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 دیگر هوای برگرداندنت را ندارم!

 در آسمانم برایت جایی نیست...

 هر جا میخواهی برو!

 فقط آرزو میکنم...

 وقتی دوباره هوای آسمانِ من به سرت زد ؛

 آنقدر آسمان بگیرد که با هزار شب گریه آرام نگیری!

 و اما من....

 بر که نمیگردم هیچ ؛

 رم جمع میکنم!عطر تنم را هم ازکوچه های پشت س

 که لم ندهی روی مبل راحتی و

 با خاطراتم قدم بزنی !!!

انگشت سبابم رو روی شیشه ی بخار بسته ی ماشین کشیدم... چقدر زیبا و خیره کننده بود نقطه ی تالقیِ این دو 

و آنی تمامِ  درجه ی متضاد! گرمای انگشتم روی سرمایِ تن یخ بسته ی شیشه به رقص در می اومد... لرزشی خفیف

 وجودم رو در بر گرفت. بخاری ماشین رو به سمت خودم برگردوندم و چند لحظه دستمو جلوش گرفتم...

 سردت شد باباجون؟_

نگاهش کردم.. بعد از گذشتِ یک سال هنوز هم پرده ی شرم در برابرِ من از نگاهش پاک نشده بود.. چقدر زجر 

 آور بود دیدنِ شرمِ نگاهِ یک پدر!

 کم!ی_

 جاده فیروزکوه همیشه همینه ... تابستون باشه یا وسط چله همیشه ی خدا همینه!_

 به چهره ی منعکس شده ام تو شیشه خیره شدم!

 به نظرت هوای تهران چطوره؟؟ من زیاد لباس گرم نیاوردم همراهم!_

 لبخند گرمی به روم زد

 رات.. تا اون وقتم هرچی ضروری بود میخریم.بزار جا به جات کنیم! هرچی الزم داشته باشی میارم ب_

 احساس کردم صدای دلنشینش بغض داره!

 بابا؟!_

 به سختی جواب داد

 جانم؟_

 من بابت هیچی دیگه غصه نمیخورم... دارم سعی میکنم از نو شروع کنم.. ممکنه شما هم دیگه غصه نخوری؟_

 آهی سوزناک کشید و دستش رو روی دستم گذاشت:
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م... همه آرزوی من دیدن موفقیت و خوشی توئه بابا. همه امید زندگی من تو و برادرتین. هدف شما هدف دختر_

منه.. این از بدیِ روزگارِ که منو رو سیاه و شرمنده ی تو و برادرت کرده. باید میموندم و این روزارم میدیدم.. تو 

 قسمتم بوده!

لم باعث و بانیِ این شکست بزرگ رو لعنت گفتم. شکستی که از بغص صداش دلم گرفت.. برای بار هزارم ته د

 بیشتر از من خانوادم و زمین زد... پدرمو نابود کرد!

شما بابت هیچی شرمنده نباشین بابا.. بذارین همه ی اونایی که این کار و باهامون کردن شرمنده باشن.. بذارین نیما _

 شرمنده باشه!

 ن اسمش هم برای انزجارِ تک تکِ سلول هام کافی بود!آخ نیما آخ... حتی به زبون آورد

میخوام بهم یه قولی بدی بابا جون... هر چی شد.. هر اتفاقی افتاد از هدفت منحرف نشو.. میخوام بدونن دخترِ _

 فرهاد سیاه پوشِ یه بی لیاقت نمیشه و پیشرفت میکنه. قول میدی باباجون؟

وی حلقم گیر کرده بود و راه نفسم رو میگرفت پس بزنم.. نه ! اآلن وقتِ سعی کردم حجم بزرگی رو که مثل گردو ت

 شکستن نبود... شبهای تنهایی و تهران به اندازه ی کافی اجازه ی اشک و آه رو بهم میداد!

 قولم میدم بابا.... خاطر جمع باشین!_

 .با لبخند دستش رو روی صورتم کشید و به مسیرِ پر پیچ و خمِ راه خیره شد.
 

*** 

یک روز از اقامتمون تو هتل میگذشت... متاسفانه ظرفیت خوابگاه کامل شده بود و نتونسته بودم ازش استفاده کنم... 

بابا با تماس های پی در پی اش با آقای پناهی دوست قدیمیش سعی در پیدا کردن سوییت کوچیکی با موقعیت 

 من از اینکه جا به جا نشده بودم خیلی استرس و نگرانی داشتم..مناسب داشت. کالسام از هفته آینده آغاز میشد و 

تو خیابونای نزدیک به دانشگاه مشاور امالک ها رو زیر و رو میکردیم اما مورد مناسبی پیدا نمیشد.. نا امید و خسته 

ست به دفترش سوار ماشین شدیم و در حال برگشتن به هتل بودیم که آقای پناهی با بابا تماس گرفت و ازمون خوا

 بریم....

ته دلم خدا خدا میکردم که موردی پیدا شده باشه.. میدونستم پیدا شدن سوییت مبله و قابل اطمینان تو این موقع از 

سال خیلی سخته! با گفتن بسم اهلل، با استرس از ماشین پیاده شدم. پشت سر بابا وارد دفتر آقای پناهی شدم.. با سالم 

 آقای پناهی رو مبالی شیری رنگ کنار پدر نشستم. آرومی رو به روی میز

 سالم دختر گلم.. خوبی عمو جان؟ ماشااهلل چقدر بزرگ شدی! خانمی شدی واسه خودت عموجان..! به به! به به!_

 لبخند شرمگینی زدم

 میبخشید... خیلی اسباب زحمت شدیم براتون! _

 پذیرایی کنه به شاگرد کم سن و سالش اشاره داد تا ازمون با چای

این حرفو نزن... تو دختر خودمی... شاید یادت نیاد اما قبل از کوچ امون به اینجا با پدرت برو بیایی داشتیم.. اگه _

 بتونیم خدمتی کنیم وظیفست.

 رو به سمت پدر کرد و گفت:
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ی شما دنبال سوییت با راستش فرهاد جان میدونی که این فصل از سال منزل سخت پیدا میشه.. حاال بماند که برا_

امکانات قبلی هم هستیم! از شما چه پنهون دیگه داشتم نا امید میشدم و خواستم بهتون پیشنهاد بدم با مسئول 

خوابگاه دانشکده خیابون پایین که زن داداش عیال بنده هستن صحبتی داشته باشیم تا واسه دخترم جایی دست و پا 

عیدی زنگ زدن گفتن موردی هست .. اول خیابون انقالب که دانشگاه نیلوفر کنه اما پیش پای شما همکارم آقای س

جان هم آخر همین خیابونه.. یه سوییت مبله و تمیز. از لحاظ امنیت هم خدا رو شکر نگرانی نداره.. از دید من که 

 صالحه! فقط میمونه یه مورد که اگه صالح بدونی فرهاد جان باقی مراحل رو انجام میدیم!

 از داخل سینی تعارف شده روبه روش فنجان چایی برداشت و تشکری زیر لب کرد. پدر

 مشکل چیه احمد خان؟ دربستیه؟_

نه آقا فرهاد آپارتمانه. ده طبقه هم است. سوییت مد نظر هم طبقه سومه. همه طبقات به صورت دو واحده اند و تنها _

پنجاه متر دو واحد کنار هم ساخته. یه واحد کامل صد و  طبقه سوم یکی از واحداش رو صاحب ملک با صرف نظر از

 پنجاه متری و یه سوییت پنجاه متری!

 خوب؟ مشکل همینه؟ صاحب ملک واحد کناریه یعنی؟_

نه ! صاحب ملک دکتر تهرانی هستن. پسر کارخونه دار سیمان کرج مرحوم ساالر تهرانی . شاید بشناسید. کارخونه _

ن دو ساله که مرحوم شدن و بعد فوتشون پسرش و عیالش رفتن کانادا . کلید منزل خود دار نامداری بودن! اال

تهرانی و دکتر هم دست همکارم آقای سعیدی امانته.. من از مشکل شما بین همکارای صنف صحبت کردم و بهشون 

ریم. مثل اینکه قصد سپردم! آقای سعیدی پیشنهاد دادن اگه واسه شما مورد قبول بود با آقای دکتر در میون بذا

 برگشت ندارن. هم سوییت خاک نمیخوره و هم مشکل دخترمون حل میشه.

با تشکری زیر لب فنجان چای رو رد کردم و تمام حواسم رو شیش دنگ جمع صحبتهای آقای پناهی کردم! پدر 

 نگاهش رو بین من و احمد آقا چرخوند و گفت:

 ت داره؟واحد رو به رو چطور؟ اطالع داری کی سکون_

آره فرهاد خان خیالت راحت باشه. پرس و جو کردم..یه خانوم سالخوردست که تنها زندگی میکنه! جای بسیار امن _

 و تمیزیه!

نگاهی بهم انداخت و اشاره ای نامحسوس داد.. سرمو تکونی دادم. دوست داشتم خودش تصمیم بگیره تا خیالش 

 راحت تر باشه!

 کنی در حقم و اینجا رو برامون حل کنی مدیونت میشم احمد آقا!حرفی نیست... اگه آقایی _

نگران نباشید. توکل به خدا. تا قسمت چی باشه! میدونی که.. اینجور کارا قسمته! انشااهلل که قسمت دخترمون میشه _

 همینجا. محله ی آروم و ساکیته!

مون راه افتادیم. حتی فکر کردن در موردش هم بعد از خداحافظی و اتمامِ تعارفاتِ معمول همراه پدر به طرف هتل

ترسناک بود.. برای منی که حتی یک شب هم از خانواده دور نخوابیده بودم حاال یه آپارتمانِ پنجاه متری بود و خود 

و خودم! سعی کردم راهِ ترس رو به روی دلم ببندم! دیگه وقتِ ترسیدن نبود.. قرار بود شروع کنم.. برای شروع 

 تی از مرگ میترسیدم!نباید ح

روز بعد حدود ساعت ده و نیمِ صبح آقای سعیدی با پدر تماس گرفت و گفت که دکتر موافقت کرده و میتونیم خونه 

رو ببینیم..ماشین رو به روی آپارتمانی شیک با نمای گرانیت توقف کرد. پشت سر آقای سعیدی و پدر وارد 
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تو پاگرد طبقه سوم سه واحد قرار داشت. دقیقا طبق گفته آقای پناهی آپارتمان و سپس آسانسور طبقات فرد شدیم. 

دو در یک شکل با فاصله کم کنار هم و یه واحد روبه رو قرار داشت. وارد در سمت چپ شدیم. خونه خیلی نقلی و با 

ش اپن و مزه ای بود. یه سوییت کوچیک به شکل مربع. رو به روی در ورودی اتاق خواب قرار داشت و درست کنار

آشپزخونه کوچیکی که با یخچال آمریکایی و سبز رنگی و گاز کوچیک رومیزی پر شده بود. گوشه سالن دقیقا زیر 

پنجره ی بزرگ نیم ستی قرار داشت که روش مالفه کشیده شده بود. رو به روش میز مکعب سفید رنگ و فرش 

 رشکی! درست مثل تم حاکم بر خونه!کوچیک مشکی... به سمت مبل رفتم گوشه مالفه رو بلند کردم. ز

وارد اتاق خواب شدم. درست رو به روی در، پنجره ی کوچیکی داشت که رو به خونه ی پشت آپارتمان باز میشد. 

ضلع چپ اتاق رو تخت فلزی با روتختی سبز کاهویی و میز تحریر کوچیکی پر کرده بود. و رو به روش کمدهای 

رش نداشت و میشد به راحتی فهمید که استفاده ای از این اتاق نشده! صدای آقای سرتاسر دیواری بودن. کف اتاق ف

 سعیدی از پذیرایی به گوش رسید:

خوب مثل اینکه خدا رو شکر خونه هم مورد پسند واقع شده! دکتر خواستن تو قرارداد سالم بودن وسایل ذکر بشه _

اینکه مبلغ اجاره رو توافقی و طبق توان خودتون به من  و موقع تحویل به همین شکل تحویل داده بشه. غیر از اون

 وکالت دادن اما ماه به ماه مبلغ به حساب پرورشگاه ریخته میشه. اگه مشکلی نیست بریم برای عقد قرارداد!

 نفس آسوده ای کشید. "خوبه"پدر نگاهی به من کرد. چشمم رو بازو بسته کردم یعنی 

 د آقا رو از برادری کم نکنه. آقایی کردید.نه آقای سعیدی. خدا شما و احم_

خواهش میکنم استاد.. اگه کاری تونسته باشیم انجام بدیم خوشحالیم. بفرمایین بریم تا من هرچه زودتر با دکتر _

 هماهنگ کنم!

ده دستامو زیر سرم گذاشتم و نفسمو بیرون دادم . همه جام تیر میکشید.... امروز از صبح یه گردگیری حسابی کر

 بودم.

بابا دیشب به سمت ساری راه افتاده بود... قرار شده بود روزِ شروع کالس ها با مامان و بردیا برگردن. همه چی رو 

به راه بود. احساس امنیت عجیبی تو این خونه داشتم که به جرات میگم حتی تو اتاق خودمم نداشتم! این برام خیلی 

 فوق العاده خلوت بود که به گفته آقای سعیدی اقامتگاهِ اکثرِ پزشکا بود. عجیب بود. آپارتمان تو یه کوچه بن بست

از روی تخت بلند شدم و به سمت پنجره اتاقم رفتم. نور مهتاب اگرچه از پشت ابرای مه آلود شهر بازم پرنور و 

ش به طال نظر کن تا ماه خیره کننده بود. یاد حرف خانوم بزرگ افتادم.... همیشه میگفت وقتی به ماه نگاه میکنی بعد

برات پربرکت و خوش یمن بگذره. دستامو دور خودم حلقه کردم و چشمامو به سیاهی شب دوختم. تو این سن 

 چقدر حسرت داشتم! چقدر درد روی دلم سنگینی میکرد!

رجیح دادم چقدر حرفِ نگفته داشتم.. حرف های تلنبار شده روی همی که باید تو روی یه نفر فریادش میزدم ولی ت

 سکوت کنم.. سکوت کردم به خاطر شرم نگاهِ مادر و دایی.

سرما مثلِ پیچکی سخت و سفت تنم رو در بر گرفت.. دیگه این سرما رو خوب میشناختم! شیشه های بخار بسته ی 

. قلبی که هر وقت رو به روم سندِ این بودند که این سرما سرمای فصل نبود.. این سرما و یخبندان مالِ تهِ تهِ قلبم بود.

میشکست دیگه تا مدت ها گرم نمیشد! چشمم رو روی هم گذاشتم. صدای نسیم دخترداییم توی گوشم پیچید.. 

 کسی که پا به پام اشک ریخته بود و برای بلند شدنم مدت ها زوانوهاش روی زمین بود!
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پیروزی رو بچشونی؟ پاشو بهشون ثابت تا کی میخوای خودتو تو این اتاق حبس کنی ؟ تا کی میخوای به نیما طعم "

کن کی هستی.. این همه درس خوندی.. این همه تالش کردی که درست یه سال مونده گند بزنی تو همه چی؟ تو 

باید این کنکور لعنتی رو قبول شی میفهمی؟ تو این شهرِ کوچیک برای استعداد تو پیشرفتی نیست.. جایِ تو اینجا 

که واقعا جای توئه. از کوچ نترس گلم.. بذار به همه ثابت بشه ضعیف نیستی و به تنهایی  نیست . دل بکن و برو جایی

 "میتونی.. ثابت کن..

 اشکی که از گوشه چشمم آروم رو گونم غلطید رو با پشت دست پاک کردم و آروم لب زدم:

 ثابت کردم خواهری... با کمک تو و بردیا ثابت کردم!_

م خاموش و روشن میشد.. آخ بلندی گفتم و به طرفش دویدم. اسمِ داداشی روش صفحه ی گوشی موبایلم مدا

 چشمک میزد. با عجله جواب دادم.

 جانم؟_

 بردیا نفس عمیقی کشید.

 نصفه جونم کردی وروجک... میدونی چند بار زنگ زدم؟ کجا بودی؟_

 نیم نگاهی به پنجره ی کنارم انداختم.

ده بودم.. جات خالی.. بیای عاشق ویویِ اینجا میشی.. از شانسه من یه تیکه از پشتِ تو رویا.. کنارِ پنجره ایستا_

 پنجره یه پارکِ خوشگله!

 بله دیگه! خانومِ هنرمند و رویایی و یه ویوی زیبا و..._

 داداش؟!_

 خیلِ خوب بابا.. همه چی مرتبه؟ خواستم یه سر بزنم بابا نذاشت. میگه جاده وضعش خرابه!_

 "آره داداش... کاش بیای!"دهنم رو گرفتم تا نگم جلوی 

 راس میگه.. نیا جاده ها خرابن. اینجا نگرانی ای نیست. همه چی رو به راهه. تا چند روز کالسام شروع میشه!_

 باشه وروجک.. یادت نره تو دانشگاه فکرِ ما هم باشیا.. نامردی اگه نباشی..میدونی که.._

 با هم با خنده خوندیم:

 دختر تهرونی.. دیوونم کردی.. دختر تهرونی ویرونم کردی...._

 کوفت.. چه خوشش هم اومده!_

 خندم و جمع کردم.

 تو که بیشتر خوشت اومد آقای با شرم و حیاء؟_

 آه کوتاهی کشید.. گاهی صداش عجیب شبیه صدای بابا میشد!

 نیل؟ خوبی؟ همه چی واقعا مرتبه؟_

 ندم زدم.با دست چنگی به دامن بل

نگرانِ من نباش بردیا.. من دیگه اون دختر کوچولوی ناپخته نیستم. میدونم پیش خودت چی فکر میکنی؟ یه شهر _

 بزرگ و هزارتا گرگ و یه دختربچه ی نوزده ساله ی شکست خورده . ولی باور کن حواسم هست.

 هوای دلت و داشته باش آبجی.. هر چی میکشیم از دستِ اون میکشیم._

 گونه هام سرخ شد.
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 من که فکر نمیکنم دیگه دلی مونده باشه ولی چشم.. جفت چشمای دلمم در میارم. خیالت راحت شد؟_

 مراقب خودت باش.. مامان سالم میرسونه!_

 "خدای هیچ وقت منو با غربت و دوریِ عزیزم به امتحان نکش! "تپش قلبم تند شد.. همان جا دعا کردم: 

 ون بخیر.روشو ببوس.. شبت_

 شبت بخیر وروجک!ِ_

گوشی رو توی دستم فشردم و روی تخت دراز کشیدم. دوست نداشتم از همون شبِ اول بالشتِ زیر سرم رو خیس 

 کنم. چند نفس عمیق کشیدم و خودمو به تاریکی و سکوتِ اولین شب تنهاییم سپردم!

ناحیه شقیقه و پشت سرم حس میکردم. نگاهی  صبح با صداهای عجیب و غریب از خواب بیدار شدم .درد شدیدی تو

 به خودم انداختم. بدون پتو همون طور یه وری خوابم برده بود! پشتِ سرمو خاروندم!

 این دیگه صدای چیه؟ اه... مگه چند ساعت خوابیدم؟_

خودمو به در  شقیقه هامو با دست مالیدم. با پریدن خواب از سرم صدا واضح تر شد. صندل هامو پام کردم و با دو

رسوندم. درو که باز کردم رو به روم یه پیرزن با نمک حدودا شصت ساله با روسری کوچیک و ژاکت بافتنی بنفش 

 رنگ و دامن بلند سیاه رنگی دیدم!

نصف بیشتر موهای سفیدش به صورت فرق وسط از روسری بیرون زده بود. چهره سفید و دوست داشتنیش مثل ماه 

هاش مثل گونه دختر بچه های شش ساله گل گلی بود. چشمای درشت و خاکستریش مهربونیِ میدرخشید و گونه 

 خاصی داشت.از پشت عینک چشماشو ریز کرد. دستی به قاب عینکش کشید و گفت:

 سالمت کو مادرجون؟ ببینمت .... خدا مرگم بده... چی شدی مادر؟ ترسوندمت؟_

 پایین کردم. متوجه بهت و خواب آلودگیم شد و لبخند گرمی به روم از بهت خارج شدم و سرمو به معنی سالم باال

 زد.

 مادر حالت خوبه؟ _

 لبخندش رو با لبخند آرومی جواب دادم.

 بله.. ببخشید یکم خواب آلودم. بفرمایید داخل دم در نایستید!_

 نه مادرجون.. دیشب دیدم با بابات خداحافظی میکردی. از بستگان دکتری؟_

 به درِ بسته ی کنارم انداختم. نگاهی

 دکتر؟ آها نه... من مستاجرشون هستم. دانشجوام._

 لبخند ملیحش رو تکرار کرد.

 بیا بریم مادر جون. صبحانه آمادست. بیا بریم داخل مفصل برام تعریف میکنی!_

 یکردم!با تعجب پشت سرم رو خاروندم.. این همه صمیمیت رو اون هم تنها تو چند ثانیه درک نم

 آخه ...مزاحم نشم؟!_

 اما و آخه نداره. بیا بریم مادر جان بیا که املت حسابی درست کردم. بخور جون بگیری._

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

 چشم حاج خانوم برم دست و صورتمو یه آبی بزنم بیام خدمتتون._

 احت باش. برو آماده شو بیا منتظرم مادر!حاج خانوم چیه مادرجون؟ اینجا همه منو خاتون صدا میکنن . توام ر_
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 وبعد آروم برگشت و به سمت واحد رو به رویی رفت.

دامن بلند و محلیم و بولیز یقه اسکیم رو با یه بولیز و شلوار ساده و راحتی عوض کردم. موهای بلندم رو گیس ساده 

 ای کردم و برای اطمینان شالِ نازکی روی سرم انداختم!

زنگ در باز شد. متحیر از این همه سرعت چشم چرخوندم ولی کسی پشت در نبود. چشمم به نخ به محض زدن 

 نایلونی بسته شده به دستگیره ی در افتاد و لبخندی روی لبم شکل گرفت . صدای خاتون از آشپزخونه اومد.

 بیا مادرجون بیا داخل انقد چشم نچرخون کنترل از راه دوره!_

 هش مثل بچه ها خم شده بود و با چشمای خندونش نگام میکرد.از رو اپن با قد کوتا

خنده کوتاهی کردم و به سمتش رفتم. خونه خیلی با صفایی داشت. یه خونه خیلی بزرگ که خیلی با نمک چیده شده 

یه  بود. یه طرف خونه کامال مدرن و امروزی. یه ست کاناپه سبز رنگ با میز و امکانات و تلوزیون نسبتا بزرگی. و

طرف خونه کامال سنتی. پتوهای ببری قهوه ای و چهار تا پشتی قدیمی. گوشه دنج یه سماور برقی و چند تا استکان 

 آماده کمر باریک. دو فضای کامال متفاوت که فضای سنتیش عجیب برام آشنا بود.

وش از سرم رفت. تازه یادم وارد آشپزخونه شدم و سالمی دوباره دادم. چشمم به میز پر مالت و خوشمزه افتاد و ه

 افتاد که بعد از نهارِ آماده ای که پدر از بیرون خریده بود چیزی نخورده بودم!

 با شرمندگی نگاهی به خاتون کردم و گفتم:

 چرا این همه زحمت کشیدین ؟ میذاشتین میومدم کمکتون میکردم!_

 نفس عمیقی کشید و پشت میز چهار نفره نشست.

دخترم.. غذا پختن رو هم دوست دارم. رزا اکثر کارا رو انجام میده اما مواقعی که نیست احساس من عادت دارم _

 مستقلی میکنم. آدم احتیاج داره بعضی کارا رو انجام بده تا حس کنه هنوزم به درد میخوره!!

 کنارش نشستم و چشممو به چشمای مهربونش دوختم.

.. در هر صورت ممنونم. من نیل ام. خوشبختم که همسایه ی مهربونی مثل این حرفا چیه.. شما هنوز اول جوونیتونه_

 شما دارم!

 نگاهش به گیسِ بلندِ موهام بود که از کنارم تا روی زمین تاب میخورد.

ماشااهلل...چقدرم که تو ناز و دلبری دخترم.. باریکال به مادرت با همچین مرواریدی.. بال به دور مثل ماه شب چهارده _

 ونی.. چه موهای خوشگلی داری! سخت نیست برات مادر؟ خیلی بلنده!میم

 دستمو روی گیس بلندم کشیدم.

 از وقتی یادمه بلند بوده. عادت کردم. بابا هم دوست نداره کوتاهش کنم!_

د نگاهی به انگشتهام انداخت که از چشمم به دور نموند. مطمئنا مثل تمامِ هم سن و سالهاش اولین معیارش مجر

 بودن و نبودنم بود!

 آفرین به پدرت.. خوب کاری میکنه._

 سرمو با شرمندگی پایین انداختم.

 لطف دارید._

 سری تکون داد و ظرف املت رو نزدیکم گذاشت. دلم واسه این همه مهربونی و سادگی این زن ضعف رفت.

 خوب بگو ببینم مادرجون.. چطور از منزل دکتر سر آوردی؟_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

9  

 

دنبال یه سوییت بودیم که آقای سعیدی با دکتر صحبت کردن و در حق ما لطف کردن. من دانشجوی من و پدر _

 هنرم. از شمال اومدم. نمیدونم اگه اینجا نبود چیکار میکردم! واقعا شانس آوردم.

 حتما دلت پاک بوده دخترم! بخور تا از دهن نیفتاده!_

جربه کردم. یاد خانوم بزرگ و خونه قدیمیش بعد مدت ها کنار خاتون لحظات خیلی خوب و آرامش بخشی رو ت

پیش چشمم زنده شد. کنارش زمان و مکان رو فراموش کرده بودم. برام از دختراش و تنها پسرش گفت که همه 

خارج از ایران زندگی میکردن و اینکه خودش حاضر نشده آخر عمرش رو تو دیار غربت باشه. یه خدمتکار میانسال 

روز میومد و به کارهاش رسیدگی میکرد. خونش رو سرو سامون میداد اما غذا اکثرا به عهده خودش  داشت که هر

بود! دست پخت هیچ کس براش قابل قبول نبود و به آشپزی خودش عادت داشت. تا نزدیکای غروب پیشش بودم 

زشون خداحافظی کردم و به و بعد نهار خوشمزه ای که با هم درست کرده بودیم ؛ بعد از اومدن رزا خدمتکارش ا

 واحدم برگشتم.

روزهای جدید زندگیم به سرعت از هم سبقت میگرفتند. چند روزی از اقامتم تو خونه جدید گذشته بود و تو این 

روزا من یا پیش خاتون بودم یا تلفنی با نسیم حرف میزدم و یا خودمو با کشیدن طرح های جدید مشغول میکردم. 

اهم بود و مامان اینا هم قرار بود صبح راه بیفتن. برنامه جدید رو از طریق سایت دریافت کرده فردا روز اول دانشگ

بودم. این ترم انتخاب واحد اختیاری نبود و تنها هفده واحد بهم داده بودن. از این بابت خوشحال بودم چون تصمیم 

که وقت کافی رو روی طرحام بذارم و  داشتم باقی ترم ها رو هم آروم آروم و سبک بگذرونم. ترجیحم این بود

استرس وقت یا کالس های پشت سر هم رو نداشته باشم.. جدای از اون ..چندان برام فرقی نمیکرد که درسم دقیقا 

چقدر طول بکشه.. من تو غالب یه فراری بودم که از اون شهر سبز با بوی بارون میگریختم. احساس میکردم 

و غبار و دود و ترافیک با آدمای اینجا عجین شده! عجیب بود که اینجا با وجود  سرنوشتم یک جایی بین این گرد

 غربت سنگین برام غریبی به همراه نداشت!

صبح با صدای دلنشین آهنگ تایتانیک چشمامو آروم آروم از هم باز کردم. عاشق این ملودی مالیم بودم که منو 

واک زدم و یک لیوان آب پرتغال خوردم. دلهره عجیبی داشتم.. مرحله به مرحله از عالم خواب بیرون میکشید! مس

 احساس میکردم روز اول مدرسست!

مقابل آینه ایستادم و چند سیلی آروم به سر و صورتم زدم. دوست نداشتم صورتم پف کرده به نظر برسه. آرایش 

م رسمی تر به نظر میومد. مانتوی مالیمی کردم و موهامو محکم با کش باالی سرم بستم. با این کار چهارچوب صورت

سرمه ای و نخیم رو همراه با مقنعه ای به همون رنگ و شلوار جینم انتخاب کردم. مقابل آینه به پهلو ایستادم. همون 

طور که حدس میزدم موهام از مقنعه آویزون بود. بعد از انقالب کلیپسی که دخترا به وجود آورده بودن دیگه 

 ی سرم جمع کنم و سوژه ملت بشم. اونم موهای پف دار و بلندِ من!میترسیدم موهامو باال

پوفی کالفه کردم و موهامو یه دور دور کش پیچوندم و با کلیپس کوچیکی زیرش سفت کردم. پالتوی کلوش 

تا مشکیمم تنم کردم و از خونه خارج شدم. تا دانشگاه تقریبا پونصد متری راه بود اما من ترجیح میدادم پیاده برم 

 اینکه ترافیک و هزینه گزاف تاکس های تهران و واسه دو قدم تحمل کنم!

با ورود به دانشگاه با سیلی از هنرجوهای مختلف با انواع و اقسام پوشش ها و فرهنگ ها رو به رو شدم. حیاط بزرگ 

خل حیاط چند و امکانات خیره کننده دانشگاه انسان رو برای هدف و رشته مورد عالقش مصمم تر میکرد. دا

 دانشکده مختلف وجود داشتن. دانشکده شهرسازی. دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکده طراحی صنعتی و...
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به جرات میشه گفت به اندازه یه شهرک کوچیک بود. به طرف سالن مورد نظر برای رشته گرافیک حرکت کردم و 

الس حاضر شدیم. اساتید از اونچه که فکرشو میکردم بعد از آشنایی با چند تا از بچه های هم رشته با کمک هم سر ک

بهتر و با تجربه تر بودن و هنرجوها ، شدیدا فعال و تشنه ی آموختن. ..از همون روز اول فعالیت خودمو شروع کردم 

و حتی ارتباط خوبی با اساتید به خصوص استاد اسدی، استاد هنرهای تجسمی برقرار کردم. احساس میکردم مجددا 

به شدت خوشم اومده بود و  Aشدم و حس خوب زندگی به همه رگ های تنم منتقل شده .. از بچه های گروه احیا 

حتی با چند تا از دخترا از همین روز اول بگو بخند رو شروع کرده بودیم. محیط بسیار گرم و صمیمی بود... همه مثل 

لذت میبردیم. به طوری که اصال متوجه زمان نمی  یه خانواده کنار هم فعالیت میکردیم و از کارهای عملی و گروهی

شدم و حتی به جز تعداد کمی حتی برای آنتراکت هم بیرون نمی رفتیم...ته دلم خدا رو شکر کردم و یک بارِ دیگه 

 به بزرگی و حکمتش ایمان آوردم. مطمئنم اگه دانشگاه نبود هیچ وقت نمیتونستم اون شکستِ تلخ رو فراموش کنم!

 

*** 

یک ماه از شروع کالسهای دانشگاهم گذشته بود! مامان و بردیا دو سه باری بهم سر زده بودن و وسایل مورد نظرم 

رو برام آورده بودن. دیگه سکوت خونه نه تنها برام آزاردهنده نبود بلکه منبع آرامشی بود تا زیر سایش در کمال 

دیا خواسته بودم که دیگه تا عید که خودم برم پیششون بهم خونسردی طرح ها و پروژه هامو کامل کنم! از بابا و بر

 سر نزنن. با این برف و بوران دلم واقعا شور میزد.

هنوزم روزی چند ساعت رو با خاتون میگذروندم.. گاهی قبل از دانشگاه و گاهی بعد از رسیدن... این زن مظهر همه 

و به خلسه ای شرین میبرد و آرامش صداش مادرانه تر ی چیزها و حس های خوب دنیا بود. بوی خوب تنش انسان ر

 از هر ترنم مادرانه ای بود.

خسته تر از هر روز دیگه ای سالنه سالنه به سمت خونه میومدم. با خودم فکر میکردم که عجب روز گندی بود.... 

 وا شه!این همه تا نصف شب روی اتود وقت بذار ...اون وقت با یه نه ی استاد همه زحمات باد ه

بارون به شدت باریدن گرفته بود اما من حتی حسش رو نداشتم که به قدم هام سرعت ببخشم. همیشه خدا همین 

بودم. هیچی به اندازه تایید نشدن اتودم منو ناراحت و عصبی نمیکرد. حتی قطرات بی رحم این رحمت الهی که تا 

 لباسای زیرمم خیس کرده بود!

م رو با خشونت تو دادم و دستامو توی جیبم گذاشتم. حسابی سردم شده بود. مسیر موهای پخش شده کنار صورت

پانزده دقیقه ای رو تو نیم ساعت اونم زیر بارون اومده بودم. مطمئنا هر کی منو با اون وضعیت میدید خیال میکرد 

متری متوجه شدم که شکست سخت عشقی خوردم.. سرخورده و عصبانی وارد آپارتمان شدم و از فاصله ده دوازده 

 درِ آسانسور در حال بسته شدنه. با یه حرکت خودمو بهش رسوندم و تقریبا به داخل پرت شدم!

اولین چیزی که نظرمو جلب کرد یک جفت پوتین سربازی به رنگ خردلی بود... دماغم رو با صدا باال کشیدم و 

خیره شده بود. تیپ مردونه و متینی داشت. اگه از  سرمو به سمت باال چرخوندم. پسری با ابرو های باال رفته بهم

ابروهای باال رفته با استهزائش فاکتور میگرفتیم میشه گفت چهره ی دوست داشتنی و جذابی داشت. موهاش نم 

 مالیمی از خیسی بارون رو به خودش گرفته بود! معلوم بود اون هم زیر بارون مونده!

 تموم شد؟؟!_

 کردم و سرمو گنگ تکون دادم.نگاهی به چشمای نافذش 
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 بله؟ !!_

 ارزیابی تونو میگم. تموم شد؟_

 از خجالت سر تا پا سرخ شدم و گوشه ی لبم باال پرید. ولی باز هم خودمو نباختم!

 متوجه نشدم!_

 با دستش موهای خیسش رو تکوند و نفسی تازه کرد. کالفگی و بیحوصلگی از وجناتش میبارید.

 قته تو طبقه هشتم توقف کرده؟! اگه اجازه بدین بنده مرخص بشم!آسانسور خیلی و_

 با شرمندگی سرمو تکون آرومی دادم و آروم از کنار در کنار کشیدم.

از کنارم گذشت و از آسانسور پیاده شد. حاضرم قسم بخورم بیشتر از نصف حجم آسانسور رو اشغال کرده بود! بوی 

میداد. مردی حاضر و آماده رو به روی واحدش ایستاده بود . کنارش رفت و  تلخ ادکلنش پرزهای دماغم رو قلقلک

 با همون اخم های در هم گفت:

 این چه وضعه رسیدگی به قبضای آپارتمانه جنابِ رسولی... این بود قولی که..._

انی بود!...افکار قبل از اینکه بتونم ادامه ی بحثشون رو بشنوم درِ آسانسور بسته شد. پس برای همین انقدر عصب

 مزاحم رو از سرم بیرون انداختم و با توقف آسانسور تو طبقه سوم به سمت واحدم رفتم.

نیم ساعتی از رسیدنم به خونه گذشته بود.. به محض رسیدن به حموم پناه بردم. میدونستم تنها چیزی که حال 

ام فنجونی شیر گرم خوردم و بولیز سه دکمه اعصاب خرابم رو جا میاره دوش آب گرمه. بعد از بیرون اومدن از حم

لیموییم رو تنم کردم . شلوار ورزشی سرمه ایم رو هم پوشیدم. حوله رو روی موهام قرار دادم و به بغل خم شدم تا 

نمش رو آروم آروم بگیرم. کمرمم رد کرده بود.. آروم و همراه با حرکات دستم روی حوله به سمت آشپزخونه پیش 

ه شب بود و من هنوز ناهار هم نخورده بودم! در یخچال رو باز کردم اما قبل از اینکه دستم به تخم رفتم. ساعت نُ

مرغ ها برسه متوجه صدای کلید از بیرون شدم. با خودم فکر کردم خاتون که نمیتونه این وقتِ شب بیرون بره یا 

 وارد خونه شه!

به رو رو نگاه کردم. خبری از کسی نبود اما صدا شدیدتر پاورچین پاورچین به سمت در رفتم و از چشمی واحد رو

شده بود. انگار کسی با کلید و قفل درگیر بود.... یک آن احساس کردم برق سه فاز بهم وصل شده. دستام به شدت 

رمو میلرزید و قلبم تو سینه دیوانه وار میکوبید . همه انرژیمو یک جا جمع کردم و یک باره بیرون پریدم. انگشت اشا

آماده به سمت دزد مورد نظر گرفته بودم اما با دیدن پسر آسانسوری انگشتم تو هوا خشک شد. چشمامو ریز کردم 

 و رو بهش گفتم :

 شما؟.. اینجا چیکار دارین؟_

 ابروشو باال داد و نگاهش رو روم چرخوند. چشمش روی موهای خیسم که نیمیش از حوله بیرون زده بود متوقف شد.

 وقت تورو میبینم باید ازت آب بچکه؟ من هر_

 نگاهی به خودم انداختم و دوباره با جدیت بهش خیره شدم!

 پرسیدم اینجا چیکار دارین؟ اینجا منزل دکتر..._

 حرفمو با کالفگی قطع کرد.

م استراحت کنم. اینجا منزلِ منه.. منم خیلی خسته ام. بعد از یه پروازِ گند و پر تاخیر و ساعت ها خستگی اومدم یک_

 اجازه هست؟
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 گنگ و سردرگم نگاهم رو ادامه دادم. ضربه ای روی پیشونیش زد و زیر لب گفت:

 قسمتِ ما رو ببین توروخدا!_

 داشتم حرفاش و برای خودم هضم میکردم که در آپارتمان روبه رو باز شد و خاتون بیرون اومد.

 پارسا؟ تویی مادر؟ کی اومدی پسرم؟_

سوری که حاال فهمیدم اسمش پارساست جای اخم و کالفگیش رو به لبخند صمیمی و عمیقی داد که به پسر آسان

 سرعت دو گودالِ کوچیک کنارِ لبش ایجاد کرد. جلو رفت و خاتون رو نرم و با فاصله تو آغوش گرفت.

 رو سرم. خوبی شما؟ سالم از ماست مادر.. چند ساعتی شده اومدم. اومده نیومده هم مشکالت آپارتمان ریخت_

 شکرِ خدا مادر... خوبم._

 روی صحبتش رو با من کرد.

 مادر دکتر تهرانی رو دیدی؟_

انگار یک پارچ آبِ یخ روی سرم ریختن. تمام تصورم از دکتر تهرانیِ کچل و شکم گنده و مسن تو ثانیه ای شکست. 

 برگشتم و با دهنی باز مونده به پارسا نگاه کردم.

 رانی شما این؟ من فکر میکردم... یعنی خوب شما یه جور..دکتر ته_

 تالشم برای سرهم بندی کردن جملم بی فایده بود. نفسِ عمیقی کشیدم و تنها گفتم:

 ببخشید نشناختم... خوشبختم!_

 سرش رو تکونِ آرومی داد.

 ستاجر دانشجوی من باشین!دونستنش این همه مقاومت نمیطلبید ! من بار اولی که دیدمتون حدس زدم باید م_

 از گستاخیِ کالمش حرصم گرفت. چشمم رو با حرص باز و بسته کردم.

 در هر حال خوشبختم.. شبتون بخیر!_

 عقبگرد کردم و داخل شدم. درو بستم و پشتمو بهش تکیه دادم.

 نفهم خودتی و هفت جدو آبادت.. مردکِ.._

 یم متر تو جام بپرم. داد زدم:صدای بلندِ بسته شدنِ واحد بغلی باعث شد ن

 بی اعصاب!_

نگاهی به سرتا پام انداختم. لباسم پوشیده بود ولی این شلوارِ ورزشیِ گَل و گشاد و این حوله ی رنگ و رو رفته ی 

 روی موهام...

غلم فشردم. آهی کشیدم و بی توجه به قار و قورِ شکمم به اتاقم پناه بردم. روی تخت فلزیم نشستم و زانوهامو تو ب

چقدر دلتنگ بودم. قابِ عکسِ روی پاتختی بهم دهن کجی میکرد. تازه ترین عکسِ خانوادگیمون! بغلش گرفتم و 

روی تک به تک اشونو بوسیدم! یاد و خاطره ی اون روز پیش چشمم زنده شد. پارسال.. اولین روزی که برف روی 

 زمین نشسته بود.. درست دو ماه بعد از اون اتفاق...

 

 چرا اینجا نشستی بابا؟ سرما میخوری!"_

 نگاهمو به دونه ی یخیِ برف دوختم. چونم روی زانوم بود.. روی اولین پله ی حیاط نشسته بودم!

 داره برف میباره.. بعد از ده سال دوباره داره میباره!_
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 دستش رو روی شونم گذاشت.

 خره آب میشه بابا جونم. پشتِ سر هر برفی یه بهاریه!برف قشنگه.. سفیده.. سکون و آرامش داره.. ولی باال_

 سرمو برگردوندم به طرفش.

 سرمای وجودِ من چی؟ برفِ دلِ منم آب میشه؟_

 سرمو تو بغلش گرفت.

آب میشه باباجون.. بسپارش به زمان. تو زندگی اونقدر اتفاقات تلخ تر و بدتری هست که آدم به این حوادث _

 ن روزا بدور نگهمون داره!میخنده.. خدا از او

 نفس عمیقی کشیدم.

 پس کی تموم میشه؟_

 جدی و خشک به رو به رو خیره شد.

 خدا رو شکر که سنِ قانونی نداشتی و اسمش نرفت تو شناسنامت.. فردا میرم صیغتون و فسخ کنم!

 با ترس بازوشو چنگ زدم.

 منم باید باشم بابا؟_

 دستش رو روی موهام کشید.

 گلِ بابا.. خودم حل اش میکنم. تو دیگه بهش فکر نکن خوب؟ نه_

سرمو با بغض تکون دادم. صدای جیغ و دادِ بردیا سکوتِ حیاط رو شکست. دستِ مامان رو میکشید و به طرف حیاط 

 می آورد. مامان اعتراض کرد:

 حداقل بذار کفگیر و بذارم بیام. ال اله اال اهلل ها؟ آقا فرهاد میبینی؟_

 میخوام کفگیرتم باشه مامان خانوم... اینجوری رئال تره... بدویین وایسین کنارِ هم._

 بابا بلند خندید.

 چیکار میکنی باز عکاس باشی؟_

 لب گزید.

اِ؟ بابا جان پرسیدن داره؟ اولین عکس از لحظه ی باریدنِ برف.. ده سال پیش که عکس مکس حالیم نبود! اآلن _

 اشو.. زود تند سریع!عکاسم. تنبل خانوم پ

 نگاهی به سه پایه ی آمادش انداختم

 من اوضاعم خرابه.. بذار حداقل لباسمو عوض کنم!_

 دهنشو کج کرد

 اوضاع تو همیشه خرابه.. خوبی همینجوری ترشی خیار.. وایسین که اومدم._

 ار گرفت.همه کنارِ هم پشت به ساختمون ایستادیم.. بردیا دکمه رو زد و سریع وسطمون قر

 همه بگین سیـــــــب!_

 "و فلش دوربینی که زده شد! 
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عکس رو روی پاتختی گذاشتم و پتو رو روم کشیدم. باید عادت میکردم به این شبهای تنهایی و قدم زدن با خاطرات 

وی کثیف خونوادگیم.. اونجا.. توی اون شهر.. حتی توی اتاق خودم هم دیگه جایی نداشتم. شهری که از همه جاش ب

 خیانت میومد شهرِ من نبود!

صبح زود از خواب بیدار شدم.چشمامو مالیدم و و روی تخت جا به جا شدم. خاتون بد عادتم کرده بود! کالسم 

نداشتم ولی با این حال باز هم نمیتونستم بخوابم! دست و صورتمو شستم و به سمت یخچال رفتم. از بس با تخم مرغ 

وء هاضمه گرفته بودم. با باز کردن یخچال آه از نهادم بلند شد! نا امید سمت اتاق رفتم. و املت سر کرده بودم س

 کالسم بعد از ظهر بود. تصمیم گرفتم برای ناهار خرید کنم و از خجالت خودم و زحمات خاتون در بیام.

نیم بود.به سمت کمد  نگاهی به ساعت عروسکی میکی موس اتاقم که بردیا برام خریده بود انداختم. هنوز هفت و

لباسام رفتم. بعد بارون دیشب هوا حسابی سرد شده بود.. بارونی کوتاهم و تن کردم و موبایل و کیف پولم رو 

برداشتم.. با باز شدن در یاد دیشب افتادم. یادِ صاحبخونه ی با اخالق و مهربونم.. همیشه ی خدا بدشانس بودم. مثلِ 

 ود! دستمو تو هوا تکون دادم و با رص سوار آسانسور شدم.اینکه این یکی هم موندنی شده ب

به نزدیک ترین هایپر مارکت موجود تو خیابون رفتم و چند بسته ماکارونی و رب و وسایل مورد نیاز مثل شیر و تخم 

یومده مرغ و نون و ... رو خریدم! تو دستم چندین پالستیک پر از وسیله بود... پشیمون بودم از اینکه با آژانس ن

بودم. یا علی گفتم و پالستیکارو تو دستم تقسیم کردم. سنگینی بارها روی دستام مافوق توانم بود. جوری که دقیقا 

شکل پنگوئن قطبی راه میرفتم.. شدیدا نفس نفس میزدم .. با قدم های کوتاه اما تند با یه چشم بسته با آخرین قوا به 

تا آپارتمان نمونده بود که یه آن احساس کردم کسی با حالت دو از سمت کوچه بن بستمون پیچیدم. راه زیادی 

کنارم رد شد. از همون عطر آشنا فهمیدم پارسا بود. چشمم رو تو حدقه چرخوندم و به قدم هام سرعت دادم. بعد 

کمکم کنه!  رفتار دیشب با اخالقش کم و بیش آشنا شده بودم. میدونستم از محاالته بود که بخوام تصور کنم بایسته و

با چشم غره خاله زنکی ای نگاهش میکردم که متوجه شدم در آپارتمان رو نگه داشته.. یه دستشو حایل در کرده بود 

از دور با اخم حاصل از تابش نور مستقیم خورشید بهم خیره شده بود . شتابمو بیشتر کردم و مقابلش ایستادم. 

 ست تکون دادم.وسایل رو زمین گذاشتم و گردنم رو به چپ و را

 سالم صبحتون بخیر آقای دکتر!_

 صبح شما هم بخیر. خرید! این وقتِ صبح؟_

بی حوصله بله ای گفتم و از کنارش گذشتم.پشت سرم وارد آسانسور شد و روزنامه ی آماده ی توی دستش رو ورق 

 زد... سرمو به پشتم تکیه دادم و چشمامو بستم..

 م سحرخیز باشی!دختر زرنگی هستی! فکر نمیکرد_

 چشمم رو به سرعت باز کردم

 بله.. سحرخیزم!_

 روزنامه رو زیر بغلش زد و سرش رو با همون لبخند یکطرف اش تکون داد

 پس به جز آب بازی هنرای دیگه ای هم داری!_

ولی تربیت  "؟ شما که دکتری چرا ول میگردی تو خیابونا "دهنم از این همه گستاخی باز مونده بود.. خواستم بگم: 

 خانوادگیم اجازه نداد.
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لبم رو با حرص به دندون گرفتم و با گفتن با اجازه ای از کنارش گذشتم. نمیدونم چرا حس میکردم هر بار که از 

 رفتار عجیب و غریبش حرص میخورم میخنده..

 زیر لب با خودم خیلی آروم زمزمه کردم:

 انسان که نیست! هیوالست!_

رد و قدمش رو داخل گذاشت. قبل از اینکه در و به روم ببنده نگاه سردش رو به چشمام دوخت و قفل درو باز ک

 خیلی جدی گفت:

 گوشام تیزه.. میشنوم چی میگی.. حواست باشه!_

 دهن نیمه بازم هنوز بسته نشده بود که وارد خونه شد و باز هم در و با شدت کوبید!

 چجوری شنید؟!_

و وارد خونه شدم. تا ساعتِ یازده مشغول انجام تکالیف عقب افتادم بودم. باید برای پختن نهار شونمو باال انداختم 

آماده میشدم. دفترم رو بستم. به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول غذا پختن شدم. از پخت و پز خوشم نمی اومد ولی 

ی ای گرفتم و کمی به صورتِ بی میشه گفت دست پختِ خوبی داشتم. همین که کارم با غذا تموم شد دوش سرپای

رنگم رسیدم. لباس مرتب تن کردم و در خونه ی خاتون حاضر شدم. بعد از دو تقه ی کوتاه در با روال همیشگی باز 

 شد. آروم داخل شدم.

 خاتون جون؟؟ کجایین؟_

 بیا تو مادر چرا دم در ایستادی داد میزنی؟_

 بی دست پخت شما نیست اما خوب دیگه!اومدم بگم ناهارو مهمون منین! گرچه به خو_

 تو میدونِ دیدم ظاهر شد و لبخند مهربونی به روم زد.

قربونت برم مادر لطف داری. کاش زودتر بهم خبر میدادی .. آخه من امروز پارسا جان رو واسه ناهار دعوت کرده _

 بودم اینجا.. گفتم شاید موذب بشی اینه که بهت نگفتم مادر جان..

 دکنکی که بادش خالی شده باشه لب برچیدم.مثل با

 عیبی نداره ...... تقصیر من بود... باید زودتر میگفتم!_

 دستش رو روی بازوم گذاشت.

 حاال که چیزی نشده اینقدر ناراحتی. برو زیر گازو خاموش کن بیا اینجا مادر.. غذاتم واسه شام با هم میخوریم!_

ن رو رد کردم.. جدا از وسوسه ی بوی ماکارونی که تو خونه پیچیده بود... دلمم بدون لحظه ای درنگ پیشنهاد خاتو

 نمیخواست با اون دکتر ترش رو روبه رو بشم. پس پیشنهادش رو در کمال ادب رد کردم و به خونه برگشتم.

اشتها روی کاناپه  با ابروهای در هم مشغول چیدن میز آشپزخونه شدم... از تنهایی غذا خوردن متنفر بودم. بی میل و

نشستم و شماره ی نسیم رو گرفتم. چند تا بوقِ پشتِ سرهم خورد و بعد اشغال شد. حدس میزدم که دانشگاه باشه. 

صدای زوزوی باد شدید شده بود.. مطمئن بودم امروز حتما برف میباره چون هوا به تاریکیِ شب بود. دستامو زیر 

 پشتِ پنجره خیره شدم. مسخ شده و بی اراده لب زدم: زانوم قفل کردم و به هوای سیاه و ابریِ

خدایا؟ میدونی از تنهایی بیزارم؟ خودت یه کاری برام بکن. دلم نمیاد به مامان بگم بیاد پیشم بمونه ولی واقعا برام _

 سخته. دارم کم کم کم میارم!
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ه. دستم و چند بار روشون کشیدم. چشمم میسوخت.. حدس میزدم به خاطر مقاومتم با اشک قرمز و متورم شده باش

صدای زنگِ درو که شنیدم میخ تو جام ایستادم. از چشمی نگاه انداختم. خاتون و پارسا! با تعجب و عجله به طرف 

 اتاقم دویدم و روسری دم دستیمو سر کردم. درو باز کردم و کنار ایستادم.

 سالم._

 چی داری و داریم با هم بخوریم!سالم...از گلومون پایین نرفت مادر.. اومدیم هر _

 با تعجب به پارسا نگاه کردم. از چهرش نارضایتی خونده میشد.. یه رو در بایستیِ تابلو!

 خوش اومدین.. بفرمایین!_

خاتون و بعد پشتِ سرش پارسا وارد شدن. لباس های ورزشی و بیرونی پر تر نشونش میداد. تیشرتِ مشکیِ سه 

 "یعنی تو خونه هم اینجوری میشگت؟"ده بود.. تعجب کردم.دکمه و شلوار جین پوشی

چهارتایی پشتِ میز نشستیم. به تعداد بشقاب ها اضافه کردم و دیس ماکارونی رو وسطِ سفره گذاشتنم.خاتون به 

 چهرم دقیق شد.

 گریه کردی مادر؟_

 متوجه نگاهِ پارسا شدم که سریع روی چشمام ثابت شد. هل شدم.

 ن.. گریه چرا؟نه خاتون جو_

 پارسا قبل از نشستن گفت:

 میرم دستامو بشورم._

 بی حواس خواستم مسیرِ دستشویی رو راهنمایی کنم که با پوزخند گفت:

 خونه ی خودمه... بلدم!_

 سکه ی یه پول شدم و سر جام نشستم. خاتون دستش رو روی دستم گذاشت.

 ط یکم خشن شده!حرفاشو به دل نگیر مادر.. منظوری نداره.. فق_

 سرمو تکون دادم

 به دل نمیگیرم. نمیدونم چرا از من خوششون نمیاد. فکر کنم تو رودربایستی اینجا رو بهم اجاره دادن!_

 خنده ی آرومی کرد و آرومتر گفت:

 ار میکنه!با زنا و دخترا میونه ی خوبی نداره مادر.. با مادرشم همینه.. با منم به حرمت موی سفیدم اینجوری رفت_

 با احتیاط سرم و جلو بردم.

 ازدواج ناموفق داشتن؟_

نه مادر... ازدواج نکرده اصال... قبلنا با چند نفری قصدِ ازدواج داشت ولی از وقتی ساالر خان فوت شده با خودشم _

 قهر کرده!

 صداش کم کم تبدیل به نجوا شد.

دوستش رو.. اونقدر باهاش حرف زد که راضی شد دوباره  بعد فوتِ پدرش بیمارستان هم نمیرفت. خدا خیر بده_

 برگرده بیمارستان.. دکتره قلبه.. عمل میکنه!

 خواستم بپرسم مرگِ پدرش چه ربطی به قهرش با شغلش داشت که با برگشتنش به میز هر دو سکوت کردیم.
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برخورد میکرد صدای دیگه ای به هر سه در سکوت نهارمون رو خوردیم. به جز صدای قاشق و چنگالی که با بشقاب 

 گوش نمیرسید. پارسا زودتر از همه از سفره بلند شد.

 دستتون درد نکنه. میرم آماده شم!_

 با اینکه روی صحبتش با خاتون بود خواهش میکنمی زیر لب گفتم و بشقابش رو روی بشقابِ خالیِ خودم گذاشتم.

 کالست ساعتِ چنده مادر؟_

 رو که جمع کنم میرم.همین اآلن.. سفره _

 برگشت به طرفِ پارسا.

 پسرم سر راهت دخترمم برسون.. دیرش نشه!_

 کالفه دستش رو توی موهاش برد.

 عجله دارم!_

 سریع مداخله کردم.

 نه من خودم میرم! بذارین آقای دکتر برن!_

 پوفی کالفه کرد.

 تو پارکینگ منتطرم. فقط دیر نکن!_

 عا مهره ی مار داشت! سرمو به معنیِ باشه تکون دادم و به سرعت وارد اتاقم شدم.انگار این خاتون واق

نگاهی با عجله به ساعت انداختم.. وای.. با اینکه گفته بود دیر نکن بیست دقیقه بود که داشتم دنبال جزوه هام 

تا رسیدنم به پارکینگ نیم  میگشتم. آخرشم بیخیالِ پیدا کردنشون شدم و هر چی دمِ دستم اومد تنم کردم. فکر کم

ساعت کامال پر شد! با استرس و خجالت دنبالِ ماشینش گشتم. چشمم به ماشینِ سفید رنگی افتاد که حتی اسمشم 

نمیدونستم. به طرفش پا تند کردم. سرش رو روی فرمون گذاشته بود. تقه ای به پنجره زدم. نفسشو عصبی فوت 

 کرد و درو برام باز کرد.

 و لبم و به دندون گرفتم.سوار شدم 

 ببخشید.. دنبالِ جزوم میگشتم!_

بی توجه به حرفم دنده داد و ماشین رو با یه حرکت به پرواز در آورد. حس کردم باید چیزی بگم. گوشه ی پالتومو 

 تو دستم فشردم و به نیمرخ اش خیره شدم.

 بخدا از قصد نبود!_

 تند و تیز جواب داد:

 ر کنم که کارت از قصد بود؟چرا فکر میکنی فک_

 مثل کسی که خلع صالح شده باشه هاج و واج بهش خیره شدم.

 خوب شما گفتین عجله دارین..._

 حرفمو قطع کرد

 و تو انقدر بچه و بیفکری که از قصد دیر کرده باشی؟_

 نه اصال... منم همین و میگم!_

 ذاشت.صدای گوشیش بحثمون و قطع کرد. هندسفریشو توی گوشش گ
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 بگو عزتی؟ دارم میرسم!_

 داد زد:

 چی؟؟؟_

 ماشین و با احتیاط نگه داشت و دستش رو دور لبش کشید

 مگه نگفتم تا من نیومدم و تایید نکردم آمادش نکنین؟ اآلن کجاست؟_

 سرش و با تاسف تکون داد و نگاهی به ساعتش انداخت.

 تا پنج دقیقه اونجاام!_

یرون کشید و پاشو روی گاز گذاشت. جرات نداشتم بپرسم چه اتفاقی افتاده اما کما بیش هندسفری رو از گوشش ب

 حدس میزدم. زیر لب با حرص گفت:

 وای به حالتون اگه گند بزنین به اولین عملم!_

 با منین؟_

 داد زد:

 نخیر!_

 فتم.سرمو برگردوندم... از جلوی دانشگاه با سرعت گذشتیم.. انگشتمو به پشتِ سرم گر

 رد شدیما؟_

 بلند تر داد زد:

 به جهنم.. من به فکر چی ام و تو تو فکرِ چی هستی!_

اخمم در هم شد. دست به سینه نشستم و ترجیح دادم دیگه حرفی نزنم. داخل حیاط بیمارستان مورب و نامرتب 

بغل کرده بودم و حتی  پارک کرد و به سرعت پیاده شد. پشتِ سرش راه افتادم. با کوله پشتی ای که به شدت

 حواسم نبود بندازمش روی دوشم. حس میکردم اگه ازش دور شم گم میشم. بیمارستان به بزرگیِ نصفِ شهرِ ما بود!

از راهروی بزرگ با عجله میگذشت و سالمِ همه رو با سر جواب میداد. مقابل اتاقی ایستاد و به پشتِ سرش نگاه 

 دستشو روی پیشونیش کشید و کالفه گفت: کرد. انگار تازه به یاد من افتاد.

 میتونی با آژانس برگردی؟ البته خیلی دوره!_

 سرمو باال و پایین کردم.

 خیلِ خوب.. یا به اطالعات بگو برات آژانس بگیرن یا منتطرِ من بشو. البته عملِ من خیلی طول میکشه.. فعال..._

ستم و توی کیفم دنبال کیف پولم گشتم. آه از نهادم بلند وارد اتاق شد و در و پشت سرش بست. روی نیمکت نش

 شد. روی میز جا گذاشته بودمش. لگدی به صندلی کناریم زدم و ناراحت و بغ کرده سرِ جام نشستم.

 

روی صندلی فلزی بیمارستان جا به جا شدم... زود پا شدن صبح و خستگی جدال با این دکتر کار خودشو کرده بود.. 

 ی خوابم برد!نفهمیدم کِ

هشتِ شب بود. همه ی بدنم درد میکرد. خودمو لعنت 8نگاهی به ساعت گوشیم کردم ... عقل از سرم پرید. ساعت 

 میکردم که کیف پولم رو برنداشته بودم و مجبور بودم آویزون این دکترِ بی اعصاب باشم!
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ا از دور با شونه های خمیده و قدم های سست گردنم رو با دستم ماساژ دادم و چشممو به انتهای سالن دوختم. پارس

به سمتم میومد. چشمم از دیدن چیزی که رو به روم بود چهار تا شد.. چشمای سیاهش قرمز خون شده بودن. دیگه 

به جای دو تا تیکه یخ دریای خروشانی از غم توشون بود که لحظه به لحظه لبریزتر میشدن..مقابلش ایستادم.. با 

 شدم.. خواستم چیزی بگم که دستشو باال آورد تا سکوت کنم .حیرت بهش خیره 

 هنوز که اینجایی؟_

 کیف پولمو جا گذاشتم.. چیزی شده؟_

 برات آژانس میگیرم..!_

به اتاقش رفت و حاضر شد. کنار هم بی صدا و آروم به سمت محوطه حرکت میکردیم.. تو خونم نبود نسبت به 

میتونستم.. این مدلی بودم دیگه.. دوس داشتم چیزی بگم... سوالی بپرسم اما ناراحتی کسی بی تفاوت باشم.. ن

میترسیدم از برخوردش.. منو تا کنار آژانس همراهی کرد. کرایه رو حساب کرد و آدرس رو به راننده داد. سری 

 برام تکون داد و به سمت ماشینش حرکت کرد..

تارا شنیده بودم که قلب ضعیف پیرمرد تو عمل طاقت نیاورده و دلم برای این همه ناراحتیش سوخت.. از پچ پچ پرس

 از اونجا که این آدم به ظاهر خونسرد تا این حد شکننده بود به شدت متاثر و متعجب بودم!

نه... نمیتونستم این طوری ولش کنم.. حتی اگه داد میزد.. فحش میداد.. نمیتونستم.. به هر حال اون به من سقف و 

ود..نباید تو این شرایط بی خیالش میشدم .در ماشین رو بستم و شروع کردم به سمت ماشین پارسا پناه داده ب

 دویدن.. حتی توجهی به دادهای راننده پشت سرم و کرایه حساب شده نکردم.

مقابل شیشه ماشین ایستادم و نگاهی به داخل انداختم... سرش رو روی فرمون بی حرکت گذاشته بود.. تقه ای به 

یشه زدم.. سرش رو بلند کرد.. چند لحظه منگ نگاهم کردو بعد کالفه سرش رو برگردوند و قفل رو باز کرد. در ش

 ماشین و باز کردم و بدون لحظه ای درنگ سوار شدم.

 چی میخوای؟_

 سرمو پایین انداختم.

 هیچی!_

 صداش بلند شد.

 واسه هیچی از اون آژانس پیاده شدی؟_

داشتم.. نه حرف و نه توجیهی.. فقط نمیتونستم همونجا و به اون شکل ولش کنم! سکوتم رو که حرفی برای گفتن ن

 دید ادامه داد:

ببین ...اآلن اصال وقت مناسبی واسه بحث و بازی نیست...میدونم به کالست نرسیدی و ناراحتی ولی باور کن اتفاقای  _

 مهم تری از کالسِ تو افتاده!

 چشمای قرمز و ناراحتش قفل شدم.سرمو بلند کردم و تو 

من نیومدم چیزی بخوام یا بازی راه بندازم. فقط اجازه بدین کنارتون باشم.. حالتون خوب نیس...اینجوری نمیتونین _

 رانندگی کنین!

 بی حوصله گفت:

 رانندگی بلدی؟_
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 آبِ دهنمو قورت دادم.

 آره ولی با این ماشین.._

 یا نباشی من رانندگی میکنم. شیرین عقلی؟؟پس چی داری میگی؟ تو باشی _

 اخم کردم.

 نه ولی یاد نگرفتم از کنار ناراحتی دیگران راحت بگذرم.!_

 بی صدا سرش رو سمت پنجره چرخوند. انگشتامو به بازی گرفتم.

چه بزرگ.. بزارین میدونم چه اتفاقی افتاده.. بیاین چند ساعت تنفر بی دلیلتون رو به من فراموش کنین.. چه بچه ،  _

 کنارتون باشم.. آدما به هم نیاز دارن... با تنهایی هیچی حل نمیشه!

 پوفی کرد

 چرا فکر میکنی ازت متنفرم؟ چی تو اون مغز کوچیکت جولون میده؟_

 دارم میبینم دوست نداشتین اون خونه رو به من اجاره بدین..!_

 ابروشو باال داد.

 میکنی! میشه پیاده شی؟ داری عصبیم_

 به پشتِ صندلیم سفت تکیه دادم.

 باشه.. دیگه هیچی نمیگم!_

 سرشو تکون داد و ماشین رو با سرعت به بیرون بیمارستان روند.

حدود نیم ساعت بود که تو خیابونا پرسه میزدیم.. هیچ کدوم از خیابون ها رو نمیشناختم . فقط میدیدم که مدام راه 

روبه روی راه های سنگی دربند و مقابل سفره خونه ها توقف کردیم..اینجا رو میشناختم.. های فرعی رو میپیچیدیم .. 

 چند سال پیش با بردیا اومده بودیم.. با بردیا و....

 آهی کشیدم. پارسا بی توجه به وجود من شروع کرد دیوانه وار با خودش حرف زدن..انگار من اصال وجود ندارم!

 تم اما بازم مقاومت کردم.. خودخواهی کردم.میدونستم نمیشه.. میدونس_

این همه دل نازکی و حساسی برای یه پزشک جراح خیلی بعید و عجیب به نظرم میرسید!.. یه چیزی شدیدا اشتباه 

 بود.! تعلل رو کنار گذاشتم و به سمتش برگشتم.

 بنده هاش. نباید برای یه عمل ساده....شما پزشکی.. خدا که نیستی... اونه که تصمیم میگیره برای موندن و نموندن _

 صداشو تا آخرین حد باال برد و گفت:

د نیست دیگه..... نیـــــست! عمل ساده نیست! اون شصت سالش بود میفهمی؟؟؟ میدونستم طاقت نمیاره اما باز _

 واسه ارضای عذاب وجدان چند ساله خودم عملش کردم.. به دخترش قول داده بودم ولی گند زدم!

بغضی که از صبح با سماجت تو گلوم نگه داشته بودم به یک باره سر باز کرد و شروع کردم به اشک ریختن...شاید 

 دلیلش دادهای شدید و بلند پارسا نبوده باشه ولی این تلنگر کوچیک برای تخلیه همه تنش هام کافی بود.

 یشه بغلش برگردوند...پارسا با دیدن اشکهام با ناباوری نگاهم کرد و روشو به سمت ش

 حاال تو چرا آبغوره میگیری؟ صبح هم گریه کرده بودی نه؟_

 سرمو به معنیِ نه تکون دادم ولی ندید. بعد از چند لحظه سکوت با صدایی دورگه از غم و ناراحتی به آرومی گفت:
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شو دستم گرفتم.. کار به پدرم چندین سال بیمار قلبی بود.. من بعد اینکه مدرک پزشکیمو گرفتم خودم پروند_

جاهای باریک کشیده شده بود.. منم جراح موفقی بودم. بیست و هفت سالم بود اما چندین عمل موفق تو ایران و 

آلمان داشتم..عمل های بازی که از چند تاشون هنوز که هنوزه به عنوان معجزه یاد میکنن! جوون بودم و مغرور .. 

تای منه! اما نشد... نتونستم... پدرم تو کسری از ثانیه برای همیشه از کفم رفت. فکر میکردم درمون درد پدرم تو دس

من موندم و دنیایی از حسرت و پشیمونی و باری سنگین از عذاب وجدان... و امروز.... تاریخ دوباره تکرار شد. اونم 

 درست تو اولین عملم بعد برگشت به ایران..!

 نفس عمیق و لرزونی کشید.

 برمیگشتم! درک نمیکنم.. نمیفهمم این حکمت خدا رو!نباید _

 اشکامو با پشت دستم تند تند پاک کردم .

میدونم خیلی بچه تر از اینم که بخوام نصیحتتون کنم .. حتی عزیزی رو از دست ندادم تا بتونم خودمو جاتون _

خواست اون بود. از حکمت خدا نباید بزارمو اظهار همدردی کنم. اما بهتون اطمینان میدم این فقط تقدیر خدا و 

 استیضاح خواست. باور کنین قسمت این بوده. گاهی خدا برامون تصمیمایی میگیره که ما هیچ دخالتی توشون نداریم.

 نفسی عمیق کشید.

 اینو باور دارم!_

 تلخ خندیدم.

سرنوشت! به روزگار و بدیهاش..  من باور نداشتم ولی سرنوشت باعث شد باور کنم.. گاهی باید خودتو بسپاری به_

 چاره ای نیست!

 برگشت و با تعجب نگاهم کرد!

 چند سالته مادربزرگ؟ شدید سن باال میزنی!_

 خندیدم.

 سن و سال دلیل بر تجربه ی کم نیست. نگاه به قد و قیافم نکنین.. منم به اندازه ای که باید بکشم کشیدم!_

 روی اشکام کشیدم. نگاهِ خیرش رو تاب نیاوردم. دستمو

 کالسام و که از دست دادم. حدِ اقل به تکلیفای فردام برسم!_

 نگاهی به رستوران های سنتی انداخت.

 تا اینجا اومدیم.. یعنی هیچی نخوریم؟_

 شونمو باال انداختم.

 من گرسنه نیستم!_

 اخم کرد.

 من با تو چیکار دارم؟ من گشنمه!_

 رین!منتطر میمونم.. برین بخو_

 پوفی کرد و ماشین رو روشن کرد.

 نمیخواد.. اشتهام کور شد!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 2  

 

تا خونه هیچ کدوم هیچ حرفی نزدیم و تو سکوت به صدای موسیقی بی کالمی که از ضبط پخش میشد گوش 

 میدادیم..جلوی آپارتمان توقف کرد و رو بهم با لحن همیشگی گفت:

 باشه بهت یه شب شام. حله؟بابت کالست و داد و بیدادا متاسفم... طلبم _

 لبخند زدم.

 حله آقای دکتر!_

 اخم کرد.

 یه جوری بهم میگی دکتر که حس میکنم شصت سالمه!_

 از تصوری که ازش داشتم خندیدم.

 چرا میخندی؟_

 سرمو به چپ و راست تکون دادم. نفسشو بیرون داد.

 صبر میکنم! خیلِ خوب برو.. من نمیرم خونه کار دارم. برو تا رفتنت_

 شب به خیری زیر لب گفتم و پیاده شدم . به سمت در آپارتمان راه افتاده بودم که صداشو از پشت سرم شنیدم.

 ببین؟_

 به سمتش برگشتم و سرمو از شیشه باز شده داخل کردم.

 اسمت چی بود تو؟_

 لبخند مالیمی از این معارفه بانمک روی لبم نشست!

 نیل!_

 اد و اسمم رو زیر لب تکرار کرد.سرشو تکونی د

 شب خوش نیل! _

 لبخند دیگه ای به روش زدم و پشت بهش سمت خونه حرکت کردم.

دستامو به بندهای کول پشتی آوزیون کردم و درو با پام از پشت بستم.. عجب روز عصف باری بود... هیچ وقت هیچ 

ی فجیع قار و قور شکمم به خودم اومدم و یادم افتاد از کس رو تو زندگیم تا این حد غمگین ندیده بودم... با صدا

ظهر بعد اون ماکارونی پر دردسر هیچ چی نخورده بودم! این روزا خیلی داشت به این بدبخت ظلم میشد! آخ مامان 

 کجایی؟!

 کیفمو گوشه اتاق پرت کردم و با پاهای سست به سمت یخچال رفتم..

ه کالس داشتم... کارای صفحه آراییم آماده نبود... چه روزی میشد فردا! بعد فردا از ساعت هفت صبح تا عصر یه کل

از خوردن مقداری نون تست و مارماالت به رخت خواب نرمم پناه بردم و زیر پتوی گرمم خزیدم.خرس پشم آلومو 

 محکم تو بغلم فشردم و خودمو به یه شب دیگه سپردم.

ن و بچه ها همراه با لب تاپ پیش استاد میرفتن.. میدونستم کامل نشدن صندلی های کارگاه سه تا سه تا خالی میشد

طرح تو کالس استاد ابراهیمی برابره با خیلی چیزا اما من به قیمت همدردی با پارسا این حماقت رو به جون خریده 

چنین سهل انگاری  بودم... پوست لب پایینم رو اونقدر جویدم تا مزه آهن تو دهنم پر شد.. تا به حال سابقه نداشت

ای کنم.. سپیده کنارم نشسته بود و با لبخند اطمینان بخشی سعی در آروم کردنم داشت اما تردیدی که تو نگاه 

 خودش بود گویای همه ی چیزای نگفته میشد!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 3  

 

 حاال مگه دنیا به آخر رسیده؟ بابا فرصت میگیری یه هفته دیگه!_

 تاد خیلی سخت گیره!سپیده نشنیدی هفته قبل چی گفت؟؟ این اس_

 تقصیر خودته دیگه.. ببین بچه ها نیم ساعته دارن اتود نشون میدن.. هی میگم بشین یه چیز الکی بزن میگی نه!_

 توبیخ بشم خیلی بهتر از اونه که با یه اتود در پیتی نیم ساعته تا مدت ها از چشم استاد بیفتم._

مون شد... این پسر مدت ها بود که مثل سایه دنبال همه کارام و صدای امیر مانع از ادامه بحث و گفتوگوی بین

 حرکاتم بود...

 خانوم ها؟؟ مشکلی پیش اومده؟_

 تسز جواب دادم

 خیر!_

 آره امیر... نتونسته طرحشو کامل کنه! _سپیده

ت... رنگی که با چشم غره بهش نگاهی کردم که شونه ای باال انداخت. چشمای سبز وحشی امیر رنگی از ترحم گرف

 من ازش گریخته بودم و خودمو به غریبانه ی این شهر غریب سپرده بودم!

 بابت همین ناراحتید خانوم بهرامی؟؟ این برای طراح مستعدی مثل شما حتی مشکل هم به حساب نمیاد!_

 دندونامو با حرص روی هم فشردم.

 با شمان! من میدونم چطور از عهده کارم .. آقای اکبری بهتره به کار خودتون رسیدگی کنین گویا استاد_

هنوز حرفم تموم نشده بود که امیر لب تاپم رو به دستش گرفت.. فلش کوچیکی بهش نصب کرد و فاصلشو بهم 

 کمتر کرد.. رو به سمت استاد کرد و در جواب استاد که اسمشو برای ارائه پروژه فرا میخوند گفت:

آرایی رو همراه با خانم بهرامی به طور گروهی ارائه میدیم خدمتتون... البته اگه  استاد..... موضوع این سری صفحه_

 اجازه بدید... جسارتمونو عفو کنید اما اطمینان میدم بهتون کار کامل تر و سنگین تره..

و انکار همه دهن بازم همراه با نگاه گیجی بین استاد و امیر در گردش بود. تو کسری از ثانیه این اتفاق افتاده بود 

 چیز رو در برابر این استاد سخت گیر به فنا میبرد!

استاد دستی به ریشای پرفسوری بلندش کشید و با دست اشاره کرد تا کنارش بریم...مثل یه رباط پشت سر امیر راه 

رفت و چشمکی افتادم. مییدونستم کارش اونقدر قویه که استاد نه شک و نه مخالفتی کنه.. سپیده نیشگونی از کنارم گ

زد.. به نظرش امیر واسم ناجی خوبی بود اما نمیدونست با این کارش من بیشتر خرد شدم.. من به بد کسی باخته 

بودم... امیر جزو بهترینا بود... امروز من به حریفم تو این راهه پر پیچ و خم باخته بودم و هیچ کس نمیتونست طعم 

 این باخت عجیب رو درک کنه!

ه حدس میزدم استاد خیلی از طرح استقبال کرد و به جز نمره خودمون کنار اسممون برای این فعالیت و همون طور ک

خالقیت دو تا مثبت هم ثبت کرد..بعد از تموم شدن کالس توی محوطه جلوی دانشکده از پشت امیر رو صدا زدم... 

ها واسه این طرح وقت گذاشته و اون کسی  باید دلیل این کارو میفهمیدم.. با یه نگاه جزئی میشد فهمید که ساعت

 نبود که محض رضای خدا این لطف رو در حق کسی بکنه!

 آقای اکبری؟؟_

 امیر نگاه موشکافانه ای بهم کرد و به سمتم اومد.

 خانم بهرامی؟؟ نگید که هنوز درگیر اون مسئله اید!_
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 ابرومو باال انداختم.

 چرا؟؟_

 تاد نجاتتون دادم یا اینکه بهترین طرحمو باهاتون شریک شدم؟؟چی چرا؟ این که از دستت اس_

 کالفه شدم. بازی با کلماتش شباهت وحشتناکی با اخالق مزخرف نیما داشت!

 هردوش... چرا این کارو کردید؟_

 من و شما چهار سال قراره با هم همکالس باشیم... فرصت واسه جبران زیاده!_

 بل از اینکه بتونم جوابش رو بدم پشتش رو بهم کرد و ازم دور شد!خنده ی عصبی روی لبم نشست. ق

ساعت نزدیک به هشتِ شب بود که به خونه رسیدم.. کیفمو با حرص روی کاناپه کوبیدم و لباسامو از تنم بیرون 

...با یه کشیدم.. دستمو زیر موهام فرو بردم و گیرشو از سرم خارج کردم.. وزن زیادش سرمو حسابی درد آورده بود.

 حرکت همه رو روی دسته مبل جا دادم و همونجا با بولیز و شلوار جینم تو خودم جمع شدم و چرتی زدم.

نمیدونم چقدر گذشته بود... فقط میدونم هرچه قدر مردمک چشمم رو گشاد و گشادتر میکردم چشمم جایی رو 

حشتناک زوزوی باد و رعد و برق های خوفناک نمدید. خونه تو تاریکی مطلقی فرو رفته بود.. از بیرون صداهای و

شنیده میشد.. تازیانه ی باد چنان با شدت به پنجره میکوبید که مطمئن بودم هر لحظه شیشه ی پنجره میشکنه... 

زانوهامو تو بغلم گرفتم و چونم رو روش گذاشتم.. از تاریکی و تنهایی هیچ وقت نمیترسیدم اما رعد و برق از بچگی 

بود. چیزی فراتر از ترس وجودم رو مثل بید میلرزوند.. احساس میکردم شیشه ای ته دلم با هر صدای نقطه ضعفم 

وحشتناک رعد چندین بار میشکنه و من هربار بیشتر و بیشتر تو خودم جمع میشدم. دستای لرزونم رو به سمت 

ه. با قرصایی که اون میخورد!! اگه بیدار موبایلم بردم... ساعت دوازدهِ نیمه شب بود... مطمئن بودم خاتون تو خوابید

 بود تا حاال صد بار بهم سر زده بود!

چشمام مثل ابر بهاری میباریدن و قطرات اشک تند تند روی مچ دستم میریختن. با شنیدن آخرین و مهیب ترین 

ی .. برای اولین رعد و صدا دیگه طاقت نیاوردم و از ته دل جیغ کشیدم... دلم برای خودم میسوخت... برای این تنهای

 برقی که تو زندگیم بدونِ پناه بردن به اتاقِ بردیا یا مامان داشت میگذشت!

صدای مشت هایی رو که روی در کوبیده میشد رو همراه با صدای بلند مردی میشنیدم اما حتی قدرتشو نداشتم تا 

سته رعد و برق روش نمایان میشد دوخته جوابشو بدم. چشممو به دیوار روبه رو که هر دو دقیقه تصویر خطوط شک

 بودم و اشکهام پشت سر هم با بیرحمی تمام لباسم رو خیس میکرد.

طولی نکشید که سایه ی مردی قد بلند همراه با شمعی روی دیوار خونه افتاد.... ذهنم خالی از هر چیزی بود... انگار 

ت..جیغ کوتاهی کشیدم و سرمو تا آخر توی یقه لباسم فعالیتش متوقف شده بود و حتی زمان و مکان رو هم نمیشناخ

فرو بردم... صدای گریه ام تو گلوم خفه شده بود و تنها مرواریدهای درشتی که روی گردن و قفسه سینم میریخت 

 زنده بودنم رو بهم یادآور میشد.

رو کنارم روی مبل دستی رو روی زانوم احساس کردم. سرمو با ترس بلند کردم و چهره نا مشخص همون مرد 

دیدم.. لب هاش به سرعت تکون میخورد و هر از گاهی دستی به موهاش میکشید... شمع رو روی میز کوچک کنارم 

گذاشت... چهرش تو نور ضعیف شمع نمایان شد... پارسا بود! با دیدن صورت خیس از اشکم نگاهش رنگی از ترس 

 به شدت تکونم داد.و نگرانی گرفت.. دستاش رو روی بازوهام گذاشت و 

 نیل؟؟ یه چیزی بگو... با توام....؟.. چت شد؟_
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 دهنم رو چند بار باز و بسته کردم و با لبهایی که به شدت میلرزید گفتم:

 م.. میترسم. من.. میترسم!_

ر این و بعد با صدای بلند هق هق کردم. احساس میکردم راه گلوم به یک باره باز شده بود و من باید هر چه زودت

 تنش و ترس رو با داد و فریاد و گریه بیرون میریختم...

دستای خشن و چنگ شده پارسا دور بازوم آروم آروم باز شد و کم کم حالتی نوازش گونه گرفت. چشمای سیاهش 

 مهربون شد.. حتی رنگ صداش هم آروم تر و مالیم تر شده بود..

ش یه رعد و برق سادست.. ..دیگه گریه نکن باشه؟؟ همه چی دختر کوچولو! گریه میکنی؟؟ چیزی نیس که.. هم_

 تموم شد. من اینجام!

 دستاشو تو دستای خیس از عرقم گرفتم و با ترس بهش زل زدم.

 نرو...!_

چشماشو از چشمام برداشت و به پنجره پشت سرم دوخت. انگار دوست نداشت مستقیم توی چشماش زل بزنم.. 

 تم بیرون کشید و محکم و با صالبت.. با تن صدای همیشگیش گفت:دستش رو آروم از میونِ دس

 نمیرم... همین جا میشینم تا برقا بیان.. نترس. آروم بخواب !_

سرمو با خجالت پایین انداختم. تازه حواسم سرِ جاش اومده بود ولی هنوز هم دیوانه وار میترسیدم. بی تعارف و 

 سریع روی هم گذاشتم!خجالت تو خودم مچاله شدم و چشمهام و 

 قدم هاش دور شد. از ترس حلقه ی چشمم سریع گشاد شد. طولی نکشید که با بالشت و پتویی بهم نزدیک شد.

 بالشت رو زیر سرم قرار داد و پتو رو آروم روم کشید.

 بخواب و از هیچی هم نترس... همش یه رعد و برقِ ساده بود. من بیدارم!_

ال کشیدم . چشمام از خواب و فشاری که تحمل کرده بودم نیمه باز و خمار بود.. برام مهم نبود پتو رو تا زیر چونم با

که یه غریبه درست روی مبل کناری خونم نشسته و بی تابِ به خواب رفتن منه... آرامش عجیبی به وجودم تزریق 

 در آرامش و آسودگی میکرد. شده بود.. حس عجیبِ سرشار از اعتمادی تو نگاهش بود که سراسر وجودم رو غرق

با چشمای بی جون نگاهی به خطوط مردونه صورتش و ته ریش مالیمش کردم... سایه ی پدر رو تو خطوط مورب 

 کنارِ چونش دیدم. آروم زمزمه کردم:

 بابا..!_

ه زیر لب و نمیدونم من اشتباه دیدم یا واقعا لبخند زد! کم کم چشمام تسلیم سکوت و سنگینی شد اما جمله ای ک

 آروم زمزمه کرد رو با آخرین قوای هوشیاریم شنیدم.

 بخواب دردسر کوچولو!_

چشامو مالیدم و نگاهی به دورو برم انداختم. تو جام نیم خیز شدم.. تصاویر دیشب آروم آروم پیش چشمم جون 

گرم تازه تازه داشتم عالیم گرفت. موهامو باالی سرم جمع کردم و به سمت حموم راه افتادم.. بعد از یه دوش آب 

حیاتیِ دوباره رو توی بدنم حس میکردم! یه رعد و برقِ دیگه رو هم پشتِ سر گذاشته بودم! خدا رو شکر میکردم 

 که تو این ترسِ بزرگ تنها نبودم! نمیدونستم اگه پارسا نبود و نمیرسید از ترس کارم به کجا میکشید!

ری انداختم! بعد از بیخوابیِ شب این سحرخیزی عجیب و قابلِ تحسین بود. با نگاهی به بالشتک های مرتبِ مبلِ کنا

اینکه ازش خجالت میکشیدم ولی تصمیم گرفتم با یه صبحانه ی محلی لطفِ دیشبش رو جبران کنم! لباس پوشیده و 
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اهای محلی و مرتبی تن کردم و روسریِ کوچیکی روی سرم انداختم. سینیِ گرد و بزرگِ توی دستم پر بود از مرب

محبوبی که مادرم با هزار امید و آرزو برام تو شیشه های کوچیک بسته بندی کرده بود...سینی رو با یه دستم روی 

 زانوی بلند شده از زمین نگه داشتم و زنگ رو فشردم.

رار داشت.. بعدِ چند ثانیه در باز شد. حوله ای دور کمرش بسته بود و حوله کوچکی هم روی یکی از سرشانه هاش ق

از صورتش آب میچکید و قسمتی از موهای پر پشتش روی پیشونیش ریخته بودن..سرمو با شرم پایین انداختم.. 

حدس نمیزدم باز هم پیاده روی رفته باشه. برای این بی وقتی ته دلم به خودم فحش دادم! تعلل و موذب بودنم را که 

م پایین باشه! دستم به یکباره سبک شد. سرم رو باال آوردم .. دید خنده ی کوتاهی کرد. ترجیح دادم هنوز هم سر

 سینی رو با یه دست گرفت. ابروشو با حالت خاصی باال داد و گفت:

 فکر میکنم این صبونه واسه منه! البته قبلش سالم و صبحت هم بخیر! _

 لبخندی به این بی حواسی زدم و سرمو تکون دادم.

بله برای شماست...خواستم محبت دیشبتون رو جبران کنم! به خاطر من بیخواب  سالم دکتر.. صبحتون بخیر.._

 شدین!

 ندیدم ولی لبخندش رو حس کردم. جرات نداشتم با نگاهِ مستقیم نگاهش کنم!

 ممنون! حاال قرارِ تنهایی بخورم یا خودتم دعوتی؟_

 ییش عادت کنم؟!لپ هام رنگ گرفت! چطور بود که هیچ جور نمیتونستم به این بی پروا

 هرجور شما راحتین!_

 بلند خندید... اونقدر بلند که نیم متر تو جام پریدم. حس کردم صداش دور شد.

 بیا تو مامان بزرگ.. بیا زحمتِ چیدنشم بکش تا من حاضر میشم!_

رگ و شیکی بود.. یا اهلل بلند و بی اختیاری گفتم که صدای خنده اش و دو برابر کرد. آروم داخل شدم. خونه ی بز

تقریبا همشکلِ خونه ی خاتون بود ولی دکوراسیونش خیلی شیک تر و مدرن تر بود! وارد آشپرخونه شدم. جایی که 

سینی بزرگ مربا ها رو روی کانترش قرار داده بود. نمیدونم چرا قلبم تند تند میزد.. تا به حال وارد منزل مردِ مجرد 

ون شدم. گره روسریمو با استرس سفت کردم و برای برگشتن عقب گرد کردم نشده بودم. یک لحظه از کارم پشیم

که با سینه ی پارسا برخورد کردم. با دست دماغم رو مالیدم و سرم و زود پایین انداختم. از کنارم رد شد و پشتِ میزِ 

 گردِ آشپرخونه نشست!

 دِهِک! تو که هیچی نچیدی تنبل!_

 لبم رو به دندون گرفتم.

 بهتر باشه من برم! شاید_

 خندید. اینبار نرم و مالیم.

 ببینمت؟_

 سرمو جزئی برگردوندم.

چرا خودتو شکلِ مادربزرگا کردی؟ اون گره و یکم شل کن خفه شدی! سرت چرا تو یقه اته دختر؟ بیا بشین یه _

 چیزی بخوریم میری دیگه!
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دم. قطعا حماقت کرده بودم. سبک سریِ محض! نفسی بیجواب با همون لبِ به دندون گرفته ام به زیر پام خیره ش

 تازه کرد.

 از اینکه اومدی خونه ی یه مردِ غریبه ترسیدی نه؟_

 به همه ی حس های مزخرفم خجالت و شرم هم اضافه شد. آروم گفتم:

 نه اینطور نیست! فقط دیرم شده!_

 یه آهنگ خاصی داشت! صدام زد.. برای اولین بار بود که کسی اینجوری صدام میزد. لحنش

 نیل؟_

از گوشه ی چشم نگاهش کردم.. میدونستم اونجا وسطِ آشپرخونه با اون گرهِ سفتِ روسری و سری که به شدت 

 پایین انداخت بودم تا چه حد احمق به نظر میرسیدم!! قدمی به جلو برداشتم.

 !نوشِ جونتون.. من باید برم. حواسم به ساعت نبود.. خیلی دیرم شده_

سریعا از پشتِ میز بیرون پرید و راهم و سد کرد. بوی عطر سردش تو مشامم پر شد و ضربان قلبم و هزار برابر 

 کرد. از لبخندِ معنی دارِ گوشه ی لبش خوشم نمی اومد!

 چرا این شکلی شدی تو؟ بابا بیا بشین یه لقمه بخوریم. این همه زحمت کشیدی!_

 د نکنم. با تردید پشتِ میز نشستم و گوشه ی روسریم و دستم گرفتم.ادب حکم میکرد خواسته اش رو ر

سرش و با خنده تکون داد و محتوای سینی رو آروم آروم روی میز چید. از بیحواسی و گیجیم حرصم گرفت. امروز 

وردنش فقط داشتم گند میزدم. رو به روم نشست و مشغول خوردن شد. حاالتم کم کم طبیعی تر شد. ناخداگاه غذا خ

 رو زیر نظر گرفتم. آروم و با طمائنینه میخورد!

 میخوای تا شب اینجا بشینی؟ بابا یه چیزی بخور!_

 بی هوا لبخند زدم

 میخورم!_

 چند ثانیه به صورتم خیره شد و با جدیت گفت:

و پا افتاده میدونی خیلی خوبه این ترس و حیاء؟ هیچ وقت به خاطرش خجالت نکش! دختری که بابت روابط پیش _

 سرخ و سفید بشه خیلی کم شده!

 سرم و پایین انداختم.. از صداقت کالمش خوشم اومد.

 من به شما اعتماد دارم آقای دکتر ولی هر چی باشه اینجا یه منزل مجردیه.. دیدِ درستی نداره حضورِ من!_

 درست میگی.. قطعا همین طوره.. بخور نصفه جونم کردی!_

 م و مشغول بازی با گوشه هاش شدم!تکه ای نان برید

 از رعد و برق خیلی میترسیا؟ دیشب رنگ به روت نبود!_

 از یادآوریش داغ شدم.

 من فقط از رعد و برق میترسم.. دستِ خودم نیست._

 برعکس افکارم صداش هیچ رنگی از تمسخر نداشت.

 چی میخونی؟ خودِ منم گاهی از صداش میترسم.. چه برسه به یه دخترِ تنها.. _

 گرافیک!_
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 سرش و با تحسین تکون داد

 خیلی خوبه.. چند سالته؟_

 موهامو با دستم داخل روسریم فرو بردم

 نوزده !_

 قرص ویتامینی از ظرفش خارج کرد و داخل لیوانِ آبِ روبه روش انداخت.

عازمِ شهری به بزرگیِ ایجا بشه و تک و پدرت قابلِ تحسینِ.. مطمئنا من اگه دختر داشتم اجازه نمیدادم تک و تنها _

 تنها درس بخونه!

 شونمو باال انداختم و غرقِ اجبارهای زندگیم شدم.

 پدرِ منم همیشه همین رو میگفت ولی شرایط ایجاب کرد قبول کنه!_

 چشماش ریز شد

 شرایط؟_

 متوجه بی حواسیم شدم. دست پاچه از پشتِ میز بلند شدم.

 واقعا دیرم شده! بهتره دیگه برم.._

 به نقطه ای خیره شد و آروم گفت:

 باشه..! بابتِ صبحانه ممنونم!_

 سرمو با لبخند مالیمی تکون دادم و راه خروج رو پیش گرفتم. 

کیف آرشیوم رو از کمد دیواری در آوردم و مشغول طرحام شدم. با خودم فکر کردم که از اولشم نباید به خونش 

رِ سبکسرانه و بی مالحظه از من و تربیتم خیلی بعید بود. سعی کردم افکار منقبض شده ی ذهنم و میرفتم .. این رفتا

 پس بزنم و دلمو به تکالیفم بدم! عجیب بود که بعد از گذشتِ یک ساعت هنوز هم بوی عطرش تو مشامم بود!

واحدش راه افتادم. برعکس  تصمیم گرفتم برای نهار پیش خاتون برم. خیلی وقت بود که ندیده بودمش. به سمت

همیشه مدت طوالنی ای پشت در موندم تا دستگیره به پایین متمایل شد و به دنبالش در باز شد.. .با سر دنبال خاتون 

 گشتم اما تو زاویه دید نبود!

 بیا تو مادرجان! _

شدت نفس نفس میزد و  صدای ضعیف رو دنبال کردم و خاتون رو پشت میز صبحانه خوری آشپزخونه پیدا کردم. به

 لپای همیشه قرمزش به رنگ زرد دراومده بودن. سراسیمه به سمتش دویدم.

 خاتون جون؟ چی شدی قربونت برم؟ چرا صدام نکردی پس؟ _

 با دست قلبش رو چنگ زد.

 چیزی نیس مادرجان شلوغش نکن.. داشتم قرمه سبزی میپختم که یهو تپش قلب گرفتم. _

 انگشتم رو روی نبض مچ دستش گذاشتم. نگران سمتش رفتم و

 صد بار میگم اجازه بدید من یا رزا غذاتونو بپذیم. قبول نمیکنین که. حاضر شین باید بریم دکتر! _

 لبخند ضعیفی زد.

 دکترم اینجاس مادر جون.. برو ببین اگه خونست یه سر بیاد هم خیال تو راحت بشه هم بچم یه ناهاری بخوره! _
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رو پیشونیم نشست! چرا یاد خودم نبود؟ نمیدونستم چرا رفتن به سراغ پارسا برام سخت میومد! شاید عرق سردی 

 هنوز خجالت میکشیدم!

خاتون منتظر بهم نگاه کرد. سری تکون دادم و با قدمای سست به سمت در پیش رفتم. زنگ رو فشردم .. بالفاصله 

 صداش از همیشه خشک تر و عصبانی تر بود ..!در باز شد و پارسا با اخمی غلیظ پشتش ظاهر شد! 

 بله؟؟ _

 متعجب از لحنِ صداش به پشت سرم اشاره کردم.

 خاتون ... حالش مساعد نیست! _

 با چشمای نگران به پشتِ سرم خیره شد.

 هم زمان با تموم شدن جمله کوتاهم دختری با موهای حنایی و لباس های نصف و نیمه پشت پارسا ظاهر شد.

 فکر کنم باید معاینه شه! تپش قلب داره!_

 چی شده پارسا؟ _

بدون اینکه جواب دخترک رو بده درو پشت سرش بست.. با این حرکت دختر خود به خود به داخل رونده شد 

...پشت سرم راه افتاد.. مطمئن بودم که حضور اون دختر با اون صمیمیت و لباس ها تو خونه ی پارسا خالی از لطف 

... چیزی درونم فریاد میزد که پارسا و دخترک مو قرمز با هم صنمی دارن... شونه ای باال انداختم و خاتون رو تا نبود

 تخت اتاق همراهی کردم.

پارسا بعد از گرفتن فشار خاتون و چک کردن عالئم حیاتیش ازم خواست تا براش لیوانی آب بیارم.بدون مکث 

یدا تو خودش بود و من مطمئن بودم دلیل این انزوا چیزی فراتر از مریضیه درخواستش رو انجام دادم. پارسا شد

خاتونه! یه جورایی انگار با خودش درگیر بود. مدام به فکر فرو میرفت و اخم غلیظ روی پیشونیش از همیشه غلیظ 

 تر بود!

 داروهات رو به موقع میخوری خاتون؟ _

 تپش قلب دارم!آره پسرم. نگران نباش چیزیم نیس که. یکم  _

 سرشو جدی تکون داد.

به نسخت دو بسته دیگه پرانول اضافه کردم. شب برات میگیرم. فشارت یه کوچولو باالست. تا شب استراحت کن.  _

 بهتره نیل پیشت بمونه.. من هم تند تند سر میزنم و چک ات میکنم.

 بعد رو به من کرد و با صدایی ارومتر گفت.

 بیا کارت دارم! _

بی صدا دنبالش از اتاق بیرون اومدم. دقیقا نمیدونستم قراره چی بشنوم اما از انگشتای درهم قالب شده پارسا 

 مشخص بود که استرس زیادی رو تحمل میکنه. توی راه رو مقابل اتاق مهمان توقف کرد و گفت:

نی ولی باور کن اگه قبول کنی کمکِ میخوام یه خواهشی ازت داشته باشم. میدونم ممکنه فکرِ دیگه ای در موردم بک_

 بزرگی بهم کردی!

 متعجب پلک زدم!

 بفرمایین. اگه کاری از دستم بربیاد چرا که نه!_

 دستش رو به کمرش زد و نفس عمیقی کشید. انگار برای گفتنش با خودش درگیر بود!
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رِ من و تموم نشده از نظرِ اون! میتونی اون دختری که دیدی از دوستای قدیمیِ پدرمه.. یه ماجرای تموم شده از نظ _

 کمکم کنی دک اش کنم؟

 متوجه منظورش نشدم!

 من؟_

 سرشو تکون داد.

 میخوام نامزدم معرفیت کنم. این لطف و در حقم میکنی؟_

 شوکه شدم!

 من؟ ولی آخه چجوری میشه؟ میفهمه دروغه!_

 سرش و چپ و راست کرد.

 که اینجایی. کمک کن یکم بپیچونیمش.. سر و تهش چند تا جمله ی تئاتریه!! برای نهار میایم اینجا.. تو هم_

 حس میکردم نفسم باال نمیاد.

 من... نمیتونم آقای دکتر... لو میره!_

 کالفه شد.

 تو فقط نگو آقای دکتر لو نمیره.. باشه؟_

 دلم برای حالت ملتمس چشماش سوخت.اخم کردم.

 ط؟باشه قبول ولی فقط به یه شر_

 دست به سینه و منتظر بهم چشم دوخت.

 اگه این نقش بازی کردن مستلزمِ صمیمیته باید بگم متاسفم!_

 منظورمو گرفت.. لبخند ضعیفی زد و نفس راحتی کشید.

 باشه بابا مامان بزرگ.. قبول!_

یم خشک شده بود دماغم و با دو انگشت کشید و به سرعت از در خارج شد. مات و مبهوت با دستی که روی بین

 ایستادم. خاتون صدام زد.

 چی شده مادر؟_

 وارد اتاق شدم و دستمو تو هوا تکون دادم.

 هیچی مجبوریم چند ساعتی برای آقای دکتر نقش بازی کنیم!_

 چینی به بینیش انداخت.

 نقش؟_

 کنارش روی تخت نشستم و ماجرا رو براش تعریف کردم. خنده ی بلندی سر داد.

 پرستوئه بازم.. بمیرم براش.. نقشی نمونده که برای این دختر بازی نکنه! حتما_

 چرا با خشونت دک اش نمیکنه.. دست به دل شکستنش که خوبه!_

 چشماش شیطون شد

برو خداتو شکر کن مادر با تو که خیلی خوبه! این دختره دخترِ دوستِ قدیمیِ پدرشه. آرزوی پدرش بود که ازدواج _

 رسا از همون اول مخالفت کرد. به خاطر و حرمت پدرشه که سخت جواب نمیده!کنن ولی پا
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 اخمام درهم شد.

 آخه چه جوری نقش بازی کنم من؟!_

تو نگران نباش.. سعی کن فقط عادی باشی مادر.. یه بازیه دیگه.. تنوعه! برو سفره رو بچین عروس خانوم. نهارمون _

 آمادست.

 م گرفت.. لبِ پشت و روم و درست کردم و دست از پا کوتاه تر به سالن برگشتم!از دلِ خوش و خجسته اش خند

همه با هم دورِ میزِ بزرگِ وسط سالن نشستیم. پرستو برعکس تصوراتم دختر گوشه گیر و ساکتی بود ولی از رنگِ 

 !نفرتی که تو چشماش نسبت بهم داشت میشد به خوبی فهمید پاش بیفته چه عاشقِ خطرناکی میشه

با صدای تک سرفه ی پارسا نگاهم رو از پرستو گرفتم. از لحظه ای که اومده بود فقط چشم غره هاش نصیبم شده 

بود. اشاره هایی که به روسریِ روی سرم میداد از ثانیه ی اول دستگیرم شده بود ولی مدام خودم رو به اون راه 

بهش حق میدادم که عصبانی بشه و میدونستم اینکه میزدم و سعی میکردم از نگاهِ مستقیم بهش خودداری کنم! 

جلوی نامزدم با روسری میشینم تا چه حد میتونه شک برانگیز و مسخره باشه ولی هرجوری حساب میکردم 

 نمیتونستم اونقدر راحت و بیخیال باشم!

فت که هنوز به هم آخرش هم خاتون به دادم رسید و وقتی بال بال زدن های پارسا رو دید، یه جا میون صحبتش گ

اش از  "بعدا به خدمتت میرسم"محرم نشدیم! هیچ وقت عرقِ سردی رو که از روی پیشونیش پاک کرد و اون نگاهِ 

 یادم نمیره!

پرستو زودتر از هرکسی از جاش بلند شد.. از خاتون تشکر زیر لبی کرد و بدونِ خداحافظی با من و پارسا سراسیمه 

گه بگم دلم براش نسوخت. از اینکه تا این حد غرورش رو زیر پاش له کرده بود هم از خونه خارج شد. دروغه ا

عصبی شده بودم و هم ناراحت بودم! میتونستم حدس بزنم پس زده شدن از جانب کسی که چندین سال به امید 

ق باشه و از برگشتنش ازدواج نکرده باشی چه درد عذاب آوری باشه! مخصوصا اگه اون آدم پارسای خشک و بی اخال

 لحظه ی اول بدونی که در مقابلش هرچند پرعطوفت، شانسی نداری!!

هنوزم وقتی به اون نهار فراموش نشدنی فکر میکنم لبخند عجیبی روی لبم میشینه. شاید برای گفتنش هنوز هم زود 

ودش تنیده باعث میشه باشه ولی پارسا به نظرم اصال اونی نیست که نشون میده. پوسته ی سخت و تارهایی که دور خ

هر لحظه فکر کنی امکانِ منفجر شدن و تلخ شدنش هست ولی واقعیت اینه که اگه واقعا تو عمقِ چشماش نگاه کنی 

 میشه یه جایی میونِ اون دو تا مرواریدِ سیاه امید و جریانِ زندگی رو دید!

ت ولی صداقت کالمش و آرامشی که تو شیرین زبون نیست.. مزه نمیریزه.. چاپلوسی نمیکنه.. بانمک و شوخ نیس

کلمه های شمرده شمرده اش هست ازش یه مردِ استثنایی ساخته! یه موجودی که برای کشفِ دنیای درونش خودت 

 رو مدام به آب و آتیش میزنی!

اتاق دفترچه ی کوچیکِ اتودم رو کنار گذاشتم و چراغِ اتاق رو خاموش کردم. با قدم های آهسته به پشتِ پنجره ی 

رسیدم. عجب کوالکی بود! برف همه جا رو سفید پوش کرده بود. آسمون به قرمزی میزد و نور رو با بازتابِ بیشتری 

واردِ فضای اتاقِ تاریک میکرد. اینجا جایی بود که اختراع ادیسون تو لحظاتش جایی نداشت. اینجا فقط خدا بود و 

 زیباییِ هر چه تمام ترِ آفریده هاش!

لرزید.. نه از سرمای اتاق !.. از دیدن تصویرِ برفی که هر بار با دیدنش یادِ یخبندانِ عمیق و از بین نرفتنیِ  شونه هام

قلبم می افتادم. اعتراف میکنم.. زود گذشته بود.. با تمامِ سختی و دردش زود گذشته بود ولی سخت گذشته بود. از 
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ن ثانیه های در حالِ حرکت سخت میگذشت. آسون نبود همون لحظه ی اولی که دنیا روی سرم خراب شد تا همی

فکر کردن به اون سقوطِ آزاد و اشک نریختن. کی گفته که اشک های یه دختر به خاطر ضعیف بودنشه؟ هر کسی 

گفته مطمئنا از زن و زنانگی هیچی نمیدونسته.. نمیدونسته هر قطره اشکی که از چشمِ یک زن جاری میشه با خودش 

گی داره! نمیدونسته زن یعنی خودِ اشک.. همون اشکِ لطیفی که آروم و بی ضرر از گوشه ی چشم چند بغل زند

میجوشه.. بی صدا روی گونه میچکه و بی صدا تر مسیرش رو تا گریبان طی میکنه! شبیهِ هیچ خیسیِ دیگه ای 

 به تمامِ سرما و نم اش پایان بده!نیست!.. تر میمونه... اونقدر تر باقی میمونه تا دستی گرم و صمیمی روش بشینه و 

 لحنِ گرم و مطمئنِ پدر تو گوشم تکرار شد و تصویرش مثل حلقه فیلمی واضح روی شیشه ی پنجره منعکس شد.

 

" 

بذار خیالمون راحت باشه دخترم!... بذار بدونیم دامادمون کسیه که سرِ سفره ی خودمون بزرگ شده.. نیما دوستت _

 بختت میکنه.داره باباجون.. خوش

 اشکم رو پاک کردم.

بابا من هنوز درسم تموم نشده.. هنوز برای شناختِ خودم و آرزو هام وقت نیاز دارم. من نمیگم نیما پسرِ بدیه! _

 اجازه بدین یکم بیشتر همدیگه رو بشناسیم!

 مامان از آشپرخونه بیرون اومد و کنارم نشست. دستام و تو دستش گرفت!

ره که قربونت برم! همه میگن ما حاضریم صبر کنیم تا نیل درس و دانشگاهش تموم بشه.. نه داییت کسی حرفی ندا_

 حرفی داره نه نیما. ما میخوایم فقط نشونِ هم بشین! همین!

 از جام بلند شدم.

 برای همین میگین باید محرم باشیم؟ به عواقبش فکر کردین؟ فکر کردین اگه اونی نباشه که میخواستیم و_

میخواستم نمیتونم از پسِ این لطمه ی بزرگ بر بیام؟ باباجون من با نیما یه عمر مثلِ خواهر و برادر بودم! چه بدونم 

 از اخالقی که قرارِ با زنِ زندگیش داشته باشه!

 باز هم مامان و حرف های هراسون و ناپخته اش!

زرگش کردم. مگه میشه نشناسمش؟ مگه میشه بدت و این چه حرفیه مامان جان؟ من به نیما شیر دادم! با بردیا ب_

 بخوایم مامان؟ توروخدا بیشتر فکر کن. اون بدبخت یه لقمه غذا نمیخوره که...

ژاله بس کن.. قرار نیست به خاطر عذاب وجدان تصمیم بگیره! بذار اگه تصمیمی میگیره به خاطر آینده ی خودش _

 باشه!

 عصبی راه اتاقم رو پیش گرفتم:

 "ارین یه جوری رفتار میکنین که انگار رو دستتون موندم. باشه.. برین بگین بیاد. من حرفی ندارم!د_

چشمم و از پنجره ی سرد گرفتم و دوباره روی تختم نشستم. چقدر امشب دلم پیاده روی میخواست... مگه میشد از 

 وسوسه ی گذاشتنِ ردِ پا روی این برفِ تازه و تمیز گذشت؟

 شک و تردید به کاپشن ارتشیم انداختم و مثلِ برق از جام بلند شدم.نگاهی با 

با یه شلوارِ جین پوشیدمش و کالهِ بزرگش رو روی سرم انداختم. با احتیاط از آپارتمان خارج شدم. پامو روی زمینِ 

شد.. قدمِ سوم.. پر از برف گذاشتم. از صدای قشنگش لبخندی روی لبم نشست. یه قدمِ دیگه و لبخندی که عمیق تر 

 قدمِ چهارم.. قدمِ پنجم!
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نمیدونم چقدر راه رفته بودم .. وقتی به خودم اومدم از اون کوچه ای که پا روی برفش گذاشته بودم خیلی فاصله 

داشتم. خیابون به شدت خلوت بود. صدای پی در پی بوق ماشینی اعصابم رو تا حد مرگ خورد کرده بود. با خشم 

 رادوی سفید چرخوندم و با صدای بلندی گفتم:سرم رو به سمت پ

 چه مرگته؟ _

دوتا پسر جوون با موهای تیغ تیغی و صورت های کریه توی ماشین نشسته بودند. پسر کنار راننده سیگارشو جلوی 

 پام انداخت و با صدای چندش آوری گفت:

 ریتو میکنم!چرا ناراحت میشی عزیزم؟ فقط بگو چقد میخوای؟ خودم تا ته دنیا نوک _

قلبم از کار افتاد. سرمو پایین انداختم و قدم هامو شدت دادم. اونقدر با سرعت راه میرفتم که بی شباهت به دویدن 

نبود! چطور این حماقت رو کرده بودم !چشمی چرخوندم و موقعیتم رو بررسی کردم. حدودا پنجاه متری از کوچه بن 

عقب گرد کردم و با همه توانم به سمت کوچه دویدم.. میدونستم تو این بستمون دور شده بودم. با قدم های تند 

برف امکان دنده عقب اومدنشون تقریبا صفره و دور زدنشون چند دقیقه شونو میگیره. باهمه توانم میدویدم.. حس 

.. با میکردم قلبم رو کنار بلوار پیش پرادوی سفید منفور جا گذاشتم چون حتی دیگه ضربانش رو حس نمیکردم

 رسیدن به کوچه بن بست صدای جیغ الستیکی رو از نزدیک ترین فاصله شنیدم.

سر کوچمون به دلیل عملیات شهرداری از امروز صبح مسدود بود.. شاید این تنها شانس فرارم بود.. با همه توانم 

م. طولی نکشید که کاله قدم برمیداشتم.. صدای شاالپ و شلوپ پاهاش رو که لحظه به لحظه نزدیک تر میشد میشنید

کاپشنم از پشت کشیده شد و تو کسری از ثانیه به بن بست فرعی وسط کوچه کشیده شدم. همون پسر کنار راننده 

 بود!

با ظاهری خشن و بوی تند و گندی که از دهنش میومد! بوی قاطی شده ی آدامس نعنایی و الکل محتویات معدم رو 

 شنم رو تو دستش گرفت و گفت:تا دهنم باال آورده بود. یقه کاپ

درسته عاشق دخترهای چموشم اما شب خوبی واسه موش بدو خرگوش بدو نیست عزیزم! بهتره بیش از این  _

 وقتمو تلف نکنی...!

چشمام از ترس گرد شده بود. زبونم بند اومده بود. مطمئن بودم که دیگه کارم تمومه. با یه حماقت بچگونه زندگیم 

د.. چشمام رو محکم روی هم گذاشتم اما حتی با روی هم رفتن پلک هام هم ریزش اشک هام متوقف در شرف فنا بو

 نشد.. داشتم آخرین دعاهای زندگیم رو تو دلم میخوندم که احساس کردم یقه کاپشنم شل شد.

رد صدای داد های پشت سر هم پسر مزاحم و ضربات مشت و لگدی که مرد تو تاریکیِ شب به شکم و فکش وا

 میکرد نوید رهایی از بزرگترین ترس زندگیم بود..

به خودم اومدم و سریع به سمتش رفتم. پشتش پناه گرفتم. نور کم سوی تیر چراغ برق روی صورتش تابید. زبونم 

به ته حلقم چسبید. پارسا بود.. دستم و جلوی دهنم گذاشتم. ضربات مشت و لگدی که به پسر وارد میکرد خیلی 

.روی شکم پسر نشسته بود و ضربه های محکمی به صورتش میزد.. صورت زشت پسر آش و الش شده سنگین بود

 بود. دستم رو روی بازوش گذاشتم و با اشک گفتم:

 بسته پارسا تورو خدا..... کشتیش!! _

. از روی پسر نگاه وحشتناکی بهم کرد که سرم رو سریع پایین انداختم.. تا به حال در این حد عصبانی ندیده بودمش.

بلند شد و با یه حرکت موهاشو کشید و به جلو پرتش کرد.. پسر که تازه هوشیار شده بود با آخرین توانش به سمت 
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خیابون دوید. دقیقه ای نگذشت که بازوم تو دستای قویش قفل شد و با آخرین سرعت به سمت خونه کشیده شدم.. 

 تم داره کنده میشه اما جرات اعتراض نداشتم.دستش لحظه به لحظه چنگ تر میشد.. میدونستم دس

بدون اینکه دستمو ول کنه داخل آسانسور پرتم کرد. هنوز هم نفس نفس میزد. سینش باال و پایین میشد.چشمامو به 

پایین دوختم... طاقت نداشتم صدم ثانیه ای به طوفان خطرناک چشماش نگاه کنم.. اشک هام پشت سر هم جلوی پام 

 نم میلرزید.میریخت و بد

در خونه رو باز کرد و با شدت منو به داخل هل داد. حاال من با چشمایی که مثل ابر بهاری میباریدن وسط خونش 

ایستاده بودم و هق هق میکردم.. پالتوش رو با یه دست با خشم از تنش خارج کرد و شروع کرد به قدم زدن جلوی 

گی میزد و دوباره راه میفتاد. جلوی پام ایستاد و چشماشو بست. پای من. هر از گاهی می ایستاد و موهاش رو چن

 انگشتشو به سمت در گرفت و با صدایی که سعی در آروم نگه داشتنش داشت گفت :

 داشتی اون بیرون چه غلطی میکردی؟ _

ود.. حتی احساس میکردم زبونم به حلقم دوخته شده. تنها کاری که از دستم بر میومد شدت بخشیدن به هق هقم ب

توان اینو نداشتم تا سرم رو باال بگیرم.. اما طولی نکشید که با صدای دادش درو دیوار رو سرم ریخت و تو جام نیم 

 متر پریدم.

 د حرف بزن لعنتی! این وقت شب اون بیرون چه غلطی میکردی؟ _

مئن بودم تو نگاهش غرق میشم.. تنم از ترس میلرزید... نه نمیتونستم.. نمیتونستم تو اون چشما نگاه کنم.. مط

دریاش خیلی طوفانی بود..با قدمی بلند تو چند سانتی متریم قرار گرفت. دستشو زیر چونم گذاشت و با خشم سرم 

 رو باال داد.

 گریه میکنی ؟ بایدم بکنی .... دختری که یازدهِ شب اونم شب برفی تنها تو خیابونا پرسه بزنه لیاقتش اینه که... _

رو دور دهنش کشید و ادامه ی جملش و خورد. دوست داشتم از خجالت بمیرم.. حق داشت.. حماقت بزرگی دستش 

 کرده بودم.آخرین قوام رو جمع کردم و با صدایی لرزون بریده بریده گفتم:

 من....دلم گرفته بود...فقط میخواستم.. _

ریده بود ...صدای بلندش کمی آرومتر شده بود ولی نتونستم ادامه بدم. دستمو جلوی دهنم گرفتم. گریه امونم رو ب

 خشمِ پنهونه صداش هنوز هم تن و بدنم و میلرزوند!

واسه یه صبونه خوردنِ اینجا داشتی سرخ و سفید میشدی ولی خوب بلدی نصفِ شب با این ریخت و قیافه بری _

 تی! کجاست نمیبینمش!!!بیرون! اون روسریِ لعنتیت کو ها؟ همونی که به خاطرش اون روز خودتو کش

دستمو روی موهای پراکنده ی دورم کشیدم. کالهم از سرم افتاده بود. از شرم و ناراحتی عضالت گردنم منقبض شد. 

 حس میکردم اگه باهاش لحظه ای چشم تو چشم بشم چیزی ازم نمیمونه!

چیکار میکنی ؟؟ اینجا تهرانه... میدونی اگه نرسیده بودم چی میشد؟ تو انقدر بچه و بیفکری؟؟؟ حواست هست  _

 تهران! دهاتت نیست که هر وقت دلت خواست پاتو بیرون بذاری و واسه خودت ول بگردی.

 پاهاشو دیدم که به طرفِ میز بزرگ رفت. صندلی رو کنار کشید و پشتش نشست.

 متاسفم! شاید در موردت اشتباه میکردم!_

 فتم:سرمو به شدت و یکباره بلند کردم. آروم گ

 قبول دارم اشتباه کردم ولی... ولی دلم خیلی گرفته بود!_
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نگاهم کرد.. با دقت و طوالنی. اونقدر که گرهِ سفت و سختِ وسطِ ابروهاش کم کم باز شد. از جلوی دیدم کنار رفت 

بی رو به روم ولی اشک اجازه نداد چشمم رو دنبالش بچرخونم! خیره به جایی که قبال نشسته بود ایستادم! لیوانِ آ

 قرار گرفت. برگشتم و تو چشماش نگاه کردم. نگاهش خاص بود.. خیلی آشنا و خاص!

 خیلِ خوب.. بگیر بخور یکم آروم شو.. ترسیدی!_

 گریه ام از ترس نیست... طاقت ندارم کسی در موردم فکرِ بد بکنه!_

 وسِ دستش رو حس کردم.دستش رو با فاصله پشتی کمرم گذاشت.. فقط اونقدری که گرمای نامحس

 ششش.. خیلِ خوب.. حرف نزن. فقط بخورش!_

جرعه ای آب خوردم. فشارِ دستش باعث شد قدم بردارم و به طرف صندلی برم. روش نشستم و انگشتام و توی هم 

قفل کردم. آروم تر شده بودم. رو به روم نشست و چشماش و به چشمام دوخت. چند دقیقه فقط تو سکوت نگاهم 

 د و نفس بلندی کشید!کر

اینجا جایی نیست که برای یه بی دقتیِ کوچیک بهت فرصتِ دوباره بده! از دست میری... قبل از اینکه بفهمی چی _

 شده!

 سرمو پایین انداختم.

 میدونم.. تو حالِ خودم نبودم!_

نفسم باز شد. خدایا..  دستاشو مشت کرد و پیشونیش و بهش تکیه داد.. چشمش رو که ازم برداشت حس کردم راهِ

 چقدر این چشم ها قدرت و نفوذ ذاشتند!!!

نمیدونم چرا تو حالِ خودت نیستی! درکم نمیکنم که به جز تکالیفت چه دغدغه ای میتونی داشته باشی که نصفِ _

 شب تورو بیرون از خونه بکشه ولی...

 نفسی تازه کرد و دوباره بهم زل زد.

ته اشتباه بوده. میدونم دلت برای خانوادت تنگ میشه. میدونم برای دختر کوچیکی مثلِ ولی هر دلیلی هم که داش _

 تو غربتِ تهران یعنی چی! منه آدم بزرگ دلم تو این شهر میگیره چه برسه به تو که تک و تنهایی!

 سوخت!حس میکردم حرف زدن راحت تر شده. آروم سرم و بلند کردم. دماغم حسابی باد کرده بود و چشمم می

 دیگه غلط کنم دلم بگیره.. اگه دلم بترکه هم دیگه تنها بیرون نمیرم!_

 خندید.. خیلی کمرنگ ولی هر چی که بود اسمش لبخند بود.

 نگاش کن توروخدا.. شکلِ دختربچه های لوس شده... تو مجبوری واسه هر چیزی آبغوره بگیری؟؟_

 گفت: جواب ندادم. نگاهش طوالنی شد.. با لحنِ آرومی

پاشو برو خونه استراحت کن.. همین االنش روی خطِ قرمزی.. نصفِ شبی تو خونه ی مردِ مجرد نشستی بر و بر هم _

 با اون چشا گریه میکنی!

 با حیرت نگاهش کردم. خنده اش واضح تر شد

 شوخی میکنم... پاشو دخترِ خوب.. پاشو من کار و زندگی دارم صبح!_

 شدم. تا دمِ در بدرقم کرد. لحظه ی ورودم به خونه صدای آرومش و پشتِ سرم شنیدم.با خجالت از جام بلند 

 ببین؟_

 قدمِ رفته امو برگشتم. لوالی در و بغل کرده بود. از موهای به هم ریختش خندم میگرفت!
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 از برف که دیگه نمیترسی؟ _

 اره صدام زدخندیدم! اون هم متقابال خندید. خواستم دوباره داخل شم که باز دوب

 ببین؟!_

 دوباره برگشتم و منتطر نگاهش کردم. چند ثانیه ی کوتاه نگاهم کرد و به موهام اشاره کرد.

 قشنگن!_

 تا استخونام داغ شد.. سرمو برگردوندم و آروم گفتم:

 شب بخیر!_

 و آروم جوابش رو شنیدم:

 شب بخیر مادربزرگ!_

م گذاشتم. عجیب بود.. خیلی هم عجیب بود. نگاهش لحظه ای از جلوی روی تخت دراز کشیدم و دستامو زیرِ سر

چشمام کنار نمیرفت. حس میکردم یه جایی.. یه وقتی این نگاه رو دیدم و میشناسم. به پهلو شدم... به پشت 

 خوابیدم.. ساعت ها گذشت ولی اون نگاه از پشتِ پرده ی چشمم کنار نرفت! بالشتِ زیر سرم رو روی سرم فشردم

و خودم و مشغولِ فرستادنِ صلوات کردم. نفهمیدم کیِ لبام از هم باز موند و تسلیمِ خوابِ سنگین شدم ولی حتی 

 توی خواب هم اون نگاه آسودم نذاشت.. اینو به خوبی یادمه!

ت های تمامِ روزهایِ بعد از اون شب صرفِ تکالیفِ تازه و درگیری های شدیدم میشد. یک هفته ای بود که جز آسفال

مسیر خونه تا دانشگاه چیز دیگه ای نمیدیدم! جشنواره ی هر ساله ی خارزمی شروع شده بود. همون جشنواره ای 

که یکبار برنده ی بزرگش خودم بودم! برعکسِ سه سال پیش که موضوعِ رئال انتخاب کرده بودم ، امسال هدفم 

اولم بود و هم با موضوعِ کوالژ پورتره خیلی به نظرم پورتره بود. دلم میخواست پورتره کار کنم چون هم تجربه ی 

 جذاب تر میشد!

نگاهی به دورو برم انداختم. جای مامان خالی بود که حسابی به جونم غر بزنه. مالفه ی بزرگی که روش از کنسرو تن 

ست این مجموعه رو ماهی گرفته تا براده های مداد و رشته های ماکارونی همه چیز موجود بود. تنها چیزی که میتون

تکمیل کنه سوژه بود. سوژه ای که با حرکتِ دستم روی مقوای بزرگ تکه چسبانی میشد ولی هنوز خودم خبر 

 نداشتم قرارِ شکلِ چی بشه!

زانوهام درد گرفته بودند. ساعت ها بود که به همین شکل نشسته بودم تا تازه بتونم حصارِ دورتادورِ تصویر رو 

 سب مشامم رو آزار میداد.. صدای تلفن خونه هم توی این اوضاع و شرایط شده بود قوزِ باالی قوز!تکمیل کنم. بوی چ

با غرغر آروم از جام بلند شدم . از دردِ زانو شکلِ پیرزن ها راه میرفتم. همین که گوشی رو برداشتم و صدای نسیم 

 رو شنیدم تمامِ دلخوری و عصبانیتم یادم رفت.

 تویی نسیم؟_

 تظرِ کی بودی شیطون؟من_

 منتظر هر کی که فحش خوریش ملس باشه!_

 وا..!_

 بخدا... جای بدی زنگ زدی دختر.. وسطِ آوار بودم!_

 منظورمو گرفت.
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 جای عمه خالی بود پس.. میخوای بعدا زنگ بزنم؟_

 گوشی رو تو دستم فشردم.

 نه قربونت برم.. چطوری بی وفا؟_

 هامو که جواب نمیدی! خیلی رو داری.. اس ام اس_

 یادِ شبِ کذایی افتادم... اس ام اس ها مطعلق به اون شب بودن. سکوتم رو که دید مشکوک شد

 چیزی شده؟ راستشو بگو همه چی رو به راهه؟_

 با لبخند نگاهی به درِ بسته ی خونه انداختم.

 آره فدات شم نگران نباش._

 این بار اون سکوت کرد.

 یزی داری ازم پنهون میکنی!حس میکنم یه چ_

 لبم رو به دندون گرفتم. مردد بودم!

 راستش و بخوای یه کارِ خیلی بدی کردم!_

 چرت نگو تو کارِ بد بلد نیستی.. بگو بینم چی شده؟_

 ماجرا رو دست و پا شکسته تعریف کردم. فقط گوش میکرد و چیزی نمیگفت. سکوتش نگرانم کرد.

 الو هستی نسیم؟_

 انشااهلل تو هم داری از ترشی بودن در میای!پس _

 لبمو به دندون گرفتم. نسیم بود دیگه!

 دیدی چرت میگی... من دارم اینجا واست از اتفاق جنایی و وحشتناک میگم! تو فقط اون یه تیکه رو شنیدی؟_

م و بدم اون لحظه رو که خوب خره تجاوز که نکردن بهت.. همون یه تیکه مهمه دیگه! وای نیل.. حاضرم تموم عمر_

 پارسا کتکش میزد و ببینم! حتما شکلِ فیلم هندی ها بود!

 کالفه پوف کردم.

 از اولشم نباید بهت میگفتم!_

 دستت درد نکنه دیگه.. تک خوری نداشتیما؟ حاال بگو بینیم تیپش چطوریاست؟_

 ناخواسته دوباره چشمم به طرف در کشیده شد.

 ه.. با کسایی که تا حاال دیدم فرق میکنه!خوب چی بگم؟ یه جوری_

 نسیم نفس عمیقی کشید.

 آخی.. بخدا ندیده عاشقش شدم..خیلی خاصه؟؟_

 سرمو با تاسف تکون دادم.

 خدافظ نسیم!_

 باشه بابا غلط کردم.. جونه نیل فقط گوش میدم!_

 سیم تلفن و دور انگشتم پیچوندم.

وقتی داره باهات حرف میزنه نمیفهمی تیکه میندازه یا جدیه.. پاش بیفته زیادی خشکه.. با کنایه حرف میزنه.._

 مهربونه ولی زخمِ زبون میزنه! احساساتی نیست.. جنتل من هم نیست.. از اون تیپای فرست لیدی و اینا اصال نیست!!
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 چه با افتخارم میگه! اوووو... بسته بابا بسته.. حالمو به هم زدی.. رفتی چشمِ بازار و در آوردی با انتخابت!_

 خوب چیکار کنم؟ هر چی هست اونو میگم دیگه!_

 ظاهرش چجوریاست؟ مثل اخالقش ان...._

 نسیم؟؟؟_

 اه بابا باشه.. چه تعصبی هم داره واسه ما!_

 خندم گرفت.

 چه تعصبی دیوونه؟ خدا به صاحبش ببخشه.. بعله.. جای برادری قشنگه!_

 و لوچش چکید.حاضرم قسم بخورم آب از لب 

 این یعنی از اون خوش تیپاست؟_

 با دست به پیشونیم کوبیدم.

 بد نیست.. گفتم که.._

خُبه خُبه.. جای برادری... منم عر عر.. میگم نیل؟ بیا رشته هامون و عوض کنیم! بخدا سرِ یه ماه صاحبخونه میشم _

 خودم!

 خندم کم کم به گریه تبدیل شد.

 شگاهم عالیه.. هوا هم سرده یکم ولی خوبه.. همه چی خوبه ممنون از نگرانیت!نسیم منم خوبم.. دان_

خاک تو سر.. قربونت برم من نگرانتم که دارم میپرسم. با اون سابقه ی درخشانت که شوهر پیدا نمیشه.. باید از یه _

 جایی شروع کنی دیگه!

 گفت!از حرفش ناراحت نشدم ولی دلم گرفت.. شوخی میکرد ولی راست می

 خودت میدونی که قصد ازدواج ندارم. بیا ارزونیه خودت!_

 نچ نچی کرد.

 بیچاره پارسا.. با چه شلخته ای هم در افتاده.. نه دلبری بلدی... نه تو کارِ رنگ و لعابی.. نه برورویی.. نه پاچه و.._

 نسیم بخدا قطع کردما؟_

 صداش آروم شد!

 غوره بگیریا؟نیل؟ جدی جدی خوبی؟ خره نبینم آب_

 بخدا خوبم خواهری... انقدر نگران نباشین._

 خاک تو سرم.. حواس نمیذاری که واسه آدم.. اصلِ کاری یادم رفت!_

 چیزی شده؟_

 نه... بردیا داره راه میفته بیاد اونجا... گفت بهت نگیم ولی منو که میشناسی!_

 خندیدم

 بونش برم من. آخه واجب بود تو این کوالک؟خوب شد گفتی.. صبح زود کالس داشتم. الهی قر_

 نتونستیم نگه اش داریم. مامنتم میخواست بیاد ولی زانو درد داشت مامانم نذاشت._

 خوب کاری کرد... نیاد تو این برف و بوران!_

 کاری نداری قشنگم؟_
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 نه عزیزم... مراقب خودت باش!_

 مکثی کرد.

 نیل؟_

 ل هاست که پشتش خبرهای شوم پنهونه!فهمیدم که این نیل از اون نی

 جونم؟_

 نیما داره واسه همیشه میره امریکا...!_

 نفسِ عمیقی کشیدم!

 خدا پشت و پناهش!_

 از پشتِ گوشی برام بوس فرستاد.

 قربونت برم نبینم غصه کنیا؟ شر اش کم شد._

 لبخند غمگینی زدم.

 ه خوردم!من هیچ وقت غصه ی اونو نخوردم.. برای خودم غص_

 غلط کردی... تموم شد دیگه!_

 باشه قربونت برم کاری نداری؟_

 نه خواهری خدافظ._

 خداحافظ عزیزم!_

گوشی رو روی دستگاه گذاشتم و چند لحظه بی حرکت ایستادم. نیما میرفت.. میرفت و بوی خیانتش رو با خودش 

یکردم؟ با دایی.. با زندایی... با حرف و سخنِ تموم میبرد.. ولی با آوارهایی که از خودش جا گذاشته بود چکار م

 نشدنیِ فامیل!

 نفسِ عمیقِ دیگه ای کشیدم و به اتاقِ کارم برگشتم.

صبح ساعت شش از خواب بیدار شدم.. اونطوری که نسیم خبر داده بود باید تا نیم ساعت میرسید! بی نهایت ذوق 

ه صبحونه ی دو نفره با داداشم از سر کوچه سنگک تازه و داغ زده و خوشحال بودم! فکر کردم بد نباشه برای ی

 بگیرم.. پس لباسامو تنم کردم و سمت نونوایی راه افتادم.

ذرات ریز یخ زده بارون قطره قطره روی نون داغ میریخت و بخار میشد. چقدر خوشحال بودم از این سورپرایزِ آنیِ 

صدای بوق ممتد ماشینی سرم رو بلند کردم .کنار پام سمند نقره ای بردیا. تو دنیای خودم غرق بودم که با شنیدن 

 بردیا رو دیدم.

با خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم و با دو سمت در راننده رفتم.. لحظات طوالنی سرم رو تو یقش فرو بردم و دونه 

از خودش جدا کرد؛  های اشک شادی آروم آروم از روی گونم پایین چکید. بردیا نگاهی مهربون بهم کرد.. منو

 دستی به صورتم کشید و گفت:

دختر گنده خجالت نمیکشی وسط کوچه به ناموس مردم تجاوز میکنی؟ اگه میدونستم اینقدر دلت تنگ میشه از _

 دورانِ مهد کودک میفرستادمت بیای تهران!

 میونِ اشکِ شوق خندیدم.

 خیلی دلم واست تنگ شده بود!_
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 د.لپم رو با دو انگشت کشی

 میدونستی میام نه؟_

 سرمو باال کردم و نگاهش کردم.

 آره!_

 ای نسیمِ فوضول.. میشناسمش دیگه.. طاقت نمیاره!_

 خندیدم.

 بیا بریم داداش هوا سرده!_

 نگاهی با اشتها به نونِ داغ انداخت.

 امم! .. موافقم!_

دیم.. در حال وارد شدن بودیم که بردیا با عجله با هم وارد آپارتمان شدیم و سمت آسانسور طبقات فرد راه افتا

 گفت:

آخ آخ آخ حلیمو یادم رفت.. مامان واست حلیم فرستاد اگه اآلن نخوریم پرید. تو برو من برم از صندوق عقب _

 بیارمش!

 صبر میکنم برو بیا!_

 نه بابا برو آسانسورو زود بفرست._

 شونه ای باال انداختم و سوار آسانسور شدم.

فکر حلیم داغ مامان و بعد مدت ها یه صبحونه دو نفره حسابی کیفورم کرده بود. قبل زدن آسانسور دوباره بردیا رو 

 صدا زدم:

 داداش؟_

 بردیا با تفهیم سمتم برگشت. چشمامو بستم و با همه ی وجود گفتم:

 خیلی دوستت دارم!_

باز از تعجب پارسا که دم در خشکش زده بود قلبم تا  وقتی چشمامو باز کردم از دیدن قیافه قرمز بردیا و دهن

نزدیک مچ پام پایین افتاد. تا حدی خجالت کشیدم که بی سالم و حرف سرم و پایین انداختم. واردِ آسانسور شد و 

 کنارم ایستاد. نفس عمیقی کشید و آروم گفت:

 کی بود؟_

حرفش رو تازه فهمیدم. من برای چی خجالت میکشیدم و سرمو باال کردم. با چشمای ریز شده کنکاشم میکرد. معنیِ 

اون چه فکری میکرد! مغزم داغ شد. دهن باز کردم تا چیزی بگم ولی دستش رو توی هوا نگه داشت و با استهزا 

 گفت:

 به من ربطی نداره مگه نه؟_

شدم و با خودم فکر کردم. و با دستش به بیرون اشاره کرد.. آسانسور ایستاده بود. حرصم گرفت.. شدیدا عصبانی 

 "حاال که نیازی به توضیح نیست بذار هرطوری دوست داره فکر کنه"

 کلید رو توی قفل چرخوندم و بیخیال و مصمم وارد خونه شدم!
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با اخم مشغولِ خوردنِ غذام بودم. از اینکه مدام در موردم فکرای بیخود و اشتباه میکرد واقعا خسته شده بودم. 

 یگه نسبت به افکارِ مسمومش بیخیال باشم و بذارم هر جوری دوست داره در موردم قضاوت کنه!ترجیح دادم د

 حاال یه روز ما رو دیدی رو ترش میکنی؟ دستت درد نکنه آبجی!_

 بی حواس سر و بلند کردم.

 هان؟!_

 میگم کشتی هات چرا غرق ان.. خوب بودی که؟_

 اخمم غلیظ شد.

 هیچی همینجوری!_

 رم دقیق شد.به چه

 چرا نگفتی صابخونته اون یارو؟ زشت شد. یه سالمم ندادم!_

 زیر لب با حرص گفتم:

 بره به درک!_

 چی؟_

 قاشق رو توی بشقاب رها کردم.

 هیچی.. دستت درد نکنه داداش خیلی چسبید!_

 تو که چیزی نخوردی؟_

 لبخند زدم

 خوردم عزیزم. شما ندیدی!_

شغولِ ریختنِ چای کردم. چهره ی مزخرف و نگاه مزخرف ترش یه لحظه از جلوی چشمم بلند شدم و خودم و م

کنار نمیرفت! نمیدونم چرا اینقدر برام مهم شده بود! مگه من همونی نبودم که از کنار همه ی قضاوت ها بیخیال و بی 

 توجه میگذشت؟

 یه جایی به ما میدی یکم بخوابیم؟ چشمام داره از حدقه در میاد!_

 جلو رفتم و صورتشو بوسیدم.

 اتاقم خیلی بهم ریخته است.. برات همین جا جا میندازم تا وقتِ نهار بخواب._

ساعت حدود شش عصر بود. بعد از خوردنِ نهار ، بردیا رفته بود تا لوازم مربوط به ماشینش رو تهیه کنه. قرار بود 

ماده باشم تا بیاد دنبالم! ساعت شیش و نیمِ عصر بود که شام رو بیرون بخوریم. ازم خواسته بود تا ساعتِ هفت آ

دست از طرحم کشیدم. به جز اجزای صورتش همه چیزش تکمیل بود. داشت کم کم شکلِ آدم میشد! لبخندی به 

خطوطِ کج و معوج اش زدم و رو به روی آینه ی کوچیک نشستم. یادِ حرفِ نسیم افتادم که میگفت: تو کارِ رنگ و 

 یستی که!لعاب هم ن

کیفِ لوازمِ آرایشم بهم دهن کجی میکرد. مگه چه ایرادی داشت یکم آرایشِ مالیم؟ اینجا که دیگه شهرِ کوچیک 

نبود! همه چیز برای همه عادی و نرمال به نظر میرسید. امشب هم که بردیا پیشم بود و قرار نبود تنها باشم! دل و به 

 د. آخرین باری که آرایش کرده بودم شبِ نامزدیم با نیما بود!دریا زدم و زیپش رو باز کردم. نفسم آه ش
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رژِ لب کمرنگم رو چند بار روی لبم کشیدم و با مدادِ کمرنگی کمی به چشمام جلوه دادم و قبل از رفتنِ دستم روی 

که شاملِ یه رژ گونه و ریمل از جام بلند شدم. ساعتِ هفت بود که حاضر و آماده جلوی در ایستاده بودم! با پوششی 

 شالِ خوش نقش و پالتوی پلنگی میشد.

مشغولِ پا کردنِ پوتینام بودم که متوجه شدم درِ واحد کناری باز شد. اخم کردم و بی توجه کیفم رو روی مچ دستم 

انداختم. از شانسِ بدم آسانسور طبقه ی هشتم بود. پشت بهش منتظر اومدنش ایستادم. بوی عطرِ دیوانه کنندش 

بویِ ادکلنم رو زیرِ سوال برده بود! حس میکردم که دقیقا پشتِ سرم ایستاده. همین که درِ آسانسور باز شد تمامِ 

 دستم و از پشت کشید. با خشم باهاش چشم تو چشم شدم ولی نگاهِ اون تنها و تنها جدی بود! بدونِ هیچ حالتی!

 داری برای خودت دردسر درست میکنی حواست هست؟_

 تش بیرون کشیدم.دستمو از دس

 متوجه منظورتون نمیشم!_

 کالفه چشمش رو تو حدقه چرخوند.

 میدونم به من ربطی نداره ولی یه دخترِ تنها... این وقتی شب و با این آرایش.._

 دستمو به کمرم زدم.

 ن!دارین از حد میگذرین جنابِ دکتر... من حواسم به رفتارم هست. این شما این که دارین تند میری_

 پوزخند زد.

 باشه.. هر کاری دوس داری بکن.. برو!_

سرم و با تاسف براش تکون دادم و راهِ راه پله رو پیش گرفتم. بردیا پایین ایستاده بود. سریع سوار شدم. دوست 

 داشتم قبل از اینکه از پارکینگ خارج بشه از اونجا رفته باشم!

 برو داداش!_

 مکث کرد.

 تو از صبح؟ یه چی هست به من نمیگی!واستا بینم؟ چته _

 رومو برگردوندم.

 چیزی نیست فقط خسته ام!_

 خوب یه شبِ دیگه میرفتیم.. من هستم چند روزی!_

 دلم براش کباب شد.. تازه امروز اومده بود و من داشتم بی انصافی میکردم!!

 نه داداش خوبم.. مخم پوکید از بس موندم تو خونه. برو دیگه!_

 ه ای باال انداخت و راه افتاد.شون

کنارش لحظات خوبی داشتم. با هم از قدیما حرف زدیم. از دوره ی طالیی ای که با هیچی عوضش نمیکردم! از بابا... 

 از مامان! از همه چیز به جز ممنوعات! از نیما نمیگفت.. نه از تصمیمات و نه از رفتنش!

 رو به رو به رو دوختم! نوشابه ی فلزی رو توی دستم فشردم و چشمم

 شنیدم داره میره!_

 نفس کالفه ای کشید.

 زبونِ این منبعِ خبرتو کوتاه میکنم من!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 3  

 

 بیخیال نگاهش کردم.

 رفتنش هیچی رو عوض نمیکنه میدونی نه؟_

 دستامو گرفت.

 تا درسِِت تموم نشده برنمیگردی... ولی تا آخر عمر نمیتونی فرار کنی!_

 تِ سرش دوختم. به دختر و پسری که کنارِ هم بی شک لحظات نابی رو میگذروندن!چشمم رو به پش

 اون... اون دختره هم باهاش میره؟_

 اخم کرد.

اون بی همه چیز تنبونِ خودشو نمیتونه باال بکشه چه برسه به..... ال اله اال اهلل... دختر کجا بود آخه؟ چیزی که تو _

 ه دختر!دیدی یه ولگردِ خیابونی بود ن

 از یادآوریِ دوبارش تمامِ تنم سوزن سوزن شد. دستمو فشار خفیفی داد.

 بیا راجع بهش حرف نزنیم خوب؟_

نگاهش کردم.. روز به روز شباهتش به بابا بیشتر میشد. شیطنت های پسرانه اش کم کم جاشو به نگرانی ها و 

 دم و لب زدم:مسئولیت های مردونه میداد. لبخندِ اطمینان بخشی به روش ز

 چشم.. دیگه حرفشو نمیزنیم!!_

 پارسا

 

درِ یخچال و با شدت بستم و خودمو روی کاناپه انداختم. نه حال و حوصله ی غذا خوردن بود و نه حوصله ی سفارش 

یمارستان دادن! کاناالی تلوزیرون و بی دلیل و بی توجه باال و پایین میکردم! فردا رو قرار بود خونه باشم. این روزا ب

خیلی بیشتر از روزای قبل خستم میکرد. حداقل قبلنا بعد از ساعت ها عمل پدری داشتم که با دو تا لیوان آب جو و 

 یکم خلوتِ مردونه خستگیم و از تنم در بیاره. یادِ حرفش لبخند تلخی رو گوشه ی لبم نشوند!

باش.. شاید با یه خانواده.. یه زنِ خوب! یکی که حتی همیشه من نیستم که پسر... برای تنهاییت دنبالِ منبع آرامش "

 "با شنیدنِ صداش خستگیت از تنت در بره!

 لبخندم به پوزخند تبدیل شد و پیشِ خودم تکرار کردم:

 یکی مثلِ مامان.. یکی که صدای غرغر و داد و بیداداش ستونای خونه رو بلرزونه!_

په دراز کشیدم. گاهی وقتا تنهایی و سکوتِ خونه روی سرم آوار تلوزیون و بی حوصله خاموش کردم و روی کانا

میشد. شاید حرفِ بابا راست بود! انسان بعد از یه سنی واقعا نیاز به آرامش داشت. نمیدونم چه حالی داشتم. برای 

تا بچه ی  اولین بار دلم حضورِ یه جنسِ لطیف میخواست! بوی یه غذای تازه.. شاید صدای داد و بیداد و دعوای دو

 کوچیک که سرِ اسباب بازی به تفاهم نمیرسیدن!

 به پهلو شدم. ساعت تازه ده بود. کالفه از جام بلند شدم و تند تند شماره ی ایمان و گرفتم! با دومین بوق جواب داد:

 چه عجب!!_

 ایمان هستی یه هوایی بخوریم؟_

 اآلن؟_

 نمیدونم چرا حس کردم تنها نیست!
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 سرت شلوغه؟_

 مکثی کرد.

 حاضر باش تا نیم ساعت میام دنبالت. خونه ای دیگه؟_

 به طرف اتاقم راه افتادم.

 نه بیا جای همیشگی.. شام که نخوردی؟_

 خمیازه ای کشید.. مطمئن شدم تنها نیست!

 نه نخوردم.. سفارش بده تا بیام!_

. 

. 

باز بود. میشد حدس زد ساعات خوبی رو گذرونده. رو به روی هم پشتِ میز همیشگی نشستیم. نیشش تا بناگوش 

 سوئیچ و تو دستم جا به جا کردم و به پشتِ سرش خیره شدم.

 کی پیشت بود؟ شیش و بش میزدی!_

 خندید.

 خیلی فوضولی بخدا!_

 ابروهام باال پرید.

 پس خبراییه! آفرین.. راه افتادی!_

 حس کردم خجالت کشید.

 نیستم. دخترِ خوبیه. قصدمون جدیه. میدونی که... اهلِ حروم_

 سرمو تکون دادم.

 خوبه... بهت امیدوار شدم!_

 آرنجش رو روی میز گذاشت و به طرفم متمایل شد.

 چته تو؟ از سرِ شب یه چیزیت هس!_

 بی حوصله پوف کردم.

 نمیدونم.. اعصابم یهویی بهم ریخت!_

 نم نوشابه ریخت.دستشو دراز کرد و از داخل بطریِ فلزی توی لیوا

 بخور اشتهات باز شه.. گرچه با این چیزا حال نمیکنی ولی خوب.... بگذرون دیگه!_

 گوشه ی لبم کج شد... میدونستم اهلِ این یه رقم نیست!

 پا ندارم ایمان... منم مثلِ خودت پاکم. از وقتی رفیقم رفته دیگه ننشستم پاش!_

 نفسِ عمیقی کشید.

 غونی.. بازم یادِ گذشته کردی؟حدس میزدم چرا دا_

 گذشته لحظه ای ولم نکرده که بخوام یادشم کنم... بابا کسی نیس که فراموش بشه!_

 با غذاش بازی کرد.

 همش از تنهاییه پارسا.. اینجوری فقط آسیب میبینی. علی سراغت و میگرفت!_
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 قندِ خونم یک دفعه باال رفت.

 و کارش نیستم. یه دوره ای یه غلطی کردیم.. دلیل نمیشه همیشه خر بمونم!هرکی ندونه تو خوب میدونی دیگه ت_

 تو چشمام دقیق شد. آرزوش بود بفهمه تو مغزم چی میگذره!

نمیگم راه حلِ خوبیه.. ولی داری گوشه گیر میشی.. حد اقل با یه زن میتونی یکم فکر و خیالت و کمتر کنی.. مثلِ _

 قبل! قانونی و شرعی!

 دهنم زهر شد.غذا به 

بعدِ آخرین بالیی که اون دو تا خواهر کاله بردار سرم آوردن از هرچی زنه حالم به هم خورد. مشکلم زن نیست _

 ایمان. مشکلِ من تنهاییه!

حواسم جلبِ میز کناریم شد. دختر کم سن و سال و ساده ای که وسطِ دو تا گرگ نشسته بود. ظرفِ خالیِ نوشابه رو 

 م.تو دستم فشرد

 مملکت نیست که سگ دونیه.. حاال دیگه دو به یک سیر میشن!_

 برگشت و مسیر نگاهم رو دنبال کرد. نفس کالفه ای کشید.

 هنوز عادت نکردی تو؟ نمیبینی راضیه خودش؟_

کی نبود... از سرِ پایین افتادش و لبهایی که میون دندوناش میفشرد مشخص بود راضی نبود... این دختر منو یادِ ی

 مینداخت ولی کی؟

 بیخیال شو پارسا.. بد داره نگات میکنه یارو.. میخاریا؟_

عصبی سرم و برگردوندم.. یه لحظه یادِ چهره ی نیل افتادم. برگشتم و با سرعت به دخترک خیره شدم. نمیدونم چرا 

 یه لحظه ضربان قلبم شدت گرفت. ایمان دستش رو روی دستم گذاشت.

 رمز شدی؟کجایی عشقی؟ چرا ق_

 بی حواس زمزمه کردم:

 کدوم گوری رفتی آخه؟_

 چی میگی با خودت؟_

کالفه تر از قبل به طرف دخترک برگشتم. کجا بودن این مامورای همیشه پیدای لعنتی! یه لحظه به جای دختر نیل رو 

 دیدم. نگاهی به ساعتم انداختم. یازده و نیم بود. یعنی رسیده بود خونه؟

 رو اعصابم بود.صدای ایمان 

 پارسا؟ خوبی تو؟_

 بی حوصله سرم و تکون دادم.

 بریم؟_

 نگاهی با تعجب به غذای نیمه کارم انداخت و بلند شد.

 من که نفهمیدم چته ولی بریم!_

ماشین رو جلوی آپارتمان نگه داشتم. حال و حوصله ی پارکینگ نداشتم. هنوز پامو روی زمین نذاشته بودم که 

برق از سرم گذشت. با عجله طرف پارکینگ راه افتادم. خودش بود. همون سمندِ نقره ای رنگ. عقبگرد  فکری مثل

 کردم.
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 به درک.. !_

کنارِ درِ خونه ایستادم. چراغ ها خاموش بودن! مغزم اجازه نمیداد به خوبی تمرکز کنم. یعنی ممکن بود تمامِ 

 که درِ خونش و به روی یه پسر باز کنه؟رفتارهاش تظاهر باشه؟ یعنی اونقدر خطاکار بود 

دستم و توی موهام فرو بردم و عصبی وارد خونه شدم. نمیدونم چم شده بود.. این حسِ مسئولیت لعنتی داشت 

عذابم میداد. وانِ حموم رو پر از آبِ یخ کردم و یکباره همه ی تنم و توش فرو بردم. چهره ی اون دخترِ معصوم، 

 لوی چشمم کنار نمیرفت. دستامو به بغالی وان گرفتم و به آینه ی شفافِ رو به روم خیره شدم.بینِ دو تا پسر از ج

 آخه به تو چه لعنتی؟ به تو چه؟_

حوله رو دورِ کمرم پیچیدم و خودمو روی تختم انداختم. از گوشه ی چشم نگاهِ پرحسرتی به کمد لباسام انداختم. 

تصویرِ کمدِ سفید رنگ آخرین تصویرِ پیشِ روم شد و تسلیم خواب عمیقی خستگی اجازه نداد تا اونجا پیش برم. 

 شدم!

صدای زنگ های پشتِ سرِ هم از خواب بیدارم کرد. حتی تو خواب هم تشخیص دادم. این نوع زنگ زدن فقط 

 مختصِ یه نفر بود! .... خاتون!

زن عبوس نبود... گره خورده ترین ابروها رو لباسِ دم دستی ای تنم کردم و درو باز کردم. هیچ وقت قیافه ی این 

 هم از هم باز میکرد.

 سالم مادر.. صبح بخیر!_

 اخم ظریفی کرد.

 ظهرت بخیر مادر... نرفتی بیمارستان؟_

 خندیدم!

 میبینین که؟!_

 رزا ماشینت و دید دمِ در.. مریضی خدایی نکرده؟_

 دستمو پای چشمای پف کردم کشیدم.

 . امروز آف امه!نه مادرِ من.._

 نفسِ آسودش ته دلم و خنک کرد.. یادم رفته بود این لذت های کوچیک رو!

 اومدم بگم نهار و خونه ی منی. نیل و برادرشم اآلن دعوت کردم. زشته.. پسره فردا داره میره من هنوز ندیدمش!_

 فکر کردم اشتباه شنیدم. برگشتم و با تحیر به درِ بسته ا ش نگاه کردم.

 نیل و کی؟_

 دستشو به کمرش زد.

 توهم ندیدیش؟ برادرش دیگه.. دیروز از شهرشون اومده دیدنِ نیل!_

 حس کردم یه بشکه آبِ جوش رو یکجا روی سر و تنم ریختن. با دست محکم به پیشونیم کوبیدم!

 چی شد مادر؟_

 سرمو با تاسف تکون دادم زمزمه کردم:

 گند زدم!_

 . لبخند بی جونی زدم.چشمای خاتون گرد شد
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 نمیشه من نیام؟ _

 اخم کرد

 مگه میشه؟ نمیگن این دخترِ اینجا تک و تنهاست؟ بیا یه خودی نشون بده مادر.. تو هم جای یه برادرشی!_

 حس میکردم خاتون و دنیا همه با هم دورِ سرم میچرخن! سرمو بی حوصله تکون دادم.

 چشم! سعی میکنم بیام!_

 خونش رو زد. برگشت و زنگِ

 سعی نکن.. منتطرم!_

دارین از حد میگذرین "در و بستم و پشتم و بهش تکیه دادم. به معنیِ واقعیِ کلمه گند زده بودم. یادِ حرفش افتادم. 

 "جنابِ دکتر... من حواسم به رفتارم هست. این شما این که دارین تند میرین!

! در هر صورت خوشحال بودم که تمامِ تصوراتم غلط از آب نمیدونم چرا وسط این اوضاعِ خراب خندم گرفت

 دراومده بود ولی روی نگاه کردن بهش رو نداشتم!

 زیرِ لب زمزمه کردم:

 مادربزرگ!_

 نیل

 

حوله ی آماده رو براش روی دسته ی صندلی گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم. قرار بود فردا صبحِ زود برگرده.. 

ونه ولی کارهای اداری زیادی داشت! تو همین یک روزی که پیشم بود کلی ایده داده بود و دوست داشت بیشتر بم

 راهنماییم کرده بود.

سعی کن طرحت خاص باشه.. مثال برای چشمای پرتره ات از تصویر واقعی استفاده کن.. یه عکسِ بریده شده.. یه "

 "میکنه یادت باشه!چیزی که به کوالژ ات روح بده! این احساسِ که طرح رو خاص 

زیر خورشت نیم پخته امو خاموش کردم. خاتون ازمون خواسته بود نهار و پیشش باشیم. چقدر مهربون و مهمان نواز 

 بود این زن. تقه ای به اتاق زدم.

 بیا تو تمومم!_

ت و خوش وارد شدم. ته دلم کلی قربون صدقش رفتم. عاشق موهای خرماییش بودم که برعکس موهای فرِ من لخ

 حالت بود!

 عافیت باشه!_

 مرسی آبجی خانوم! حاضر نشدی؟_

 شونه امو باال انداختم.

 همین جوری خوبم.. فقط شلوارمو عوض میکنم. جین میپوشم!_

 نچ نچی کرد.

 زنِ من اگه مثل تو باشه دو دیقه نگه اش نمیدارم. بابا دختری مثال!!_

 چپ چپ نگاهش کردم.

 ت شکل من باشه.. میگی چیکار کنم؟از خدات باشه زن_
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روی تخت نشست و با دست اشاره داد تا زیرِ پاش بشینم! متوجه منظورش شدم. چقدر دلم برای نوازش دستاش 

 تنگ شده بود. شونه رو از روی میز برداشتم و دستش دادم.

 اول شونش کن!_

 شونه رو کنار گذاشت.

 شلخته اش قشنگتره!_

 وهام شد. دستش از ال به الشون رد میشد و حسِ خوبی بهم میداد!مشغولِ گیش کردنِ م

 میگم اون بولیزی که دیشب برات خریدیم و بپوش.. رنگش به پوستت خیلی میاد!_

 برگشتم و با تعجب نگاش کردم!

 خواستگاری نمیریما؟ بخدا دختر هم ندارن!!_

 شونمو هل داد.ِ

ز شلوارِ گلِ گشادِ ورزشی و لباسای بدقواره چیزی ازت ندیدم! قبلنا تکون نخور وروجک. دو روزه اینجام به ج_

 اینجوری نبودی!

 آهی کشیدم.

 فرصت نمیکنم حتی تو آینه نگاه کنم.. میبینی که!_

 حس کردم صداش جدی شد.

 فرصت نمیکنی یا خودت نمیخوای؟_

 برگشتم.. چشماش بازم دلخور شده بود.

 ؟ خوبم من!دقیقا نگرانِ چی هستی داداش_

 اخماش باز نمیشد.

 دارم میبینم بیخیالِ دنیا شدی.. تو تازه نوزده سالته آبجی.. باید جوونی کنی!_

 خندم گرفت.

 از باالی اون منبر بیا پایین خان داداش.. دیر میشه ها؟_

 شونه رو باال برد تا روی سرم بزنه.

 ی.. بجنب!پاشو برو لباساتو عوض کن تا یه فصل خدا کتک نخورد_

 صاف رو به روش ایستادم و دستمو گوشه ی پیشونیم گذاشتم.

 چشم قربان!_

. 

. 

 با اخمِ درهم دستمو به صندلیِ آشپزخونه تکیه دادم و گفتم:

 مطمئنین حتما میاد؟_

 رزا خندید.. بلند و بی مالحظه.

 کرایه عقب مونده داری؟ آره خوب خانوم خودش رفت دعوتش کرد.. حاال چرا انقدر عصبانی هستی؟_

 از دلخوشیش حرصم گرفت. سرمو پایین کردم و به بولیزم نگاهی انداختم.
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 پس باید برم لباسمو عوض کنم. فکر میکردم فقط خودمونیم!_

 با تعجب بهم نگاه کرد.

 اووو .....چقدر بزرگش میکنی؟ دکتر فرنگ دیدست.. اینا که چیزی نیس.. مگه لباست چشه؟_

 دم.اخم کر

 من عادت ندارم.. موذب میشم!_

 لپم و با دو تا انگشت کشید.

 منم اگه انقدر خوشگل بودم موذب میشدم. یه شالِ بلند دارم. ببین به کارِت میاد؟_

نگاهی به شالِ بلند و قرمزش انداختم. همرنگِ لباسم بود و کامل روی یقه و سرم و میپوشوند. راضی نشدم ولی از 

 . بی احترامی میشد اگه برمیگشتم خونه برای لباس عوض کردن!هیچی بهتر بود

 آره خوبه.. دستتون درد نکنه!_

 لبخند صمیمی ای زد.

 ولی موهات از پشت معلومه.. گرچه فکر نکنم با هیچی بتونی بپوشونیش!_

 با تاسف به گیس بلندم نگاه کردم.

 چاره ای نیست!_

 زنگِ در به صدا دراومد.

 .. دیدی گفتم میاد؟ عمرا حرفِ خاتون و دوتا کنه!بیا اومد._

ضربان قلبم شدت گرفت.. نمیدونم اسمِ این مریضی چی بود.. هر وقت میدیدمش قلبم میخواست از جاش در بیاد. 

دقیقا همون حسی بود که وقتی تو مدرسه الک میزدم و ناظم با اخم به طرفم میومد داشتم ! از نگاه های اشعه ای و 

 وذب میشدم. نگاهِ خیره و پر از حرفش خیلی سنگین و غیر قابل تحمل بود!تیزش م

 صدای احوال پرسیش رو با بردیا و خاتون شنیدم. پس فهمیده بود!

پرده رو یواش کنار زدم و نگاهشون کردم. دست تو دستِ هم بودن و با کمالِ ادب احوال پرسی میکردن! حرصم 

پزخونه خارج شدم. سالمِ زیر لبی دادم و تکه های برش داده شده ی نون رو گرفت.. اخمم رو شدت دادم و از آش

 روی میز گذاشتم!

 سالم خانومِ بهرامی!_

 لبم کج شد.. خصوصا روی بهرامی تاکید کرده بود! همیشه به اسم صدام میزد!

القِ بردیا دستم بود. با بی توجه بهش پشتِ میز نشستم. از همون لحظه ی اول مشغولِ صحبت با بردیا شده بود. اخ

همه زود صمیمی میشد ولی پارسا غافلگیرم کرده بود.. تا به حال این همه کلمه از دهنش خارج نشده بود. حواسم 

ناخودآگاه به آهنگِ صداش جلب شد. لحنِ گرم و صدای بمی داشت. قاشقش رو توی هوا نگه داشته بود و با کمالِ 

ضوعی رو برای بردیا تعریف میکرد. عجیب بود که یک کلمه هم از حرفاشو ادب و در عینِ حال هیجان زده، مو

 نمیشنیدم. توجهم به اون صدای بم جلب شده بود. چرا تا به حال توجه نکرده بودم؟

بعد از نهار به خواستِ خودم رزا رو از آشپزخونه بیرون کردم و مشغولِ شستن ظرفها شدم. میز شطرنجی که بردیا و 

 طرفِ خودش جا داده بود لبخند گرمی روی لبام نشوند! پارسا رو دو
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حتی به خواب هم نمیدیدم که این همه سریع با هم جور بشن! مشغولِ آبکشیدن ظرف ها بودم که سر و کله ی 

 خاتون پیدا شد.

 ه!خدا از جوونی کم ات نکنه دخترم.. بیچاره رزا کلی کار داشت.. از صبح میخواست زود بره روش نمیشد بگ_

 لبخندی به روش زدم.

 کاری نیست که... چند تا دونه ظرفه!_

 لبخندمو بی جواب نذاشت.

 میرم نمازمو بخونم. ظرفا رو شستی بیا بشین.. برادرت غریبی میکنه!_

 چشم!_

 "چقدرم که غریبه... اصال حواسش به من نیست! "همین که از آشپزخونه خارج شد با خودم فکر کردم

 !خسته نباشی_

 دستمو روی قلبم گذاشتم...از ترس نزدیک بود لیوان از دستم بیفته! سرمو برگردوندم و زیر لب گفتم:

 ممنون!_

 کنارم ایستاد و به یخچال تکیه داد.. یا خدا... باز هم نگاه های عجیب و غریبش رو روم انداخته بود!

 بهت یه عذرخواهی بدهکارم!_

 م.پوزخند زدم ولی سرمو بلند نکرد

 فقط یکی؟_

 حس کردم اخم کرد.. خودشم میدونست که بار اولی نیست که به سبکسری متهم ام میکنه!

 تقریبا!_

 مهم نیست!_

سنگینی نگاهش رو تاب نیاوردم.. برگشتم. همین که چشمش به چشمم افتاد لبخندی زد و با دست به شالم اشاره 

اده بود! صورتم از شرم قرمز شد. دست بردم تا درستش کنم که کرد. از سرم سُر خرده بود و روی شونه هام افت

 گفت:

 دستت کفیه!_

و قبل از اینکه اجازه بده دستمو بشورم جلو اومد و شال رو روی سرم انداخت. از نزدیکیش قلبم به تب و تاب افتاد.. 

 خون با چنان سرعتی زیر پوستم دوید که پوستِ صورتم سوخت.

 خودم میتونم!_

میدونه با چه انرژی ای همین یه کلمه رو به زبون آوردم و بالفاصله با ترس به پشتِ سرش خیره شدم. لبخندی خدا 

 زد و عقب عقب رفت.

 نترس نیست.. رفته دستشویی!_

 اخم کردم.

 من از شما چیزی به دل نگرفتم. خیالتون راحت!_

 دست به سینه شد.

 و این یعنی اینکه برو بیرون؟_
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 برگشتم. به سرعت

 نه من همچین چیزی نگفتم!_

استرس داشتم که هر لحظه خاتون یا بردیا برسن و فکرای بد کنن! کاش هرچی زودتر میرفت بیرون! ته دلم به 

 التماسِ خدا افتاده بودم!

 موهات قشنگن!_

 ستونِ فقراتم از خجالت تیر کشید. کالفه دستمو روی سینگ گذاشتم.

 ممنون از لطفتون!_

بخندِ خاصی به روم زد و از آشپزخونه بیرون رفت. نفس عمیقی کشیدم. حاضرم قسم بخورم اگه فقط چند ثانیه ی ل

 دیگه اونجا می ایستادو با اون حالت بهم خیره میشد گریه ام میگرفت!

 ساعت از چهار گذشته بود که قصدِ رفتن کردیم. خاتون دستش رو روی شونه ی بردیا گذاشت.

ت باشه پسرم! جای خواهرت امنه.. هر چی خواست و هر احتیاجی داشت هم من هستم و هم پارسا! خیالت راح_

 چشمت پشتِ سر نمونه مادر!

 لبخندی زد.

 دروغه اگه بگم نگران نبودم ولی خیالم واقعا راحت شد.. هم مادریِ شما و هم بزرگواریِ آقای دکتر!_

 پارسا ضربه ای به بازوش زد.

 شماست .. هر لطفی هم باشه وظیفست! بزرگواری از_

از گوشه ی چشم نگاهش کردم. حس میکردم هنوز هم ان لبخندِ معنی دارش گوشه ی لبشه! خداحافظی کردیم و 

وارد خونه شدیم. همین که در رو بستیم تعاریفِ بردیا از خاتون و پارسا شروع شد. خیالم راحت شد که حداقل از 

 کرش پیشِ من نمیمونه!بابتم خیالش راحت میشه و ف

با حس سوزش شدید گلوم از خواب پا شدم. پا شدم ولی به جز باز کردن چشمام نتونستم عکس العمل دیگه ای از 

خودم نشون بدم! یادم نمیاد هیچ وقت تو زندگیم انقدر احساس ضعف کرده باشم! حتی نمیتونستم دستم رو تکون 

م این دردِ لعنتی از کجا آب میخوره. یادِ چند ساعتِ پیش افتادم. ساعتِ بدم. چشمم رو بستم و سعی کردم یادم بیار

شیشِ صبح.. خداحافظیِ بردیا و رفتنش!... باز کردن پنجره و رو به روش چند ساعت ایستادنم! پریشون شدنِ موهام 

رد میکرد! حاال تو دستِ باد سرد و یخ بسته ی زمستون! گلوی خیس از اشکم و خنکیِ بادی که با این خیسی برخو

معلوم شد چرا انقدر درد دارم. بی شک سرما خورده بودم! سرمو با دست گرفتم و سعی کردم بلند شم.. همه چیز 

مورب و وارونه به نظر میرسید. هوای پشتِ پنجره رو به تاریکی بود! مگه چند ساعت از صبح گذشته بود؟ دستمو به 

فتم. حسِ تهوع شدیدی داشتم! خدای من.. این دیگه چه جور مریضی دیوار گرفتم و آروم آروم به طرف در پیش ر

 ای بود!

سرمو به ستونِ وسط خونه تکیه دادم. بی شک اگه با این حال وارد دستشویی میشدم زنده بیرون نمی اومدم. باید به 

 خاتون میگفتم. مسیرم و تغییر دادم و با هزار زور در رو باز کردم!

یگه دیواری نبود که دستمو بهش تکیه بدم. خودمو با تمامِ قدرت سرِپا و متعادل نگه داشتم پامو بیرون گذاشتم. د

 ولی هنوز دستم به زنگ نرسیده بود که همه جا تیره و تار شد!

. 
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. 

الی چشمم رو آروم باز کردم. چشمم هیچ جا رو نمیدید. همه جا تاریک بود. سعی کردم دستم رو تکون بدم ولی 

که توی پوستم داشتم اجازه نمیداد. دهنم خشک شده بود. حضور ذهن نداشتم. چشمم و بی حرکت به حسِ سوزشی 

سقف دوخته بودم که در اتاق باز شد. چراغی که روشن شد به شدت چشمم رو زد! چشمم رو بستم. تخت فرو رفت 

 م باالی سرم دوخت ..و حضورِ کسی رو کنارم حس کردم. یک چشمم و باز کردم. پارسا بود... نگاهش به سرُ

 بهتری؟؟_

 آهسته لب زدم:

 چی شده؟_

 بهم زل زد و نفس عمیقی کشید. برای اولین بار صداش این همه آروم بود.

 اینو من باید بپرسم دخترِ خوب... چیکار کردی با خودت؟_

 دستمو روی پیشونیم گذاشتم.. دستم سوخت.

 نمیدونم... یادم نمیاد!_

 اتختی برداشت و پر از شربتی بیرنگ کرد. مقابل دهنم نگه اش داشت.قاشقی از روی پ

 بخورش!_

از تلخیش تمام صورتم بی حس شد.. کم کم همه چیز یادم اومد.. مریض بودم.. گلوم میسوخت و سرم گیج میرفت. 

 با تعجب نگاهش کردم!

 من اینجا چیکار میکنم؟ خاتون کجاست؟_

 خنده ی بانمکی کرد.

 ر... منو که یادته؟صبح بخی_

 بی حرف نگاهش کردم.

 خاتون خونه نیست.. امروز حنابندون دخترِ رزاست.. یادت اومد؟ رفته کرج.. فکر نمیکنم تا فردا برگرده!_

 سعی کردم تو جام نیم خیز بشم.

 مگه ساعت چنده؟_

 نگاهی به ساعت مچیش انداخت.

 یازده شبه.. هیچی یادت نیست؟_

 سرم سوت کشید.

ساعت چند پیدام کردین مگه؟ من بعد اینکه بردیا رفت خوابیدم. نمیدونم کی پا شدم. وقتی پا شدم سرم گیج _

 میرفت.

 سرشو پایین انداخت.. چقدر نا مرتب به نظر میرسید.

فکر نکن آسون گذشت.. تب ات چهل درجه بود.. کار از سرماخوردگی گذشته.. آنژین شدیدیه. وقتی پیدات کردم _

 صر بود. از اون موقع هم خوابی. چیکار کردی که به این روز افتادی؟ تمامِ گلوت چرک کرده!ع

 از تعجب دهنم باز موند. تا عصر خوابیده بودم؟!!

 پس چرا هیچی یادم نمیاد؟_
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 لبخندی زد.

 اشتها داری چیزی بخوری؟ شام حاضره!_

راست کردم. متوجه خیسی جزئی ای تو سرم شدم.  حتی از اومدن اسمش دل و رودم به هم ریخت. سرم و چپ و

 دستمو به موهام کشیدم. نم داشت. با نگاهی پر از سوال نگاهش کردم.

 مجبور شدم بذارمت تو وانِ آبِ سرد. تب ات پایین نمیومد!_

حس کردم همه  برق از سرم پرید. لهاف و کنار زدم و به خودم نگاه کردم. بولیز و شلوار گشاد و مردونه ای تنم بود.

 ی سلول های مغزم یخ بست. با ترس انگشتم و به طرفش گرفتم!

 تو؟._

 خندید.

 من چی؟ یادت رفته دکتر محرمه؟_

 مریضی از یادم رفت.. صدامو باال بردم!

 چی دارین میگین؟ شما به چه حقی منو بردین حموم؟_

 بود که دستاشو به حالت تسلیم باال برد. بغض سنگینی تمامِ حجم گلومو پر کرد. هنوز اشکم لبریز نشده

 من هیچی ندیدم! بخدا راست میگم!_

 کم مونده بود گریه ام بگیره.. هم از اتفاقاتی که افتاده بود.. هم از بی پرواییِ کالمش! بلند شدم و کامل نشستم.

 این لعنتی رو از دستم بیارین بیرون... میخوام برم خونه ی خودم. همین حاال!_

 چرا داری لوس بازی در میاری؟ یه جوری رفتار میکنی انگار من.._

 من کاری به شما ندارم.. شما هم کاری به من نداشته باشین._

 دستش رو دو طرف لهافم گذاشت.

 خیل خوب فعال بخواب.. بخواب استراحت کن بعدا دعواشو میکنیم!_

 صدام از عصبانیت گرفت.

هر کاری دوس دارین میکنین هیچ کس هم اجازه ی دخالت نداره نه؟ فکر کردین میدونستین خیلی خودخواهین؟ _

 چیکاره ی منین؟

 چند لحظه بهم زل زد و بعد اسم دختری رو صدا زد.

 زهره؟؟ ... زهره؟_

 دخترِ بیست و چند ساله ای به سرعت واردِ اتاق شد. با تعجب بهش خیره شدم. ظاهر ساده ای داشت.

 باس و لوازم مورد نیازش و بیار.. بعد هم این لباسای مسخره ای که تنش کردی رو از تنش در بیار!برو از خونش ل _

بدونِ حتی پلک زدنی بهش خیره مونده بودم. با دهنی که نیم متر باز مونده بود. از روی صندلی بلند شد و بدونِ 

 هاف و تو چنگم فشردم.کوچیکترین نگاه و حرفی از اتاق خارج شد. صورتم از شرم قرمز شد. ل

 شما لباسای منو عوض کردین؟_

 لبخند اطمینان بخشی به روم زد.

پدرِ من نگهبانِ این کوچست.. من از بچگی برای آقا غذا میپذم. اونقدر مرد هست که لباسای یه زن و خودش _

 عوض نکنه! نگران چیزی نباشین!
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اجازه ای گفت و از اتاق خارج شد.. دلم میخواست سرم و بکوبم  دهنم گس شد.. لیاقتم از این دختر هم کمتر بود. با

به دیوار... اون چیکارا کرده بود و من چطوری جوابشو داده بودم. بی شک تو نظرش از گربه کوره هم بی لیاقت تر 

 بودم! آهی کشیدم و به این فکر کردم که گندم و چجوری درست کنم؟

فت. تک تک اتاق ها رو گشتم ولی نبود! تقه ای به آخرین در زدم. با صدای از جام بلند شدم. سرم هنوزم گیج میر

 خشکی گفت:

 بیا تو!_

داخل شدم. تمامِ تنم از خستگی و درد تحلیل میرفت. عینک قابدارِ خوش استیلی به چشمش زده بود که بیشتر شبیه 

 دکترا میکردش! از گوشه ی چشم نگاهم کرد.

 شم پاشی! تو باید اآلن تو رختی خواب باشی!یادم نمیاد اجازه داده با_

 سرمو پایین انداختم.

 متاسفم.. زود قضاوت کردم. میدونم در موردم چه فکری میکنین ولی من..._

 کتابِ قطورش رو بست.. صداش کوچیکترین انعطافی نداشت.

ا دختر اون بیرون برای بودن با من خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم بچه.. من نه دله ام نه دختر ندیده.. هزار ت_

 خودشونو میکشن ولی من حاضر نیستم حتی نگاهشون کنم! تو واقعا پیشِ خودت چی فکر کردی؟

 لبم و به دندون گرفتم.

 من فکری نکردم... عذر میخوام!_

 نفسِ عمیقی کشید.

تو واقعا خوب و تحسین برانگیزه! ولی یه ببین یه بار گفتم بازم میگم.. این هشیاری و دقت برای دختر تنهایی مثلِ _

 جاهایی واقعا کا رو به توهین میکشونی... حواست هست؟

حس کردم سرم بیشتر گیج میره. دستمو به کتابخونه ی بزرگ گرفتم. سریع نزدیک شد و با کمترین لمسِ ممکن 

 بازومو گرفت.

 خیلی لجبازی بخدا... بیا بریم.. باید بخوابی حالیته؟_

 تخت نشوندم و بالشت پشت سرم و صاف کرد.روی 

 بهتری؟_

نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم. با اخم سرمو باال و پایین کردم. دستش رو تا نزدیکِ دماغم جلو آورد و پس کشید.. 

 مطمئن نبودم ولی حس کردم میخواست دماغم و بکشه!

 دیگه جم نخوریا؟ حوصله بچه داری ندارم من!_

 کون دادم. از کنارم بلند شد.دوباره سرمو ت

 زبونشم که موش خورده!_

از پشت به رفتنش خیره شدم. دیگه رفتارهاش برام قابل پیش بینی بود.. هر چقدرم که اخم میکرد باز هم نمیتونست 

 از پنهون کردنِ محبت دل مهربونش کم کنه.. بی شک مهربون بود.. اینو دیگه مطمئن بودم!!

اس بهتری باز کردم. حس سوزش گلوم کم کم تبدیل به خارش شده بود. از تخت پایین صبح چشمام و با احس

پریدم. صدایی از خونه نمی اومد. وارد سالن شدم و با چشم دنبال پارسا گشتم. بوی گشنیزِ تازه مشامم رو قلقلک 
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زه بود. دلم پر کشید. یاد داد. واردِ آشپزخونه شدم. زهره پشتِ میز نشسته بود و مشغول دسته کردنِ سبزی های تا

مامان و سبزی پاک کردن هاش افتادم. یادم نمیاد هیچ وقت کمک اش کرده باشم. از گل و الیِ بارون خورده ی 

 میونشون متنفر بودم. اآلن دلم برای بو و حس ِهمون گل و الی پر میکشید!

 لبخند آشنایی زدم و نزدیکش شدم.

 سالم صبح بخیر!_

 ضورم شد به سرعت از جاش بلند شد.همین که متوجه ح

 سالم خانوم.. اآلن صبحونتون و آماده میکنم!_

 دستم و پشتش گذاشتم.

 گشنه نیستم بشین.._

 دستمو زیر چونم زدم و مشغول نگاه کردن به سبزی ها شدم!

 رفتن!دکتر گفتن به محض اینکه بیدار شدید آب پرتغال بخورید. تازه است.. خودشون قبل رفتن آب گ_

 و اشاره ای به تنگِ خوش رنگِ روی کانتر کرد. ته دلم شیرین شد.

 دستش درد نکنه! سبزیِ چیه؟_

 سبزی های دسته شده رو روی تخته کار گذاشت.

خورشتیه! من خیلی وقت بود نمی اومدم اینجا.. میدونین که آقا یکی دو ماهه برگشته! چند روز پیش به بابام گفت _

 کر کنم دلش غذای خونگی میخواست!دوباره بیام. ف

 با لبخند نگاهش کردم.

 از این آقا چقدر میدونی؟ یعنی یه جورایی دارم آمار در میارم. چند وقته اینجاست؟_

از وقتی بچه بود.. فکر کنم شونزده یا هفده! آقای تهرانی اینجا رو براش به عنوانِ کادو داد. من که یادم نمیاد به _

 !منم بابام گفته

 خونه ی اصلیشون کجاست؟_

 دقیق نمیدونم ولی شنیدم خیلی بزرگه.. عکسش رو تو روزنامه زده بودن.. شبیه کاخ بود!_

 تعجب کردم!

 چطور کنار خودش براش خونه نگرفت؟_

 شونشو باال انداخت.

 نرفت خونه!نمیدونم! ولی آقا اینجا رو خیلی دوس داره... از وقتی باباش اینجا رو کادو داد دیگه _

 یه چیزی ته دلم و قلقلک میداد. فاصله امو بهش نزدیک کردم و آروم پرسیدم:

 از اون کارای مجردی هم میکرد؟_

 خندید.. اونقدر بلند که اخم کردم. سرشو با خنده تکون داد.

 خاطرشو میخوای؟_

 همه ی تنم لرزید. عقب رفتم.

 داره؟! یعنی چی؟ من فقط سوال پرسیدم ....چه ربطی_

 ناراحت نشین خانوم... خاطر آقا رو زیاد میخوان!_
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 برای جبران گفتم:

 نکنه خودتم؟_

 لبخندی زد.

 من نامزد دارم! ولی اگه نداشتمم انقدر خر نبودم که دلم گیرِ اربابم باشه!_

 دلم براش سوخت. سرش و بی حرف پایین انداخته بود. مکث طوالنی ای کرد و گفت:

 د تا دختر میومدن اینجا. همشون با هم نه ها! یه چند سال ...یکی چند ماه یکی.. اینجوری دیگه!قبلنا چن_

 گوشام تیز شد.

 خوب؟_

از من نشنیده باشیا خانوم؟ ولی مثل اینکه حالل بودن.. چون یکیشون یه بار که دعوا شده بود به آقا با داد گفت _

 مهرم و بده!

 م دارم خفه میشم!چشمام چهار تا شد. حس میکرد

 یعنی زن داشته؟؟_

 بازم خندید.. خنده هاش بلند و آزار دهنده بود! دو تا انگشت سبابه اش و بهم مالید و چشمکی زد.

 حالل بابا چه زنی؟ نشنیدی تابحال؟_

 صورتمو جمع کردم.

 یعنی صیغه؟_

 دستشو روی لبش گذاشت.

 ت میشما؟ آره همون!هیـــــش خانوم! یه وقتی میاد میشنوه بدبخ_

 ناخداگاه چهرم در هم شد!

 بهش نمیخورد اهل این چیزا باشه!_

 حرکتِ دستش تند شد.

 ای بابا خانوم جان؟ حاللِ خدا رو چرا حروم میکنین؟ مردِ و هزار تا نیاز.. چیکار کنه خوب؟_

ه بودم و از سرِ پارسا چه تفکر سطحیش تعجبم رو بیشتر کرد. من چقدر نگرانِ یه صیغه ی محرمیت چند ماه

 چیزایی گذشته بود!

 پوفی کردم و زیر لب گفتم:

 اصال به من چه!_

 با منید؟_

 سرمو تکون دادم.

 میرم خونه.. باید دوش بگیرم!_

 از جاش بلند شد.

 خانوم توروخدا... آقا سفارش کرد نرید.. میخواین از کار بیکار شم؟_

 ش کشیدم.دلم براش سوخت. دستمو روی صورت

 خانوم چی چیه من از تو کوچیکترم! باشه میرم وسایلم و بیارم! اجازه ی اونو که دارم؟؟_
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 لبخند گرمی به روم زد.

 صاحب اختیارین.. فقط این حرفا..._

 پیش خودمون میمونه خیالت تخت... زود برمیگردم!_

داشتم میفهمیدم دلیلِ این مریضی چی بود! اثری از  فضای خونه اونقدر سرد بود که لرز به وجودِ آدم مینداخت.. حاال

پکیج تو خونه نمونده بود! با لرز خفیفی که تو تنم افتاده بود وارد اتاقم شدم و یک دست لباسِ گرم و پوشیده برای 

خودم برداشتم. شالِ نخی و سبکی هم با خودم برداشتم و به خونه برگشتم. چشمم به واحد خاتون افتاد. برای 

 ینان چند بار در زدم ولی خبری از کسی نبود! بی میل زنگِ خونه رو فشردم و وارد شدم.اطم

 پارسا

 

کیفِ چرمم رو دست گرفتم و راه روی طویلِ بیمارستان رو پشتِ سر گذاشتم. هوا تاریک شده بود ولی ساعت تازه 

های متعدد پرستارها و همکارها رو هفت بود! گوشیِ خاموشم رو روشن کردم و روی گوشم گذاشتم. خسته نباشید 

با لبخندِ خسته ای ، سرسری جواب میدادم. چندین بوق خورد ولی کسی گوشی رو برنداشت. چهرم داشت کم کم 

 درهم میشد که صدای مالیم و بچه گونه ی نیل تو گوشی پیچید. نفسِ راحتی کشیدم!

 الو؟_

آهنگ بگه الو.. لحن بچه گونش رو دوست داشتم! شیطون و  دلم خواست جوابش رو ندم تا چند بارِ دیگه با همون

 لعنت گفتم!ا

 الو نیل؟_

 سالم دکتر!_

 دکتر گفتنش حرصم و در می آورد.. تا حاال به اسم صدام نکرده بود.. کرده بود؟!

 سالم... زهره کجاست؟_

 گلوش گرفته بود و همین صداش و آرومتر میکرد.

 !رفت.. یک ساعتی میشه تنهام_

 دلم براش سوخت.. نه خاتون بود و نه من! اگه عمل نداشتم قطعا نمیومدم!

 دارم میام خونه... چیزی الزم نداری؟_

 مکثی کرد.

 نه فقط....!_

 حس کردم از گفتن چیزی خجالت میکشه.

 فقط چی؟_

 اگه میشه پنیسیلینِ امشبم رو بریم درمانگاه! وقتش ساعت یازدهِ!_

ای روی لبم نشست.. دیشب به ناچار من براش تزریق کرده بودم. با این که خواب و بیدار بود ولی  لبخند کج و کوله

 خجالت میکشید! حق هم داشت!

 باشه.. میریم درمانگاه. چیزِ دیگه ای نمیخوای؟_

 نه مرسی!_
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 سوار ماشین شدم. هنوز گوشی رو پایین نذاشته بودم که دوباره زنگ خورد. ایمان بود!

 ه؟بل_

 میگم دکتر امشب چیکاره ای؟_

 بوقی برای ماشینِ بالتکلیفِ دکتر آدینه زدم تا حرکت کنه!

 خونه ام.. چطور؟_

 با بچه ها میخواستیم جمع شیم دورِ هم.. دلشون تنگ شده واست!_

 دنده رو جا به جا کردم و زیر لب فحشی رکیک نثار جمع دوستانه و صمیمی شون کردم!

 ه.. کار دارم!باید برم خون_

 مشکوک شد.. وقتی ایمان مشکوک میشد یعنی فاجعه!!

 خبر مبریه؟_

 نفسم و عصبی فوت کردم.

 خسته ام ایمان چه خبری؟ تو از سرِ کار میای بندری میرقصی؟_

 خیلِ خوب بابا حاال... اگه نظرت عوض شد منتظریم!_

 سرمو بی حوصله تکونی دادم که مطمئنا نفهمید!

 وکی.. کاری نداری؟حاال ا_

 نه خدافظ!_

 گوشی رو روی صندلیِ کناریم انداختم و فشارِ پام رو روی پدالِ گاز بیشتر کردم!

کلید و توی قفل چرخوندم.. هنوز درو باز نکرده بودم که مکثی کردم. زنگ رو فشردم و با کمی تاخیر داخل شدم. 

شت! گرمایِ یه حضور.. بویِ خوشِ قرمه سبزی همه جا رو خبری از نیل نبود! سر چرخوندم. خونه گرمای خاصی دا

پر کرده بود. با تکیه به شامه ام سمتِ آشپزخونه راه افتادم. دیدمش.. پشت به من مشغولِ سر و کله زدن با چیزی 

 توی سینک بود. بولیز و شلوار زرشکیِ ضخیم و پوشیده ای تنش بود.. همراه با روسریِ نازکی.. ناخودآگاه لبخند

زدم. خبر نداشت موهاش دیشب چقدر دست و پام و گرفته بود.. آخرم بیخیالِ خشک شدنشون شده بودم! خیلی 

 بلند و پرپشت بودن!

 همین که متوجه حضورم شد لبخندی زد.

 اینجایین؟_

 بهش نزدیک شدم. بوی آزار دهنده ای از سینک میومد.

 چیکار میکنی؟_

 رد.. فنجونای مخصوصِ نسکافه و قهوه! سفیدِ سفید شده بودن!اشاره ای به فنجونای روی سینک ک

 بیکار بودم چشمم به اینا خورد. قرمز شده بودن گفتم بندازمشون تو سفید کننده!_

نمیدونم چرا یهویی قلبم ریخت! این صحنه و این جمله ها بدجور منو یادِ فضای خانوادگی مینداخت.. یه زنِ خونه.. یه 

 ر و بوی تمیز کننده ای که با بوی غذای تازه مخلوط شده بود!مردِ خسته از کا

 دستمو جلو بردم و شیر آب و باز کردم.
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دستت درد نکنه ولی مگه نمیدونی مریضی؟ به جای استراحت میای با این مواد ِ شیمیایی سر و کله میزنی؟ تو _

 خودت سینت افتضاحه!

 ن شالِ کج و کوله ی روی صورتش با نمک شده بود!شونشو باال انداخت.. چقدر با این لباسا و ای

 عادت دارم.. از بچگی دستم تو ایناست! لباسامم خودم میشورم. ماشین لباسشویی ندارم که!_

 راست میگفت.. خونه مبله بود ولی لباسشویی نداشت. آهم بلند شد.

 در هر صورت بیا دستاتو بشور... فعال مریضی!_

 پشتش رو به من کرد.

 همین دو تا رو آب بکشم تمومه!_

 درِ قابلمه رو برداشتم. غذا به نظر دست نخورده میرسید!

 تو پختیش؟_

 خندید. کاش روش به من بود و لبخند بچه گونش و میدیدم!

 من زیاد بلد نیستم غذا و این کارا.. زهره پخته!_

 صداقت کالمش لبخندی روی لبم نشوند!

 نخوردی؟تو که خوردی ها؟ نگو که _

 ساکت شد.. سکوتش اخمم و غلیظ کرد. برگشت به طرفم و دستاشو روی سینکِ پشتِ سرش تکیه داد!

 میل نداشتم ولی به خاطر دارو هام چند تا قاشق خوردم. اآلن براتون میکشم!_

 با اخم نگاش کردم.

 خودم دست دارم خانوم بزرگ! تو بیا برو بیرون تا شکمت و خیس کردی!_

 پایین انداخت.. دیوونه ی این رنگ گرفتن لپ هاش بودم! سرش و

 باشه!_

از کنارم رد شد. بوی شیرینی از تنش میومد.. بوی عطرهای فرانسوی! فکری مثل برق از سرم گذشت. درِ قابلمه رو 

 گذاشتم و صداش زدم:

 نیل؟_

 با استفهام به طرفم برگشت.

 بله؟_

ی شاید بشه یه هوایی خورد..هم شاممون و میخوریم هم از اونجا میریم میگم اگه لباسِ گرم و مناسب بپوش_

 درمونگاه!

 چشماش برق زد.

 واقعا؟_

 خندیدم.

 واقعا.. تو ماشین یکم خرت و پرت هست.. تا خالیشون کنم حاضر شو!_

 باید برم خونه!_

 برو ولی حاضر که شدی بیا همین جا.. منم باید بیام حاضر شم._
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 داد و زودتر از من از خونه بیرون رفت! سرشو تکون

 

 نیل

 

تپش قلبِ عجیبی داشتم. یه حسِ تازه.. یه جور دلهره ی شیرین. بعد از مدت ها برای اولین بار دلم میخواست مرتب 

ای و آراسته به نظر برسم! کفِ دستم رو با احتیاط به لباسم مالیدم. نمیدونم چرا هر چند دقیقه خیس از آب میشد. هو

خونه خیلی سرد بود ولی من عرق کرده بودم! برایِ بار هزارم دستمو روی گونم کشیدم. چرا حس میکرد این پودرِ 

لعنتی روی پوستم مثلِ ماست نشسته؟ اونقدر روی لپ هام دست کشیده بودم که قرمز شده بودن. از پشتِ آینه بلند 

ک کردم. بهتر بود خودم باشم تا این دلقکی که جلوی آینه شدم. هر آرایشی که کرده بودم رو با دستمالِ مرطوب پا

ایستاده بود! شال پشمیم و برداشتم و وارد خونه ی پارسا شدم. الی در و باز گذاشتم. منتظر روی مبل نشسته بودم 

 که در خونه باز شد. از جام بلند شدم.

نورِ کم باعث میشد منو نبینه! قلبم شروع کرد به  مردِ کوتاه قد و تپلی به جای پارسا واردِ خونه شد! چیدمان خونه و

 کوبیدن. مرد بلند صدا زد. صدای کلفت و کش داری داشت!

 پارسا؟ کجایی دُکی؟ بیا ببین کی اومده؟_

 بی حرکت و شوک زده سرجام ایستاده بودم. داخل شد.

 منم بابا... علی.. کجایی؟_

خوب تشخیصم بده. جلو اومد.. کم کم چهره اش باز شد و لبخندِ چشمش به من افتاد.. کمی چهرش رو جمع کرد تا 

 کریهی زد.

 سالم عرض شد لیدی.. وقت بخیر!_

 دستامو تو هم قالب کردم.

 سالم!_

 سرتا پام و چنان برانداز کرد که درون و بیرونم لرزید.

 ال با کی کار میکنه؟میگم دُکی دیگه با ما نمیپره؟ پس نگو اشباع بود.. از طرفِ کی اومدی؟ نااق_

از حرفاش هیچی سردرنمی آوردم ولی لهجه ی غلیط و ادایِ کش دارِ کلماتش حالم و بهم میزد. اخم غلیظی کردم. 

 پس این پارسا کجا بود؟

 شما کی هستین؟_

 ابروهاشو باال انداخت و نزدیک شد.

 شما کی هستین؟ بشناسیم هم و؟_

 که نفسِ حبس شدم آزاد شد.صدای پارسا اونقدر دلم و گرم کرد 

 اینجا چه غلطی میکنی علی؟_

 برگشت و پشتِ سرش و نگاه کرد. همین که پارسا رو دید به طرفش رفت.

 ای الکردار اینجا بودی؟ بابا مردیم از دردِ دوریت.. مرررد شدیا؟ ساخته بهت اون ورِ آب!!_

 نگاهی به من انداخت و به علی خیره شد.

 غلطی میکنی؟ چه جوری اومدی تو؟ گفتم اینجا چه_
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 دِ بیا.. بابا درِت باز بود.. داشتم با عروسکت حرف میزدم.. حرف زدن بلد نیست؟_

 یقه اشو چنان آنی جمع کرد که نفسِ من رفت!

 مواظبِ حرف زدنت باش مرتیکه.. اینجا دیگه فاضالبت نیستا؟ اینجا خونه ی منه!_

 دستمو جلوی دهنم گرفتم.

 با باشه.. بقه رو ول کن چیز کردی تو هرچی دک و پُز بود. اومدم دنبالت. بچه ها پایین ان!ای با_

 به طرف در هلش داد.

 یه بار گفتم نمیام یعنی نمیام. برو تا کار دستم ندادی!_

 به من اشاره ای کرد.

 جونِ علی از طرفِ کیه؟ با از ما بهترون میپری؟_

 با یه حرکت غیب شد.در و بست. نگاهش و به من دوخت و جلو اومد.پارسا گارد گرفت به طرفش که 

 چیزی که بهت نگفت؟_

 سرمو چپ و راست کردم.

 نفهمیدم چیزی از حرفاش!_

 زمزمه ی آرومش و شنیدم

 همون بهتر که نفهمیدی... باش تا شلوارم و عوض کنم و بیام!_

خاطر اتفاق چند دقیقه پیش بود یا از نبود هیچ نقطه و .سکوت سنگینی تو فضای ماشین حاکم بود. نمیدونم به 

 صحبت مشترکی بینمون! هر دو ساکت بودیم و خیره به رو به

 هوا واقعا سرد و غیر قابل تحمل بود. اونقدر که با هر نفس تا عمقِ سینم و میسوزوند!

 تا حاال جایی تو تهران غذا خوردی؟ منظورم رستوران و این حرفاست!_

 باال انداختم.شونمو 

 همون یه بار با داداشم._

 کجا بود؟_

 با خنده پشتِ سرمو خاروندم.

 نمیدونم دقیقا.. یه جایی وسطِ شهر بود!_

 برگشت و با خنده نگاهم کرد.

 خوبه پس.. اینجایی که میریم غذاهاش حرف ندارن!_

 ده بود!از اینکه فضا نرم تر شده بود خوشحال بودم.. اشتهام حسابی تحریک ش

 پاپ یا کالسیک؟_

 گنگ نگاهش کردم. اشاره ای به ضبطِ ماشین کرد. دستامو به نشونه نمیدونم باال بردم. ابرویی باال انداخت.

 پس اینبار انتخاب با من!_

 لبخندی زدم و سر و پا گوش شدم. موسیقیِ قدیمیش لبخند تلخی رو روی لبم نشوند. ابی بود.. خواننده ی محبوبِ ...

 شب به اون چشمات خواب نرسه... به تو میخوام مهتاب نرسه..."

 بریم اونجا اونجا که دیگه... به تو دست آفتاب نرسه
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 عاشقت بودن عشق منه... اینو قلبم فریاد میزنه..

 "گریه ی مستی داره صدام! این صدای عاشق شدنه!

 رد.سرمو به پشت تکیه دادم و چشمامو بستم. صدای ضبط و کمتر ک

 خوابت میاد؟_

 با همون حالت گفتم:

 نه !_

 حس کردم جوابم قانعش نکرده. به طرفش برگشتم.

 از ابی خاطره ی خوبی ندارم!_

 با دقت به چهرم خیره شد.. بعد از چند دقیقه دست برد و ضبط و خاموش کرد.

 مجبور نیستیم گوش کنیم!_

 مشکلی نداره!_

 با شیطنت ابرو باال انداخت.

 سرو پا اشکاله! همین که قیافت شکل مامان بزرگا میشه واسه گرفتن حالمون بسته!!_

ماشین متوقف شد. پارسا با دستش با حالت با نمکی اشاره کرد تا پیاده بشم و خودش هم بعد من پیاده شد. سوئیچ 

هاش به در رستوران ختم میشد! ماشین رو به مسئول پارک سپرد و با دستش به راه چوبی رو به روم اشاره کرد که انت

سرمو باال آوردم و از دیدن چیزی که رو به روم بود چشمام تا حد ممکن گشاد شد.. نمای رستوران یه کشتی بزرگ 

جلبک زده و قدیمی بود... درست عین این میموند که از یه کشتی به زور در و پنجره درآورده باشن.. دهنم از این 

موند! طبق عادت همیشگیم فوری چشمم دنبال لوگوی روی تابلو چرخید که متوجه شدم همه زیبایی و خالقیت باز 

 تو باالترین قسمت کشتی روی بادبان با حالت گرافیکی خاصی نوشته شده:

 "کشتی"

 خانوم گرافیست؟ اگه کارشناسیتون تموم شده بریم داخل!_

 بونی توش داشت. لبخندی زدم و وارد شدم.نگاهی به چهره ی جدیش انداختم که بک گرانتی از خنده و مهر

از دیدن چیزایی که رو به روم بودن زبونم بند اومده بود....سرتاسر دیوار رستوران آکواریوم بود.. پر از ماهی های 

ریز و موجودات دریایی فوق العاده زیبا که مطمئن بودم از گونه دریایی دریای خودمونن! میز های چوبی و قدیمی که 

فشون نیم کت هایی به همون جنس دیده میشد.. فضای نیمه تاریک و فانوس های بی نهایت شاعرانه.. همه دو طر

 چیز شدیدا زیبا و نفس گیر بود و با سلیقه ی خاصی تدارک دیده شده بود!

 صداش کنارِ گوشم از همیشه نزدیک تر بود.

 چطوره؟_

 خیره به اطراف زمزمه کردم:

 فوق العادست!_

ی دنجی نشستیم. نمیتونستم چشمم رو از اطراف بگیرم. حس میکردم تمامِ غربتِ این چند ماهم برطرف گوشه 

شده. آرامش شدیدی تو وجودم حس میکردم. قطره اشکی رو که از شوق روی گونم چکیده بود پاک کردم. پارسا با 

 گفتم:تعجب نگاهم میکرد. خنده ی بی حواسی کردم و قبل از اینکه سوالش و بپرسه 
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 اینجا منو یادِ شهرمون انداخت.. دلم برای خونه خیلی تنگ شده!_

 حس کردم چشماش مهربون شد!

 اومدیم دلت باز بشه ها مثال؟ دو هفته دیگه عیدِ دخترِ خوب! میری پیششون دیگه!_

 نفس عمیقی کشیدم.

 نگرانیِ منم از همینه!_

 هنم پریده بود!چشماشو ریز کرد. تازه متوجه حرفی شدم که از د

 نگرانی برای چی؟_

بی جواب گذاشتمش و به رو به رو خیره شدم. کنجکاویِ نگاهش آدمو ذوب میکرد....تو زندگیم این همه از 

سررسیدنِ گارسون خوشحال نشده بودم. سفارشاتِ غذا و انتخابشون و به خودش واگذار کردم و غرقِ در افکارِ 

 خودم به اطراف خیره شدم.

" 

 را نمیخوری عزیزم؟ دوستش نداری؟چ_

 صورتمو جمع کردم

 میدونی که غذای دریایی دوست ندارم. چرا نپرسیدی؟_

 چشمکی به روم زد

 عمه خیلی لوست کرده.. خودم عادتت میدم._

چشم غره ای بهش رفتم. یک چشمش به من بود و یک چشمش به گوشیِ دستش.. از وقتِ اومدن در حال اس ام 

 ود!اس دادن ب

 نمیشه اون گوشی رو بذاری زمین نیما؟ تو با منی یا با گوشی؟_

 گوشی رو توی جیبش فرو برد و دستمو گرفت

 چشم نیلوی من.. هرچی تو بگی!_

 "با سوء ظن به حرکات شتاب زده ی دستش نگاه کردم و بی حرف مشغولِ خوردنِ غذای نیمه کارم شدم

 چرا نمیخوری؟_

رقِ گذشته بودم که کامال موقعیتم و از یاد برده بودم. نگاهِ تلخی به ماهیِ تزئیین شده ی جلوم یکه خوردم. اونقدر غ

 انداختم!

 میخورم!_

 برات کبابی سفارش دادم که گلوت و اذیت نکنه. با غذای دریایی که مشکلی نداری؟_

 خنده ام تلخ تر شد.

 نه... دیگه ندارم!_

خوردن شد. متوجه حالتِ غیر عادیم شده بود. میدونم که میدونست یه چیزیم  لبخند بیرنگی به روم زد و مشغولِ

 هست ولی به روم نمی آورد. انگار میدونست به این سکون و آرامش تا چه حد نیاز دارم!

بعداز خوردنِ غذامون هم زمان از پشت میز بلند شدیم. نگاهِ آخر و به اطراف انداختم. مطمئن بودم این لحظات 

 نشدنی و این رستوران تا آخر عمرم قسمت بزرگی از ملکه ذهنم خواهد موند! تکرار
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 هنوز سوار ماشین نشده بودیم که با اسم پارسا که توسط دختری صدا شد هر دو به عقب برگشتیم!

کنارمون دختری با موهای بور و تیپی فوق العاده عجیب با پوتین های پاشنه بلند به حالت دو به سمتمون میومد! وقتی 

رسید نگاهی بی تفاوت به سر تا پای من انداخت و دستشو دور بازوی پارسا قفل کرد! چشمام از این حرکت بی 

 شرمانه گرد شد!

 عزیزم خودتی؟ کِی برگشتی؟_

 نگاهش پر از استهضا شد. دستش رو آروم بیرون کشید.

 به جا نمیارم!_

 دختر نگاهِ پر کینه ای بهم انداخت.

 شناسی.. ! میشه چند دقیقه حرف بزنیم؟ فقط چند دقیقه!بایدم ن_

 بی توجه بهش ریموت ماشین رو زد و بهم اشاره داد تا سوار شم!

 دو دقیقه گوش کن پارسا.. جونِ عزیزت!_

 با خشم به طرفش برگشت.

رت! اگه فقط چی شده باز هوس آب خنک کردی؟ حواستونو جمع کنین. هم تو و هم اون خواهر از خودت ولگرد ت_

 یه بارِ دیگه دورو برم ببینمتون روزگارِ جفتتون سیاهه!!

 به گریه افتاد.

 به خدا داری اشتباه میکنی..!_

 برگشت به طرفم و داد زد:

 مگه نمیگم سوار شو؟؟_

اشین رو نگاهی با بغض به دختر انداختم و بی صدا سوار ِ ماشین شدم. چند دقیقه بعد از من پارسا هم سوار شد و م

با سرعت به حرکت درآورد. تا لحظه ی رسیدن هیچ کدوممون هیچ حرفی نمیزدیم. مطمئن بودم این از همون 

دخترای صیغه ای بود. نمیدونم چرا انقدر احساسِ ناراحتی و خشم میکردم. نفهمیدم کِی به رو به روی خونه رسیدیم 

ب بودم که گذشتِ زمان رو به کلی فراموش کرده بودم! و کِی ماشین متوقف شد.. اون قدر غرق خودم و اتفاقای ش

بی حالت و بی حرکت منتظر شدم تا ماشین رو واردِ پارکینگ کنه ولی بر خالفِ تصورم ماشین رو جلوی در متوقف 

 کرد. نگاهی زیر چشمی به قفلِ در انداختم.. هنوز بازش نکرده بود. بی اعتراض به بیرون خیره شدم و منتظر موندم.

 بابتِ دادی که زدم متاسفم! کنترل از دستم خارج شد!_

 مهم نیست!_

 نیل؟ اون دختر..._

 مهم نیست اون دختر کی بود و هست.. بابت شام و تمامِ زحماتِ این دو روز ممنونم.. میشه در و باز کنین؟_

 با اخم نگاهم کرد.

 دلم نمیخواد فکرای غلط پیشِ خودت بکنی؟_

 ابرومو باال دادم!

 مهمه؟!_

 کالفه سر چرخوند.
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 فردا صبح میان پکیج ات و درست میکنن. یه امشبم تحمل کن!_

 دستمو به دستگیره گرفتم.

 میشه بازش کنین؟ کلی کار دارم!_

 با تعجب به طرفم برگشت!

 یعنی میری خونه؟_

 فردا باید طرحم و تحویل بدم.. آخرین فرصته. هنوز خیلی جایِ کار داره!_

 ی هنوز مریضی.. خونه یخچاله! زده به سرت؟ بیار وسایلت و خونه ی من.. همونجا انجامشون میدی!ول_

 دکمه رو فشرد و در باز شد. آروم پیاده شدم.

 گاز روشن میکنم روش قابلمه میذارم! نگران نباشین! اونقدرم نازک نارنجی نیستم! شب بخیر!_

 ام کرد.برگشتم و در حال رفتن بودم که از پشت صد

 بخاریِ برقی میارم برات.. تو انباری دارم!_

سری تکون دادم و به سرعت سوارِ آسانسور شدم.. تو آینه ی آسانسور به خودم خیره شدم. دستمو روی گونه های 

 داغم گذاشتم و به مردمک چشمام خیره شدم!

 چته تو؟!_

ب نداشت. وسایلم رو نزدیک درِ آشپزخونه چیدم و نفس عمیقی کشیدم و وارد خونه شدم.. خونه فرقی با قطب جنو

شعله ی گاز رو تا آخر زیاد کردم. هنوز لباسام تنم بودن که زنگِ در به صدا در اومد.. نمیدونستم چرا تازگیا صدای 

 این زنگ ضربان قلبم و باال و پایین میکرد!

 در و که باز کردم چشمم به یه بخاریِ برقیِ کوچیک افتاد.

 یکیش نگاه نکن.. من سه ماه اولی که هنوز اینجا رو گاز کشی نکرده بودن تو گرمای این درس خوندم!به کوچ_

 بی توجه به لطفش فقط سر تکون دادم.. نمیدونستم چرا دوست نداشتم تو چشماش نگاه کنم!

 ممنونم.. نیازی نبود.. گاز روشنه!_

 اخم کرد.

 ندازه!خاموشش کن خطرناکه! همین کارت و راه می_

 خواستم بخاری رو جا به جا کنم که خودش دست انداخت و تا داخلِ اتاق حملِش کرد.

 زحمت شد دکتر.. ممنون!_

 چند لحظه بی حرف نگاهم کرد.

 من حاال حاالها بیدارم.. اگه باز مشکلی پیش اومد بیدارم کن. اوکی؟_

 سری تکون دادم!

 بازم ممنون!_

 نگاهِ خیرش شدم! با استفهام نگاهش کردم که گفت:سرم پایین بود ولی متوجه 

 از چیزی ناراحتی؟_

 نیشخندی زدم!

 نه! از چی میتونم ناراحت باشم!_
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 من که گفتم عذر میخوام! اگه جلوی اون یکم مالیمت از خودم نشون میدادم..._

 ممکن بود فکر کنن دوست دخترتونم؟؟_

 با تعجب نگاهم کرد.

.. اگه مالیمت نشون میدادم نمیتونستم در مقابلش سفت و سخت صحبت کنم! اون دختر چیزی منظورم این نبود._

 نیست که فکر میکنی.. او یه شیادِ واقعی بود!

 قرمز شدم.. هم از عصبانیت و هم از خجالت!

 ترجیح میدم راجع بهش حرف نزنیم!_

ومی گفت و وارد خونش شد! سرمو به درِ بسته بی حرف از کنارم گذشت. تا دمِ در بدرقه اش کردم.. شب بخیر آر

 تکیه دادم و نالیدم!

 چه مرگته دختر.. آخه به تو چه؟_

 طرحِ نیمه کاره ی وسطِ مالفه ی بزرگ بهم دهن کجی میکرد.. بی میل بهش نزدیک شدم و مشغولِ کار شدم!

چسب کردم و روی صورتِ پُرتره قرار ساعت از سه شب گذشته بود.. آخرین تکه ی مرواریدِ سیاه رو هم آغشته به 

دادم.. دستی به چشمای خستم کشیدم و ایستادم. از فاصله ی چند متری واضح تر و زیباتر به نطر میرسید. به 

چشمای نافذ و سیاهش خیره شدم.. به موهای رو به باال و آرایش زیباشون که برای شکیل کردنش طراحیِ خاصی 

 روش انجام داده بودم!

وجودم به یکباره داغ و پر حرارت شد.. این پارسا بود.. دیگه شک نداشتم. برای اولین بار بود که تو زندگیم با تمامی 

همچین حس و اتفاقی رو به رو میشدم! شروع به خلقِ چیزی کرده بودم که حتی خودم از شکل و شمایلش بی خبر 

و اوسطِ کار در کمالِ تعجب، زمانی به خودم اومده بودم بودم! با تکیه بر ضمیرِ ناخودآگاهم شروع به کار کرده بودم 

که رو به روم تصویری واضح از مردی بود که به جز صاحبخونگی و همسایگی سنخیت دیگه ای باهام نداشت.. 

نمیدونستم توجیحِ این اتفاق چیه! افکار... ذهن.. اراده.. هر چی که بود منو به طرف این سوژه هدایت کرده بود و 

 تصمیمِ من وقتی باقی نذاشته بود!برای 

لبخندِ رضایتمندی روی لبم نشست.. زیبا شده بود.. هم اخمِ عمیقِ روی پیشونیش و هم چشمای مشکی و نافذش! هم 

موهای خوش حالتش و هم لب های باریک و چال های کوچیکِ روی گونش! دستم رو زیرِ چونم زدم و به عکس 

نبودم که ندونم داره چه اتفاقی میفته! میدونستم.. خوب هم میدونستم که ذهن و خیره شدم! اونقدر خام و ناپخته 

عقلم داره به کجاها میره! میترسیدم! از این احساس که داشت به سرعت شکل میگرفت و بی منطق پیش میرفت! از 

 دل باختن.. از دیر جنبیدن و به دامِ عشق افتادن میترسیدم!

اور و رویایی نبود! اون یه مرد با خصوصیات ظاهری و باطنیِ برازنده بود و من هم یه در حقیقت هیچ چیز غیر قابل ب

دختر تنها در نزدیک ترین فاصله از اون! شاید هر کسی در شرایطِ من بود به همچین مردی عالقه مند میشد ولی من 

ونه و کاشونم بریده بودم و مثل این اجازه رو نداشتم! من نباید دل میبستم! من به خاطر دل بستن ها بود که از خ

 ماهیِ جدا مونده از آب به این ورِ ساحل هدایت شده بودم! برای من زود بود... ناممکن بود... ممنوع بود!

مقابله با خواب بی فایده بود.. اثر داروهای شیمیایی و خستگیِ ناشی از کار تمامِ تواناییم و درهم شکست.. خیلی 

 متوجه موقعیتم بشم تسلیم خواب شدم و دیگه هیچی نفهمیدم.زودتر از اون که بخوام 
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با حس نور شدیدی که از پنجره به چشمم میتابید یکی از چشم هامو باز کردم. دو تا دستم رو روی چشمم گذاشتم 

 ... هنوز چند ثانیه نگذشته بود که چشمام و فورا باز کردم و مثل فشنگ تو جام نشستم.

 بود... یعنی تا تحویلِ پروژه تنها و تنها نیم ساعت داشتم!!! 9::0ساعت  چشمم به ساعت افتاد..

با دو سمت دستشویی رفتم و آبی به سر و صورتم زدم.. اوضاع خنده دار و پر استرسی شده بود.. از پیدا کردن 

 جوراب گرفته تا در آوردن قاب طرح از زیر تختم و با لِی لِی شلوار پوشیدن.. !!

ارت ملی و مد ارکم رو برداشتم و با دو از در بیرون اومدم..نتونستم منتظر آسانسور بشم و با عجله از پوشه حاوی ک

پله ها پایین اومدم.. اگه میتونستم ماشین پیدا کنم و به موقع برسم معجزه بود... اونم با این طرح گنده توی دستم و 

 کیف و مدارکام!

ما هنوز خارج نشده بودم که دستی از پشت پالتوم و کشید. با ترس به پشت در ساختمون رو با عجله باز کردم ... ا

 برگشتم.. پارسا بود! بی اختیار طرحِ روزنامه گرفته شدم رو به خودم فشردم.

 سالم صبح بخیر!_

 کجا با این عجله؟؟_

 اشاره ای به طرح کردم!

 تحویل پروژه.. خیلی دیرم شده!_

 ارکینگ شم!با دست اشاره داد تا وارد پ

 بیا میرسونمت!_

بی مخالفت راهم رو کج کردم و پشت سرش راه افتادم! طرح رو روی صندلیِ پشتیِ ماشین گذاشتم و با عجله سوار 

شدم! همین که ماشین راه افتاد نگاهی به ساعتم انداختم.. خوب بود.. با این حساب و کتاب یک ربع هم زودتر 

 میرسیدم!

 رای بردنش انقدر ذوق داری؟حاال چی کشیدی که ب_

 از تصور اینکه بخواد طرحم رو ببینه قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد!

 کوالژه.. تکه چسبانی با ضایعات._

 سرش رو متفکر تکون داد.

 موضوعش چیه؟_

 به نیم رخ جذاب و مردونش زل زدم... بی اختیار لبخندی روی لبم نشست!

 پرتره ست.._

 ال داد.یه ابروشو با

 پرتره ی کی؟_

 شونمو باال انداخنم و رومو سمت شیشه برگردوندم.

 فرضی و ذهنی کشیدم!_

 برگشت و نگاهی به روپوشونیِ سفت و سختش انداخت!

 حاال چرا انقدر بقچه پیشش کردی؟ طرحت بی حجابه؟_

 خندم و کنترل کردم.
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 جورایی سِکرت نگه میدارن!نه.. معموال طرح هایی که برای مسابقات میبرن رو یه _

 به نظر میرسید قانع شده.. دروغ نگفته بودم ولی...

 حاال راه نداره ببینمش؟_

 با ترس بهش خیره شدم!

 نه!_

ابرویی باال داد و متفکر به رو به رو خیره شد.. سرم رو چرخوندم و مشغول تماشای منظره ی برفیِ اطراف بودم که 

به جلو پرتاب شدم.. دستم رو به داشبورت جلو گرفتم تا سرم با شیشه برخورد نکنه! .. با ترمزِ وحشتناکِ ماشین 

کمربند فشار شدیدی به قفسه سینم آورده بود.. نگران چشم چرخوندم تا موقعیت رو بررسی کنم که متوجه پارسا 

م تعقیب کردم.. یقه ی پسرِ شدم.. درو با خشم باز کرد و از ماشین پیاده شد.. گیج و مبهوت مسیر رفتنش رو با چش

کم سن و سالی رو توی دستش گرفته بود و به کاپوت ماشین فشارش میداد.. جمعیت یواش یواش دورو برمون رو 

 پر میکردن.. احساس کردم باید دست بجنبونم.. با عجله از ماشین پیاده شدم و به سمتشون رفتم.

 نه بگو دیگه... زر بزن ببینم بهونت چیه؟_

 واستی چشماتو وا کنی راهنما به اون گندگی رو نمیبینی؟؟؟میخ _

 صلوات بفرستین بابا.. خدار و شکر کسی چیزیش نشده! _

 مرتیکه من چشمم نمیبینه یا تو ؟ یهو مثل اسب وسط خیابون دو طرفه میزنن رو ترمز ؟ _

 نم ترسیدن!!باباجان ولش کن بچست.. خدا رو شکر که به خیر گذشت.. جوونه !....خانومتو_

پارسا چشمی چرخوند و با دیدن من که گیج و مات رو به روشون ایستاده بودم یقه ی پسر رو ول کرد و به سمتم 

 اومد

 چیزی شدی؟_

 سرمو چپ و راست کردم.

 نه خوبم!_

 دست به کمر شد و با اخم به پسر زل زد.

 برو دوباره گواهی نامه بگیر میفهمی؟_

 تکون داد و سوار ماشینش شد. جمعیت پراکنده شد. پسر دستش رو تو هوا

 باید بریم یه معاینه بشی.. جاییت درد داری؟؟ االن گرمی نمیفهمی..! _

 چیزی نشد! جاییم با چیزی برخورد نکرد.. خوبم باور کنین!!_

 کالفی پوفی کرد.

 سوار شو بریم..!_

ون ریخته بود! با دست اشاره کرد سوار شم و خودش مشغول پوشه مدارکم پایین افتاده بود و مدارکم از داخلش بیر

 جمع کردن عکس های بیرون ریخته و مدارکم شد.

 پوشه رو دوباره روی پام گذاشت و سوار ماشین شد..

 مطمئنی نریم دکتر؟ _

 سرم و باال و پایین کردم!
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 فقط یکم ترسیدم همین!_

 دستشو با خشم به فرمون کوبید.

 ه اینا گواهینمامه میده.. مردکِ..نمیدونم کی ب_

 من که کم کم از شوک خارج شده بودم و حالت عادی پیدا کرده بودم لبخند اطمینان بخشی به روش زدم.

 خدا رو شکر کمربندارو بسته بودیم! به خیر گذشت!_

 برگشت و با دقت همه جام و از نظر گذروند!

 آره.. خدا رو شکر!_

 ردوندم.. نگاهی با حسرت به طرحم انداختم.با ناراحتی سرم رو برگ

 شد.. طرحم هیچ شد! 9::09ساعت _

 نگران نباش! درستش میکنیم!_

 چجوری؟ تا اآلن همه ی طرح ها جمع آوری شدن!_

 نگاه مهربونی بهم انداخت.

 حواسم رو پرت نکن بچه.. گفتم که درستش میکنیم!_

رو برداشت.. ازم خواست که فقط حواسم به مدارکم باشه... پوشم و تو ماشین رو مقابل دانشگاه پارک کرد و طرحم 

 دستم فشردم و پشتِ سرش راه افتادم. استرس داشتم.. از سخت گیریه مسئولمون خبر داشتم!

پارسا اما با قدم های بلند و سرشار از اعتماد به نفس مسیر رو تا دانشکده هنر طی کرد و با آشنایی کامل به راه وارد 

 فتر آموزش شد!د

با وارد شدن پارسا خانم تقی پور و خانم زارعی به سرعت از جاشون بلند شدن و سالم و احوال پرسی گرمی کردن... 

 با تعجب به احوال پرسیِ گرمشون گوش دادم و با سالم زیر لبی روی صندلی نشستم!

 خسته نباشید._

 طفا!سالم جناب تهرانی خیلی خوش اومدین... بفرمایین ل _

پارسا صندلی روبه روی میز خانم تقی زاده رو انتخاب کرد و به من که گیج نگاهی یک به یک بهشون میکردم اشاره 

 کرد تا پوشه ی مدارک رو روی میز بذارم!

 چی باعث شده شما رو اینجا زیارت کنیم دکتر؟_

ما هستن.. امروز تحویل پروژه داشتن که  زیاد وقتتون رو نمیگیرم.. خانم بهرامی از دوستان قدیمی و خانوادگیِ _

 مشکلی پیش اومد و نتونستن به موقع برسن ...میخواستم خواهش کنم فرصتی بدید تا پروژه ارائه داده بشه!

 تقی زاده نگاه دیگه ای بهم اند اخت و با لحنی متملق گفت:

خود دارید.. لطفی که از طرف پدر خدا خانم بهرامی از دانشجوهای خوب و آن تایمِ ما هستن! شما هم که جای _

 بیامرزتون شامل حال دانشگاه شده غیر قابل جبرانه.. چند لحظه تشریف داشته باشید تا ببینم چه میشه کرد!

 متشکرم.. !_

تلفن رو دستش گرفت و مشغول صحبت با مسئول جمع آوری طرح ها شد.. هر ازگاهی نگاهی زیر چشمی بهم 

 اطمینان تکون میداد. مینداخت و سرش رو با
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جناب دکتر، مسئول جمع آوری تو اتاق بایگانی هستن.. سفارشتون رو کردم.. تشریف ببرید منتظرتون هستن. _

 دخترم میدونی که اتاق بایگانی کجاست؟

 از جام بلند شدم و لبخندی زدم!

 بله.. ممنون بابت لطفتون!_

پای هم تا اتاق بایگانی راه افتادیم.. رو به روی اتاق قبل از باز  سرش رو تکونی داد و تا دم در بدرقمون کرد. هم

 کردن دستش رو روی دستگیره متوقف کرد.. ابروهاشو باال داد و با لبخند شیطونی گفت:

 به جبرانِ این لطف میذاری طرحت و ببینم؟_

 لبخندش رو بی جواب نذاشتم و آروم جواب دادم:

 شاید قسمت شد و دیدید!_

 د به دستگیره در اشاره کردم.و بع

 بیشتر از این دیر نکنیم!_

 خانوم بهرامی؟؟ فکر نمیکنین یکم دیر شده؟_

با شنیدن صدا هر دو سرمون رو به عقب چرخوندیم.. با دیدن چشمای سبزش و لبخند مسخرش چشممو با نفرت 

نه گرفته بود و با جدیت نگاهش میکرد.. چرخوندم و نگاهم به پارسا افتاد که نگاه سنگینش رو به چشمای امیر نشو

 امیر رو به رومون ایستاد و دستش رو سمت پارسا دراز کرد.

 اکبری هستم... هم کالسی خانم بهرامی!_

پارسا نگاهی به دستش انداخت و با کمی مکث دستش رو به سردی فشرد اما سکوتش رو نشکست و تو همون حالت 

 رو به من گفت:

 شده!بریم تا دیرتر ن_

 چرا انقدر دیر خانم بهرامی؟_

 با اخم بهش خیره شدم.

 مشکلی پیش اومده بود.. با اجازه!_

پارسا کالفه درو باز کرد و وارد اتاق شد.. من هم پشت سرش وارد شدم و در رو به روی پوزخند کریه امیر پشت 

 سرم بستم!

. 

. 

ارسا همه چی به خیر گذشت و طرح رو تحویل دانشگاه دادم.. همون طور که فکرش رو میکردم با پادرمیونی و نفوذ پ

از احترام بیش از حدی که عوامل آموزش برای پارسا قائل بودن هم خیلی خوشحال بودم و هم احساس غرور و 

 سربلندی میکردم!

ه ای اکتفا خدا رو شکر فضا طوری بود که پارسا نتونست اصراری به دیدن طرح کنه و موقع تحویل تنها به چشم غر

 کرد و سرش رو به نشونه تهدید تکون داد..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

7 1  

 

هم پای هم از دانشگاه خارج شدیم.. خدا رو هزار بار شکر کردم.. هم به خاطر تصادفی که به خیر گذشت و هم به 

خاطر طرحم! جلوی دانشگاه با سپیده رو در رو شدم. پارسا رفت تا ماشین رو بیاره و من هم مشغولِ صحبت با سپیده 

 شدم.

 پس به خیر گذشت.. شانس آوردی.. روانی شده بود! میگفت یه هفته مهلتِ تحویل داشتین!_

 آره شانس آوردم!_

 اآلن بهتری؟_

 آره.. فقط یه سرماخوردگیِ ساده بود!_

 راستی.. در مورد موهات با خالم صحبت کردم.. هر وقت فرصت کردی برو!_

 از روی مقنعه دستی به سرم کشیدم!

 مطمئن نیستم سپیده.. بابا ناراحت میشه!_

 شونه ای باال انداخت..!

 بذار تنوع شه! البته بازم خود دانی.. ولی از نظر من مدلش خیلی بهت میاد!_

 با وسوسه ی عجیبی به فکر فرو رفتم!

 امروز بیکارم! شاید رفتم.. میری کالس؟_

 ه حالت داری میری!آره... خر شدم تو حذف و اضافه برش داشتم.. خوش ب_

 با صدای بوقِ ماشین با عجله خداحافظی کردم.

 فعال باید برم.. زنگ میزنم بهت.. فعال خداحافط!_

 با شک و تعجب سوار شدنم رو نگاه کرد و بی حرف وارد دانشگاه شد.

 دوستت بود؟_

 به طرفش برگشتم.

 بله.. ببخشید امروز خیلی اسبابِ زحمت شدم دکتر!_

 یظی کرد.اخم غل

 دارم به این اسم آلرژی پیدا میکنم!_

 خندم و کنترل کردم و به طرف پنجره برگشتم.. یک دفعه یاد آرایشگاه افتادم!

 اگه میشه منو همین چهار راه پیاده کنین!_

 متعجب پرسید:

 جایی میری؟_

 سرم و تکونی دادم.

 یک کارِ شخصی دارم!_

 متفکر به رو به رو خیره شد.

 مروز بیکارم.. کجا میری تو این سرما؟ میرسونمت!ا_

 موذب و مقید نگاهش کردم.

 خودم میتونم برم! ممنون!_
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 برگشت و بی حرف نگاهم کرد.

 میخوام برم آرایشگاه.. زیاد دور نیست!_

 نگاهش حولِ صورتم چرخید.. لبخند متعجبی زد که خجالت زدم کرد!

 فکر نمیکردم از اوناش باشی!_

 و با اخم پایین انداختم.سرم

 نه اونجوری که فکرشو میکنین.. میخوام موهامو کوتاه کنم! اذیتم میکنن!_

تکون دادم که حس کردم اخمی روی صورتش نشست. از  "چی"برگشت و با تعجب نگاهم کرد.. سرمو به معنیِ 

 !اولین دورِ برگردون برگشت و راه خونه رو پیش گرفت.. هاج و واج نگاهش کردم

 شما که دارین برمیگردین؟_

 به رو به رو خیره بود!

 شاید بهتر باشه تجدید نظر کنی.. اآلن مریضی مخ ات خوب کار نمیکنه!_

 چشمام گرد شد.

 بله؟؟!_

 برگشت و با حالت خاصی نگاهم کرد.

 دِ روز؟عقل تو سرت نیست؟ میخوای بری موهای به این بلندی رو کوتاه کنی که چی بشه؟ که بشی مُ_

 از سرانگشتام تا پاهام داغ شد. سرمو پایین انداختم و سعی کردم به این فکر نکنم که موهام و کجا دیده!

 اذیتم میکن!_

 سرمو باال نکردم ولی لبخندش و حس کردم!

 هر زیبایی ای درد سر و زحمت داره!_

 به نیمرخ اش خیره شدم. دلم شیرین شد.. شیرین تر از قند. !

  چرا منو نگاه میکنی؟ زیبایی گفتم یادم افتادی؟حاال_

 با خجالت رو برگردوندم!

 خیلی خودخواهین!_

خنده ی بلندش قلبم و زیر و رو کرد! راهنما زد و داخل کوچه پیچید. تا لحظه ی پیاده شدن نا و روی نگاه کردن 

 این مرد عالقه مند میشدم! بهش و نداشتم! اختیار قلبم داشت از دستم خارج میشد! بی شک داشتم به

 

 پارسا

درِ خونه رو بستم و بی میل وارد شدم. از اون روزا بود که دلم نمیخواست هیچ کاری کنم! وارد اتاقم شدم و لباسام و 

روی تخت انداختم.. چشمم به بُرس و چند تا کشِ موی کوچیک افتاد که روی درایورم قرار داشت. لبخندی روی لبم 

فتم و دستم گرفتمش! موهای فر و خرماییِ نیل ال به الشون بود! نمیدونم چرا بی اراده نزدیک بینیم نشست. جلو ر

 بردمش و بو کشیدم!

بوی شامپوی مالیمی ازش میومد.. پرزهای بینیم حساس شدن.. حس کردم همین بو داره از همه جای اتاق میاد. جلو 

 آوردم و بو کشیدم.. باز هم همون بوی مطبوع لبخند شیرینی روی رفتم و مالفه ی تخت رو کنار زدم. بالشت رو باال



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

7 3  

 

لبم نشوند! خوشم میومد.. از این بو.. از این حس.. یه حالتی خاصی بهم دست میداد! چند تارِ نازک از موهاش روی 

م.. این دختر دیوانه بالشت بود.. با تمامِ نفرتی که از مو داشتم اینا حسِ بدی بهم نمیدادن! یادِ حرف تو ماشینش افتاد

 بود! موهای به اون بلندی و قشنگی...

سرمو تکونی دادم و از جام بلند شدم.. نمیدونستم چم شده بود.. این فکرای مزخرف و سطحی.. این افکارِ 

دبیرستانی! سری از روی تاسف برای خودم تکون دادم و به کاناپه ی رو به روی تلوزیون پناه بردم! باال و پایین 

 دنِ کانال ها جز سپری شدنِ زمان حاصل دیگه ای نداشت.. تا عصر همین طور بیهوده و بی حوصله وقت گذروندم!کر

 حتی حوصله مطالعه هم نداشتم. گوشیم و از روی کانتر برداشتم.. دوازده تماسِ بی پاسخ از ایمان!

طوالنی جواب داد.. از سرو صدای موزیک  گوشی رو روی گوشم گذاشتم و منتظر شدم تا جواب بده.. بعد از چند بوقِ

 معلوم بود باهام چیکار داره! ظرفِ شیر و از یخچال بیرون آوردم و بی حوصله گفتم:

 سالم.. زنگ زده بودی؟_

 آره.. بابا کجایی تو؟ بچه ها منتطرتن!_

 رو.. سنی ازمون گذشته! بیخود.. مگه نگفتم دیگه از مهمونی های مزخرفِ علی خوشم نمیاد؟ بابا بیخیال شین ما_

 لوس نشو پارسا.. بچه ها میخوان ببیننت!_

 نگاهی به ساعت انداختم.. شاید از هیچی بهتر بود!

 آدرس و برام اس کن.. اگه حس اش بود میام. دورِ همیه؟_

 نه.. تولد دوس دخترِ حسامه.. برات میفرستم آدرسو.. پاشو بیا تنها نشین!_

 !ببینم چی میشه.. فعال_

گوشی رو روی مبل انداختم و لحظه ای بی حرکت وسطِ سالن ایستادم.. شاید بد نبود یکم از این کالفگی خارج شم.. 

یعنی داره "از این بی حوصلگی و کسلی! نگام به دیوارِ مشترک بین خونه ی خودم و نیل افتاد.. با خودم فکر کردم: 

 آماده شدن به اتاقم پناه بردم!شقیقه هامو فشردم و کالفه برای  "چیکار میکنه؟

رو به روی آینه ایستادم و دستای آغشته به ژلم رو ال به الی موهام کشیدم.. تیپ مردونه ای زدم و بعدِ دوش گرفتن 

 با عطر همیشگیم ، بدونِ تلف کردنِ وقت از خونه زدم بیرون!

الزم نبود ... از ماشینای رنگ و بارنگ معلوم ماشین رو متوقف کردم... خم شدم و نگاهی به پالک انداختم... پالک 

 بود همینجاست!

 چه بلبشونی هم راه انداخته کره خر! انگار عروسی ننشه!_

دزدگیر ماشین رو زدم و از در نیمه باز حیاط وارد شدم... صدای موسیقی از همین فاصله هم کر کننده بود! چشمم 

خم شده بود و باال میاورد... سرم رو با تاسف تکون دادم و داخل افتاد به دختر کم سن و سالی که گوشه ی حیاط 

 شدم... !

هیچی عوض نشده بود... همون دود... همون نور... همون مسخره بازیا..پوفی کالفه ای کردم و سعی کردم تو اون 

رقصیدن..! ایمان از ال به تاریکی بین نور لیزر و فلش ایمان رو پیدا کنم.. دختر پسرها بیخیال از همه جا تو بغل هم می

 الی جمعیت برام دست تکون داد. جلو رفتم.. علی کنارش ایستاده بود ... اخمام تو هم رفت و سالمِ سردی دادم!

 سالم!_

 باالخره دل کندی از اون خونت! بابا چه داری توش داری؟_
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ف خیره شدم! بچه ها کم کم دورم حلقه زدن نگاهِ معنی دارِ علی حالم و گرفت. چشم غره ای به ایمان رفتم و به اطرا

 و احوال پرسی ها پا گرفت. تنها کسی که بی صدا نیشخند میزد و اعصابم و تحریک میکرد علی بود!

 ایمان دو تا پیک از روی کانتر برداشت و یکیش رو دستم داد.

 به سالمتیِ برگشتِ رفیقِ فابم!_

 نگاهی به پیک انداختم و آروم گفتم:

 ان میدونی اوضاع از چه قراره!ایم_

چشم غره ای رفت و اشاره کرد تا پیک رو ازش بگیرم. نمیخواستم جلو بچه ها خرابش کنم ولی از وقتی پدر فوت 

شده بود .. از بعدِ اون شوکِ چند ماهه و خماری های ناتموم دیگه لب نزده بودم! میترسیدم دوباره دست بگیرم و یاد 

 تم! با اینحال دستش و رد نکردم و پیک و یه نفس باال رفتم!همه ی بدبختی هام بیف

 ساسان سوت زد.

 میخوامت داداش! یکی دیگه به سالمتیِ دکترِ توانا!_

و باز سوتِ بچه ها و پیکی که نشد رد کنم!.. تا به خودم بیام گرمِ گرم بودم.. پیک های متوالی حرارت خونم رو باال 

گیم لبهام و به لبخندِ مالیم و خوشی مزین کرده بود! دیگه از اخمِ روی صورتم خبری برده بودن و طبق عادتِ همیش

نبود! از فکرو خیال.. از گیجی و کسالت.. همه چیز فقط خوشی بود و خوشی.. دخترای اطراف به نظرم دلربا تر و 

 زیباتر از قبل میومدن!

یومد و کنترل اعمالم از دستم خارج بود.! بچه ها چشمام روی هیکلِ بی نقصشون بیشتر و دقیق تر به حرکت در م

جوک میگفتن.. خاطره تعریف میکردن.. مسخره بازی در میاوردن و میرقصیدن! همه چیز عالی بود... حتی دیگه علی 

 هم رو اعصاب نبود!

سردیِ خوش بودم... مست نه ولی خوش بودم! تو حیاطِ سرپوشیده روی صندلی های حصیری نشستم و بی توجه به 

 هوا چشمام و بستم!

 خیلی بی مرامی! دو سال نه زنگ زدی نه سراغی گرفتی..._

 برگشتم... ایمان رو به روم نشسته بود!

 سخت بود ایمان.. کنار اومدن با مرگِ بابا.. با خودم!_

 سیگاری آتیش زد و گوشه ی لبم گذاشت.

 چی شد که برگشتی؟_

 به حلقه های دود خیره شدم.

و گم کرده بودم.. مامان خیلی رو اعصاب بود.. داشت کم کم گیر میداد زن بگیرم! در کل با اون ور حال  خودم_

 نکردم!

 ضربه ای به سرشونم زد.

 خوش اومدی رفیق.. به سالمتیت!_

 پیکش رو باال رفت و تلخیش رو فوت کرد.

 علی یه چیزایی میگفت.. خبریه؟_
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اون دختر دوس داشتنی جلوی چشمام زنده شد و خودمم نفهمیدم دارم چی دستمو روی چشمم کشیدم.. چهره ی 

 میگم!

 یه کوچولوی دوست داشتنیه... همین!_

 خنده ی بلندی کرد.

 اهلشه؟_

 برگشتم و تند نگاهش کردم.

 مراقب حرفات باش ایمان.. مست نیستم.. حالیمه چی میگی!_

 لبخندِ معنی داری زد.

 بود.. حاال دستم اومد! پس جد یه! حالیمه چی میگم! الزم_

 حرفاش برام تازگی داشت.. اخم کردم.. اخمی که پشت لبخند رضایتمندم پنهون بود!

 شِر نگو ایمان.. مستاجرمه!_

 ابرو باال داد و بی صدا با پیکِ خالی مشغول بازی شد. صدای علی رو از بینمون شنیدم!

 آقایون؟ امشب چی میزنین؟_

 تحقیر نگاش کردم.. چشمکی زد.برگشتم و با 

 کباب ترکی؟ سلطانی؟ بختیاری؟_

 ایمان خندید.

 ولمون کن پدرسگ.. تو تا ما رو به دامنِ گناه نندازی ول کن نیستی؟_

 ضربه ای به پشتش زد.

 تو این کاره نیستی داداشم.. طرف حسابِ من کس دیگه ایه!_

 پوزخندی زدم.

 بازم کاله برداری؟_

 م نشست.رو به رو

 به جونِ دکتر روحمم خبر نداشت.. کِی دیدی جنسِ مورد دار به کسی بندازم؟ کثافتا منم خواب کردن!_

با دست به دختری اشاره داد. تا سرم رو برگردونم دختر روی پام نشسته بود. بوی عطرش دیوانه کننده بود.. به 

 نشده بودم! جرات میتونم بگم تو زندگیم با همچین زیبایی ای رو به رو

 موهای بلندش تا زیر کمرش ریخته بود. صورتی بی نقص و هیکلی بی نقص تر!

 این یکی امشب هدیه ی من! هیچی بابتش نمیخوام.. فقط ما رو بی مرام ندون!_

 کالفه از جام بلند شدم!

 ارزونیِ خودت!_

 به طرف ایمان برگشتم.

 ایمان من دیگه میرم.. کاری نیس؟_

 نی دار دیگه ای زد.لبخندِ مع

 دُم به تله دادی؟_
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 عصبی نگاش کردم.

 چی میگی تو؟_

 به دختر اشاره کرد.

 چیزی نیس که بشه از گذشت.. مگر اینکه.._

سرش و با خنده تکون داد. قفسه ی سینم از عصبانیت باالو پایین شد.. انگار اسپینِ اون زهرماری تازه داشت کارساز 

از حرفای بی ربطِ ایمان و هم از حسی که خودمم داشت کالفه میکرد! تو تصمیمی ناگهانی و  میشد. عصبی بودم.. هم

 آنی دستِ دختری که حتی اسمشم نمیدونستم و گرفتم و دنبالم کشیدم. خنده ی مستانه ای کرد.

 کجا ؟ بذار مانتومو بپوشم!_

 م و قبل از اینکه پشیمون بشم گفتم:خودمم نمیدونستم دارم چه غلطی میکنم.. دستمو الی موهام فرو برد

 تا دو دقیقه منتظر میمونم.. فقط دو دقیقه!_

 بیرونِ کوچه به ماشین تکیه دادم و چشمامو روی هم گذاشتم.. سرم گیج میرفت. علی به شونم زد.

 داری میبریش؟_

 سیگارش و از دهنش برداشتم و پک عمیقی زدم.

 رو ثابت کنم.. وگرنه اونقدر دله نیستم واسه پس مونده های تو!فقط برای اینکه به یکی یه چیزایی _

 خندید.

 بابا ما که چیزی نگفتیم ترش میکنی.. نوشِ جونت.. گوشت بشه به تنت!_

 پوزخندی بهش زدم و با سر رسیدنِ دختر سوار شدم.

 برو تو سه نکن علی.. خیلی مستی!_

 چشمکی زد.

 خوش باش عشقی!_

اشتم و سیگارِ نیمه کارش و جلوی پاش پرت کردم. هنوز چند کوچه رو رد نکرده بودم که دستش پامو روی گاز گذ

 رو روی پام حس کردم. تند و تیز سمتش برگشتم.

 خوشم نمیاد از این کارا!_

 خندید.. شدید مست بود!

 کدوم کار؟_

 با تمام مستی حواسم سر جاش بود.. با اخم به دستش اشاره کردم!

 جاش نیست!اینجا _

 صدای خنده اشو دوست نداشتم.. زیادی مصنوعی بود! نمیدونستم واقعا مسته یا فیلم میاد!

 سالمی که؟_

 میترسی؟ شنیدم دکتری!_

 جواب منو بده!_

 دستش رو برداشت و صاف نشست.

 سالمم.. من خراب نیستم! برای امرارِ معاش صیغه میشم!_
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 خندیدم!

 ری؟به این چیزا اعتقاد دا_

 با حالت لوندی نگاهم کرد.

 تو نداری؟_

 پوزخند زدم.

نه.. ندارم! به اینکه چند کلمه ی عربی رو بگی و بعد هر غلطی خواستی بکنی اعتقاد ندارم! ترجیح میدم اون جمالت _

نه مزخرف و نگفته خالفم و بکنم! اینجوری آدم فقط شرمنده ی خودشه.. شرمنده ی دین و بازی های جدیدِ زمو

 نیست!

بی جواب به رو به رو خیره بود.. صدای فندکش باعث شد سر بچرخونم.سیگاری گوشه ی لبش گذاشته بود.. تمامِ 

حرکاتش حساب شده و حرفه ای بود.. حتی پک زدنش به سیگار.. همه چیز تمرین شده و دیوانه کننده بود.. زیادی 

 بش گرفتم و گوشه ی لب خودم گذاشتم!لوند بود! دستم و جلو بردم .. سیگار و از گوشه ی ل

هنوز سرِ شبه.. دیدِ خوبی نداره تو ماشین کنارِ یه مرد سیگار کشیدن.. اینا رو از اول یادت ندادن یا حاال که این _

 شکلی شدی یادت رفته؟

 رو ترش کرد.

 با من مثل زنای بدکاره رفتار نکن! من هیچ کارِ غیر قانونی نکردم!_

 خیره شدم.. لعنتی.. رژِ لبش زیادی خوشرنگ بود! با استهزا بهش

 کامال مشخصه! علی نگفت امشب از صیغه خبری نیست؟_

 دستش و روی شونم گذاشت.

 امشب و واسه دل خودم اینجام.. مطمئن باش!_

 ماشین و مستقیم واردِ پارکینگ کردم. ضربانِ قلبم شدت گرفت. نگاهی به اطراف کردم.

 ند دقیقه بیا باال. مراقب باش کسی نبینتت. طبقه ی سوم درِ سمتِ چپ!من میرم.. بعد چ_

 خندید.

 زن داری؟_

 عصبی نگاش کردم.

 علی اینم نگفت که از زنای زبون نفهم و زبون دراز بدم میاد؟_

د! خودمم از ماشین پیاده شدم.. کالفه طرف آسانسور راه افتادم. خبری از کسی نبود.. صدایی از خونه ی نیل نمیوم

نمیدونستم دارم از چی فرار میکنم! کلید رو آروم انداختم و وارد شدم.. درو براش نیمه باز گذاشتم. گره کراواتم و 

خدایا.. دارم چیکار میکنم؟ دیگه خودمم خودمو "شل کردم و دستگاهِ قهوه ساز رو روشن کردم. با خودم فکر کردم: 

 "نمیشناسم

م داشتم بیرون کشیدم. صد تومن از توش جدا کردم و گوشه ی کانتر گذاشتمش! هر چی پول نقد تو جیب شلوار

 صدای بسته شدن در اومد و به دنبالش اون بوی وسوسه کننده!

 کجایی عشقم؟_
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عشق!.. پوزخندِ صداداری زدم و به کانتر تکیه دادم. شیشه ای دستش بود.. محتوای گرون قیمتی داشت. ابرو باال 

 دادم!

 کجا اومد؟این از _

 علی داد.. گفت اول حسابی سرِ حالت بیارم!_

فنجونی قهوه برای خودم ریختم و بی توجه بهش از کنارش رد شدم. ولی قبل از اینکه بشینم دستاش از پشت دور 

 کمرم حلقه شد.

 چقدر بد اخالقی؟ میخوایم خوش بگذرونیما؟ انگاری زوری اومدم!_

 م!با دست به اسکناس ها اشاره کرد

 شک نکن که همین طوره! سرِ رو کم کنی اینجایی.. اون پول مالِ خودت.. به علی چیزی نده!_

 بی توجه به حرفم مشغولِ درآوردن مانتوش شد.

 شوخیِ بی نمکی بود! من پول نمیخوام.!......تورو میخوام!_

 ردم و روی مبل لم دادم!صدای آرومش کنارِ گوشم موهای تنم و سیخ کرد. دستش و از دورِ گردنم باز ک

 درِشون نیار.. پولت و بردار و برو!_

بی حرکت ایستاد و دقیقه ای نگاهم کرد. بعد از چند دقیقه به آشپزخونه رفت و با تو تا پیک برگشت. شیشه رو رو 

 به روم گذاشت!

 باشه میرم! ولی بذار حاال که تا اینجا اومدم یکی دوتا پیک بزنیم!_

 و نگاهی به شیشه انداختم!نگاهی به پیک 

 واسه امشب بسته! تو که همینجوریشم بزور سرِ پایی!_

بی توجه بهم پیک و پر کرد و بهم نزدیک تر شد.. موهای بلندش رو باز کرد.. همین که موهاش روی پام ریخت 

م و با تعلل پیک و تمامِ عضالتم شل شد.. نمیدونستم این نقطه ضعف لعنتی از کجا آب میخورد! دستش رو رد نکرد

از دستش گرفتم. نمیدونستم چقدر گذشته بود.. فقط میدونستم چشمام به حدی خمار بود که جلوی چشمم و هم 

نمیدیدم! سرم و چرخوندم... نیل یه طرفه روی کاناپه دراز کشیده بود! از دیدنِ لباسش چشمام گرد شد.. چشمم و 

 ش داشتم و روی پاهاش کشیدم!چرخوندم.. پیراهنم روی مبلِ کناریم بود! بر

 با صدایی که به شدت کشیده شده بود زیر لب گفتم:

 چرا اینجا اینجوری خوابیدی؟ مگه سرما نداری؟_

 بلند شد و نشست.. حالت صورتش یه جورِ خاصی بود.. حتی خندش!

 خواب نیستم.. فقط چشمامو بسته بودم! بریم؟_

 چشمم و چند بار باز و بسته کردم.!

 کجا؟_

 با چشم به جایی اشاره کرد و بهم نزدیک شد. درکش نمیکردم. با تعجب اسمش و خوندم.!

 نیل؟_

 خندید.

 سایه ام.. نیل کیه؟_
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 دستمو دراز کردم و موهاش و پشتِ گوشش دادم.. چرا امشب چهرش معصوم نبود؟ نامفهوم تکرار کردم:

 چرا اینجایی تو دختر؟_

 .. نای مقاومت نداشتم... پشت سرش راه افتادم و درِ اتاق رو بستم.دستمو گرفت و بلندم کرد

با حس سردرد شدیدی چشمامو باز کردم. نه تنها سرم که تمام تنم درد میکرد. ساعدمو روی چشمم گذاشتم و 

و از دندونامو از درد روی هم فشردم.. بوی عطر زنونه ای درست رو نوکِ بینیم بود و اذیتم میکرد! سر چرخوندم 

دیدنِ دختری که روی تختم خوابیده بود مثل برق از جام پریدم. لهاف رو کنار زدم و با دقت نگاش کردم.. دیشب.. 

 "سایه ام... نیل کیه؟ "مهمونیِ حسام.. هدیه ی علی.. ! تنها صدایی که ازش تو خاطرم بود توی سرم اکو شد. 

 سرمو محکم توی دستام گرفتم!

 چیکار کردم؟_

 رو باز کرد و با لبخند نگام کرد.چشمش 

 صبح بخیر!_

 با نفرت نگاهش کردم!

 کی گفته اینجا بخوابی؟_

 بلند شد و نشست.. پیراهن مجلسیِ کوتاهش تنش بود!

 تو.. یادت نمیاد؟_

م با سوء ظن نگاهش کردم.. لعنتی.. بعدِ اون حرف و صدا دیگه هیچی یادم نبود.. سرمو تکون دادم و عصبی از جا

 بلند شدم.

 چیزی که نشد؟ منظورم.... منظورم..._

 منظورت و متوجه ام.. دقیقا از چی میترسی؟ به جز ما که کسی اینجا نیست؟_

 از خودم مشمئز شدم. رومو سمتِ دیوار کردم و لبم و با حرص به دندون گرفتم.

 از این جا برو.. برو و دیگه هیچ وقت پیدات نشه. میفهمی که چی میگم؟_

 سکوتش رو که دیدم به طرفش برگشتم. روی تخت کنارش زانو زدم وانگشت سبابم و به طرفش گرفتم.

امثالِ تو رو میشناسم.. هر شب با یکی خوشین و بعد حس مالکیت و زنانگی بهتون دست میده! من یه غلطی کردم.. _

 و از اینجا برو!مست بودم.. نفهمیدم و تو هم خوب سوء استفاده کردی! برو پولت و بگیر 

 پوزخند کریهی زد.

 میترسی نیل بفهمه؟_

 چشمام گرد شد.

 فقط یه بار.. یه بارِ دیگه اسمش و بیار تا ببینی چی میشه!_

 از جاش بلند شد و به طرفِ در رفت.

 دیشب و فراموش نمیکنم.. چون یکی از بهترین شبای عمرم بود.. ولی سعی میکنم به یادت نیارم!_

فت و برای پوشیدنِ مانتوش به سالن رفت.. نعره ی بلندی کشیدم و پام و محکم به درایور کوبیدم! چطور اینو گ

 تونسته بودم چنین حماقتی کنم؟!
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قبل از اینکه از رفتنش مطمئن شم واردِ حمام شدم و در و محکم پشتِ سرم کوبیدم.. دلم میخواست میتونستم و به 

 بم!جای در سرمو به در و دیوار بکو

دوش آبِ سرد رو روی تنم باز کردم.. یادِ صحنه ی دیشب افتادم.. چرا هر چی که تو ذهنم بود تنها و تنها تصویر 

نیل بود؟ توی وان نشستم و دستامو دورِ خودم پیچیدم. مغزم کار نمیکرد! تو اون مستی.. تو اون اوضاع.. چجوری 

 اونو به جایِ نیل دیده بودم.. چجوری باهاش..

 ام تنم تیر کشید.. مسخ شده و ناباور خیره به رو به رو زمزمه کردم:تم

 چون دل دادم!_

 دستامو روی پیشونیم گذاشتم و سرمو تکون دادم.

 ایمان راست میگفت... دل دادم.. !_

ز نظرم بلند شدم و صاف ایستادم.. چشمامو زیرِ قطراتِ آب باز نگه داشتم.. تو هر قطرش چهره ی بچه گانه ی نیل ا

 گذشت و لبام کش اومد. بلند تر تکرار کردم:

 دوسش دارم!_

 تک خنده ای کردم و دوباره و دوباره و دوباره با خودم تکرار کردم:

 دوستش دارم! چون دوستش دارم! منه االغ دوستش دارم!_

 سرمو به دیوار تکیه دادم و نالیدم:

 داشتم و دیشب.. دوستش دارم و این کثافت کاری رو کردم.. دوستش_

با صدای زنگ دل از دیوار کندم و شیرِ آب رو بستم. از فکرِ اینکه شاید سایه پشتِ در باشه سریع حولم و پوشیدم و 

تا نزدیکی در دویدم.. از چشمی نگاه کردم.. نگاه کردم و قلبم هزار بار در ثانیه زد..خودش بود! کوچولوی دوست 

 در و باز کردم!داشتنیِ من! نفس عمیقی کشیدم و 

با لذت نگاهی به سر تا پاش کردم... باورم نمیشد از دیروز تا حاال این همه دل تنگش شده باشم! قلبم فشرده 

شد...... از خودم مشمئز شدم... نگامو ازش گرفتم و به انگشتای سفید و تپلش چشم دوختم که تو هم قفلشون کرده 

د... دلم برای این همه معصومیت و پاکی ضعف رفت.. میل مهار نشدنی ای به بود و رو پنجه و پاشنش باال و پایین میش

 بغل کردن و فشردنش دارشتم.

 سالم.._

با شنیدن صدای بچگونش قلبم ریخت.. ناخودآگاه صداشو با صدای لوند سایه مقایسه کردم.. سرم رو با نفرت تکون 

 دادم تا صداش از گوشم پاک شه... سعی کردم لبخند بزنم

 سالم .... صبح بخیر!_

 صبح شما هم بخیر.. بد موقع مزاحم شدم! فکر نمیکردم االن از خواب پاشید!_

 ضربان قلبم شدت گرفت.

 از کجا فهمیدی اآلن از خواب پا شدم؟_

 به حولم اشاره کرد و سرش و پایین انداخت.

 چون همیشه از خواب که پا میشین حموم میکنین!_
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با خودم و گزگزِ دندونام مقابله کردم! چشمم به کاسه ی کوچیک توی دستش افتاد. به سمتم برای گاز نگرفتنش 

 گرفتتش!

 براتون آجیلِ چهارشنبه سوری آوردم... مامان برام پست کرد.. صبح رسید دستم!_

 لبخندی به روش زدم.

 دستِ شما و مادرتون درد نکنه...چرا نمیای تو؟_

 لبخندی خجولی زد.

 . خواستم همین و بدم!ممنون._

 خدایا یه بهونه!

 حاال بیا.. تا من حاضر میشم خودت کاست و بشور و با خودت ببر!_

 خندید.

 مهم نیست... در هر صورت کاسه ی خودتونه!_

 نا امید نگاهش کردم. لبخندی زد و وارد شد!

 باشه.. شما حاضر شین من جا به جاش میکنم!_

شرت و شلواری پوشیدم و بیرون اومدم. دیدنش تو آشپزخونه حسی فوق العاده بود.. ته سریع وارد اتاقم شدم. تی

 دلم شیرین شد.. یه آشپزخونه و یه بانو مثلِ اون! نه مثلِ اون نه.. خودِ خودش! دستش رو جلوی صورتم تکون داد.

 شنیدین حرفمو؟_

 به دستای تپلش نگاه کردم.

 حواسم نبود.. دوباره میگی؟_

 یدم امشب میرین بیرون یا شما هم اعتقادی به آتیش بازی ندارین؟پرس_

 شونه باال انداختم!

 گاهی میرم.. گاهی نمیرم.. توچی؟_

 سرش و پایین انداخت.

 من هر سال با بردیا میرفتم.. امسال اون نیست نمیرم!_

 جرقه ای مغزم و روشن کرد.

 امشب با من میای؟_

 د.با تعجب و خجالت نگاهم کر

 با شما؟_

 آره با من.. اشکالی داره؟_

 شانه ای باال انداخت!

 نه.. اشکالی که نداره.. ولی.._

 بهش نزدیک شدم.. چشمم و به چشمای معصومش دوختم.

 ولی دوست نداری با یه مرد غریبه بری بیرون! درسته؟_

 خجول و دست پاچه روی کاناپه نشست.
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 بیرونم نرم! ناراحت نمیشم! منظورم این نبود! مهم نیست اگه_

 کنارش نشستم.. اگه این لحظه بهش نمیفهموندم چی به سرِ دلم آورده قطعا تا فرصت بعد جون میدادم!

 این یعنی اینکه دعوتم و رد میکنی؟_

ن سرش رو باال کرد. چشماش دوباره تو چشمام قفل شد.. اینبار طوالنی تر! سرم بی اختیار به صورتش نزدیک شد. او

قدر نزدیک که نفسش رو روی گونم حس کردم.. نفس هایی که تند و دستپاچه شده بودن! فاصلم باهاش قدِ یه 

نفس بود که سرش رو سریعا برگردوند! با این کارش صدها برابر برام عزیزتر شد.. لبخندی روی لبم نشست.. 

شدم! مسیرِ نگاهش رو دنبال کردم. خواستم برای اذیت نشدنش حرف و عوض کنم که متوجه نگاهش به نقطه ای 

دنبال کردم و دنیا روی سرم خراب شد. پیراهنِ سفیدم رو از روی کاناپه برداشت. نزدیک تر آورد و با دقت بهش 

زل زد. نفسم بند اومد. چشمم رو بستم و گذاشتم بدبختیِ تمام عالم روی سرم انبار شه! سرش رو برگردوند. 

. از جاش بلند شد و با دو به طرفِ در رفت.. من اما خشک شده و بی حرکت همون چشمای معصومش پر از اشک بود

جا باقی موندم.. نه تونستم حرفی بزنم و نه کاری کنم! مگه اون رژ لبِ لعنتی که رد بند بندِ خطوطِ لبای سایه روش 

 بود، روی پیراهنِ سفیدِ من چه توجیهی میتونست داشته باشه؟

 تم و با همه ی نفرتم زمزمه کردم:سرم و بینِ دستام گرف

 لعنت به تو علی!_

 نیل

 

دستمو روی سینم گذاشتم و سوارِ آسانسورِ طبقاتِ فرد شدم.. بردیا مقابلم ایستاده بود و گوشه ی لبش رو میجوید. "

 مستاصل نگاهش کردم.

 م سرِ یه موضوعِ مسخره!فکر کنم خیلی دلخوره داداش.. تاحاال نشده بود این همه باهام قهر کنه.. اون_

درست میشه.. من بیرون می ایستم.. برو و باهاش همه چی رو در میون بذار.. ازش بپرس دلیل رفتارای اخیرش و _

 سردی هاش چیه.. نذار مسئله ای حل نشده بمونه. باشه؟

 ناراحت سر تکون دادم.

 باشه!_

قلبم شدت گرفت. تو این چند ماه نامزدیمون جرات نکرده  با نمایان شدنِ عدد هفت و باز شدنِ درِ آسانسور ضربان

 بودم واردِ خونه ی مجردیِ نیما بشم! با اینکه کلیدشم داشتم! از کیفم کلید و بیرون کشیدم. بردیا با تعجب گفت:

 زنگ نمیزنی؟_

 ام؟خونه نیست.. اگه بود کفشاش جلوی در بود.. اونقدر تنبله که هیچ وقت نمیبره تو.. میای تو_

 پشتِ سرش و خاروند.

 شاکی نشه؟_

 لبخندی زدم.

 نه بیا!_
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کلید و توی قفل چرخوندم و داخل شدم. از دیدنِ تصویری که رو به روم بود قلبم ایستاد و تمامِ تنم خشک شد. حتی 

رِ مو زرد تواناییِ پلک زدن هم نداشتم. نیما با دیدنم نیم خیز شد و تیشرتش رو روی بدنش نگه داشت.. اون دخت

 ولی...

بردیا کنارم زد و داخل شد.. چشمای قهوه ایش خشک و سفت شد. فکش از عصبانیت قفل شد.. مشتش هم.. جلو 

 "رفت و..

با ترس و جیغ از خواب پریدم.. تمامِ تنم خیس از عرق بود. دستمو روی قلبم گذاشتم.. دیوانه وار میکوبید. از روی 

یختم و یه نفس سر کشیدم. از شدتِ ترس نفس نفس میزدم.. خدایا خواب نیست.. پاتختی لیوانی آب برای خودم ر

 کابوس نیست.. این صحنه ی واقعی قرارِ چند بارِ دیگه تکرار شه؟

لهاف و کنار زدم و برقِ اتاق رو روشن کردم. هوا تاریک شده بود.. صداهای گوش خراش ترقه و موادِ آتش زا 

نشون میداد. ساعت هفت بود. گوشیمو از روی میز مطالعه ام برداشتم. چندین شروعِ شبِ چهارشنبه سوری رو 

 تماسِ از دست رفته.. همه از سپیده. شمارش و گرفتم. با اولین بوق جواب داد.

 کجایی تو؟؟_

 سالم!_

 متوجه گرفتگیِ صدام شد.

 سالم...خواب بودی یا گریه کردی؟_

 لبخندِ تلخی زدم.

 خواب بودم!_

 ی؟حاضر_

 روی تخت نشستم و روی زانوم خم شدم.

 حاضر برای چی؟_

 ادامو در آورد.

 خنگِ خدا یه هفته ست دارم میگم چهارشنبه سوری با خودمی.. باز میگی کجا؟_

 پوفی کردم.

 من نمیتونم بیام سپیده. میخوام خونه باشم!_

 جیغ کشید.

جازه گرفتم. داداشتم که گفت ببرمت.. خودت چی میگی این مگه دستِ توئه؟ گفتی مامانم زنگ زدم از خاله هم ا_

 وسط؟

 پوزخندی زدم. "امشب با من میای؟"یادِ حرفِ پارسا افتادم.. 

 از من فاکتور بگیر سپیده. باور کن حالم خوب نیست!_

 وشنه؟همین اآلن میام اونجا.. اونقدر بست میشینم تا یا بیای یا همونجا تو خونت آتیش روشن میکنیم! ر_

 دیوانه بود.

 خیلی خوب.. میام!_

 بله.. لطف میکنی! یه رنگی هم به اون قیافت بده.. میریم جلوی دوست و دشمن!_
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 چشمامو بی حوصله تو حدقه چرخوندم.

 نیم ساعته آماده ام. خداحافظ!_

. دستمو روی در گوشی رو قطع کردم. ناخداگاه نگاهم کشیده شد سمتِ سالن. پیش رفتم و پشتِ در ایستادم

 گذاشتم و سرمو بهش تکیه دادم.

 تو که موندنی نبودی... چرا منو به بودنت وابسته کردی؟_

قطره اشکی بی اراده روی گونم چکید.. تنم از داخل جمع شد. نفسی کشیدم و از در دور شدم. زیرِ لب تلخ تکرار 

 کردم:

 بل از اینکه تو وجودم پر بشی! بهت قول میدم!ریشَت هنوز پا نگرفته.. میکَنَم و دورش میندازم! ق_

بی حال و بی حوصله روی کاناپه منتظر نشستم. تیپِ اسپرت و ساده ای زدم.. بدونی اینکه حواسم به هماهنگیشون 

 باشه! همین که قرارِ برم خودش قدمِ بزرگیه!

ش بود.. ته دلم خدا خدا میکردم که نه با تک زنگِ سپیده برقا رو خاموش کردم و بیرون رفتم. یه چشمم به درِ خون

 امشب و نه دیگه هیچ وقت چشمم بهش نیفته!

 آلبالوییِ سپیده کمی اون طرف تر بود. جلو رفتم و با عجله سوار شدم. نگاهی بهم انداخت. 692

 سالم.. این چه ریختیه؟_

 سالم.. برو سپیده.. خواهشا گیر نده که پشیمون میشم!_

 داد و ماشین رو راه انداخت. سری با تاسف تکون

 حداقل یه کِرِم پای اون چشمای قرمزت میزدی! چی شد باز؟ دلتنگِ خاله شدی؟_

 سرمو به پشت تکیه دادم.

 گریه نکردم.!_

نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و سرعتش رو بیشتر کرد. سرمو برگردوندم. ماشینِ پارسا از کنارم گذشت. ثانیه 

م شدیم. سرمو سریعا برگردوندم. با دیدنش یادِ اون لباس میفتادم.. یادِ اون لباس و یادِ خیلی ای چشم تو چش

 چیزای دیگه!

باغی که داریم میریم یکم دوره.. ولی آب و هواش خوبه! تو تهرن با این دود اگه بخوای چهارشنبه سوری هم _

 بگیری شیمیایی میشی دیگه! چیه آخه؟

 م و بستم.بی توجه به حرفاش چشما

 باغِ دوست پسرِ نسترنه.. همه از بچه های دانشگاهن.. غریبه نداریم!_

 برگشتم و نگاهش کردم.. حاال فهمیدم این سخنرانی از کجا آب میخورد.

 تو که گفتی فقط هفت هشت ده تا از همکالسی هان؟_

 لبخندی دندون نما زد.

 امون! نمیخوان که بخورنمون!گیر نده دیگه.. خوب ما میشینیم پیشِ همکالسی ه_

 سرمو با تاسف تکون دادم.

 من زود برمیگردم.. مسئول برگردوندنم هم خودتی! اینو بگم که هوس نکنی تا نصفه شب بمونی تو باغِ یه غریبه!_

 خیلی ضدِ حالی.. شکل مادربزگائی!_
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 ت عادت کردم؟با شنیدنی کلمه ی مادربزرگ چشمامو باز کردم.. لعنتی.. کِی این همه به

 خیلی راه مونده؟_

 ضبطِ ماشین ر روشن کرد.

 گوش کن و لذت ببر.. این همه هم غر نزن!_

 چشمم و بستم و بی توجه به کلماتِ بی سر و ته خواننده ی امروزی تو خودم غرق شدم.

 این یارو مشکوک میزنه!_

 چشمم و باز کردم.

 کی؟_

 اهنما زد.با چشم به آینه ی جلو اشاره کرد و ر

حس میکنم داره تعقیبمون میکنه.. شایدم توهم میزنم. به هر حال رسیدیم. اگه اینم بپیچه یعنی واقعا تحت _

 تعقیبیم!

سرمو کج کردم و نگاهی به آینه انداختم. از دیدنِ ماشینِ سیاه رنگِ پارسا نفسم بند اومد.. با حیرت و وحشت به 

 پشت برگشتم.

 این که پارساست!_

 عتشو کم کرد و داخل فرعی پیچید.سر

 پارسا کیه؟ میشناسیش؟_

 با دست به پیشونیم کوبیدم!

 همین و کم داشتیم!_

 خوب بگو کیه؟_

 صابخونمه!_

 با حیرت نگام کرد.

 حاال یادم اومد.. همونیه که آورده بودت دانشگاه؟؟_

 سرمو تکون دادم!

 ! اینجا چیکار میکنه؟وای وای وای.. پس امشب هیجان داریم و اکشن_

 ناراحت و کالفه لب زدم.

 کاش میدونستم!_

ماشین رو رو به روی درِ بزرگ سفید رنگی متوقف کرد. نگاهِ آخر رو به ماشینِ پارسا که دقیقا پشت سرمون نگه 

 داشته بود انداختم.

 ببین سپیده.. راهمون و میریم.. توقف نمیکنیم. میفهمی چی میگم؟_

 همی چرا اومده دنبالمون؟نمیخوای بف_

 نیشخندی زدم.

 میدونم!_
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باشه ای گفت و با هم پیاده شدیم. بدونِ نیم نگاهی به پشت سرم راهِ ویال رو پیش گرفتم. از راهِ باریک و پر درخت 

 رد میشدم که دستم از پشت کشیده شد. دیدن نیاز نبود.. از عطرش معلوم بود کیه! برگشتم و عصبی نگاهش کردم.

 اینجا چیکار دارین؟_

 با چشمای نافذش بهم خیره شد.

 این سوال و من باید ازت بپرسم!_

 پوزخندِ صداداری زدم.

 به چه حقی؟_

 دستم و ول کرد و نگام کرد.

 نیل.. بذار توضیح بدم!_

 خیره به چشماش زمزمه کردم:

 چی رو؟ چیزی رو که به من مربوط نیست؟_

 سرش و پایین انداخت.

 اگه مربوط نیست چرا.._

 نذاشتم حرفش و ادامه بده.. راهم و کج کردم. راهم و سد کرد.

 من دیشب مست بودم.. خیلی مست.. حتی نمیدونم اون دختر تو خونم چیکار میکرد._

 دستمو روی گوشام گذاشتم!

 نمیخوام بشنوم.. به من مربوط نیست آقای تهرانی.. مربوط نیست!_

 اهم کرد.با حالتِ خاصی نگ

 دوست ندارم راجع بهم فکرِ غلط کنی!_

 با بغض لب زدم:

 همین؟!_

 سرشو پایین انداخت.

 همین!_

 پوزخندی زدم و از کنارش گذشتم. قطره اشکِ سمج گوشه ی چشمم و کنترل کردم و به بچه ها نزدیک تر شدم.

خترا و مواد منفجره ای که پسرا زیر هر چی به جمعیت دختر پسر ها نزدیک تر میشدم صدای گوش خراش جیغ د

 پاشون مینداختن بیشتر به گوش میرسید.

سایه ی پارسا رو پشت سرم میدیدم. برای اولین بار تو دلم آرزو کردم کاش امشب هیچ وقت نمیدیدمش! کاش 

دلم مدام  میذاشت امشب رو با خودم باشم... برای خودم باشم... دلم باهاش هیچ جور صاف نمیشد..! یه چیزی ته

سرکوفتم میزد که اون نیما نیست... به تو تعهدی نداشت و نداره... چرا داری شلوغش میکنی؟ خیانتی در کار نبوده! 

 اما نقش احساس و دلم تو سرکوب کردن این فریاد خیلی بیشتر و پررنگ تر بود!

. سپیده گوشه ی محوطه جلوی ویال کنار امیر روی آخرین پله ی ویال ایستاده بود و متفکر به اومدن ما نگاه میکرد.

رحمتی همکالسیمون ایستاده بود و با لبخند سرش رو برام تکون میداد... حتی متوجه نشده بودم کی از کنارمون 

 گذشت و وارد باغ شد!
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د کمی سالمی رو به جمع کردم که مطمئن بودم از زیادی صدا اصال شنیده نشد!...بیشترشون رو نمیشناختم... فقط تعدا

 از همکالسیهامون حضور داشتن که اونا هم اکثرا پسر بودن! امیر بهم نزدیک شد.

 بچه ها معرفی میکنم...خانومی نیلوفرِ بهرامی.. همکالسیِ من و بچه های گرافیک! _

 لبخندی زوری و مصنوعی بهش زدم و برای بقیه سر تکون دادم!

این تفاوت که رنج سنی افراد داخل خونه به مراتب باالتر بود... مشخص جمعیتِ داخل ویال بیشتر از توی باغ بود! با 

 بود که جوون ها بیرون رو ترجیح دادن و مسن تر ها خونه رو!

از اینکه هیچ کس رو نمیشناختم موذب بودم و اخمام حسابی تو هم بود... نمیدونستم پارسا هنوزم پشت سرمه یا نه 

 ا حتی سپیده رو صدا کنم...!اما جرات نداشتم به عقب برگردم ی

 دختری بهم نزدیک شد.

 سالم.. اگه لباساتو در میاری راهنمایی کنم؟_

 لبخندی زدم.

 ممنون.. راحتم!_

 اون هم لبخندی زد و از کنارم رد شد.

و چشمم رو دور تا دور محوطه چراغونی شده باغ چرخوندم... امیر مشغول آتیش روشن کردن بود و دختر پسرا دور

 برش بودن... سپیده هم بینشون بود... بی اختیار دنبال پارسا گشتم...نبود!

 دنبالِ منی؟_

 با شنیدنِ صداش به پشت برگشتم و با تعجب نگاهش کردم.

 چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟_

 متعجبم از اینکه هنوز نرفتین! شما که اینجا کسی رو نمیشناسین!_

 سرش رو نزدیکِ گوشم آورد.

 تو رو که میشناسم!_

 با حرص نگاهش کردم.

 من دقیقا نفهمیدم چرا اینجایین.. برای اثبات و توضیحِ چیزی که به من ربطی نداره؟_

 شونه ای باال انداخت.

 نه.. برای وفای به عهد.. گفته بودم امشب خودم میبرمت بیرون!_

 چشم غره ای بهش رفتم و کمی دور تر ازش روی سکو نشستم!

 سپیده بهم نزدیک شد وکنارم ایستاد.

 حل شد؟_

 با استفهام نگاهش کردم.

 مشکل خصوصی تون!_

 سپیده داری خیال پردازی میکنی.. هیچ چی اونجوری نیست که فکر میکنی!!_

 چشمکی زد و خندید.

 باشه!!_
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 کالفه سرم و تکون دادم.

 کِی میریم؟_

 اومده نیومده شروع کردی؟_

 زیادن سپیده.. ما که هیچ کدومشون و نمیشناسیم! اینا خیلی_

 پشتِ چشمی به نشونه ی اخطار برام نازک کرد و برای دختری که تازه اومده بود دست تکون داد.

 میرم پیشِ پردیس.. تو هم لطفا تا ده یازده تحمل کن!_

رو کنارم حس کردم. سر دستامو روی صورتم گذاشتم و بی حوصله به شعله ی آتیش خیره شدم. حضورِ کسی 

 چرخوندم. پسری جوونی با پوشش متین و مردونه پیشم نشسته بود. با تعجب نگاهش کردم.

 کثیف نشین!_

 برگشت و با لبخند نگاهم کرد. پیشونیِ بلندی داشت و موهای خیلی کوتاه. چهره اش مهربون بود.. زیادی مهربون!

 خودتون چرا اینجا نشستی؟_

 ختم.شونه باال اندا

 مهم نیست.. اینجوری راحت ترم!_

 اون هم شونه ای باال انداخت.

 واسه منم مهم نیست!_

 هر دو به هم لبخندی زدیم و به رو به رو خیره شدیم.

 سامیار ام... میتونم اسمتون و بدونم؟_

 به طرفش برگشتم. چهرش تو نورِ آتیش نارنجی شده بود.

 نیل ام._

 ز این جمع ها زیاد خوشتون نمیاد.. این طوره؟خوشبختم.. فکر کنم ا_

 پشتِ سرم و خاروندم.

 خیلی معلومه به اصرارِ دوستم اومدم؟_

 خندید.

 یکم بیشتر از خیلی!_

 منم خندیدم!

ترجیح میدادم تو حیاطِ خونمو با داداشم از روی آتیشِ کوچیکی که از سوزوندنِ مقواهای کفشای عیدمون درست _

 کردیم بپرم!

 با حالتِ خاصی نگاهم کرد.

 اینجایی نیستین نه؟!_

 سرمو تکونی دادم.

 اینجا دانشجوام.. شما چی؟_

 پاهاشو تو بغلش جمع کرد و راحت تر نشست.. بی توجه به اتوی شلوار و سفیدیِ پیراهن مردونش!

 من تازه رسیدم.. اون ور بودم! باورت میشه ساعتِ سه رسیدم ایران؟_
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 لبخندی زدم.

 پس شما هم به اصرارِ یه دوست اینجایید!_

قبل از اینکه جوابِ سوالم و بگیرم متوجه دست تکون دادنش برای یکی شدم. سرمو برگردوندم. پارسا کمی اون 

 طرف تر با لبخند بهش سالم میداد.

 ببخشید اآلن میام!_

 ردن. چشمم از این حرکت گرد شد!این و گفت و با کمالِ حیرت نزدیکِ پارسا رفت.. احوال پرسیِ گرمی ک

 با تعجب از جام بلند شدم و بهشون نزدیک شدم. گرمِ احوال پرسی بودن.

 چه عجب پارسا جان؟_

 من باید بپرسم.. کِی برگشتی؟_

 امروز.. مثال خواستم خاتون سورپرایز شه خودم سورپرایز شدم. با صدف رفتیم خونه دیدیم هیشکی نیست._

 فته کرج.. خوب میومدین پیشِ من؟از آخر هفته ر_

 نگاهِ پارسا به من افتاد. بهم اشاره داد تا نزدیک شم.

 آشنا شدین؟_

 لبخندی زدم و نزدیک شدم. سامیار با تعجب نگاهم میکرد.

 آقا سامیار نوه ی خاتونه! تازه از انگلیس برگشته... سامیار جان ایشون هم همسایه ی شما و مستاجر بنده ان!_

 روهای سامیار باال رفت.اب

 چه تصادفِ بانمکی!_

 خندیدم.

 بله.. خیلی خوش اومدین!_

 سپیده کنارم ایستاد و مانتوم رو کشید. به طرفش برگشتم.

 با چه لعبت هایی میپری.. این یکی کیه؟_

 کمی اون طرف تر هدایتش کردم.

 همسایمه.. نوه ی خاتون!_

 با خنده به سامیار خیره شد.

 ا بده از این نوه ها! خیلی خوش به حالته تو اون آپارتمان ها؟خد_

 با آرنج به پهلوش کوبیدم!

 سپیده ساعت ده شد.. نمیری؟_

 ابرویی باال داد.

نمیذارم امشبم و زهر کنی.. خودت یه عالمه باقالی تو طلیس داری اون وقت منه بدبخت که میخواد بختم باز شه _

 نمیذاری!

 تکون دادم. با خنده سرم و

 آها بیا. موردِ شماره یک داره نزدیک میشه!_

 پارسا کنارم اومد.
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 میای باهام؟_

 کمی اخم چاشنیِ صورتم کردم.

 با سپیده برمیگردم._

 سپیده معترض گفت:

 من تا دوازده مجوز دارما.. گفته باشم!_

 با چشم غره نگاهش کردم که پارسا گفت:

 میرسونمت.. دیر وقته!_

 رم و از روی ناچاری تکونی دادم و باهاش همراه شدم. از کنارِ سامیار رد شدیم.س

 سام میری بیا با ما بریم!_

 لبخندی به رومون زد.

 وسیله هست.. مرسی.. فکر نکنم صدف حاال حاال ها دل بکنه.. تازه دوستاشو پیدا کرده!_

ذب بودم و ناراحت.. دوست نداشتم باهاش همراه شم! با اجازه ای گفتم و همپایِ پارسا از باغ خارج شدیم. مو

 خصوصا بعد اون اتفاق.

 کمربندت و ببند که با سرعت بریم.. شهر اآلن غوغاست.. تا دوازده هم نمیرسیم خونه!_

 کمربندم و بستم و بی صدا به بیرون خیره شدم. بیست دقیقه ای بیصدا گذشته بود که صدام کرد:

 نیل؟_

 م.به طرفش برگشت

 من دختر باز نیستم.. شاید پسر باشم و شیطنت داشته باشم.. ولی از اونایی نیستم که هر روز با یکی ان!_

 سرمو پایین انداختم!

 به من مربوط نیست!_

 پوفِ کالفه ای کرد.

 سیگار که اذیتت نمیکنه؟_

 تکون دادم! "نه"با تعجب سرمو به معنی 

ون آخرین بار مجلسِ هفت و چهلِ پدرم و به گند کشیده بودم! نمیتونستم با مرگش بعدِ مرگ بابا نخورده بودم.. چ_

 هیچ جوره کنار بیام! جنبه ی مَستیم به صفر رسیده بود!

 نفس عمیقی کشید. من هنوز سرم پایین بود.

 دیشب به اصرارِ بچه ها چند تا پیک زدم و بعدش.._

متوجه شد دوست ندارم چیزی بشنوم و دیگه ادامه نداد. تا لحظه ی  سرمو برگردوندم و شیشه رو کمی پایین کشیدم.

 رسیدن هیچ کدوم حرفی نزدیم. جلوی در نگه داشت.

 شام نخوردی.. دور بزنم برم یه جای نزدیک؟_

 تکون دادم! "نه"سرمو به معنیِ 

 لبخندی زد و در و برام باز کرد.

 باشه.. خوب بخوابی!_
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م و پیاده شدم. پشت سرم وارد آپارتمان و بعد آسانسور شد. کلید و توی قفل چرخوندم تشکر آروم و زیر لبی کرد

 و خواستم وارد شم که با صداش متوقف شدم.

 ببین؟_

 به طرفش برگشتم.

 شبِ خوبی بود! ممنون!_

 با تعجب نگاهش کردم.. حرف نگفتم و از چشمام خوند و لبخندی زد.. به درِ خونش تکیه داد.

 الق نیستی.. لج نمیکنی.. در عین ناراحتی آرومی.. کل کل نمیکنی! اینا از دستِ هر کسی بر نمیان!بد اخ_

 سرمو پایین انداختم!

 کنارت بودن حسِ خوبی به آدم میده.. میدونستی؟_

 احساس کردم ضربان قلبم و پارسا هم میشنوه.. در و باز کردم و آروم گفتم:

 با اجازه!_

 لبخندی زد.

 بخیر! شب_

 با صدای پی در پی زنگ تلفن خونه از جام بلند شدم! چشمم به ساعت افتاد...هنوز تازه هشته که!

 آروم آروم و خوابالود سمتش رفتم و گوشی رو برداشتم... صدای گرم بابا تو گوشی پیچید!

 سالم دخترم خوبی بابا؟؟_

 سالم بابا جون... صبحتون بخیر!_

... زنگ زدم بگم واست امشب بلیط هواپیما رزرو کردم... وسایلتو با دقت جمع کن بابا جون... صبح توام بخیر بابا._

 اگه لوازم درسی مورد نیاز هم داری با خودت بیار!

 آه از نهادم بلند شد.

 ولی بابا هنوز پنج روز به عید مونده !_

 مگه امتحاناتت تموم نشده بابا جون؟_

 ی نا تموم دارم!آره ولی خوب.... یکم کارا_

 کارای ناتمومت رو اینجا تموم کن .._

 آه کوتاهی کشید!

تا کی میخوای فرار کنی بابا؟ مادرت خیلی بیتابیت رو میکنه.. این روش درست نیست دخترم... باید عادی رفتار _

 کنی!

 چیزی برای گفتن نداشتم... تا اآلنشم خیلی بهشون بی وفایی کرده بودم!

 ت!حق با شماس_

 برو وسایلت رو جمع کن!_

 چشم!_

 چشمت بی بال دخترم. خداحافظ._
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گوشی رو قطع کردم و به اُپن تکیه دادم... احساس میکردم هزارها کیلو وزن یک جا به مغزم فشار میارن... حتی اگه 

این بهترین راه باشه از حرف و سخن فامیل و دیدن نیما هم بخوام فاکتور بگیرم با دوری از اینجا چیکار کنم؟ شاید 

 که با احساسم رو به رو شم و بفهمم پارسا دقیقا کجای زندگیمه و چه نقشی توش داره!

. 

. 
 

آخرین شالم رو هم تا کردم و گذاشتم تو چمدونم... شروع کالسام از بیستم فروردین بود ولی من هیچ خیال نداشتم 

 اگه میتونستم و سیزده روز اونجا دووم بیارم هنر بزرگی بود!!بابا اینارو از این موضوع باخبر کنم... همینقدر 

چمدون رو کشون کشون تا حال بردم و مقابل در گذاشتمش.. از سنگینیش دلم گرفت... ولی مگه چاره ی دیگه ای 

 هم بود؟ مطمئنا بابا نمیذاشت به این زودی ها برگردم!

نگاه کردم... با دیدن پارسا فوری داخل اتاق دویدم و شالم  با صدای زنگِ در چشم از چمدونم برداشتم و از چشمی

 رو روی سرم گذاشتم.

 درو باز کردم و با دیدن ظاهر پریشون و اوضاع آشفتش جا خوردم!

 سالم ._

 سالم.. خوبی؟_

 سعی کردم لرزش صدام رو کنترل کنم!

 خوبم... !_

 مدون به وضوح جا خورد و پرسید:سرش و کمی کج کرد و به داخل نگاهی انداخت. با دیدن چ

 داری میری؟_

 سرمو تکون دادم.

 بله!_

 از اآلن؟_

 شونه ای باال انداختم. یکم بدجنس شدم و نگفتم به خواستِ بابا مجبورم برم!

 کاری اینجا نمونده!_

 سکوت بدی بینمون حاکم شد.

 با چی میری؟_

 رام. ساعتِ هشت پرواز دارم!با هواپیما.. بابا اینترنتی بلیط رزرو کرده ب_

 سرش و متفکر تکون داد.

 به سالمتی!_

 نگاهی به ساعت انداختم.. یه ربع به هفت بود.. بی میل زمزمه کردم:

 باید برم.. داره دیر میشه!_

 نگاه سردی به چمدونم انداخت.

 میرسونمت.. بده من بذارمش تو ماشین!_
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 ممنون.. با آژانس میرم!_

اهم کرد و دستش رو برای گرفتن دسته ی چمدون جلو آورد. همین که رفت دلم گرفت. مانتوم و پوشیدم بی صدا نگ

 و ناراحت بیرون اومدم. سامیار با نون تاز ای جلوی در بود!

 سالم همسایه.. احوالِ شما؟_

 لبخند ناراحتی زدم.

 سالم...خاتون خونست؟_

 در باز شد.. با صدف سالم علیک کردم.

 رم میرم.. تا بعدِ عید نیستم.. خواستم از خاتون خداحافظی کنم!دا_

 خاتون جلوی در ظاهر شد.

 به سالمتی انشااهلل دخترم..!_

 جلو رفتم و گونش و بوسیدم.

 پیشاپیش سال نوتون مبارک!_

 مرسی دخترم.. سال خوبی داشته باشی.. برو خدا پشت و پناهت.. سامیار مادر برسونش!_

 تون با آقا پارسا میرم.. خدانگه دار!مرسی خا_

 با محبت نگاهم کرد.

 خدا پشت و پناهت! به مادرت سالمِ گرمم و برسون!_

 چشم!_

 آهی کشیدم و سوارِ آسانسور شدم. چقدر زود به اینجا دل بسته بودم.. به خاتون. به خونم.. به محله.. به ....

 پارسا

 

گذشته... نمیدونم چرا...؟ فقط میدونم از وقتی نیل سوار هواپیما شده پای رفتن  نمیدونم کجام... نمیدونم چند ساعت

 به خونه رو نداشتم!

 سیگارم رو از داشبورد در آوردم و یه نخ ازش جدا کردم.. با فندک ماشین روشنش کردم وپک عمیقی بهش زدم!

تاریکی شب اسیر جاده های تاریک پک زدمم و هزاران بار یادم رفت کجام...پک زدم تا یادم بره چرا تو 

 شدم...پشت سر هم پک زدم و تو زمان و مکان گم شدم !سیگار تموم شد!

 سیگار بعدی رو روشن کردم! یه دستم به فرمون بود و با دست دیگم سیگارو پشت سیگار آتیش میزدم...

 یک بار..

 دو بار..

 سه بار...

و تو خطوط ممتد جاده تصویر موهای بلندش زنده شد...پک زدم و پک زدم و چشماش تصویر روبروم شد..پک زدم 

عطرش تو دماغم پر شد..گوشی رو از رو داشبورد قاپیدم... فکرم خالی از هر چیزی بود...گم کرده داشتم! شماره ی 

 ایمان و گرفتم.

 با سومین بوق گوشی رو جواب داد:
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 ایمان؟_

 بله؟ سالم !_

 پرت کردم.ته سیگارمو از شیشه بیرون 

 خواب که نبودی؟_

 اگرم بودم به لطف شما دیگه نیستم! چته این وقت شب؟_

 وسایلتو جمع کن فردا بیا ویالی من._

 یواش برو بذار بهت برسیم بابا؟ حالت خوشه؟؟_

 نمیای؟ _

 این اآلن دعوت بود یا خواهش؟_

 حالجی! هیچ کدوم... تو که دم از مرام میزنی میخوام ببینم چند مرده_

 خیل خوب بابا جوش نیار حاال... نتونستی تا صبح صبر کنی؟_

 نشد!_

 متوجه حال خرابم شد و ادامه نداد.

 میام.. بچه هارم بیارم!؟_

 بی حوصله گفتم:

 مهم نیست.. فقط مردونه بیاین.. زن و دختر نمیخوام دورو برم!_

 اُکی!_

لش بری خونه وسیله برداری برام... من عجله ای اومدم هیچی همرام فقط!......زنگ زدم بگم فردا داری میای قب_

 نیست!

 وایسا بینم! نگرانم کردیا... چیزی شده؟_

نه از بیمارستان یهویی زدم بیرون وقت نشد برم خونه... تو برو من اس میکنم چی بر داری! کلیدای زاپاس زیر _

 پادریمه.

 باشه داداش!_

 منتظرم... بای._

رو زدم و راهِ خونه باغ رو داخل پیچیدم... شاید به ظاهر احمقانه میومد اما حداقل تو هوایی نفس میکشیدم که  راهنما

 اونم نفس میکشید! چند ساعت فاصله ی بینمون چه اهمیتی داشت؟ حداقل دلم اینجوری آرومتربود!

نجا اومدم دو سال میگذشت! بوی گرد و با کلیدی که از مش رحیم گرفتم در رو باز کردم .. از آخرین باری که ای

خاک و کهنگی تو خونه پیچیده بود... با اینکه ستاره دخترِ مش رحیم ماهی یه بار به خواست خودم اینجا رو تمیز 

 میکرد اما بازم بوی غریبی تو فضا پیچیده بود...! مالفه رو از روی مبل برداشتم و روش ولو شدم.

 همون آرامشی که میخواستم!_

ِ دلم یه دوشِ آب داغ میخواست.. خسته بودم.. هم خودم و هم ذهنم! وسایلم رو تو اتاق باال جاسازی کردم و خودمو 

 به یه حموم داغ سپردم!

 ساعدم رو روی چشمم گذاشتم و با خودم غر زدم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

9 5  

 

 ب صبح حرومه!آخه سر صبح این چه آفتابیه ؟ باید به مش رحیم بگم این پرده ها رو ضخیم کنه اینجوری خوا_

گوشیمو از رو پاتختی برداشتم...چشمام از تعجب گرد شد. ساعت دوازدهِ ظهر بود!! با شتاب از جام پا شدم... نگاهی 

 به خودم انداختم.. با حوله خوابیده بودم!

 خاک تو سرت کنن با این سفر اومدنت!_

شتم... بعد سی تا اسم باال پایین کردن روی چیزی مثل برق از مغزم گذشت... با عجله تو گوشیم دنبال شمارش گ

 اسمش توقف کردم!

 نمیدونستم کاری که میکنم درسته یا نه ولی حداقلش این بود که از نگرانی در میومدم!

شماررو گرفتم و منتظر جواب دادنش شدم... چند تا بوق خورد ولی کسی جواب نداد... نا امید قصدِ قطع کردن 

 داشتم که جواب داد:

 الو؟_

 الو سالم بردیا جان.... پارسا ام!_

 بــه! دکتر! .... حال و احوال؟_

 به لطف خدا... خوبیم... شما خوبی؟ خانواده چطورن؟_

 سالم دارن خدموتتون... !_

 راستش .... میخواستم ببینم همه چی رو به راهه؟ خانومِ بهرامی رسیدن؟_

 بله دکتر... دیشب رسید._

 مطمئن باشم! نه که تنها بود! یکم نگران کنندست! خوبه! خواستم_

 بله.. لطف کردید!_

 خواستم حالش و بپرسم ولی جلوی خودم و گرفتم.

 قربانت بردیا جان. سالم برسون!_

 حتما.. خدا نگه دار._

 خدا حافظ._

این خونه و گشنه های تو نفس عمیقی کشیدم و مشغول پوشیدن لباسام شدم... از قراره معلوم یه خرید حسابی واسه 

راه الزم بود! حدود ساعت چهار بعدِ خوردن ساندویچ حاضری و یه عالمه خرت و پرت راه ویال رو پیش گرفتم... 

 شماره ایمان و گرفتم و منتظر شدم.

 الوو؟ کجایی؟_

 علیک ام السالم ... داریم حرکت میکنیم! منتظریم امانتی برسه راه بیفتیم!_

 پوفی کردم..!

 بابا بیخیال ِآت و آشغاالی اون یارو..اینجا هست چند تا شیشه... گیر میفتین تو راه از دماغتومن در میادا؟!!_

نه بابا چه گیری جاسازیش امنه! در ضمن رضا بلَک میاره .. خودت میدونی که آب شنگولیاش حرف نداره.. _

 اسپینش محشره!!

 یه جوری بیاین لش اتون اینجا نباشه که حوصله نعش کشی ندارما!خیل خوب بابا باز تو نطقت باز شد! فقط _

 نه بابا قرار نی تو راه بسازیم که! نگران نباش داداش!_
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 اُکی.. بای._

با صدای بوقای پشت سر هم ِماشین مش رحیم درو باز کرد و دستش رو به نشونه سالم باال برد... یاد پدرم افتادم... 

 و... شیشه رو پایین دادم.خیلی دوس داشت مش رحیم 

 سالم ... خسته نباشی مش رحیم!_

 درمونده نباشی پِسِرجان!_

 دیشب حسابی اذیت کردما؟ شرمنده._

 ای بابا جان؟ خونه ی خودته آقاجان.. ما که مهمانِ شماایم!_

د... با سر بهم سالم کرد سرم رو با خنده تکون دادم....ستاره با لباس محلی بانمک و شکمی گنده از خونه بیرون اوم

 که منم به همون شکل جوابشو دادم و براش بوقی زدم!

 نهار بیارم برات بابا؟._

 نهار خوردم مش رحیم... به سالمتی نوه دار میشید؟_

 از ته دل خندید.

ه.. دخترم با آره پسرم... خدا قسمت شما کنه... دامادم که بیچاره اسیر غربت شده که واسه سرِ زا دست خالی نباش_

 من میمونه!

 با این حال کارای خونه رو میرسید؟_

 سرش رو با شرمندگی پایین انداخت.

 منم گاهی کمکش میکنم.. کاری نیس که پدرجان! خونه ی خالیه!_

و به هر حال... دنبال یکی دیگه باشین واسه گردگیری و آشپزی... تا آخر عید مهمون دارم... یکی باید باشه هم زبر _

 زرنگ باشه هم قابل اعتماد... بریزو بپاشمون زیاده!

 ای به چشمم آقا... تا فردا یکی رو پیدا میکنم!_

 سرمو تکونی دادم و ماشین رو به حرکت در آوردم.

پاهامو روی صندلی رو به روی شومینه گذاشتم و دستمو زیر سرم قالب کردم. به آتیش خیره شدم و ذهنم منو به 

. به زمانایی که با پدر چند ماه یک بار دور از چشم مادر اینجا میومدیم! چقدر خلوت پدر و فرزندیمون گذشته ها برد

گرم بود... چقدر محفلمون ساده بود... هیچ وقت فکر نمیکردم که با پدرم خلوت میکنم! برای من اون فراتر از پدر 

 بود! فراتر از دوست! حتی فراتر از یه انسان!

انیه ای فکر نمیکردم که روزی برسه و نباشه! که خلوت دو نفرمون رو اینجا تک نفره ببینم! که مبل هیچ وقت حتی ث

 رو به روم با خالی ترین شکل ممکن بهم دهن کجی کنه!

 چقدر اون روزها دور به نظر میرسیدن!

د بیرون کشیدم... دستمو تو جیب شلوارم بردم و عکسی رو که تو چند وقت اخیر مهمترین شیء زندگیم شده بو

صورت ظریف و لپای قرمزش... چشمای پرفروغش که همیشه مثل ستاره میدرخشید و اون مظلومیت بیش از حدی 

که توشون سوسو میزد یه بار دیگه هوش از سرم برد! مقنعه سرمه ایش صورت گردش رو قاب گرفته بود و قیافش 

 روزی افتادم که برای بردن مدارکش باهاش همراه شدم!رو از اونی که بود کم سن و سال تر نشون میداد! یاد 
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دعوای کذایی..... تالش شیرینش برای بیرون آوردن من از اون مهلکه!... پخش شدن مدارکش روی زمین و در 

 نهایت دست درازی من به عکس سه در چهار اش که به مظلومانه ترین شکل ممکن روی آسفالت بهم چشمک میزد.

 ورزشی و بدون بولیز از پله ها پایین اومد و کش و قوسی به بدنش داد. ایمان با شلوارک

 به جونه تو یه تنه اومدم... دارم میمیرم._

 برو یه چیزی تنت کن بعد بیا. آدم نشدی هنوز؟_

 بابا یه امروز رو مهمون نوازی کن.. میمیری؟_

 سرمو تکون دادم و از کنارش رد شدم.

 تم تو این کوفتیا!وسایلمو کجا گذاشتی؟ پخ_

 تو اتاقته... فقط مسواکت یادم رفت.. یکی تهیه میکنی._

 با بیخیالی نگاش کردم و راه پله هارو پیش گرفتم که صداشو از پشتم شنیدم.

 وایسا ببینم! هنوز نگفتی واسه چی یهو کلت داغ کرد و نصف شبی زدی به چاک اونم بدون وسیله!_

 و دادم:بدون اینکه برگردم جوابش ر

 این روزا خیلی سوال میپرسی ایمان! نگرانم کوپنت تموم شه!_

 و بدون اینکه بهش اجازه صحبت بدم پله هارو با بیخیالی باال رفتم.

بچه ها تو اتاقای باال خوابیده بودن... برخالف سفارشام تا خرخره خورده بودن. تنها کسی که هوشیار بود ایمان بود 

 رونده بود..! که تا اینجا رو تنها

. 

. 
 

از پشت میز بلند شدم و بی توجه به بحث همیشگیشون که از قضا همیشه هم سر سفره گل میکرد مسیر اتاقم رو در 

پیش گرفتم...داشتم کم کم از دعوتم برای اومدنشون پشیمون میشدم... مثال میخواستم کلم هوایی بخوره.. اونم با 

 دختراشون سوژه ی دیگه ای نداشتن!! صدای امین رو از پشت سرم شنیدم:اینا که جز باال و پایینِ دوست 

 کجا میری بابا؟ تازه داریم میرسیم به جاهای خوب خوبش!_

 چقدر از این جاهای خوب و منفور متنفر بودم!

 سرم درد میکنه امین... بعدا هم میشه شنید که با احساس دختره بدبخت چجوری بازی کردی!_

م و ابرو بهش اشاره داد که دیگه ادامه نده.. میدونستم با وجود اینکه دنیام خیلی وقت بود از دنیاشون ایمان با چش

جدا شده و هیچیشون باهام نمیخونه باز هم این رفتار برازنده مهمونایی نبود که خانواده هاشون رو تو روز تعطیل 

 م زدم و با لحنی دلجویانه رو بهشون گفتم:بیخیال شده بودن و به رسم رفاقت پیشم بودن... چنگی به موها

 بچه ها یه امشبو بدون من خوش بگذرونین... ردیف نیستم.. راحت باشین لطفا!_

بی حوصله بقیه راهمو پیش گرفتم... نیاز به خلوت داشتم.. خلوتی که خالی از حرفای مزخرف و بحثِ به بازی گرفتن 

خلوتی دو نفره با دلم! دلی که از قضا امشب بد جور داشت بیقراری  حیثیت یه دختر ساده لوح شهرستانی باشه...

 میکرد!

 نیل
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نگاهی به قیافه ی لوچ نسیم انداختم و سرمو با تاسف تکون دادم.. صورتش رو تا حد ممکن کج کرده بود و با 

 چشمای لوچ و دهن نیمه باز به آینه خیره بود!

وش بدبخت و که الهی ردش بمونه.. بیا یکم منو کمک کن بی ذوق... همه خیلی مزخرفی نسیم.. بابا ولش کن اون ج_

 تنم اکلیل شد... بیا دو تا روبانم تو بپیچ دور این ظرفا!

به من چه... تو گرافیک خوندی و طبع شاعرانت گل کرده من جورش رو بکشم؟؟ با شیش تا نلبکی هم میشه هفت _

 سین جور کرد!!

 نیا به درک!_

ازک کرد و به کارش ادامه داد... این همه وسواسش رو درک نمیکردم... حتی وجود یه جوش کوچیک پشت چشمی ن

 رو هم نمیتونست زیر چونش تحمل کنه...ضربه ای به در خورد و متعاقبش کله ی بردیا وارد اتاق شد.

 اومدم ببینم دو تا خاله سوسکه چیکار میکنن؟ سال تحویل شد هفت سین نیل تموم نشد!_

نسیم بدون اینکه تغییری تو موضعش بده دهنش رو نیمه باز کرد و با صدایی که بیشتر شبیه اصوات نامعلوم بود 

 گفت:

 ولش کن بابا دیوونست واسه دو سه روز داره خودشو میکشه! اینجا رو با جشنواره خارزمی اشتباه گرفته!_

 نیش گونی از بازوش گرفتم.

ذوق خودتو عالف یه جوش کردی که به لطف تو داره بیشتر تو چشم میاد.... از اول  کلی کار مونده اونوقت توی بی_

 اصال معلوم نبود اما اآلن قد گیالس شده!

 با اضطراب دستی روی صورتش کشید.

 واقعا؟_

 شلیک خنده بردیا کله هر دومون رو به سمتش چرخوند.

ه سال تحویله... یه سال دیگه گذشت شماها آدم شماها کی میخواین بزرگ شین آخه؟ بدوویین سه ساعت دیگ_

 نشدین!

 دمپاییمو از پام دراوردم که بردیا مثل جت دستگیره رو قاپید و درو تو سه سوت بست!

قهوه ای با -ظروف طالیی پایه بلندم و که با چسب کاری و روبان طالیی تزئینشون کرده بودم وسط حریر کرم

مرغای رنگی خوشگل که توسط سمیرا رنگ شده بودن و قرآن قدیمی و  وسواس چیدم... با قرار دادن تخم

 خانوادگیمون سفره هفت سینمون کامل شد!

عادت داشتیم سال تحویل رو با دایی اینا باشیم... یه سال ما اونجا بودیم و یه سال اونا خونه ما! دستی روی تنگ تپل 

یعنی پارسا اآلن چیکار میکنه؟ ". با خودم فکر کردم: ماهی کشیدم و به حرکت تند و مظطرب ماهی ها خیره شدم

 "سفره هفت سین داره؟؟ اصال حوصلش میاد؟ 

دخترم نمیخوای حاضر شی؟ چیزی به تحویل نمونده ها؟ انقدر با اینا ور نرو برو حاضر شو... به حد کافی قشنگ _

 شدن!

 زمزمه کردم:چشم زیر لبی به مامان گفتم و سمت حموم روانه شدم... پیش خودم 

 کاش این هفت سین زیبا رو کنار تو داشتم...!_
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پنج روز از عید گذشته بود! پنج روزی که برای من بلند تر و طوالنی تر از پنج سال بود... احساس میکردم روزها به 

 هیچ وجه نمیگذرن! انگار بدجور باهام سر جنگ داشتن.

 ذاشته بودن و برای رفتن به عید دیدنی زورم نکرده بودن!خوشحال بودم که بابا اینا به خواستم احترام گ

شاید این فرار یه اشتباه محض بود... شاید دامن زدن به همه شایعات پشت سرم بود اما با این وجود من بازم دور 

 بودن از اون نگاه های شماتت بار و پچ پچ های درگوشی رو به هر چیزی ترجیح میدادم!

ها سوهان روحم شده بود و خواب شیرین رو ازم ربوده بود قرار نامزدی بیژن و سمیرا بود که تنها چیزی که این روز

 قرار شده بود روز نهم فروردین برگزار بشه.

میدونستم اگه بخوام هم نمیتونم از چنین موقعیتی فرار کنم.. دایی اینا تا همین جاش خیلی بیشتر از یه فامیل 

ثای فامیل یه تنه ایستاده بودن. نسیم و سمیرا کسایی نبودن که بخوام تو این روز پشتمون بودن و جلوی حرف و حدی

 سخت تنهاشون بزارم و به کنج عزلت خودم پناه ببرم!

نهم فروردین برام ایست بازرسی بزرگی بود که گریختن ازش به هر نحوی غیر ممکن بود... درست مثل غول بزرگ 

 کر رو به رو شدن با نیما مو رو به اندامم راست میکرد!آخرین مرحله بازی کامپیوتری! حتی ف

با شنیدن صدای آیفون کیفم رو برداشتم و پله ها رو دو تا یکی پایین رفتم.. قرار بود سمیرا و نسیم بیان دنبالم تا 

 برای خریدن لباس مجلسی من و نسیم و پروب لباس نامزدی سمیرا سری به خیاط و پاساژا بزنیم.

و حوش ساعت شش خسته و لنگان لنگان مثل سه تفنگ دار زهوار در رفته وارد خونه شدیم... نسیم غروب حول 

همیشه ی خدا همین بود! تاریخ نشون نداده بود تو کمتر از چهار ساعت چیزی رو بپسنده. انگار که با ساعت قرار داد 

هر مغازه صد بار سر زده بودیم که دیگه خجالت  بسته بود.. اون قدر مغازه های پاساژ رو باال پایین کرده بودیم و به

 میکشیدم تو روی فروشنده ها نگاه کنم.. !

 مامان کفگیر به دست از آشپزخونه بیرون اومد.

 کجا موندید پس؟ سمیرا جان بیبژن ده بار زنگ زد ...گوشیت چرا خاموشه؟ شما دو تا چرا جواب نمیدین؟_

چپ به نسیم نگاه کردم... پیشنهاد سایلنت کردن با خانوم بود تا با خیال کف دستمو به پیشونیم کوبوندم و چپ 

 راحت به خریدش برسه.. پاک یادم رفته بود از سایلنت دربیارمش!

ببخش خاله شارژ گوشیم تموم شده بود.. این دو تا وروجک هم سایلنت کردن که بیژن بهم گیر نده زود  _سمیرا

 برگردیم.

 و با سرزنش نگاهمون کرد.مامان سرشو تکون داد 

 خیل خب برید دست و صورتتون رو بشورین نهارتون گرمه هنوز... دیدیم نیومدین ما خوردیم._

 تک تک پریدیم روش و صورتش رو غرق بوسه کردیم. سمیرا با خنده گفت:

ه نگران شده... یکم حاال که چیزی نشده خاله... رفتیم کارای عروسی رو رسیدیم دیگه.! اون بیژن هم بیخود کرد_

 نگرانی واسش خوبه پررو میشه!

هنوز حرف از دهنش در نیومده بود که با صدای زنگ تلفن مثل بختک خیمه زد روی گوشی و ما رو با دهن های باز 

و صورت مات زده همون جا گذاشت... هر سه به هم نگاه کردیم و بعد چند ثانیه صدای شلیک خنده خونه رو مثل 

 !بمب ترکوند
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*** 

دستی به لباس لیمویی رنگم کشیدم و همه زوایاش رو از آینه های رو به روی همِ رخت کن بررسی کردم! لباسی که 

بلندیش تا زانوم میرسید و از کمر به طور نامحسوسی کلوش میشد. موهامو با هر دو دستم چند بار باال بردم و به 

زم فرشون نکنه.. دقیقا دو ساعت طول کشید تا آرایشگر بیچاره شونه هام کوبیدم تا عرق زیرشون خشک بشه و با

 بتونه سشوار بکشتشون و کمی از حالت فرش کم کنه... ..!

 با صدای نسیم به خودم اومدم.

تو تا امروز منو دق مرگ نکنی ول کن معامله نیستی نه؟؟؟ بازم که نزدی اون رژ کوفتی رو؟ بابا مثل روح شدی... _

 ا آبجی تو هم هستا!!!ناسالمتی سمیر

 چشمم رو بی حوصله چرخوندم و همون طور که از کنارش میگذشتم گفتم:

 عروسی من که نیست رژ بنفش میدی بهم عروسی آبجیته... واسه من همین برق لب کافیه... بیا بریم._

 سرش رو با تاسف تکون داد و پشت سرم راه افتاد.

بم با هیجان و همراه با دردی عمیق تو سینه میکوبید به خاطر سمیرا و نسیم با اینکه از داخل آتیش میگرفتم و قل

سعی میکردم خونسردیم رو حفظ کنم... خوب میدونستم تا همینجاشم با وجود زن دایی به حد کافی اضطراب دارن 

ده بود و نگران خراب شدن جشن ان... اون طور که سمیرا تعریف میکرد بیژن جلوشون خیلی سفت و سخت ایستا

 تا راضی به این وصلت شدن!

همراه نسیم به سمت میز گردی که برای خانواده ما و نسیم اینا نزدیک به سکوی عروس و داماد در نظر گرفته شده 

بود رفتیم...مامان و زن دایی رو به روی هم گرم صحبت نشسته بودن. صندلی رو بیرون کشیدم و با صدای سالمم 

ما قبل از اینکه کامال سر جام بشینم نگاه نگران مامان معطوف صورتم شد که هر چند خودمو متوجهشون کردم! ا

دقیقه یک بار بین من و پشت سرم تو حرکت بود...! گفتن نیاز نبود! حدس میزدم کی پشته سرمه.. خدایا.. خودت 

 کمک کن!.

 سالم زندایی..._

 اره! گردنم خشک شده بود!احساس میکردم دیگه شخصی به نام من تو کره خاکی وجود ند

 سالم نیلو... خوش اومدی!_

از این همه وقاحت و پررویی گردنم تیر کشید!نیلو...نیلوو... نیلو...اسم منفور و صدای منفورترش هزاران بار توی 

ه سرم اکو شد... احساس میکردم کسی منو از این دنیا بیرون کشیده و تو باتالق بزرگی از مریخ فرو برده... گوش

چشمم رو به سمتش متمایل کردم اما با دیدن کفشهای ورنی همیشه واکس زدش مثل برق گرفته ها دوباره چشمم 

رو چرخوندم و روی بشقاب رو به روم متمرکز کردم. نمیخواستم جوابش رو بدم.. نمیتونستم!...همه چیز مثل صحنه 

 ق بوده باشم و تازه بیدار شده باشم!فیلم از جلوی چشمم میگذشت... انگار که تا اآلن تو خوابی عمی

سکوت بدی تو فضا حاکم شده بود.همه استرس داشتن.. هم برای من و هم برای جو متشنج! زودجوشی های بردیا.. 

 نگاهی دلخورِ بابا! همه چیز به هم ریخته و مضطرب کننده بود!

 باالخره زندایی سکوت مرگبار جمع رو شکست.

 رو به راهه. ممنون بابت زحماتت....انشااهلل.....سالم نیما جان همه چی _

 نگاهی به من کرد و باقی حرفش رو با مکثی نسبتا طوالنی ادامه داد.
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 انشااهلل که خوشبخت بشن!_

 نمیدونم چرا احساس میکردم بعد انشااهلل قرار بود جمله دیگه ای گفته بشه که به مالحظه من گفته نشد!

 و گفت: نیما نفسش رو بیرون داد

 انشااهلل... کاری داشتین صدام کنین... مامان هنوز آرایشگاهه... با سمیرا میان!_

ته دلم برای سمیرا کلی غصه خوردم.با رفتن نیما راه نفسم باز شد.. اما ریتم قلبم....! نسیم دستمو فشار داد و در 

 گوشم گفت:

 عجب پرروئیه مرده شور... خوش آمدم میگه نره خر!_

 کن نسیم.... بخدا اگه تا آخر مراسم یه کلمه راجع بهش حرف بزنی میرم! بس_

با نگرانی تو چشمام نگاه کرد و سرش رو تکون داد... صدام به قدری بلند بود که زن دایی و مامان هم بشنون و در 

 مقابل هر بحث احتمالی سکوت کنن!

 خیره شدم.دست به سینه به صندلیم تکیه دادم و به گوشه ای از باغ 

با اومدن عروس و داماد نسیم با عجله از جاش بلند شد و دست منو پشت سرش کشید... گوشم از کل کشیدناش کر 

شده بود... سمیرا همراه بیژن از بین مهمونا رد شدن و آروم به جایگاهشون رفتن. موسیقیِ کر کننده ی ارکست هم 

ره ای و اون آرایش و چهره چنان ذوقی همه وجودمو فراگرفت که شروع شده بود... با دیدن سمیرا تو اون لباس نق

برای لحظه ای همه چیز رو فراموش کردم... اما طولی نکشید که سرم رو برگردوندم و نگاه خیره نیما رو روی خودم 

 حس کردم.... احساس میکردم محتویات معدم تا حلقم باال اومده!

 و با دیدن اون چشمها بیشتر از هر وقتی از وجودش چندشم میشد.بعد مدت ها باهاش چشم تو چشم شده بودم 

به سرعت سمت دستشویی دویدم و سر و صورتم رو با آب سرد شستم... آب سرد حالم رو کمی جا آورده بود! سرم 

 و باال کردم تا تو آینه نگاهی به خودم بندازم که با دیدن چهره منعکس شده ی نیما نفسم تو سینه حبس شد. با

وحشت به پشت برگشتم و به قدم هاش که لحظه به لحظه بهم نزدیک تر میشدن نگاه کردم....همه وجودم خیس 

عرق شد... دستمو جلو آوردم و کف دستم رو جلوش گرفتم تا بایسته ! اما توجهی نکرد تا جایی که سینش با کف 

 کنترل لرزشش داشتم نالیدم: دستم مماس شد! همه توانم رو جمع کردم و با صدایی که سعی عجیبی تو

 از این جا برو ...!_

 از چی میترسی نیل؟ منم! نیما!! کسی که تو سخت ترین شرایط زندگیت همیشه پیشت بود!_

 وکسی که سخت ترین شرایط زندگی رو برام ساخته بود!! چشمامو محکم بستم.

 برو نیما..!_

 ت پس زدم... حالم هر لحظه خرابتر میشد.با حس لمس صورتم چشمامو باز کردم و دستشو به شد

 به من دست نزن .... دیگه دست نزن... هیچ وقت!_

 هیچ وقت نذاشتی برات توضیح بدم... _

چی رو توضیح بدی ؟ اینکه چجوری منو خر فرض میکردی و با این و اون میریختی رو هم؟این که چجوری به جای _

 دی؟؟کارای دانشگاه دنبال زن و دختر مردم بو

 سرش رو پایین انداخت.

 اشتباه کردم.. نیلمن بیمار بودم! دستِ خودم نبود!_
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 از اینجا برو نیما نمیخوام صداتو بشنوم._

 سطل آشغال رو با پاش شوت کرد.

 باشه میرم لعنتی اما یه روز پشیمون میشی... من دوستت داشتم نفهم!_

م.. اشک هام باز بی اجازه از من مثل سیلی خروشان جاری شده بودن روی دیوار سر خوردم و زانوهامو تو بغلم فشرد

و امون نفس کشیدنم رو هم ازم گرفته بودن... همیشه منتظر این روز بودم.... از یه سال پیش وحشت این روز رو 

ش رو همینجا داشتم... اما باالخره تموم شد! غولِ سیاه.. ترسِ بزرگ.. همه چیز تموم شد! نیما و تمومی خاطرات تلخ

 خاک کردم! به خودم قول دادم!

 پارسا

 

 دستی به لبه ی لیوان رو به روم کشیدم و کالفه با ضربه ای روی میز گذاشتمش!

 نمیخورم! یعنی نمیخوام بخورم! همین آخرین باری که خوردم و گند زدم به زندگیم بست بود!_

 دختره چیزی گفت؟چرا نمیگی اون شب چی شد که این همه به هم ریختی؟ _

 پوزخند زدم.

 گند زدم ایمان.. بدم گند زدم!_

 متفکر گفت:

 یه چیزیت هست تو.. مطمئنم که هست ولی نمیگی!_

 چی میخوای بشنوی ؟_

 هرچیزی که اینقدر بهمت ریخته!_

 د!کالفه از جام پا شدم و کنار پنجره رفتم.. پشت بهش حرف زدن بهتر از دیدن نگاه مالمت بارش بو

شاید واست خیلی مسخره بیاد! اوایل واسه خودممم همین بود.. اما از وقتی احساسمو شناختم دیدم چیزی که تا به _

 امروز مسخره بود زندگی بی هدف و خالی از احساس این چند سالم بوده!

 صداش سرزنشگر نبود.. آروم بود.. آروم و خونسرد.

سه تو انگیزه شده چرا باید به نظر من مسخره بیاد. مخصوصا بعد اون بهم الزم نیس نگران باشی رفیق! چیزی که وا_

 ریختگیت!

 احساس میکنم گیر کردم ایمان! بد گیر کردم!_

 مقابلم ایستاد.

 چرا؟! _

 به نقطه ای خیره شدم.

تصوراتم یکی بود  خیلی بچست! خیلی.. من اهل رابطه با از خودم کوچیکتر نبودم.. ایده آالم اینا نبودن! همیشه تو_

 مثل خودم.. یه پخته.. یه زن.. یه دکتر!

 بیا بشین پارسا درست و حسابی بگو ببینم مشکل کجاست..!_

 کنارش نشستم و دست و پا شکسته یه چیزایی براش تعریف کردم.جدی به رو به رو خیره شد!

 خوب؟ من بازم نفهمیدم مشکلِ کار کجاست!_
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م نوزده سالشه.. دانشجوئه.. تازه داره زیر و بم زندگی میاد دستش. منی که اینجا ایمان میشنوی صدامو؟؟ میگ_

 نشستم چند صباحی از زندگیم گذشته.. روم نمیشه حتی به خودم بگم به یه دختر بچه ی نوزده ساله دل باختم!

صلتون؟ چرا دست رفیق من.. اگه این حسی که بهش داری واقعا عشق باشه چه فرقی داره که چند سال باشه فا_

 دست میکنی ؟

 نمیدونم ایمان... هنوز گیجم!_

 گفتی تو ساری ان؟_

 سرم و تکون دادم.

 از رامسر تقریبا پنج ساعتی راهه... صبح راه میفتیم!_

 مثل برق سرمو بلند کردم و تیز خیره شدم به چشماش!

 حالت خوشه؟؟_

 خندید.

یت کم میشه؟ د مسخره تو که تا اینجا اومدی؟ بقیشم برو بزار یه ثمری چرا داداش؟ خدایی نکرده از غرور پارسای_

 داشته باشه!

احساس میکردم صداشو نمیشنوم... تو فکر فرو رفته بودم... ده روز بود که ندیده بودمش! یعنی اگه میرفتم چی 

 میشد..؟

 زمزمه کردم:

 با کدوم بهونه!_

داداشش رفیقی؟ خوب زنگ بزن بگو با برو بچ واسه سیزده بدر میخوایم  به اونش کار نداشته باش... مگه نمیگی با_

 بیایم اون وری !

 دیوانه شدی ایمان؟؟ این بچه بازیا چیه؟_

 سکوتش رو که دیدم ادامه دادم!

 با این مسائل نمیشه جلو رفت ایمان. باید با درایت حرکت کرد!_

 بکشونیم. میگیم واسه کاری برگشتیم تهران...!فردا میریم ولی الزم نیست بچه هارم با خودمون _

 حرف حرفِ خودش بود!

 سه میشه ایمان.. اگه بفهمن خیلی بد میشه.. هم واسه من هم واسه اون!_

 لزومی نداره نیل یا کسی بفهمه ما اونجاییم... همین که دورا دور ببینیش و ته دلت یه کم حال بیاد کافی نیست؟ _

 ام نشست!متفکر لبخندی روی لب

 نمیدونم!_

 دستشو رو زانوم گذاشت و بلند شد.

 تا صبح بشین فکراتو بکن! یه سفری هم میشه.. این دل بیقرارت هم آروم میگیره!_

 نیل
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نیشگون محکمی از دست نسیم گرفتم که با آخ بلندش تقریبا همه حاضرین کافی شاپ برگشتن و با تعجب نگامون 

 کردن!

 باز رم کردی مثل خواهر مرده های عقده ای؟درد بگیری! چته _

 چشم غره ای بهش رفتم.

 خوردی با چشمات پسره رو!_

 خندید.

 هیچ وقت چشم نداشتی پدر بچه های منو ببینی!_

 تو عقل تو کلت نیست نسیم... به خدا نیست!!_

گاهی نگاهی به میز رو به رو بدون توجه به حرف من باز با نیش باز مشغول خوردن شیرموز بستنیش شد و هر از 

 میکرد و نیشش شل تر از قبل میشد... دیگه کالفه شده بودم.

 ده دقیقه بهت وقت میدم خودت رو جمع و جور کنی نسیم وگرنه تا خونه باید جور این الت و لوتا رو بکشیم!_

 خیل خوب بابا اه از دماغمون در آوردی!_

راش نازک کردم که در مقابلش دندوناشو برام به نمایش گذاشت و سرمو با تاسف تکون دادم و پشت چشمی ب

 چشمکی زد.

 میگما... به نظرم اینجوری بهتر شد!_

 چه جوری؟_

 همین که با نیما رو در رو شدی!_

 آهی کشیدم!

 مثل احمقا داشتم میلرزیدم! _

 تا فحش براش بدتره .. باور کن! مگه نمیگی با داد بیرونش کردی و نذاشتی حرفش رو بزنه؟؟ خوب این از صد_

واسم مهم نیست... دیگه نه ازش میترسم نه از دیدنش واهمه دارم... هر چی استرس بود با از دماغم در اومدن _

 عروسیِ دیروز تموم شد!

 خوش به حالت... ما به خاطر سمیرا مجبوریم یه عمر قیافه نحسشو تحمل کنیم!_

 با خودم زمزمه کردم:

 ه دوستت دارم نفهم!هه! میگ_

 غلط کرده مرتیکه پررو... فکر کرده با بچه طرفه؟_

 بی صدا به قطرات بارون پشت شیشه خیره شدم.!

 پاشو نسیم.. بارون داره شدید میشه.. ماشین گیرمون نمیادا؟_

 نسیم با شیطنت ابروهاشو باال داد و گفت:

 ا رفتیم!بهتر... خدا رو چه دیدی شاید با یکی از این جیگر_

از جام بلند شدم و با چشم غره ای اشاره دادم پشت سرم راه بیفته!...کاله بارانیم رو روی سرم انداختم و با قدم های 

بلند و تند خودمو به اولین سایه بون رسوندم... صدای غر غر نسیم و شاالپ شلوپ کفشاش از پشت سرم میومد... 
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عجیبی خلوت بود و همون تعداد ماشینی هم که تو خیابون بودن با عجله هوا گرگ و میش شده بود! خیابون به طرز 

 و پر سرعت از کنارمون میگذشتن و تنها گل و الیشون نصیبمون میشد.

نا امید رو به نسیم کردم که تو خودش جمع شده بود و دماش رو با صدا باال میکشید... سرزنش بار نگاش کردم که 

ت.. موقع بیرون اومدن بهش هشدار داده بودم که ممکنه بارون بگیره اما حتی شرط بسته شونشو با بیخیالی باال انداخ

 بود که این آفتاب داغ جاشو به هیچی نمیده!!

 فکر کنم باید تا میدون ساعت پیاده بریم.... از اونجا میشه بهتر ماشین گیر آورد!_

 تا اونجا دیگه من مردم رفت پی کارش!_

 ش خندم گرفت. دستاشو تو دستم گرفتم و تو امتداد خیابون با هم راه افتادیم.از دیدن قیافه شاکی

با صدای بوق ماشین پشت سرمون هر دو به خیال اینکه بردیا یا آشنایی دلش به رحم اومده باشه با نیش باز به عقب 

خندای کریه نگاهمون برگشتیم اما با دیدن زانتیای مشکی رنگی که سه تا پسر ازش آویزون شده بودن و با نیش

 میکردن رومونو برگردوندیم و سرعتمون رو بیشتر کردیم... ماشین کنارمون به حرکتش ادامه داد.

 بابا چقد ناز دارین بیاین باال دیگه.!_

 رومو با نفرت سمتشون کردم.

 برین گم شین وگرنه پلیس خبر میکنم!_

 صدای خنده هر سه تاشون مو به تنم راست کرد.

 ا کاری نداریم که... میگم بیا تا خونه برسونمت.!باب_

 دوباره صدای خندشون بلند شد.

تو جام ایستادم و چشمامو محکم روی هم گذاشتم... ماشین هم به موازات ما ترمز زد و به خیال اینکه کوتاه اومدیم و 

 میخوایم سوارشیم منتظر موند.

 داد زدم:لگد محکمی به گلگیر ماشین زدمو با صدای بلند 

 د میگم گم شین پی کارتون... مثل اینکه سرتون به تنتون زیاده آره؟؟_

پسر سمت راننده از ماشین پیاده شد و عصبانی سمتمون اومد... نسیم جیغ کوتاهی کشید اما من با چشمایی که از زور 

 عصبانیت قرمز شده بودن منتظر ایستادم.

 آهای.. ؟_

 قب برگشتم. پسری درشت هیکل به سمتمون میومد.با شنیدن صدای پشت سرم به ع

 کاری داشتین؟؟_

 صدای مزاحم بلند شد:

 به شما چه دخلی داره؟ چیکاره باشی؟؟_

با دیدن رگ برجسته روی پیشونی پسر کمی تو خودم جمع شدم و عقب عقب رفتم! به نسیم اشاره کردم که راه 

ن شروع کردیم به دویدن..صدای درگیری لفظی و دست به یقه بیفته... دستشو گرفتم و با آخرین توان پاهامو

 شدنشون هر لحظه ضعیف تر میشد!

 بدو نسیم بدو!_

 خیل خوب بابا دور شدیم من دیگه نفسم باال نمیاد._
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 همه این آتیشا از گور تو بلند میشه عجله کن تا دوباره سروکله شون پیدا نشده._

 سرمون رو نگاه کنیم با وحشت دور میشدیم. یه نفس میدویدیم و بدون اینکه پشت

با شنیدن صدای ترمز ماشینی که کنارمون ایستاد با وحشت سرمو چرخوندم... همون پسر بود... با قیافه ای به شدت 

 برزخی و دستمال سفیدی که روی لبش نگه داشته بود بهمون خیره شد.

 زود سوار شین هوا داره هر لحظه خرابتر میشه!_

 جه بهش قدمهام و تند تر کردم... بی حوصله اهلل و اکبر بلندی گفت و ماشین رو راه انداخت.بی تو

 بابا بیاین سوار شین خوبیت نداره هوا تاریک شده!_

 آستین نسیم رو کشیدم.

 الزم نکرده.... بفرمایین رد کارتون.. ما خودمون بلدیم چجوری بریم!_

هم درگیر شدم. با این هوا دیگه ماشین گیر نمیاد.. بیاین باال میرسونمتون! االنه  من مزاحم نیستم! دیدید که با اونا_

 که رعد و برق و بارون شدت بگیره!

با شنیدن اسم رعد و برق با وحشت به آسمون نگاه کردم... هنوز اسمش رو تو ذهنم حالجی نکرده بودم که با 

 ته دل جیغ کشیدم!شنیدن صدای غرش شدیدش دستمو روی گوشم گذاشتم و از 

 میاین یا نه؟_

مقاومت نکردم و به نسیم شاره ای دادم.. با هم سوار ماشینش شدیم... بخاری رو به سرعت روشن کرد و به عقب 

 برگشت.

 ترسیدین؟ _

 نسیم به جای من جواب داد:

 ممنون از لطفتون.. ما ملت میریم!_

 من که مسافرم.. خودتون راهنمایی کنین!_

 چشم!_

 لحظاتی بعد جلوی منزل ماشین متوقف شد... فکر کردم باید چیزی بگم:

 ببخشین ...به خاطر ما به دردسر افتادین!_

 با دقت نگاهم کرد و آروم گفت:

 خواهش میکنم.. وظیفه بود!_

بویی که با لبخندی زدم و با خداحافظی کوتاهی از ماشین پیاده شدم.حس میکردم بوی آشنایی از فضای ماشین میاد! 

 بوییدنش یه چیزی تو اعماق قلبم تکون میخورد!

روی تاب بزرگ گوشه حیاط خودمو کمی جمع کردم و دستام رو دور بازوهام حلقه کردم.... ابرای سیاه از دیروز 

باهام سر ناسازگاری داشتن ! بابا خم شد و مسح کشید.... با لبخند نگاهش کردم... عاشق این اخالص و وضوی دم 

 وضش بودم.ح

 لبخند گرمی زد و سالم کرد.

 عادتش بود... همیشه بعد از وضو سالم میداد...!

 سالم بابا جون!_
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کنارم اومد و روی تاب نشست... دستای نمناکش که روی سرم نشست، چشمم رو با سرخوشی بستم و عطرش رو 

 استشمام کردم!

 دلم براتون خیلی تنگ شده بود بابا!_

 بغلش فشرد.. شونه هامو تو

 اآلن دلتنگ چی هستی که چشمات انقدر غم دارن بابا؟_

جا خوردم.... هیچی عوض نشده بود! همون بابا و همون زیرکی همیشگیش! هیچ وقت چیزی از چشمش دور 

 نمیموند.

 هیچی!_

 نگاهی به چشمام کرد که احساس کردم تا داخل سلول های خاکستری مغزم براش مصور شد!

 ریم تو.... ممکنه بارون بگیره! لباستم نازکه!پاشو ب_

سرم و تکون دادم و آروم تو بغلش جا به جا شدم... پیشونیم رو بوسید و پشت سرم راه افتاد. ..مامان مثل همیشه 

مشغول آشپزی بود... آروم از پله ها باال رفتم تا به اتاقم پناه ببرم.این روزا حتی حوصله خودمم نداشتم...دلم شهر 

 خاکستریم و میخواست...دلم تخت فلزیم و خلوتم رو میخواست...دلم خیلی چیزا میخواست! .

 صدای گوشیم بلند شد...با دستم آروم روی پیشونیم زدم و کالفه جواب دادم:

 بله نسیم ؟_

 میدونی چقد زنگ زدم؟_

 کالفه گفتم:

 خیلی.. میدونی منم چند بار جواب ندادم؟_

 مستاصل گفت:

 ابت همونه؟؟جو_

 نسیم؟!!_

 بخدا دیگه باهات یه کلمه هم حرف نمیزنم...!_

 دلم براش سوخت!

 چرا درک نمیکنی نسیم؟؟_

چی رو درک نمیکنم نیل؟ اینکه ده نفرو عالف خودت کردی؟ بخدا سمیرا بُق کرده یه گوشه... میگه اگه نسیم نیاد _

 منم نمیرم!

 مگه خل شده؟ پس بیژن چی؟_

 .... فقط مثل تو خودخواه نیست... به عهدمون وفاداره!خل نشده_

 نسیم بخدا نمیتونم!_

تا کی میخوای فرار کنی ؟ باالخره که چی؟ ما فامیلیم . حاال بعد سمیرا فامیل ترم شدیم. اون برادرِ مادرته.. با این _

 کارا داری عمه رو عذاب میدی!

 بغض لعنتیم سر باز کرد.

 یخوای؟حواست هست ازم چی م_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 1 8  

 

 محلش نذار... اصال نبینش.. بذار بسوزه.... باید به خودت بیای یا نه؟ باید این دندون لق رو بکشی یا نه؟_

_.... 

ببین عزیز دلم... مشکل من سیزده بدر نیست... میام پا به پات میشینم رو تختت مخلصت هم هستم.... ولی به جون _

فقط داری مجرم این جریان میشی! همه فکر میکنن ریگی به کفشت بوده! من  خودت نیل با این کارا.... با این فرارا

 دیگه تحمل این حرف و حدیث هارو ندارم!

 سکوت کردم.. حرفاش منطقی بودن!

 قربونت بره نسیم... بخدا من خوبتو میخوام!_

 اگه دوباره بخواد بیاد طرفم چی؟ ازش نمیترسم ولی.._

 ما مردیم؟ بیا و نشون بده که قوی هستی... که نتونست بشکنتت! هوم؟!غلط میکنه بیاد سمتت. مگه _

 نفس بلندی کشیدم.

 به مامان میگم زنگ بزنه با مامانت واسه وسیله ها هماهنگ کنه!_

 جیغ بلندی زد.

 گوشم کر شد دیوونه!_

 عشقِ خودمی!_

اید این موش و گربه بازی رو تموم میکردم! باید گوشی رو قطع کردم و زانوهامو تو بغلم گرفتم... حق با نسیم بود! ب

 از الکم در میومدم.... من کسی نبودم که میدون رو خالی کنم.!

 بردیا با عجله در اتاق رو باز کرد.

 راکتارو ندیدی؟_

 کدوم راکت؟_

 ای بابا... بدمینتون دیگه! گذاشته بودم توی سبد باالی کمد ولی حاال نیست!_

 فتم و دست از بافتن موهام کشیدم.چشمم رو ازش گر

 آخرین بار داده بودی به نیما... دیگه نگرفتی!_

 دستپاچه شد و کنارم اومد.

 میخوای نریم؟؟ هر چی بخوای همون میشه!_

 دستمو روی ته ریشش کشیدم.

 نه داداشم... دیگه نمیخوام فرار کنم... من کاری نکردم که ازش شرمم بشه!_

 د.پرغرور نگاهم کر

 بهت افتخار میکنم !_

 مشتی به بازوش زدم.

 پاشو لوسم نکن... یه زنگ به سمیرا بزن ... اون دو تا دست داره._

 سرش رو تکون داد و بیرون رفت.

 جلوی آینه برگشتم و موهای بافته شدم رو با کش بستم... شال نخیمم و کاله کاسکتم رو هم سرم گذاشتم!

. 
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. 

انداختم و با حرکت دست اشاره دادم که بیان... پیدا کردن اآالچیق خالی خیلی سخت بود و نیم نگاهی به دورو بر 

ساعتمون رو گرفته بود! گاهی باورم نمیشد جنگل به این بزرگی تو یه روز از سال اینجوری شلوغ بشه! وسایل رو 

 کف آالچیق چیدیم و نفسی تازه کردیم. نسیم لبخند رضایتمندی زد.

 اینجا عالیه! ای ول.._

 گوشیم رو در آوردم و دوربینش رو روشن کردم!

 ژستارو بگیرین تا شلوغ نشده چند تا عکس به یاد موندنی بگیریم._

 بابا و دایی از دور دست تکون دادن.

 بابا اینا هم اومدن... بجنبین!_

کس گرفتن شده بودم... مامان و نسیم پرید وسط مامان و زن دایی و شروع کرد به مسخره بازی در آوردن.گرم ع

بردیا... نسیم و مامان و بابا... نسیم و زندایی.... بردیا و نسیم...زندایی و دایی ... مامان و بابا...همه باهم...دوربین رو 

به بردیا دادم تا چند تا عکس هم از من بگیره. بعد از چند تا ژست دوربین و به نسیم سپردم.. بعد کمی باال و پایین 

 کردن صدام کرد:

 نیل بیار ببینیم چطوری شدن عکسا؟ _

گوشی رو دستم گرفتم و عکس ها رو دونه دونه رد کردم... واقعا جمع گرم و صمیمی بود... دعا میکردم نیما اینا هیچ 

 وقت نیان! فقط جای سمیرا خالی بود!

ت به سینه سرم رو به درختی تکیه داده عکس ها رو با خنده و شوخی کردیم تا رسیدیم به عکسی که من تنها و دس

بودم!گوشی تو دستم خشک شد...احساس میکردم بین انبوه درختای بلوط حتی قد یه نفس هم اکسیژن نمونده... 

عکس رو تا جایی که میتونستم زوم کردم! از دیدن هاله ای تار که درست پشت سرم بود دستام خیس عرق 

 و... این طرز ایستادن... این همه شباهت امکان نداشت!شدن...این قد و هیکل... این حالت م

 صدای نسیم کنار گوشم کم کم واضح شد!

 نیل؟؟ با توام... چت شد یهو؟_

گوشی رو دستش دادم و مثل دیوانه ها دور خودم چرخیدم! چندین و چند بار به طرفهای مختلف چرخیدم و همه جا 

 رو از نظر گذروندم.

 زمزمه کردم:

 م خودش بود!مطمئن_

 چی میگی نیل؟ کی خودش بود؟ دنبال کی هستی؟_

 پریشون دستمو چند بار به صورتم کشیدم.

 خیاالتی شدم؟_

 صدای مامان اومد :

 سمیرا اینا هم اومدن!_

بیخیالی عکس و درگیریِ ذهنیم شدم به مسیر اومدنشون خیره شدم.بیژن و سمیرا دست تو دست هم... پشت 

 و دایی ....و در آخر..!نیمای منفور!سرشون زندایی 
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بابا اخماشو تو هم کرد و بردیا از جاش بلند شد و به جهت مخالف حرکت کرد... برای اون و بابا از همه سخت تر 

 بود! صحبت غرور و غیرت مردونشون بود! خوب میدونستم به خاطر من و مامانه که این جمع رو تحمل میکنن!

آروم سالم دادم... صدای جواب آرومشون رو شنیدم. سمیرا محکم بغلم کرد و زیر گوشم  سرم رو پایین انداختم و

 گفت:

 ممنونم!_

 با محبت نگاش کردم و چشمام رو باز و بسته کردم.

دایی شرمنده سمتم اومد... از جام بلند شدم و بدون اینکه نگاهش کنم سالم کردم.دستشو زیر چونم گذاشت و سرم 

 چشماش پر از هزار تا حرف نگفته بود! رو بلند کرد...

 سالم دخترم! خوبی دایی؟_

 ممنون!_

آه پر حسرتی کشید و سمت بابا و مامان رفت تا باهاشون احوال پرسی کنه... چشمای شرمنده آدمای بیگناهِ این بازی 

دیگه تحمل نگاهای زیر زیرکی بیشتر از همه حال خرابم رو خرابتر میکرد! بعد نهار به نسیم اشاره دادم تا بلند شه. 

 نیما و زندایی رو نداشتم!

 بند کفشم رو بستم و راه افتادم... هنوز چند قدمی نرفته بودیم که صدای نیما رو از پشت سرمون شنیدیم!

 حتی به عقب برنگشتم.

 تنها میرین؟ خیلی شلوغه!_

 ته گفت:نسیم درست رو به روم بود... نیشخندی زد و با یه ابروی باال رف

 خوب که چی؟_

 بیژن متوجه جو شد و گفت:

 کاریشون نداشته باش نیما... بچه نیستن که... سمیرا دوس داری تو هم پاشو همراشون برو._

 لبخند پر رضایتی زدم و ته دلم قربون صدقه ی بیژن رفتم.صدای بردیا هم بلند شد:

 برین... فقط احتیاط کنین...!_

 بخشی به بردیا زد و با پوزخندی یک طرفه به نیما دوباره به جلو برگشت.نسیم لبخند اطمینان 

 چوب خشک جلوی پام رو شوت کردم.

 باز کن دیگه اخماتو... رسیدیم دیگه... نمیخوام جلوش کم بیاری!_

 لبخندی بهش زدم و سرم رو به عالمت باشه پایین و باال کردم.

 یکنه!!نگاه کن نیل.... بیژن داره تاب درست م_

 سرم رو باال کردم.. بیژن طناب رو محکم به باال پرت میکرد و دور شاخه ی کلفتی میپیچوند.

 نسیم مثل جت از بغلم رد شد.

 اینجا چرا؟_

 بیژن چشمکی زد و گفت:

 دورو اطرافمون شاخه محکم نبود... _

 نگاهی به من انداخت.
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 خواستم راحت باشین!_

 کن ازش تشکر کردم...بردیا و سمیرا بهمون نزدیک شدن.با مهربون ترین لبخند مم

 تخته هم حل شد... بیژن بزن کنار که اوستات اومد._

 برو بابا........ رد کن بیاد... کار را که کرد؟_

 سمیرا با خنده و افتخار گفت:

 آن که تمام کرد. _

 بردیا تخته رو دستش داد.

 بدبخت میخوای به سمیرا بگی سوپرمنی؟_

 نه خیر میخوام بگم تارزانم... مشکلی داری؟؟_

 دستاشو به حالت تسلیم باال برد.

 در مقابل عشق این گردن از مو نازکتره._

 صدای خنده همه بلند شد...کار تاب که تموم شد سمیرا چشمکی زد و رو به نسیم گفت:

 بپر باال آجی... اول تو!_

 ئه؟؟ زرنگی؟ مگه من موش آزمایشگاهیم؟_

 نه قربونت برم ... ولی از همه بی هدف تری... بپر باال که ماها آرزو داریم! _

 پشت چشمی براش نازک کر.د.بیژن دستشو دورِ شونه ی نسیم حلقه کرد.

 شوخی میکنه بابا بیا مراقبم!_

 با شک نگاهی بهم انداخت که شونمو باال انداختم... بی میل سمت تاب رفت و سوار شد.

 ی به حالتون اگه یه مو از سرم کم شه!فقط وا_

این بار بیژن با صدای بلند خندید و مشغول تاب دادن شد.صدای جیغ و داد و هورا کشیدن نسیم بلند شده بود...همه 

به نوبت سوار شدن... نسیم... سمیرا... حتی مامان و زندایی هم اومدن و بعد دو سه بار تاب خوردن همراه بردیا 

 لذت مشغول نگاه کردنشون بودم که سمیرا خم شد و با صدایی گرفته گفت: برگشتن... با

 دارم از درد معده میمیرم!_

 با تعجب نگاهش کردم.

 چی شد یهویی؟_

 رنگش زرد بود.

 نمیدونم.. شاید مسموم شدم._

 بیژن نگران و ناراحت کنارش رفت.

 بریم! بچه ها هستین شما خودتون؟ نباید بعد اون همه کبابی که خوردی تاب میدادمت.. بیا_

 سرمو تکون دادم.

 برین استراحت کنین.. ما خودمون هستیم اینجا!_

 سری تکون داد و بازوی سمیرا رو توی دستش گرفت...با احتیاط سوار تاب شدم.

 نسیم فقط تورو خدا آروم ها... باشه؟_
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 باشه بابا!_

امو تکون میدادم... از بچگی عاشق تاب خوردن بودم. نگران به نسیم پشت سر هم تابم میداد و من سرخوش پاه

 آالچیق نگاه کردم.

 میخوای ما هم بریم؟ حالش زیاد خوب نبودا._

 آره.. من میرم ببینم چی شده.. صبر کن تاب بایسته تو هم بیا!_

تاب که حس کردم سرعتش این و گفت و مثل برق از کنارم گذشت.. نگران به جمعشون خیره بود و منتظر ایستادنِ 

داره باز زیاد میشه. با تعجب به عقب برگشتم. نیما پشتم ایستاده بود و تابم میداد. با تنی که نصف به عقب برگشته 

 بود داد زدم:

 تو اینجا چیکار میکنی؟_

 بی توجه به حرفم تاب دادن رو ادامه داد.

 خندیدی و از خندت قند تو دلم آب میشد!یادته وقتی بچه بودی اینجوری تابت میدادم؟ تو هم می_

 عصبی داد زدم:

 تو مریضی نیما.. نگه دار تاب و!_

 بی توجه بهم محکم تر و محکم تر هول داد.

 از همون موقع ها فهمیدم دوستت دارم! نیل؟ چی شد یهویی؟ چرا خر شدم؟ چرا خراب شد؟_

 چیزی نمونده بود اشکم در بیاد. نالیدم:

 دار.. خواهش میکنم!نیما نگهش _

 چرا نبخشیدی؟ چرا نگذشتی؟_

 جیغ زدم:

 نگه میداری یا بپرم پایین عوضی!_

سعی میکردم پام رو روی زمین بکشم اما نیما هر بار محکم تر هولم میداد...چشمامو بستم..پاهامو سفت کردم و با یه 

برخورد کرد و پام پیچ خورد... درد غیر قابل  حرکت به جلو پریدم... به محض افتادنم روی زمین پیشونیم با زمین

 وصفی همه وجودمو گرفت.

 نیما مستاصل کنارم اومد و با ترس گفت:

 نیل؟ چیکار کردی با خودت دیوانه؟_

حاضر بودم از درد بمیرم اما چشمم رو به روی قیافه منفورش باز نکنم... دستمو روی پیشونیم کشیدم...دستم خیس 

 کردم. شد!با نفرت نگاهش

 گم شو از اینجا!_

 نگران باالی سرم ایستاده بود که طاقت نیاوردم . چشمم و از درد بستم و نالیدم:

 پام.. پام داغون شد!_

 چه غلطی میکنی تو؟؟_

با صدای آشنایی چشمم رو باز کردم.. باورم نمیشد! پارسا مقابلش ایستاده بود و با دست یقه ی پیراهنش رو جمع 

 . یعنی خواب میدیدم؟کرده بود.
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 پارسا؟_

 پارسا لحظه ای برگشت و به صورتم دقیق شد... بعد دوباره یقه ی نیما رو تو دستش جمع کرد.

 گفتم چه غلطی میکردی ؟_

 درگیر شدن.. ایمان داد زد:

 تو رو سنه نه؟ تو کی هستی اصال؟_

رو دیدم که هراسون به سمت ما میدویدن...بردیا سریع با صدای جیغ کوتاه نسیم که از دور شنیده میشد بردیا و بابا 

تر از همه خودشو بهشون رسوند... لحظه ای کنار درخت توقف کرد و با ناباوری نگاهی به پارسا انداخت... بعد 

 دوباره سمتشون رفت و سعی کرد جداشون کنه!

 دکتر تهرانی؟ اینجا چه خبره؟_

دستش رو داخل موهاش فرو کرد...پسری هراسون به سمتمون دوید و دست  پارسا نیما رو به عقب هول داد و کالفه

پارسا رو گرفت...چهرش عجیب آشنا بود!..نیما نفس نفس میزد و با خشم به پارسا نگاه میکرد! من هنوز شوکه بودم 

 و مغزم پردازش نمیکرد!

 بابا از دور داد زد.

 نیل؟!_

 به سمتم دوید و منو بغل کرد... بابا هم جلو اومد. نگاه بردیا تازه به من افتاد... سراسیمه

 چی شده؟ خوبی؟ از پیشونیت چرا داره خون میاد؟_

 با همون حالت به بابا نگاه کردم.

 از تاب افتادم... پام! _

 بردیا عصبی گفت:

 یکی به من میگه اینجا چه خبره؟_

کولم کرد و طرفِ آالچیق راه افتاد. من اما نگاهم هنوز به  پارسا بی صدا و بی حرف سرش رو پایین انداخته بود.. بابا

 پارسا بود و چهره ی نگران و عصبیش! پشتِ سرم با بردیا راه افتادن.

 مامان با دست به صورتش کوبید و سمتم اومد.

 الهی من بمیرم.... چی شدی نیل؟ مادر چی شدی؟_

 م هیچی مهم نبود جز اینکه بفهمم پارسا اینجا چیکار میکنه!!نایِ جواب دادن نداشتم.. اصال هیچی نمیشنیدم.. برا

 بردیا پارسا رو رو به جمع معرفی کرد. با چهره ای پر از سوال و گرفته!

 آقای دکتر تهرانی هستن... صابخونه ی نیل تو تهران._

 پارسا رو به همه سالم آرومی داد و دوباره سرش رو پایین کرد.

 ان و زن دایی سالمش رو جواب دادن... بابا جلو اومد و دستش رو فشرد.نگاه همه گنگ بود.مام

 خوش اومدین.. بفرمایین بشینین!_

 بردیا پوفِ عصبی ای کرد.

 نیل؟ اینجا چه خبره؟_

 پارسا به جای من جواب داد. با اخم و نگاهی که رو به پایین بود!
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 بهرامی رو دیدم. با بچه ها اومده بودیم اینجا.. کامال تصادفی خانومِ_

 به اینجا که رسید با اخم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد:

 متوجه شدم یکی داره هولش میده و خانوم بهرامی داد میزنه!_

 موهاش و کالفه چنگ زد.

 تا برسم افتاد پایین!_

 بردیا با حیرت گفت:

 هولش میداد؟؟ کی داشت هولت میداد نیل؟_

 و با اخم گفتم:سرم و پایین انداختم 

 نیما.. هر چی گفتم ولم کن.._

 متوجه رفتن بردیا به طرف نیما که از دور میومد شدم و با هراس گفتم:

 مامان نذار دعوا بشه!_

دست به یقه شدنشون و دیدم.. زندایی با دست به صورتش کوبید و به طرف نیما رفت.. با گوشه ی چشم پارسا رو 

ی به بردیا و نیما خیره بود.. نمیدونستم باید با این معرکه ای که راه افتاده چیکار کنم! نگاه کردم. سردرگم و عصب

 دستِ مامان و گرفتم و گفتم:

 توروخدا بریم مامان.. پام درد میکنه!_

 مامان چشم از بردیا گرفت.

 اآلن میریم مادر.. فرهاد رفته ماشین و بیاره نزدیک!_

رف زندایی و دایی و بردیا رفت.. همین که با پارسا تنها شدم ضربان قلبم شدت گرفت.. بعد از کنارم بلند شد و به ط

 کمی بهم نزدیک شد و عصبی پرسید:

 این پسره کیه؟ هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟_

 برگشتم و تیز نگاهش کردم.

 این و من باید ازتون بپرسم جنابِ دکتر.. اینجا چه خبره؟_

 ه شد.. خواست جوابی بده که بابا رسید.بی حرف به چهرم خیر

 اونجا چه خبره باز؟ اآلن وقته این بحثاست؟_

 بردیا و مامان برگشتن.. بردیا عصبی به سمتم اومد و پشت به من روی زانو نشست.

 بپر باال ببینم.. من بعدا میدونم با این چیکار کنم!_

رفتیم. پارسا تمومِ مدت همراهمون بود. هم تو بیمارستان بی حرف و مخالفت رو کولش سوار شدم و تا ماشین پیش 

.. موقع عکس گرفتن از پام.. هم موقع باند پیچیِ سرم و هم موقع گرفتن داروهام! نمیخواستم بودنش رو جور دیگه 

ای پیش خودم تعبیر کنم ولی هر کاری میکردم نمیشد با منطق دیگه ای پیش رفت! این بودنِ ناگهانی هیچ جور 

 گه ای تعبیر نمیشد!دی

ساعت هشتِ شب بود که به خونه رسیدیم.. پارساو دوستش ایمان جلوی در خداحافظی کردن و قصدِ رفتن داشتن.. 

قلبم برای چند لحظه بیشتر دیدنش به تپش افتاده بود ولی نمیتونستم از نگاه مغرور و چهره ی حق به جانبم صرف 

ند ناحق و بی دلیل ولی دلخور بودم! برای اتفاق و خطایی که مطمئن بودم نظر کنم.. هنوز ازش دلخور بودم.. هر چ
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افتاده بود و مطمئنا هیچ توجیحی نداشت!! مامان و بردیا دست از تعارف برنمیداشتند و در مقابل مخالفت پارسا 

 بیشتر اصرار میکردن.

در حقمون کردین.. یعنی یه لقمه نون  مگه شما غریبه ای دکتر؟ این همه نیل بهتون زحمت داده.. این همه خوبی_

 پیدا نمیشه که باهاش یه ذره هم شده از شرمندگیتون دربیایم؟

این چه حرفیه مادرِ من؟ گفتم که.. من ویالم رامسره! با ایمان یه سر اومدیم تا اینجا برای کاری.. قسمت بود شما _

 رو هم ببینیم! انشااهلل فرصت مناسب تری..

 پرید.بابا میون حرفش 

 حاال که تا اینجا اومدین.. بفرمایید!_

 نگاه گذرایی به من انداخت و ناچارگفت:

 چشم!_

تمامی مدتی که پارسا خونمون بود، تا حاضر شدنِ شام از اتاقم بیرون نیومدم.. خودم و با نسیم تو اتاق حبس کردم و 

است پیشش باشم و هم میخواستم ازش فرار کنم. درد پام بهونم شده بود.. نمیدونستم چه مرگم بود.. هم دلم میخو

 از اینکه به این نزدیکی کنارم بود قلبم به تب و تاب افتاده بود.

 نسیم در زد و با لیوانی آب پرتغال داخل شد.

نمیدونی پایین چه بحثِ داغیه.. عمه بازخواستش کرده که چرا تا به این سن زن نگرفته.. میترسم دختر سوسن _

 ه اینم پیشنهاد کنه!خانوم و ب

 تو جام نیم خیز شدم و اخم کردم.

 نمیدونم این چه اخالقیه که مامان داره.. نمیگه شاید زشته.. اه!_

 ابروی نسیم باال پرید. کنارم نشست.

 فقط زشته دیگه ها؟_

 نسیم بخدا نمیدونم چرا اومده اینجا.. اصال نمیفهمم!_

 به سرم شد. لیوان رو دستم داد و با دست تقه ای

چون خنگی.. چون باال خونت اجارست.. به نظرت این همه تصادف ممکنه؟ ایمان و یهویی پیدا شدنش تو اون بارونِ _

اون روز .... امروز و اومدنشون به جنگل و دقیقا همون جایی که ما بودیم! اینا نمیتونه تصادف باشه عزیزِ من.. رسما 

 تحت تعقیب بودی!

 رس جویدم.ناخنم رو با است

 آخه برای چی؟ اون که.._

اون که چی؟ من مطمئنم یه کاسه ای زیر نیم کاسش هست.. البته به خودِ تو هم مشکوکم.. خدا میدونه شاید قول و _

 قراری داشتید که لو رفت!

 چشم غره ای بهش رفتم که با خنده به لیوانِ آب پرتغال اشاره کرد.

نشه یکمی بیا پایین بشین.. زشته. خوبه مچ پات در رفته.. اگه میشکست که کال بخور .. بخور جون بگیر.. زحمت _

 خودتو به تخت میبستی!

 میترسم نسیم!_
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دقیقا میدونم از چی میترسی.. میترسی گذشتت فاش بشه؟ خوب که چی؟ گناه که نکردی! اینجوری زشت تره.. _

 نداز رو سرت پاشو بریم!ممکنه بابات اینا شک کنن.. لباساتم که خوبه.. یه شال ب

 با شک نگاهی به آینه رو به روم کردم که فقط صورتم توش معلوم بود و چسب بزرگ روی پیشونیم.

 مطمئنی خوبم؟_

 نگاه معناداری بهم کرد و چشماش و باز و بسته کرد.

تو دستاش بود.. گرم  با کمکش از پله ها پایین اومدم. پارسا درست رو به روم روی مبل نشسته بود و فنجون چای

صحبت با بابا و بردیا بودن.. وقتی اومدنم رو دید نگاهش متوجه ام شد و باعث شد سر بابا و بردیا هم به طرفم 

 بچرخه.. حرارت بدنم باالی دوهزار بود.

 بهتری باباجون؟_

 نزدیک رفتم و کنارِ بابا نشستم. نگاه پارسا هنوز روم بود.

 بله! خوبم._

 رو پشتم گذاشت. بابا دستش

خالصه اینکه اومدیم و منزل شما رو دیدیم. هم موقعیت و هم خونه عالی بود برای نیل.. خدا خواست که نصیبمون _

 بشه!

 پارسا خنده ی مردونه ای کرد که از گوشه ی چشم تشخیصش دادم.

 باعث افتخار من بود.. خانم بهرامی دانشجوی بسیار متینی هستن!_

 دم و نگاهش کردم. حالت چشماش امشب خیلی دوست داشتنی بود!سرمو بلند کر

 آروم و زیر لبی گفتم و تو سکوت به صحبت هاشون گوش دادم."مرسی "

 

مامان با صدای بلند اول بابا و بعد بردیا رو صدا زد.. استرس و ترسِ یه عالم تو دلم ریخت.. همین که کنارم خالی شد 

 د اومد. طولی نکشید که صدای آرومش و شنیدم:و با پارسا تنها شدم نفسم بن

 هنوز نگفتی اون غول بیابونی چیت بود؟_

 بی جواب به چهره اش خیره شدم.. نگاهش به فنجون چایش بود.

 برای من کاری نداره پرسیدنش از داداشت یا بابات.. دوست ندارم فکرای نامربوط بکنن!_

 دندونامو روی هم فشردم.

 تونستین قانعم کنین اینجا چیکار میکنین!شما هم هنوز ن_

 خندید.

 همه چی به نوبت.. اول جواب سوالِ من!_

 سرمو با حرص برگردوندم و با حرص گفتم:

 پس بمونین تو خماریش!_

 بابا نزدیک شد.

 بفرمایین شام.. میز آمادست!_
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ا به پیشنهادِ نسیم روی تخت وسط حیاط بعد دستم رو گرفت و تا میز کمکم کرد. بعد از خوردنِ شام همه ی جوون

جمع شدیم.. بیژن و سمیرا هم به دیدن من اومده بودند.. همه با پارسا گرم صحبت بودن و نسیم هر بار با اشاره و 

لب زنی قلبم و تا دهنم پیش میاورد. ساعت نزدیکِ دوازده بود که دور و اطراف تقریبا خلوت شده بود. بیژن و 

 و من و بردیا و نسیم روی تخت نشسته بودیم. بردیا نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: سمیرا رفته بودند

 بازیِ بارسا شروع شد.. فوتبالی نیستی دکتر؟_

 پارسا کتش رو دست گرفت.

 ما دیگه از محضرتون مرخص میشیم.. دیر وقته!_

 کجا؟ مادر جا انداخته!_

 از جایشان بلند شدند..

 حمت دادیم.. بهتره بریم هتل!نه.. تا همینجاشم ز_

 بردیا دستش را روی شانه اش گذاشت.

 این ورا عیبه دکتر.. تا ما هستیم لفظ هتل و مسافرخونه رو نیار.. مادر ناراحت میشه..! نیل میری اتاقت؟ کمک کنم؟_

 نسیم به جای من جواب داد:

 ما یکمم هستیم._

 ایمان از جا بلند شد.

 ارم.. با آقا بردیا تا یه جاهایی میام!من که بدجور خواب د_

 خندیدن و با هم راه افتادن.. سکوت بین سه نفرمون حاکم بود. بعد از چند دقیقه نسیم گفت:

 میرم هندونه بیارم.. میچسبه تو این هوا!_

 با ترس به مسیر رفتنش چشم دوختم!

 پارسا از داخل ظرف میوه سیبی برداشت و مشغل پوست کندنش شد..

 انگار قسمت نیست امشب از دستم در بری!_

 با اخم به چاقوی تو دستش خیره شدم.

 برای شما چه فرقی داره؟_

 سیب رو تو بشقاب گذاشت و چاقو رو توش فرو برد. با تحکم گفت:

این بچه بازیا یعنی چی؟ یکی در اون حد اذیتت میکنه و جیکت در نمیاد.. کی بود اون؟ چی میگفت که برای _

 نشنیدنش خودتو از اون ارتفاع پرت کردی پایین؟

 به چشماش خیره شدم.

 این وقتِ سال... تو این تعطیلیِ مهم اینجا چیکار دارین؟ باید بدونم اینجا چه خبره؟_

 چند لحظه تو نگام خیره شد و گفت:

 گفتم که.. کامال تصادفی بود.. دنبالی چی میگردی نیل؟ اعتراف؟ اعالن عشق؟ چی؟_

 منقلب از جام بلند شدم.

خودخواهین.. فکر کردین کی هستین؟ به من ثابت شد شما کی هستین.. اون روز ثابت شد.. شما یه دختربازِ _

 قهارین که فکر میکنین همه هالکتونن!
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 به ساق پام خیره شد.

 بشین پات درد میگیره.. ببین با خودت چیکار کردی؟_

 د.بی توجهیش به حرفام عصبی ترم کر

 به شما چه مربوطه؟؟ مگه پای من نیست؟_

 اخم کرد.

 بچه نشو نیل.. میخوای داداشت بشنوه؟_

 پوزخند زدم.

 میترسین؟ نترسین این وصله ها به شما نمیچسبه!_

 بلند شد و رو به روم ایستاد.. بازوم و گرفت و بزور نشوندم روی تخت.

 م میمونی رو دستم ...حوصله پرستاری ندارم بچه!میگم بشین بگو چشم.. فردا پسفردا که برگشتی_

 دست به سینه روم و برگردوندم!

انتظار نداشته باشین این مسخره بازیا رو باور کنم... ایمان و اون روز.. اتفاقات امروز.. من بچه نیستم جنابِ _

 تهرانی.. باید بدونم چرا تعقیبم میکردین!

 زد.با محبت نگام کرد و لبخند صمیمی ای 

 اگه بگم دلم برات تنگ شده بود خیالت راحت میشه ولمون کنی؟_

قلبم زیر و رو شد.. تو همین چند ثانیه مردم و زنده شدم. سرمو پایین انداختم.. نزدیک شدنش رو حس کردم و با 

 استرس به پنجره ی رو به رو خیره شدم.

 نیل؟ اون کی بود؟ چی میگفت بهت؟_

 م.نگاهم و به پایین دوخت

 یه حماقت.. یه اشتباه بزرگ.. یه گذشته ی تیره!_

 صداش جدی شد.

 یعنی چی؟_

 برگشتم و نگاهش کردم.

 نیما پسر داییمه.._

 با حالت استفهامی نگاهم کرد.

 و نامزدم بود!_

 صورتش به یکباره جمع شد.

 نامزدت؟؟!_

 سرمو تکون دادم و پایین انداختم.

 کنیم.. چند ماهی به ازدواجمون مونده بود که ...آره.. قرار بود ازدواج _

 حتی صدای نفس کشیدنش هم نمیومد.. سرمو باال کردم. نگاهش ناباور بود.

 چی میگی تو؟ نامزد؟_

 انگشتام و به بازی گرفتم.
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قع پشیمونه بهم خیانت کرد.. با یه دخترِ خیابونی.. قبل از عروسیمون فهمیدم و همه چی رو بهم زدیم.. از همون مو_

 و دنبالِ عفوه.. ولی...

صدای قدم های بلندش رو شنیدم.. به طرف در میرفت.. ایستادم و با حیرت دور شدنش رو دیدم.. ثانیه ای طول 

 نکشید که در خونه بسته شد.. اون قدر با صدا که ایمان بالفاصله بیرون پرید.

 چی شد؟ کجا رفت؟_

 سرمو پایین انداختم!

 نمیدونم!_

ی گفت و پشت سرش از خونه خارج شد. قطره اشکی از چشمم زیر پام چکید.. نسیم کنارم اومد و "ال اله اال اهلل "

 بازوم و نوازش کرد.

 فهمید؟_

 سرمو تکون دادم.

 بهتر شد.. بذار از همین حاال بدونه! بیا بریم تو!_

 نگاهِ آخر رو به درِ بسته خونه انداختم و به کمکش داخل رفتم

 پارسا

 

 لگد محکمی به گلگیر ماشین زدم..صدای ایمان رو اعصابم بود.. برگشتم و با خشونت یقش رو جمع کردم.

 چیه ایمان؟ بنال؟_

چته رم میکنی؟ اینجا که خونه بابات نیست؟ حواست هست با این بچه بازیات چه دردسری واسه دختر بدبخت _

 میشی؟

شیدم... تو زندگیم هیچ وقت تا این حد احساس شکست نمیکردم...چیزی که یقشو ول کردم و با خشونت موهامو ک

 مال من بود... مطعلق به من بود... صاحب قلب من بود...

 قبال مال کس دیگه ای بوده!..نه! من اینو نمیتونستم هضم کنم! من مردِ این امتحان نبودم.

 م برگردم... نذاری بریا؟آروم باش رفیق... دو دقیقه واستا برم تو گندتو درست کن_

سرم و با عصبانیت تکون دادم. با شک نگام کرد و رفت.ریموت ماشین رو زدم و سوار شدم. سرم رو روی فرمون 

 کوبوندم... یک بار دو بار سه بار...آروم نمیشد. نه مغزم...نه قلبم!

 ایمان سوار ماشین شد و درو بست.

 برگردیم. به بردیا گفتم میریم یه دوری بزنیم و_

کالفه دستمو روی پیشونیم کشیدم...هزاران بار تا نوک زبونم اومد تا از حال نیل بپرسم اما نتونستم..پامو روی گاز 

گذاشتم و ماشین رو از جاش کندم.. تو خیابونای خلوت و کوچیک بی هدف رانندگی میکردم. دلم میخواست 

شتم... کسی رو که قبل از من نیل مال اون بوده... خنده هاش... میتونستم و همین اآلن نیما رو با دستای خودم میک

 گریه هاش... چشماش... اون موهای مواج بلندش.

 از تصورش چشمامو بستم و دستمو چند بار روی فرمون کوبوندم.

 بس کن پارسا... این همه ناراحتی واسه چیه؟_
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زن زندگیم داشتم... از این رگ برجسته روی گردنم که  هه! اون چه میفهمید از من... از حس مالکیتی که روی تنها

 هر لحظه کلفت تر میشد و نفسم رو تنگ میکرد چه میفهمید؟

 هیچی نگو ایمان... نمیتونی بفهمی تو چه حالیم... حداقل نمک رو زخمم نپاش._

 خیل خوب! حد اقل بگو میخوای چیکار کنی؟_

 ه.نمیدونم... هیچی نمیدونم... سرم داغ کرد_

 کجا داری میری؟ جاده دریا ایما؟_

 میدونم.!_

پوفی کرد و دیگه چیزی نگفت... میدونست وقتی روانم قاطی باشه تکلیفم حتی با خودمم معلوم نیست!..ماشین رو 

روی ماسه های خیس نگه داشتم... سویشرتم رو از صندلی پشت برداشتم و بدون مکث پیاده شدم...سرم و رو به 

 .آسمون گرفتم

 خدایا این دیگه چه جور آزمایشیه؟_

 ایمان دستشو روی شونم گذاشت .

 نمیخوای بگی چی شده؟_

 نفس عمیقی کشیدم.

 اون لندهور نامزد سابقش بوده.. بچه به این کوچیکی قبال نامزد داشته.. میتونی فکرشو کنی؟_

 بی صدا به حرفم گوش داد.

 ! چطور نفهمیدم!خیانت دیده.. طالق چشیده.. درک نمیکنم_

بی صدا سمت آب رفتم... خم شدم و چند مشت ازش به صورتم پاشیدم... احساس میکردم آروم تر شدم...حالت 

چشماش از جلوی چشمم کنار نمیرفت. برگشتم و کنار تخته سنگی که ایمان روش نشسته بود روی شن های 

 مرطوب نشستم.

 هنوز خیلی بچه ست! نمیفهمم.. چطوری تونسته از پس اش بر بیاد._

 دختر قوی ایه!_

 به طرفش سر چرخوندم.

 تنهاش نذار.. همین حاالشم با رفتنت خردش کردی..!_

 سرمو به نشونه تاید تکون دادم و به موج های دریا خیره شدم.

ی غرورشو بشین تکلیفتو با دلت روشن کن... یاد خطا و اشتباه خودت بیفت.. این دختر کار بدی نکرد که اینجور_

شکستی! بشین فکر کن و به نتیجه برس. اگه دیدی برات مهمه امشب باید برگردیم اونجا ... اگه نه تو بشین من 

 وسایلو میارم پایین و خالص! ولی دیگه تا آخر عمرت اسمشم نمیاری!

از خودم منزجر  دستاموروی زانوم بغل کردم و چونمو روش گذاشتم...از تصور چشمای خیس و قرمز نیل تا حد مرگ

شدم... از خودم که تا چند وقت پیش تنها به فاصله نادیده گرفتن یه دیوار به خودم ،به احساسم و به نیل خیانت 

 کرده بودم.

مثل برق از جام بلند شدم و سمت ماشین رفتم.. حق با ایمان بود... بد کرده بودم... باز هم به خودخواهانه ترین شکل 

 ممکن بد کرده بودم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 2 1  

 

 

ماشین رو جلوی در پارک کردم و به ایمان اشاره دادم تا زنگ رو بزنه... ایمان موذب سری تکون داد اما هنوز 

دستش به زنگ نرسیده متوجه شدیم که الی در بازه..نفس راحتی کشیدم و پشت سرش وارد شدم. بردیا روی تاب 

 سف برام تکون داد و سالم کرد.نشسته بود و سرش رو توی دستاش گرفته بود.. ایمان سری با تا

بردیا بدون اینکه سرش رو بلند کنه جواب سالمش رو داد... ایمان نگاه کوتاهی بهم کرد و راه خونه رو در پیش 

گرفت..به عنوان یه مرد میدونستم چی در انتظارمه!..آروم سمتش رفتم و روی تاب نشستم...حتی با تکون خفیف 

 تاب هم سرش رو بلند نکرد!

کوتش کم کم داشت آزار دهنده میشد... نمیدونستم چی باید بگم... خیلی حرفا برای گفتن بود و حرفی برای س

گفتن نداشتم!..ترجیح دادم خودش پای صحبت رو باز کنه... به پشت تکیه دادم و دست به سینه به ماه باالی سرم 

 خیره شدم!.باالخره قفل سکوت رو شکست:

 کار خوبی نکردی!_

 رو بیرون دادم و دوباره سکوت کردم. نفسم

 از سر شب منتظر بودم نیل بخوابه تا باهات صحبت کنم.. آخرش خراب کردی.. خیلی بد!_

 با تعجب نگاهش کردم که گفت:

 چقد خاطرش رو میخوای؟_

 جا خوردم... این صراحت رو پیشبینی نکرده بودم! تو سکوت سرم و پایین انداختم.

 زد. لبخند یه وری ای

 میدونستم.. از همون موقع که اومده بودم تهران شک کرده بودم. امروز مطمئن شدم!_

 همون طور سر به زیر گفتم:

 میخواستم باهات صحبت کنم.. ولی خواستم اول از اون مطمئن شم!_

 لحنش جدی شد.

د درست... هم بازیش بود درست... نیل خیلی ضربه خورده... من با ازدواجش مخالف بودم... نیما از بچگی باهاش بو_

 دوستش بود درست.. اما هیچ وقت واسه روح پاکی مثل نیل ساخته نشده بود!

سکوت کردم... نه برای اینکه با آوردن اسم اون ناکس شکنجم کنه... فقط برای نیل! میخواستم همه چیزو بدونم... 

 همه چیزایی که قبل از من از زندگیش گذشته!

ل از ازدواجشون نگذشته بود که بهش خیانت کرد.. خبرش نرسید.. عکسش رو ندید.. از کسی نشنید.. هنوز نیم سا_

با چشمای خودش دید... کسی که هنوز کارتون دیدن رو ترک نکرده بود و عادت به دیدن یه فیلم معمولی نداشت 

 کثیف ترین و دردناک ترین صحنه زندگیش رو با چشمای خودش دید.

 کردم... دستم رو مشت

دید و دم نزد.... دید و نفرین نکرد... دید و آه نکرد. فقط رفت... از هممون برید و رفت...رفت دنبال زندگیش.. _

 رفت دنبال هدفش... رفت تا دوباره نیل شه.

 کامال به سمتم برگشت و به چشمای خون بارم خیره شد.

 ه خاطر این شکست اونو سرزنش کنی! میفهمی؟و تو... به هر دلیلی... با هر احساسی... حق نداری ب_
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 دستمو پشت گردنم گذاشتم و چشمامو بستم...

من هیچ وقت نیل رو به خاطر هیچی سرزنش نمیکنم و نکردم. من دیدم به خاطر همکالم نشدن با اون مرتیکه _

م...من احمق چجوری از تاب پرید پایین. دیدم تو بیمارستان چهرش چجوری رنگ گچ دیوار بود.. میفهم

 نیستم...ناراحتیه من بابت چیز دیگه ایه!

میتونم از نگات بفهمم چه خبره... منم مردم... نگاه یه مرد و میشناسم... فقط به من بگو میخوای چیکار کنی! ما مار _

 گزیده ایم.

رم و پاش می نمیدونم باید چی بگم.. از اینکه این صحبت چهارچوب رسمی نداره موذب ام اما... دوستش دا_

 ایستم!...فقط بهم وقت بده..!

 چقدر؟_

 اون قدر که احساس نیل رو نسبت به خودم بفهمم.. انقدر که بدونم قبولم داره... بی اجبار... بی منت!_

 سرش رو تکون داد و از کنارم بلند شد.

ب انقدر داغون نمیشد... درست نیست از احساسش بهت چیزی بگم اما فقط بدون اگه احساسی در میون نبود امش_

 امیدوارم نا امیدش نکنی!

 لبخند اطمینان بخشی به روش زدم و سرم و تکون دادم.

 متشکرم!_

با حس درد شقیقه هام از جام بلند شدم.. ایمان مثل یه تیکه گوشت رو زمین افتاده بود و میشه گفت تا جای ممکن 

...شلوار ورزشی تا شده روی تخت بهم دهن کجی میکرد.تو دلم نفس هم نمیکشید! دکمه باالی شلوارم رو باز کردم

 به خودم خندیدم! حتی حواسم نبود چه طور و کی خوابم برد چه رسد به فکر عوض کردن شلوار!

از روی ایمان قدم بلندی برداشتم و در و باز کردم..از پله ها پایین اومدم و کشیده شدم به سمت سر و صدای 

نوم روی میز چهار نفره ی آشپزخونه نشسته بود و سبزی پاک میکرد.. با دیدن من دستی به آشپزخونه.. ژاله خا

 روسریش کشید.

 سالم... صبحتون بخیر!_

 سالم پسرم... صبح شما هم بخیر... خوب خوابیدی؟ ببخش اگه کمی و کسری بود!_

 شرمنده لبخندی زدم.

 نزنین این حرفو... خیلی محبت کردین!_

ون داد و دوباره مشغول سبزی پاک کردن شد... احساس میکردم میخواد چیزی بگه اما دو دله...صندلی سرش رو تک

 رو بیرون کشیدم و رو به روش نشستم... برگهای شویت رو تند تند تو دستش دسته میکرد.

 گشنت شد پسرم نه؟ فکر نمیکردم انقدر زود پاشی... تو خونه فقط من و نیل زود پا میشیم!_

 تم لرزید... پس کوچولوی من بیدار بود.!دس

 نه گرسنه نیستم... فقط سرم درد میکنه.... خانوم بهرامی کجاست؟_

 به چشمام دقیق شد... چشماش شباهت فوق العاده ای به نیل داشت..

ا هم باد توی اتاقشه... اآلن بهت یه جوشونده میدم تا نیم ساعت دردت خوب میشه... هوای مرطوب همینه.. لب دری_

 زیاد میزنه!
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 پشت به من مشغول دم کردن چیزی شد..

نه من کال میگرن دارم..گاهی عود میکنه.. راستی..، بابات دیشب معذرت میخوام.. یکم حال و هوام قاطی شد... _

 گفتم شاید بد نشه شب آخر یه سر به دریا بزنم!

 به سمتم برگشت و با محبت نگاهم کرد.

از بچگی همینن.. هر قدرم بزرگ بشن بازم بچه ان.. اگه دیشب تو عالم بچگی کاری کردن یا پسرم این بچه ها _

 حرفی زدن که ناراحتت کردن شما به بزرگیت ببخش

 از سادگی این زن در عجب بودم! از خودم خجالت کشیدم!

ی میشه فوت کرده... مادرم این چه حرفیه که میزنین مادر؟ بچه ها خیلی هم به من محبت دارن... پدر من چند سال_

 هم خارج از ایرانه... دیروز نه که سیزده بدر بود! یکم اوضاع و احوالم بهم ریخت!

 حالم از خودم و دروغم بهم خورد!

 با محبت نگام کرد.

ی چه فرقی داره پسر گلم... خدا پدرتو بیامرزه و مادرت رو واست نگه داره... ما هم مثل اونا.. چرا غریبی میکن_

 آخه؟

 جوشونده رو رو به روم گذاشت..

 بخور... برای نهار هم سبزی پلو با ماهی درست کردم.. دوست داری که؟_

لبخندی بهش زدم... صمیمی و از ته دل.... محبت و سادگی این زن هر لحظه بیشتر غرق لذتم میکرد.حاال میفهمیدم 

 سرچشمه نگاه مهربون نیل از کجا بود!

 ین مادر! ما بعد از نهار دیگه رفع زحمت میکنیم!خیلی محبت کرد_

 چرا پسرم؟ بد میگذره؟_

بد نمیگذره مامان... سخت میگذره... دکتر عادت ندارن تو منگنه باشن... به خانواده و محیطای این مدلی عادت _

 ندارن! مگه نه؟

 ش کافی بود!سرمو بر نگردوندم تا نگاهش کنم... برای دیدن دلخوریش تنها شنیدن تن صدا

 مادرشرمنده لب گزید.

 خدا مرگم بده نیل.... این چه طرز حرف زدنه؟_

حضورش رو کنارم حس کردم... سرمو بلند کردمو به چشماش نگاه کردم...مثل دو تا تیکه یخ شده بود!هیچی 

حاالت صورتم رو  نگفتم... میترسیدم با کوچکترین حرفی همه چی رو خراب تر کنم... از چشماش میخوندم که داره

 میکاوه.

 لبخندی بهش زدم و لیوان جوشونده رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم... قیافش مات و مبهوت شده بود!

این روزا کنترل احساساتم از دستم خارج شده بود... تنفس تو هوایی که نیل توش نفس میکشید و قوانینی که باید 

 رعایت میشد طاقتم رو طاق کرده بود!

 

*** 
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بعد از خوردن نهار روی مبل کنج خونه کنار آقا فرهاد نشستیم. ایمان اجازه خواست و باال رفت تا وسایل رو داخل 

 ماشین جا به جا کنه.

آقا فرهاد و بردیا مشغول صحبت بودن... منم به رسم ادب هر چند وقت سرم رو تکون میدادم و لبخندی میزدم... اما 

بود که گوشه راهرو ایستاده بود و مغموم به حیاط خیره شده بود!از تصور اینکه قراره تا چند همه حواسم پیش نیل 

 دقیقه ی دیگه بدون اون برگردم احساس خفگی میکردم.حتی نمیدونستم کی قراری برگرده!

ی با صدای خانوم بهرامی سرم رو باال کردم... چای رو از سینی برداشتم و تشکری سرسری کردم!باید کار

میکردم...این همه راه رو نیومده بودم که دست از پا کوتاه تر برگردم.. نمیتونستم ...حاال که این حقیقت رو هم 

 فهمیده بودم... نیل رو نمیتونستم با این حال اینجا ولش کنم.

 اصال مگه این دختر درس و مشق نداره؟_

 بردیا به طرفم برگشت.

 چیزی فرمودی دکتر؟_

 و تکون دادم.دستپاچه سرم 

 نه.. میگفتم کالسای خانومی بهرامی از کی شروع میشن؟_

 آقا فرهاد رو به نیل پرسید:

 دخترم کالسات از کی شروع میشن؟_

 نیل نگاهی به من انداخت و گفت:

 تا یکی دو روز.. چطور مگه؟_

 فتم:آقا فرهاد استفهامی به من خیره شد.. دل رو به دریا زدم و بعد تک سرفه ای گ

من که دارم امروز برمیگردم.. خانوم بهرامی هم که پاشون در رفته و با اتوبوس و هواپیما براشون سخت میشه _

 رفتن.. میخواستم ببینم اگه مشکلی نداشته باشه با من بیان! البته قصد جسارت ندارم!

 بردیا و آقا فرهاد به همدیگر و بعد به من نگاه کردند.

 چه جسارتی.. فقط نیل وسایلش جمع نیست.. شما هم ظاهرا دسته جمعید! خواهش میکنم پسرم_

 متوجه منظورش شدم و سریع گفتم:

 نه نه.. فقط من و ایمانیم.. وسایلم رو از ویال بر میدارم و حرکت میکنیم! البته عرض که کردم.. هر طور مایلید!!_

 ود گفت:بردیا نگاه معناداری بهم کرد و رو به نیل که خشک شده ب

 میری؟_

 نیل سرش را تکانی داد.

 وسایلم!_

 جمعشون میکنی! البته اگه دوست داری!_

 نیل نگاهش را بین ما رد و بدل کرد.

 من میتونم با اتوبس برم... ولی هر طور بابا صالح بدونن!_

 اشته شد.فرهاد با تعلل نگاهی به بردیا کرد.. چشمای بردیا رو دیدم که با اطمینان روی هم گذ

 بسیار خوب.. اگه براتون زحمتی نباشه از نظر ما ایرادی نداره!_
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 رومو برگردوندم و لبخند محوی به چهره ی مات و مبهوت نیل زدم.

 نیل

 

 گوشی رو با فاصله از گوشم گرفتم تا جیغ نسیم گوشم رو کر نکنه!

 مرگه من؟_

 انتظار این برخورد و نداشتم!بخدا منم شوکه شدم نسیم... بعد رفتارِ دیروزش  _

 باورم نمیشه! _

 نفس عمیقی کشیدم.

 منم باور نمیکنم! به نظرت چیکار کنم؟ برم باهاش؟ _

 مگه نمیگی قبول کردی؟_

 ناخنم و به بازی گرفتم.

 آره ولی میشه زد زیرش.. من هنوزم ازش.._

 اَه.. جمع کن بابا.. فرصت به این خوبی!!_

 راش گییجم میکنه!نمیدونم... کا _

 کی میرید؟ _

 فکر کنم تا یه ربع... مامان داره وسایلمو جمع میکنه! _

 کمی مکث کرد.

 پات بهتره؟_

 از روی تخت بلند شدم.

 بهتره.. مامان داره صدام میکنه نسیم. کاری نداری فعال؟_

 نه عزیزم.. فرصت نشد خداحافظی کنیم. میبوسمت!_

 ردم.سرم و از اتاق بیرون ب

 اومدم مامان!_

 مانتوم و تن کردم و پایین رفتم. همه داخلِ حیاط بودن! بردیا چمدونم و داخل ماشین گذاشت و آروم از کنارم گفت:

اگه سفارشِ کار نداشتم و یکی دو روز دیرتر میرفتی خودم میبردمت.. بابا چشماش ضعیف شده.. دوست ندارم _

 رانندگی کنه!

 به روش زدم. لبخند اطمینان بخشی

 خیالت راحت داداش.. آقای تهرانی قابل اعتماده!_

 با حالت خاصی نگاهم کرد و برگشت.

 خوب پارسا جان.. جانِ نیل و جانِ شما.. با احتیاط برین!_

با مامان و بابا روبوسی کردم و نشستم...پارسا هنوز بیرون بود... بابا و بردیا باهاش حرف میزدن و اون سرش رو 

ون میداد..بعد از دست دادن با بابا و بردیا و خداحافظی از مامان سوار ماشین شد.مامان با بغض پشت سرمون آب تک

 ریخت. تا آخر کوچه براشون دست تکون دادم.سر خیابون که رسیدیم پارسا گفت:
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 کمربندت رو ببند! _

و گوش دادم و بعدِ بستنِ کمربند،  از آینه بهش نگاه کردم. بدون هیچ حالتی به رو به رو خیره بود.حرفش

چشمامو.بستم و به پشت تکیه دادم. چهره ی دیشبش یه لحظه از جلوی چشمم کنار نمیرفت... هنوز نمیدونستم 

 قراره از این به بعد چه رفتاری باهام داشته باشه.. فقط میدونستم این بزرگیترین امتحانش پیشِ من خواهد بود!!

 گوشی شکست!..ایمان گوشی رو جواب داد: سکوت ماشین با صدای زنگ

 سالم. _

... 

 آره تقریبا!_

... 

 چی؟؟؟_

 گوشام تیز شد. پارسا به طرفش برگشت.

 مگه مغز خر خوردین؟؟_

... 

 سرش و تکون داد و گوشی رو طرف پارسا گرفت.

 بازم دستِ گل به آب دادن!_

 .پارسا گوشش رو روی گوشی گذاشت.تمامِ تنم گوش شد

 چه گندی زدین باز؟_

... 

 چی میگی تو؟ کی گفت بیاریدش؟_

.. 

 داد زد:

 گور بابای امیر.. مگه نگفتم از این غلطای اضافی نکنین؟؟_

.. 

سرش و برگردوند و کلماتی زیرِ لب گفت که نشنیدم! از ظاهرش مشخص بود حسابی عصبانیه! ایمان بعد خداحافظی 

 سرسری و کوتاهی رو بهش گفت:

 تو اعصاب خودت و خرد نکن من درستش میکنم!_

 چی رو درست میکنی ایمان؟ نمیشناسی دختره ی نچسب و؟_

 با دقت بهش خیره شدم که با نگاهش غافلگیرم کرد.

 بابا تو که وسایل و میگیری میری!تو چرا ناراحتی؟_

 سرش و عصبی تکون داد.

رم میاد میدونم! تازشم.. مگه نگفتم تو ویالی بابا دختر مختر نمیفهمی ایمان.. این دختره کنه ست.. هر جا ب_

 نمیخوام؟ اینا چرا تو کتشون نمیره ایمان؟
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اخمام بی اختیار تو هم رفت.. سرمو برگردوندم و به مناظر جاده خیره شدم. نمیدونم کی وسط جر و بحثشون چشمام 

 گرم شد و خوابم برد!

م.هوا کامال تاریک شده بود.سرم رو چرخوندم.. به جز من و پارسا کسی تو با توقف ماشین چشمم رو آروم باز کرد

 ماشین نبود!

 پارسا با دستش شقیقه هاشو میمالید.. از آینه جلو نگاهی بهم انداخت و گفت:

 بهتری؟ درد که نداره پات؟_

 کش و قوسی به تنم دادم.

 خوبم... کجاییم؟_

 :به سمتم چرخید و با اخمایی در هم گفت

 رسیدیم ویالی من...روسریتو بکش جلو... ایمان بیاد میریم._

دستم سریع رفت روی شالم که تقریبا از سرم افتاده بود.. همزمان در جلوی ماشین باز شد و صدای ناشناسی به 

 گوشم رسید:

 سالم... چرا نمیای تو؟_

 داریم برمیگردیم... چی شد این ایمان؟_

غل صندلی جلو چهره ناشناس پسری هم سن و سال پارسا رو دیدم.چشم تو چشم هم سرمو کمی خم کردم.. از ب

 شدیم... از نگاهش خوشم نیومد... سرمو سریع برگردوندم.. این بار پارسا رو دیدم که با اخم بهش خیره شده بود!

 مثل اینکه داره چمدونت و میبنده ... میترسی بیای تو؟_

 دوند.زیر لب چیزی گفت و سرش رو برگر

سرم رو آروم دوباره برگردوندم...پسر با پوزخند مسخره ای به پارسا خیره بود.ایمان از پشت دستش رو رو شونه ی 

 پسر گذاشت و کنارش زد.

زنگ زدم اطالعات.. جاده افتضاحه.. اگه امشب راه بیفتین تا صبح تو ترافیکین! هم تو تحملش رو نداری هم این _

 به نظره من بهتره تا فردا اینجا باشین.. صبح حرکت کنید صالح تره! دختر پاش درد میکنه...

 کجا بیایم ایمان؟ اونم با وجود اون دختره ی..._

 سرشو روی فرمون گذاشت.

 بخدا اگه بیام تو هیچ کدومشون و زنده نمیذارم.. اینجا خونه ی منه یا سگ دونیه کثافتکاریه اون عالفا؟_

 طراف انداخت.ایمان نگاهی به دور و ا

ببین داداشم... اینجا ویالی خودته... اگه نمیخوای ببینیش عذرشو میخوایم... دلیلی نداره خودت و یه دختر امانت _

 رو آواره کنی!

پارسا سمت من برگشت.آب دهنم رو قورت دادم و بهش خیره شدم.چند بار نگام کرد و دوباره به جلو 

 رد و گفت:برگشت..مستاصل دستش رو الی موهاش ب

 به مرگ خودت اگه ازم آویزون بشه میندازمش وسط جاده... به خدا اعصابشو ندارم!_

 اون با من.. تو حواست به این باشه... میدونی که چی میگم!_
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چشم غره ای بهش رفت و از ماشین پیاده شد. با تعجب بهشون خیره شدم. بیرونِ ماشین چیزایی به هم میگفتن که 

 د چند دقیقه درِ پشت رو باز کرد و گفت:نمیشنیدم. بع

 مجبوریم امشب و اینجا باشیم!_

 آروم نالیدم:

 به مامان اینا چی بگم؟_

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت:

دروغ نگو... ولی راستشم نگو که سوءتفاهم شه... فعال بیا بریم.. فقط حواست باشه نمیخوام با کسی جز من و ایمان _

 تو اتاقم... همون جا استراحت میکنی.. هر چیم که خواستی به من یا ایمان میگی. باشه؟ صحبت کنی. میبرمت

با اخمای در هم سرم و به ناچار باال و پایین کردم و پیاده شدم.آروم آروم به ویال نزدیک شدیم.. ایمان درو برامون 

افتاد... با شنیدن سالم ظریفی سرم رو باز کرد و داخل شدیم.اول از همه چشمم به شیشه های پر و خالی روی میز 

برگردوندم! با اولین نگاه چهره ی ظریف دخترک مو طالیی رو کنارِ جمعی از دختر و پسرا تشخیص دادم.با همون 

 نگاه پرکینه تو ذهنم پررنگ شد. همون دخترکی که اون شب جلوی رستوران دیده بودیمش!!

 پارسا دستم رو کمی هول داد و آروم گفت:

 فقط برو باال.. نیازی نیست به کسی سالم بدی!_

چشم از جمع گرفتم و به دنبالش سمتِ پله ها رفتم.. پایین پله ها دستش رو برام دراز کرد. مچ دستش رو به ناچار 

گرفتم که پوف کالفه ای کرد و بالفاصله دستم رو تو دستش گرفت! ضربانِ قلبم روی هزار رفت و دستام بالفاصله 

 ! !از پشتِ سر صدای پسری رو شنیدم:عرق کرد

 نمیخوای معرفی کنی؟_

 نغمه به طرفداری ازش ادامه داد:

 راس میگه... فکر کنم بد نمیشد حد اقل معرفیش میکردی!_

 پارسا عصبی به عقب برگشت.

نمیخوایم.. شب  حوصله هیچ کدومتون و ندارم چون قوانین و شکستین.. ما تا صبح اینجاییم.. سر و صدا و زرِ مفتم_

 خوش!

 خـــوش بگذره!_

صدای کشدارِ پسر حالم رو بهم زد. پارسا چشماش و رو هم فشار داد و دستم و به طرفِ باال کشید.!درِ اولین اتاق رو 

 باز کرد و اجازه داد تا اول من وارد بشم. چشمم به چمدون بسته ی روی تخت افتاد!

بشی... قول میدم تالفی کنم... فقط تو هم قول بده یه امشب رو بهم اعتماد  ببخش نیل... نمیخواستم اینجوری اذیت_

 کنی و دردسر درست نکنی باشه؟

 منظورش رو از کلمه امشب و دردسر درک نکردم! با استفهام به طرفش برگشتم و گنگ نگاهش کردم.

مشب و بد بگذرون.. تا حد ممکن اون پایین پنج شیش تا جوون هست که پاش بیفته از گرگِ بیابون بدترن! یه ا_

 بیرون نرو! من همین پایینِ تخت میخوابم. تو هم یکم استراحت کن. صبح زود راه میفتیم!

 رگ های گردنم خشک شد!

 یعنی...... امشب باید اینجا باشیم؟_
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 چمدون رو از روی تخت برداشت و اشاره کرد تا بشینم.

باشه که دله نیستم... باور کن دوست نداشتم تو همچین موقعیتی قرار فکر کنم قبال چندین بار بهت ثابت شده _

 بگیری ولی میبینی که راه چهار ساعته تا رامسر رو تو شش ساعت اومدیم.. با اوضاع پات این بهترین گزینست!

 سرم و پایین انداختم.

 میرم برات شام و وسایل مورد نیاز بیارم. همین جا باش تا برگردم خوب؟_

 ه ی آرومی گفتم که از کنارم بلند شد و از اتاق بیرون رفت.باش

چمدونم گوشه ی اتاق بود.. تو شلوار جینم احساس راحتی نمیکردم.. مچ پام ذوق ذوق میکرد. با شک نگاهی به در 

 قفل شده کردم و سمت چمدونم رفتم. شلوار نخی گشادم رو ازش بیرون کشیدم و تنم کردم.. ترجیح دادم مانتومو

در نیارم. چون هم خنک و هم راحت بود! شالم رو روی سرم مرتب کردم و روی تخت نشستم..صدای خنده ی 

دخترا و سر و صدای بلند پسرا از پایین میومد.. صدای مالیم گیتاری هم به گوش میرسید. نیم ساعتی از رفتنِ پارسا 

 به پایین گذشته بود. سرم و روی بالشت گذاشتم و چشمامو بستم.

. 

. 

نمیدونم چقدر گذشته بود که با بوی خوشِ غذا چشمم و باز کردم. پارسا کنارم روی تخت نشسته بود. تو دستش 

 سینیِ غذا بود! زود از جام بلند شدم. لبخندِ خاصی به روم زد.

 بیدار شدی شکمو؟_

 نگاهم و به کاسه ی داغِ آش دوختم.

 گرسنم بود!_

 خندید.

 رحیمه.. آش هاش حرف نداره..!دستپختِ دخترِ مش _

 سینی رو از دستش گرفتم و تشکر کردم.

 شما چی؟_

 لبخند دوباره ای زد.

 این هیکل با آش سیر نمیشه! من خوردم. تو آش بخور.. شبه.. سبک بخوری بهتره!_

 قاشق رو برداشتم و ذره ذره شروع به خوردن کردم. زیر نگاهش موذب بودم.

 میدونستی؟خیلی خوش خوابیا؟ _

 نگاهش کردم.

 چطور مگه؟_

 تا اینجا که خوابیدی! اآلنم که چشمات قرمزه! چه خبرته دختر؟_

 شونمو باال انداختم.

 نمیدونم...شاید از آب و هوای شماله!_

 بالشت کنارم رو برداشت و روی زمین گذاشت.

 منم فجیع خواب دارم! با خُرخُر که مشکل نداری؟_
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 چشمام گرد شد.

 نه ولی.. رو زمین میخوابین؟_

 دستاش و روی سینش قالب کرد.

 فقط یه پتو مونده که اونم خیال دارم بکشم روم.. تو بخور بخواب.. فکرِ من نباش!_

 چشماشو بست.. فرصتی پیدا کردم تا یه دلِ سیر نگاهش کنم. آروم گفتم:

 در موردِ گذشتم.._

 چشماشو باز کرد و حرف زدن سخت تر شد.

 میخواستم بگم.. یعنی من.._

الزم نیست چیزی رو توضیح بدی.. چیزی که اتفاق افتاده فقط یه خاطره ی تلخ بوده.. نذار برات بیشتر از اون _

 باشه!!

 به بخارِ آش خیره شدم.

 نیما خیلی بهم ضربه زد._

 سرش و برگردوند و اخم کرد.

 دیگه دوست ندارم اسمشو بیاری.. اُکی؟_

 بی اراده ای زدم. لبخند

 اُکی!_

 چشماشو دوباره بست و پتو رو روی سرش کشید.

من عادت دارم تا سر میرم زیرِ پتو.. شالت و دربیار و راحت بخواب.. شامت و که خوردی سینی رو بذار کنارت.. _

 برقم باالی سرته.. خاموشش کن!

 وش کردم و آروم گفتم:با لذت به صدای دلنشینش که از زیر پتو بم تر هم شده بود گ

 چشم!_

صبح زودتر از همه از خواب بیدار شدم. صدایِ خُر خُرِ این دیوونه ی دوست داشتی تا خودِ صبح نذاشته بود بخوابم، 

چه بیخوابیه شیرینی بود! از تخت آروم پایین اومدم و پتوم و مرتب کردم. با ناراحتی بهش خیره شدم که تا سر زیرِ 

 دش مچاله شده بود! مطمئن بودم تمامِ تنش خشک شده!پتو بود و تو خو

 از کنارش رد شدم و خواستم در و باز کنم که با صداش غافلگیرم کرد:

 کجا؟_

 آب دهنمو قورت دادم.

 صبح بخیر.. میرم دست و صورتمو یه آبی بزنم!_

 از زیرِ پتو بیرون اومد و با چشمای نیمه باز و موهای نامرتب نگاهم کرد.

 مگه نگفتم تنها نرو پایین؟ واستا بیام!_

پتو رو کنار زد و دنبالِ تی شرتش گشت.. چشمم چهار تا شد.. با خجالت سریع رو برگردوندم.. این کِی تیشرتش رو 

 در آورده بود؟! لباسش رو با یه حرکت تن کرد و تو همون حالت گفت:

 داشتی که تا صبح آب پز بشم؟چیه؟ پتو رو کشیدم رو سرم که راحت بخوابی.. انتطار ن_
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 اخم کردم.

 همه خوابن.. بذارین برم و بیام دیگه!_

 خیره نگام کرد و از جاش پا شد. غیرِ ارادی نگاهم کشید شد سمت پاش که بلند خندید.

 نترس بابا انقدرم بیشعور نیستم!_

وابیده بود.. کنارِ پسری که عصبی چشم ازش گرفتم و درو باز کردم. پشت سرم راه افتاد. ایمان پایین خ

 نمیشناختمش! از کنارشون گذشتیم.

 زود برو و بیا.. من همینجام!_

 با تعجب نگاهش کردم.

 زندانه؟؟_

 اخم کرد.

 از زندانم بدتره.. زود برو بیا راه بیفتیم!_

 بی صدا وارد شدم و درو پشتم دوبار قفل کردم.

شام شدم... آب از سرو صورتم میچکید!پارسا با چشم غرش اجازه روی آخرین پله نشستم و مشغول پوشیدن کف

 نداده بود حتی صورتمو خشک کنم.

صدای قدمهای پایی که از پشت بهم نزدیک میشد رو شنیدم و به خیال اینکه پارساست سرمو چرخوندم.اما با قیافه 

 دم و مشغول بستن بندای کفشم شدم.وحشتناک و آرایش غلیظ نغمه رو به رو شدم.بی تفاوت سرمو دوباره برگردون

 باالخره دو دقیقه وقت پیدا کردم با گنج قارونِ پارسا صحبت کنم!_

 جوابش رو ندادم! کنارم نشست.

 نمیخوام زیاد وقتت و بگیرم.. فقط به نفعته که به حرفام گوش بدی.. البته اگه نمیخوای مثل خواهرم بدبخت بشی!_

اگه "نو به چند وقت پیش برد... وقتی که بیرون رستوران پارسا بهش گفته بود جمله آخرش مثل تونل زمانی م

 "نمیخوای سرنوشتت مثل خواهرت بشه زود گورتو گم کن!

منتظر به چشمای براقش نگاه کردم... چشمایی که از فرط آرایش و لنز هیچ حالتی نداشتند اما برق کینه رو میشد از 

 !پشت همون الیه پالستیکی هم دید!

خواهر من فقط بیست سالش بود... وقتی عروسک خوشگذرونی های پارسا شد فقط بیست سالش بود! با بیرحمی _

تمام استفادش رو برد بعدم به جرم اخاذی انداختش گوشه زندون...میدونی شیش ماه حبس برای یه دختربچه به 

 زندگیت دست این مرد هوس باز نابود بشه..!معنی چیه؟ تا فرصت داری خودتو از دستش نجات بده... نذار آینده و 

لب باز کردم تا چیزی بگم.خواستم بپرسم پس چطور تو با همه اینا هنوزم آویزونشی؟خواستم بگم پس چجوری 

بیخیال خواهرت شدی و همه چی رو فراموش کردی.خیلی سوالها تو ذهنم بود اما با صدای پارسا همه چیز از ذهنم 

 پاک شد.

 قیه واقعیت هارم من بهش بگم یا فقط عادت به گفتن مزخرفات داری؟دوس داری ب_

نغمه عصبی از جاش بلند شد... تنه ای به پارسا زد و خواست از کنارش رد بشه که پارسا مچ دستش رو گرفت و اونو 

 به سمت خودش کشید.
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ی.. از هرز گفتن خوشم نمیاد .. تحملم تموم شده نغمه...دهنت و همه جا... وقت و بی وقت باز میکنی و هرز میگ_

 میفهمی که چی میگم؟؟

دستش رو ول کرد و تقریبا به داخل هولش داد! به من که خیره بهشون بودم نگاه کرد... میفهمیدم که سعی داره از 

 افکارم سر در بیاره...از افکار منی که خودم ازشون سر در نمیاوردم!

 خورده کفشام ثابت شد.نگاش روی بندهای درهم و چندین بار گره 

 نبندشون... پشت ماشین دمپایی هست... اذیت میشی تا اونجا._

بی توجه به حرفش بلند شدم و سمت ماشین حرکت کردم. نمیدونم چرا یهویی این همه منقلب و عصبی میشدم! من 

رفت روی دستگیره عقب.. راستی راستی عاشقِ این مرد شده بودم!! بی صدا پشتم راه افتاد و دزدگیرو زد.دستم که 

 صداش متوقفم کرد!

 برو بشین جلو!_

 بدون اینکه برگردم جوابشو دادم:

 پشت راحت ترم!_

 در نیمه باز پشت رو بست و در جلو رو برام باز کرد.

ور و یکم تحمل کن... با این باند روی سرت به حد کافی تابلو هستی... تو این وضعیت نمیتونم گیرِ پلیسِ راه و مام_

 تحمل کنم.

 بی میل درو باز کردم نشستم.ایمان بهمون نزدیک شد.

 دیگه چیزی نمیخوای داداش؟_

 مرسی... خستت کردم!_

 این چه حرفیه؟ ما اومدیم پالس شدیم اینجا... فقط یه چیزی..._

صدای دختره تو  با دور شدنشون دیگه صداشونو نشنیدم... با حرص درو محکم بستم و سرمو به شیشه تکیه دادم.

سرم اکو میشد.چی درست بود؟ کدوم و باید باور میکردم؟ حرفای یه دخترِ خیابونی رو یا حرفای پارسایی رو که با 

 بهترین موقعیت ها کوچکترین خطایی ازش سر نزده بود؟!!

کردم لبخند  بعد از چند دقیقه سوار شد... ایمان با دست به شیشه زد.بی حوصله شیشه رو پایین کشیدم و سعی

 احمقانم رو حفظ کنم.

 از شما هم معذرت میخوام اگه سخت گذشت... به امید دیدار..._

سرمو تکونی دادم و زیر لب خداحافظی کردم!امروز حتی حوصله خودمم نداشتم! همه چیز درهم بود.. حرفای 

ود! همه چیز برای حمله به اعصاب متشنج دخترکِ احمق.. دردِ پام.. دردِ عادت ماهیانه ی بی وقتی که امونم و بریده ب

 ام آماده بود!! با اولین تکونای ماشین دوباره و بی اراده به خواب عمیقی فرو رفتم!

. 

. 

دستمو روی چشمم گذاشتم تا جلوی تابش مستقیم نور رو بگیره! متوجه شدم که ماشین توقف کرده.. دلم شدیدا 

 ضعف میرفت.

 کم خونی نداری تو؟؟ دارم کم کم نگران میشم.._
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 سرم و برگردوندم و هول کرده گفتم:

 چطور مگه؟_

 به چشمام اشاره کرد.

 هم زیرِ چشمات کبوده هم زیاد میخوابی.. رسیدیم تهران یه آزمایش بده!_

 سرم و برگردوندم و نفس راحتی کشیدم.

 چرا ایستادیم؟؟_

 !.. نخوریم؟واهلل به صبونه که نرسیدیم ...حداقل نهار بخوریم_

 با تعجب به صفحه موبایلم نگاه کردم. یکِ ظهر بود.

 یعنی از ساعت هشت خوابم؟_

 مهربون نگام کرد.

 پیاده شو دخترِ خوب.. تو کال حالت خوب نیست امروز!_

 از پشت شیشه به رستورانی که روبه روش توقف کرده بودیم نگاه کردم و زیر لب گفتم:

 یذاره خوب باشم؟!مگه این دردِ لعنتی م_

 همین طور که مدارک و از داشبورد در میاورد گفت:

 پیاده شو غر نزن.. یه چیزِ گرم بخوری بهتر میشی!_

با ترس و تعجب نگاهش کردم که پیاده شد و منتظر موند پیاده شم. آروم پیاده شدم و کنارش راه افتادم. 

 و نیمیش تختِ سنتی.رستورانش به صورتی بود که نیمیش میز و صندلی بود 

 به طرفِ صندلی ها راه افتاده بودم که با دست به تخت اشاره کرد.

 مگه درد نداری؟ بشین رو تخت پاهات و دراز کن!_

 سرمو تکونی دادم و روی اولین تخت نشستم. از جیب شلوارش مسکنی بیرون کشید.

 بیا.. داشته باش اول یه لقمه غذا بخور بعد اینو بخور!_

 اش کردم.نگ

 چیه؟_

 مسکنه!_

 زل زدم تو چشماش که با لبخند گفت:

 واسه دردِ پات بابا!_

نفسم گرفت.. نمیدونستم این یه بازیه یا واقعا داره باهام حرف میزنه! حرفاش دو پهلو بود و فشارِ خونم و باال و 

ی دارش تقریبا کوفتم شده بود با احتیاط پایین میکرد! بعدِ از خوردن نهاری که زیر نگاه های پارسا و لبخندای معن

 سمت ماشین راه افتادیم. همین که سوار شدیم لبم و به دندون گرفتم و سرمو به شیشه تکیه دادم.

 درد داری؟_

 دلم میخواست بمیرم. دستمو روی پام گذاشتم.

 یکم!_

 چند لحظه نگاهم کرد و جدی گفت:
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 پات و نمیگم!_

 کردم. چهرش جدی بود. برگشتم و با حیرت نگاهش

 میخوای یه اتاق بگیرم یکم استراحت کنی؟_

 با خجالت و تعجب گفتم:

 نه!_

 ماشین رو راه انداخت و به رو به رو خیره شد.

 مسکنش زود عمل میکنه.. بخواب نترس دعوات نمیکنم. استراحت کن!_

ردوندم و بی صدا چشمم و بستم. بعد از چند دوست داشتم زمین دهن باز کنه و من و تو خودش جا بده.. سرمو برگ

 ثانیه صدای مالیم آهنگی تو فضا طنین انداخت و سنگینیِ فضا رو کمی قابلِ تحمل تر کرد!

 

با حس تکون خوردن بازوم الی چشمامو باز کردم.پارسا با اخم با نمک و لبخند مالیمی نگام میکرد!.با دست چشمامو 

 مالیدم.

 رسیدیم؟_

 به بیرون اشاره کرد.. رومو برگردوندم! جلوی در آپارتمان بودیم!با ابرو 

 چه زود!_

 زود نیست خانوم! شما خوابیدی بهت خوش گذشت!_

 شرمنده نگاش کردم!

 ولی خودمونیما؟ عجب همسفری هستی! معرکه!_

 خوب چیکار کنم خسته بودم!_

 یه ابروشو داد باال و سرشو متفکر تکون داد.

 یادم نبود تا خود اینجا تک گاز اومدی... البته من که چیزی نمیگم.. استراحت واست خوبه!راس میگی _

 قرمز شدم و ترجیح دادم سکوت کنم.

 پیاده شو که هالکم._

 لبخند گرمی بهش زدم و گفتم:

 ممنون!_

 لبخندم و بی جواب نذاشت و گفت:

 برد زنگ نزدم! به مامان اینا یه خبری بده. بگو شب دیر رسیدم خوابم_

 چشمم و روی هم گذاشتم.

 بازم ممنون!_

 وسایلت رو میارم برات... برو تو پاتو بیشتر از این خسته نکن!_

 

 

*** 
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چند روزی از رسیدنم گذشته بود..چند روزی بود که باز پارسا رو نداشتم... فقط گاهی باهاش رو به رو میشدم و با 

یلی وقت بود که دلم با یه سالم علیک معمولی خوش نمیشد! خیلی وقت بود که هم سالم علیک میکردیم! اما خ

خودخواه شده بودم! تو این چند روز حسابی از دلتنگی خاتون دراومده بودم... به خاطر مهموناش نمیتونستم مثل 

م کلی روحیم رو قدیم زیاد پیشش بشینم و وقت بگذرونم اما همین چند ساعتی که تو نبود سامیار بهش سر میزدم ه

عوض کرده بود! صدف دختر تو دار و ساکتی بود... هم صحبتی باهاش زیاد جالب نبود اما حد اقل لبخند ها و حرفایی 

که هر از گاهی میزد از ته دل و صمیمی بود. تا شروع ترم جدیدم فقط دو روز مونده بود... سپیده بارها زنگ زده بود 

 و از بی وفایی من گفته بود.

خشک شدن راپید دست از کار کشیدم... گردنم رو با دستم ماساژ دادم. ساعت هفت بود... با شنیدن صدای زنگ  با

دستی به سر و روم کشیدم... تو شلوار پاچه گشاد نخی رنگم و این تاب شل و ول... با این موهای پریشون مثل 

پیچوندم و راپید رو الشون فرو کردم... چنگی به دیوونه های زنجیری شده بودم. موهامو با دستم چند بار پشت سرم 

شالم زدم و آروم سمت در رفتم.پشت چشم الکترونیکی پارسا رو دیدم... دستم رو روی قلبم گذاشتم.. قلب دلخوری 

 که این روزا خیلی بهونه گیر شده بود. درو کمی باز کردم و پشتش قایم شدم.

 سالم!_

 د.سالمی کرد و با تعجب براندازم کر

 چرا قایم شدی؟_

 بی جوابیم و که دید لبخندی زد و گفت:

 بگذریم..پات چطوره؟؟_

 بهترم.. ممنون!_

 کمی مکث کرد و چونش و خاروند.

 نیام تو؟_

 هول شدم.

 چرا بفرمایید.. فقط من برم اتاق بعد بیاید!_

یدم. وقتی برگشتم در حالِ گاز زدنِ سیب خندید و سرش و تکون داد. با دو به اتاق پناه بردم و لباس مناسبی پوش

 بود.

 هنوز که پرده نصب نکردی؟ حتما همینجوری میری و میای تو خونه؟_

 شوکه به پنجره نگاه کردم.

 زیاد دید نداره!_

 چهرش جدی بود.

 یه پرده با مالفه هم میشه پرده.. از هر چیزی واجب تره.. زود راست و ریستش کن!_

 یرت قند آب شد و با لبخند غیر قابل کنترلی گفتم:ته دلم از این غ

 چشم!_

 فردا قراره جایی بریم!_

 سرمو به سرعت بلند کردم.
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 جایی؟؟_

 سرش و تکون داد.

 امیدوارم به خاطر پات نه نیاری! بماند که این یه دعوت نیست و دستوره!_

 کجا؟!!_

 اد و دستاشو دو طرف پنجره قرار داد.از جاش بلند شد... رو به روی پنجره پشت به من ایست

 یه دور همیه... یه مجلس اعصاب خورد کن که به حرمت پدرم مجبورم برم!_

 خواستم بگم چه ربطی به من داره که خودش گفت:

 میخوام تو هم بیای.. هم سرت یه بادی میخوره.. هم من تنها نیستم. هوم؟_

 وشخنده شده بود!مات و مبهوت نگاهش کردم. خندید.. تازگیا خ

 چیه دختر؟_

 من با شما بیام مهمونی؟_

 اوهوم!_

 ولی من کسی رو نمیشناسم!_

 مهربون نگاهم کرد.

 من خیارم؟؟_

 بی صدا نگاهش کردم که با مالیمت گفت:

 به خاطرِ من!_

 یه مهمونی.. تو تهران.. اونم با پارسا! به نظر قشنگ میومد. سرم و تکونِ آرومی دادم.

 ساعت چند؟_

 سیبِ نصفه نیمش رو توی بشقاب گذاشت و سمتِ در حرکت کرد.

 ساعت هشت آماده باش.. فقط..!!_

 به طرفم برگشت.

 مهمونی مختلطه.. میدونی دیگه یعنی چی؟؟_

 سرمو تکون دادم.

 بله!_

 خوبه.. صبح دوباره باهات هماهنگ میکنم!_

قبول کرده باشم باهاش برم.. تا دم ِدر با همون قیافه ی هنگ کرده راهیش زبونم بند اومده بود. هنوزم باورم نمیشد 

 کردم و به پشتِ در تکیه دادم!

صبح ساعت هشت صبح از خواب بیدار شدم... شاید اصال نشه بهش بیدار شدن گفت چون تا خود صبح نخوابیده 

بپوشم و چجوری به بهترین نحو جلوش ظاهر  بودم! فکر اولین مهمونی که قرار بود با پارسا برم ... فکر اینکه چی

بشم خواب آروم و آسایش رو ازم گرفته بود. بعد از خوردن صبحانه مختصری با سپیده تماس گرفتم و برای یک 

 ساعت دیگه باهاش قرار گذاشتم! تو همچین شرایطی بهترین کسی که میتونست راهنماییم کنه سپیده بود!
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با عجله از خونه بیرون اومدم... ته دلم خدا خدا میکردم که با پارسا روبه رو نشم...  لباس و کفش راحتی پام کردم و

 دوست نداشتم این تالش و استرسم رو ببینه!

همون طور که میخواستم شانس باهام یار شد و پارسا رو ندیدم... با قدم های سریع خودمو به سر کوچه رسوندم و 

 رک به خونه قرار گذاشته بودیم!سوار تاکسی شدم... تو نزدیکترین پا

سپیده از دور برام دست تکون داد... با قدم های سریع خودمو بهش رسوندم و همدیگرو بغل کردیم..سپیده هر 

 لحظه بیشتر فشارم میداد... بعد از چند دقیقه ازم جدا شد و چشمای دلخورش رو بهم دوخت.

 سوری اینقدر بود؟؟خیلی بی شعوری نیل! یعنی مجازات اون چهارشنبه _

 ضربه ای به بازوش زدم وگفتم:

دیوونه! مجازات و این حرفا چیه؟ تو که میدونی رفته بودم پیش خانوادم... مشکالتمو که میدونی؟ حالم اصال درست _

 نبود!

 آخه اس هامم یکی در میون جواب میدادی... چه بدونم!_

 من عادت ندارم از کسی کینه به دل بگیرم!_

دیگه کوتاه منو تو بغلش فشرد... دستمو کشید و با هم روی نیمکت نشستیم.با چشمای ریز شده انگشت اشارش بار 

 رو به سمتم دراز کرد.

 حاال مثل دختر خوب بگو ببینم جریان این مهمونی چیه؟_

 با یادآوری دیشب و دعوت یهویی پارسا دوباره رفتم تو فکر!

 گفت فردا میریم مهمونی!خودمم نفهمیدم! یهو اومد تو و _

 میریم؟؟!!_

 آره.. حتی دعوت یا خواهش نکرد... گفت یه اجباره و به خاطر من باید بیای!!_

 چه پر رو؟_

 همون طور تو فکر زمزمه کردم:

 آره...!_

 پاشو.._

 هوم؟_

 کوفته هوم... پاشو که کلی کار داریم._

 وسی سمیرا خریدم ولی نمیخوام پیراهن بپوشم!سپیده چی بپوشم؟ یه پیراهن دارم که واسه عر_

 چیزی مد نظرت داری؟_

 یه چیزی تو فکرم هست ولی مطمئن نیستم بهم بیاد._

 خیل خوب پاشو با این دست دستی که تو میکنی تا نصف شبم نمیتونی حاضر شی._

 تو میدونی از کجا خرید کنیم؟ من جایی رو نمیشناسم._

 ی رو از جیبش در آورد و مشغول گرفتن شماره ای شد.بدون توجه به سوالم گوش

 فعال واجب تر از همه چیز اون صورت و ابروهای پاچه بزیته!_

 با تعجب گفتم:
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 یعنی برشون دارم؟_

 چپ چپ نگاهم کرد و مشغولِ صحبت شد. وقتی صحبتش تموم شد ابروهاش و باال داد و گفت:

 د از ظهر بریم پیشش!حسابی عوض میشی.. پاشو که باید تا بع_

ناراضی کنارش راه افتادم. بعد از چند ساعت باال و پایین کردن پاساژ و خریدن لباس و کفش مورد نظرم و خوردن 

نهار مختصری با عجله سمت آرایشگاه حرکت کردیم.هنوزم مطمئن نبودم که کاری که میکنم درست باشه... اما 

 کردنی نبود!وسوسه ای که به جونم افتاده بود کنترل 

سرم و باال بردم ونگاهی به تابلوی پر زرق و برق زیبای صنم انداختم... با کوچیکترین نگاه هم میشد گرون بودنش 

 رو تشخیص داد!

 سپیده بیا بریم یه جای ارزون تر... یه ابروئه دیگه!_

وونه ابرو مهمترین چیزه.. برو تو بیا برو تو نفله... مثل اینکه هوس کردی ابروهاتو مثل نخ برات نازک کنن؟ دی_

 انقدر غر نزن!

نگاه ملتمسی بهش کردم که بی توجه به من دستم رو پشت سرش کشید.همون طور که حدس میزدم یه سالن بزرگ 

و مجلل با چندین شاگرد و آرایشگر بود!حس عذاب وجدان شدیدی داشتم اما از وسوسه عوض شدن برای امشب و 

تم بگذرم! دختر کم سن سالی به طرفمون اومد و ازمون خواست مانتو و شالمون رو بهش چهره جدید هم نمیتونس

 بسپاریم..

وسایلمون رو بهش سپردیم و به سمت خانوم شیک پوشی که حدس میزدم رئیس اصلی باشه رفتیم! زن با دیدن 

ی اغرار آمیز اومد! با دست سپیده دست از کار کشید و محکم هم رو در آغوش گرفتن... این صمیمیت به نظرم زیاد

 اشاره کرد که نزدیکشون بشم.. همون طور که دستش رو پشت کمر زن گذاشته بود گفت:

 خالم صنم!_

دقیقه ای با بهت نگاهشون کردم.. پشت چشمی برای سپیده نازک کردم و دستمو دراز کردم...اما صنم خانوم بی 

 توجه به دستم منو نرم تو آغوشش فشرد و گفت:

 پس نیلی که سپیده ازش تعریف میکرد تو بودی؟_

 سپیده دستشو پشت سرم برد وتو کسری از ثانیه موهای پیچونده شده پشت سرم رو باز کرد .

 خاله ببین چقدر بلنده؟_

 نگاه همه اطرافیان روی موهام خیره شد. چشمای صنم خانوم برق زد!

 همچین چیزی ندیدم!خدای من؟؟؟ اینا چین؟؟ تو چندین سال آرایشگری _

 لبخند خجولی زدم.

 بابام نذاشت هیچ وقت کوتاهشون کنم!_

 دورم چرخید و از هر طرف دستشو به موهام کشید.

 خوب کاری کرده.! واقعا حیفه!_

 سپیده با لبخند پلیدی گفت:

 با موهاش کاری نداریم خاله.. مهم ابروشه!_
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ین بار چونم رو با دستش باال و پایین کرد و اشاره کرد تا بشینم. صنم خانوم دست از بررسی موهام برداشت و ا

تقریبا نیم ساعتی روی صورتم کار میکرد. خودم و نمیدیدم ولی احساس میکردم صورتم سبک شده. دست از کار 

 کشید و آینه رو رو به روم قرار داد.

 چطوره؟_

خودمو ندیده بودم.... بی نهایت عوض شده بودم... خودمو از دیدنِ تصویرِ رو به روم جا خوردم. انگار که هیچ وقت 

نمیشناختم! شوک زده با لبخند دستی روی ابروهای سر باال و کلفتم کشیدم و به سپیده نگاه کردم.از برق چشماش 

 فهمیدم که اونم مثل من حسابی خوشش اومده. خیلی دخترونه و صاف گرفته بودشون! چهرم خیلی مرتب شده بود!

تو سینم بی قرار میکوبید. برای اینکه ببینم پارسا بعد از دیدنِ چهره ی جدیدم چه حالی میشه دل تو دلم نبود.! قلبم 

موهام و به پیشنهادِ صنم خانوم صاف و دمی اسبی باالی سرم بستم و آرایش مالیمی همرنگ با لباسم کردم. حدود 

از سپیده تشکر کردم و با دلهره و استرس واردِ خونه ساعتِ شش بود که حاضر و آماده جلوی خونه قرار گرفتم. 

 شدم!

با ترس و استرس منتظر اومدن آسانسور بودم که درش باز شد و سامیار جلوم ظاهر شد. نگاهی به چهرم انداخت و 

 متفکر گفت:

 وای! چقدر عوض شدی!_

گذشت. حاضر شدنم تقریبا نیم ساعتی طول با خجالت سرم و پایین انداختم و سالم زیر لبی دادم. با لبخند از کنارم 

کشید. عطر همیشگیم و روی گردنم زدم و آماده رو به روی آینه ایستادم. برای جو امشب تک کت اسپرت یشمی 

رنگی همرا با شلوارِ جین مشکی انتخاب کرده بودم! شالِ حریرِ مشکیم رو هم روی سرم انداختم و مطمئن از ظاهرم 

 رو تنم کردم. صدای زنگ گوشیم بلند شد. با هیجان جواب دادم: روپوشِ بلند و بهاریم

 بله؟_

 پایین منتظرم!_

دستم و روی قلبم گذاشتم. کوبشش کر کننده بود. کیفِ کوچیکم رو برداشتم و از خونه بیرون رفتم.در آپارتمان رو 

ک شدم... بدون اینکه نگاهش آروم پشت سرم بستم و با قدمای محکم و نفسای عمیق پشت سر هم به ماشینش نزدی

 کنم سوار شدم.!از گوشه چشم میدیدم که با گوشیش درگیره.

 سالم!_

سرش رو باال کرد جواب سالمم رو داد... سرش رو دوباره پایین انداخت اما به ثانیه ای نکشید که دوباره سرش رو 

 بلند کرد و به چهرم خیره شد.

داشتم ذوب میشدم... سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم!سرم رو  نفسم تو سینم حبس شد... زیر نگاه خیرش

چرخوندم و منتظر بهش چشم دوختم. با نافذ ترین نگاهی که تا به اون روز دیده بودم وجب به وجب صورتم رو 

 میکاوید... چشماش مثل اشعه مادون قرمز به هر جای صورتم که میفتاد اونجا رو میسوزوند و ذوب میکرد.

 خودتی؟_

 بخندی خجولی زدم.ل

 بریم دیگه!_

 واستا بینم! چقدر عوض شدی تو!_
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 دیگه تحمل نداشتم. شیشه رو پایین کشیدم و سرم رو برگردوندم. بعد از چند لحظه ماشین به حرکت دراومد!

 فضای اونجا طوری نیست که ازم دور شی.. سعی کن پیشم باشی اُکی؟_

 به طرفش برگشتم.

 رو نمیشناسم!من که جز شما کسی _

 خیره تو نگاهم آروم گفت:

 کلی گفتم!_

بعد به رو به رو خیره شد و بی صدا رانندگی کرد. هر از گاهی برمیگشت و با لبخند محوی به چهرم نگاه میکرد که 

 موذبم میکرد! بعد از چند دقیقه ماشین رو جلوی دری نگه داشت.

 م تو!میرم زنگ و بزنم.. پیاده نشو.. ماشین و میبر_

 باشه!_

وقتی پیاده شد تازه تونستم ببینمش! تو کت و شلوارِ دودی رنگش واقعا جذاب و مردونه شده بود! بی شک امشب 

بهترین و به یاد موندنی ترین شبِ زندگیم بود! حتی تو رویا هم نمیدیدم همراهِ پارسا به یه مهمونی برم! این واقعا 

 دیوونگیِ محض بود!!

عریضِ ورودی رو باال رفتیم و داخل شدیم. با وجود بوت های پاشنه دارم باز هم فقط تا سرشونه ی  با هم سه پله ی

پارسا میرسیدم. همین که نزدیکِ در رسیدیم دستش رو مالیم و نامحسوس پشتم، درست روی موهایِ بیرون افتاده 

 از شالم گذاشت و به داخل هدایتم کرد. تو همون حالت آروم گفت:

 فشون کردی؟چرا صا_

با تعجب به سمتش برگشتم که بی توجه به من ابروهاش و به نشونه ی آشنایی باال برد و مشغولِ سالم و علیک با 

مردی شد که به سمتمون میومد! من هم با ناچار برگشتم و سالمِ آرومی دادم. مردِ پا به سنی بود.. با موهای سفیدی 

 شلوارِ براقی که تو کلِ مجلس میدرخشید.که پشتِ سرش دمِ اسبی بسته بود و کت و 

 سالم پسرم.. خیلی خوش اومدی.. سالم بانو! معرفی نمیکنی پارسا جان؟_

 پارسا دستش رو به طرفم گرفت.

 نیل، از دوستان هستن.._

 به طرف من برگشت.

 آقای خوش مرام.. رئیس بیمارستانِ دی و البته از قدیمی ترین دوستای من و پدر!_

 مرام سرش رو به پارسا نزدیک کرد و با لبخندِ قشنگی گفت:خوش 

 از دوستانِ نزدیک دیگه؟_

با خجالت خودم و به اون راه زدم و سرم و برگردوندم. سکوتِ پارسا و انکار نکردنش تنم رو هر لحظه داغ تر 

مونا با شیک ترین ظاهرِ ممکن میکرد. جو خیلی رسمی و سنگین بود. وسطِ سالن پیانیستی مشغولِ پیانو زدن بود.. مه

دورِ میزای پایه بلند و پوشیده شده از پارچه های خوشگلِ طالیی سرِ پا ایستاده بودند. حتی یه صندلی هم برای 

 نشستن دیده نمیشد!

کم کم با جلوتر رفتنمون جو هم شلوغ تر شد.. کسایی مدام نزدیک میشدن و با پارسا سالم و احوال پرسی میکردن.. 

 ه همشون به من متفاوت و متعجب بود!نگا
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 پسِ گردنم عرق کرده بود..دختر جوونی جلو اومد و با احترام گفت:

 میتونید طبقه ی باال لباستون و عوض کنید!_

از اینکه فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کرده بودم خوشحال بودم. معذرت خواهی کوتاهی کردم و از ال به الی 

 رسا با چند زن و مرد به جایی که دختر نشونم داده بود پناه بردم!حرفای کسل کننده ی پا

وقتی کارم تموم شد و از پله ها پایین اومدم پارسا هنوزم همون جا ایستاده بود و با همون مرد و زن حرف میزد. با 

خیره شد و  دست یکمی کتم رو پایین تر کشیدم و به طرفش رفتم. با دیدنِ من از همون دور چند لحظه جدی بهم

بالفاصله دوباره مشغولِ حرف زدن شد. لیوانِ آب پرتغال دستش بود. کنارش ایستادم. همین که زن و مرد ازمون 

 دور شدن لیوانِ شربتش رو مز مز کرد و خیره به اطراف آروم گفت:

 قشنگ شدی!_

 دستمو به موهام کشیدم و لبخندِ دستپاچه ای زدم.

 یکم سختمه فقط!_

 روی موهای سرم به گردش درآورد. لبخند مهربونی زد و گفت: نگاهش رو

 بدونِ روسری شکلت کال عوض میشه.!_

 با دلهره گفتم:

 بد میشم؟_

 آروم خندید.

 خوب میشی!_

 لیوان خالیش رو به پیش خدمت سپرد.

 کی؟تو مجلسی که دکترا هستن معموال نوشیدنی الکلی سرو نمیشه ولی تو بازم مراقب باش.. اُ_

باشه ی زیر لبی گفتم.. چند لحظه خیره به لباسم نگاه کرد و چیزی زیر لب گفت که نشنیدم. دلم با هر حرکتش زیر 

 و رو میشد.

دختری شیک پوش بهمون نزدیک شد. سالم علیک گرمی با پارسا و من کرد. بعد رفتنش فهمیدم دخترِ دکتر خوش 

دام بین ما و چند تا دیگه از جوونا تو رفت و آمد و تکاپو بود. آخرش هم مرامه.. دخترِ خوش خنده و مهربونی بود. م

 ما رو با هیجان به جمعِ اونا برد و با شیطنت گفت:

 اصال نگران نباشین! به زودی این شکنجه تموم میشه... بعد شام براتون سورپرایز دارم!_

بدون پوزخند و از ته دل باهاش بگه و بخنده! اون جوری تا حاال ندیده بودم پارسا با دختری تا این حد صمیمی باشه و 

که میگفت از بچگیش با خانواده ی خوش مرام رفت و آمد داشتن و با پگاه کلی خاطراتِ کودکی داشته. رفتارای 

پگاه اصال تو ذوق نمیزد و جلف نبود ولی با این حال نمیدونستم چه مرگم بود.. مدام دلم میخواست ازمون دور باشه. 

وقتی با پارسا از خاطرات بچگیشون میگفتن خونم به جوش میومد و حتی لبخند زدن هم برام سخت و شکنجه آور 

 میشد.

 بعد از خوردن شام پگاه دوباره کنارمون اومد و با چشمکی رو به پارسا گفت:

 بسته دیگه مهمونیِ رسمی.. بیایین یکمم جوونی کنیم.. ناسالمتی من تازه برگشتما؟_
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عد بدون اینکه اجازه ی حرفی بده دستِ من و کشید و با خودش همراه کرد. هنوز نمیدونستم قراره با چی رو به و ب

رو شم فقط با کشش دستم پشت سرش راه افتاده بودم. تو انتهایی ترین نقطه سالن رو به روی در بزرگ و چرم 

 شد... پارسا بی حوصله گفت:رنگی مشابه در سینما ایستادیم... هیچ صدایی از داخل شنیده نمی

 اینجا چه خبره؟_

پگاه اشاره کرد تا در رو باز کنه. با باز شدن در صدای کر کننده موسیقی به گوش رسید... با حیرت به محیطِ تاریک 

 و لیزرا نگاه کردم. پارسا با اخم گفت:

 نمیشه از ما فاکتور بگیری؟؟_

و خودش تقریبا غیب شد... هم پای هم وارد سالن شدیم... از شدت مه و  ابرویی باال داد و اشاره کرد تا داخل شیم

دود چیزی دیده نمیشد! همه جا پر از لیزر و نورای رنگارنگ بود! نور فالش هر چند ثانیه به وسط سالن میزد و جمع 

ده بود و دختر و پسرایی که وسط مشغول رقص بودن برای چند ثانیه دیده میشدن! دی جی گوشه ی سالن ایستا

 موسیقی پلی میکرد.

 پگاه از پشت گوشمون داد زد:

 چطوره؟؟؟_

 پارسا هم با داد جوابشو داد:

 میدونستم با یه مهمونی کالسیک ارضا نمیشی!_

 بعد خم شد و زیر گوشم با صدای بلند گفت:

 این تو برنامه نبود...متاسفم!_

نبود.. برای منی که اولین باری بود که این فضا رو میدیدم جالب و خیره به اطراف شونه ای باال انداختم.. زیادم بد 

 قشنگ بود!

 حوصلت که سر نمیره؟_

 سرمو بهش نزدیک کردم و با داد گفتم:

 نه.. خوبه.. جالبه!_

 با خنده سرش و تکون داد.

 مطمئنم از این بیشتر از قبلیه خوشت اومده.. مگه نه؟_

 ه بهمون نزدیک شد و دست پارسا رو گرفت. بی اراده اخمام رفت تو هم.سرمو با لبخند تکون دادم. پگا

 از دستم نمیتونی در بری.. یه رقصِ دو نفره ی توپ میخوام!_

 پشتِ سرش رو خاروند.

 بیخیال پگاه.. دیگه سن و سالی ازمون گذشته!_

 با چهره ای ناچار گفت:دستش و کشید و چیزی گفت که از سر و صدای زیاد نشنیدم. سرش و برگردوند و 

 اآلن برمیگردم!_

آهنگ عوض شد و پیست رقص خلوت! هر دو باهم میرقصیدن. ریتمیک و حرفه ای. نمیدونم اسم رقصشون چی بود. 

سالسا.. تانگو یا هر چیزِ دیگه.. ولی هر چی که بود مثلِ سلولِ سرطانی داشت از داخل خونم و میمکید.. نفسم تنگ 
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ای رو داشتم که وسیله ی شخصیش رو از دستش گرفته باشن و جلوی چشمش به کس دیگه ای شده بود. حس بچه 

 داده باشن!

از این حسِ حسادت مزخرف متنفر بودم ولی نمیتونستم جلوشو بگیرم. چشمم به رقص زیباشون بود و قلبم با هر 

 نزدیکیشون هزاران بار در ثانیه از جاش در میومد. صدایی از کنارم شنیدم:

 سالم!_

 "مرسی"روم و برگردوندم. پسرِ خوش پوشی بود. سرم و به معنیِ سالم تکون دادم. لیوانی به سمتم گرفت. زیر لب 

 آرومی گفتم و روم و برگردوندم. سرش و بهم نزدیک کرد.

 پارسا چیت میشه؟_

 با اخم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

 بدم!من شما رو نمیشناسم.. دلیلی نداره توضیح _

 بلند خندید و دوباره لیوان رو به طرفم گرفت. با اخم به محتوای خوشرنگش نگاه کردم و با تردید گفتم:

 چیه؟_

 ابروشو باال داد و بعد کمی مکث گفت:

 سادنیس گازدار! نخوردی تا حاال؟_

ز مز کردم.. یه چیزی مابین لیوان رو اونقدر رو به روم نگه داشت که برای بیخیال شدنش کالفه ازش گرفتم و کمی م

 شربتِ شیرین و الکل بود.. چهرم جمع شد.

 این چیه؟_

 با خنده گفت:

 بابا نترس.. گفتم که ساندیس گازداره..!_

 خیره به پارسا و پگاه گفتم:

 به چه دردی میخوره؟_

 سالمیه!گرم میکنه.. سرِ حال میکنه.. شبیهِ اون آت و آشغاال که فکر میکنی نیست بابا.. ا_

نگاهی با شک به لیوان انداختم.. نمیدونم دقیقا چی باعث شد.. نمیدونم دقیقا با خودم لج کردم یا از شرایط لجم 

 گرفت که همش و یه نفس باال رفتم! تا ته معدم سوخت. داد زدم:

 این دیگه چه کوفتیه؟_

شدم. کمی اون طرف تر روی صندلیِ دیگه ای  لیوان رو ازم گرفت و دوباره پر کرد. با خشم بلند شدم و ازش دورتر

 نشستم. حالت تهوع گرفته بودم. طولی نکشید که دوباره بهم نزدیک شد.

ببین نمیخوام اصرار کنم ولی با یکی سردرد میشیا؟ بعد باید تا خودِ صبح از درد بشینی.. بیا یکی دیگه بخور.. گرم _

 میشی فوری!

 سرش داد زدم:

 ین؟میشه نزدیک من نش_

 لیوان رو رو به روم گرفت.

 نگو اونقدر بچه و بی ظرفیتی که واسه یکی دیگه جا نداشته باشی!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 4 4  

 

با حرص و ناراحتی نگاهی به پیستِ رقص انداختم.. رقصشون تموم شده بود و همه براشون دست میزدن. لیوان و از 

یکرد. لیوان و باال بردم که بازم بخورم که دستش قاپیدم و نصفش رو سر کشیدم. دیگه داشتم میمردم. سرم گز گز م

 با شدت از دستم کشیده شد. رومو برگردوندم. پارسا با خشم نگام میکرد.

 چی داری میخوری تو؟_

 زبونم بند اومده بود. با تحیر گفتم:

 ساندیس..._

 هنوز بقیه حرفم و نزده بودم که یقه ی پسرِ کنارم توسط پارسا جمع شد.

 ی تو؟چه غلطی کرد_

 دو تا بیشتر نخورد که بابا.. چی شد مگه؟_

 با ترس نگاهشون میکردم.

 کی بهت اجازه داد بهش تعارف کنی؟ ها؟_

 ولم کن بابا به من چه؟ بهش میگم ساندیسه باور میکنه. یعنی انقدر خنگه؟ فکر کردم شوخی میکنه!_

ش کشید و عصبی طرفم اومد. آب دهنم و به زور دستش و تو هوا تکون داد و ازمون دور شد. پارسا دستی به سر

 قورت دادم. سکسکه ام گرفته بود. دستم و کشید و با خودش همراه کرد. پگاه جلومون و گرفت.

 چی شده پارسا؟_

 هیچی.. یکم حالش بد شد.. ما فعال میریم!_

 با تعجب نگاهش کردم.. نمیدونم چرا سرم گیج میرفت.

 من که خوبم؟!_

تناکی بهم انداخت و دستم و بیشتر کشید. سوارِ ماشینم کرد و نشست. سرم و تو دستم گرفتم. از درد نگاه وحش

 داشت میترکید. با صدای دادش نیم متر تو جام پریدم.

 تو احمقی یا بچه؟؟ یعنی نفهمیدی چه کوفتی به خوردت دادن؟_

 یا ترس نگاهش کردم.

 من.._

 امیدم کردی!هیچی نگو نیل.. هیچی.. واقعا نا_

سرمو به شیشه تکیه دادم و چشمامو بستم.. همه چیز دورِ سرم میچرخید.. حتی نمیفهمیدم پارسا دقیقا بهم چی 

میگه.. تمرکز نداشتم! نمیدونم دقیقا چقدر گذشته بود که چراغای دورو اطراف پیشِ چشمم تار شدن و بی اراده به 

 خواب رفتم!

 

درد معده امونم رو بریده! دستم رو روش گذاشتم و محکم فشارش دادم..بدتر از  الی چشمم رو آروم باز کردم..

همه درد فجیع سرم بود که مثل کوره ی داغ مغزم رو از داخل میسوزوند..چشمم به در و دیوار نا آشنای اطرافم 

خوابم برده بود.. اونم افتاد... بی صدا به نقطه ای خیره شدم و سعی کردم به مغزم فشار بیارم. دیشب... آره دیشب 

 بعد اون گندی که زده بودم!!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 4 5  

 

درِ اتاق باز شد و پارسا با سینی بزرگی روی دستش وارد شد! با دهن نیمه باز و چشمایی که کنترل مردمکش از 

دستم خارج شده بود مسیر اومدنش رو دنبال کردم.کنارم نشست و سینی محتوی میوه و صبحانه رو روی پاتختی 

 گذاشت.

 هتری؟ب_

 ناباور زمزمه کردم:

 من اینجا خوابیدم؟؟_

 سرش و ناراحت تکون داد و با جدیت گفت:

 خوبی؟! میخوای بریم دکتر؟_

 خوبم.. من چرا اینجام؟_

 چند لحظه خیره نگاهم کرد و بعد گفت:

ا.. ترسیدم خونه ی دیشب به خاطر دست گلی که به آب داده بودی تو ماشین خوابت برد.. مجبور شدم بیارمت اینج_

 خودت حالت خراب شه! خدا رو شکر به موقع رسیدم.. وگرنه معلوم نبود چقدر از اون کوفتی بخوری!

 سرم و با ناراحتی پایین انداختم.

 من... معذرت میخوام.. من واقعا نمیدونستم چی توشه!_

 نفس عمیقی کشید.

ی تو تهران زندگی میکنی. اینجا درس میخونی.. میدونی اگه خیلی ساده ای نیل.. برای این سادگیت میترسم.. دار_

 دیشب من پیشت نبودم با این حماقت سرت و تا کجاها به باد میدادی؟

 با اخم و خجالت لبم و به دندون گرفتم.

 بله.. میدونم!_

 نونِ تست رو جلوم گرفت.

 بخورش... معدت خالیه!_

 دم. از جاش بلند شد و نزدیکِ در رفت. جرات نداشتم سرم و بلند کنم.با شرم از دستش گرفتم و زیرِ لب تشکر کر

 من میرم بیرون به کارام برسم.. اگه خواستی همینجا استراحت کن!_

 نه میرم!_

 کمی مکث کرد و آروم گفت:

 هر طور راحتی!_

من کسی نبودم که با این میدونستم از دستم تا چه حد ناراحت و ناامید شده.. چطور همچین حماقتی کرده بودم؟ 

 کلک های کوچیک به دام بیفتم.. دیگه حتی خودم هم خودم و نمیشناختم!!

 

 پارسا

 

 پامو تا آخر روی پدال فشار دادم و گوشی رو تو دستم جا به جا کردم.

 ندیدی دختره تو چه حالی بودایمان... خدا میدونه اگه یکم دیرتر رسیده بودم چی میشد!_
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. میدونم الزم نیست چیزی بگی.. ولی با دعوا و کتک کاری که چیزی حل نمیشه! اونم تو شرایط فعلیت که میدونم.._

 تازه تو این بیمارستان شروع به کار کردی! از کجا میخوای پیداش کنی؟

 راست میگفت.. نفس عمیقی کشیدم.

 حماقت از خودم بود.. نباید تنهاش میذاشتم!_

 حاال چطوره؟_

 دم و داخل کوچه پیچیدم.راهنما ز

 رنگ و روش زرده..براش داروی معده گرفتم._

 کمی سکوت کرد و بعد گفت:

 هنوزم نمیخوای بهش بگی؟_

 رو به روی آپارتمان ایستادم و به پنجره اتاقش خیره شدم.

 زوده ایمان.. میترسم قبولم نکنه!_

 اینجوریا هم نیست.. حس داره بهت.. مشخصه!_

 راده ای روی لبم نشست.لبخند بی ا

 نمیدونم.. فعال صبر میکنم!_

 از ماشین پیاده شدم و نایلون داروها رو برداشتم.

 فعال ایمان.. بعدا بهت زنگ میزنم!_

 اُکی داداش!_

 همین که از آسانسور خارج شدم سامیار و رو به روی واحدِ نیل دیدم. اخمام رفت تو هم...جلو رفتم.

 سالم._

 به عقب برگشت و سالم داد. نیل پشتِ سرش ایستاده بود.. رنگ و روش زرد تر از صبح بود.با صدام 

 خاتون برای نهار دعوتش کرده.. میگم بیا بریم نمیاد.. فک کنم مریضه!_

 توجهش حالم و گرفت. کنارش زدم و رو به روی نیل ایستادم.

 بهتری؟_

 سرش و بی حوصله تکون داد و به سامیار گفت:

 مرسی آقا سام.. یکمی مسموم شدم. بعدا به خاتون سر میزنم!_

 سام نگاهی با شک به من و نیل انداخت.

 بسیار خوب... پس فعال!_

 همین که رفت نایلون رو روبه روی نیل گرفتم.

 بیا.. داروی معده ست.. مسمومیت هم داری؟_

 شونش و بی حال باال انداخت.

 ه!نمیدونم.. حالم به هم میخور_

بی اجازه داخل شدم. در و بست و طرف اتاقش رفت. روی تخت نشست و زانوهاش و تو شکمش جمع کرد. مانتو و 

 شلوارِ نازک و روشنی تنش بود. پیشش نشستم.
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 من تخصص ام نیست مسمومیت.. پاشو بریم دکتر!_

 کاسه ی ماست رو از روی پاتختی برداشت و مشغولِ خوردن شد.

 خوب میشم!_

 ی به پایین خیره شدم.. حماقتای این دختر گاهی روانیم میکرد.عصب

 دوست ندارم مدام بهت سرکوفت بزنم ولی اصال کار خوبی نکردی... !_

سرش و بی صدا پایین انداخت.. دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم. نگاهی به اطراف انداختم. طراحی هاش رو دور 

وی طراحی سیاه قلمی قفل شد.. دختری رو به روی پنجره ی باز ، که باد موهای تا دور به دیوار زده بود..چشمم ر

 بلندش رو به پرواز درآورده بود... بی اختیار سمتش رفتم و آروم از گوشه چسبش رو در آوردم.

 چیکار میکنین؟_

 بی توجه به حرفش همه چسب هاش رو کندم و تو دستم لولش کردم... دوباره روی تخت نشستم.

 ازش خوشم میاد!_

 با تعجب نگاهم کرد. چشمکی به چهره ی با مزه اش زدم و گفتم:

 مگه نمیخوای کارِ اشتباهت و ببخشم؟_

 سرش و تکون داد.

 خوب این و در قبالِ جبرانِ کار اشتباهت قبول میکنم. هوم؟_

 بی حال خندید.

 چه سخاوتمند!_

 ابروم باال پرید.

 قط در مواقع خاص!همیشه اینطور نیستم.. ف_

 با حالت خاصی نگاهم کرد.

 تقصیر شما هم بود.. شما منو بردین اونجا ولی ولم کردین و رفتین با..._

 لبش و به دندون گرفت... خدایا. چقدر گاز نگرفتنش سخت بود!

اد کنی.. میفهمی قبول دارم.. ولی حرفِ من واسه دیشب و مهمونی نیست.. تو هیچ جا، هیچ وقت نباید به کسی اعتم_

 چی میگم؟

 سرش و تکونِ آرومی داد.

 ماست فکرِ خوبیه.. بخورش اگه بهتر نشدی میریم دکتر.. امروز خونه ام!_

 با چشای درشتش بهم زل زد.. طاقت نیاوردم.. باید از اونجا بیرون میرفتم.. هرچه زودتر! از جا بلند شدم.

 ! از فردا دانشگاهت هم شروع میشه. فعال خداحافظ!تو نمیخواد بیای دیگه.. بشین استراحت کن_

و بعد بدون اینکه برگردم و نگاهش کنم طرح رو تو دستم فشردم و راه رفتن رو پیش گرفتم! اراده و خودداری 

 مقابلِ این دختر بچه ی دوست داشتنی روز به روز برام سخت تر میشد!!

 رفت.زهره وارد اتاق شد و گوشه ی روسریش و به بازی گ

 غذاتون آماده ست آقای دکتر.. میتونم برم؟_

 عینکم و از چشمم در آوردم و کتابم و بستم.
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 کته و ماست چی؟_

 اونم تو یه ظرف جداگونه براتون ریختم آمادست._

 قدرشناسانه نگاش کردم.. به خاطر یه کته و ماست بدبخت و از مهمونی کشونده بودم اینجا!

 بودم اذیتت نمیکردم! ببخش زهره.. اگه بلد_

 این چه حرفیه آقای دکتر؟ کاری نبود که!_

 پاکت حاویِ پول رو دستم گرفتم و مقابلش ایستادم.

 حق الزحمه این چند روزی که اومده بودی.. دستت درد نکنه!_

 سرش و پایین انداخت و پاکت رو گرفت.

 ممنون!_

 با چشم اشاره کردم.

 بازش کن ببین کم نباشه!_

 با شرمندگی بازش کرد. برای شکار برق چشماش رو چهرش زوم کردم. هیجان زده گفت:

 ولی این خیلیه!_

 لبخند صمیمی ای به روش زدم.

 مگه عروسیتون نزدیک نیست؟ اینم کادوی من!_

 با حالت خاصی نگام کرد.

 خجالتم دادین.. دستتون درد نکنه!_

 خواهش میکنم.. چیز قابلی نیست!_

مِ در بدرقه اش کردم. ظرف غذا رو برداشتم و پشت درِ خونه ی نیل ایستادم. مدتِ زیادی منتظر موندم تا درو تا د

باز کرد. خواب آلود بود. موهاش ژولیده و بهم ریخته از این طرف و اون طرفِ شال بیرون ریخته بودن. خندم 

 ت!!گرفت.. مقاوت مقابلِ این موجود دوست داشتنی سخت بود! خیلی سخ

 این چه ریختیه؟_

 مظلوم نگاهم کرد.. چشمش به قابلمه ی دستم افتاد.

 سالم.. برا منه؟_

 قابلمه رو طرفش گرفتم.

 بخور جون بگیر.. بعدشم آماده شو میریم جایی.. هرچی بیشتر بشینی خونه حالت بدتر میشه!_

 با چشمای گرد نگاهم کرد.

 بیرون؟_

 آره بیرون.. نمیای؟_

 رهم شد.چهرش د

 ولی خیلی تکلیف دارم.. تموم نمیشن!!_

 دلم از لحنش کباب شد.

 تو بیا بریم.. بعدش یه فکری به حال تکالیفتم میکنیم. هوم؟_
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 سرش و ناراضی تکون داد.

 خوردی خبرم کن.. منتظرم!_

 دستتون درد نکنه!_

 لبخندی به روش زدم.

 ن!خواهش میکنم.. یه شونه هم به اون موهات بز_

 چهرش از خجالت سرخ شد.. لبخندی پلیدی روی لبم نشست و با همون لبخند عقبگرد کردم.

. 

. 

کمربندم و روی کمرم سفت کردم و سوئیچ رو برداشتم. همین که در و باز کردم، نیل رو حاضر و آماده جلویِ در 

 خونه دیدم.

 چه وقت شناس!_

 شونشو باال انداخت.

 وقت نمیبره. نمیگین کجا میریم؟من آماده شدنم زیاد _

 نگاهی به تیپِ ساده و دخترونش انداختم.. چقدر ساده و خواستنی بود این دختر.. ابرومو باال انداختم.

 میفهمی حاال.. بزن آسانسور و بیاد پایین!_

ره تکرار نکنه! کنجکاوی از تموم وجناتش پیدا بود. تو طول مسیر خیلی با خودش کلنجار میرفت تا سوالش رو دوبا

اونقدر ناشیانه هر چند لحظه یکبار پر سوال به نیم رخ ام خیره میشد که دلم میخواست همون جا وسط جاده بزنم 

کنار و تمام صورت تپلش و گاز بگیرم! رو به روی باشگاه نگه داشتم. با دقت به تابلو خیره شد. تو دلم تا سه نشمرده 

 بودم که گفت:

 باشگاهِ بولینگ؟؟_

 نتونستم جلوی خندم و بگیرم.

 اعتراف کن داشتی منفجر میشدی.. دختر تو چقدر فوضولی!_

 اخم کرد و سرش و برگردوند.

 دستتون درد نکنه!_

 خندم شدت گرفت. سرمو با خنده تکون دادم و اشاره کردم پیاده شه. با ورودمون نریمانی، از پشتِ میز بلند شد.

 خوش اومدین آقای تهرانی!_

 نیل با هیجان به اطراف خیره بود. کنارش رفتم و گفتم:

 دوست داری؟_

 سرش و با همون هیجان تکون داد.

 من عاشق بولینگم.. فقط تو تلوزیون دیده بودمش!_

 همرام بیا.. باید کفشامون و عوض کنیم!_

ه طرفِ هاوس بال ها هدایتش با دقت به حرفام گوش میداد و باهام همراه میشد. بعد از پوشیدن کفشای مخصوص ب

 کردم.
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 قوانینِ بولینگ آسونه.. فعال با این توپ ها شروع کن.. اینا سبک ترن! محض تفریح گذاشته شدن!_

 سرش و به طرف توپای مخصوص برگردوند.

 اونا چی؟_

 جلو رفتم و توپِ اختصاصیِ خودم و برداشتم.

 از اونا رو که اندازه ی انگشتات بشه بردار و بیا اینجا!اینا سنگینن..برای ورزش ان. تو نمیتونی. یکی _

 توپ قرمزی انتخاب کرد و نزدیکم شد.

خوب نگاه کن.. من به این صورت این توپ رو هول میدم تو الین . هدف اینه که اون ده تا پین بیفتن پایین.... _

 انداختنم رو نگاه کن! قانون بازی همینه.. هرچی پینِ بیشتری بیفته امتیازت باالتره. طریقه

توپم رو روی الین سُر دادم.. با پین ها برخورد کرد و شش تاشون افتادن. به امتیازم که باال نمایش داده شده بود 

 اشاره کردم.

 میبینی؟_

 خندید و سر تکون داد.

 آسونه که؟_

 دست به سینه شدم.

 خانومه آسون بیا جلو ببینم چند مرده حالجی؟_

جلو اومد و مقابلِ الین ایستاد. حرکاتش رو با لذت زیرِ نظر گرفتم. یه چشمش رو بست و توپ رو به سختی با غرور 

سُر داد. از کنارِ پین ها گذشت. بدون اینکه باهاشون برخورد کنه! چهره ی ناراحتش خیلی دوست داشتنی بود. جلو 

 رفتم و براش یه توپِ دیگه آوردم. همون طور پشت سرش ایستادم.

 زود تسلیم نشو.. بیا با هم بندازیم!_

از پشت با فاصله روش خم شدم و مچ دستش رو گرفتم. تکون خفیفی خورد. بوی عطرش تو مشامم پر شد.. واقعا 

 تمرکز ممکن بود؟

 ببین؟ حاال اینطوری نشونه میگیری و..._

دستاشو به هم کوبید. من ولی هنوز یه جایی وسط توپ رو باهم سُر دادیم.. چهار تا از پین ها رو انداخت. باال پرید و 

 بوی مالیم عطرش غرق بودم!

 دیدین تونستم؟_

 بی حواس لبخند زدم.

 آره وروجک._

 دستش رو دراز کرد. ابرومو باال دادم.

 چی؟_

 میخوام با توپای شما بندازم._

 خندیدم.

 دیگه پر رو نشو.. اونا سنگینن!_

 اخم کرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 5 1  

 

 میتونم! خوب باشن! من_

 دلم نیومد بزنم تو ذوقش.. جلو رفتم و توپِ نسبتا سبک تری براش انتخاب کردم و دوباره پشتش ایستادم.

 با هم میندازیم خوب؟_

ناراضی سرش و تکون داد. دوباره پشتش قرار گرفتم. این بار بی اراده نزدیک تر. چونم با شونش برخورد کرد. 

و توضیح میدادم که تو یک آن سرش و برگردوند. چشماش تو چشمام قفل شد.. داشتم دوباره براش همون حرفا ر

 چند سانتی متر با صورتِ گرد و معصومش فاصله داشتم. آب دهنم و قورت دادم و خیره تو چشماش شمرده گفتم:

 متوجه شدی؟_

خیسِ عرق شد...تنها تو  سرش و تکون داد و با گونه هایی که بازم رنگ گرفته بودن سرش و برگردوند. همه ی تنم

همون چند ثانیه!!!... توپ رو هل دادم ولی لحظه ی آخر انگشتش توش گیر کرد و کمی جلو رفت. همین که توپ 

 رها شد به طرفش خیز برداشتم و دستش رو گرفتم.

 ببخشید.. فکر کردم آماده ای. چیزی نشد که؟_

 با دست انگشتش و گرفت و آروم گفت:

 درد گرفت! نه.. یکمی فقط_

 نفس کالفه ای کشیدم.

 ببخشید.. برای امروز بسته.. میترسم اینجوری تا یه ساعت دیگه همه ی انگشتات شهید شن!_

خنده ی آرومی کرد. دلم دیگه با این خنده ها آروم نمیشد.. دلِ المصب چند دقیقه ای بود میخواست از جاش کنده 

هر لحظه کالفه ترم میکرد. کفش و توپم رو سر جاش قرار دادم و قبل از بشه.. بوی عطر مالیمش تو سرم میپیچید و 

 اینکه دستِ دلم بلرزه فاصله ی الزم رو باهاش حفظ کردم!

 نیل

 

انگشتم رو با دست دیگم ماساژ دادم و به حرکت آروم ماشین رو به رو خیره شدم... امروز از بهترین روزای زندگیم 

ش کنارم.. رفتاراش و محبت هاش..! همه چی درست مثل خواب بود! یه خواب رویایی و بود! باشگاه بولینگ .. حضور

 بنفش که من هر لحظه استرس تموم شدنش و بیدار شدن از این رویا رو داشتم!

 درد میکنه؟_

 با صداش به خودم اومدم...تکونی به خودم دادم.

 بله؟_

 انگشتت و میگم!_

 نه زیاد.. خیلی خوش گذشت!_

 رزش شب بیداری رو داشت پس؟ا_

سرمو یکم کج کردم.. فکر میکردم شوخی کرده باشه وقتی موقع بیرون اومدن از باشگاه بهم گفت تو انجامِ تکالیفم 

 کمکم میکنه!!

 فکر میکردم شوخی میکنین!_

 قیافه جدیش از نیم رخ جواب سوالم رو تا حد ممکن میداد!
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 من زیاد آدم شوخی نیستم!_

نگ گوشیش بحثمون رو نیمه کاره گذاشت! حس میکردم حالت هاش یکمی جدی تر شده! دقیقا از بعد اون صدای ز

 اتفاقِ انگشتم!!

 بله؟_

... 

 سالم مادر._

... 

 صد بار گفتم مادرِ من.. زمان شب و روزمون فرق داره... نصف شب از کجا جوابت و میدادم آخه؟_

... 

 خوب شد؟ خیل خوب من معذرت میخوام..._

 اخماش رفت تو هم..

 قبال هم در این باره حرف زدیم ... فکر نمیکنم جای بحثی باشه!_

... 

 دستشو الی موهاش فرو برد.

 پلیس جریمه میکنه ... بعدا زنگ میزنم... کاری نداری مادر؟_

 و به سمتم برگشت. سرشو تکون داد و گوشی رو قطع کرد! بی صدا بهش خیره شدم.. سنگینی نگاهم رو حس کرد

 امان از دست این دلشوره های مادرانه!_

 چرا نگرانش میذارین؟_

 کوتاه نگام کرد و برگشت.

مادر رو نمیشناسی! همیشه دوست داره همه چی رو شلوغش کنه! از کاه کوه بسازه! هیچ وقت نتونستم باهاش _

 ارتباط برقرار کنم!

 حس نشه.حسرت صداش خیلی بیشتر از اونی بود که 

 دلتنگشین؟_

 راهنما رو زد و دست به فرمون فرعی رو پیچید.

 هیچ بچه ای نیست که دلتنگ مادرش نشه ولی خوب دیگه... انتظاراش بیش از حده!_

 برگشت و به چشمام خیره شد.

 میگه بیا اینجا... اونجا چیزی نیست که به خاطرش بمونی!_

... از فکر اینکه روزی بخواد بره و نباشه همه وجودم یخ بست! وقتی مردمک چشمم لرزید... راه نفسم قطع شد

 سکوتم رو دید اون هم سکوت کرد و دیگه هیچ کدوم بحث رو ادامه ندادیم!

. 

. 

راپید و وسایل مورد نیازم رو روی مالفه بزرگ گذاشتم.. پارسا وارد اتاق شد... شلوارک بلند مشکی و تیشرت راحت 

 ده بود... رنگ سفید تیشرت با پوست برنزش تضاد قشنگی داشت.سفید رنگی تنش کر
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 مطمئنین؟ یکم اذیت میشم ولی میتونم خودم تمومش کنما؟_

 صدا نباشه. نمیخوای که بگی بی استعدادم؟ بیا اینجا ببینم چی میکشی تو؟_

انی که روی زمین چهار زانو روی زمین نشست و مشغول بررسی وسایل شد.درست مثل پسر بچه های پیش دبست

نشستن و مشغول نوشتن مشقشون ان.!کنارش نشستم. در گواش ها رو باز کردم و بعد رقیق کردنشون و درست 

کردن رنگهای مطابق الگو همش رو تو پالت جا دادم... پارسا دستشو زیر چونش زده بود و با دقت به کارام نگاه 

 میکرد!

 ر ترنج و لچک روش آماده کشیده شده بود رو به روم گذاشتم.رو که از قبل نقش و نگا A3کاغذای گالسه 

خوب.. رنگامون آماده ان... همه ی طرح ها یه کاغذ الگو دارن میبینین؟ کار طراحیشونو انجام دادم! فقط مونده _

 رنگ کردنشون... باید مراقب باشین خطوط بیرون نزنن و رنگها با هم قاطی نشن..میتونین؟

 سفیهی بهم کرد.نگاه عاقل اندر 

 همین؟؟_

سرمو تکون دادم و کاغذ رو رو به روش گذاشتم. خودم هم با طرح دیگه ای مشغول به کار شدم.تقریبا سه ساعتی 

گذشته بود..سرم رو بلند کردم و دستی به پشت گردنم کشیدم..طرح های من تقریبا تموم شده بودن اما پارسا هنوز 

بهش انداختم.. تا جای ممکن روی طرح خم شده بود و با چشمای گرد از توجه و دو تا طرح کار کرده بود! نگاهی 

زبونی که بیشتر از نصفش بیرون بود مشغول کار بود!دستمو جلوی دهنم گذاشتم و بی صدا خندیدم!با صدام تو جاش 

 پرید و گنگ نگام کرد..کم کم قیافش رفت تو هم!

 یه ذره جدیت به خرج بده.. به چی میخندی؟_

با خنده انگشت اشارم رو سمتش گرفتم و دوباره خندیدم. دستش رو سمت پالت رنگ برد و با یه ابروی باال رفته تو 

یه ثانیه ناغافلی انگشت گواشیش رو به نوک دماغم مالید.از شدت عصبانیت قرمز شدم و داد زدم.. حاال نوبت پارسا 

داخل سوراخای پالت فرو بردم و سه رنگش رو به صورت خطی  بود که با صدای بلند بزنه زیر خنده.. سه انگشتم رو

 از باال تا پایین صورتش کشیدم و این جوری شد که جنگ بزرگ آغاز شد...!!

همه ی مالفه ی آبی رنگی شده بود.. جایی روی صورت و بدنمون نمونده بود که رنگی نشن.. طرح ها رو سر داده 

تاق و لباسام رو نتونسته بودم نجات بدم.. حمله میکردم و بعد مالیدن رنگ بودم زیر تخت تا رنگی نشن ولی موکت ا

بهش باالی تختم سنگر میگرفتم.هر دو نفس نفس میزدیم! از شدت جیغ زدن گلوم میسوخت.. بی اعتنا به زمان و 

 م!!مکان غرق شادی و سرخوشی بودم. درست مثل روزایی که با بردیا و نسیم خونه رو روی سرمون میذاشتی

دستش رو پر از رنگ قرمز کرد و کف دستش رو به پهنای صورتم مالید... ماتم برد... حتی چشم و دهنم هم رنگی 

شده بود! عقب عقب رفت و باالی میز کامپیوتر سنگر گرفت... پالت پر از رنگ رو از روی زمین برداشتم و سمتش 

 سرخ پوستا شده بود! کل تیشرت سفیدش رنگی بود!رفتم! از باالی میز کامپیوتر پایین پرید... صورتش مثل 

 نیل به قرآن اگه یه قطره دیگه رنگ روم بریزی سرتو میکنم تو پالت.. بسته دیگه شوخی هم حدی داره!_

با خنده پلیدی پالت رو نزدیک تر بردم... نمیتونستم از حمله آخر بگذرم! انگشت اشارشو با تهدید باال آورد... نگاش 

 ظرف توی دستم میچرخید!بین من و 

 آفرین برو بشین.. کاری نکن عصبی شم. ببین؟ هیکلم و به گند کشوندی!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 5 4  

 

بهش نزدیک شدم... همین که خواستم پالت رو روش پشت و رو کنم دستش رو جلو آورد و با یه حرکت دستامو از 

 پشت قفل کرد... هر چقدر جیغ میزدم و تکون میخوردم ولم نمیکرد. داد زدم:

 وقتی کاری میکنین پای تاوانش هم بایستین.. ولم کنین همه ی اتاقم رنگی شد!_

 بلند خندید.

 آتش بس بده ولت کنم.. بابا من فردا میرم بیمارستان.. کی میخواد اینا رو پاک کنه؟_

 به من چه؟ خودتون جنگ و شروع کردین!_

 ستای بسته.دستمو با یه حرکت برگردوند. رو به روش قرار گرفتم. با د

 ول کنین دستامو.. کاریتون ندارم!_

متوجه نگاهِ خاصش و بعد فاصله ی کممون شدم. واقعا داشتیم چیکار میکردیم؟ نگامو ازش گرفتم. فکر کنم اونم 

 دقبقا به همین صورت به خودش اومد چون دستم و ول کرد و دستپاچه گفت:

 ولت کردم.. دیگه رنگ نریز!_

 ین انداختم. چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت:بی صدا سرم و پای

 ام.. خوب اینجا که خیلی ناجور شد.. یه کم هم به کارت اضافه شد!_

 بدون اینکه سرم و باال کنم شونمو باال انداختم.

 اشکال نداره.. یه طرح بیشتر نمونده..!_

 دوباره یکم سکوت شد.

 من برم؟_

 گه ای بود!نگاهش کردم. چشماش امروز یه جورِ دی

 برین.. دستتون درد نکنه. دیر وقته!_

 سرش و با لبخند تکون داد و به لباساش اشاره کرد.

 باید برم حموم!_

دستمو با خنده جلوی دهنم گذاشتم و به سر تا پاش خیره شدم که چشم غره ای بهم رفت و پشت به من به طرف در 

ر چوبِ در تکیه دادم. لحظات از جلوی چشمم رد شدن و خنده رو لبام راه افتاد. بعدِ رفتنش وارد اتاق شدم و به چها

 مهمون شد.

 عجب شبی بود!!_

 

 نور باریکی که از پنجره میتابید مستقیم پلک چشمم رو نشونه گرفته بود! دستمو روش گذاشتم.

 ای خدا... این همه جا...حتما باید بزنه تو چشمم؟_

رد شد.. به سرعت از جام بلند شدم! همه تنم خشک شده بود! با وحشت ساعت چند ثانیه طول نکشید که چشمام گ

رو نگاه کردم.. یه ربع به هشت بود!! نمیدونم چجوری خودمو به دستشویی رسوندم... تو زندگیم سابقه نداشت در 

رسیده من و عرض یک ربع آماده شم و از خونه بیرون برم... اما به طرز شگفت انگیزی عقربه ساعت به دوازده ن

 کیف آرشیوم داخل آسانسور بودیم!
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در آپارتمان رو محکم پشته سرم بستم و بی توجه به صدای ناهنجارش با عجله سمت خیابون راه افتادم! ماشینی 

کنارم ایستاد و بعد صدای آشنایی رو از پشت سرم شنیدم.. بی توجه به اسمم که توسطش خونده میشد چشمم رو باز 

 راهم رو پیش گرفتم. قطعا اآلن وقت مناسبی برای حرف زدن با سام نبود!! و بسته کردم و

 چرا جواب نمیدی ؟_

 ناچار برگشتم. سرش و از شیشه بیرون آورده بود.

 سالم.. خیلی دیرم شده.. خداحافظ!_

 با خنده گفت:

 بیا بپر برسونمت!_

 مرسی میرم!_

 به کیفم اشاره کرد.

 .. بیا باال!اینجوری تا شبم نمیرسی_

 تعلل و کنار گذاشتم و سوار شدم.

 با صدایی که تهش خنده بود گفت:

 چرا تو همش میخوابی؟_

 سرمو تکون دادم.

 تا دیروقت بیدار بودم.. به خاطر طرحام!_

 لبخند صمیمی ای زد.

وقتی ماها اومدیم باهاش دانشجویی همینه.. نترس زودی میرسیم! راستی... خاتون از دستت خیلی شکارِ.. میگه از _

 غریبی میکنی.. واقعا اینطوره؟

 شرمنده شدم.

 نه! فقط یکم سرم شلوغ بود...چند روزی هم بود مریض بودم.. فکر کنم به خاطر مسافرت دو هوائه شدم! _

 با شک نگاهم کرد.

 قضیه مهمونی رو میدونم.. کسی چیز خورت کرد؟_

 نفسم گرفت.

 از کجا میدونین؟_

 ابروشو باال داد.یه 

 خوب دیدم از آرایشگاه اومدی.. بعدم دیدم با پارسا رفتی.. بعدشم که مریض شدی!_

 تو خودم جمع شدم.

 نترس فوضول نیستم.. به کسی هم نمیگم.!_

 بی صدا بهش نگاهش کردم.

 امشب میریم شهربازی.. صدف هوس کرده.. میای؟_

 با چشمای گرد نگاهش کردم.

 نه؟معلومه که _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 5 6  

 

 با اخم گفت:

 چرا؟ خاتونم هست.. خوشحال میشیم بیای!_

 ابرومو باال دادم و چیزی نگفتم.

 جلوی دانشگاه نگه داشت. با عجله پیاده شدم که از پشت سرم گفت:

 دربارش فکر کن.. صدفم تنهاست!_

 لبخندی به روش زدم و سرم و تکون دادم.

 باشه.. ممنون!_

السِ خسته کننده ی استاد امینی به طرف خونه میومدم! نگاهِ آخر و به گوشیم انداختم. گفته بی حوصله و کالفه از ک

بود بهم خبر بده طرحا رو قبول کرد یا نه! لبخند بی اراده ای زدم و با دستای لرزون از استرس شمارش و گرفتم. 

 خیلی طول کشید.. دیگه داشتم ناامید میشدم که جواب داد:

 بله؟_

 .هول شدم

 سالم! منم نیل!_

 خوبی؟ چه خبر؟_

 سرِ جام کنارِ درختی ایستادم.. اینجوری استرسم کمتر میشد.

 خوب بودن.. یعنی .. خوب گفت قابلِ قبولن!_

 کمی مکث کرد و بعد صدای صحبتش با کسی اومد!

 سریع خانومِ خانی.. اتاق حاضر شد خبرم کنین!_

 فهمیدم سرش شلوغه.

 این بعدا زنگ بزنم؟ببخشید.. میخو_

 نه.. تا چند دقیقه دیگه عمل دارم. تو چیکار میکنی؟_

 نمیدونم چی شد که یهو از دهنم پرید.

 سام ازم دعوت کرد باهاشون برم شهربازی!_

 سکوت کرد. با دست به پیشونیم کوبیدم.

 یعنی.. صبح که منو رسوند.._

 سکوتش حالم و بد تر میکرد.

 م که شده بود..آخه میدونین؟ دیر_

 من باید برم.. کاری نداری فعال؟_

 جا خوردم.. بند کیفِ آرشیوم و با دست فشار دادم و ناراحت گفتم:

 نه!_

بدونِ خداحافظی قطع کرد.. قلبم چنگ شد.. دلم میخواست بیخیال همه چی بشم و همون جا کنارِ اون درخت ساعت 

 این طرزِ گفتنِ من بایدم ناراحت بشه.. پوزخندی زدم به خودم!ها بشینم. یعنی ناراحت شده بود؟ آره.. با 

 سام..خاک تو سرت.. حد اقل میگفتی آقا سام!_
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تکیه امو از درخت گرفتم و کشون کشون سمت خونه راه افتادم. سرِ کوچه با صدای بوق ماشینی سرم و بلند کردم. 

 سالم دادم.ماشینِ سام بود.. خاتون و صدف هم توش بودن. جلو رفتم و 

 سالم دخترم.. این چه قیافه ایه؟_

 لبخند تلخی زدم.

 خسته ام خاتون جون!_

 صدف از پشت سرش و جلو آورد.

 نمیای با ما؟_

 به سام نگاه کردم و بعد به خاتون که با لبخند قشنگی منتظرم بود!

 نه دیگه.. به شما خوش بگذره.. من خیلی خسته ام!_

 همه درس هم خوب نیست.. یه کم تفریح برا جوون الزمه.. بیا دخترم!بیا باال مادر این _

 صدف بالفاصله گفت:

 منم تنهام.. بیا دیگه!_

تو منگنه قرار گرفتم.. نتونستم نه بیارم. به ناچار سوار شدم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم! صدای ویبره گوشیم از 

ی بود! عجب شانسی داشتم من!! تو کیفم پرتش کردم و کالفه سرم و جیبِ مانتوم بلند شد. صدای هشدارِ باطریِ خال

 به صندلیِ پشت سرم تکیه دادم. دیگه هر چه بادا باد!!

. 

. 

 خاتون روی پتویی که گوشه ای، کنارِ درختا پهن کرده بودیم نشست و گفت:

بگردین همه چی رو سوار شین...  شما به فکر من نباشین مادرجون... من همین جا میشینم تسبیحمو میزنم.. شما_

 خوش بگذرونین!

 سرو صدا اذیتتون نمیکنه؟_

 نه بابا دخترم... جوونن دیگه... چه اذیتی آخه؟ شما برید._

 سامیار دستش رو تو جیبش برد.

 پس گوشیت دم دست باشه زنگ میزنیم... اگرم چیزی خواستی دکمه پنج رو فشار بدی شماره منه!_

 تو حواست به این دو تا دختر باشه که هر دو امانتن. باشه مادر..._

سرش رو تکون داد و بهمون اشاره داد تا راه بیفتیم. هیچ میلی برای سوار شدن دستگاه ها نداشتم... اما به خاطر 

صدف و تنها بودنش مجبور بودم باهاشون همراه شم! حتی سرو صدای آدما و صدای گوش خراش دستگاه ها هم 

 نو از حال و هوای کسلم خارج نکرده بود! صدف دستش رو سمت کشتی بزرگی گرفت.ذره ای م

 سام بریم اونو سوار شیم؟_

آب دهنم رو قورت دادم!سام پرسشگرانه به من نگاه کرد که شونم رو باال انداختم... به سمت باجه بلیط رفت و با سه 

 تا بلیط برگشت.

رشح آدرنالین استرسم رو هزار برابر میکرد.حدود دو ساعت بود که گوشم از صدای جیغ صدف کر شده بود... ت

وقتمون به ایستادن تو صفای شلوغ و سوار شدن دستگاه ها گذشته بود...حالم داشت خراب میشد. نمیدونم از 
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ام استرس بود یا از شدت باال و پایین شدنِ دل و رودم. در مقابل اصرارای تموم نشدنیِ صدف چشمم رو ملتمس به س

 دوختم که لبخندی زد و گفت:

 دیگه بسته... بریم شام بخوریم.. خاتون هم تنهاست!_

صدف هم بی صدا نگاهی بهمون انداخت و جلوتر از ما راه افتاد! خاتون از دور برامون با لبخند دست تکون داد.. 

 همین که رسیدیم معترض شد.

 چرا انقدر زود اومدین؟ نگران من بودین؟_

 ر از من گفت:سام زودت

 نه .. یه هفت هشت تایی سوار شدن... بقیش زیادم جالب نبود. _

کنار خاتون نشستم.. سامیار رفته بود تا شام رو سفارش بده...سرمو روی پاش گذاشتم .. بوی عطر مالیمش آرامش 

 رو بهم برگردوند.

 خاتون؟_

 جانم؟_

 میشه برام استخاره بگیرین؟_

 دستی به سرم کشید.

 چرا نمیشه مادرجون؟ نیت کن!_

چشمامو بستم و از ته دل نیت کردم... دست خاتون از سرم فاصله گرفت و صدای تسبیح کنار گوشم طنین انداخت.. 

بلند شدمو نشستم... دستم رو روی دونه از تسبیح گذاشتم که خاتون مقابلم گرفته بود.خاتون چیزی زیر لب گفت و 

 چشماشو باز کرد.

 ترم.خیره دخ_

 لبخند گرمی روی لبم نشست.. سرم رو بلند کردم... آسمون از همیشه پر ستاره تر بود.

ساعت یک ربع به یازده بود..شاممون رو خورده بودیم و بی صدا دور هم نشسته بودیم! خاتون زیر لب شعری از 

ه میکرد! حرکت تند عقربه ها سعدی شیرازی زمزمه میکرد.. سامیار لبخند به لب به حرکات پراسترس ناخن ام نگا

برام دردناک تر از هر وقتی بود! صدای زنگ گوشی سامیار سکوت مرگبار جمع رو شکست.. با لبخند معناداری به 

 صفحه خیره شد و با نگاه کوتاهی به من جواب داد:

 بله؟_

... 

 به! به!... خواهش میکنم!_

... 

 .آره... زیر درختا کنارِ چرخ و فلک نشستیم_

... 

 نه زیاد دور نرو.. یه زنگ بزن به چرخ و فلک رسیدی بیام جلو!_

.. 

 اوکی اوکی._
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 خاتون با تعجب پرسید:

 کی بود مادر؟ دوستته؟_

 نگاش دوباره رو من ثابت شد.

 نه مادر.. پارسا بود.... آدرس خواست بیاد اینجا!_

 و روی پتو محکم فشردم و وزنم و روش انداختم! فشارم تو یه لحظه چنان افتاد که برای نیفتادنم دستم

 خیر باشه مادر.. چیزی که نشده؟_

 دوباره نگاهم کرد.

 نه خوب.. فکر کنم نگرانِ نیل شده بود!_

 سرم و با خجالت پایین انداختم. نگاهِ معنی دارِ سام داشت ذوبم میکرد.

ارسا راستی راستی داشت میومد اینجا! ولی با چه بلند شدنش از کنارمون رو دیدم و قلبم از جاش کنده شد. پ

 توجیحی؟ خاتون متوجه استرسم شد و آروم گفت:

 نگران نباش مادر.. میگم من اصرار کردم!_

ناباور و خجول نگاش کردم که چشماش و روی هم گذاشت و لبخند گرمی زد. دلم میخواست بمیرم. طولی نکشید 

کرد. با استرس سرم و برگردوندم و از جام بلند شدم. سر به زیر سالم دادم.  که صدایِ سالمِ پارسا گردنم رو خشک

 نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم!

خوب موقع اومدی پارساجان... میخواستم قلیون نعنا سفارش بدم ولی از خاتون ترسیدم... اآلن دو نفریم زورمون _

 بهش میچربه!

 رد. چقدر بی پروا!!.. بالفاصله از ترس سرم و پایین انداختم که گفت:سرمو بلند کردم. با لبخند بیروحی نگاهم میک

 دیر وقته و منم خسته ام.. اگه اجازه بدین من و نیل دیگه بریم!_

 همه با تحیر به هم نگاه کردن.. من یکی که مطمئن بودم مُردم! سامیار گفت:

 چایی رو بخوریم همه با هم بریم!_

 گفت: دوباره چشم تو چشم شدیم و

 اگه میشه ما رو معاف کنین. انشااهلل یه وقت دیگه!_

از جاش بلند شد و منتظر من ایستاد.. این کارش هیچ توجیحی نداشت. رسما پیشِ خاتون و سام خرد شده بودم! اآلن 

ی پیشِ خودشون چه فکری میکردن؟؟؟ناخنم رو تا آخر توی گوشتم فرو بردم و به ناچار از جام بلند شدم. همه 

 نیروم و جمع کردم و با صدایی آروم گفتم:

 ببخشید._

 خاتون سریع گفت:

راست میگه پارساجان.. تو اآلن امانتی.. باید خبرش میکردیم. بردیا تو رو به اون سپرده.. ببخش پسرم. به اصرارِ _

 من اومد!

 پارسا ناراحت گفت:

 م چون دیروقت بود اومدم دنبالش!این چه حرفیه خاتون؟ گوشیش خاموش بود نگران شدم. اآلن_

 خاتون لبخندی به روی جفتمون زد و گفت:
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 برین مادر دیرتون نشه!_

دستی به پیشونیِ خیس از عرقم کشیدم و بعد از خداحافظی پشتِ سرش راه افتادم. تا رسیدن به پارکینگ حتی یک 

 کلمه هم با هم حرف نزدیم. کنار ماشین ایستاد و خشک گفت:

 شیت خاموش بود؟چرا گو_

 اخم کردم.

 این رفتارتون توی جمع اصال درست نبود جنابِ تهرانی!_

نیشخندی زد و سوار شد.. بعد از کمی مکث سوار شدم و با همون اخم و ناراحتی کمربندم و بستم. همین که ماشین و 

 روشن کرد نفس عمیقی کشید و گفت:

 پرسیدم گوشیت چرا خاموش بود؟_

 ادم:کالفه جواب د

 چون باطریش تموم شده بود!_

 سکوتش رو که دیدم سرمو برگردوندم. با اخم و جدیت رانندگی میکرد.

این رفتارا یعنی چی؟ مگه مسئولیتِ من پای شماست که به خودتون اجازه میدین جلوی جمع خردم کنین؟ شما _

 والدین من نیستین!

 به طرفم برگشت.. با اخم وحشتناکی.

 ن هست؟سام چی؟ او_

 ناباور نگاهش کردم.

 منظورتون.._

منظورم واضحه.. پایِ گوشی بی توضیح صاف صاف میگی سام ازم دعوت کرد برم شهر بازی.. میگی سام! نه خاتون! _

 نه صدف!... سام!!!

 سرم و پایین انداختم.

 نذاشتین توضیح بدم!_

 سرمو برگردوندم.

 داری میکنین؟ چون بردیا منو به شما سپرده؟ اصال چرا توضیح بدم؟ چون دارین امانت_

 نگاهی بهم کرد و سرش و تکون داد.

 نمیفهمی!_

آره نمیفهمم.. من دلیلِ این رفتارا رو نمیفهمم! هنوز نفهمیدم چرا و چجوری سر از جایی که من با خانوادم بودم سر _

عقیبم میکرد.. نپرسیدم و نمیدونم! من در آوردین.. هنوز نفهمیدم چجوری دوستتون تو کوچه های شهر خودم ت

 خیلی چیزا رو نمیفهمم جنابِ تهرانی!

 میفهمی.. امشب همه چی رو میفهمی!_

آروم و خونسرد رانندگی میکرد. سرم داغ کرده بود. پیشونیم و با دست ماساژ دادم و تو سکوت به ترافیکِ شلوغِ 

 تم زودتر از اون پیاده شم که گفت:شهر چشم دوختم. رو به روی آپارتمان نگه داشت. خواس

 نرو خونه.. کارت دارم!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 6 1  

 

 پیاده شدم و بیرونِ ماشین دست به سینه ایستادم. با چشم اشاره کرد که داخل شم.

 هر چی میخواین بگین اینجا بگین._

 ماشین و دور زد و کنارم اومد. بازوم و گرفت و منو با خودش همراه کرد. عصبی شدم.

 ین؟ دستمو ول کینین.. ول کن دستمو!چیکار میکن_

داخل آسانسور هولم داد و پشتم ایستاد. رو به روم آینه ی بزرگ بود و پشتِ سرم پارسایی که با حالت خاصی از 

رو زد... همه جا تاریک شد.. به جز نور ضعیف چهار تا هالوژن باالی سرمون  STOPداخل آینه نگام میکرد. دکمه 

 ترس آب دهنم و قورت دادم..گلوم خشکِ خشک شده بود. با وحشت بهش خیره شدم. هیچی دیده نمیشد. از

اینجا رو یادته؟؟ چهار ماهه پیش... تو یه روز بارونی و سرد... همین جا... همون نقطه ای که ایستادی.. با همون _

 تحیر و مظلومیت بهم خیره شده بودی!

 لبخند مالیمی زد و ادامه داد:

 کشیده خیس شده بودی.. چنان مظلوم آدم و نگاه میکردی که دوست داشتم... مثل موشِ آب _

 دستش و از پشت روی بازوم گذاشت.. ضربان قلبم شدت گرفت. رسما داشتم میمردم.

 ازم پرسیدی دلیلِ این رفتارا چیه؟ گفتی منو نمیفهمی!_

 نفس عمیقی کشید.

هوایی باشم که تو نیستی. اومدم شهرت تا ببینمت.. تا پیشت  من تعقیبت کردم.. قدم به قدم. چون نتونستم تو_

 باشم! کنارت!

 بدون پلک زدن با نگاهش میکردم.

فضای رمانتیکی واسه اعتراف نیست.. قبول دارم! ولی اینجا برام مقدس و مهمه. همین آسانسورِ کوچیک! چون تو _

 رو اینجا دیدمت!

 منو به طرف خودش برگردوند.

 م.!دوستت دار_

 قطره ای اشک از گوشه ی چشمم چکید. ناباور چشمام و به چشمای سیاهش دوختم. لب زد:

 نمیخوای چیزی بگی؟_

 سرم و تکون نامحسوسی دادم. نفس عمیق دیگه ای کشید.

میخوام تا آخرِ عمرم مالی من باشی.. باهام باشی.. همه ی لحظه هاتو.. همه ی لحظه هایی مثل لحظه های شیرینِ _

 دیشب! توام دوست داری؟

الل شده بودم. نمیتونستم حتی یک کلمه حرف بزنم. زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و صدای قلبم داشت گوشامو 

 کر میکرد.

 یه چیزی بگو.. من با برادرت صحبت کردم. فقط میخوام بدونم تو هم دوستم داری یا نه؟ ... داری؟_

ت کردم. احتیاج به یه شوک داشتم تا بتونم دوباره حرف بزنم. تا فریاد بزنم چشمم رو روی دکمه های پیراهنش ثاب

 که آره... منم دوستت دارم. بیشتر از جونم!

دکمه ی آسانسور و زد. درش باز شد.بی صدا داشت بیرون میرفت که تمومِ تنم تو یه آن لرزید. مچ دستش رو 

 گرفتم و آروم گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 6 2  

 

 دارم!_

 هیجان نگاهم کرد. سرمو باال کردم و مطمئن تر از همیشه، خیره تو چشماش زمزمه کردم:به طرفم برگشت و با 

 منم دوستت دارم!_

 دستم و تو دستاش گرفت.

 بهت قول میدم خوشبختت میکنم!_

 خندیدم و همپای هم از آسانسورِ کذایی بیرون اومدیم. جلوی در ایستاد و خیره به انگشتام آروم گفت:

 پیشم یکم حرف بزنیم؟ نمیشه بیای_

 سرمو با خنده تکون دادم.

 فقط یکم!_

دوباره سرم و تکون دادم و کلید و داخل قفل چرخوندم. مطمئن بودم اگه فقط چند دقیقه دیگه اونجا میموندم اون 

 حالت چشما و این لحن تموم ارادم و میشکست.

 نیل؟_

 سرمو برگردوندم.. تو دریای نگاهش غرق شدم.

 میخوامت.. یادت باشه.. خوب؟ خیلی_

 سرم و با خجالت پایین انداختم و با همه ی توانم به زور و لرزون گفتم:

 شب بخیر!_

منتظر نشدم تا عکس العمل بعدیش و ببینم. پاهام دیگه جون نداشت. در. بستم و پشتش تکیه کردم. باورم نمیشد. 

 ت!!پارسا.. مردِ من عاشقم بود! اونم تو همه ی این مد

پرده اتاقم رو کنار زدم... پنجره رو تا آخر باز کردم و هوای تازه رو بلعیدم..بعد از یک ماه تازه فهمیده بودم که بهار 

اومده... چون بهار زندگی من از امشب شروع شده بود! خنده های کوتاه و شوک زدم هر لحظه روی لبام جا 

 داغ بود... نه تنها پیشونیم که همه جای بدنم داشت میسوخت! میگرفتن..دستمو روی پیشونیم گذاشتم.. مثل کوره

چقدر زیبا بود این حس. روی تختم نشستم و با چنگی پتو رو تا باالی چونم باال آوردم.. خیره به رو به رو مثل دیوونه 

تمو زیر سرم ها سرخوش میخندیدم.به این عشق.. به این خوشی.. به این دنیا که باالخره به روم خندیده بود! دس

گذاشتم و غرق روهایای شیرین خودم شدم ... رویاهایی که این روزا به طرز عجیبی با واقعیت های زندگیم عجین 

 شده بودن!

با صدای زنگ از جام بلند شدم.. چقدر این صبح قشنگ و دلپذیر به نظر میرسید! موهای پریشونم رو دور هم 

ردم.. با دیدن پارسا پشت در قلبم یهو از جاش پرید..حاال باید چجوری پیچوندم و سمت در رفتم..از چشمی نگاه ک

باهاش رفتار میکردم؟؟ به سرعت جلوی آینه پریدم و خودم رو بررسی کردم.. زیادم بد نبود..شالم و سرم انداختم و 

 از همون جا داد زدم:

 اومدم!_

یِ تازه ای رو به روم ایستاده بود.. با چشمای شیطون با دو سمت در رفتم و با لبخند بازش کردم. پارسا با نون بربر

 براندازم کرد و با لبخند گفت:

 سالم خانوم.. صبحت بخیر!_
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 صبح شما هم بخیر!_

 ابروشو باال داد. دستش و جلو آورد و زیر چونم کشید.

 شما؟؟_

ارد شد. نون رو روی اُپن چشمم از این بی قیدی گرد شد. صورتم و با خجالت کنار کشیدم که بدونِ تعارف و

 گذاشت.. برگشت و به اُپن تکیه داد.

 بیا اینجا ببینم!_

 با خجالت جلو رفتم. دماغم رو محکم کشید!

از امروز.. از همین لحظه تو عشقِ منی.. تا لحظه ای که بشی خانومم فعال فقط عشقمی.. این خجالت نداره.. دیگه _

 کی؟نمیخوام شما و دکتر و آقا بشنوم.. اُ

 لبخند زدم.

 سخته!_

 با دو انگشت لپم و کشید و با اخمی ساختگی گفت:

 سخت گاز نگرفتنته.. سعی کن مقاومتم و نشکنی. باشه؟ _

 داغ شدم. خنده ی بلندی کرد و وارد آشپزخونه شد. از همونجا داد زد:

 هوس کردم صبونه رو با کوچولوم بخورم.. بیا اینجا ببینم چاییت کجاست؟_

وارد آشپزخونه شدم و میز رو به بهترین نحو ممکن چیدم.. از همه چیز مقداری تو سفره کوچیک قرار دادم.. این 

اولین صبحانه عاشقونه ی ما بود.. چایی رو روی گاز گذاشتم و کنارش روی میز نشستم.برای گفتن حرفی تردید 

 داشتم.. یکم دست دست کردم... خودش فهمید و گفت:

 ی بگی نیل؟ بگو خودتو خالص کن!چی میخوا_

 تیکه نون برشته رو روی سفره گذاشتم و مشغول بازی با انگشتام شدم!

 راستش.. نمیدونم چجوری بگم که سوء تفاهم نشه... یعنی.._

 دستشو زیر چونش زد .نفسی کشیدم و بدون فکر و سبک سنگین کردن ...حرفم رو به زبون آوردم!

 ونم با یه پسر دوستی داشته باشم! درسته دوستت دارم ولی..من دختری نیستم که بت_

 مکثی کردم... داشتم از خجالت میمردم.لبخندش عمیق بود.. اونقدر که گوشه ی چشمش چین افتاده بود!

 ولی شرایط این اجازه رو بهم نمیده... من یه بار چوب ندونم کاریمو خوردم .. نمیتونم احساسی رفتار کنم!_

 ورد من چه فکری کردی؟ این که میخوام دوست دخترم باشی؟تو در م_

 با دقت نگاش کردم.

من اون دوران رو خیلی وقت پیش گذروندم نیل! من یه همدم میخوام.. یه کسی که با همه وجودم عاشقش باشم و _

.. یه مادر فداکار که زندگیمو به پاش بریزم.. یه زن موفق و وفادار و باهوش مثل تو... یکی که دخترم شبیهش باشه.

ثمره عشقمون رو بزرگ کنه. واقعا فکر میکنی میخوام باهات دوستی کنم؟ اگه این همه مدت قفل سکوتم رو 

نشکستم فقط به خاطر تو بود.. به واهلل به خاطر خودت. از روزی که رفتی مثل دیوونه ها راه افتادم دنبالت اومدم.. 

 گم... یا میگی آره یا میگی نه! از این برزخ بهتر بود!ولی...اومدم شهرت.. گفتم میام همه چی و می

 مکثی کرد.. دستشو به موهاش کشید.
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ولی بعد که فهمیدم یه بار ازدواج کردی و اونجوری سرخورده شدی نتونستم... با همه ترسم به خاطر رد شدن _

 نتونستم... چون نمیخواستم با من هم از رو احساس من یا با زور و ترحم

ازدواج کنی. به داداشتم گفتم... گفتم بهم مهلت بده تا از احساسش مطمئن بشم. بفهمم اونم منو میخواد یا نه. مردی 

 رو که ازش ده سال بزرگتره!

 دستش و روی دستام گذاشت.

ازش یه  اآلنم میریم با خاتون مشورت میکنیم.. به عنوان بزرگتر باالی سرمون... بهش میگم زنگ بزنه به بابات و_

 وقت بگیره! شده تو همین هفته... چطوره؟

 مات و مبهوت سرمو تکون دادم.

 میبینی؟ من از تو عجول تر و حساس ترم.. نمیخوام از دستت بدم .. تو همه ی زندگیِ منی!_

 همه ی تنم از داخل داغ شد. لبخند خجولی به روش زدم و دستم و آروم از زیر دستش بیرون کشیدم.

 !ممنونم_

. 

. 

با انگشتم دستش رو فشردم تا بلکه کمی از استرسم کم شه! متقابال اون هم دستم رو فشرد و با اطمینان چشمش رو 

باز و بسته کرد! با باز شدن در بی هوا دستم رو از دستش بیرون کشیدم اما دیر شده بود...سامیار نگاشو از دستامون 

 نسرد! مثل همیشه.گرفت و به صورت پارسا دوخت... آروم و خو

 به به! پارسا جان.. خوش اومدین.. بفرمایین!_

پارسا برخالف همیشه دستش رو به گرمی فشرد! سالم کوتاه و سر به زیری دادم و وارد شدیم..خاتون مثل همیشه 

 گوشه سنتی خونه نشسته بود و مشغول بافتن چیزی بود!

 دمه!خوش اومدین بچه ها... بیاین بشینین چایم تازه _

فکرم رفت پیش چای دست نخورده روی گاز.. به کل فراموشش کرده بودم.. فکر کنم پارسا هم به همون فکر کرد 

 چون هر دو به هم نگاه کردیم و خندیدیم!

 چی شد مادرجون؟ شما دو تا مشکوک میزنینا!_

صندلی نهارخوری نشسته بود و  لپم قرمز شد.صدف از اتاق بیرون اومد و با هم احوال پرسی کردیم.. سامیار روی

 دست به سینه نگامون میکرد! انگار میدونست قراره موضوعی گفته بشه!پارسا سرفه ای مصلحتی کرد.

 راستش من و نیل اومدیم اینجا تا هم چیزی رو به عنوان بزرگتر بهتون بگیم و هم ازتون کمک بخوایم!_

 چشمش در آورد! خاتون میل بافتنیش رو کنار گذاشت و عینکش رو از

 میشنوم مادر... بگین... هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم!_

 پارسا نگاه کوتاهی بهم انداخت.

 من از نیل تقاضای ازدواج کردم._

 همه یه دفعه سکوت کردن... قلبم زیر و رو شد..سکوتش باعث شد پارسا ادامه بده.

 ه اینجا بزرگتر هر دومون هستین و البته باقی بزرگا!اون هم قبول کرد... فقط مونده رضایت شما ک_

 لبخندی نرم و دوست داشتنی کم کم روی لبای خاتون جون گرفت.
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میدونستم باالخره مهرِ این دختر به دل توام میفته... اگه یه ذره دیر میجنبیدی شده با زور.. میگرفتمش واسه _

 سامیارم.. کجا پیدا کنم همچین جواهری رو؟؟

 یار سرفه ی بلندی کرد.سام

 انشااهلل به پای هم پیرشین مادر... این نهایت لطفتونه که منه پیرزن رو الیق دونستید!_

اینجوری نگو خاتون... شما بیشتر از اینا به گردن من حق داری. شما اول بزرگ ما بعد ستون و برکت این _

 مادری رو برام تموم کردی! ساختمونی... فقط یه خواهش بزرگ دارم که اگه قبول کنی حق

 بگو مادر.. هر چی باشه قبول!_

میخواستم اگه میشه بزرگی کنی و برای آخر همین هفته از آقای بهرامی وقت بگیری.. بعد هم اگه اجازه بدی به _

لی عنوان بزرگ و جای مادرم بریم خواستگاری نیل! البته من تلفنی جریان رو با مامان در میون گذاشتم دیشب! و

 گفت تا تابستون امکانش نیست که بیاد! منم نمیتونم تا اون وقت صبر کنم!

 معنادار نگاهش کرد.. اونم مثلِ من حس کرده بود این بهونه فقط سبک سری و سهل انگاریه!

رِ هوله خودم برات آستین باال میزنم پسرم.. تا خاتون و داری غم نداری!.... نیل؟ تو چرا ساکتی مادر؟ نکنه این پس _

 ما دعا خونده زبونتو بسته؟ اصال میخواییش؟

سرمو بلند کردم.. تازه فرصت کردم تک تکشون رو از نظر بگذرونم... صدف با لبخند مالیمی بهم خیره شده بود... 

 سامیار با همون آرامش نگام میکرد و خاتون.. با چهره ای شیطون به جلو خم شده بود و منتظر جوابم بود!

 رگا صالح بدون بله!اگه بز_

 سام با صدای آرومش و لبخند به لب گفت:

 عروسم که بله رو گفت.. دوماد شدی آقا دکتر! _

 پارسا لبخند مردونه ای بهش زد...و کوتاه نگاهم کرد.

ط به سالمتی... پس من همین اآلن به بابای نیل زنگ میزنم و به امید خدا برای آخر هفته ازش وقت میگیرم... فق _

 برای حفظ ارزش و احترام بزرگترا نیل وانمود کنه که هنوز چیزی نمیدونه! باشه دخترم؟

 چشم!_

چشمت بی بال... صدف دخترم یه چایی بریز ... سامیار توهم پاشو برو اون شیرینی رو از یخجال بیار... به دلم افتاده _

 یال قند و فشار شما..!بود.. الکی نبود هوس شیرینی به سرم زد... امروزو میخوام بیخ

 دستش رو رو به آسمون گرفت.

 الهی... به حق همین روز عزیز.. همه ی عاشقا رو به هم برسون.. همه جوونا رو سفید و عاقبت بخیر کن!_

 دستم و بی اختیار روی قلبم گذاشتم و از ته دل بی صدا فریاد زدم:

 "آمین.."

 

 ی به کت نرم کتان سرمه ایم کشیدم و لبم به خنده باز شد.شال صورتی کمرنگم رو سرم کردم... دست

 ببند اون نیشتو.. عروسم انقدر لوس؟؟_

 از همون آینه چشم غره ای براش رفتم.

 چطور شدم؟_
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 دستشو پشت گردنش کشید.

ه میاد برای بار هزارم.. شیک.. ناز.. دلبر... تو دل برو.. دیگه چی بگم دست از سر کچلم برداری؟ دامادی ک_

 خواستگاری انقدر هیجان نداره!

بی اختیار یاد پارسا افتادم.. یاد خریدمون واسه کت و شلوار.. برای اولین بار بود که میدیدم انقدر برای چیزی 

استرس داره.. چقدر طبقات پاساژ رو باال پایین کرده بودیم! از همه رنگ یکی امتحان کرده بود.. همشون بهش 

 از با استرس میگفت بازم بگردیم!میومدن ولی اون ب

 کجایی؟؟ اآلن وقته رویا دیدنه؟ بدو بریم به عمه کمک کنیم دست تنها موند بیچاره!_

 روی تخت نشستم.

سمیرا هست دیگه.. مامانِ تو هم هست.. بخدا من استرس دارم . تازشم کجا دیدی عروس بره کار کنه؟ من باید _

 همین جا بشینم تا مهمونام بیان.

 با دست زد تو سرم.

ای خاک تو مالجت که بعد از اندی و چندی فقط اینارو یاد گرفتی! برو اون وسایلت و بیار یه رنگ و رویی به _

 ریختت بدم .. پسرِ پس میفته قیافه بی روحت و ببینه!

 جلوی آینه رفتم و صورتمو بررسی کردم.

 خیلی بده؟ من که ریمل و برق لب زدم که!_

 سینه نگام کرد.دست به 

 مثال عروسی.. برقِ لب چیه؟_

مخالفتی نکردم و کیف آرایشم رو دستش دادم! یه خط چشمِ محو برام کشید.همین که نوبت به لبام رسید زنگ در 

 به صدا در اومد.. از جام پریدم!

 بدو نسیم بدو.. اومدن!_

 بگیر بشین بابا.. خوب بیان..!_

تموم کنه.. از استرس همه ناخونامو کنده بودم.. نمیدونم چرا اشک تو چشمام جمع با استرس نشستم تا کارش رو 

 شد.

 نسیم میترسم.. خیلی میترسم.. اگه اینم مثل نیما...._

 دستش رو با فاصله جلوی دهنم گرفت..چشمای اونم برق اشک داشت.

 باشه؟ هیچی نگو.. امروزتو خراب نکن.. اون دوستت داره.. فقط به همین فکر کن_

 سرمو تکون دادم و تو بغلش جا گرفتم. صدای مامان از پایین اومد .

 با منن.. باید برم!_

 هیشش! آروم.. اینجوری که نمیشه.. نفس عمیق بکش.. آروم شدی میری!_

 از جام بلند شدم و دستی به زیر چشمام کشیدم.

 ببین پخش نشده؟_

 نه قربونت برم.. حاال برو!_

 تم.دستش رو گرف
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 برام دعا کن!_

قربون شکل ماهت برم من... برو نگران هیچی نباش.. یادت نره چایی رو بریزی روشا.. فقط زاویه رو درست تنظیم _

 کن.

اخمی همراه با خنده کردم و آروم از اتاق بیرون اومدم.. نسیم از پشت سرم داشت میومد و مدام با صدای آروم 

مین که به اولین پله رسیدم و چشمم بهش افتاد اختیار قلبم دوباره از کفم رفت... تو دلداریم میداد تا آروم باشم..ه

اون کت و شلوار مشکی با اون تیپ رسمی و موهای پرپشتش که رو به باال ژل زده بود تا انتهایی ترین تارهای بند 

 دلم رو پاره کرد..چقدر امشب جذاب و نفس گیر شده بود!

ومدم ... با سالم بلندم همه به سمتم برگشتن و جوابم رو دادن.. سمت خاتون رفتم و باهاش آروم از پله ها پایین ا

روبوسی کردم .. پارسا نگاهی بهم انداخت و با رضایت براندازم کرد. آروم سالم دادم و آروم تر جواب شنیدم. بردیا 

تو دستش گرفت و آروم کنار گوشم  از روی مبل اشاره داد تا برم و کنارش بشینم.. کنارش جا گرفتم.. دستامو

 گفت:

 خوبی؟_

سرمو نامحسوس تکون دادم و لبخندی کج و کوله زدم... سکوتی که با اومدنم حاکم بر فضا شده بود استرسم رو 

بیشتر میکرد! نگاه همه آروم و با اطمینان بود.. بابا... مامان.. خاتون.. پارسا! همه چیز خیلی آروم و مرتب به نظر 

ید. تعارفات و حرفای معمول از آب و هوای تهران شروع شدن و تا دورانِ دبیریِ بابا و بازنشسته شدنش پیش میرس

رفتن! دل تو دلم نبود که زود بحث و شروع کنن. پارسا هم دقیقا تو همین حال بود چون هر چند ثانیه پر استرس 

مت حالمون و دید با لبخندی غافلگیرمون کرد و رو نگام میکرد و با پاهاش رو زمین ضرب گرفته بود! خاتون که وخا

 به بابا گفت:

 خوب آقای بهرامی.. اگه اجازه بدید من بنا به رسم مراسم رو شروع کنم!_

 بابا سرش رو تکون داد.

 خواهش میکنم .. شما بزرگ هممون هستین!_

 از پشت عینکش نگاه کوتاهی بهم کرد.

لمون رو برای پسرم پارسا به نیابت پدر خدا بیامرز و مادرش خواستگاری کنم.. میخواستم اگه اجازه بدین دختر گ_

من پارسا رو از هجده سالگیش میشناسم.. به همه اخالقاش واقفم.. اگه اینجا حضور دارم فقط به عنوان بزرگ نیست.. 

 من تضمینش میکنم پیش شما..!

طر ما این همه راه رو اومدین... راستش یه اصلی هست خواهش میکنم خاتون خانم... شما بزرگواری کردین به خا_

که دوست دارم همون اول مراسم گفته شه! نمیدونم تا چه حد در جریان هستید.. نیل دو سال پیش یه نامزدی چند 

ماهه با پسر داییش داشته ولی بنا به دالیل غیراخالقی طرف مقابل مجبور شد طالق بگیره.. البته این ازدواج ثبت 

 ی نشده ولی خوب الزم به ذکر بود که گفته بشه!رسم

سرمو تا حد ممکن پایین انداختم.. جرات نداشتم نه به صورت پارسا و نه خاتون نگاه کنم.. مثل مجرمی که کار خیلی 

 بدی کرده باشه.. مطمئن بودم پارسا تا حاال به خاتون گفته..

 آروم شنیدم:فشار دست بردیا روی دستم زیاد شد.. صداشو از کنار 

 سرتو باال بگیر!_
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راست میگفت داداشم... چرا باید سرافکنده میشدم؟ من کار بدی نکرده بودم... سرمو بلند کردم و با اطمینان 

 نشستم!

در جریان هستیم آقای بهرامی.. مهم دختر گلمونه که دل پسرمون رو با خانمیش برده.. چه اهمیتی داره ازدواج _

 قبل از اینش مادر؟رسمی یا غیر رسمی 

 پدر سرش و با اطمینان تکون داد و رو به من کرد.

 برای من مثل همیشه نظر نیل مهمه... چون نیل چراغ خونه ی منه... طاقت دیدن ناراحتیشو ندارم!_

با چشمای نمدارم بهش خیره شدم... میدیدم.. عمق غم رو تو نگاش میدیدم.. ترس رو میدیدم.. لبخند لرزونی به 

 روش زدم و سرمو دوباره پایین انداختم!

 پس با اجازت پسرم... این دو تا جوون برن باال و صحبتاشون رو بکنن.._

ای به بابا نگاه کوتاهی بهم کرد... من هم از بابا و مامان  "با اجازه"بابا تایید کرد... پارسا از جاش بلند شد و با گفتن 

 اجازه گرفتم و جلوتر راه افتادم.

 ین که وارد اتاق شدیم صدای نفس عمیق و حبس شده پارسا رو شنیدم.هم

 آخش... داشتم میمردم از استرس... چقدر سخت بود!_

بدون اینکه نگاش کنم لبخندی زدم و روی تختم نشستم... نمیدونم چرا ازش خجالت میکشیدم! کنارم نشست .. نگاه 

 ابلوم شده بودخیرش به رو به رو بود.. سرمو برگردوندم.. محو ت

 اینو خودت کشیدی؟_

 سرمو تکون دادم.

 محشره! چجوری کشیدیش؟ _

 خیلی سخت... ولی با لذت..!_

 چشماشو بهم دوخت.

 بگذریم... بریم سر اصل مطلب...!_

 دستمو تو دستش گرفت!

انتظاراتت.. خواسته هات.. نیل... دلم میخواد امروز اینجا.. حرفایی رو بهم بزنی که هیچ وقت بینمون زده نشده.. _

 تصمیماتت.. همشو میخوام بشنوم.. نمیخوام واسه بیرون این چهار چوب چیزی بمونه... باشه؟؟

 به چشمای سیاهش نگاه کردم.. چشمایی که دنیام و زیرو رو کرده بودن.

م هیچ وقت دربارش خودت میدونی چی به سرم اومد.. هیچ وقت در این مورد باهات حرف نزدم! ترجیح میدم باز _

حرفی زده نشه.. اما اآلن فرق داره... من خورد شدم.. شکست خوردم.. زمینم زد.. آدمی که از بچگی میشناختم و 

همپای من روزاشو گذرونده بود زمینم زد.. خیلی زخم خوردم.. خیلی طول کشید تا خودمو جمع و جور کنم.. بلند 

تشخیص بدم.. من دو تا بهارو از دست دادم.. دو تا از مهمترین بهارای  شم.. دوباره نفس بکشم.. دوباره فصل هارو

زندگیمو! تو اوج جوونی .. تو سن هجده سالگی به اندازه یه زن بیست و چند ساله بزرگ شدم.. یه روزه.. یه شبه..!! 

قص بسازی... بوی بهار رو تا همون شبی که بهم گفتی دوستت دارم حس نکردم! ازت نمیخوام برام زندگی بی ن

نمیخوام مسافرتای خارج کشور بریم.. نمیخوام خونه ی آنچنانی و بهترین وسایل رو داشته باشم.. فقط میخوام پیشم 

 بمونی.. بذاری پیشت باشم.. نفس بکشم! تو هوایی که یه همدم توشه.. تنهام نذار پارسا.. همین برام بسته!
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ت خودش کشید.. بوسه ی نرمی که روی موهام نشوند اولین قطره دستای مردونشو دور بازوم حلقه کرد و منو سم

 اشکم رو جاری کرد.

کی گفته که من بدون تو میتونم نفس بکشم؟ فکر کردی چی به روزِ من آوردی؟ خودمم خودمو نمیشناسم! بی _

ثانیه های عمرم  طاقت شدم.. بی صبر شدم.. چند لحظه که نمیبینمت برام قد چندین سال میگذره! میخوام تا آخرین

با تو... کنارِ تو زندگی کنم. اگه قراره بسازیم با هم بسازیم.. اگرم یه روزی چیزی از زندگیمون فرو ریخت جایی 

بریزه که هر دومون توشیم.. تا دوباره با هم پاشیم و از نو بسازیم. من میخوام با تو موهام و سفید کنم.. پیشِ تو 

یراد بگیرم. حتی به محبت کردنت به بچه های خودمون حسودی کنم! خونه ی ما پیرمرد نق نقو بشم! از غذات ا

قلمروی منه... این عوض نمیشه.. ولی اون قلمرو فقط یه ملکه داره که اونم تویی! این تمومِ چیزیه که میتونم بهت 

 بدم!

 نگاش کردم و با محبت گفتم:

یشه... از یه گوشه ای سایشون رومه.. من دیگه هیچی نمیخوام! تو فقط این چشمارو از من نگیر.. فقط بذار بدونم هم_

میترسم پارسا... نمیدونم چرا! یه چیزی ته دلم سنگینی میکنه! یه چیزی که هر وقت تو چشمات نگاه میکنم خار 

 میشه و فرو میره تو قلبم... نمیدونم چیه ولی اذیتم میکنه!

 صورتشو کج کرد و بوسه آرومی به دستام زد!

نگران هیچی نباش خانومم.. تو فقط یه بله بگو.. ببین چجوری خوشبخت ترین زن روی کره ی زمین میکنمت... _

نیل... اگه یه روزی نبودم... اگه رهات کردم... اگه شبی بدون من برات صبح شد؛ بهت با همه شرفم قول میدم... 

 بدون که اون شب پارسا مرده! بدون که نفس نمیشکه.. باشه؟

مو محکم روی دهنش گذاشتم.. اشکام پشت سرِ هم میچکید...حتی فکر کردن به همچین چیز دردناکی قلبم رو دست

 مثل بطری خالی مچاله میکرد.!

پاشو بریم گلم... نمیدونم چرا انقدر وحشت داری... قرار نیست اتفاق بدی برای هیچ کدوممون بیفته.. من حاال حاال _

 پاشو االن نگران میشن.ها باهات کار دارم خانومم. 

لبخندی بهش زدم و جلوی آینه رفتم.. زیر چشمم رو با شیرپاک کن پاک کردم و بعد چند نفس عمیق همراه پارسا 

 بیرون رفتیم!

 خاتون با دیدنمون بلند گفت:

 از عطش مادر! اینم از بچه ها... بیاین بچه ها.. تازه داشتم میگفتم اگه بچه ها میومدن یه چایی میخوردیم مردیم_

 مامان دستپاچه از جاش بلند شد.

 خدا مرگم بده خاتون جون... از راه رسیدین یه چای هم ندادیم بهتون... من االن میارم ._

 نمیخواد زحمت بکشی دخترم... بشین ببینیم چطور شد؟ انشااهلل که از دست دختر خودم میخورم چای رو..!_

 بار با آرامش بیشتری نشسته بود لبخند مالیمی زدم!سرجام نشستم و به پارسا که این 

 بابا با آرامش گفت:

 خوب دخترم... حرفاتون و زدین بابا؟_

 سرمو پایین انداختم.

 بله!_
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 سکوت حاضر جمع نشونه این بود که همه منتظر نتیجه ان! انگشت شستم رو محکم تو دستم فشردم.

 م مثبته!اگه شما و مادر هم صالح بدونید من نظر_

 بابا خاطرجمع نگام کرد و سرش رو تکون داد. بعد رو به پارسا کرد و گفت:

 نظر من نظر نیله.. دخترمو میسپارم به تو جوون!_

صدای دست زدن جمع بلند شد.. خاتون اشاره کرد تا پیشش برم.. بلند شدم و بوسیدمش... بعد اون با بابا و مامان و 

 محکم تر از همه منو به خودش فشرد و دمِ گوشم گفت: بردیا روبوسی کردم.. بردیا

 خوشبخت شو آبجی کوچولو.. خوش بخت شو که اگه نشی این بار زمین رو به آسمون میدوزم!_

چشمامو محکم روی هم فشردم و بوی آغوش اطمینان بخشش رو... بوی حمایت بچگی هامو نفس کشیدم.. پارسا 

سی میکرد.. بابا چیزی زیر گوشش میگفت و اون سر تکون میداد. نگاش که به ما درست رو به روم داشت با بابا روبو

افتاد سمتمون اومد... بردیا رو تو آغوشش فشرد... بردیا چیزی هم زیر گوش اون گفت که سرشو عقب انداخت و با 

 صدای بلندی خندید.

ن و چایی خوش عطر و بویی که با لذت و یه بعد از لحظاتی همه دوباره دور هم نشستیم... اینبار با دهن هایی شیری

 دنیا امید برای همه ریخته بودم!

 بابا گلوش رو صاف کرد.

 اگه اجازه بدید من یه عرض کوتاهی دارم!_

 همه به احترامش سکوت کردن.

همه باز حق  درسته که من پدرم و گفتنِ این حرف از همه برام سخت تره.. درسته به نیل اعتماد تام دارم اما با این_

 رو به شما میدم... هر وقت که خواستید نیل با شما به پزشک مراجعه میکنه! از دید ما مشکلی نداره!

 چشمم رو به ریشه فرش دوختم و لبم رو به دندون گرفتم.

 صدای رسا و با تحکم پارسا اجازه هر حرفی رو از هر کسی گرفت.

... ولی من نیازی به یه سند و مدرک قانونی ندارم... حرف شما برای  لزومی نیست آقای بهرامی... شما بزرگوارید_

 من سنده و کذا اگه غیر از این هم بود چیزی واسم عوض نمیشد!

پدر با خیال راحت سر تکون داد.. جو حسابی سنگین شده بود... صحبت های معمول سر مهریه و .. باز شده بود و 

ود که مهریم سکه تمام بهار به تعداد سال شمسی سن ام باشه و پدر هم پارسا باز به درخواست خودش خواسته ب

 موافقتش رو اعالم کرده بود!

 خاتون گلوش و صاف کرد و گفت:

آقای بهرامی... اگه اجازه بدید تا تیر ماه که مادر پارسا جان از کانادا بیان و هم بنا به شرایط درسی دخترم یه صیغه  _

خونده بشه و این دوره به عنوان دوران نامزدی در نظر گرفته بشه.. تیر ماه هم جشنشون  محرمیت چند ماهه بینشون

 رو برگزار کنیم.. نظرت چیه پسرم؟

بابا و مامان نگاه کوتاهی به هم کردن... خوب میدونستم میترسن و حق هم داشتن... احساس میکردم زمان داره 

ارسا نمیشد مراسمی برگزار کرد و تا اون زمان هم نمیشد بدون صیغه تکرار میشه! ولی چاره ای نبود... بدون مادر پ

 محرمیت سر کرد.

 آروم و با اخم مالیمی سرش رو تکون داد و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 7 1  

 

 از نظر من مشکلی نداره... من برای امشب محرمیت رو حل میکنم!_

یونش بودم.. تو این سن و صدای خر و پف خاتون خنده رو روی لب هر دومون آورده بود.. بهش حق میدادم و مد

سال و به خاطر ما این مسیر طوالنی رو اومده بود و دو روز نگذشته به خاطر کالس من مجبور شد برگرده.. سرمو 

 برگردوندم و با محبت نگاش کردم.

 گناهی! خیلی خسته شده!_

 پارسا دستش رو روی چشمش کشید.

 منم خسته شدم! چه کنیم ناز کش نداریم!_

 .خندیدم

 شما که آقایی.. سروری اصال.._

 نکن بچه حواسم پرت میشه! میخوای به وصال نرسیده ناکام بشم؟_

 چشممو براش درآوردم و به خاتون اشاره کردم!

 خندید و صداشو پایین آورد.

 هر چقدر میخوای فرار کن.. باالخره که تنها میشیم!_

 لبمو به دندون گرفتم.

 پارسا؟_

 .روشو سمتم کرد

 جانم؟_

 دیشب چه حسی داشتی؟_

 با حالت خاصی بهم خیره شد._

 وقتی مالِ من شدی؟_

 سرمو تکون دادم.

 بهترین حسِ دنیا.. گفتنی نیست! مرد یه جورایی حسِ مالکیت بهش دست میده.. کامل میشه!_

 دستامو تو دستش گرفت

 نفس عمیقی کشیدم و به رو به رو خیره شدم.

 وبی داشتم. احساس میکنم حامی دارم!منم حس خیلی خ_

 دستش و روی دستم گذاشت.

 فدات بشم من گلم!_

 مشغول بازی با انگشتام شدم.

 تو این حس رو قبال هم تجربه کرده بودی نه؟_

 با تعجب نگام کرد که گفتم:

 خوب چه میدونم...صیغه و اینا!_

 تو داری دیشب رو با اونا مقایسه میکنی؟؟_

 م... حرف بدی زده بودم؟سکوت کرد
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من تورو از پدرت خواستگاری کردم نیل... تو قراره زنم بشی.. گرچه از دید من و شرعا از همین دیشب زنمی.. _

 فقط مونده چند تا امضای مسخره... خودتو چطور با اونا مقایسه میکنی؟

 !سرمو بلند نکردم..نمیخواستم چشمای دلخورش رو ببینم.. تحملش رو نداشتم

 منظوری نداشتم.. فقط خواستم بدونم.._

 به من نگاه کن!_

 سرمو سمتش چرخوندم. صداش مهربون بود.

هیچ وقت.. دیگه هیچ وقت خودت رو با اشتباهات گذشته من تو یه رده نذار... من اگه چند تا دختر رو صیغه کردم _

یمال نشه و به قول خودشون سرشون کاله نره فقط به خواست خودشون بود.. فقط به خاطر اینکه حق و حقوقشون پا

همچین کاری رو قبول میکردن.. خوب یا بد.. غلط یا درست.. این راه و میرفتن.. نمیخوام حتی تو گوشه ی از مغزت 

 همچین ذهنیتی داشته باشی میفهمی؟

 سرمو به معنی آره تکون دادم.

 از گرسنگی!خوبه.. حاال اون سیب رو پوست کن واسه شوهرت که مردم _

 اگه وراجیتون تموم شد واسه منم یه دونه پوس کن مادر منم گشنم شد.. سرمم ترکید از دست شما دوتا!_

با تعجب برگشتم و نگاش کردم.. بیدار بود و حتم داشتم همه چیرو شنیده.. وااای!! پارسا از آینه بهش خیره شد و 

شدن.. خودمو با پوست کندن سیب مشغول کردم و سعی کردم بلند خندید.. مطمئن بودم لپام از شدت شرم صورتی 

 به جزئیات حرفای رد و بدل شده بینمون فکر نکنم!

. 

. 
 

یک ماه گذشته.. یک ماهه که دنیای قشنگ دو نفرمون شروع شده.. دنیایی که توش ترس و استرس هیچ جایی 

ل اوایل مرتب به بیمارستان سر میزنه.. غروب بعد ندارن... پارسا هر روز منو تا دانشگاه میرسونه.. خودش هم مث

کالسم دنبالم میاد و ساعات خوب و خوشی رو کنار هم میگذرونیم.. گاهی خرید.. گاهی پارک.. گاهی سینما.. گاهی 

رستوران و گاهی هم دیدن یه فیلم دو نفره رو به روی تلوزیون بزرگ سالن.. چیپس به دست.. با چراغای خاموش و 

 نور برقی که تو چشمای هر دومون محیط عاشقونمون رو روشن میکنه! تنها با

این روزا همه چی به طرز عجیبی آروم و بی نقص بود.. دستای گرم و مردونه ی پارسا که دور کمرم قفل میشد ، 

م و آرامش همه دنیا به دنیای کوچیکم وارد میشد.. شبا تا دیر وقت روی تختش دراز میکشیدیم.. من پشت میکرد

 اون سرشو توی موهام فرو میبرد.. بدون کوچیکترین حرکتی.. بدون کوچیکترین انتظاری.

رابطمون هیچ وقت از مرز باید و شاید ها نگذشت.. همین کاراش باعث میشد اطمینان و اعتمادم هر روز بهش 

فتم و بی پروا ساعاتی چندین برابر شه! ازش نمیترسیدم.. پیشش راحت بودم.. بدون دغدغه توی آغوشش فرو میر

از روزم رو روی سینه ی پهنش استراحت میکردم! درست مثل یه حامی... یه پشتوانه... یه مرد...مردِ من مثل یه کوه 

پشتم ایستاده بود و بهم اجازه داده بود تا با خودم کنار بیام.. با اون.. با شرایطمون... با خاطرات عذاب آور گذشته! 

ز خودم درکم میکرد.. تو درس تا جای ممکن کمکم میکرد.. هدفم رو هر روز بهم یادآوری درک میکرد.. بیشتر ا

میکرد.. با همه فرق بین رشته هامون طرح هام رو تو دستش میگرفت و اولین نظر رو اون میداد... درست یا غلط... 
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برام ممنوعه نیست.. همین برام  نظر میداد.. همین برام بس بود.. همین که میدونستم محدودم نمیکنه.. اینکه هدفم

 کافی بود!

گاهی اوقات بی تاب میشد.. کالفه میشد.. اینو از صدای دورگه و نفس های نامنظمش میفهمیدم... مرد بود.. درکش 

میکردم.. اما هیچ وقت چیزی ازم نخواسته بود که عرق شرم رو روی صورتم بیاره.. همه حد و حدودمون مشخص و 

زم شب ها رو بدون حضورش صبح میکردم... میگفت اینجوری راحت تره برام.. بازم درک میکردم! پررنگ بود.. هنو

میفهمیدم که بودن کنار من با قاعده ممنوعه بینمون چقدر براش سخت و عذاب آوره.. نیازی به گفتن نبود... تنها 

 کرد!نگاه اون چشمای خمار و نیمه بازش گویای تمام حقایقی بود که ازم پنهون می

با مادرش چندین بار تلفنی صحبت کرده بودم... همون شب بعد از خواستگاری و چند بار بعد از اون.. صداش خشک 

بود... خشک و بی روح.. هیچ وقت پای چیزای دیگه نذاشتم... همیشه گفتم تک پسرش بوده.. آرزو داشته... بیتابه... 

میکردم هر چیزی رو که من رو از این رابطه میترسونه به یاد سعی کردم گزینه دیگه ای رو به ذهنم نیارم! سعی 

نیارم! هر چیزی که باعث ترس از ، ازدست دادن پارسا و دنیای با اون بودن میشد تو ابتدایی ترین مراحل ذهنم تارو 

ای اون مار میکردم! فقط و فقط به یک روز فکر میکردم..روزی که با لباس سفید وارد خونش شم و تمام و کمال بر

 باشم.

دست گرم پارسا رو روی دستم حس کردم... به دنیای امروزم برگشتم و گنگ نگاش کردم.. به حالت گیجم لبخند 

 آرومی زد و سرش رو نزدیک گوشم آورد:

 استرس داری؟_

رتبه این نداشتم... کنار اون دیگه استرس هیچ چیزی رو نداشتم... همین که کنارم بود برام کافی بود.. دیگه حتی 

جشنواره بزرگ هم برام بی ارزش بود! با اومدن مرد سن و سال داری پشت تریبون سالن.. صدای دست زدن ها هم 

بلند شد.. مرد تشکر کرد و مشغول سخنرانی شد.. حرفاش رو نمیشنیدم... امروز روزی بود که تحقق رویام رو با 

هدیه داده بود...رتبه من از اول هم مشخص بود.. من  چشم دیده بودم! خدای بزرگم خودش رو به جای عکسش بهم

 اول بودم... برای عزیزترین موجود زنگیم اول و آخر بودم.

 مرد اسم دختری رو به عنوان نفر سوم اعالم کرد... فشار دست پارسا روی دستم زیاد شد.

چند صندلی اون ور تر از من امیر  دختر از بین جماعت بلند شد و روی سن رفت.. همه منتظر شنیدن نفر دوم بودن..

با چهره ای پر استرس و مشت گره شده بیقرار نشسته بود.چشمم رو بستم و برای اولین بار برای رقیبم آرزوی 

موفقیت کردم.. مرد دوباره صداش رو صاف کرد و اسم غریب پسری رو به عنوان نفر دوم خوند.. نگاهم ناخداگاه به 

 رمز نگام میکرد.امیر افتاد... با چشمای ق

 اگه اول نشدی هم ناراحت نشو خوب؟ فدای سرت گلم._

با صداش رومو برگردوندم و لبخند اطمینان بخشی بهش زدم! انگشتاش رو بین انگشتام قفل کردم و منتظر به لب 

 های مرد چشم دوختم.

ادن... طرحشون رو بعد از خونده و حاال نوبت نفر اول جشنواره این دوره ست.کوالژشون رو به سبک خاصی ارائه د_

 شدن اسمشون با هم میبینیم.. سرکار خانوم نیلوفر بهرامی.

با خنده و شوک زده به پارسا نگاه کردم... از ته دل دست میزد و با غرور و افتخار نگام میکرد.. دستم رو گرفت و 

 کمکم کرد بلند شم..
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. دست گلی به دستم داده شد.. بعد اون تقدیرنامه طالیی رنگ.. و همون طور ناباور از جام بلند شدم و روی سن رفتم.

در نهایت چک پول یک میلیون تومنی.. گوشه کنار نفر اول و دوم ایستادم. مرد روز جهانی گرافیک رو به همه 

تبریک گفت و تصویر اسکن شده تابلوم روی پرده به نمایش گذاشته شد... از بین اون همه جمعیت هم میتونستم 

برق نگاه شوک زده پارسا رو ببینم! میشنیدم که مرد پشت میکروفون مدام ازم تشکر میکرد.. میشنیدم که ازم اجازه 

میگرفت تا طرحم رو به عنوان اثر نمونه برای نمایشگاه بزرگ خارزمی به یادگار بذارم . میشنیدم صدای تشویق های 

واسم پیش پارسا و نگاه ناباورش بود.. نگاه ناباوری که مدام سالن رو که لحظه ای قطع نمیشد.. میشنیدم اما همه ح

 بین من و طرح پشت سرم به چرخش در میومد.

با تشکری سرسری گل رو تو دستم جا به جا کردم و از بین جمعیتی که به احترامم از جاشون بلند شده بودن سمت 

هم خیره بودن. لبخندی به روش زدم و بدون چشمای سیاهم رفتم.. چشمای سیاهی که با هزار حرف نگفته منتظر ب

 اینکه چشم ازش بردارم بهش نزدیک و نزدیک تر شدم! صدای پرکینه ی امیر رو از بغل دستم شنیدم:

 تبریک میگم خانوم بهرامی!_

بدون اینکه از پارسا چشم بر دارم سرمو براش تکون دادم و زیر لب تشکر کردم. دستاشو جلو آورد و ساعد دستای 

 پر از گلم رو تو دستاش گرفت.

 چیکار کردی نفسم؟_

 گلهای رز توی بغلم رو عمیق بو کشیدم.. بوی خوش پیروزی توی دماغم پیچید!

شبی که احساسم رو بهت فهمیدم.. شبی که حسمو شناختم دستم .. فکرم.. مغزم بی اجازه ی من به حرکت _

 فهمیدم جایگاهت تو زندگیم کجاست! دراومدن و تصویرت رو کشیدن.. بعد این طرح بود که

 چشمای ناباورش رو که نم مالیمی از اشک توشون بود یه لحظه از چشمم بر نمیداشت.

 باورم نمیشه نیل.. من.._

 دستش رو پشت گردنش کشید.

 من لیاقت انقدرشو نداشتم!_

ارش ایستادم و به رو به رو خیره دسته گل رو روی صندلی جای خودم گذاشتم.. جمعیت کم کم پراکنده میشدن...کن

 شدم!

نگاه کن پارسا... خوب بهش نگاه کن.. چیزی که رو به روته تو نیستی... من بدون اینکه ازت خبر داشته باشم.. با _

دست دلم اینو کشیدم. این طرح عکسه تو نیست پارسا.. تصویرِ قلبمه..قلبی که بدون اجازه ی من شروع به تپیدن 

 دستم رو کشید و منو دوباره رو به روی خودش قرار داد. برای تو کرد..

و مطمئن باش تا آخرین روزِ عمرم اون قلب مالِ من میمونه ... نیل؟ روزی که این تصویر از قلبت پاک شه! اون روز _

ویرم عین من دیگه دنیا رو نمیخوام.. بهم قول بده . قول بده حتی اگه روزی از من هیچ اثری به جا نموند باز هم تص

 همین تابلو روی قلبت بمونه.. اینجوری قلب منم آروم میگیره.

 قطره اشک روی گونم رو با پشت دستم پاک کردم.

 قول میدم... مطمئن باش این تصویر همراه با قلبِ من خاک میشه!_

 دستم رو باال آورد و محکم بوسید.. تو چشمای قشنگش یه دنیا قدردانی و سپاس موج میزد.

 خدا ممنون بودم که دیدن این صحنه زیبا رو نصیبم کرده بود.. از
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 مردِ زندگیم و تصویر بزرگ و پر افتخاری از اون که برای همیشه موندگار شد!

هوا کم کم رو به گرما میرفت.. آخرین ماه بهار رنگ و بوی تابستونی گرفته بود.. برگای سبز درختای تنومندِ بلوارها 

پخته تر میشدن.. تهران با همه دود و دمش بهار رو تسلیمِ روزای گرم و بلند تابستون میکرد..  هم کم کم اٌکرتر و

 روزایی که قرار بود بهترین روزای زندگی ما باشن.

ویبره ی گوشیم یه لحظه آروم نمیگرفت.. از صبح همه زنگ زده بودن.. مامان.. بابا..بردیا.. نسیم.. سمیرا.. زندایی.. 

ون کسی که انتظارش رو داشتم..شاید انتظار بیهوده ای بود از کسی که هنوز صفحه شناسنامم رو لمس همه به جز ا

هم نکرده بود بخوام روز تولدم رو به یاد بیاره! ولی انتظار بود دیگه! صبح که من رو تا دانشگاه آورد مدام بهش نگاه 

مروزِ لعنتی که تا ساعت هشت شب کالس داشتم.. اما میکردم تا بلکه یادش بیفته و خواهش کنه امروز رو نرم ... ا

 برخالف تصورم گفت :

 امروز یه عمل خیلی مهم دارم.. فکر نکنم تا هشت تموم شه.. میتونی امروز رو خودت بیای؟_

سرمو تکون داده بودم و با بغض پیاده شده بودم.. دلم میخواست حداقل مامان پیشم بود.. فکر کنم این کمترین 

ستی بود که یه نفر تو روز تولدش میتونست داشته باشه! که روزش رو با کسی بگذرونه که این دنیا رو بهش درخوا

 هدیه داده!

از فکر بیرون اومدم و دستم رو داخل جیب مانتوم کردم... این یکی هرکی بود خیلی سمج تر از این حرفا بود.. با 

به چراغ چشمک زن دوختم.. نیما..کسی که باعث شده بود  دیدن اسم نیما روی صفحه گوشی خشکم زد.. چشمم رو

از بهترین دوران زندگیم نخوام چیزی به یاد بیارم چون تو همش با اون بودم.. کسی که منو با زشتی و دورویی آشنا 

قطع کرده بود! حاال زنگ زده بود تا تولدم رو تبریک بگه..؟ پوزخندی به گوشی زدم و دوباره تو جیبم فرو بردمش! 

شدن ویبرش یکم حالم رو بهتر کرد.. اما طولی نکشید که ویبره ی کوتاهی جیبم رو دوباره لرزوند.. با اکراه دست 

بردم و بیرون کشیدمش.. پیام داده بود.. مردد شدم.. چند بار خواستم نخونده پاکش کنم ولی نفهمیدم چی شد که 

 دستم رفت رو پاکت و بازش کردم

ز هدیه های کوچک و بزرگ میشود.. اما من هیچ ندارم که به تو هدیه دهم جز دلی که به من امشب دامن تو پر ا»

 «پس دادی... تولدت مبارک 

گوشی رو مجددا توی جیبم گذاشتم و دستای سردم رو تو هم قالب کردم.. باورم نمیشد وسط گرمای روز انقدر 

 سردم شه.. سپیده با استکان چای بهم نزدیک شد.

 هنوز اینجا نشستی؟ پاشو حداقل بریم بشینیم رو نیمکتی چیزی.. کمرت نشکست روی این جدول؟تو که _

 سرمو باال کردم و استکان یکبار مصرف چای رو ازش گرفتم.

 نه... اینجا آفتابه.. سردمه!_

 بی صدا کنارم نشست.. میدونست وقتی تو خودم باشم اینجوری ساکت و خاموش میشم!

 م از دور به گوشیت خیره بودی.. چیزی گفته بهت؟چیزی شده؟ دید_

 بدون اینکه جوابشو بدم گوشی رو سمتش گرفتم.. رمزش رو میدونست.. بازش کرد و چند لحظه بی حرف موند.

 نمیدونم منظورش چیه از این کارا... چرا نمیذاره به حال خودم باشم؟_

 نی اگه پارسا این اس ام اس رو میدید چی میشد؟به خاطر اینکه جدی باهاش برخورد نمیکنی.. هیچ میدو_

 سرمو تکون دادم.
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 چیکار کنم؟ زنگ بزنم بگم چرا تولدم رو تبریک گفتی؟ لعنت بهش که هنوز پسرداییمه!_

 پارسا زنگ نزد؟_

 برگشتم و نگاه سردی بهش کردم.. فکر کنم اونم از نگاه سردم یخ بست.

 ت سورپرایز داره.. هوم؟ ندیدی مثل فیلما؟خودتو ناراحت نکن.. اصال شاید برا_

 مهم نیست سپیده.. همین که دارمش برام کافیه!_

 دستشو روی بازوم گذاشت.

 پاشو بریم.. آنتراکت خیلی وقته تموم شده.. استاد هنوز حضور غیاب نکرده!_

 بی صدا از جام بلند شدم و پشت سرش سمت کالس حرکت کردم.

. 

. 

م جا به جا کردم... تردید داشتم.. شاید بهتر بود یکم خودمو لوس کنم و دلخوریمو نشونش بدم.. کلید رو توی دست

ولی نه! میدونستم از عمل که بیاد سردرد میگیره و از تنبلیش هیچی نمیخوره... تردید رو کنار گذاشتم و درو باز 

رده ها رو باز میکرد و چراغ راهرو رو کردم.از دیدن فضای تاریک خونه خوف برم داشت.. عادت داشت قبل رفتن پ

روشن میذاشت.. بوی بد سوختنی تو همه خونه پیچیده بود! چراغ راهرو رو روشن کردم.. کیف و وسایلم رو جلوی 

قدم برنداشته بودم که چشمم به نور شمع های  09جاکفشی پایین گذاشتم و با ترس سمت آشپزخونه رفتم. اما هنوز 

ری افتاد.. چشمم رو چرخوندم.. پارسا رو تو نور ضعیف شمع تشخیص دادم... دستمو دراز باریک روی میز نهارخو

کردم و کلید برق رو زدم. از دیدن صحنه رو به روم قلبم ایستاد.. دستم خود به خود جلوی دهنم رفت. همه فرش ها 

همشون شمع کوچیکی روشن رو جمع کرده بود و روی سرامیکای کرمی و براق پر از نیلوفر های آبی بود.. وسط 

کرده بود. روی میز هم دو تا شمع و گالی پرپر شده ی بنفش رنگ خودنمایی میکردن.. با دهن نیمه باز همون جا 

 ثابت مونده بودم!

کت و شلوار مشکی و کروات بنفشش بی نهایت خوش پوشش کرده بود... یه دستشو به صندلی تکیه داده بود و با 

کرد..با پاهای سست سمتش رفتم.. دستم هنوز جلوی دهنم بود! بهش نزدیک شدم و به لذت و لبخند نگام می

 چشمای مشکیش که تو نور شمع درخشش جالبی پیدا کرده بودن خیره شدم!

 تو میدونستی؟ _

 بازوهامو تو دستش گرفت و منو نزدیک خودش کرد.. بوسه نرمی به پیشونیم زد.

و یادم میره؟ گفتم رمانتیک بازی بلد نیستم ولی نگفتم قرار نیست هیچ وقت فکر کردی که چی؟ تولد خانومم ر _

 یاد بگیرم.. من با تو زندگی کردن رو یاد گرفتم اینا که دیگه چیزی نیست نفسم؟

از خودم و افکارم خجالت میکشیدم.. من چی فکر میکردم و چی شده بود! با چشمایی که قدردانی توش موج میزد 

 نگاش کردم.

 رو تو اتاق من.. یه چیزی برات روی تخت گذاشتم.. ببین چطوره؟ب_

 چینی به وسط ابروم دادم و متعجب بهش زل زدم.. دماغم رو کشید.

به جای فوضولی بجنمب برو خودت ببین.. فقط زود بیا که مراسم تولد داریم.. کیکتم سوزوندم.. مجبور شدم _

 آمادشو بخرم.
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. کیکی که پارسا با دستاش برام پخته بود!! با شتاب سمت اتاق رفتم..از دیدن پیراهن پس بوی سوختنی از کیک بود..

کوتاه و فوق العاده زیبای روی تخت نفسم بند اومد.. یه پیراهن دو بنده یاسی رنگ! تو دستم گرفتمش و از روی 

 مانتو روی بدنم قرار دادم.. پارسا به چهارچوب در تکیه داد و دست به سینه گفت:

 باید بپوشی ببینیم چطوریه.. حدس زدم سایزت همین باشه._

 بدون اینکه چشمم رو از پیراهن زیبا بردارم گفتم:

 ولی خیلی عرق کردم.. باید دوش بگیرم!_

 اخم ظریفی کرد.

 باشه ولی تایم میگیرم... فقط یک ربع فرصت داری.. وگرنه منم میام تو همون تو جشن میگیریم!_

 م... جلو اومد و پیشونیم رو مجددا بوسید.با اخم خندید

 حولت توی کشوی آخره.. دیر نکن!_

چشمی گفتم و با ذوق توی حموم پریدم.حوله رو از سرم جدا کردم و گوشه ی تخت انداختم.. چشمم به کیفم افتاد 

.. حوله ی تنم رو هم که گوشه ی اتاق گذاشته بود... از داخلش کیف آرایشم رو بیرون آوردم و آرایش مالیمی کردم

کندم و پیراهن رو تنم کردم... خیلی نازک و سبک بود.. یه آستر نازک داشت و رویش حریر بود.. با یه حرکت روی 

تنم نشست.. نگاهی بهش انداختم و سعی کردم پایین بکشمش. خیلی کوتاه بود! تا به حال با همچین چیزی جلوش 

بود. وقتی دیدم چاره ای نیست بیخیالش شدم و سشوار رو دستم گرفتم تا ظاهر نشده بودم.. درست از اوایل رونم 

موهام رو خشک کنم.. هنوز دکمش رو نزده بودم که در باز شد و پارسا داخل اومد.. قلبم اومد توی دهنم.. بی اختیار 

ر گرفت و گردنش رو از جام بلند شدم.. روم هنوزم به آینه بود و نزدیک شدنش رو از داخل آینه میدیدم. پشتم قرا

 خم کرد... دماغش که با گردنم برخورد کرد چشمام خود به خود بسته شد!

 خشک نکنشون.. بزار همین جوری نمدار بمونن._

سرشو تا آخر توی موهام فرو برد و چند نفس عمیق کشید.. چیزی از درونم فرو ریخت.. به سرعت برگشتم. دستم 

 تم پایینش بکشم!نگاه تیزش به دستم افتاد و لبخند کمرنگی روی لبش اومد.هنوزم زیر پیراهنم بود و سعی داش

 چطور شد؟_

 سعی داشتم به چشماش نگاه نکنم!

 خوبه فقط .... خیلی کوتاهه!_

 خندید و یه ابروشو باال داد.

 مگه قرار بود بلند باشه؟ به خاطر کوتاهیش خریدمش._

شونت سمت خودش کشید طوری که تقریبا پرت شدم تو بغلش.. صداش سرمو از شرم پایین انداختم... منو با خ

 جدی بود.

 این رنگ خیلی بهت میاد!_

 از کنار گردنش به نقطه ای پشت سرش خیره شدم و بی صدا موندم. تا حاال انقدر بهم نزدیک نبود!

 ازم فاصله گرفت و نفس عمیقی کشید.

 بدو بریم که غذا سرد شد._

 دل دستش رو گرفتم و از اتاق بیرون اومدیم. با لبخندی از ته
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صندلی رو برام عقب کشید تا بنشینم.. قبل از نشستن سمت ضبط رفت و دکمش رو پلی کرد.. موسیقی آروم و بی 

کالمی پخش شد.. شاممون رو تو اون فضای آروم و رمانتیک خوردیم..بعد از شام دستمو گرفت و منو تا وسط سالن 

حرکاتش نگاه کردم.. گل رز قرمزی رو به دندون گرفت و آهنگ مورد نظرش رو گذاشت.. صدای  برد.. با تعجب به

 انریکه تو فضای نیمه تاریک پخش شد..

 یه رقصِ دونفره به حسودِ کوچولوم بدهکارم! بیا ببینم چی داری؟_

د و پاهاش رو جا دستمو نرم توی دستش گرفت و دست دیگش رو پشت کمرم گذاشت.. همراه خودش تکونم میدا

به جا میکرد.. گاهی با پام کفشش رو لگد میکردم ولی اهمیت نمیداد و با فشار دستش به کمرم از من هم میخواست 

بی توجه باشم.. خنده یک لحظه از لبام جدا نمیشد.. احساس میکرد جایی بین آسمون و زمینم.. با تند تر شدن 

ا پارسا.. تنها با همون نگاه نافذ و مردونه.. تنها با یه لبخند مالیم با حرکات صدای خنده من هم بلند تر میشد.. ام

 جدیت حرکات رو انجام میداد و منو با خودش همراه میکرد!

منی که دائم بازیگوشی میکردم و گاهی خندم شدت میگرفت و چشمام رو میبستم. با تموم شدن آهنگ کمرمو تو 

سریع و تندی به لبام زد و بلندم کرد. مات و مبهوت از حرکتش بی دستش گرفت و منو به پشت خم کرد. بوسه 

 حرکت ایستاده بودم رو به روش که گفت:

 خیلی شیطونی کردی... دل ندادی به رقص یادت باشه.. !_

ازش فاصله گرفتم و روی کاناپه ولو شدم.. انگشت اشارشو با تهدید تکون داد و از روی اُپن کیک رو برداشت. روی 

 عسلی کوچیک روبه روم گذاشت و کنارم نشست.میز 

 دوست دارم سالِ دیگه این جشن رو سه نفری جشن بگیریم._

 با حیرت نگاش کردم.

 چیه خوب؟ سی و یک سالمه! وقتش نرسیده بابا شم؟_

 با تعجب گفتم:

 حالت خوبه پارسا؟ به این زودی؟_

 صورتشو بهم نزدیک کرد.

 خیلی باالست!شک داری بهم؟ من فعالیتم _

 سرمو پایین انداختم.. دستش رو روی پام گذاشت.

 فوتش کن شمع رو آب شد!_

نگاهی به شمع ِ نوزدهِ رو به روم انداختم و فوتش کردم.. دوست داشتم از آغاز بیست سالگی تا آخرین سال عمرم 

 کنار پارسا باشم.. این تنها آرزوی من بود!

 آرزو کردی؟_

 سرمو تکون دادم.

 چی آرزو کردی؟_

 ابروهامو باال دادم و با نیش باز از جام بلند شدم.

 میرم چایی رو بیارم.. بدون چایی نمیچسبه._

 سرشو به نشونه تهدید تکون داد و با چشماش منو تا آشپزخونه همراهی کرد.
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ا گرفتم.. بدون اینکه سینی چای رو کنار میز گذاشتم و بشقاب کیک رو دستم گرفتم.. چنگال رو جلوی دهن پارس

 چشم ازم برداره میخورد.

 خودت چرا نمیخوری؟_

 ذره ای هم تو دهن خودم گذاشتم.

 دارم میخورم دیگه!_

بشقاب رو از دستم گرفت و گوشه ای گذاشت.. سرش رو خم کرد .. بالفاصله گوشه ی لبم خیس شد.. سرش رو 

 بلند کرد با حالت خاصی بهم خیره شد.

 امه ای شده بود..!گوشه لبت خ_

بیحرکت بهش زل زدم.. همه دست و پام سست شده بود. از جاش بلند شد و کالفه سمت پنجره رفت.. دستش رو 

 توی موهاش فرو برد.

 از پشت بهش نزدیک شدم و سرمو روی شونش گذاشتم. صدای بمش رو شنیدم که آروم تر از هر وقتی گفت:

 ی بهت تکیه کنه، وقتی مرد باشی چه حسی بهت دست میده؟میدونی وقتی یه زن از پشت اینجور_

 برگشت.. با عشق و محبت نگاهش کردم که بوسه ی نرمی روی پیشونیم نشوند و گفت:

 قبولت کرده. "مرد"یعنی اون زن قبول داره که تو تکیه گاهشی.. یعنی به عنوانِ _

 خیره تو نگاهم زمزمه کرد:

 اینطوره؟_

 لب زدم: منم خیره تو چشماش

 تو همه چیزِ منی پارسا! شک نکن!_

 دستش رو دور کمرم محکم حلقه کرد و با یه حرکت پاهام از زمین کنده شد.

چشمم رو آروم باز کردم...یکم طول کشید تا متوجه موقعیتم بشم. همین که یاد دیشب افتادم لهاف و روی سرم 

 کشیدم و سعی کردم حتی نفس هم نکشم.

 شدی پرنسس؟از چی قایم _

با شنیدن صداش درجه حرارت بدنم رفت روی ده هزار. جواب ندادم. پتو رو از روی سرم کنار زد. یه دستش و زیر 

 سرش گذاشته بود و با لبخند نمیگم چرا حاال قایم میشی؟گام میکرد. نالیدم:

 اذیت نکن پارسا؟_

 خندید و گفت:

 مگه چیکار کردم؟ من که دیشب همه.._

 جلوی دهنش گذاشتم و التماس کردم.دستمو 

 توروخدا بسته!_

 نشست و با دستاش موهاش و مرتب کرد.

 پاشو باید بریم دکتر!_

 پتو رو دورم پیچیدم و بلند شدم.

 دکتر چرا؟_
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 برگشت و با نگرانی نگاهم کرد.

 تا خودِ صبح ناله کردی! میگی چرا؟_

 خیره به نقطه ی نامعلومی با ناراحتی گفتم:

 پارسا من میترسم.. اگه.._

 نزدیک تر شد و جدی گفت:

 اگه چی؟ از چی میترسی عمرم؟ از اینکه این اتفاق زود افتاد؟_

 بی صدا سرم و پایین انداختم. چونم و با دستش بلند کرد.

دیگه هر  نگرانِ هیچی نباش.. من حواسم به همه چی بود! با فکر و دلهره خودت و اذیت نکن خوب؟ تا چند روزِ_

 شب کنارم همین جا میخوابی.. تا وقتی موهات مثل دندونات سفید شن!

 دستشو دورِ شونم حلقه کرد.

 حاال نمیشه بری؟_

 دوباره خندید.

 باشه بابا میرم. تا دوش میگیرم بپوش! میتونی از حمومی حال استفاده کنی!_

 پیشونیم و بوسید و از روی تخت بلند شد.

و از روی پاتختی گردنبندِ ظریفم رو برداشتم. کادوی تولدم که پارسا با بی حواسی دقیقا نیمه های  دستم و انداختم

شب بهم داده بودش! یه زنجیرِ طالی ساده و ظریف که ازش سیمرغ طالیی و خوشگلی آویزون بود. صداش تو 

 گوشم پیچید:

 "؟میخوام این همیشه پیشت باشه... دوست ندارم درش بیاری.. باشه"

با خوشحالی و شعف دور گردنم بستمش و از جام بلند شدم. تمام روز رو با پارسا گذرونده بودم.. هر چیزی رو که از 

ذهنش میگذشت و فکر میکرد خونسازه به خوردم میداد.. . وقتی به چشمام نگاه میکرد ندامت رو توی چشمش 

 نیای جدید پشیمون نبودم!میدیدم.. اما من نبودم.. با همه ی ترس و وحشتم از این د

شب بعد از خوردن شام مفصلی که پارسا سفارش داده بود کیف و وسایلم رو برداشتم و مانتو به تن رو به روش 

 حاضر شدم..اخماشو تو هم کشید.

 چرا نمیمونی؟_

 میدونستم دقیقا به چی فکر میکنه.. جلو رفتم و دستامو دور گردنش حلقه کردم.

 پارسا.. اگه متوجه بشه که از دیروز خونه نبودم خیلی بد میشه.. خودت میدونی که!به خاطر خاتون _

 دستش رو روی چشمش کشید!

نه به خاتون و نه کسِ دیگه ای ربطی نداره نیل.. به واهلل با کلنگ این دیوارو از وسط برمیدارم.. این چه غلطی بود _

 که من کردم!

 یه ابرومو باال دادم.

 همین دیوار ما رو به هم رسوند... اگه این دیوار نبود.. اگه اون واحد کوچیک نبود من هم اآلن نبودم!یادت باشه _

 نگاش بین چشمام به گردش در آومد.

 این ده روزم باالخره تموم میشه._
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 دستش رو دوباره کالفه توی موهاش کرد و نفس عمیقی کشید.

رید حلقه و تدارکات عروسی.. از محضر هم وقت میگیرم.. اینجوری مامان فردا خیلی کار داریم.. باید بریم دنبال خ_

 هم متوجه میشه که شوخی ندارم!

 کمی متفکر به رو به رو خیره شد و بعد رو بهم گفت:

 مراقب خودت باش نفسم.. فردا صبح تو پارکینگ منتظرتم.. ساعت ِ ده خوبه؟_

 جلو رفتم و گونش و بوسیدم.

 آره.. خوبه!_

رم رو بوسید و تا دم در همراهیم کرد.. دلم نمیخواست برم.. نمیخواستم دیگه تو هوایی به جز هوای تلخ بودنش س

 نفس بکشم ولی چاره ای نبود! شده بودیم مثل باروت و آتیش..

. چشمم بهتر این بود که این ده روزِ باقیمونده با دقت بیشتری بگذره. این برای هر دومون بهترین راهه ممکن بود.

 رو آروم باز و بسته کردم و بهش که به چهار چوب تکیه داده بود و ناراحت نگام میکرد با لبخند زمزمه کردم:

 شب بخیر..!_

دستش رو مشت کرد و روی قلبش گذاشت.. هیچ کدوم تاب رفتن رو نداشتیم.. ولی چاره ای نبود.. پیش قدم شدم و 

 رمق وارد خونه شدم.. خونه ای که دیگه خونه ی من نبود!چشم ازش برداشتم و با قدمای سست و بی 

عینک آفتابیم رو باالی سرم گذاشتم و سراسیمه از خونه بیرون اومدم. وقتی به پارکینگ رسیدم از دیدن خاتون رو 

با صندلی عقب دستامو محکم به هم کوبیدم.. لب پارسا رو دیدم که به خنده عمیقی باز شد. در جلو رو باز کردم و 

هیجان سوار شدم . همین که نشستم کامل به پشت چرخیدم. مرتب و آراسته نشسته بود و دستشو تکیه عصاش 

 کرده بود!

 باالخره قبول کردین؟ قربونتون برم من! _

 سالم دخترجون.. نفس بکش مادر.. حاال مگه با اومدنِ منه پیرزن چی میشه؟_

وقتی پارسا بهش درباره ی خرید امروز گفته بود قبول نکرده بود چشمم رو با حالت دلخوری بهش دوختم. دیشب 

ولی وقتی زنگ زدم خونه و کل خونه رو بهم ریختم  "باید نیل با مادرش بره.. باالخره آرزو داره "بیاد و میگفت : 

خر مامان خودش به خاتون زنگ زد و ازش خواست برای خرید حلقه و خریدای جزئی همراهیمون کنه تا خودشو آ

هفته برای بقیه کارا برسونه! باورم نمیشد تو نیم ساعت و با تلفن همه ی این کارا رو حل کرده بودیم! همه چیز به 

 طرز عجیب و وحشتناکی سریع پیش میرفت.

 پارسا سرشو نزدیک گوشم آورد:

 سالم ما روهم خوردی دیگه ؟_

 به خاتون اشاره کرد. صدای خنده ی خاتون بلند شد. چینی به بینیم دادم و زیر لب قربون صدقش رفتم که با اخم

 امون از دستِ شما جوونا.. بریم که دیر شد!_

با دستش دستی رو پایین داد و فرمون رو چرخوند.بعد بالفاصله دست برد و ضبط ماشین رو روشن کرد.. موسیقی 

دیک کرد و آروم طوری که فقط من شادی که تو فضا پخش شد منو بیش از پیش کیفور کرد! سرشو دوباره بهم نز

 بشنوم گفت:

 خوب خوابیدی؟ درد نداری؟_
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 با استرس از آینه نگاهی به عقب کردم.. خاتون چشمش رو از شیشه به بیرون دوخته بود!

 نه!_

 دستم رو تو دستاش گرفت.

 خیلی دوستت دارم !_

 برگشتم و با چشمای ستاره بارونم نگاش کردم و آروم لب زدم:

 من بیشتر!_

ماشین رو روبروی طال فروشی بزرگی نگه داشت.. از ماشین پیاده شدم و دست خاتون رو گرفتم و همپاش و کمی 

 عقب تر از پارسا سمت مغازه راه افتادیم.

 به محظ ورودمون سه مرد فروشنده از جاشون بلند شدن و مشغول سالم و احوال پرسی گرمی با پارسا شدن.

 انی.. خیلی خوش اومدین.. قدم رنجه فرمودین..! نگاهی به ماانداخت.سالم آقای تهر_

سالم مادر! سالم خانوم.. به به دکتر!..خیلی خیلی تبریک میگم خدا پدرتونو بیامرزه.. بفرمایید بشینید مغازه _

 خودتونه!

 پارسا هم جوابش رو به گرمی داد و به من و خاتون اشاره داد تا بشینیم.

ده اومدیم برای حلقه ازدواج.. یه چیزی میخوام که تک باشه.. خودت که میدونی! هر چیزی رو آقای برازن_

 نمیپسندم!

البته که میدونم.. پدر خدابیامرزتون هم مثل خودتون بودن.. هر وقت برای عیال چیزی میخواستن ما تا چند هفته _

 دنبال یه تیکه خاص بودیم براشون...آهی کشید!

 ن... مردِ بزرگی بودن.. انشااهلل باقی عمرِ با عزت شما باشه!خدا بیامرزتشو_

 پارسا سری تکون داد و ازم خواست تا کنارش برم.. نگاهی به خاتون کردم که گفت:

 تو برو دخترم.. من که فرمالیته ام.. هر چی خودتون پسندیدین همونه!_

انواع و اقسام جواهرات نگین دار.. تک نگین.. برلیان..  سمت میز رفتم و نگاهی به حلقه های زرق و برق دار انداختم.

هیچ کدوم اونی که میخواستم نبودن. پارسا نگاه کنجکاوش رو بهم دوخته بود. ابروهامو آروم باال دادم... با جدیت 

 سمت فروشنده برگشت.

 چیز خاص تری میخوایم آقای برازنده!_

 ینای بازارن! دیگه فکر نکنم از این ها بهتر جایی پیدا شه!واال پسرم چیزایی که جلوی دختر خانومن بهتر_

 پارسا حلقه ای رو دستش گرفت و با بی تفاوتی زوایاش رو بررسی کرد.

 گفتم خاص! نگفتم بهترین!_

دستم رو روی میز گذاشتم و ازروی شیشه مشغول دیدن مدل های دیگه شدم. چشمم به حلقه طالیی ظریفی افتاد.. 

( افقی کار شده بود.. سرم رو بلند کردم.. پارسا با &ظریف که تنها روش یه ردیف نگین به صورت ) حلقه ی خیلی

 لبخندی محو به همون حلقه نگاه میکرد.دستش رو چند بار روی شیشه زد و رو به فروشنده گفت:

 همینو بیارین امتحان کنه! _

 نیش مرد تا آخر باز شد.
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اصیل زادست... این یکی از خاص ترین تیکه های بازاره.. روش با الماس ناب کار  الحق که خانومتونم مثل خودتون_

 شده.. گفتم شاید زیاد مناسب حلقه ازدواج نباشه واسه همون نیاوردمش.

 پارسا حلقه رو برداشت و آروم داخل انگشتم کرد.. خیلی قشنگ روی انگشتم نشست. انگار که از اول مال من بوده!

 همین؟_

 تکون دادم.سرمو 

 همین رو بدین آقای برازنده._

مرد با رضایت لبخندی زد و مشغول گذاشتن حلقه توی جعبه شد. بعد از شنیدن قیمت حلقه دنیا رو سرم خراب شد. 

 سریعا به پارسا نگاه کردم و خواستم اعتراض کنم که اخمی کرد و انگشت اشارش رو جلوی بینیش گذاشت!

 ..صدای خاتون از پشت اومد

 ببینم مادر؟ مبارکه!_

 جعبه رو از روی میز برداشتم و با ذوق نشونش دادم. نگاهش رنگ تحسین گرفت.

 مبارکه مادر! _

پارسا دستش رو روی شیشه گذاشت و رینگ مردونه ساده ای رو نشون فروشنده داد. انگشتامو تو هم قفل کردم و 

 انیه ای طول نکشید که خاتون میونمون قرار گرفت.سرمو پایین انداختم. فکر اینجاشو نکرده بودم. ث

 ببینم مادر... تو کدومو انتخاب کردی؟_

 پارسا حلقه رو نشونش داد.

 من حلقه ساده برمیدارم.. چیز دیگه ای نمیتونم !_

 خاتون سرشو تکون داد و کیف پولش رو باال آورد.

حبتامونو دیشب با هم کردیم.. به کاری که بهت ربط نداره برو کنار مادرجون.. من به نیابت مادر نیل اینجام.. ص_

 دخالت نکن.. برو واستا پیش خانومت تا بیام!

پارسا سرشو با خنده تکون داد و از پیشخون فاصله گرفت. خاتون کارتی رو از کیف درآورد و پول حلقه رو حساب 

 اومد. کرد. مرد خواست جعبه هارو تو پاکت مخصوص قرار بده که پارسا جلو

فقط حلقه خانومو بدین.. مالِ من بمونه .. میخوام توش اسم بنویسین. فردا میام میبرم. فروشنده البته ای گفت و _

 کاغذ و خودکار رو روی پیشخون شیشه ای مقابل پارسا گذاشت.

رسا جعبه رو . همین که سوار ماشین شدیم پا"نیل "چشمم به کلمه ی روی کاغذ افتاد و اشک توی چشمام جمع شد.

 از پاکت خارج کرد و حلقه رو بیرون آورد. دستمو تو دستش گرفت و حلقه رو توی دستم گذاشت.

برام مهم نیست رسم و رسوم چیه. دوس دارم از اآلن این حلقه توی دستت باشه. فوقش لحظه ی عقد از دستت در _

 یید باز و بسته کردم.میارم دوباره میکنم دستت. با لبخند نگاش کردم و چشمامو برای تا

آره مادرجون... کی چیکار داره به رسم و رسوم.. واسه نشونتونم حلقه نخریدین. کار خوبی میکنی پسرم. ولی چرا _

 نذاشتی مالِ نیل هم بمونه تا اسم بنویسن توش؟

 پارسا ماشین رو به حرکت دراورد.

 کاری نوشتنش صبر کنیم! اسمِ من رو قلبش نوشته.. دیگه طاقت نداشتم یه روزم واسه_
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دستمو روی حلقم کشیدم. تقریبا تا غروب درگیر خرید وسایل مورد نیاز بودیم.. از جعبه آرایش عروس گرفته تا 

چندین دست لباس مجلسی و کفش و آینه شمعدون. خاتون تقریبا از بعد نهار انصراف داده بود و بیشتر جاها رو 

د نیاز تهیه شده بود! فقط مونده بود لباس عروس و آرایشگاه و جهیزیه من توی ماشین مینشست. همه ی وسایل مور

که قرار بود آخر هفته با مامان حلش کنیم. پارسا به بابا گفته بود که همه وسایل خونه نو ان و چیزی نیاز نداریم اما 

 مبلغی پول بهم بده!بابا در مقابل اصرار هاش نهایتا قبول کرده بود ست کاناپه عوض شه و به جای جهیزیه 

 خسته از روز طوالنی و پرکار سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و چشمامو بستم.

 خسته شدی؟_

 بدون اینکه چشمامو وا کنم جوابشو دادم:

 خیلی!_

 خاتون که خوابید... داریم میرسیم وگرنه میگفتم تو هم بخوابی._

 با چشمای بسته لبخند شیطونی زدم.

 ... بغلم میکنی!خوب بخوابم_

 بلند خندید.

 خیلی شیطون شدی دختر_

 کمی مکث کرد و دوباره گفت:

میگم مطمئنی باغ خونمون مناسبه؟ کلی نیاز به کار داره.. باید حسابی تمیزش کنن. میتونم دو روزه یه باغ گیر _

 بیارما؟

 سرمو سمتش چرخوندم.

ر من همونجا بهترین جاست. تازه.. حس میکنم اگه اونجا بگیریم اگه خاطرات یا چیز دیگه ای اذیتت نمیکنه به نظ_

 بابا هم حضور داره!

 متفکر به رو به رو خیره شد.

باشه.. پس من فردا مسایل مربوط به باغ رو حل میکنم.. جشنم میسپاریم دست اورگانیزور.. اینجوری وقت بیشتری _

 داریم. سرمو برگردوندم و چشمامو دوباره بستم.

 م آرایشگاه و لباس عروس رو آخر هفته با نسیم و مامان حل میکنم. راستی.. مامانت چی گفت؟من_

 ماشین رو نگه داشت.. و مشغول جمع کردن مدارک از داخل داشبورت شد.

 نمیدونم میخواد چیکار کنه.. مهم هم نیس برام!_

مه بیخیالی این زن رو درک نمیکردم... یا شایدم از میدونستم جواب سر باال شنیده و نگرانه نیومدنه مامانشه... این ه

 وجود من ناراحت بود! به احتمال دوم نمیخواستم فکر کنم!

سرمو به شدت تکون دادم و از ماشین پیاده شدم. نمیتونستم اجازه بدم افکارِ شوم خوشی بزرگ زندگیم رو ازم 

 بگیرن!

 

*** 

 نده نفسم بند اومد.با کشیده شدن بند پشت سینم توسط دختر فروش
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 این که خیلی سفته_

 لبخند ژکوندی از داخل آینه به روم زد.

 اگه نکشیم که خوب وانمیسته.. یه روزه دیگه! باید تحملش کنی!_

سرمو باال گرفتم و سعی کردم با نفسای عمیق کمی از حس خفگیم کم کنم. چشمم به مامان افتاد که روی صندلی 

وسریش چشمش رو پاک میکرد.سمتش برگشتم و دلخور بهش زل زدم.. نگامو که دید بلند نشسته بود و با گوشه ر

 شد و سعی کرد بخنده!

 چیکار کنم دخترم؟ مثل ماه شدی مادر.._

 طرفش رفتم و محکم تو آغوشش گرفتم. همه ی تنش میلرزید.

 نسیم از بغل شروع به غر غر کردن کرد:

 ومدیم سیزده بدر! بابا جمعش کنین.. مگه کفن پوشیده دختره گنده بک!مارو باش توروخدا؟ ببین با کیا ا_

 مامان چپ چپ نگاش کرد.. نیشش رو شل کرد و جلو اومد.

 خوب منم دلم خواست... جوونم.. روحیم خراب میشه این صحنه ها رو میبینم!_

 مشتی به بازوش زدم و خندیدم.

 چطوره؟ این یکی بیشتر به دلم چسبید!_

دم بچسبه.. از صبح صد تا تن زدی.. اگه این یکی رو هم میگفتی نه خودم خفت میکردم.. بیا اینم گوشیت.. بای_

 مجنون هزار بار زنگ زده!

 باعجله گوشی رو ازش گرفتم و دکمه تماس رو زدم. با اولین بوق جواب داد:

 الو؟_

 سالم نفسم..چی شد؟_

 باالخره پیداش کردم.. کجایی؟_

 ؟تو کجایی_

 آدرس رو بهش دادم.

 همین دورو برام ..واستا چند دقیقه ای میام... نبینمت میمیرم!_

با خنده گوشی رو قطع کردم..مامان نگران سمتم اومد... نگرانی این روزای من به همه سرایت کرده بود.. با هر زنگ 

 تلفنی همه بیتاب میشدن!

 چی شد مادر؟_

 اینجا!میگه باید ببینمت.. داره میاد _

 ی کرد و با دست زد تو صورتش. "هین"نسیم 

 خاک تو سرت نکنم مگه نمیدونی قبل عروسی شکوم نداره؟_

 سمت آینه برگشتم و مشغول باز کردنِ موهام شدم.

 من به این چیزا اعتقاد ندارم._

 شونشو باال انداخت و از پشت بهم نزدیک شد.

 یکمیش باز بمونه .. نمیدونی روی این لباس سفید چی شده!!!وای نیل... موهاتو طوری درست کنیم که _
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 دستمو کمی کج کردم و از بغل موهای بلندم رو نگاه کردم.

 صبح گفتم اتفاقا بهش... چشماش برق میزد.. نمیدونم این آرایشگرا چرا موی بلند میبینن نفسشون میره!_

رو دیدم که جلوی مغازه پارک شد..با استرس بلند شدم و ده دقیقه ای نگذشته بود که از پشت شیشه ماشین پارسا 

منتظر ایستادم.از در مغازه داخل اومد...مطمئن بودم اگه این بندای سفت و محکم دور سینم نبودن قلبم جلوی پام 

ت افتاده بود! با چشمایی که روم ثابت مونده بودن طرفم میومد.. حرکتش مثل رباطی بود که با برنامه قبلی فقط سم

یه چیز حرکت میکنه... سالم بلند نسیم رو نشنید .. حتی مامان رو هم ندید.. فقط با قدم های آروم و شوک زده بهم 

نزدیک میشد.. از گرمای نگاهش ذوب شدم. نگاهی که تا به امروز هیچ وقت این حالت رو ازش ندیده بودم. با 

تو آسمون مشکی و صافش تصویر خودم رو دیدم. دستای گرمش بازومو تو دستش گرفت.. سرمو که باال آوردم 

 تصویر دختری که تحقق بزرگترین آرزوی زندگیش داخل همین دو تا کهکشان تیره رنگ بود.

 چی شدی تو کوچولوی من؟_

 سرمو با خجالت پایین انداختم.. صدای خنده های ریز نسیم و پچ پچ فروشنده ها شرمم رو بیشتر میکرد.

 گذاشت و سرمو باال آورد.دستش رو زیر چونم 

 خیلی ناز شدی.. حاال چجوری این چند روز و صبر کنم؟_

 صدای چاپلوسانه ی دختر فروشنده از پشت سرمون اومد.

 میبینین چه قشنگ شدن عروسمون؟ ماشااهلل چقدرم به هم میاین!_

 سرشو تکون داد و بدون اینکه چشم ازم برداره زمزمه کرد:

 ن!عروسِ من.. فقط م_

 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است.. لطفا بعدا تماس بگیرید._

 گوشی رو با حرص روی مبل انداختم.

 خاموشه نسیم.. هنوز خاموشه!_

 لیوان چای رو روی میز گذاشت و سراسیمه سمتم اومد.

 کردن!چرا نگران میشی قربونت برم؟ شاید شارژش تموم شده؟ یا جا مونده توی بیمارستان خاموشش _

 چشمم رو به نقطه ای فرضی پشت سرش دوختم.

 شد! 06نه! عادت نداره تا دیر وقت بیرون بمونه.. ساعت _

نگاهی زیر زیرکی با مامان رد و بدل کرد و منو آروم سمت کاناپه هدایت کرد. چیزایی زیر لب میگفت که 

 راه شدم و روی مبل کنار مامان جا گرفتم.نمیشنیدم.. عالقه ای هم به شنیدنش نداشتم! بدون مخالفت باهاش هم

 انقدر به دلت بد راه نده مادر.. مرده.. واسه هر کارش که نباید حساب پس بده!!_

 اصال تو چرا انقدر حساس شدی؟ بابا ناسالمتی شبه آخر مجردیشه.. بذار امشب رو به حال خودش باشه!_

 رو به روی پنجره ایستادم. بی قرار تر از قبل از جام بلند شدم و دست به سینه

 گوشیش چرا خاموشه پس! هیچ وقت خاموش نمیکرد.. اگه اتفاقی افتاده باشه چی؟_

ای بابا چقدر حرص میخوری تو؟ به خدا فقط با این کارا صورتت خراب میشه. مثال فردا عروسی.. االن باید تو خواب _

نگرانی! هر چی زنگ میزد خونتون کسی گوشی رو  ناز بودی.. همین عمه بیچاره بعد از ظهر داشت میمرد از
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برنمیداشت.. گوشی هاشونم در دسترس نبود . تازه یه ساعت پیش فهمیدیم بی خبر شبونه حرکت کردن. مردن 

 دیگه!

با شنیدن صدای باز و بسته شدن آسانسور مثل مرغی پرکنده خودمو بیرون خونه انداختم.. بدون توجه به وضع 

با دیدن حال آشفته و چشمای حریصم که با ولع فضای خالی آسانسور پشت سرش رو میکاوید با  ظاهریم.. سامیار

 نگرانی جلو اومد.

 نیل؟ خوبی؟ چرا رنگت پریده؟_

 نگاش به پشت سرم افتاد.. نمیدونم نسیم بهش چی اشاره داد که سرش رو تکون آرومی داد.

 برو تو.. پابرهنه وانیستا اینجا. نگران نباش._

چشمای بی حالتم رو از روش سر دادم و به دکمه قرمز چشمک زنِ آسانسور دوختم که با فلش قرمزی رفتنش به 

طبقات پایین رو نشون میداد. کمی بی صدا ایستادم و بعد بی رمق عقب گرد کردم و بدون گفتن کلمه ای به پشت 

ور دوباره به گوشم خورد.از حرکت سریع و مثلِ چرخیدم.. اما هنوز به در نرسیده بودم که صدای باز شدن در آسانس

برقِ چرخش گردنم همه ی رگهای عروقیم منبسط شد.. این مردی که رو به روم ایستاده بود پارسا بود؟ ناباور 

 سمتش رفتم.. با چشمای به خون نشسته و قرمز نگاهم میکرد.. نگاه میکرد اما این نگاه..

 دستم رو رو بازوش گذاشتم.

 چی شد؟! کجا بودی؟ پارسا؟_

سرش رو پایین انداخت.. مشتش رو هر لحظه بیشتر میفشرد..نمیدونم کی دورو برمون خلوت شده بود.. چراغ 

اتوماتیک پاگرد خاموش شده بود و صورت آشفته و موهای بهم ریختش تنها با نور باریکه ای که از راهروی خونم 

 میومد دیده میشد!

 اتفاقی افتاده؟؟_

ینکه جوابم رو بده سمت در رفت و کلید رو داخل قفل انداخت. پشت سرش راه افتادم و وارد خونه شدم. روی بدون ا

اولین مبل سر راهش نشست و سرش رو بین دستاش گرفت. نمیدونم این چه غمی بود که یه شبه این همه از پا 

گذاشتم.. از سرمای وجودش لرز به درش آورده بود! کنارش نشستم. دستم رو با تردید جلو بردم و روی دستش 

 اندامم افتاد. تو گرمای اولین ماهِ تابستون دست مردِ من یخ بسته بود!

 به من بگو چی شده.. باکسی دعوات شده؟ مردم از نگرانی.!_

 سرش رو بلند کرد. به چشمام خیره شد.. تو امواج طوفانی چشماش غم موج میزد.. نگاهش رنگ دیگه ای داشت.

 ام تنها باشم!میخو_

مردمک چشمم تا حد ممکن به پایین فرود اومد.. چشمم روی انگشتهای چنگ شده پاهاش ثابت موند. شاید باید 

تنها میموند... شاید نمیخواست باهام قسمت کنه.. شاید تو این لحظه من فقط یه مزاحم بودم.. شاید نسیم راست 

د..! بی صدا از جام بلند شدم . بدون کوچیکترین حرف دیگه میگفت و میخواست امشب رو برای خودش باشه.. شای

ای.. با قدمهای سست به سمت در رفتم. هنوز دستم به دستگیره نرسیده بود که با صدای لرزونش تو جام میخکوب 

 شدم.

 صبر کن!_

 ایستادم.. بدون اعتراض.. حتی برنگشتم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 8 8  

 

یشد. طولی نکشید که دستش دور کمرم قفل شد.چونش صدای قدم هاش رو میشنیدم که بهم نزدیک و نزدیک تر م

 رو توی فرورفتگی گردنم فرو برد و کنار گوشم با بغض گفت:

 امشب و میمونی؟_

بینیم از بوی تند الکل جمع شد...سرم به دوران افتاده بود. این دوگانگی عجیب و غریبش فقط میتونست نوید یه 

ش میجنگید! برام مهم نبود که به فاصله یک دیوار مامان و نسیم نگران و کالفگی بزرگ باشه! چیزی که از درون باها

منتظر یه خبر کوچیک از جانب منن. نه حرف و سخنشون .. نه فکرشون.. برام مهم نبود.. نه عرف.. نه شرع و نه 

حظات رو قواعد! مهم صدای دورگه و خش دارِ مردَم بود که با التماسی که توش موج میزد ازم میخواست این ل

کنارش باشم. سرمو تکون دادم. بوسه ی نرمی روی شونه ی نمدارم زد و منو سمت خودش برگردوند. تنها با یه نیم 

نگاه به این چشما که امشب به طرز غریبی خاکستری بودن میشد به هزاران حرف نهفته و نگفته پی برد. محکم منو 

ت مردونش گم شد. لبش رو نزدیک گوشم آورد و با صدایی تو بغلش فشرد.. اونقدر محکم که تن نحیفم بین عضال

 آروم و خسته گفت:

 بریم بخوابیم؟_

دستمو دوربازوش حلقه کردم و موافقتم رو با همراه شدنم سمت اتاقش نشون دادم. روی تخت رفت و به پهلو 

رو از دست میدادم و هرگز خوابید. مثل جنینی تو خودش مچاله شد و دستش رو الی پاهاش قفل کرد. کاش بیناییم 

چنین تصویری از مرد قوی و با صالبتم نمیدیدم! کنارش خوابیدم و من هم مثل خودش به پهلو شدم. دستم رو باال 

بردم تا روی چشمای نمناکش بکشم.. میخواستم معمای این چشمای غریب خاکستری رو با حس المسه حل کنم. مچ 

 دستم رو تو هوا گرفت.

 برگرد!_

رو با حسرت از چشماش برداشتم و برگشتم. دستش رو دور کمرم انداخت و منو محکم به خودش چسبوند.  چشمم

 درست مثل کسی که از ترس از دست دادن چیز ارزشمندی اون رو به خودش میفشاره! نفسم به شماره افتاده بود!

 غریبی میکنی پس؟پارسا؟ باهام حرف بزن.. بهم بگو.. مگه نمیگی من همه کستم؟ چرا باهام _

 الله ی گوشم رو نرم بین لباش گرفت و از میون لبهاش گفت:

 هیشش!!.... موهاتو باز کن!_

دستمو از زیر گردنم رد کردم و به کش موهام رسوندم. با یه حرکت صورتش بین موهام پنهون شد. سرمو باال 

زوم وارد کرد بهم فهموند که بی حرکت باشم. کشیدم تا موهام از روی صورتش برداشته شه ولی با فشاری که به با

 سرش رو الی موهام فرو برد و نفس های عمیق و پی در پی کشید!

 بذار امشب رو بین این بهشت بخوابم! بزار همین امشب مالِ من باشن!_

د.دستم رو دلشوره لحظه به لحظه بیشتر به دلم میفتاد.. حرفاش تمام نگرانی های چند روزم رو به اوج رسونده بو

 روی دستش گذاشتم.

 باشه نگو.. بذار از نگرانی بمیرم!_

 دستش رو از زیر دستم بیرون کشید و محکم روی لبام گذاشت.

 مرگ نه! از مردن نگو... هر اتفاقی بیفته.. تحت هر شرایط حق نداری حرفی از مرگ بزنی!_
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دارش باالخره اشک منم درآورد..کاش  چیزی مثل بختک روی سینم سنگینی کرد..لحن سوزناک و صدای خش

 میتونستم دستامو روی گوشم بذارم و فریاد بزنم که من این صدای لرزون رو که از اعماق چاه بیرون میاد نمیخوام!

 تو چی؟ حق داری این همه نگرانم کنی؟ بهم بگو خوب؟ با مامانت حرفی شده؟_

بی از جانبش نخواهم گرفت.. نفسی عمیق زیر گوشم سکوت طوالنی مدتش داشت کم کم مطمئنم میکرد که جوا

 کشید و گفت:

 مامان گفت واسه فردا نتونست خودش رو برسونه!_

حس کردم بختک سنگین روی سینم کمی از دلم فاصله گرفت و راه نفسم ذره ای باز شد! پس به خاطر مامانش این 

ر که میخواد امشب با حضورم آرامش رو بهش همه به هم ریخته بود! نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم همون طو

تزریق کنم! باید جلوی این کنجاوی آزاردهنده رو میگرفتم! بوی تند الکل مخلوط شده با بوی تلخ ادکلنش تنفس تو 

هوای خفه ی اتاق رو برام سخت کرده بود.. با این همه سعی کردم با دلخوشی نفس های منظمش که آروم به شونم 

 ده آروم شم و چشمام رو روی هم بذارم!میخورد کمی هم ش

با صدای پی در پی زنگ در چشمام رو باز کردم.. همه چیز همون طوری بود که شب چشم بسته بودم! دستش ذره 

ای روی بدنم جا به جا نشده بود..از بغلش آروم بیرون خزیدم و با قدم های تند و بیصدا خودم رو به در رسوندم. 

 ا یه ابروی باال بهم خیره شد!نسیم دست به سینه و ب

 صبح بخیر عروس خانوم! ساعتِ خواب...! البته فکر کنم حجله امشبه ها؟ شما پیشواز رفتین !!!_

 دستم رو محکم روی دهن آبرو برش گذاشتم.

 ساکت! چه خبرته؟ االن همه فکر میکنن چه خبر بود؟؟ چیکار کنم حالشو که دیدی! به خاطر نیومدن مامانش بهم_

 ریخته.. مامان چیزی نگفت؟

 چشم غره ای بهم رفت.

 بیچاره عمم! چی بگه به توی چشم سفید!.. بدو بیا تا بابات و بردیا نرسیدن.. به خدا خوبیت نداره این کارا.._

 خیل خوب اآلن میام!-

 !عجله کن نیل.. ساعت هشت شد.. دوستت زنگ زده بود گفت خالش میگه تا نیم ساعت اونجا باشی_

 خیل خوب برم خداحافظی کنم بیام!_

درو بستم و با دو سمت اتاق رفتم.. طاق باز خوابیده بود و دستاش رو روی سینش قالب کرده بود..نزدیکش رفتم و 

بوسه ی نرمی روی موهای نامرتبش نشوندم.. چشماش تکون خفیفی خورد.. میدونستم خوابش سبکه!سرم رو 

 نزدیک گوشش بردم.

 یرم آقا دامادِ تنبل.. نمیخواد منو برسونی ولی اومدنی دیر نکن!من دارم م_

چشمش رو باز کرد.. اونقدر سریع که جا خوردم.. لعنت به این خاکستری غبارآلود که از دیشب جای تیله های سیاه 

 و دوست داشتنیم رو گرفته بود..تو جاش نیم خیز شد و مدتی خیره بهم زل زد..!

 ه چیزی هست که باید بهت بگم!باید صحبت کنیم! ی _

 دقیقه بود!! 8:09چشمم به ساعت روی دیوار افتاد.. 

 از امشب تا آخر دنیا در خدمت خودت و حرفات هستم.. ولی اآلن باید برم.. خیلی دیرم شد. _

 دستم رو تو دستش گرفت.. هنوز سرد بود!
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 متوجه نیستی نیل.. نمیدونی..._

ستم راس میگی.. چون تو این روزِ مهم پدر و مادرم کنارمن! ولی پارسا با همه وجودم بهت آره نمیدونم... متوجه نی_

قول میدم که جای خالیشون رو تو زندگیت پر کنم! نمیگم دلت چون پدر و مادر کسایی نیستن که جاشون از دل آدم 

 و نذارم نبودشون رو حس کنی!خالی شه یا بخواد پر شه.. فقط میتونم قول بدم تا آخرین روز عمرم کنارت باشم 

مردمک چشمش لرزید... چشمش مثل آتش فنشانی در حال فوران داغ و جوشنده بود. چشمم دوباره به ساعت 

افتاد... بوسه ای سرسری روی لبهای از هم بازش نشوندم و از رو تخت پایین پریدم.. پشت سرم راه افتاده بود.. 

 کیه زد و نالید:موقع رفتن دستش رو به چهار چوبِ در ت

 نیل.. بذار یکم صحبت کنیم!_

 لپش رو با دو تا انگشتم کشیدم و چشمکی زدم.

 شب که اومدیم صحبت میکنیم.._

 چشمش رو بست و از الی دندوناش با لرزش خفیفی گفت:

 مراقب خودت باش!_

 شد.. نسیم دستم رو گرفت. سرمو تکونی دادم و زنگ رو فشردم. با باز شدن درِ خونه پارسا هم از دیدم محو

 بازم که ماتت برد بیا تو دیگه._

سعی کردم افکار مزاحم رو از خودم دور کنم.. قدمی برنداشته بودم که صدای محیب و بلند شکستن چیزی به گوشم 

اما ..همه رسید.. دوباره تو جام ایستادم و به در چوبی چشم دوختم.. نسیم کالفه دستم رو کشید و منو داخل خونه برد 

حواسم ، فکرم ،قلبم ، روحم و وجودم یه جایی پشت اون درِ چوبی ، پیش اون صدای عجیب و بلند شکستن جا مونده 

 بود!

 

 

همراهِ نسیم و مامان راهیِ آرایشگاه شدیم و خدا رو شکر به موقع هم رسیدیم. صدای خنده های از ته دل نسیم و 

ه های مامان.. صدای تعریف و پچ پچ های کادر آرایشگریِ باالی سرم و صنم سپیده رو میشنیدم.. صدای قربون صدق

خانوم.. اما حواس من پیش هیچ کدوم از اینها نبود.. حواس من مثل نو عروس های دیگه پیش دامادم و پسندیده 

یشب شدن یا نشدنم هم نبود.. تمام هوش و حواس من پی چشمهای مردَم بود.. مردی که به طرز غریبی از د

همشکلِ مردِ من نبود... ! اون نگاه بی روح.. اون غم بزرگ.. اون شراره های آتش داخل چشمش و اون دستای 

سردی که بیرحمانه دور کمرم تنگ و تنگ تر میشد! من خرابی اوضاع رو از خیس شدن شونه هام و لرزش خفیف 

در آسانسور.. تو مدت زمانی کمتر از نیم ثانیه  عضالتش پشت کمرم نفهمیده بودم.. من از همون نگاه اول.. همونزدمِ

 با نگاه غریبانش غریبی کرده بودم!

با حس کشیده شدن موهام کمی از دنیای درونم فاصله گرفتم و به موقعیت فعلیم برگشتم.صنم خانوم از داخل آینه 

 بهم لبخند زد.

 دردت اومد؟_

 سرمو تکون نامحسوسی دادم.

 جبوریم یکم سفتش کنیم.به خاطر تاج و تورت م_
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لبخند زوری به روش زدم و خیره به تصویر رو به روم شدم.. انگار بعد این همه مدت تازه پی به تغییراتم برده بودم.. 

تصویر داخل آینه من نبودم! دختری بی نهایت زیبا با چشمایی کشیده تر از همیشه و لبهای برجسته و براق گلبهی.! 

حظه ای گوشه ی لبم به استعاره از لبخند کمی باال رفت! موهای روی پیشونیم رو با فرق وسط لحظه ای.. شاید تنها ل

از دو طرف شقیقه هام به شکل پرده ای مخملی تاب داده بودن و کمی باالتر با تاج ظریف و پرزرق و برقی محکم 

لندم تاب دار و خوش حالت از زیر کرده بودن. از روی صندلی بلند شدم و نگاهی از بغل به خودم انداختم. موهای ب

 تور بلند سفیدم به زیبایی هر چه بیشتر خودشون رو به نمایش گذاشته بودن.

 نسیم با هیجان گفت:

 خیلی ماه شدی نیل..خیلی!_

 سپیده هم با همون برقِ تحسین تو چشماش گفت:

 راس میگه.. بیچاره پارسا!_

 رزید. مامان با اسکناس درشتی بهم نزدیک شد و دور سرم گردوند.با شنیدن اسم پارسا دوباره تمام اندامم ل

 خدا رو شکر که این روزارم دیدم.. یه تیکه ماه شدی.. مادر پیشمرگت شه.!_

 تو بغلم فشردمش. صنم خانوم با افتخار نگاهی بهم انداخت.

 ساعت چند باید آتلیه باشید؟_

 سپیده به جای من جواب داد:

 بی ذوقی نیل.. خوشت نیومد؟. خیلی 0ساعته _

لبخند بی جونی به روی صنم خانوم زدم و ازش تشکر کردم.. همه ی تالش های مامان برای لبخند زدنم و همه ی 

لوندی های چند ساعته نسیم و سپیده بیهوده بود.. نمیدونم بقیه عروس ها تو این لحظه چه حسی داشتن.. استرس 

بودن.. خوشحال بودن! اما برای من که این لحظات تمام نشدنی فقط پریشونی و  داشتن.. هیجان زده بودن.. بی تاب

نگرانی به همراه داشت. نگرانی دیدن همون هاله ی غم تو چشمای عزیز ترین کسم! بی اختیار آهی کشیدم.. کاش 

درش داغ آسمون تیره ی چشماش تو این روز عزیز خاکستری و غمناک نبود.. کاش مجبور نبود با غم نبود ما

 بزرگتری رو به دل من بذاره.. داغ نداشتن اون نگاه همیشگی تو مهمترین لحظه ی زندگیم!

 بی تاب چشم گردوندم و دنبال کیفم گشتم.

 کیفم کجاست نسیم.. احساس میکنم دیر کرده!_

شیم رو بیرون دختری کم سن و سال از اتاق رخت کن بیرون اومد و کیفم رو دستم داد. با عجله دست بردم و گو

 آوردم.

 بازم میخوای کولی بازی در بیاری؟_

 بی توجه بهش تماس رو برقرار کردم. صدای منفور زن مثل ناقوس مرگ توی گوشی پیچید!

 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.. لطفا بعدا تماس بگیرید!_

ام افتاد.. دستم رو به اولین شیء نزدیکم چشمم به نقطه ای خیره شد.. گوشی از بین انگشتام سر خورد و زیر پ

 گرفتم.. کمرم راست نمیشد. صدای اطرافیان توی سرم اکو شد!

 خدا مرگم بده چی شد مامان؟_

 دورو برشون خلوت کنین بذارین بشینه..!_
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 آب قند.. یه لیوان آب قند بیارین فشارش افتاده از صبح چیزی نخورده._

وی گوشتم فشار دادم.. مردمک چشمم هنوز روی همون نقطه نامعلوم خیره مونده ناخنهای مصنوعیم رو تا آخر ت

 بود.نسیم کنارم نشست و دستامو ماساژ داد.

 چی شد؟ چی شد نیل؟ چی گفت؟_

 سرم رو برگردوندم.. نه مثل انسان.. مثل رباطی بی حس و با برنامه..لبهام بی اختیار باز و بسته شد:

 شترک مورد نظر..میگه... میگه دستگاه م_

بدون اینکه باقی جملم رو کامل کنم دامنم رو باال کشیدم و دنبال گوشیم گشتم. دختری با اجزای متالشی شده ی 

 گوشیم بهم نزدیک شد.

 بفرمایین خانوم.. نگران نباشین.._

نتیجه موند.. اشک گوشی رو از دستش گرفتم.. همه تالش چندین دقیقه ایم برای قرار دادن باطری داخل گوشی بی 

سمج داخل چشمم دیدم رو تار کرده بود و از طرفی لرزش غیر قابل کنترل دستام مانع انجام کارم میشد! نسیم 

 دستش رو روی دستم گذاشت.

 میدونم هر چی بگم نگران نباش بازم فایده نداره.. بیا بگیر.. با گوشی من زنگ بزن!_

ر میکردم که شمارش رو حفظ بودم..صدای اوپراتور دوباره تو گوشم گوشیش رو از دستش قاپیدم .. خدا رو شک

پیچید.. یک بار.. دو بار.. سه بار.. صد بار! نمیدونم چقدر گذشته بود.. چند ساعت یا دقیقه.. نمیدونستم و نمیخواستم 

رد.. میدیدم که بدونم. از تالشم برای برقراری تماس لحظه ای دست بر نمیداشتم.. صدای زن اوپراتور خستم نمیک

مامان گوشه ای کز کرده بود و بی صدا اشک میریخت. میدیدم که نسیم مدام با گوشیم به همه کس زنگ میزد و 

سراغ پارسا رو میگرفت. میدیدم که هر بار نا امیدتر از دفعه قبل گوشی رو قطع میکرد.. میدیدم و با این همه باز هم 

 ساعتی که ممکن بود آخرین نفسهام رو ازم بگیره.جرات رو در رویی با ساعت رو نداشتم.. 

سرم مثل تخته سنگی سفت و بیحرکت به رو به رو مونده بود.. نگاهی سرد و یخ زده.. انگشتایی که کم کم روی 

گوشی تلفن بی حس و بی حس تر میشدن و قلبی که مثل گنجشک سرمازده خودش رو به هر طرف میکوبید.آب 

ادم و سرم رو آروم و با وحشت سمت ساعت بزرگ دیواری آرایشگاه چرخوندم. به امید دهنم رو به سختی قورت د

اینکه تنها چند دقیقه گذشته باشه.. به امید اینکه این فقط یه اضطراب لوس و نوعروسانه باشه..! ولی نه.. زمان امروز 

رسا به حرکتشون ادامه بدن.. چه با من سرِ جنگ داشت.. ثانیه ها و دقیقه ها امروز قرار بود بی من.. بدون پا

بیرحمانه!! مگه امروز روزِ من نبود؟ مگه امروز من عروسِ مردَم نبودم؟ مگه قرار نبود تو این لحظات ما دست تو 

 دست هم جلوی همه کسایی که خنجرشون رو با عشق پارسا از قلبم بیرون کشیدم ظاهر شیم؟

 ور تنش نسیم بودنش رو تشخیص میدادم.نسیم جلوم زانو زد.. کسی که فقط از هاله ی د

 بردیا دمِ دره. حال مامانتم خراب شده.. پاشو بریم قربونت برم... پاشو!_

دستم رو از زیر دستش بیرون کشیدم.. صدام و حرکاتم مثل افراد مسخ شده و هیپنوتیزم شده خشک و بی حالت 

 بود! بی اختیار خنده ای سر دادم!

 بردیا اومده؟؟ بردیا؟؟ به جای داماد_

 اشک از چشمش چکید و ملتمس نگاهم کرد!

 پاشو نیل.. بخدا دارم پس میفتم._
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 سرم و برگردوندم و زمزمه کردم:

 نگران میشه! میاد میبینه نیستم نگران میشه!_

 به جهنم که نگران میشه.. به جهنم! پاشو قربونت برم.. پاشو همه دارن نگامون میکنن!_

ثابت مونده « من»سالن چرخوندم... نگاه های ترحم بار و پر افسوس همه روی نقطه مشترک چشمم رو اطراف 

بود..از جام بلند شدم.. قدم اول رو برنداشته بودم که سکندری خوردم.. نسیم بازوم رو تو دستش گرفت.. مامان 

 ول کنن زمین میخورم؟بازوی دیگم رو.. نمیفهمیدم چرا پاهام فلج شده بودن! چرا حس میکردم اگه دستامو 

بیرون آرایشگاه بردیا به ماشین تکیه داده بود و با پاش روی زمین ضرب گرفته بود.. همین که بهش رسیدم سرمو 

 باال کردم و تو چشماش خیره شدم.

 پارسا کجاست؟_

 یم کرد.آتیش گرفت.. رگهای پیشونیش برجسته شد.. درک نمیکردم.. چرا از حرفم عصبانی شده بود؟رو به نس

 سوار شین!_

 سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و به تابلوی بزرگ آرایشگاه خیره شدم..

 بهش گفتم دیر نکنه.. گفتم اگه منو نمیرسونی اشکال نداره اما دیر نکن!_

 یهو مثل کسی که چیزی یادش افتاده باشه بازوی بردیا رو از پشت گرفتم.

 رایشگاه میگیره داماد... برگردون.. هر چقدر که الزم باشه منتظرش میمونم!برم گردون بردیا... عروس رو از آ_

نسیم منو به خودش فشرد .. تنش داشت میلرزید.. درست مثل دیشبه پارسا.. بردیا دستش رو به فرمون کوبوند. با 

آروم مامان.. فین صدای بلندی که با این کارش ایجاد شد صداهای داخل ماشین کم کم برام واضح شد.. صدای گریه 

 فین نسیم زیر گوشم... حرفهای بردیا.. همه چیز تازه برام معنی پیدا کرد!

بیمارستان هارم تا جایی که تونسته گشته بیژن.. مشکل اینجاست که ماشینش پارکینگه.. خیالمون واسه همون _

 راحته!

 خونش چی پسرم؟ خونش نرفتین؟ _

یم.. اآلن دارم از بنگاه میام! به زور ریش بابا رو گرو گذاشتیم یه کلید زاپاس هیئت مدیره اجازه نداد درو باز کن_

 ازش گرفتیم. هر چی باشه بعد رفتن به خونه معلوم میشه.

 با قطع شدن تکون های ماشین از بغل نسیم بیرون اومدم.

 تو و مامان بشینین.. من و نیل میریم و میایم!_

تمان خودمون بود! با کمک بردیا از ماشین پیاده شدم. با هم وارد آسانسور شدیم... سرمو باال کردم.. اینجا که آپار

 رومو سمت آینه برگردوندم.. پارسا پشت سرم ایستاده بود.

 

چهار ماهِ پیش... تو یه روز بارونی و سرد... همین جا... همون نقطه ای که ایستادی.. با همون تحیر و مظلومیت بهم » 

 «خیره شده بودی

دستم رو روی آینه کشیدم... تصویر ناآروم و عصبی بردیا جای پارسا رو تو آینه گرفت.. هراسون دستم رو به همه 

 جای آینه کشیدم.

 پارسا؟_
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 دستش رو به شقیقه هاش کشید.

 بیا بریم!_

از عطر تلخ  مثل آدم آهنی پشت سرش راه افتادم.در خونه رو باز کرد و تمام قلبم پر کشید! تمام شش هام پر

 بودنش شد!چشمم روی اسباب و وسایل شکسته و درب و داغون وسط خونه ثابت موند.

 مراقب باش شیشه تو پات نره!_

بی توجه بهش همه مسافت راهروی باریک تا اتاق هارو دویدم.. پاشنه کفشم اذیتم میکرد. گوشه ای پرتش کردم و 

رو هم هزاران بار صدا میزدم! با صدایی که داشت کم کم تحلیل با دو خودمو به اتاقش رسوندم.. همزمان اسمش 

میرفت..همه جا پر از خالی بود.. خالی تر از خالی..کمد لباساش.. کشوی میزش.. حتی قاب عکس هایی که شکسته و 

خورد شده وسط اتاق بودن!چشمم رو بستم وبوش توی دماغم پیچید... پس این بوی لعنتی....چشمم به شیشه ی 

شی شده ی ادکلنش روی زمین افتاد! به سرعت سمتش رفتم و تو دستام گرفتمش.. چشمم مسیر لرزونش رو از متال

روی شیشه ادکلن تا شکستنی های دیگه پیمود.. شیشه ها.. آینه.. قاب عکس ها.. همه چیز شکستنی شکسته و خرد 

یین انداختم و همه جای خونه رو گشتم.. به شده بودن.. پس چرا هنوز من سالم بودم؟ شیشه رو با دستای لرزونم پا

نفس نفس افتاده بودم. مایع سرد و لزجی زیر پام رو میلغزوند.. حتی رد خون سرخ روی سرامیکها هم جلوم رو 

 نمیگرفت.. همه ی اتاق ها رو هزاران بار گشته بودم!

ر مثل تیکه های پازل جلوی چشمم جور بی حال و خسته وسط حال ایستادم.. نگاهی کلی به اطرافم انداختم... تصاوی

شد.. حال و روز دیشبش.. حرفایی که با اصرار صبح میخواست بهم بزنه و من نذاشتم.. تن صداش.. 

نگاهش..همونجا.. وسط آواری که از خودش باقی گذاشته بود زانو زدم... نه! زانو نزدم.. زانوهام خم شد. احساس 

ه داشتم به عمق فاجعه پی میبردم.. تازه داشتم پی به ماجرا میبردم. بردیا روی میکردم دیگه چیزی ازم نمونده.. تاز

مبل کنار شومینه نشسته بود و سرش رو تو دستاش میفشرد! کاغذ سفیدی مچاله شده توی دستش بود.. سرم رو 

ون رو از کمی کج کردم.. دستخط کج و ماوج پارسا بهم دهن کجی کرد! یه ضرب از جام بلند شدم و کاغذ بی ج

 دستش قاپیدم..چشمم مثل ببری گرسنه خطوط ممتد و سیاه شده رو میبلعید.

نفسم..میدونم این لحظه که داری این نامه رو میخونی.. از من.. از دنیا.. از همه کس متنفری..میدونم نی نی قهوه ای "

المت سواله..من میرم.. میرم چشمات دارن میلرزن و دستات سردن..میدونم تو مغز کوچیک و قلب بزرگت پر از ع

چون باید برم! نپرس چرا؟ نپرس کجا؟ نمیتونم جوابی بدم.. فقط میتونم بگم میرم تا آزارت ندم... تا روز به روز آب 

شدنت رو نبینم.. تا شکستن غرورت رو شاهد نباشم.من تورو همیشه تو اوج خواستم! بدون که تو این لحظه ها که بی 

ی زمین نفس نمیکشه. بهت گفته بودم روزی که بدونِ من بگذره.. شبی که برات بدون من منی دیگه پارسایی رو

برات صبح شه بدون که پارسا نفس نمیکشه! پس اینو بدون که من مِن بعد زندگی نخواهم کرد! ازت نمیخوام که من 

به عنوان آخرین خواسته ی  رو ببخشی.. میدونم این نبودن به هیچ وجه بخشوده نمیشه و من این حق رو ندارم، فقط

یه محکوم جان باخته ازت خواهش میکنم زندگی کن! بذار صدای نفس هات تنها دلخوشی این قلبِ بی جون و 

 "پوسیده باشه!... کسی که میپرستدت )پارسا(

رت دستم رو از زیر کاغذ به شدت کشیدم.. حس میکردم نامه دستم رو سوزونده بود.. مثل جسم ناپاکی بهش با نف

خیره شدم. اشکهام بی اجازه از من مثل بارون از چشمم میچکیدن و جوهر نوشته های منفور رو پخش و نامفهوم 

 میکردن.بردیا جلوم زانو زد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 9 5  

 

 نیل؟_

به چشماش نگاه کردم.. بی اختیار تو چشماش دنبال دو تیله ی سیاه رنگ گشتم.. دو تا سنگ قیمتی که از من 

گی کنم!سکسکه گرفته بودم!دستم رو جلوی دهنم گذاشتم.. موجی از خنده ی دیوانه وار خواسته بود بدون اون زند

 به لبم حمله آورد.

 میگه.. زندگی کن.._

 با صدای بلند و از ته دل خندیدم.. همه ی دردم رو.. همه ی نفرتم رو با صدای بلند خندم بیرون ریختم.

 میگه به خاطر من زندگی کن!_

تر شدت میگرفت.. نمیتونستم جلوشو بگیرم.. حتی نمیدونستم خیسی صورتم به خاطر اشک بود خندم هر لحظه بیش

 یا زور خنده ی دیوانه وارم!

 بس کن.. داری منو میترسونی.. نیل؟_

 انگشت اشارم رو سمت کاغذ مچاله شده گرفتم.

 زندگی... میگه زندگی.._

 سرمو به پشت پرت کردم و با همه وجودم میخندیدم..

یه لحظه احساس کردم نصف صورتم سوخت.. دستم رو روی صورتم گذاشتم و به چشمه ی جوشانی که رو به روم 

 ایستاده بود خیره شدم.. دیدم واضح شده بود.. چشمای بردیا خیس بود.. شاید خیس تر از من.

 رفت حالیته؟ رفت.. وقتی رفت یعنی مُرد.. یعنی تموم شد.. یعنی.._

 اش گرفت و فریاد زد:سرش و بین دست

 لعنت به من.. لعنت!_

 دستش رو با خشونت به چشمام کشید.

 اگه فقط یه قطره.. فقط یه قطره اشک به خاطرش بریزی آسمونو به زمین میدوزم !!_

 چشمم دوباره به نقطه نامعلومی خیره موند.

 ارم!به آبروی زهرا پیداش میکنم... قسم میخورم.. به شرفم قسم زندش نمیذ_

 هوا ترست.. به رنگ هوای چشمانت

 دوباره فال گرفتم برای چشمانت

 اگرچه کوچک و تنگ است حجم این دنیا

 قبول کن که بریزم به پای چشمانت

 بگو...

 چه وقت دلم را ز یاد خواهی برد

 اگرچه خوانده ام از جای جایِ چشمانت

 دلم مسافر تنهای شهر شب بوهاست

 کوچه های چشمانتکه مانده در عطش 

 تمام آینه ها نذر یاس لبخندت

 جنون آبی دریا فدای چشمانت
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 چه میشود تو صدایم کنی به لهجه موج

 به لحن نقره ای و بی صدای چشمانت

 تو هیچ وقت پس از صبر من نمی آیی

 در انتظارم چه خالیست جای چشمانت

 به انتهای جنونم رسیده ام اکنون

 بتدای چشمانتبه انتهای خود و ا

 من و غروب و شکستن و پاییز

 تو و نیامدن و عشوه های چشمانت

 خدا کند که بدانی چقدر محتاج ست

 نگاه خسته ی من به دعای چشمانت...

 

قلبم نمیتپید.. نبضم نمیزد.. تمام حواس پنج گانم از کار افتاده بود.!.انگار دنیا ایستاده بود..درست جایی که من زمین 

م.. شکستم.. جایی که من رو زمین زد ایستاده بود.. رو به روم ایستاده بود و بهم نیش خند میزد. با همه ی زخم خورد

هاش.. با همه ی نامردی هاش..!و من... دستم همچنان روی چشمام بود.. « دیدی گفتم؟»زبونهاش.. با همه ی 

نه! هر لحظه آرزو میکردم: که ای کاش دست  چشمایی که بعد از خوندن مرگ نامم نمیدونستم هنوزم میبینه یا

سومی داشتم..دست سوم برای گوش هایی که خسته و بریده نمیخواست صداهای نگران و مضطرب پشت این در رو 

بشنوه.. زجه های صدای آشنایی به نام مادر.. بغض مردونه ای به رنگِ پدر و مشت های عصبی کالفه ای به اسمِ 

خودم باشم؟ برای خودم باشم؟ از چی میترسیدن؟ از اینکه به زندگیم پایان بدم؟ مگه ندیدن  برادر..چرا نمیذاشتن با

 مرگم رو؟ مگه نفس های آخرم رو ندیدن؟ شکستنم رو.. خرد شدنم رو.. بریدنم رو مگه ندیدن؟؟

اینکه این بار خیال سرم رو کمی از آرنجم فاصله دادم و از زیر ساعدم تو تاریکی مطلق به در بسته خیره شدم.. مثل 

 کوتاه اومدن نداشت.. هر کی بود.. هر چی بود خیال رفتن نداشت!

در با صدای بدی باز شد..با تابیده شدن باریکه ی نور داخل اتاق یک لحظه حس کردم قرنیه چشمم سوراخ شد! 

میشنیدم!دستم دستم رو محکم روش گذاشتم.. کسی رو به روم نشست. این رو از صدای نزدیک نفس های تندش 

 رو از روی چشمم بر نداشتم.. نمیخواستم تصویری رو جایگزین ملکه ذهنم کنم! دستش روی دستم قرار گرفت.

 نیل؟_

_.. 

 نیل؟ سرتو بیار باال.._

 دستم رو بیشتر به شقیقه هام و دماغم فشردم.. دست دیگم از فشار بیش از حد جسمی که توش بود میسوخت.

 جایی.. ببین.. همه نگرانتن.. حداقل یه کلمه حرف بزن.. بعد هر چی تو بخوای همون میشه!یه روزه که این _

فشار دستم رو روی جسم بیشتر و بیشتر کردم.. مایع سرد و لزجی دستم رو خنک کرد. دستم رو تو دستش گرفت.. 

 هر چی برای در آوردن جسم از چنگم بیشتر تقال میکرد من اون رو بیشتر میفشردم.

 داره خون میره از دستت.. خواهش میکنم بدش به من!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

1 9 7  

 

چه توقع بیرحمانه ای! میخواست آخرین تکه از وجودم رو هم ازم بگیره.. پس تو کدوم هوا نفس بکشم؟ کدوم 

 هوایی جز هوای این بوی لعنتی؟

 دِ یه چیزی بگو ال مصب!_

م با کمترین هشیاری ممکن بدون اجازه ی من بازوهام توی دستش بود و به شدت تکونش میداد.. چشم نیمه باز

سیگنال رو به مغزم رسونده بود..شخص رو به روم بردیا بود! چشمم به پشت سرش افتاد.. پارسا کجا بود؟کاش 

محدوده دیدم بهم اجازه میداد پشت سر آدم های جلوی در رو ببینم.. از جام بلند شدم.. با جسمی که تو دستم سفت 

با مایع سردی که از دستم میچکید و بردیا گفته بود که خونه! مردِ جلوی در رو کنار زدم.. مردی و سفت تر میشد.. 

که عجیب شبیه پدرم بود! زنی روی زمین نشسته بود و اشک میریخت. از کنارش که رد شدم بوی مادرم به مشامم 

گرفته بودن.. چندین بار دور خودم خورد.. وسط سالن ایستادم.. وسط آدم هایی که با چشمای غمگین خونه رو دور 

 چرخیدم. پس پارسا کجا بود؟؟

 نیومد؟_

دختری جلو اومد و دستم رو گرفت.. دختری که از چشماش اشک میریخت و چهره ی آشناش منو یاد بچگی هام می 

 انداخت.

 بیا بریم حموم دست و صورتت رو بشوریم خواهری... باشه؟_

 به چشمای خیسش خیره شدم.چرا گریه میکرد.؟!!. بی حواس 

 پارسا نیومد؟_

صورتش رو طرف دیگه ای برگردوند و منو دنبال خودش کشید.. سمت دری که نمیدونستم کجاست. مگه اینجا 

 خون ی من و پارسا نبود؟ پس چرا همه جاش برام تازگی داشت؟

 بذار اول یه چیزی بخوره مادرجون... ضعف کرده.. الهی بمیرم براش._

به گوشه ی اتاق افتاد.. پیرزنی نشسته بود و با گوشه ی روسریش صورتش رو پوشونده بود.. تنش میلرزید..  چشمم

فشار دست دختر روی کمرم زیاد تر شد.. بی اراده سمت مسیری که هدایتم کرد می رفتم.. بی اختیار سرم رو به 

ه بود.... هاله ای آشنا دورش بود..این یکی عقب برگردوندم.. مردی چهار شونه و هیکلی کمی اون طرف تر ایستاد

 آشنا بود.. دستمو به شدت از دست دختر بیرون کشیدم و سمتش رفتم.. چرا نمیتونستم واضح ببینمش..؟

 پارسا؟_

دستم رو باال بردم و روی چشماش گذاشتم.. دیدم کم کم واضح شد.. نبود.. این اون چشمایی که من میشناختم نبود! 

یاه چشمای سیاهه من نبودن! هر دو دستم رو به پیراهنش گرفتم و خودمو بهش نزدیک کردم.. بوی این چشمای س

تلخ به مشامم نزدیک و نزدیک تر شد.. بی هوا همه جای سینش رو بو کشیدم! چشمم به سرخی روی پیراهنش 

رو ول کردم و دستم رو باال  افتاد.انتهای این سرخی از دست ِ من بود.. دستی سرخ و تکه شیشه ای شکسته! پیراهنش

آوردم.. خودش بود! بوی تلخ از این بود.. از این شیشه ی شکسته و تیره رنگی که هیچ شباهتی به پارسای من 

نداشت! دوباره دیدم تار شد.. تار تر از قبل... خالء عجیبی از داخل مغزم اسمم رو مدام تکرار میکرد..سرم سنگین 

کردم روحم میخواد پر بکشه..پاهای سستم توی هم قفل شدن.. دستی سفت دور شد.. جسمم سنگین تر.. حس می

 کمرم پیچید و صدایی بلند گفت:

 سامیار بگیرش!_
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 در حسرتِ چشم تو دلِ ماه شکست

 چشمان هزار غنچه در راه شکست

 تو رفتی و بعد تو دلم مثل بلور

 افتاد ز برج شوق و ناگاه شکست!

روی دستم چشمامو باز کردم..اخمای درهم زن سفید پوشِ رو به روم اولین تصویری بود که  با حس سوزش خفیفی

 جلوی چشمم واضح شد.. با دیدن من اخمش کمی مالیم تر شد.

 خوبی؟_

به جای جواب دادن بهش سر چرخوندم و همه جا رو از نظر گذروندم. اتاقِ سفید رنگ و بدبو.. ! اینجا فقط میتونست 

باشه. پشتش رو به من کرد و از در بیرون رفت.. نور سفید مهتابی باالی سرم تا انتهایی ترین سلول مغزم  بیمارستان

رو میسوزوند. بردیا و مامان از در وارد شدن.. مامان کنارم نشست و دستامو تو دستش گرفت.چقدر الغر شده بود.. 

 اشک چشمش دستم رو خیس کرد.

 .. هزار بار مردم و زنده شدم.. خدایا شکرت!خوبی مامان؟ الهی قربونت برم._

 دست آزادم رو روی گلوم گذاشتم.

 آب!_

صدای شر شر آب از سمت مخالفم اومد. سرمو چرخوندم.. بردیا لیوان آب رو روی میز گذاشت و با دستش کمرم 

تاد.. ذهنم خالی بود. رو کمی صاف کرد.دست بردم و لیوان رو از دستش گرفتم.. چشمم به باند سفید دور دستم اف

خالی و در عین حال خسته. اونقدر خسته که در مورد کوچیکترین چیزی پردازش نمیکرد.. انگار با خودش عهد 

کرده بود چیزی به یاد نیاره و منم هیچ اصرار و تاکیدی روش نداشتم! قطره های خنک آب گلوی زخمی و دردناکم 

و پس زدم. بابا همراه مردِ سفیدپوشی وارد اتاق شدن! با دیدن من جای رو سوزوند.. صورتم رو جمع کردم و لیوان ر

 بردیا رو گرفت و پیشونیم رو بوسید.. بغض پنهونی تو صداش بود/

 خوبی بابا؟_

سرمو تکون آرومی دادم.. چطور جوابش رو میدادم وقتی حتی خودم نمیدونستم خوبم یا نه؟ دکتر کنارم اومد و 

ی دستم تنظیم کرد.. چشمم لحظه ای از روی روپوش سفید رنگش جا به جا نمیشد.. رنگ دستگاه فشارسنج رو رو

 آشنایی که درد رو مثل مخدر به همه جای وجودم تزریق میکرد.. چشمم رو بستم.صدای بابا رو شنیدم:

 چطوره دکتر؟ بهتره؟_

ن میگم براش سوپ بیارن.. آروم آروم فشارش یکم پایینه.. البته به خاطر آرام بخشای قوی و غذا نخوردنه.. اآل_

بدین بهش تا بدنش گرم شه.. اگه نتونست بخوره بیاین ایستگاه پرستاری بگم براش سرم بزنن.. ولی سعی کنین 

 بخوره.. بعد هفت روز بد نیست مایعات گرم از گلوش پایین بره!

لبخند نگام میکرد.نگاه سرد و خشکم رو با شنیدن آخرین جملش چشمم رو باز کردم. رو به روم ایستاده بود و با 

 بهش دوختم:

 چطوری خانوم؟ سرت درد میکنه؟_
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 چشمم روباز کردم... همه ی حقایق تلخ تو کمتر از صدم ثانیه جای خودشون رو پیدا کرده بودن. نگاش کردم.

 نه!_

 ابروهاشو باال برد.. سکوت سنگین و بدی بود.. دستش رو توی جیبش گذاشت.

 طور که گفتم.. اگه فشارش بیاد باال از لحاظ جسمی مشکلی نداره فقط...همون _

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و با صدایی آروم تر همان طور که اتاق رو ترک میکرد به بابا گفت:

 فقط از لحاظ روحی ... یکی از همکارام رو بهتون معرفی میکنم.. باید حتما ببریدش.. احتمال میدم افت فشارش هم_

 عصبی باشه!

نمیدونست که این گوشهای بیچاره... این چشمهای در به در.. بعد هفت روز.. حساس تر از هر وقتی از خواب بیدار 

شده بودن تا با شنیدن و دیدن کوچیکترین صدا و تصویری دنبال امیدی دوباره برای زندگی کردن و نفس کشیدن 

 باشن.

ای سبزی که گوشه هاش کمی تا قسمتی چروک خورده بود و سعی در دست به سینه به صندلیم تکیه دادم. چشم

برقراری ارتباط باهام داشت گوشه لبم رو کج میکرد. این روزا کنترل مویرگهای عصبی اطراف لبم از دستم خارج 

روی شده بود. مدام به خودم و اطرافیانم پوزخند میزدم! لبهای باریکش رو با آرامش باز وبسته میکرد . چشمم از 

لبهاش تا زیر چونش که با ریش جو گندمی پورفوسوری پر شده بود سر خورد و به انگشتهای تو هم گره خورده ی 

روی میزش رسید..سرم از این همه حرف درد اومده بود.. دلم آرامشم رو میخواست.. کاری که این روزا خواب و 

 خوراکم بود.. اتاق تاریکم و خودم!

 حواست به منه دخترم؟_

 با پشت دست چشمم رو مالیدم و سرمو بی حوصله تکون دادم.

 ولی حس میکنم حرفامو نمیشنوی.!_

چشمامو بی تفاوت بهش دوختم.. واقعا فکر میکرد میتونه دلداریم بده؟ برای زخمی که اونقدر ازش چرک و خونابه 

 رفته بود که بی حسم کرده بود! دردی که حتی اشکی برای ریختن نذاشته بود!

ببین دخترم... پشتِ همین در.. به فاصله چند متری از ما دخترا و پسرایی هستن که درد خیلی بزرگتر از دردِ تو رو _

تحمل کردن.. دخترایی که بهشون تجاوز شده.. مادرایی که بچه هاشونو به بدترین شکل ممکن از دست دادن.. 

ن!نمیخوام بگم دردت کمه.. ولی اگه نخوای باهام بیمارهای افسرده ای که تو زندگی یه روز ِ خوش هم نداشت

 همکاری کنی نمیتونم کمکی بهت بکنم!

 چشمای سرد و بی حالتم رو برای چند ثانیه به چشمای منتظرش دوختم و بی تفاوت از جام بلند شدم.

 هنوز یه ربع از وقتمون مونده!_

 کیفم رو از روی صندلی کنارم برداشتم.

 خسته شدم._

اینکه بهش نگاه کنم پشتم رو بهش کردم و سمت ِ در راه افتادم.. صداش رو از پشت شنیدم اما توقف  و بدون

 نکردم.

 به برادرت بگو بیاد تو.. باهاش کار دارم!_
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بی حوصله سرم و تکونی دادم و از در بیرون رفتم.بردیا با دیدن من از جاش مثل میخ بلند شدو سمتم اومد.. همون 

نگران و امیدوار که هر بار من از این در بیرون میومدم تو چشمای سردم قفل میشد! کنارم اومد و با  نگاه مضطرب..

 سر اشاره کرد که چی شد؟به سمت صندلی خالی کنار میز منشی حرکت کردم.

 با تو کار داره! برو تو!_

رو دور تا دور سالن انتظار  لحظه ای با تعلل بهم خیره شد و بعد داخل شد.سرم رو کمی باال آوردم.. نگاهم

چرخوندم.. آدمای جورواجور.. از همه نوع و همه سن.. زنی که ناخنش رو میجوید.. پسری که با پاش رو زمین ضرب 

گرفته بود و به نقطه نامعلومی خیره بود.. دختر بچه ای که مغموم و سرخورده با نگاهی شیشه ای به دوردست ها 

از درِ آهنیه رو به روش! حق با دکتر بود.. من نه بچم رو از دست داده بودم و نه بهم خیره بود.. جایی خیلی دورتر 

تجاوز شده بود.. نه بیمار اعصاب و روان بودم و نه افسرده! من فقط یه زن بودم! یه زن زیر گیومه ی سنگین و بی 

که با همه وجود عاشق شده بود... رحم دختری! زنی که نه از زن بودنش چیزی مونده بود و نه از دختر بودنش! زنی 

دلش رو با همه دارو ندارش تقدیم کسی کرده بود که حاال کیلومتر ها ازش دور بود.وجود دست نخوردش رو در 

 اختیار کسی گذاشته بود که به بیرحمانه ترین شکل ممکن خردش کرده بود و ازش میخواست زندگی کنه! زندگی...!

روزهای این زنِ خسته تر از خسته ی من! حاال باید باهاش چیکار میکردم ؟ دردش رو چه واژه ی غریبی بود با این 

به کی میگفتم؟ زخمش رو پیش کدوم دکتری میبردم؟ دردی که داشت از درون مثل سرطان همه ی سلول های 

ن حماقت بدنش رو تسخیر میکرد. دردی رو که تحمل میکرد و دم نمیزد..دم نمیزدم چون این سرخوردگی رو.. ای

رو.. این بیچارگی رو هیچ کسی جز خودش تاب نمیاورد!نه پدر ضعیف و کمر شکستش! نه مادر خسته و بیتابش و نه 

 برادر زخمی و کم طاقتش..!هیچ کس... هیچ کس نمیتونست به این زن کمک کنه!

تاده بود و نگاهی که اگرچه به بردیا از اتاق بیرون اومد.. مثل همه ی دفعات قبل.. با سری که تا حد ممکن پایین اف

سردی سرمای زمستون چشمای من نبود ولی باز هم سرد و خشک به راه های تکراری مطب تا خونه دوخته میشد! از 

جام بلند شدم و بی صدا کنارش حرکت کردم.. مثل همه ی دفعات قبل.. مثل همه ی روزهای بی رنگ و روی این 

 چند هفته که برام بوی مرگ میداد!

روی صندلی ماشین جا گرفتم.. صدای استارت ماشین قفل سکوت رو شکست. دستش رو روی پیشونیش گذاشته 

 بود و رانندگی میکرد.. دیگه نیاز به دیدن نبود.. همه ی این حرکات با هر روزِ من عجین شده بودن!

 بازم که حرف نزدی!_

حفظ غرورم.. غروری که ازش هیچی نمونده بود و  سرم رو سمت شیشه برگردوندم... برای حفظ سکوت همیشگیم...

 من باز هم به بچگانه ترین شکل ممکن سعی داشتم ته مانده هاش رو حفظ کنم!

 نمیدونم دیگه باید باهات چیکار کنم ... بخدا نمیدونم!_

_.. 

ا هم که حرف نمیزنی! شهرمون که برنمیگردی... نمیذاری یه خونه همینجا دست و پا کنیم و همینجا بمونیم.. با م_

 این سکوتت رو تا کی میخوای حفظ کنی؟

_.. 

 نمیبینی پاهای مامان جون نداره .. نمیبینی کمرِ بابا دیگه راست نمیشه؟ این بغض لعنتی توی گلوی منو نمیبینی؟_

 چشمم رو محکم روی هم فشار دادم.
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دهن همشونو آسفالت میکنم اگه بخوان چیزی بگن... بیا برگردیم... بخدا یه تنه جلوی همشون وامیستم.. به قرآن _

به مرگِ بابا مامان نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره.. فقط بیا برگردیم. برگشتم و بهش چشم دوختم.. نه یک ثانیه.. 

یره ی نه چند ثانیه.. دقیقه ها بهش خیره شدم. دوست داشتم ببینه.. دردِ داخل این چشما رو ببینه.. دنیای یخ بسته و ت

پشت این مردمک رو ببینه.. دنیایی که من رو جزئی از خودش کرده بود.. دنیایی که من ملکش شده بودم.سرش رو 

 برگردوند و دستش رو محکم روی شقیقش فشار داد.

دکتر میگفت اگه اینجوری ادامه بدی مجبوره روش دارویی رو شروع کنه... هیچ عکس العملی از خودت نشون _

 میخندی.. نه گریه میکنی. بخدا دیگه دارم میترسم ..نمیدونم باید چیکار کنم!نمیدی.. نه 

سرم رو دوباره برگردوندم و به مناظر فرضی جلوی چشمم خیره شدم.. مناظری که بود و نبودشون هیچ دخلی تو 

 حرکت چشمام و زاویه دیدم نداشت.

. 

. 

ودم تا مسیر اتاق کشیدم.. سالم کوتاه و زیر لبم رو خودم هم کیفم رو از روی دوشم پایین انداختم.. دستش رو با خ

نشنیدم! نگاه کوتاهی به فضای حال انداختم.. مامان و بابا سر پا ایستاده بودن و با حالت خاصی بهم نگاه میکردن.. 

یستاده خاتون گوشه ای نشسته بود و حرکت تسبیح توی دستش با اومدن من متوقف شده بود! سامیار کنار پنجره ا

 بود و نگاهش برعکس ِ همه به پشت سرم بود. به بردیایی که هر بار از من شکست خورده وارد میشد!

 مامان به طرفم اومد.

 خوش اومدی مامان.. گرسنته؟ _

 سرمو به معنی نه تکون دادم. بابا جلو اومد و پیشونیمو بوسید. بی حرکت ایستادم.

 چطور بود؟_

ار و مغمومش رو ببینم و دم نزنم.. دلم برای لحن آروم و صدای ضعیفش کباب شد.. بعد از دلم نیومد چشمای نم د

 مدت ها دلم برای یکی به غیر از خودم سوخت!

 مثل همیشه._

 جلو رفتم و به خاتون سالم دادم.

 سالم دختر گلم.. خوش اومدی مادرجون.. بیا بشین ببینم امروز چیکارا کردی!_

 درِ بسته ی خلوتگاهم انداختم و بی میل کنارش جا گرفتم.دستش رو روی زانوم کشید.نگاه پرحسرتی به 

 بهتری دخترم؟_

 سرمو تکون دادم.

دیشب با صدف حرف میزدم.. در موردِ دانشگاه های اونجا یکم پرس و جو کردیم.. اول فکر کن بعد جواب بده _

ی.. ماشااهلل هزار ماشااهلل استعدادت هم که زبون زدِ همست.. مادرجون.. شاید بد نباشه یکم از این محیط فاصله بگیر

 موفق میشی اونجا دخترم.. نظرت چیه؟

سرمو پایین انداختم... چیزی برای گفتن نداشتم.. نه رویی برای مخالفت.. نه پایی برای رفتن. تارهایی که دور خودم 

ز کمی بیشتر از دیروز میبست.. حکمِ من مردن تو تنیده بودم هر لحظه تنگ و تنگ تر میشد و راه نفسم رو هر رو

 این بی هوایی بود ولی...
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 سکوت چند دقیقه ای جمع رو که برای شنیدن جواب من حاکم شده بود سامیار با صدای قاطعش شکست.

 چند دقیقه با من میای ؟ کارت دارم!_

ند شدم و سمت اتاقی که پیش گرفته بود راه نگاهی به بابا کردم.. چشماش رو باز و بسته کرد. بی رمق از جام بل

 افتادم. گوشه روی صندلی قدیمی و چوبی نشستم و سرمو زیر انداختم

نمیخوام ته دلت حتی ذره ای فکر کنی که من یا خاتون میخوایم از پیشمون بری! تو و خانوادت تا هر وقت که _

 ا صدف برنگشتم فقط و فقط به خاطر خودته.!بخواین رو جفت چشمامون جا دارین.. من اگه اآلن اینجام و ب

 نگاه کوتاهی بهش انداختم.

میخوام راجع به حرفای خاتون جدی فکر کنی.. کی پیشرفت رو دوست نداره؟ تو یه ماه همه کاراتو حل میکنم.. _

 شده از راه قانون.. شده با پول و غیر قانونی. فقط یه کلمه بگو.. دوس داری بری یا نه؟

 و تو هم قفل کردم.انگشتام

 فرار نمیکنم!_

 پوزخندی زد.. رو به روم قرار گرفت و روی زانوهاش نشست.

ببین خانوم نیلوفر بهرامی.. واسه هر کی بتونی فیلم بیای واسه من نمیتونی.. دارم میبینم اوضاعت رو.. تو این بودی؟ _

ری با خودت میجنگی؟ چی داره انقدر زجرت کسی که حتی از جواب دادن جمله های کوتاه هم عاجز شده؟ چرا دا

میده؟ نگو رفتنِ پارسا و ترسِ آبروی پدرت چون همچین چیزی برای یه دختر تو شرایطه تو فقط اشک و آهه.. ولی 

تو...! میدونم یه چیزی ماورای همه ی اینا داره اذیتت میکنه! چیزی که مثل خوره داره از داخل میخورتت. چیزی که 

 ه قطره اشک بریزی!حواست هست که داری نابود میشی؟نذاشته حتی ی

 سرم رو به سمت مخالفی چرخوندم و چشمای نیمه بازم رو چند بار آروم باز و بسته کردم.

 من خیلی وقت بود که نابود شده بودم.. فقط دیر فهمیدم.. خواهش میکنم تنهام بذار سامیار میخوام با خودم باشم._

 دش چرخید.عصبی بلند شد و دور خو

 کدوم خودی ها؟ کدوم خود؟_

 صدای بلندش رو کمی کنترل کرد. دوباره جلوم زانو زد. با پشت دستش چند بار آروم به قفسه سینم ضربه زد.

این تو کیه نیل؟ کی این توئه که داره خونت رو میمکه؟ این تو نیستی.. این دختره سیاه پوش با چشمای متورم و _

 ستی! ازم نخواه باور کنم!موهای ژولیده تو نی

 حجم خالی و بغض آلود داخل گلوم رو به سختی فرو دادم.

 برو.. خواهش میکنم!_

 پوزخند بلندی زد.. از جاش بلند شد و سمتِ در رفت.

وکیلش دوباره اومده بود. میگفت اگه تا هفته ی بعد شنبه نری دفترش که خونه رو به نامت بزنه به نمایندگی تو _

میزنن به نام دوستش ایمان. بشین به حرفام خوب فکر کن. به هیوالیی که از درون داره هر لحظه میبلعتت فکر فعال 

 کن!

سرم رو بین دستام گرفتم.. با بسته شدن در مغزم برای ذره ای هم شده آروم گرفت.. از این همه فشار.. این همه بی 

یه اتفاق میخواست... یه حادثه ی شوم... یه بهونه ی تیره... یه  تابی.. این همه نگاه نگران بیزار و خسته بودم!دلم

هوای بی اکسیژن برای پایان بخشیدن به همه ی این نخواستن ها. چشمم رو اطراف اتاق چرخوندم.. چرخ خیاطی 
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قدیمی خاتون کنار پارچه های رنگارنگ و قیچی و سوزنش گوشه ای از اتاق مرتب و دست نخورده مونده بود. 

ونستم مرگ تدریجی من همه رو از کار و زندگی انداخته.. زمان برای همه تو همون روز ایستاده بود... هیچ کس مید

جرات نمیکرد به تقویم نگاه کنه. تو خونه صحبتی از ساعت و روزای هفته نبود.. همه چیز تاریک و غبار آلود بود. 

نیمه باز ثابت موند. دستم رو اهرم بدنم کردم و از  درست مثل قلبِ یخ بسته و سرمازده ی من! چشمم روی قیچی ِ

جام بلند شدم.. همه ی اشیاء دورو بر کم کم تو نگاهم تار و تارتر میشدن... انگار که از اول به جز اون شی فلزیِ 

دگیم! قیچی نام هیچ چیز دیگه ای توی اتاق نبوده! دلم یه انتها میخواست.. یه انتها برای جای خالیِ ابتدا توی زن

ابتدایی که هیچ وقت نبود.. هیچ وقت شروع نشد.. برای همه ی سرآغازهایی که بی من پا گرفتن و سطرهای زندگیم 

رو تشکیل دادن.. برای همه ی ثانیه هایی که منو جا گذاشتن.. برای همه ی اتفاقهای بی اجازه ی زندگیم این بار دلم 

 یه اتفاق میخواست!

 

بی روح داخل آینه انداختم. دستم رو آروم باال آوردم و روی چشمای گود رفته و قرمزش نگاهی به زن پژمرده و 

کشیدم.. چشمایی که به هیچ رنگی نبودن!! چشمم به لرزش غیر قابل کنترل دستش افتاد.. انگشتمو پایین تر آوردم 

!. چشمم به جای خالی و روی لبهای کبود و تِرَک خوردش کشیدم.. زبریش رو زیر حسگر های انگشتم حس کردم

 حلقه ی چند روزش روی انگشتش افتاد! زن داخل آینه بهم پوزخند زد!

 نه!_

دستم رو پایین و پایین تر بردم.. تا کنار گوشم.. .با خشونت و لرزش غیر قابل کنترلی روی تارهای مرده و پژمرده 

 موهاش کشیدم.

 «مالِ من باشن!بزار امشب رو بین این بهشت بخوابم! بزار همین شب »

 با خشونت تو چنگم گرفتمشون.. کمی باال آوردم و دوباره بهش خیره شدم.

 همینارو دوس داشتی نه؟_

.. 

 بهشتت همین بود؟_

.. 

 یادته اجازه نداده بودی کوتاهشون کنم؟_

.. 

 یادته لعنتی؟؟_

دش جا داده بود و از وزن سنگینش دست دیگم رو باال آوردم.. دستی که قیچی بزرگ و آهنی خاتون رو تو خو

 لرزشش بیشتر شده بود..دستگیره اتاق مدام باال و پایین میشد.. صدای سامیار این روزا سوهان روحم شده بود.

 نیل؟ درو باز کن... باز که این درو قفل کردی؟_

 قیچی رو کنار گوشهام نگه داشتم.. دسته ای کلفت از موهام رو تو مشتم گرفتم و....

با هر تیکه ای که از روی بدنم سر میخورد و روی زمین می افتاد سرم سبک و سبک تر میشد.. قطره اشکی سرد از 

 روی گونم تا گوشه ی لبم سر خورد.. قطره اشکی که مالِ من نبود!
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اما شاید همون زنِ داخل آینه داشت برای این ابریشم بلند و دوست داشتنی معشوقش سوگواری میکرد.. نمیدونم!

هر چی که بود... این قطره ، اشکِ من نبود! دستم و پایین انداختم و انگشتهام رو شل کردم. قیچی آهنی از البه الی 

انگشتام سر خورد و کنار پام افتاد.. در با شدت باز شد.. از داخل آینه سامیار رو دیدم که با ناباوری و شوکه نگاهش 

 . پشت سرش بردیا داخل شد و بعد..مامان و بابا!رو بین من و موهای زیرِ پام میچرخوند.

مامان با دست به صورتش زد.. بابا سرش رو عصبی تکون داد و بیرون رفت.. بردیا تکیه اش رو به دیوار داد و سامیار 

همون طور شوکه و بی حرکت بهم نگاه میکرد. آخرین دسته ی قیچی شده ی توی دستم رو هم پایین انداختم و به 

 برگشتم.سامیار جلو اومد..سیبِ گلوش باال پایین شد... هر دو بازوم رو تو دستش گرفت. سمتشون

 چیکار کردی؟..!_

 به فرش نرم و مخملی زیر پاهام چشم دوختم.

 راحت شدم!_

نگامو دنبال کرد و به نقطه ای روی موهای پخش شدم رسید.. دستای لرزونم توجهش رو جلب کرد.. زانوهای پام تا 

 دن.. در حال سقوط بودم. بهش تکیه دادم.. دستش رو زیر بازوهای بی جونم گذاشت!میش

 خیل خوب.. بیا بریم.. وزنت رو بنداز رو من!_

چشم از موهام برداشتم و باهاش همراه شدم.. کنار در سرم رو کمی باال کردم و نگاه کوتاهی به بردیا انداختم.. یه 

شمش رو بسته بود. آخرین لحظه سرم رو برگردوندم و نگاهی به جلوی آینه پاشو به دیوار تکیه داده بود و چ

 انداختم. سامیار با فشار خفیفی که به بازوم وارد میکرد منو سمت بیرون هدایت کرد.. تو چشمش زل زدم:

 راحت شدم.. مگه نه؟_

 سرش رو با اخم تکون داد و منو تا جلوی درِ حمام همراهی کرد!

. 

. 

 ام رو از گوشم بیرون آوردم و سرمو از روی زانوم برداشتم.. صدای جرو بحث توجهم رو جلب کرد.هندسفری 

 نمیاد پدرِ من... هیچ صراطی رو مستقیم نیست.. اصال دو کلوم باهام حرف میزنه که من بخوام حاال راضیشم بکنم؟_ا

 میشه.. میفهمی؟به زور میبریمش.. مگه دستِ خودشه؟ داره جلوی چشمام مثلِ شمع آب _

 سکوت شد.

ازجام بلند شدم و جلوی در رفتم.. الشو کمی باز کردم.. بابا سرش رو خم کرده بود روی دستش.. شونه هاش 

 میلرزیدن.. دهنم گس شد.. دستم رو روی گلوم گذاشتم تا محتویات معدم باال نیاد..

تاقِ خودشه و با کسی کاری نداره؟ کم کم فراموش بدتر میشه.. کافی نیست همین که اینجا آرومه؟ نمیبینی تو ا _

 میکنه اون بیشرف و!

 مامان دستش رو جلوی دهنش گذاشت و با گریه گفت:

 میشنوه!_

 بردیا کالفه روی مبل نشست و سرش رو بین دستاش گرفت.

 سامیار خیره بهش گفت:
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لی بهتره تا اینکه بخواد فرار کنه و یه تیکه از شاید بهتر باشه یه مدت اینجا باشه! به نظر من اگه کنار بیاد خی _

 روحش همیشه اینجا بمونه!

 خاتون تایید کرد

 آره مادر.. خدا رو چه دیدی؟ شاید قبول کرد و رفت پیش صدفم._

پوزخندی زدم و از در فاصله گرفتم تا بقیه حرفاشونو نشنوم!چقدر راحت داشتن برای من.. برای زندگی که خیلی 

ه پایان رسیده بود تصمیم میگرفتن! چقدر راحت حرف از رفتن و موندن میزدن.. برای منی که دنیا براش وقت بود ب

خیلی وقت بود تو همین نقطه به پایان رسیده بود! روی تخت نشستم و زانوهام رو دوباره تو بغلم فشردم. در اتاق باز 

 دم.شد و سامیار داخل اومد.. سرمو بی حوصله به سمت مخالف چرخون

 نیل؟_

 نگاش نکردم.

 بله؟_

 حاضر نمیشی؟ وقته دکترته!_

 لبم رو سفت بین دندونام گرفتم!

 بازم باید برم؟_

 سرمو با دستش چرخوند.

 باید؟_

 خشک بهش خیره شدم.

 وقتی دوست نداری یه کاری رو انجام بدی اون کار میشه باید!_

 با ابروهای باال رفته سرش رو تکون داد.

نشگاه که نمیری.. درسو کال بیخیال شدی.. غذا و خواب هم نداری.. دکتر هم برات باید و اجباره.. دقیقا برنامت دا_

 برای ادامه زندگی مزخرفت چیه؟

مثل همیشه حرف زدنش با بقیه فرق داشت.. سامیار نصیحت نمیکرد.. سرکوفت نمیزد.. ترحم نمیکرد.. کاری 

 وک.. فقط حرف میزد.. حرفه خودِ خودش رو! پیشونیم رو به زانوم تکیه دادم:نداشت داغونه داغونی یا کوکه ک

 به بردیا بگو تا ده دقیقه آماده ام!_

 این یعنی برم بیرون؟_

 به لبخند کمرنگ و خطِ ظریف مابین پیشونی پهنش نگاه سردی کردم.

 آره..... یعنی برو بیرون!_

 از جاش بلند شد و سمت در رفت.

 درت همراهت میاد.. بردیا نمیاد. دیر نکن!امروز پ_

 با بسته شدن در بالشتک کوچیک روی تخت رو سمتش پرت کردم.

 برین به درک!_

. 

. 
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تقه ی آرومی به در زدم و بدون شنیدن جواب درو باز کردم.. پیرمرد با همون لبخند مزخرف و آرامش اعصاب 

 خورد کن از جاش بلند شد.

 ..به! ببین کی اومده_

 سالم زیر لبی دادم و رو به روش روی صندلی نشستم.

 خوب! امروز هم قراره یه روز آروم و مسکوت باشه؟_

 سرمو پایین انداختم.

 نیل! ما همه میخوایم کمکت کنیم! چرا نمیخوای خودت به خودت کمک کنی؟_

 بکشه که من دومیش باشم؟ته دلم به حرفش خندیدم... کدوم انسانی میتونست خودش رو از مرداب بیرون 

دوس داری امروز دکتر و بیمار رو بیخیال شیم و مثل یه پدر و دختر واقعی با هم حرف بزنیم؟ هر جوری که تو _

 راحتی!

 این مرد خسته نمیشد.. اینو دیگه مطمئن شده بودم. سرمو بلند کردم و باهاش چشم تو چشم شدم.

 خانوادم رو راضی کنین تنهام بذارن!_

کوت کرد... حرکت چرخشی انگشت شستش روی میز متوقف شد.. بهم خیره شد.. عمیق و با دقت.. تیر خالص رو س

 زده بودم. یا قبول نمیکرد و من رو با همین سکوت میپذیرفت.. یا..

 چرا میخوای تنها باشی؟_

 شد. نفس بلندی کشید. سرمو کالفه پایین انداختم... از سوال های تمام نشدنیش بیزار بودم.سکوتم طوالنی

 یه شرط داره..!_

 سرمو به سرعت بلند کردم.. نمیدونستم باز چی تو مغز این مردِ خستگی ناپذیر و سمج میگذشت!

باهام حرف میزنی.. مثل یه دوست.. همه ی احساست رو بهم میگی.. بی کم و کاست. یه تایم پرو پیمونِ دو ساعته.. _

رو انجام میدم.. البته اینم بگم.. هفته ای دو روز میای اینجا و جلسات ادامه پیدا اون وقت منم کاری که خواستی 

 میکنه.

چشمامو ریز کردم و بهش خیره شدم.. معامله ی بدی به نظر نمیرسید.. تنهایی و آزادیم رو به همه چی ترجیح 

 میدادم.سکوتم رو که دید سرش رو تکون داد.

 خوب؟ نظرت چیه؟_

 از چشمش بردارم گفتم: بدون اینکه چشم

 بهشون میگین قبول کنن همینجا بمونم... تا هر وقت که خودم بخوام.. پیش خاتون و سامیار._

 سرش رو تکون داد.

 قبوله!_

 نفسم رو با صدا بیرون دادم.

 چی میخواین بدونین؟_

 دست برد و دکمه ی باالی ساعت زنگدارِ روی میز رو فشرد.

 ن شروع شده! نمیخوام حتی نیم دقیقش پِرت شه!تایمت از همین اآل_

 بی حوصله سرم رو باال پایین کردم.
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 اول از سوالی شروع میکنم که صد بار پرسیده شد و جواب ندادی.... موهاتو چرا کوتاه کردی؟_

 چشمم رو بستم و نفس عمیقی کشیدم.

 دیگه دوسِشون نداشتم._

 چرا؟_

 تو هم قفل شد. مکثی کردم.. انگشتام بی اختیار

 چون.._

 چون؟_

 چون اون دوسشون داشت... خیلی!_

 منظورت از اون پارساست؟_

 براق شدم... از شنیدن اسمی که بنا به قانونی نانوشته غیرمجاز شده بود براق شدم! سرمو تکون دادم.

 خوب؟ بعد این کار چه حسی بهت دست داد؟ راحت شدی؟_

 به نقطه نامعلومی خیره شدم.

بهم میگفت هیچ وقت کوتاهشون نکن.. میگفت.. میگفت بهشتِ من البه الی این موهاست.. نمیذاشت ببندمشون.. _

 میگفت امواجش رو دوس دارم. میگفت مثل دریاست! میگفت...

 سکوت کردم.

 فقط برای همین کوتاهش کردی؟_

 نما از جلوی چشمام میگذشتن.تصویر دکتر کم کم از جلوی چشمم رنگ باخت.. تصاویر مثل پرده ی سی

 میخواستم انتقام بگیرم.. میخواستم ببینه که کوتاهشون کردم.. اما ندید.. نیومد که ببینه.._

 ازش متنفری؟_

 دوباره بهش خیره شدم.. مردمک چشمم لرزید.

یه چیزی .. یه چیزی مثل تنفر!.. نمیدونم!... یه چیزی ته قلبم میسوزه وقتی اسمش میاد.. یه چیزی مثل زغاله داغ.. _

 موادِ مذاب!

 پس هنوز دوسش داری. _

 تلخندی روی لبام اومد.

دوس داشتن! من هیچ وقت دوستش نداشتم.. از اولین روزی که دیدمش پرستیدمش.. مثلِ بت.. مثلِ اسطوره بود _

 برام! خیلی قبل تر از اینکه بدونم دوستش دارم دلم خودشو باخته بود!

 میز گذاشت و کمی به جلو خم شد. دستش رو روی

 تو همه ی این روزا که گذشت.. تو این روزایی که با اشک و خنده مبارزه کردی.. چی حس کردی؟_

 دستم رو روی گلوم گذاشتم... دوباره همون احساس خفگی و تنگی نفس داشت سراغم میومد.

گذاشت و رفت دیگه هیچی حس نکردم! خالیه هیچی حس نکردم... من از روزی که منو تو اون لباسِ سفید جا _

خالی شدم.. دیگه دیدن اشک مادرم دلمو نمیلرزونه... شونه های لرزون بابام چشمم رو تر نمیکنه... دلم حتی به حال 

خودم نمیسوزه. هر شب با صدای گریه ی یه زن از خواب میپرم.. زنی که هر روز تو آینه میبینمش... زنی که فقط تو 

میریزه.. بعضی وقتا دلم میخواد خودمو از بندِ این زندگیه بی روح خالص کنم.. ولی میدونی بعدش چی  خواب اشک
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میشه دکتر؟ همون زن بهم میخنده.. اونقدر بلند که همه ی اندامم به لرزه در میاد.. میگه.... میگه بدبخت مگه تو 

 زنده ای؟ مگه نفس میکشی؟ مگه زندگی میکنی که میخوای بمیری؟

بی اراده از جام بلند شدم.. پاهام منو بی اختیار سمت شیشه ی پنجره هدایت کرد. سکوتی که برای حرف زدن من 

 تو اتاق حاکم بود بهم آرامش غریبی میداد. دستم رو آروم روی شیشه کشیدم.

با همون چشمای  بعضی وقتا میبینمش... اینجا... روی شیشه... توی آینه...پشت سرم می ایسته.. لبخند میزنه و_

سیاهش بهم خیره میشه.. ولی چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه که تصویرش دود میشه.. بخار میشه.. از بین میره.. از 

 بین میره و جاشو درد میگیره. دردی که از لحظه نبودش جزئی از من شده.

 رومو سمتش برگردوندم.. دست به سینه و منتظر نگاهم میکرد.

یه نمیکنم؟ چرا هوار نمیکشم؟ چرا زجه نمیزنم؟... چون گریه مال کسیه که چیزی رو از دست میدونین چرا گر_

داده باشه.. چیزیش رو ازش گرفته باشن! چیزی که دیگه مالِ اون نیست..ولی من چی؟ منه احمق از اولش دل به 

یدم و چشم بستم. گوشامو گرفتم و چیزی بستم که مالِ من نبود... حقِ من نبود! سهمِ من نبود! رد رژ روی یقش رو د

خواستم کر باشم.. خواستم کور باشم.. کور باشم و دنیا رو با اون دو تا چشم سیاه ببینم...... نه! گریه حقه من نیست... 

 من حتی لیاقت گریه کردن هم ندارم!

و دوباره سرِ جام صورتم خیس از آب بود! آبی که حتی اسمش رو فراموش کرده بودم.. دستم رو روشون کشیدم 

 نشستم.

من شکستم دکتر... خرد شدم.. پودر شدم... و دردناک تر این بود که کسی رو نداشم تا تکه هامو از روی زمین _

جمع کنه! این روزا نگاهه همه ترحم باره... تو نگاهه همه افسوسه.. تو چشمای همشون تصویر چشمای ترحم بارِ 

ور داره به شکستنم میخنده! دوس دارم تنها باشم.. با خودم باشم.. فقط با خودم.. این پارسا رو میبینم که از نقطه ای د

 حقمه... این )من( دیگه سهمه منه!

صورتم رو بین دستام گرفتم.. گفتنی ها رو گفته بودم.. گفتنی هایی که روی دوش های ظریف و ناتوونم تن ها وزن 

 م شنیدم:انداخته بود! صدای موقر و آرومش رو از کنار

برای امروز کافیه.. همین که تونستی احساست رو به زبون بیاری عالیه! سعی کن گریه کنی دخترم... گریه کنی تا _

بتونی دوباره کنترل اشکهات رو دست بگیری!... تا دیگه از خیس شدن صورتت نفهمی که داری اشک میریزی. پاشو 

ه چیزی که نیاز داری تنهایی و خلوته من برات فراهمش میکنم صورتت رو بشور... من با پدرت صحبت میکنم... اگ

 ولی...

 سرمو بلند کردم و با نگاهی که توش التماس موج میزد نگاهش کردم.

 ولی باید بهم قول بدی منو تو این خلوت راه بدی... خوف نکنی... باشه دخترم؟_

 جم عظیمی از آرامش به تنم سرازیر شده بود.سرمو تکون آرومی دادم... از تماس دستای گرمش با شونه هام ح

 رفتی بیرون به پدرت بگو بیاد داخل... تو هیچ حرفی نزن.. من درستش میکنم!_

 لبخند کم جونی بهش زدم و از جام بلند شدم.

بدنم رو کمی جلو کشیدم و سرم رو روی داشبورد ماشین گذاشتم.. احساس سبکی میکردم.. به طرز عجیبی سبک و 

م! بابا از لحظه ی خروجش از اتاق دکتر ساکت و صامت بود.. نه اون چیزی گفت و نه من چیزی ازش پرسیدم. آرو

نمیدونستم دکتر بهش چی گفته . نمیدونستم حرفای من رو بهش زده یا نه ولی در هر حال هر چی که بینشون رد و 
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دین جا پشت چراغ قرمز با صدای بوق های ماشین بدل شده بود بابا رو فوق العاده تو فکر برده بود. اونقدر که چن

پشت سری به خودش میومد و ماشین رو راه می انداخت! دستم رو به پارگی جزئی درز مانتوم بند کردم و بی صدا با 

 چشم چراغ های سفید و پرنورِماشین رو به رویی رو دنبال کردم!

 نظرِ خودت هم همینه؟_

 گی میکرد.نگاش کردم... سرد و خاموش رانند

 در موردِ چی؟_

 نگام کرد... کوتاه و گذرا نگاهم کرد ولی تو همون چند ثانیه بهم فهموند منظورش چیه! سرمو پایین انداختم.

میگفت براش خوبه یه مدت با خودش تنها باشه.. میگفت باید تنهایی باهاش مبارزه کنه.. خودش باید بخواد و _

 بورش کنه به زندگیش ادامه بده به جز خودش!پاشه.. میگفت هیچ کس نمیتونه مج

 بزاق دهنم رو به زور قورت دادم.

 میگفت اینجا بمونه براش راحت تره تا اینکه بره پیش کسایی که فکر میکنه پیششون خرد شده._

 از صدای آروم و ناراحتش قلبم فشرده شد... قلبی که بعد از مدت ها برای اولین بار حس اش میکردم!

 ت داری اینجا بمونی ؟دوس_

 سرمو تکون آرومی دادم. نفس عمیقی کشید.

با مادر و برادرت صحبت میکنم. اگه دوست نداری برگردی و اینجا راحت تری من حرفی ندارم! فقط باید یه قولی _

 بهم بدی!

 سرمو برگردوندم و نگاش کردم.. چقدر ساده با همه ی حماقتهای من کنار میومد!

مون روزِ برفیِ زمستون که رو تراس به قول دادی بازم قول بدی... قول بدی که پا شی.. که اینبار وقتی باید مثل ه_

میبینمت چشمات این شکلی نباشه.. که یه دختر موفق ومایه ی افتخار و سربلندی ِ من باشی.. که دانشگاه و محکمتر 

 بچسبی و بیخیالش نشی! قول میدی بابا؟

یره شدم. چشمایی که خسته تر و ناامید تر از چشمای من بودن. چقدر کور بودم که تا به به چشمای حسرت بارش خ

 امروز این نمِ اشک رو تو نی نیِ قهوه ای و مهربونش ندیده بودم!

بی صدا سر برگردوندم.. بابا منو خوب میشناخت. شاید جواب نداده بودم.. شاید قول نداده بودم اما نه هم نیاورده 

 دونستم همین امید هم براش کلی بود!بودم.. می

 دستای مامان رو که محکم دور کمرم حلقه شده بود آروم باز کردم و دستمو روی گونش کشیدم.

 به خدا سخته مامان... فکرم میمونه اینجا._

 در مقابل این همه اشک نگاه من فقط شیشه بود و شیشه!

 نگرانی نمونده! نگران نباشین.. بچه نیستم... دیگه دلیلی برای_

 بردیا سوار ماشین شد و درو کوبید.. نگاه ناراحتی به جای خالیش انداختم.

ازش ناراحت نشو مامان.. نگرانته.. از دیروز تا حاال نتونسته با تصمیم پدرت کنار بیاد. ما هم نتونستیم ولی حاال که _

 دکترتم تایید کرده...

ی حرفش رو با گریه ی بی صداش قطع کرد.دستمو جلو بردم و روی گوشه روسریش رو به چشمش کشید و ادامه 

 روسریش کشیدم.
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 من خوبم!_

...! چشم ازم برداشت و "دروغگو"با چشمای خیسش بهم خیر شد.. با چشمایی که هزاران بار در ثانیه فریاد میزدن 

 سمت ِ خاتون رفت.

 راقبت کن!دخترم رو به تو میسپارم خاتون... مثل دخترِ خودت ازش م_

 خاتون بغلش کرد.

یه بار ضمانتِ یکی رو کردم و خدا منو با این سن و سال پیشتون رو سیاه کرد! ولی این بار تا جون تو تنمه مثل _

 دخترِ خودم ازش مراقبت میکنم مادر.. برو چشمت پشتش نمونه!

 روم.از آغوشش بیرون اومد و دوباره بغلم کرد. دستم رو پشتش کشیدم.. نرم و آ

 دیگه سفارش نکنم مامان.. زود زود بهت سر میزنم. تو دخترِ خودمی! میدونم میتونی!_

 لبخند بی جونی به روش زدم.

 برو مامان.. نگران من نباش!_

 بابا جلو اومد و بازوهامو نوازش کرد.

 قوال که یادت نرفته؟_

 سرمو تکون دادم.

 حواست به خودت باشه بابا.. خدانگه دارت._

تو آغوش پدرانش فرو رفتم و سرم رو روی سینه ی مردونش گذاشتم.. آخرین سینه ی مردونه ای که برام مونده 

 بود.. آخرین و جاودانه ترین..

دقایقی بعد من پشت پنجره رو به کوچه ایستاده بودم و سوسوی چراغای روشن شهر رو تماشا میکردم. به 

به خونه حالم رو دگرگون کرده بود.. انگار آرومتر بودم.. بارِ سنگینی  خودخواهانه ترین شکلِ ممکن سکوت حاکم

که با دیدن ناراحتی خانوادم روی دوشم انباشته شده بود به یکباره از روی کولم خالی شده بود.. این بهم حسِ خوبی 

 میداد! صدای برخورد سینی نقره ای با میز شیشه ای به گوشم خورد.

 .. بیا تا سرد نشده!چای تازه دمِ مادرجون_

 دست به سینه از شیشه پنجره فاصله گرفتم و کنارش روی مبالی راحتی نشستم.

 وقتی رسیدن زنگ بزن با برادرت حرف بزن مادر.. نذار ناراحت و نگرانت بمونه! باالخره برات جیگر میسوزونه.._

 سرمو تکون آرومی دادم.

 باشه!_

 بلمون نشست.سامیار از اتاق بیرون اومد و مقا

 نرفته غیبتشونو میکنین؟_

 خاتون خندید.

 دستشو بگیر ببر یه دوری بزنه مادر.. پوسید تو این خونه._

 سامیار منتظر بهم چشم دوخت.

 نه خاتون.. حوصله ی بیرونو ندارم._

 نگاهی به استکان کمرباریک رو به روم انداختم و از جام بلند شدم.
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 من میرم تو اتاقم!_

 تون آه زیر لبی کشید و سامیار تو سکوت به مسیر رفتنم خیره شد!خا

چقدر سخت بود زندگی کردن .. چقدر سخت بود تظاهر.. چقدر سخت بود خودت رو بی تفاوت نشون بدی با وجود 

اشک و آهی که ته دلت رو میسوزونه و هر لحظه صدای گریه و زاریش رو میشنوی! انگار که هزاران هزار زن و 

 ر یکجا و یک نفس ته دلت برای مرگ رویاهات شام غریبان برپا کردن!دخت

پاهام منو بی اراده سمتِ آینه هدایت کرد. این روزا رفاقت صمیمانه ای با آینه ها پیدا کرده بودم.. شاید به امید و 

ه همون یه نگاه.. دلخوشی همون چند ثانیه ای که چشمای سیاهی رو پشتِ سرم میدیدم و یا تصور میکردم. به بهون

همون نیمه لبخند و اون دو تا چالِ روی گونش! همه ی امیدِ من...تمام چیزی که روی سفره ی فقیرانه زندگیم مونده 

بودن همین چند تا چیز بودن.! به آینه نزدیک و نزدیک تر شدم.. هنوز که هنوزه با چهره ی جدیدم انس نگرفته 

ته... با این گودی های سیاه زیر چشم و گونه های تو رفته و کبودم هنوز غریبه بودم. با این موهای کوتاه و بهم ریخ

بودم.. هنوز بیشرمانه دنبال همون دختر بودم.. همونی که موهای تابدارش تا زیر کمرش میرسید.. همونی که مژه 

ش یه زمانی بوی های صاف و بی حالتش یه زمانی فردار و بلند بودن.. همونی که چشمای پف کرده و خواب آلود

زندگی میداد.. همونی که با ورودش به جایی همه جا نیلی میشد.. از همه جا بوی عطر شیرین فرانسویش 

 میومد.هنوزم دنبال نیل میگشتم.. بی شرمانه و طلبکار.. نا امید و سرافکنده دنبالش میگشتم!

و زیر سرم گذاشتم و به سقف خیره لباس نخی و خنک سیاه رنگی تنم کردم و روی تخت دراز کشیدم. دستم ر

شدم.. سعی کردم حرفای دکتر رو به یادم بیارم.. چی گفته بود؟ ازم خواسته بود کنترل اشکهام رو دستم بگیرم. ازم 

خواسته بود خاطراتم رو با خودم مرور کنم و هر جا که نیاز بود برای مرگ همه ی آرزوهای از دست رفتم اشک 

برای اسم ممنوعه ای که هنوزم جزء بزرگی از زندگیِ بر فنا رفتم بود گریه کنم.. بهش فکر  بریزم.. ازم خواسته بود

کنم.. حسش کنم! چقدر سخت بود این روزا حس کردن.. حس کردنه چیزی که یه روزی آرزوم بود و حاال دلیل 

راست بود که میگفتن  مرگم شد.. حس کردن احساسی که از اول هم اشتباه بود..چرا این روزا هیچ حسی نداشتم؟

گاهی از درد بی حس میشی! من از دردم بی حس بودم.. از دردی که مثل ماده ی بی حس کننده از مغزم گرفته تا 

 قلب و روحم رو بی حس کرده بود. به پهلو چرخیدم.. دستمو روی فضای خالی کنارم کشیدم.

 اآلن باید اینجا بودی!_

 دستم رو پایین تر بردم.

 شم بودی !باید پی_

 پتو رو تا نصفه روم کشیدم.

 ببین چقدر بدونِ تو سردمه؟! ... دارم وسط گرمای تابستون میلرزم!_

 دست دیگم رو باال آوردم و خودمو بغل گرفتم.

 ببین چقدر تنهام... بی کسیم رو ببین!_

 دستم رو آروم آروم روی بازوم کشیدم.

 ببین دستی برای نوازش برام نمونده._

 طره اشکی از روی بینیم سر خورد و روی بالشتم چکید!ق

 مگه نمیگفتی مالِ توام؟... مگه نمیگفتی عروسِ توام؟_
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.. 

 کجایی که لباسِ سیاه رو از تن عروست بیرون بکشی پارسا؟_

 تو خودم جمع شدم.

 ... کجایی پارسا؟ کجایی که بزنی تو دهنِ همه.. کجایی که بیای واسم سینه سپر کنی بگی نیل زنه منه؟_

 بارش قطرات چشمام تند شدن.

 کجایی که از پشت بغلم کنی؟ بگی میخوام تا صبح با بوی تو بخوابم؟ کجایی نامرد؟_

 بوی خاک نم خورده به دماغم خورد.

ببین  ببین داره بیرون بارون میباره.. ببین آسمونم داره برام گریه میکنه.. ببین فقط من نیستم که دارم میلرزم؟_

 وسطِ تابستون چه بارونی گرفته؟؟

 مالفه ی روی تخت رو چنگ زدم.

 میدونی وقتی بارون میباره چی میشه؟ ... رعد و برق... ممکنه رعد و برق بزنه.._

 چشمم رو روی هم فشار دادم تا بلکه جلوی قطره های اشک رو بگیرم.

 دیگه بجز نبودنِ تو از هیچی نمیترسم...ببین دیگه از رعد و برق نمیترسم؟... بخدا نمیترسم.. _

.. 

 دیدی نفست تو لباس عروس چه شلکی شد؟؟... ندیدی نه نامرد؟؟_

.. 

 همه میگفتن یه تیکه ماه شدم._

.. 

 ولی تو ندیدی نه؟؟.... نه! ....ندیدی !_

.. 

.. میدونستی قراره لباسِ سفید میدونستی قراره نبینی که اون روز اومدی و منو دیدی؟.. میدونستی قراره بشکنم_

 کفنم باشه؟

.. 

 میدونستی لعنتی!_

 دستم رو روی صورت خیسم گذاشتم.

 ولی ازت دلگیر نیستم... ازت متنفر نیستم!_

... 

 تو فقط برگرد..._

 نفسم بند اومد.. اشک مجالم رو ازم گرفته بود.

شتی و رفتی؟.. نمیگم چرا فکر آبروی پدر پیرم رو نکردی! تو فقط برگرد.. بخدا نمیگم چرا؟... نمیگم چرا منو گذا_

 نمیگم پارسا...

 هق هقم اتاق و پر کرد.

 به مرگِ مامان نمیگم... به جونِ خودت نمیگم._
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.. 

 نمیپرسم .. ازت هیچی نمیپرسم!_

ه شده ی همه ی این چند در اتاق باز شد..سرم رو زیر پتو مخفی کردم.. همه ی تنم به لرزش افتاده بود.. بغض انباشت

 هفته سر باز کرده بود. پتو رو چنگ زدم.

 چرا لعنتی؟؟ چرا؟؟_

.. 

 مگه من چیکاریت کردم؟؟_

.. 

 مگه به جز عشقم بهت چی دادم که پسش زدی؟؟_

 سامیار سعی میکرد پتو رو از روم برداره.

 دست نزن به من.. از همتون متنفرم!_

 ز جام بلند شدم.دستش رو با نفرت پس زدم و ا

 متنفرم میفهمی؟؟ زندگیمو به گند کشوندین!_

 دستم رو روی وسایل میز کشیدم و همه رو روی زمین ریختم.

از همتون بدم میاد.. همه نشستین و به احمق بودنم خندیدین.. همتون دیدین چجوری شکستم و دلتون خنک شد. _

 رو به روم ایستاد.

 ما دخترا نیست؟ مگه هدفتون این نیست؟مگه آرزوی همتون زمین زدن _

 با دستم به صورتم زدم.

بیا... بیا ببین دیگه هیچی ازم نمونده.. نه دل.. نه احساس.. نه عشق.. نه جسم.. نه روح.. نه آبرو.. بیا ببین لعنتی _

 دیگه حتی دختر هم نیستم.

 جلو اومد و سعی کرد دستامو بگیره.

 و تا هم تو بزن تو این صورت!بیا سامیار.. بیا... بیا د_

 دستش رو با دستم گرفتم و به صورتم ضربه زدم.

 بزن دیگه لعنتی.. همه زدن.. همه ی مردای زندگیم زدن... تو هم بزن.. بزن بلکه این تنِ خسته از رو بره و بیفته._

 نش پنهون کردم.دست مشت شدش رو پایین آورد.. منو تو بغلش گرفت و روی تخت نشوندم.. سرمو توی سی

دلم میخواد بمیرم سامیار... دلم میخواد بیاد و ببینه همه جای کوچه رو پرده های سیاه زدن.. دلم میخواد مرگمو _

 ببینه و تا آخر عمرش بسوزه..

 سرمو بلند کردم.

 نمیسوزه نه؟؟... میگه به درک.. مگه من کیم براش؟_

 دستمو مشت کردم و روی سینش کوبیدم.

 کی مهم بودم که واسه اونم باشم؟ کی واسم ارزش قائله که اون هم باشه؟.. من یه احمقم.. احمق.. واسه_

 هق هق زدم.. داد زدم و گریه کردم.. اونقدر که در و دیوار از صدای گریم میلرزیدن.

 دستمو گرفت و سرمو باال آورد.
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کن.. خالی شو.. فحشم بده اما نگو برا کسی مهم من.. واسه من مهمی! واسه هر کی نباشی واسه من مهمی! گریه _

 نیستی.. مگه اشکای مادرت رو ندیدی؟؟ گریه بی صدای بابات.. داغون شدن برادرت.. نگو که اینارو ندیدی!

 سرمو به بازوش تکیه دادم.

 خسته ام سام! خیلی خسته ام._

 دستش رو دورم انداخت و آروم نوازش کرد!

ه؟ مگه پارسا کیه؟؟ من کی ام؟؟ خودت مهمی دیوونه.. هدفت.. زندگیت! چرا برای زندگی قوی باش دختر.. وا ند_

کردن دنبال بهونه های فانی میگردی؟؟ خودت باش! قوی و محکم.. بلند شو بجنگ.. تو زندگی رو زمین بزن.. چرا 

؟؟ به جهنم! به میذاری اون تور رو زمین بزنه؟ دلت شکست؟ روحت زخم خورد؟ بی آبرو شدی؟ دختر نیستی

درک!... این چیزا چرا انقدر برات مهمه؟ چرا با این معیارا زندگیتو میسنجی؟ مگه هنوز نفس نمیکشی؟ مگه دست و 

 پات سالم نیست؟؟

 دستشو روی سرم کشید. مردونه و قوی!

ولی تو خلوته  شکرگذار باش دختر... بلند شو به همه ثابت کن که میتونی.. نذار شکستنت رو ببینن.. گریه کن_

خودت... آه و ناله کن اما تو خلوته خودت... برای خودت هر چقدر دوست داری ضعیف باش ولی برای زندگی نه! 

این دنیا به هیچی رحم نمیکنه نیل! نه به جوونیت.. نه به سن و سال کمت! دقیقه ها برات نمی ایستن اینو مطمئن 

 باش!

 بازی گرفتم.سرم و پایین انداختم و انگشتم رو به 

بلند شو دست و صورتت رو بشور... دو تا راه پیش روته. یا تا آخر عمرت اشک میریزی و با یه تیکه پارچه حرف _

 میزنی... یا اینکه از این در قوی و نیرومند بیرون میای و زندگیت رو از نو میسازی. راه سومی برات وجود نداره!

. آروم و در عینِ حال با صالبت. از کنارم بلند شد....بدون نیم نگاهی از پشت پرده ی اشک به چشماش خیره شدم.

 بهم از در بیرون رفت..

دستم رو روی سینم گذاشتم.. از گریه ی زیاد درد گرفته بود.. احساس تهوع بدی داشتم.. حس میکردم نمیتونم 

رون صورتم رو نوازش کردن.. حس هوای اتاق رو تحمل کنم.. پنجره رو تا آخر باز کردم.. قطرات کند شده ی با

تهوع لعنتی هنوز برطرف نشده بود.. روی تخت دراز کشیدم و لباسم رو باال دادم. با دستم معدم رو ماساژ دادم ... باد 

خنک و بارون خورده با هر برخوردش با تن لختم آروم و آرومترم میکرد.. چشمم رو روی هم گذاشتم و بعد مدت 

 یه خوابِ آروم کردم! طوالنی خودم رو تسلیمِ

 

 

دستم رو زیر گردنم کشیدم.. همه ی تنم غرق آب بود.. بالشت رو کمی باال آوردم و چشم به در دوختم.. سایه ی 

سیاهی هر لحظه نزدیک و نزدیک تر میشد.. زانوهامو خم کردم و دستمو از زیر پتو روشون گذاشتم. سایه ی سیاه 

ر ضعیف و کم قوت تیر چراغ برق کوچه روی صورتش تابید.. چشمای سیاه و بهم نزدیک شد و کنارم نشست. نو

 براقش مثل خنجری توی دلم فرو رفت. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم..با چونه ای لرزون زمزمه کردم:

 پارسا؟؟_

م بلند دستش رو روی دستم گذاشت و لبخند زد. از روی تخت بلند شد. دستم رو کشید تا باهاش همراه شم. از جا

 شدم. چشمم به کت و شلوار سرمه ای رنگِ تنش افتاد.. لبخندم جون گرفت.
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 برگشتی؟!_

بی صدا راه افتاد و دستم رو همراه خودش کشید. با همون لبخند و تنی که به شدت میلرزید پشت سرش کشیده 

 نگاهم کرد.. شدم. در خونه رو باز کرد و بیرون راه پله، مقابل واحدش ایستاد. برگشت و دوباره

 میخوای بریم اینجا؟_

سرش رو تکون آرومی داد و دستم رو کشید تا جلوتر از خودش رو به روی در قرار بگیرم. دستم رو روی درِ چوبی 

 رنگ کشیدم .

 ولی اینجا که بستست!_

بازِ خونه ی خاتون هیچ  وقتی جوابی نشنیدم به پشتم برگشتم .. نبود!... به جز راه پله ی تاریک و خوفناک و درِ نیمه

 چیز دیگه ای نبود. نگاهی به اطراف کردم و با صدایی که از زور ترس میلرزید صداش کردم:

 پارسا؟؟_

 اشکام سرازیر شد.. دستم رو تند تند روی چشمم کشیدم و بلند تر صداش کردم:

 پارسا؟؟_

از ترس قفل شد.. در نیمه باز کامال باز شد و بی حرکت و کم جون.. همونجا جلوی در بسته خشکم زده بود! پاهام 

سامیار با عجله بیرون اومد.. خاتون هم پشت سرش بود..دستش رو دور شونه هام گذاشت و منو داخل برد.. سرمو 

 باال کردم و با صورت خیس از اشک بهشون نگاه کردم.

 اومده بود... بازم اومده بود!_

 اسف نگاهی بهش انداخت و رو به من گفت:سامیار نفس عمیقی کشید.. خاتون با ت

 بازم کابوس دیدی مادر.. دارم نگران میشم.. شاید بهتر باشه بریم دکتر._

منظورش رو از کابوس درک نمیکردم.. سامیار فشار خفیفی به شونم وارد کرد و منو سمت اتاقم برد. سرمو 

در خونه رو بست و پشت سرمون راه افتاد. روی  چرخوندم و نگاه حسرت باری به در بسته چوبی انداختم. خاتون

 تختم نشستم. نگام به رو به رو بود.. به همون نقطه نامعلومه معروفِ این روزا!خاتون دستای سردمو گرفت.

رنگت مثل گچ شده مادر... خدا باعث و بانیشو نبخشه که یکیشم خودمم.. تا کی میخوای تو خواب راه بری و بری _

 راب شده؟ دستات یه تیکه یخن.. بازم فشارت افتاده!جلوی درِ اون خ

 دستمو روی سرم گذاشتم.. مثل وزنه سنگین شده بود.. سامیار عصبی طول و عرض اتاق رو قدم میزد.

سام مادر؟ پاشو ببریمش دکتر.. دست و پاش یخه وسطِ تابستون... آخه مگه با دکترِ پرحرف و روانشناس مشکلِ _

 دستمون امانته.. اگه یه شب بره زبونم الل از پله ها...این بچه حل میشه؟؟ 

دستش رو جلوی دهنش گذاشت و شروع کرد به گریه کردن.. سامیار از حرکت ایستاد و با نگرانی به من و خاتون 

 چشم دوخت.

 درو قفل میکنیم.. دکترش گفت طول میکشه.. نمیخوام قرص اعصاب بخوره خاتون.. میبینی که هر چی میگیم_

 نمیشنوه!

واقعا نمیشنیدم؟؟ نه! میشنیدم... میشنیدم که با نگرانی و پریشون هر شب این بساط رو تحمل میکردن.. درست از 

شبی که با خودم کنار اومده بودم.. با خودم و رفتنِ پارسا.. درست از بیست روز پیش که مامان اینا رفته بودن گریه 
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زم بودن. کابوس هایی که برام شیرین تر از عسل بود.. چون حد اقل برای های روزانه و کابوس های شبانه شب و رو

 چند دقیقه هم شده من رو به وصال اون دوتا شبِ یلدا میرسوند!

با صدای برخورد قاشق به لیوان شیشه ای چششم رو از رو به رو برداشتم.. خاتون کنارم نشست و لیوان رو دستم 

ین ساعت همون مایع غلیظ و شیرین رو وارد معدم میکرد! تدبیری که برای گرم داد.. لیوان آشنا که هر شب تو هم

کردن تن یخ بستم در نظر گرفته بودن . بدون اینکه بدونن این یخ دیگه هیچ وقت آب نمیشه.. این دستا.. این بدن.. 

دم و مایع خنک و این پاهای ضعیف ، بدون بودنِ پارسا دیگه هیچ وقت گرم نمیشدن! لیوان رو نزدیک دهنم بر

 شیرین که امشب خوش بو هم شده بود واردِ معدم شد.

 بخور مادرجون.. گالب هم ریختم توش.. خوبه واسه فشارت!_

تمامِ عضالت معدم منقبض شد.. مایع شیرین، با همون سرعت که وارد معدم شده بود رو به باال به حرکت دراومد.. 

یوان رو پس زدم و با سرعت خودمو به دستشویی رسوندم! تقه ای به در چشمم رو بستم و صورتم رو جمع کردم.. ل

 خورد.

 نیل؟ .....خوبی؟_

مشت آبی به صورتم پاشیدم و توی آینه به چهرم خیره شدم.. صورت بدفرم و بی جونم هیچ تفاوتی با رنگ زرد 

یفتم. سامیار زیر بازوم رو گرفت و کاشی های دستشویی نداشت.. قفل درو باز کردم و دستم رو به دیوار گرفتم تا ن

 آروم منو داخل اتاقم برد.

 بشین یه نفس تازه کن میریم دکتر.. ساعت پنجِ صبحه! دیگه وقتِ خوابیدن نیست!_

جونی برام نمونده بود.. روی تخت به پشت خوابیدم و دستامو روی معدم گذاشتم. چونم از فرط سرما به لرزش 

 شد.. با لیوانی که رنگِ تیره داشت و اینبار بخار ازش بلند میشد. دراومده بود..خاتون نزدیکم

 پاشو مادر... سردی کردی.. داغ نبات برات جوشوندم. پاشو اینو بخور بهتر میشی!_

با همون اندک جونی که برام مونده بود دستم رو باال آوردم و چند بار تو هوا تکون دادم تا لیوان رو ازم دور کنه! بوی 

 ش دوباره معدم رو تحریک به استفراغ میکرد!شیرین

 نخوره بهتره... بذار ناشتا باشه.. دارم میبرمش دکتر. اگه آزمایش بنویسه هم اولِ صبحه هم اینکه ناشتاست.._

 لیوان رو روی پاتختی گذاشت و کنارم نشست.. دستش رو روی پیشونیِ خیسم کشید.

داری ذره ذره آب میشی؟!... شدی یه پوست و استخون. دو ماهه یه لقمه  بمیرم برات مادر.. آخه گناهه تو چیه که_

 نون ِ درست و حسابی از گلوت پایین نرفته. داری با خودت چیکار میکنی مادرجون؟

چشمم رو بستم. مثل همیشه تنها کاری که از دستم بر میومد تحمل نگرانی های مادرانه و زجر آور پیرزنی بود که 

برام دل میسوزوند. پیرزنی که این روزا بارِ عذاب وجدان ضمانت دامادی که عروسش رو تو لباس  بیشتر از مادرم

 عروسی جا گذاشته بود روی کولهای ضعیف و خستش سنگینی میکرد.

با چشمای بسته آروم دستم رو روی دستش گذاشتم و با صدایی که به زور از گلوی زخمی و خستم خارج میشد 

 نالیدم:

 خاتون.. فقط میخوام بخوابم! خستم. من خوبم_

 به جای خاتون صدای سامیار بلند شد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 1 7  

 

بیخود.. بیست روزه لوسِت کردیم. لی لی به الالت گذاشتیم بسته.. همین امروز تکلیف حال و روزت رو روشن _

 میکنیم! خاتون؟ شما هم برو حاضر شو.. شاید نیاز باشه به همراه خانوم

 م رو تکیه گاه بدن ضعیفم کردم و نیم خیز شدمچشمم رو باز کردم. دست

 میگم خوبم! چرا باور نمیکنی؟ کدوم احمقی با چند بار باال آوردن مرده؟؟_

نگاش تیز شد.. تیز و خشمگین.. با چشم به خاتون اشاره کرد که بره و حاضر شه. خاتون از جاش بلند شد و از اتاق 

 شست.بیرون رفت. با همون نگاه خشمگینش پیشم ن

هیچ احمقی با چند بار باال آوردن نمیمیره اما احمقای زیادی به خاطر اعصاب داغون و غذا نخوردن و امثال هزار _

جور ظلمی که تو تو این دو ماه در حقِ خودت کردی سوء هاضمه و زخم معده و کوفت و زهرمار گرفتن.. پاشو 

 شده ای که رو به راهت کنه فهمیدی؟؟ حاضر شو.. شده کولت بگیرم امروز تو رو میبرم یه خراب

کلمه ی آخر رو اونقدر بلند و عصبی ادا کرد که راه رو برای هر گونه مخالفتی بست. خاتون با مانتو و روسری وارد 

اتاق شد و سمتم اومد.. با کمکش لباسهامو تنم کردم . سامیار با چهره ای جدی و گرفته دستم و گرفت و آروم تا 

م کرد. تو شرایطی نبودم که بتونم از اینکه به فکرمه سپاسگذار باشم یا ازش تشکر کنم ولی همین که آسانسور هدایت

میدونستم منو به حال خودم رها نمیکنه.. همین که از من حتی در برابر خودم محافظت میکرد ذره ای هم شده ته دلم 

 رو گرم میکرد!

. 

. 

تم. دکتر عینک ظریفش رو روی چشمش تنظیم کرد و مشغول نوشن دکمه مانتوم رو بستم و روی صندلی صاف نشس

 نسخه شد.

 داروی اعصاب استفاده میکنید؟ یا بیماری اعصابی و روحی؟ مشکلی از این لحاظ که ندارید؟ _

 قبل از من سامیار جواب داد.

 نه ولی اخیرا یعنی دو ماهه روانکاو مراجعه میکنن._

 دکتر به چهرم دقیق شد

 خاصی دارن توی خونه با شما یا کسی؟مشکل _

 سرمو پایین انداختم.

 مشکلی هست بله ولی دارو مصرف نمیکنن._

 چند لحظه سکوت برقرار شد.. صدای مهر دکتر روی نسخه سکوت رو شکست.

به بسیار خوب.. فکر میکنم افت فشار عصبی و تغذیه نامناسب باشه ولی حاال که میگه تعداد دفعات تهوعش گاهی _

 روزی دوبار میرسه یه آزمایش هم براشون مینویسم!

سرمو به سرعت باال بردم.. خاتون هم با همون سرعت سرش رو باال آورده بود و نگاهش رو بین من و دکتر 

 میچرخوند. سامیار لبش رو به دندون گرفت و با خونسردی سرش رو برای دکتر تکون داد.

 آزمایش برای چی؟؟_

 جه دکتر رو به سمتم جلب کرد.. نیمچه لبخندی زد.صدای لرزونم تو

 نگرانی الزم نیست.. یه آزمایش خون معمولی برای اطمینان از بارداری یا عدم بارداری!_
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پتک محکمی با پشت سرم برخورد کرد.. تکه ی مچاله شده ی مانتوم از دستم رها شد. همه ی انگشتام سست شد. 

 شماش رو باز و بسته کرد.با ترس به سامیار چشم دوختم.. چ

 "بارداری"... "بارداری"... "بارداری"

جمله دکتر هزاران بار توی سرم پیچید. معنی واقعی ترس رو حاال بیشتر از همیشه و از نزدیکترین ناحیه به قلبم 

 حس میکردم..

ق رو ترک کرد.. با شاره ی دکتر از جاش بلند شد و نسخه رو به دست سامیار داد. خاتون قبل از همه و بی صدا اتا

 سامیار به خودم اومدم و همراهش از اتاق خارج شدم. دستم رو گرفت و روی صندلی های آهنی راهرو نشوندم.

 خاتون.. تا نیل آزمایش بده شمارو تا ماشین میرسونم. اونجا بشینی بهتره. اینجا کمرت درد میگیره._

مین یه اشاره ی جزئی دکتر.. همین یه جرقه ی کوچیک برای جرات نکردم سرمو برگردونم و نگاهش کنم.. ه

 شوکه شدنش کافی بود. میدونستم با اون همه تجربه از دیدن رنگ پریده و صدای لرزونم ته دلش شبهه افتاده!

 سامیار سرش رو نزدیکم کرد.

 همین جا منتظر باش تا بیام._

مای چروک خورده و نگران خاتون افتاد که با حالت خاصی سرمو آروم باال پایین کردم. آخرین لحظه چشمم به چش

 روشو برگردوند و هم پای سامیار راه افتاد!

دستم رو تکیه گاه سرم کردم و پیشونیم رو روی کف دستم گذاشتم. با پاهام روی زمین ضرب گرفته بودم. دست 

 روبهم نزدیک کرد. گرمی رو روی شونم حس کردم. سرمو آروم بلند کردم. سامیار لیوان آبمیوه

 بخور.. ضعیف شدی.. خون هم دادی!_

 سرمو به نشونه نه تکون دادم. پاهامو جفت کردم و دستای سردم رو بغلم گرفتم. کنارم نشست.

 از چی میترسی؟_

 چه سوال مسخره ای! از نگاه شماتت بارم حرف دلم رو خوند!

 بار باید بهت بگم از زندگی نترس؟ حتی اگه همچین اتفاقی هم بیفته نباید بترسی.. چند_

درک نمیکردم.. این خونسردیش رو درک نمیکردم.. یعنی واقعا نمیدونست که این اتفاق تمام دارو ندارم رو به یغما 

 میبره؟؟ به دیوار صورتی رو به رو خیره شدم.

 خودمو میکشم!_

_.. 

 اگه همچین اتفاقی بیفته هم خودمو هم اونو میکشم!_

 صداداری زد. پوزخند

 از تو بیشتر از این هم انتظار نمیره._

 ته دلم ساییده شد.. چقدر راحت و بی پروا ضعفم رو به رخم میکشید!

چشمم به پرستار سفید پوشی افتاد که با لبخند بهمون نزدیک میشد. سامیار از جاش بلندشد.. من اما مثل همه ی 

 شرایط حیاتی و سخت زندگیم پاهام قفل شدن!

 شانس آوردین صبح زود اومدین! جواب آزمایشتون حاضره.. تشریف ببرید البراتوار.._

 سامیار تشکر کرد و رو بهم گفت:
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 همینجا بشین.. میرم میگیرم میام. جایی نریا؟_

 ته دلم به خودم پوزخند بلندی زدم.. کجا رو داشتم که برم؟ قطعا اینجا پایان دنیا بود اگه....

ار کی برگشت و رو به روم قرار گرفت. ذهنم خالی از هر چیزی بود.. تنها صدای گریه ی نوزاد چند نفهمیدم سامی

روزه ای توی ذهنم میپیچید و وحشتم رو هر لحظه بیشتر و بیشتر میکرد.. بی اراده و شوکه از جام بلند شدم و پشت 

 سر سامیار وارد اتاق دکتر شدیم.

ار داد. دکتر با همون لبخند ژکوندش نگاه کوتاهی بهمون کرد و عینک ظریفش سامیار جواب رو روبه روی دکتر قر

رو چشمش گذاشت.. کاغد رو جلوی چشمش چندین لحظه ثابت نگه داشت.. لبخندش عمیق شد. نگاهی به چهره ی 

 منتظر من و سامیارانداخت و در نهایت روی صورت وحشت زده و خیس از عرقِ من ثابت شد!

 دقیقا یک ماه و نوزده روز از بارداریتون میگذره! تبریک میگم .._

 

دستم رو از روی دسته ی صندلی برداشتم و روی دست سامیار گذاشتم. نفسم توی سینم حبس شد.. همه ی هوای 

اتاق به یکباره توی سینم پر شد. دست دیگم رو روی گلوم گذاشتم. حس میکردم طنابی دور گردنم هر لحظه سفت 

 ه. ناخن هامو تا آخر توی گوشت دست سامیار فرو بردم.و سفت تر میش

فکر کنم حسابی شوکه شدن خانومتون.. در هر حال چیزی واسه نگرانی وجود نداره.. همه ی حاالت و بدحالیش _

عوارض دوره ی اول بارداریه.. براش ویتامینای مربوط به این ماه ها رو مینویسم.. فقط سعی کنید اگه مشکلی هست 

 برطرف کنید! استرس نه برای خودش و نه برای بچه خوب نیست! زودتر

 چشمم رو محکم روی هم گذاشتم و زمزمه کردم:

 بچه!_

سامیار به سمتم برگشت. دستش رو از زیر دستم بیرون کشید و روی دستم گذاشت. فشار خفیفی بهش وارد کرد و 

از چشمم سر خورد. به زور و با کمکش از جام بلند با چشمای غمگینش اشاره کرد تا بلند شم. قطره اشک درشتی 

هنوز برام گنگ و بی معنی بود! پاهام دیگه یاری نمیکردن.. انگار فریاد  "بچه"شدمو سمت در راه افتادیم. کلمه ی 

..! دستم رو روی سینم گذاشتم و کمی به سمت جلو متمایل شدم. "دیگه بسته... دیگه توونمون تموم شده"میزدن که 

 ق دور سرم میچرخید. با هر دو دستم پیراهن سامیار رو چنگ زدم و خودمو به پرده ی سیاه جلوی چشمم سپردم!اتا

. 

. 

چشمم رو کمی باز کردم. اولین تصویری که جلوی چشمم جون گرفت پرده ی سبز رنگ رو به روم بود.. صدای 

کردم تا به پرده برسونم و کنارش بزنم ولی گریه ی آشنای زنی توی اتاق به گوش میرسید. دستم رو کمی دراز 

 سرم داخل رگم این اجازه رو بهم نمیداد!

 چشمم رو بستم و خسته تر از هر وقتی سعی کردم تمرکزم رو روی صدای آشنا جمع کنم.

آخه مگه بچم چه گناهی کرد؟ حاال جواب پدر و مادرش رو چی بدیم؟ حاال تو روی پدرش چجوری نگاه کنیم؟ _

ام میشکست.. کاش زبونم الل میشد و نمیگفتم محرم شن.. یا ارحم الراحمین.. این چه باری بود که سرِ پیری کاش پ

 رو دوشم انداختی؟

 صدای گریه اش بلند تر شد.
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بمیرم برا مظلومیتش.. بمیرم واسه گریه هاش.. یه ماه بود بچم آبستن بود و این همه غصه داشت؟ بمیرم برای اون _

توی شکمش که نیومده بی پدر شد! مردمک چشمم لرزید.. تمام تنم پیچید از دردی مبهم که تا امروز طفل معصوم 

مثالش رو نچشیده بودم. دستم بی اختیار رفت روی شکمم. باورم نمیشد.. نمیتونستم باور کنم.. مثل تمام اتفاقات 

 اخیر این رو هم نمیتونستم باور کنم!

 گه تورو اینجوری ببینه که دیگه واویال..آروم باش خاتون.. این دختر ا_

دستم رو روی شکمم مشت کردم. نمیخواستم.. نمیتونستم.. من چه میفهمیدم از مفهوم مادر شدن؟ من چه میدونستم 

از بیداری شبونه و گریه های مداوم.. این بچه یا موجود یا هر چیز دیگه ای که داشت توی شکمم رشد میکرد، قطعا 

مم ازم میگرفت.. خانوادمو.. آرامشمو.. همه ی داشته ها و نداشته هام رو ازم میگرفت! اینوم مطمئن همین نصفه جون

بودم. همه ی تنم پر شد از حس نفرت. حس گنگ نفرتی که تا به امروز در برابر هیچ کس نداشتم و امروز برای 

 اولین بار در مقابل جنینی که از گوشت و پوست خودم بود قد علم میکرد!

 پرده ی سبز کنار رفت.. پرستاری سفید پوش آمپولی داخل سرمم زد.

 بیدار شدی؟_

 لب پایینم رو به دندون گرفتم و سرمو برگردوندم.. صدای سامیار رو از کنارم شنیدم:

 چطور شد؟ بهتری؟_

 سرمش تموم شد صدام کنین.. بد سرم میتونین ببریشون!_

 ممنون._

 گذاشت.. همون دستی که با نفرتی نوپا روی شکمم سفت شده بود!دستش رو روی دست مشت شدم 

 نیل؟_

 برگشتم و تو چشماش دقیق شدم.. برعکسِ من نه شرمی.. نه ترسی.. نه غمی. هیچی تو نگاهش نبود!

 خوبی؟ حسابی مارو ترسوندی!_

وم نزدیک میشد. اخمی چشم ازش برداشتم و پشت سرش رو نگاه کردم.. خاتون با زانویی خم شده و قدمایی آر

 کرد ... دستمو فشرد و لب زد:

 نگران نباش!_

 خاتون دستی به چشمای خیسش کشید و کنارم ایستاد. دستش رو روی سرم کشید.

نگران نباش مادرجون.. خودم که نمردم.. خودم برای جفتتون مادری میکنم. نبینم غصه بخوریا؟ نبینم بیتابی کنیا؟ _

 ن و .. من پدر سامیار رو تنهایی بزرگ کردم مادرجون.خدا بیامرزه حشمت خا

از فکر بزرگ کردن نوزاد.. نوزادی که با شیره ی جونم بزرگ بشه... با پاهای کوچیکش هر لحظه دنبالم راه بیفته و 

مدام سراغ پدرش رو بگیره همه ی موهای تنم راست شد.. باد سردی به یکباره توی اتاق پیچید. دستم رو از زیر 

 دست خاتون بیرون کشیدم.

 منو از این جا ببرین بیرون._

سامیار نگاهی به سرمم انداخت و از اتاق بیرون رفت. دقایقی بعد همراه پرستار وارد شد. خاتون متوجه عکس العملم 

شده بود و دیگه هیچ حرفی نمیزد. فقط با همون نگاه غمناکش هر از گاهی دستی به صورتش میکشید؛ سرش رو 

 م تکون میداد و زیر لب چیزی میگفت.آرو
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به محض ورودمون به خونه دستم رو از دست سامیار بیرون کشیدم. وارد اتاقم شدم و درو بستم. نمیخواستم به هیچ 

. موجودی که از لحظه ای "بچمه"کس و هیچ جا فکر کنم. همه ی مرکز توجهم موجود ناشناخته ای بود که میگفتن 

ودم حجم خالی داخل شکمم رو پر و سنگین کرده بود و من با تمام وجود حس اش میکردم. که وجودش رو فهمیده ب

تضاد سختی روحم رو دربر گرفته بود. حس بزرگ و خشمگین نفرتی که از وجودش نفسم رو به شماره می انداخت 

 کمم میکشوند.و حس مرموز و ضعیفی که از اعماق قلبم فریاد میزد و دستم رو برای نوازش روی پوست سرد ش

تقه ای به در خورد و متعاقبش سامیار داخل شد.. دیگه به همه ی این وارد شدن های بی اجازش عادت کرده بودم.. 

سامیار تنها کسی بود که بودنِ اجباریش توی خلوت و تنهاییم آزارم نمیداد. هیچ اعتراضی در مقابل وجود پرصالبتش 

یحت نمیکرد.. مواخذه نمیکرد.. ترحم نمیکرد! روبه روم روی زانو نشست و نداشتم؛ چون هنوز تنها کسی بود که نص

 به چشمام چشم دوخت. از پشت سنگرِ سکوتم بیرون نیومدم. مثلِ همه ی این روزا حرفی برای گفتن نداشتم!

 میخوای چیکار کنی؟_

 پوزخند صداداری زدم.

 چیکار میتونم بکنم؟ انگار دیگه خدا منو نمیبینه!_

 رو کج کرد. سرش

 اینجوری نگو نیل.. حاال که شده؟ گناهه این طفل چیه؟_

 پوزخندم غلیظ تر شد.

 گناهش اینه که هنوز نیومده میخواد گردن مادرش رو خم کنه._

 دستش رو روی زانوم گذاشت.

ارم سرت خم شه نه این بچه.. نه پدرش.. نه هیچ کسِ دیگه نمیتونه سرت رو خم کنه.. اگه خودتم بخوای من نمیذ_

 میفهمی؟ تو کاری نکردی که به خاطرش خجالت بکشی.

چیکارش کنم سامیار؟ کی تو این شهر واسم دل میسوزونه؟ کی به حرفم گوش میکنه؟ کی باور مییکنه که بچم _

 حالله؟ کی بدون ترحم به من و این بچه نگاه میکنه؟

 اشک چشمامو خیس کرد. صدام لرزید:

ده؟ کی بچمو مدرسه ثبت نام میکنه؟ جواب خودش رو چی بدم؟ چی بگم وقتی هر بار ازم کی بهم سرپناه می_

 میپرسه مامان بابام کجاست؟ کی واسه این بدبخت پدری میکنه؟

 دستش رو محکم روی تخت کوبوند. از صدای فریادش بغضم توی گلوم خفه شد.

 مـــــــن!!_

 روی مشت سفتش ثابت مونده بود. از جاش بلند شد و رو به روم ایستاد.. چشمام

 نمیذارم کم و کسری داشته باشه.. اینو بهت قول میدم نیل!_

 دستمو روی صورت خیسم کشیدم و تلخ شدم.

خیلی دیر رسیدی آقای سوپرمن! من دیگه خیلی وقته رو قول کسی حساب نمیکنم.. از وقتی چشمامو باز کردم و _

 دیدم خودمم و خودم!

 ردنش گذاشت و کالفه سرش رو تکون داد . درو باز کرد. هنوز بیرون نرفته بود که نالیدم:دستش رو پشت گ

 نمیخوامش!_
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دستش روی دستگیره خشک شد.. از حرکت ایستاد.. برگشت و باناباوری نگام کرد.. اخم کردم و سرمو پایین 

 انداختم. بهم نزدیک شد.

 چی گفتی؟!_

 چشماش ده سانت هم فاصله نداشتم.سرمو باال کردم. تا اژدهای دوسر 

 گفتم نمیخوامش.._

 خندید.. بلند و عصبی!

 حالیته داری چی بلغور میکنی؟ یعنی چی که نمیخوامش؟_

 دستم رو روی شکمم گذاشتم.

مگه بچه ی من نیست؟؟خودت منظورمو فهمیدی.. به اندازه کافی خراب و داغون هستم.. نمیتونم با نمونه _

 بسوزم و دم نزنم.. دیگه نمیکشم! کوچیکش یه عمر

 ناباور نگاهم کرد.

 پس خانوم به فکرِ خودشونن!_

 دست زد.

 آفرین... آفرین به تو .. مادرت همینا رو بهت یاد داد؟ از مادر بودن همینو میدونی فقط؟_

 سرشو خم کرد روی صورتم.

رم اون قدر وجود دارم که بگم حاضرم براش من نه پدر شدم نه طعم مادر داشتنو چشیدم ولی اون قدر شرف دا_

پدری کنم! و اما تو.. اگه اونقدر وجود داشتی برای این بچه مادری کنی تا پای جونم پیشتم اگه نه همین اآلن جول و 

پالست رو جمع کن و از این جا برو.. هر غلطی هم دلت خواست با اون طفل معصوم توی شکمت بکن.. اجازه نمیدم 

 تون رو آلوده ی این گناه کنی!دست من و خا

اشک چشمم دوباره جوشید.. دهن نیمه بازم از شوری اشک جمع شد.. باورم نمیشد.. چقدر بیرحمانه داشت منو از 

 تنها سرپناهم میروند. پشتش رو بهم کرد. دستم رو مشت کردم و قبل از اینکه از اتاق بیرون بره از جام بلند شدم.

م و دیگه هیچ وقت برنمیگردم.. میرم تا با بودنم آلوده و نجس نباشین.. یه امشب رو زحمت از اینجا میرم... میر_

 بکش و بودنم رو تحمل کن! بهت قول میدم فردا دیگه اثری ازم نمونه!

سرش رو کمی کج کرد.. فقط در حدی که پوزخند کجکی روی صورتش رو ببینم.. دستگیره رو پایین داد و از اتاق 

 صدای کوبیده شدن در اتاق مهر تاییدی شد روی تصمیم بزرگی که برای زندگیم گرفته بودم!بیرون رفت. 

باید میرفتم.. باید دل میکندم.. از اینجا و همه ی عوامل اینجا بودن.. دیگه بهونه ای برای موندن نبود. باید میرفتم تا 

 آخرین بهانه زنده بودنم رو هم با دست خودم تو نطفه خفه کنم!

 

 تلفن رو توی دستای عرق کردم چند دور چرخوندم و چشمامو بستم.. سعی کردم تمرکز کنم.

 لعنتی... دو رقم آخر یادم نمیاد..!_

بوی نعنا داغ و آش رشته توی دماغم پر شده بود.. از درگیری دیشب به این ور نه سامیار رو دیده بودم و نه از اتاق 

دخترش اومده بود تا برای خاتون آش نذری بپذن. صدای سر و صداشون و  بیرون رفته بودم. رزا از صبح همراه
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غیبت کردنای رزا ار خواهر شوهرش رو میشنیدم.. خاتون برعکس همیشه کم حرف و ساکت بود.. فقط هر از گاهی 

 "خدایا همه جوونا رو عاقبت به خیر کن!"آه بلندی میکشید و میگفت: 

چشمم به سینی دست نخورده صبحانه مفصل افتاد. معدم با دیدن لیوان شیر منقبض بیسیم رو به پیشونیم تکیه دادم. 

شد.. از جام بلند شدم و رو به روی پنجره ایستادم. هنوز دستم به دستگیره نرسیده بود که مغزم یاری کرد و شماره 

کردن.. بعد از چند بوق  رو به خاطر آوردم. قبل از اینکه ارقام دیگش رو فراموش کنم شروع کردم به شماره گیری

 متوالی صداش توی گوشی پیچید!

 بله؟!_

 خدایا شکرت.. درست بود!

 سپیده؟_

 سکوت کوتاهی برقرار شد.

 الو؟!_

 صداش میلرزید.

 نیل؟!_

 نفس حبس شدم رو رها کردم.

 خودمم!_

 انگار اونم نفس عمیقی کشید..

ن همه وقت؟ نمیگی میمیرم از نگرانی؟؟ میدونی چند بار تا دمه خدارو شکر که صداتو شنیدم دختر.. کجا بودی ای_

 درت اومدم؟؟

 نگاه گذرایی به در اتاق انداختم.

 حالم خوب نیست سپیده.. باید ببینمت._

 کجایی؟؟ اآلن میام پیشت._

 روی تخت نشستم.

 نه! من جایی نیستم که بتونی بیای. هرجا بگی میام!_

 مکث کوتاهی کرد.

 ی بیای خونمون؟میتون_

 نگاهی به ساعت انداختم.. عقربه ساعت دوازده رو نشون میداد!

 این وقتِ ظهر؟!_

 کسی خونه نیست.. مامان اینا رفتن مشهد تا سه روز نمیان.. فقط منم و سمانه و داداشم که اونم کالسه تا شب!_

د ولی ته دلم به خودم خندیدم.. چطور میتونستم خواستم از دانشگاه بپرسم.. از اینکه امتحانات رو بدون من چطور دا

 تو این شرایط به دانشگاه فکر کنم؟!

 تا یه ساعت خودمو میرسونم!_

 باشه.. شماره جدیدت رو بده آدرس رو برات اس کنم._

 از کشوی پاتختی دفترچه و خودکار رو بیرون کشیدم.
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 موبایل ندارم سپیده بگو بنویسم._

 فت و آدرس رو شمرده شمرده تکرار کرد..ی با تعجبی گ "باشه"

 پس فعال.._

 نیل؟!_

 گوشی رو بین شونم و گردنم گذاشتم و با دست کاغذ رو تا کردم.

 بله؟_

 خوبی؟!_

 چقدر با شک و ترس این سوال رو میپرسید.. نفس عمیقی کشیدم!

 میام صحبت میکنیم.. فعال خداحافظ!_

الی در رو باز کردم. خاتون تسبیح به دست سر جای همیشگیش نشسته بود.  گوشی رو روی تخت رها کردم و آروم

 با دیدنم لبخند مهربونی به روم زد و ازم خواست تا کنارش برم.

پیشش نشستم. رزا با دیدنم از آشپزخونه بیرون اومد و احوال پرسی کرد. صدای ظریف دختری از آشپزخونه اومد 

 "ش رو؟مامان کی بریزم نخود "که میپرسید

 بیا دخترم.. بیا با نیل آشنا شو.. دختر خونده ی خاتونه!_

دختر کم سن و سالی با خجالت از آشپزخونه بیرون اومد و سر به زیر سالم داد. قیافش رو ندیدم.. اصال کمر به 

. حس باالش رو ندیدم.. دهن نیم باز و چشمم روی شکم برآمدش متوقف شد. دوباره راه لعنتی نفسم گرفته شد

 میکردم اون حجم گرد و سنگین روی شکم خودمه!

 خاتون دستم رو گرفت.

 دخترِ رزا هم ماه دیگه فارغ میشه اگه خدا بخواد._

 بدون اینکه از شکمش چشم بردارم بی اراده پرسیدم:

 چند سالشه؟!_

 خنده ی کوتاهی کرد و کنارم نشست.

 این که تازه هشت ماهشه ولی من نوزده سالمه!_

 چشم از شکمش برداشتم و به سرعت به چشماش خیره شدم.

 نوزده؟_

 این بار به جای خودش مادرش جواب داد:

 آره مادر.. هستی تازه یه ساله که ازدواج کرده.. هدیه ی خدا بود دیگه!! البد یه چیزی صالح میدونسته!_

ی عروسیِ همین دختر رفته بود کرج و من بودم و دلم میخواست بگم یادمه.... یادمه اون روز و شبی رو که خاتون برا

 پارسا و روزای دو نفرمون....!

دلم نمیخواست صدای هیچ کس رو بشنوم.. دلم میخواست فقط هستی صحبت کنه.. از حسش بگه.. از موجود توی 

 شکمش که با خوردن خونش رشد میکرد!

 چه حسی داری؟_

 با لبخند نگاهی متعجب به بقیه انداخت.
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 مثل همه ی مادرا! حسای خوب... دارم لحظه شماری میکنم بگیرمش تو بغلم!_

 برای ثانیه ای از خودم منزجر شدم.

 پدرش کجاست؟_

 دستش رو یهویی روی شکمش گذاشت.

 وای مامان لگد زد.._

 رزا بلند خندید

 پدر صلواتی اسم پدرش رو میشنوه ذوق میکنه. _

 جب بهش نگاه کردم.دستم رو تو دستش گرفت.. با تع

 میخوای حسش کنی؟_

 بدون عکس العمل به دستم و شکمش خیره شدم. دستمو آروم روی قسمتی از شکمش گذاشت.

شوهرم از صبح تا نصف شب دماوند کار میکنه. کم میبینمش ولی میگه ماه های آخره . باید پول دستمون باشه واسه _

 مخارج بچه و بیمارستان!

از حسرت و حس حسادتی سنگین و کشنده! دقایقی نگذشته بود که تکون خفیفی زیر پوستش  تمام بدنم پر شد

 حس کردم. با یه عکس العمل سریع وبا ترس دستم رو از رو شکمش برداشتم که خندید.

 میترسی؟_

 میترسیدم؟... خیلی.. ولی نه از چیزی که اون فکرشو میکرد.

دم. چشماش برق میزد. حاال میفهمیدم چرا رزا امروز با دخترش اومده برگشتم و با همون ترس به خاتون خیره ش

 بود. یعنی سامیار بهش چیزی گفته بود؟ مثل برق گرفته ها از جام بلند شدم. سعی میکردم چشمم به شکمش نیفته!

 من باید برم خاتون.. شاید برای نهارم نیام._

 ولی آش رو برای تو پختیم دخترم! نذر خاتونه!_

 گشتم و به رزا نگاهی انداختم.بر

 ممنون ولی دوستم منتظرمه!_

 خاتون سرش رو با نگرانی تکون داد.

 میخوای زنگ بزنم سامیار برسونتت؟_

 سرمو به معنی نه تکون دادم. نفس عمیقی کشید.

حسابت. گفتم زیر لچک روی میز کنارِ در کارتت هست.. اون مقدار پولی که بابات به عنوان جهازت ریخته بود _

 حواست نیست تا امروز پیشِ من بود. برش دار دخترم!

نگاهی به میز انداختم و کارت رو برداشتم. زیر لب خداحافظی کردم و سمتِ در راه افتادم.هنوز وارد اتاقم نشده 

 بودم که صدای هستی رو از پشتم شنیدم:

 نیل؟!_

 گذاشت.برگشتم و منتظر بهش چشم دوختم. دستش رو روی شکمش 

 انشااهلل خدا این حس رو قسمتِ تو هم بکنه._
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همه ی تنم لرزید. سرمو تکون آرومی دادم و برگشتم. دستم بی اراده روی شکمم رفت. روی نطفه ی کوچیکی که 

قرار بود بچم باشه.. بچه ی بی سرنوشتی که نه پدر داشت و نه مادرش میخواستش. همه ی حس های ناشناخته و 

 مشتم جمع کردم و چشمم و با درد بستم! خشمم رو توی

. 

. 

 لیوان آب رو تا آخر سر کشیدم . ظرف خالی رو جلوی چشمای منتظر سپیده گرفتم.

 هوا خیلی گرمه.._

 بی صدا و با دهنی باز به شال ِ افتاده از سرم و موهام خیره شد.

 نیل؟!_

 بی حوصله شال رو روی سرم کشیدم.

 حث موهام وجود داره!حرفای مهم تری از ب_

 دستش رو دراز کرد و پشت سرم کشید.

 چطور دلت اومد؟!_

 نفس عمیقی کشیدم.

 از من دیگه چیزی نموند سپیده.. این که فقط موئه!_

 سرش رو با تاسف تکون داد.

 نمیدونم چی بگم.. تمامِ این مدت فقط به این فکر میکردم که یه انسان چقدر میتونه پست باشه!_

 ستم رو جلوش نگه داشتم تا سکوت کنه.د

 خواش میکنم سپیده.. نه تو چیزی بگو . نه من تعریف کنم.. همه ی شنیدنی ها رو خودت میدونی... داری میبینی._

 سرش رو جلو آورد و منو نرم تو بغلش گرفت. اشکهاش لباسم رو نم کرد. آروم زیر گوشم زمزمه کرد:

 خیلی سخت بود؟_

 ندون گرفتم تا کنترل اشکهام از دستم خارج نشه!لبم رو به د

 سخت ترش هم تو راهه!_

 از بغلم بیرون اومد و استفهام آمیز نگام کرد.

 حامله ام!_

بلندش لبم رو محکمتر زیر دندونام فشردم. شوکه شده بود. نه اون چیزی میگفت و نه من سرم رو  "هین"از صدای 

 ه کردن تو چشمای ناباور نزدیک ترین دوستم هم برام سخت بود!بلند میکردم.. سخت بود.. حتی نگا

 دستش رو زیر چونم گذاشت تا سرم رو باال بگیرم.

 میخوای چیکار کنی؟؟_

 پوزخند تلخی از این سوال آشنا روی لبم اومد.

 نمیخوامش!_

 توم افتاده بودن خیره شد..سرش رو با ناباوری تکون داد و به دستای پر استرسم که به آخرین نیرو به جون مان

 به عواقبش فکر کردی؟_
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 تلخ خندی روی لبم نشست.

 خیلی بیشتر از اونی که فکرشو بکنی!_

 پس چرا میخوای این کارو بکنی؟_

 چرا هیچ کس جدیت موضوع رو درک نمیکرد؟؟

وری تنهایی بزرگ کنم؟ سپیده متوجهی چی میگم؟ میگم حامله ام.. عروسک بازی نیس که لعنتی! این بچه رو چج_

 جواب اون پدرِ نصفه جونمو چی بدم؟؟

 این بار اون بود که پوزخند زد

 یعنی فقط خودت مهمی؟ فقط به خودت فکر میکنی؟_

 سرمو بین دستام گرفتم و تک خنده ای عصبی کردم.

سپیده.. حتی شناسنامه هم نمیفهمین دیگه.. هیچ کدومتون نمیفهمین! این بچه بی پدر تو اجتماع هیچ جایی نداره _

 نمیدن بهش. به دنیا بیاد که مثل مادرش سیاه روز بشه؟ یا نکنه فکر کردی اینجا تگزاسه؟؟

 کمی بهم نزدیک شد و دستشو روی شونم گذاشت.

 مگه صیغه نامتونو نداری؟ اینجوریا هم که میگی نیست.... نیل؟ میدونی قتل نفس یعنی چی؟_

 محتویات معدم میجوشید و تا حلقم باال میومد.. سرم باز وزنه ی صدکیلویی شده بود!عصبی از جام بلند شدم. 

حوصله شنیدن نصیحت ندارم. همتون خودخواهین. حرف زدن آسونه. اگه این طفل تو شکم خودت بود و تو شهر _

 غریب آواره بودی همین حرفا رو میزدی؟؟

دم. پشتِ سرم راه افتاد.. دستم رو از پشت گرفت و مانع رفتنم کیفمو از روی تخت قاپیدم وسمت درِ اتاق حرکت کر

 شد.

 من که چیزی نگفتم دیوونه.. اصال غلط کردم. بیا بشین جون هر کی دوست داری!_

 دستمو از دستش بیرون کشیدم.

میکشم. ولم کن سپیده... همتون بدون اینکه آدمو درک کنین فقط نسخه میپیچین! هیچ کدوم نمیفهمین دارم چی _

من مُردم سپیده میفهمی؟؟ یه مُرده نمیتونه زنده به دنیا بیاره. همون طفلی که داری از حق و حقوقش دم میزنی هم 

بی پدرِ هم بی مادر. من خودمو سپردم دستِ روزگار. مثل یه تیکه پنبه سبک. نمیدونم کجا میبرتم.. نمیدونم کِی 

سوزه! حاال به نظرت یه همچین مادری میتونه؟ لیاقت داره بچه بزرگ روی آتیش بندازتم تا همه خاطراتم و وجودم ب

 کنه؟؟

 دستش رو دو طرف در گذاشت تا مانع رفتنم بشه. سرش رو پایین انداخت..

 ببخش.. باشه.. دیگه هیچی نمیگم. فقط نرو خوب؟_

گرسنگی اسیدش صدبرابر نفسمو عصبی بیرون دادم و دوباره روی تخت نشستم. دستم رو روی معدم گذاشتم.. از 

 شده بود!

 گشنه ای؟؟_

 سرمو به معنی نه تکون دادم.

 صندلی رو عقب کشید و رو به روم نشست.

 میخوای چیکار کنی؟_
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 کف دستم رو روی پیشونیم گذاشتم!

 باید بگردیم دنبال یه خری که این کارو با کمترین هزینه برامون انجام بده!_

 غیر قانونی؟_

 بهش کردم. نگاه تیزی

 باشه بابا چیزی نگفتم که!_

 دیشب با سامیار دعوام شد.. گفت اگه میخوای بندازیش دورِ خونه ما رو خط بکش!_

 چرا با بابات اینا برنگشتی؟ دانشگاه که نمیای!_

 پوزخندی زدم.

ره! خیرِ سرم هر ماه خوب شد که نرفتم! اگه همین سامیار سیریش نبود حاال حاالها نمیفهمیدم این داخل چه خب_

 داشتم عادت میشدم.. نمیدونم این دیگه چه حاملگی ایه!

درِ اتاق باز شد و دختری با سینی بزرگی وارد اتاق شد.. سالم آرومی داد و سینی رو روی میز گذاشت. نمونه ی 

 کوچیک شده ی سپیده بود.

نگ و چای تازه دم داخلش انداختم.. جنگ جواب سالمش رو دادم و بی حوصله نگاهی سرسری به شیرنی های خوشر

 سختی بین مزاج و حس گرسنگیم راه افتاده بود.

 یه چیزی بخور.. به اون بچه رحم نمیکنی به خودت رحم کن!_

 نفس عمیقی کشیدم.

 سمیه رو یادته؟ همون دختری که ترمِ پیش به خاطر سابقه شیمیایی شوهرش مجبور شد بچشو سقط کنه._

 خیره شد و سرشو آروم تکون داد.به نقطه ای 

 شمارشو داری؟_

 بی حواس سرش رو دوباره تکون داد.

 پس واقعا تصمیمتو گرفتی!_

 بی حوصله سرمو تکونی دادم.

 داری؟؟_

 از جاش بلند شد.. گوشیش رو از روی کمد برداشت و مشغول بررسی شد.

 فکر کنم داشته باشم!_

دا کنم. سامیار نمیذاره کارمو بکنم. میترسم اگه یکم هم پافشاری کنم مامان اینا رو باید یه جایی هم واسه موندن پی_

 در میون بذاره!

 سرشو از روی گوشی بلند کرد.

 کجا؟؟ _

 شونمو باال انداختم.

یه خونه دانشجویی.. یا سوئیت یا چه میدونم.. شاید با بچه های نقاشی.. پریسا و سودا که دنبال همخونه بودن _

 مخونه شم!ه
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هیچ معلوم هست چی میگی؟؟ خودت میدونی اون دو تا دانشگاهو به گند کشوندن!! میخوای بری باهاشون همخونه _

 شی؟؟

 از جام بلند شدم. کیفم رو روی دوشم گذاشتم.

ر.. یه جایی باشم که دستِ هیشکی بهم نرسه بسته. من دارم میرم.. یه کار واجب دارم.. شماره دکتر رو ازش بگی_

 زنگ زدی خونه خاتون تابلو بازی درنیار که بفهمن.

 چشمم رو خیره ی نگاه ناباورش کردم.

 این یه کارو درست انجام بده! به خاطر من!_

 نگاشو به پایین دوخت و بی صدا و بی حرکت وسط اتاق ایستاد. از کنارش رد شدم و از اتاق بیرون رفتم.

 

*** 

 ردم و با اسم بزرگ و براق روی تابلو تطبیق دادم.کاغذ کوچیک آبی رو باال آو

 "صدرا زمینی.. وکیل پایه یک دادگستری "

تلخ خندی نثار خودم کردم و وارد ساختمون شدم. با وارد شدنم به واحدش دختر جوانی رو پشت میز در حال حل 

آورد و با نگاهی غیر دوستانه  کردن جدولی دیدم. جلو رفتم و با انگشتم روی میز چند ضربه زدم. سرش رو باال

 براندازم کرد.

 امرتون؟_

 نگاهی به در صورتی رنگ انداختم.

 با آقای زمینی کار داشتم._

 قرار قبلی داشتین؟_

 سرمو بی حوصله چرخوندم.

 یه قرار کنسل شده داشتم که اومدم تالفی کنم!_

 لطفا تشریف داشته باشین. مهمون دارن. اسمتون؟_

 که به سمتِ اولین صندلی میرفتم بلند تکرار کردم: همون طور

 نیلوفر بهرامی!_

 گوشی رو دستش گرفت و اسمم رو تکرار کرد. نگاه متعجبی بهم کرد و گوشی رو قطع کرد.

 بفرمایید داخل!_

 مگه مهمون نداشتن؟!_

 شونشو باال انداخت و سر جاش نشست.

تم. درو باز کردم . چهره متعجب شخص رو به روم شوکه ام نکرد! حتی بی حوصله از جام بلند شدم و سمت اتاقش رف

 تعجب هم نکردم.. این روزا دیگه هیچی تعجب بر انگیز نبود!

 سالم زیر لبی بهشون دادم و روی صندلی رو به روی مردِ جوان نشستم.

 خیلی خوش اومدین خانوم بهرامی! زودتر از اینا منتظرتون بودیم!_

 به روش زدم و با میخ چشمام تو چشمای شخص سمت راستم فرو رفتم! پوزخند واضحی
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 چی میل دارین؟ چی بگم براتون بیارن؟_

 نگامو با نفرت ازش گرفتم و به وکیل بی تفاوت نگاه کردم.

 هیچی.. اومدم اینجا حرفامو بزنم و برم!_

 دستاشو تو هم قالب کرد.

 اشتیم در مورد موضوع آپارتمان حرف میزدیم!البته! بفرمایین.. ما هم با آقای تقوی د_

 دست به سینه شدم و باخونسردی تصنعی به صندلیم تکیه دادم.

 هم آپارتمان.. هم کل دارایی آقای تهرانی ارزونی خودش و دوستای بی ارزش تر از خودش!_

 صدای نفس عصبی ایمان رو شنیدم ولی بدون اینکه برگردم ادامه دادم:

ودم تو تموم مدتی که ایران نبوده کارهاش رو شما سر و سامون میدادین و یه جورایی دستِ راستش ازش شنیده ب_

 بودین.. یه چیزی بیشتر از وکیل ساده!

 کمی موذب تو جاش جا به جا شد.. رومو سمت ایمان برگردوندم و جمله امو کامل کردم!

 ی به شما نمیمونه!ولی حاال که میبینم دوست جون جونیشم اینجاست دیگه نیاز_

 دستمو داخل یقم فرو بردم و حلقه ی آویخته رو همراه با زنجیر از گردنم پاره کردم و روی میز کوبیدم!

 مسائل حقوقی و مالی برای دختری مثل من همیشه مسخره و بی مورد بوده!_

 انگشت اشارمو سمت حلقه ی روی میز گرفتم.

 اما این..._

 تامو تو هم قفل کردم تا نلرزن.بغضم رو فرو دادم و دس

 این تموم چیزی بود که من ازش داشتم.. یه جورایی کلید صندوقچه همه داراییم!_

 از جام بلند شدم. نگاه ایمان تیز شد. دستامو از هم باز کردم.

 بکنم! "زندگی"برین بهش بگین دیگه چیزی نمونده که بخوام باهاش _

 ی قرمز ایمان زدم.. خم شدم و کیفم رو برداشتم.پوزخند تلخ و زهرآگینی به چشما

 بگین نیل مُرد._

 با قدمای آ روم سمت ایمان رفتم و رو به روش ایستادم. نگاهش به پایین بود.. یعنی واقعا روش نمیشد نگاهم کنه؟

 ولی اینم بگین که یه مُرده هیچی واسه از دست دادن نداره..._

 دستامو مشت کردم.

 از روزی که با این مُرده رو به رو شه... چون اون روز.. بگین بترسه_

تک خنده ای کردم و آخرین نگاهمو به حلقه ی روی میز انداختم! حلقه ای که توی تمام این دو ماه پناهم بود... پناه 

 و آخرین امید. رومو برگردوندم و دستگیره درو پایین کشیدم.. با صدای خش دارش سرجام متوقف شدم!

 یخوای بدونی کجاست؟نم_

با دست دیگم چنکی به معدم زدم... آروم برگشتم.. تمام تنم از درون و بیرون میلرزید. قطره اشکی آروم از روی 

 گونم سر خورد و زیر پاهای لرزونم چکید!

 لبخند دردمندی به روش زدم.

 این زندگی غمزده غیر از قفسی نیست!_
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 تنها نفسی هست ولی همنفسی نیست!

 این قدر نپرسید کجا رفت و کِی آمد..

 اشعار پراکنده ی من مال کسی نیست!

 آخرین توان دستای سرد و لرزونم رو جمع کردم و در رو روی نگاه خیس و ناباورش بستم!

 

دستمو جلوی دهنم گرفتم و با حالت دو از ساختمون خارج شدم. خودمو کنار کانال آب رسوندم. دسته ی کیفمو 

زدم و روی جوی آب خم شدم. تو کمتر از نیم ثانیه مایع زرد رنگ و بدبویی از دهنم خارج شد.. از تلخی  سفت چنگ

بیش از حدش اندامم به لرزه افتاد. دست دیگم رو به درخت بغل دستم گرفتم تا از سقوطم جلوگیری کنم. صدای 

 نگران مردی رو از پشتم شنیدم:

 خانوم؟ خانوم خوبین؟_

آوردم و اشاره دادم که بره.. با شدت گرفتن عُق های پی در پی ام، ازدحام دورو برم هم شدت گرفت. دستمو باال 

روی زانو نشستم و با دستم شالم رو روی سرم نگه داشتم.. چشمامو بستم و سعی کردم نفس بگیرم. تمام بود و نبود 

 مرد اطرافم سعی داشت بهم نزدیک شه! معدم بیرون ریخته بود! صدای آشنایی رو شنیدم که با کنار زدن زن و

 نیل؟؟!!_

 صداشو شناختم. بدون اینکه چشمم رو باز کنم با گلوی زخمیم زمزمه کردم:

 از اینجا برو ایمان!_

 باز صدای زن از کنارم بلند شد.

 پاشو دخترم.. پس میفتی.. دعوای زن و شوهری که این بچه بازیا رو نداره!_

 الی چشمم رو باز کردم. رو به روم زانو زده بود..بطری آب معدنی رو به سمتم دراز کرد. پلکمو رو هم فشردم و

 یه ذره ازین بخور!_

بدون حتی نیم نگاهی به صورتش دستم رو به درخت پشت سرم گرفتم و آروم بلند شدم. همپای من بلند شد و با 

بی حال و از کنارش رد شدم. هنوز چند قدمی نرفته دستی که تو هوا خشک شده بود رو به روم ایستاد.کنارش زدم و 

بودم که همه چی دور سرم چرخید و محکم با صورت با زمین برخورد کردم. صدای جیغ چند زن و یا علی گفتن 

 ایمان آخرین چیزی بود که تو مغزم ثبت شد.

. 

. 

بود و مدام آب به صورتم  چشممو به سختی باز کردم.. صورتم خیس شده بود. زن چادری باالی سرم نشسته

میچکوند. دستمو باال آوردم و جلوی صورتم گرفتم. بالفاصله متوجه دستای مردونه ایمان زیر شونم شدم و خودمو 

 کنار کشیدم.

 نیل؟ نصفه جونمون کردی دختر!_

ی آهن  از چهره برعکس باالی سرم نگرانی میبارید. درد شدیدی تو ناحیه لب و چونم حس میکردم. دهنم مزه

 میداد! بی اختیار دستم روی شکمم رفت.

 چی شد!؟_
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 آستینم رو گرفت و با کمک زن سعی کرد بنشونتم.

 یکم جون بگیر تا بریم دکتر!_

 با کمک دست پشت کمرم صاف نشستم و دستم رو دور لبم کشیدم. سرانگشت هام سرخ شد!

 نیازی نیست!_

 م کنه. دستش رو پس زدم.پوف عصبی کرد و زیر بازومو گرفت تا بلند

 ولم کن!_

 بی توجه به حرفم بازومو با یه حرکت کشید و بلندم کرد.

 الکی برا من سر و صدا نکن.. باید حرف بزنیم._

 ایستادم و دستمو با شدت بیشتری از دستش بیرون کشیدم.

 گفتم ولم کن حالیت نیست؟ به تو چه از من و حالم ؟چیکارمی؟_

 ورو بر کرد و بهم نزدیک شد.نگاه عصبی به د

 همه جمع شدن نگامون میکنن! باید حرف بزنیم نیل ....خواهش میکنم!_

با نفرت تو چشماش خیره شدم. سکوت و ازدحام دورو بر کم کم به پچ پچ تبدیل شده بود. رو ازش گرفتم و _

 سمت خیابون راه افتادم.

 !ماشین من اونه! اون مزدای آبی.. فقط چند دقیقه_

 بدون اینکه جوابش رو بدم سمت ماشینش حرکت کردم. پاهام هنوزم میلرزید. تهوع لحظه ای رهام نمیکرد!

ازم سبقت گرفت و در ماشین رو برام باز کرد. بیحال سوار شدم و به رو به رو چشم دوختم. نفس عمیقی کشید و 

 ماشین رو راه انداخت. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:

 ت ندارم.. هرچی میخوای بگی بگو و تمومش کن.من زیاد وق_

 دستش رو دور دهنش کشید و سرعت رو بیشتر کرد.

باشه ولی باید اول بریم یه جایی که زخم پیشونیت و لبت رو پانسمان کنن. اینجوری خانوادت نگران میشن. بعد _

 میریم یه جایی که بهتر صحبت کنیم!

این لبخند مسخره تیر کشید. دستمو روش گذاشتم.. زمختی و تورم زخم رو پوزخندی روی لبم اومد.. لبم از درد 

زیرش حس کردم. بی صدا سرمو برگردوندم و بی اختیار فکرم مشغول موجود کوچیک درونم شد! یعنی اونم 

دردش اومده بود؟! دستمو روی شکمم گذاشتم.. صدایی از درونم بی اجازه ی من فریاد زد و من بی اختیار زمزمه 

 کردم:

 ببخش مامان!_

 پارسا مجبور بود بره.. یعنی اگه نمیرفت..._

 دستمو روی گوشام گذاشتم.

 اگه فقط یه کلمه ی دیگه ازش بگی پیاده میشم!_

 نفس عصبی ای کشید.

 اون آپارتمان حقته نیل.. مهریه ی مدتِ صیغه اتونه!_

 نفسم باال نمیومد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 3 3  

 

 بسته!_

 به طرفش برگشتم.

 ون چند ماه و تو سرم نکوب.. نمیخوام ازش کوچیکترین چیزی یادم بمونه. میفهمی؟انقدر ا_

 ناراحت نگام کرد.

 نکن این کار و با خودت!_

 مکثی کرد و گفت:

نمیخوام به هیچ وجه تبرعه اش کنم. بخوامم نمیتونم. خدای باالی سرم شاهده که از شبی که با اون حال و روز از _

 در تماس بودم و نه حرفی باهاش زدم. پیشم رفت باهاش نه

 سکوتم رو که دید ادامه داد:

فکر کردم شاید بهتر شی اگه بدونی بازیت نداده.. با همه ی بیفکری و ترسوییش.. با همه ی ناحقیش نامرد نبود _

 نیل!

ون دادم تا ادامه خنده ی از ته دلی سر دادم..از شدت خنده زخمم سر باز کرد و دهنم شور شد. دستمو تو هوا تک

 بده. حالم رو خوب میفهمید.. از نگاه شرمندش میشد خوند... اون رنگ این خنده ی درد دار رو میدید!

 یه دختری بود که سامان بهش معرفی کرد... دخترِ از مستیش سوء استفاده کرده و..._

 نفسشو بلند فوت کرد و سرشو پایین انداخت.

قش جلوی چشمم زنده شد. چه ساده ازش گذشته بودم! چقدر کور بودم. دستمو تصویر رژ لب صورتی رنگ روی ی

 مشت کردم. اونقدر که خون انگشتهام بند اومد و به گزگز افتاد!

یه روز قبل از عروسیتون دختره با یه شکم بزرگ تو بیمارستان جلوش سبز شد.. میگفت باید پدری کنی و پای _

چه حال و روزی داشت اون شب.. تا ساعت دوازده شب یکبند گریه کرد و زد و  خطات بایستی.. نمیدونی.... ندیدی

 شکوند.

 دیده بودم! میدونستم یه دردی داره... دردی که قرار بود شروع دردهای من باشه!

با این حال گفت بهم نمیزنم.. میگفت نمیتونم بدون نیل زندگی کنم .. میگفت برام مهم نیست سایه و بچه اش.. _

 !....ولی

دستمو دوباره روی گوشم گذاشتم... نمیخواستم بشنوم. کاش میفهمید با این حرفاش فقط نفرتم رو هزار برابر 

 میکنه.. چه توجیه ناانصافانه ای!

صبح روز عروسیتون زنگ زد بهم. گویا دختره شماره مادرش رو پیدا کرده و موضوع رو باهاش در میون گذاشته. _

و و اسم و رسمشون سکته کرده. وقتی پیشم اومد بیچاره تر از یه بچه چند ماهه بود. میگفت مادرش هم از ترس آبر

بین مادرش و تو و یه بچه بیگناه مونده.. دختره هم تهدیدش کرده بود که اگه نخوای برای بچه پدری کنی 

 ب وجدان پارسا بازی کرد.میکشمش! نمیدونم دیگه ترفند زنانه بود یا هر چیز دیگه! هر چی که بود بد با حس عذا

دستام میلرزید.. نفسم به شماره افتاده بود. با یه حرکتِ آنی از ماشین بیرون پریدم.. با پاهای سنگینم پیاده رو رو با 

آخرین توانم پشت سر میذاشتم.. طولی نکشید که دستش از پشت سر روی بازوم نشست. با دست خودمو بغل کردم 

مه دادم. باز سردم شده بود.. باز هم زمستون بی رحم با همه ی سوز و سرماش وارد قلب و بی توجه بهش راهمو ادا

 بیچارم شده بود. نمیدونم سرعتم چقدر بود که پشت سرم به نفس نفس افتاده بود!
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 دیدی با مرگ پدرش به چه روزی افتاد نیل... گفت نمیتونم بشینم و ببینم مادرم هم به خاطر من و حماقتم از دست_

بره.. گفت لیاقت دختری مثل نیل نیست به پای خطای من هر روز بشکنه و خرد بشه... گفت با رفتنم یه بار میشکنه 

 ولی فردا پسفردا که این دختره بین عالم و آدم جار زد که مادر بچه ی شوهرشه روزی هزار بار میشکنه!

 دویدم.. صدای ایمان دور و دورتر می شد.سرعتم رو بیشتر و بیشتر کردم... توی پیاده رو دیوانه وار می

 خائن نبود نیل.... گناهکار بود ولی خائن نبود.._

 دستمو روی گوشم گذاشتم و اجازه دادم صدای بلند هق هقم گوش فلک رو کر کنه! منظره ترحم آمیزی بود!

داد میزد و گریه میکرد.. یقینا از دختر نصفه جون و تنهایی که توی پیاده رو مثل دیوونه ها میدوید... میلرزید.....

چشم همه ی این نگاه ها من یه دیوانه زنجیری بودم! ... کسی چه میدونست سرنوشت چه تراژدی دردناکی برام رقم 

 زده بود!

پدر بچه ام رفته بود تا برای بچه اش پدری کنه... تا برای مادرش فرزند صالح باشه... پناه باشه... آبرو باشه... رفته 

 ود تا با بی آبرویی نیل آبروی یه زن پیر و آینده ی یه بچه رو بسازه..ب

رفته بود تا باخاکستر نیل زندگی جدیدی رو شروع کنه! رفته بود تا روی آوار رویاهای نیل آرزوهای یه زن دیگه رو 

 پروبال بده. رفته بود تا...

ام گرفتم. دورو برم دوباره شلوغ شد.. از بین دستمو جلوی دهنم گذاشتم... روی زمین نشستم و سرمو بین دست

بطری های آب و آبمیوه و دستمال و گوشی و.. که به سمتم دراز شده بود گوشی موبایل رو از دست شخصی گرفتم.. 

 صداشونو نمیشنیدم. با عجله شماره سامیار رو گرفتم و گوشی رو روی گوشم گذاشتم.

نفهمیدم جواب داد یا نه!...نشنیدم.. هیچی نشنیدم.. فقط زور زدم.. با نمیدونم صداش توی گوشی پخش شد یا نه.. 

 آخرین توان صدایی که به غروبش نزدیک میشد زار زدم:

 بیا سامیار..._

 

پامو روی تخت دراز کردم و ساعدم رو روی پیشونیم گذاشتم. نمیدونم اگه سامیار نمیرسید عاقبتم به کجا میکشید! 

 چقدر قیافش وحشتناک شده بود وقتی دکتر به خاطر بی دقتی من اونو سرزنش میکرد. فشارم روی شش بود...

بوی نعنا داغ و سیر تازه هوش از سرم برد.. در اتاق بدون تقه و اجازه ای باز شد و سامیار با سینی بزرگی که با یک 

ا شدم. تا به حال اینقدر عصبانی دستش نگه داشته بود بهم نزدیک شد. یه زانومو جمع کردم و یکم تو جام جا به ج

 ندیده بودمش. از چشماش آتیش میبارید!

 پاشو بشین!_

لحن قاطعش بدنم رو بی اختیار به حرکت در آورد. روی تخت نشستم و انگشاهام رو به بازی گرفتم. سکوت 

 سنگینی بود.. از دیدن قاشق حاضر و آماده جلوی صورتم جا خوردم!

 خودم میتونم!_

اعتنایی به قاشق اشاره کرد.. سرمو جلو بردم و قاشق اول رو خوردم.. به محض برخورد شوری کشک با زخم با بی 

 لبم شروع به سوختن کرد.دستم رو جلو بردم.

 نمیتونم.._

 چشم غره ای بهم رفت.
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 همه ی این کاسه باید تموم بشه .. بعدا به زخم لبت و کارای امروزت هم میرسیم !_

ونه و جدیش باعث شد قاشق های بعدی رو هم که پشت سر هم و به تندی جلوی دهنم قرار میگرفت لحن تهدید گ

 بدون اعتراض بخورم.

 کاسه ی خالی رو روی پاتختی گذاشت و کامال به سمتم برگشت.

بیاد.. این داری چیکار میکنی با خودت؟.. با این بچه بی زبون که دنبالت راه افتاده.. هر جا میری مجبوره باهات  _

 زخما چیه نیل؟

 سرمو پایین انداختم. حرفی برای گفتن نبود. نفس بلندی کشید و سرش رو برگردوند.

 یعنی منو اونقدر مرد ندونستی که باهات بیام دفتر اون یارو؟... باید تنها میرفتی!؟_

 زمزمه کردم:

 باید تنها میرفتم! ... این مسئله منه!_

 برگشت.. سنگینی نگاه دلخورش رو حس میکردم.نیشخندی زد و به سمتم 

 که اینجوری بشی؟؟ دلت برای اون زبون بسته ی بیگناه نمیسوزه؟؟ اون که مادرش رو خودش انتخاب نکرد!_

 دلم مچاله شد...

 میلم نمیکشه هیچی بخورم.. از قصد نبود!_

 لیوان آب سمتم گرفت.از داخل سینی خشاب قرص رو دستش گرفت .. دونه ای بیرون کشید و با 

 به خاطر اینه که ویتامینات و به وقتش نمیخوری!_

لحنش صلح جویانه بود. به چشماش نگاه کردم. دیگه قرمز نبودن. قرص رو از دستش گرفتم و با مقداری آب 

 قورتش دادم.

میکنیم! فقط از این دیشب شوکه بودی و یه حرفایی زدی.. منم عصبی شدم و یه جوابایی دادم.. هر دو فراموشش _

 به بعد بیشتر مراقب خودت و کوچولوی من باش خوب؟!

 با تعجب سرمو بلند کردم.. خنده ی کوتاهی کرد.

 نترس... منظوری ندارم.. فقط اون کوچولو مالِ خودِ خودمه! نمیذارم هیچ کس حتی مامانش بهش آسیبی بزنه!_

 تم رو نوازش گونه روی شکمم کشیدم.از جاش بلند شد و بی حرف از اتاق بیرون رفت. دس

 متاسفم سام.. نمیتونم!_

 دقیقه ای طول نکشید که با جعبه ی کوچیکی تو دستش دوباره داخل شد. جعبه رو سمتم گرفت.

 اینم مالِ مامان کوچولوی اخمو!_

 گیر کرده بود قوطی رو ازش گرفتم . "مامان کوچولو"با فکری که پیش کلمه 

 ؟این.. چیه توش_

 با ابرو اشاره داد تا بازش کنم.

کاغذ کادوش رو پاره کردم و جعبه رو باز کردم.. چشمم از دیدن گوشی بزرگ و ظریف سفید رنگ چهار تا شد!....با 

 دقت بیرون کشیدمش. حتی تو دستم جا نمیشد!

 سامیار این..._

 معموال دخترا این رنگو دوس دارن.._
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 و صورتش چرخوندم!با ناباوری نگاهمو بین گوشی 

 یه سیمکارت دائمی هم گرفتم توشه.. از دیشبم گذاشتم شارژش پره.. دیگه نمیخوام ازت بیخبر بمونم. باشه؟!_

 لبخند کمجونی به سر خم شده و نگاه مظلومش کردم و چشمم رو باز و بسته کردم.

 ممنونم سام... بابت همه چی!_

 دستش رو جلوی بینیش گذاشت.

 ر الزم نیست. تو فقط مراقب خودت و عزیزت باش بسته.. باشه؟!هیش! تشک_

 لبخندم رو تکرار کردم.. آروم از کنارم بلند شدو از اتاق بیرون رفت.

روی تخت دراز کشیدم و لبخندی روی لبام جون گرفت.. شاید اونقدر کم رنگ که کسی متوجه هم نشه ولی برای 

 نوپا و ضعیف بود که از دل کوه سفت و سخت به سختی بیرون زده بود. من همین لبخند بی روح هم مثل جوونه ای

 ببین مامان... به این میگن موبایل.. باهاش صحبت میکنن.. اس ام اس میدن.. از حال هم خبر میگیرن!_

 به پهلو چرخیدم و تو خودم جمع شدم!

 اما حتی این اختراع قشنگم نمیتونه خبری از بابا برامون بیاره._

 ستمو روی شکمم گذاشتم.د

 یکی هست که دوستت داره... شنیدی بهت گفت عزیزم؟ گفت کوچولوی منی!_

 اشک سردم روی بالشت چکید.

 منم دوستت دارم مامانم... ولی تو فرشته ای!_

 بارون چشمام شدت گرفت.

رد و زجر آشنا نشی.. ناراحت واسه فرشته ها اینجا جایِ زندگی نیست... باید برگردی جایی که مثل مامانت با د_

 نشی.. زمین نخوری.. زخمی نشی!

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از ریزش اشکهام جلوگیری کنم. دوست نداشتم مهمون آسمونی چند روزم شاهد 

ریزش این اشکها باشه! موبایل و تو دستم جا به جا کردم و شماره سپیده رو گرفتم. با تاخیر و صدایی کنجکاو جواب 

 داد:

 بفرمایید!_

 منم سپیده._

 تویی نیل؟ خطِ جدیدته؟_

 آره.._

 سکوت کوتاه بینمون رو با سوالم شکستم.

 زنگ زدی؟_

 با صدایی ضعیف جواب داد:

 آره!_

 چی گفت؟_

 هم شمارشو داد هم آدرسش رو!_

 روی تخت نشستم.
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 پس چرا زنگ نزدی خبر بدی؟_

 صداش غمگین بود.

 . نبودی. راستش گفتم شاید نظرت عوض بشه.یه بار زدم.._

 کالفه دستی به پیشونیم کشیدم.

 آدرسو برام اس کن سپیده.. هر روزی که داره میگذره کارو سخت تر میکنه!_

 میخوای تنها بری؟_

 آهی کشیدم.

 چاره دیگه ای دارم؟_

 با کمی تعلل گفت:

 من میام باهات... فقط برای اینکه تنها نباشی!_

 بخند دردمندی زدم.ل

 نمیخواد سپید.. خودم میرم. تو نمیخواد شریک گناه بشی!_

 طعنه کالمم رو گرفت وبا صدایی آرومتر پرسید:

 سامیارو چیکار میکنی؟_

 نگاهی به در بسته انداختم.

 بعد اینکه تموم شد بهش میگم و از اینجا میرم!_

 ت ولی اگه بابات اینا بفهمن چیکار کردی هیچ وقت نمیبخشنت.نیل؟ من میترسم... اینکه حامله شدی گناه نیس_

 قرار نیست دیگه منو ببینن که ببخشن یا نبخشن!_

 یعنی چی؟؟ میخوای کجا بری تک و تنها؟_

 گوشه ی پیرهنم رو تو دستم گرفتم.

 م!یه جایی که فقط خودم باشم و خودم.. دیگه حتی تحمل صدای وزش بادم ندارم.. خیلی خسته ا_

 خسته نیستی... خودخواه و بی فکری.. به این همه آدم که دارن برات میسوزن فکر نمیکنی نه؟_

 بی حوصله گوشی رو تو دستم جا به جا کردم.

 نه فکر نمیکنم.. بعدا حرف میزنیم سپیده. فعال کاری نداری؟_

 دلخور شد.

 نه ندارم!_

تکیه دادم و زانوهامو بغل کردم. صدای اس ام اس گوشی بلند  خداحافظی گفتم و گوشی رو قطع کردم. به تاج تخت

 شد.

 "آدرس......... در ضمن ، منم میام!_"

 قفل صفحه رو زدم و پیشونیم رو به زانوم تکیه دادم.

 

 سرمو کمی خم کردم تا بتونم تابلوی مورد نظر رو توی پیاده روی پرازدحام و شلوغ بررسی کنم.

 مطمئنی همین جاست؟؟_
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 تو آدرس که همین و نوشته! بشین پیاده شم از این داروخونه بپرسم._

 انداختم.. از اینجا که قابل تشخیص نبود!"عالمه طباطبایی "نگاهی دوباره به ساختمون پزشکی 

 سپیده از روی جوی پرید و سمتم اومد.

 طبقه دومِ همینجاست پیاده شو._

. به محظ ورودمون به مطب دکتر با سیلی از مراجعین برخوردیم.. سپیده نفس عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده شدم

 آستینمو کشید و دمه گوشم گفت:

 تا صبح هم نوبتمون نمیشه!!_

 بی توجه بهش سمت میز منشی راه افتادم. دختر نگاهی گذرا به شکمم کرد و گفت:

 وقت قبلی دارید؟!_

 سرمو به معنی نه تکون دادم.

 شی ها؟! بعد همه اینا باید بری تو!خیلی معطل می_

 سرمو باال پایین کردم.

 ایرادی نداره!_

 مکثی کرد و باالجبار خودکار رو دست گرفت.

 اسمتون؟_

 نیلوفر بهرامی!_

 بیست و پنج تومن._

رد.. پول رو روی میز گذاشتم و کاغذ کوچیک رو دستم گرفتم. سپیده اشاره ای به دو صندلی خالی انتهای سالن ک

 همراهش راه افتادم و روی صندلی فلزی جا گرفتم. تو دلم غوغا بود..

حس گناه.. عذاب وجدان... دلسوزی.. و دلشوره رو با هم تجربه میکردم.سپیده دستش رو روی دستم گذاشت و با 

 چشمای غمگینش بهم خیره شد.

 هنوزم دیر نشده ها!_

 ومو برگردوندم.با انگشت شصتم دستش رو فشردم و با کالفگی ر

صندلی های فلزی مدام پر و خالی میشدن.. افرادی که با خوشحالی یا چشمای خیس از اتاق بیرون میومدن.. زوج 

 های جوون.. زن های تنها.. زن و شوهرهایی که با هم اومده بودن و ..

سرمون رو پایین انداخته و  تنها دخترهای کم سن و سال و تنهای سالن ما بودیم که زیر نگاه متعجب و کنجکاوشون

 منتظر رسیدن نوبتمون بودیم!

سالن تقریبا خالی شده بود.. آخرین مراجعه کننده هم از کنارمون بلند شد و وارد اتاق شد.. صدای پاشنه های بلند 

بلند زن توی سالن پیچید. منشی اشاره کوچیکی داد که بعد از خروجشون میتونیم بریم. صدای ویبره گوشیم اونقدر 

 بود که سپیده با آرنج به پهلوم کوبید.

 سامیاره.. بردارم چی بگم؟_

 پشت چشمی نازک کرد.

 مگه نمیدونی دیوونست؟ بعید نیست جی پی آر اس بهت بسته باشه.. جواب بده یه چیزی سرِ هم کن دیگه!_
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 با دودلی نگاهی به منشی انداختم و با اکراه گوشی رو جواب دادم.

 بله؟_

 لوم هست بازم کجایی؟؟مع_

 مطمئن بودم صدای بلندش از پشت گوشی هم شنیده میشه. دستم رو جلوی دهنم گرفتم.

 پیش سپیده ام!_

 نفسش رو عصبی بیرون داد.

 چرا جواب نمیدادی؟ میدونی چند بار زنگ زدم؟_

 سرمو برای سپیده ی نگران تکون دادم.

 سایلنت بود!_

 کی میای؟_

 ون گرفتم.لبم رو به دند

 گیر نده سامیار.. میام!_

منتظر جواب نشدم و گوشی رو قطع کردم. همزمان زن و مرد هم از اتاق بیرون اومدن.. از جام بلند شدم و به سمت 

اتاق آبی رنگ راه افتادم. خانم دکتر میانسالی با عینک ظریف روی چشمش و چهره ای جدی بدون نیم نگاهی بهمون 

صندلی رو به روش بنشینیم. سپیده صندلی دورتر رو انتخاب کرد و من روی صندلی رو به روی اشاره داد تا روی 

 میزش نشستم.

 رو به سپیده کرد و عینکش رو کمی پایین داد.

 نسبتتون با بیمار؟_

 سپیده نگاه دستپاچه ای بهم کرد.

 دوستشم!_

 سرشو مشغول پرونده رو به روش کرد.

 د!لطفا بیرون منتظر باشی_

سپیده با تعلل از جاش بلند شد و چشمای نگرانش رو بهم دوخت.. چشمم رو باز و بسته کردم تا اطمینان پیدا کنه!به 

 محض بیرون رفتنش استرسم هزار برابر شد.

 خوب؟ مشکلتون چیه؟_

میز انگشت دستم رو محکم با دست دیگم فشردم.جواب آزمایش رو از کیفم بیرون کشیدم و رو به روش روی 

 گذاشتم.نگاهی سرسری به محتویاتش انداخت و دستاش رو توی هم قفل کرد!

خوبه! دقیقا هفتمین هفته حاملگیتونه! اینجا که همه چی مرتب به نظر میرسه.. فقط برای اطمینان بیشتر یه _

 سونوگرافی هم مینویسم.

 یش کشیدن.سعی کردم لرزش صدامو کنترل کنم.. چقدر سخت بود تنهایی این بحث رو پ

من به خاطر سونوگرافی و سالمتیش نیومدم.. از یکی از دوستام شمارتونو گرفتم.. گویا شوهرش شیمیایی بوده و _

 برای سقط جنین ...
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با نگاه تیزی که بهم کرد باقی جملم توی دهنم ماسید.. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و به چهره متعجب و 

 عصبانیش خیره شدم.

 ا رو چی فرض کردی؟؟ اصال چند سالته؟ پدر بچه کجاست؟شما اینج_

سوالی که از شنیدنش هراس داشتم باالخره به زبون اومد.. دستم رو داخل کیفم بردم و صیغه نامه رو از داخلش 

 بیرون کشیدم.. روی میز گذاشتم و دوباره سر جام نشستم.

بچه خبر نداره... ما.. ما فقط صیغه محرمیت خونده  ازتون میخوام کمکم کنین.. شوهرم اینجا نیست و از وجود_

 بودیم ولی..

سرمو دوباره پایین انداختم.. نمیدونستم چجوری باید توضیح بدم.. واقعا سخت بود!سعی کردم جمالت پراکنده 

 مغزم رو جمع بندی کنم.

 کم کنین!این بچه حاصل یه اشتباه بزرگه که حاال تنهایی روی دوش منه... خواهش میکنم کم_

 با صدای بلندش از جا پریدم.

فکر کردی اینجا کجاست خانوم؟ میریین هر غلطی دلتون میخواد میکنین بعد با یه صیغه نامه و دو تا جمله ی مفت _

بچه میندازین؟ اصال میدونی پدرِ این بچه کیه؟ من که بعید میدونم.. اصال تو چند سالته؟ پدر و مادرت خبر دارن که 

 داری...

 دستم رو مشت کردم و جمله ای که میدونستم آخرش به کجاست رو با عصبانیت قطع کردم!

من کار خطایی انجام ندادم.. این بچه هم حالله.. فقط قبل از ازدواجمون به وجود اومده و حاصل یه اشتباه بزرگ _

 شده.. بهتون اجازه نمیدم با من اینجوری برخورد کنین!

 ست به در اشاره کرد.از جاش بلند شد و با د

پاشو برو بیرون خانوم... اینجا نه مرکز غیر قانونیه نه کشتارگاه.. تو هم به جای اینکه به فکر کشتن این بچه معصوم _

 باشی به فکر پیدا کردن پدرش باش.. ما بدون دستور قانون کاری انجام نمیدیم.. بفرما وقتمو نگیر.

یرحمش بند کیفم رو تو دستم فشردم. تو زندگیم هیچ وقت تا این حد تحقیر از جام بلند شدم و خیره به چشمای ب

 نشده بودم.. به سرعت سمت در رفتم و پشت سرم کوبیدمش!

اشک بی اختیار از روی صورتم سر خورد.. از چهره ی منشی و سپیده پیدا بود که جر و بحثمون رو شنیدن. دستمو 

به سرعت سمت در خروجی راه افتادم. هنوز دستم به دستگیره نرسیده جلوی دهنم گرفتم و بی توجه به حضورشون 

 بود که با صدای منشی تو جام ایستادم.

 خانوم؟_

 برگشتم و نگاهش کردم... اگه این یکی هم بخواد تحقیرم کنه اینجا رو روی سرشون خراب میکنم!

 سمتم اومد و کارتی رو رو بهم گرفت.نگاهی به دورو بر انداخت و از روی میز چیزی برداشت.. با عجله به 

روزانه کسای زیادی مثل شما میان اینجا.. خانوم دکترم برای همین تند شده.. این کارتو بگیر.. به هیچ کس نگو از _

 من گرفتی..بری اینجا کمکت میکنن مشکلت رو حل کنی.

 نگاهی به کارت توی دستش انداختم و با شک و دودلی از دستش گرفتم.

 ط قبلش باید زنگ بزنی و وقت بگیری.فق_

 اشکم رو پاک کردم و با لبخند سرمو براش تکون دادم. سپیده دستم رو کشید و دم گوشم گفت:
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شانس آوردی... البته دکتر هم چنان بی ربط نمیگفت.. اگه بجای نابود کردن خودت و اون بچه دنبال اون پارسای _

بیا برای بچه خودت پدری کن اآلن حال و روزت این نبود.. یا حداقل ازش بی وجود میگشتی و میگفتی لیاقت داری 

 شکایت میکردی تا نتونه تا ابد پاشو بذاره اینجا و دوباره آرامشت رو بهم بزنه.

 بدون اینکه نگاهی بهش بندازم کارت رو توی امن ترین جای کیفم جاسازی کردم و سوار ماشین شدم

 یم که سامیار صد بار زنگ زد!به جای پرچونگی زود بزن بر_

 نیشخندی زد و سوار شد

 میبینم کِیفت کوکه کوکه.._

 چشم و ابرویی براش اومدم و سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم.

 باالخره میشه.. باید بشه!_

. 

. 

آمد برام از همیشه سرمو تا حد ممکن پایین انداختم تا چشمم به واحد رو به روی آسانسور نیفته... این روزا رفت و 

سخت تر و نفس گیر تر شده بود. هر بار که در رو رو به این درچوبی باز میکردم صدای اون شکستنی لعنتی توی 

گوشم میپیچید و بوی عطر تلخش تو پرزای دماغم زنده میشد. دستم رو روی زنگ گذاشتم. میدونستم باید منتظر 

م رو برای فشردن دوباره زنگ باال برده بودم که در باز شد و چهره یه دعوای حسابی و مواخذه های سام باشم. دست

 بشاش خاتون تو چهارچوب در ظاهر شد!

 خوش اومدی دخترم.. بیا تو!_

 ابرویی باال انداختم و کفشامو در آوردم.. حتما هنوز سامیار نرسیده بود خونه!

ناپه نشسته بود و روزنامه ی توی دستش رو تا روبه همین که وارد خونه شدم. از دیدن سامیار که با آرامش روی کا

روی صورتش باال آورده بود در حد مرگ متعجب شدم! دست به عصا جلو رفتم و سالم آرومی دادم. روزنامه رو 

 پایین آورد.

 سالم!_

 تم.برای قطع کردن گوشی پشیمون شدم.. خیلی تند رفته بودم. سرمو پایین انداختم و راه اتاق رو پیش گرف

 گرسنت نیست دخترم؟_

 یاد ساقه طالیی که دم ظهر تو ماشین سپیده با هم خورده بودیم افتادم.

 نه.. خونه سپیده نهار خوردم!_

 پس بیا بشین یه چایی تازه دم دور ِ هم بخوریم مادر._

 برم لباسامو عوض کنم و بیام!_

 عادتم کشیده بودم و اتاق تاریکِ تاریک بود!در اتاق رو باز کردم و داخل شدم.. همه پرده ها رو طبق 

دست بردم و چراغ رو روشن کردم.. دستم روی کلید برق خشک شد.. مردمک چشمم تا حد ممکن گشاد شد.. همه 

ی موهای تنم از دیدن منظره رو به روم سیخ شد. وجود شخصی رو کنارم حس کردم ولی حتی قدرتش رو نداشتم تا 

 سرم رو برگردونم!

 وره؟چط_
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 دستم رو باال آوردم و جلوی دهنم گذاشتم.

چون نمیدونستیم پسره یا دختر سفیدش رو خریدم.. بعد تعیین نهایی جنسیتش با هم رنگش میکنیم! حاال یا _

 صورتی.. یا آبی.

از جلو رفتم و دستم رو روش گذاشتم.. بی نهایت زیبا بود.. گهواره ی بزرگی سفید رنگ چوبی که حلقه ی بزرگی 

 باالش آویزون بود و از حلقه چندین عروسک ملودیک!

دستم رو روی تک تک اجزاش کشیدم.. از فکر بچه ی کوچیکی که هر شب روی این تخت خوابش ببره ته دلم قند 

 آب شد. چشمم چراغونی شد. سامیار کنارم اومد و دستش رو پشتم گذاشت.

نش هم راحت تره! یکم که بگذره اتاقم رنگ میکنیم! همه ببین! گذاشتمش پیش تخت خودت.. اینجوری شیر داد_

 جارو پر از اسباب بازی میکنم براش.

 نگاهی به سرتاسر اتاق انداختم و سعی کردم تک تک گفته هاش رو به صورت زنده جلوی چشمم تجربه کنم.

م میبریم اتاق مهمان.. سفارش دادم یه کمد بزرگ هم براش درست کنن. میذاریم اون گوشه.. بساط خیاطی خاتون_

 نظرت چیه؟!

دستم رو روی نرده چوبیش سُر دادم و تا انتها رفتم.. طولی نکشید که سوسوی چراغونی چشمام سرد و خاموش شد.. 

 درست مثل عمر یه شهاب که فقط چند ثانیه روشن و پر حرارته!

 سعی کردم با حفظ ظاهرم کاری نکنم که سامیار مشکوک یا ناراحت شه!

روم سمت تختم رفتم و روش نشستم.. چهره سامیار و خاتون که پشتش ایستاده بود هنوزم هیجان زده و منتظر آ

 بود.. هر دو منتظر دیدن عکس العملم بودن! لبخند تصنعی به روش زدم.

 ممنونم سام.. نیازی نبود!_

ذاشته بودم اما منطق و عقلم هنوز دروغ بود... دروغه محض... قلبم رو پیش کودک فرضی داخل گهواره چوبی جا گ

هم دستور میداد تا از موضعم عقب نشینی نکنم. برای من راه برگشتی وجود نداشت.. وقتی حتی با وجود صیغه نامه 

 متهم به چنین جمالتی از پزشک این مملکت شده بودم.

 سامیار کنارم نشست و دستش رو روی دستم گذاشت.

 خوشت نیومد؟_

 ای زدم!لبخند دستپاچه 

 اومد... فقط نیازی نبود.. ما که قرار نیست اینجا بمونیم! جاتونو الکی تنگ کردی!_

 اخم غلیظی کرد.

 این تصمیمو تنهایی گرفتی؟_

 سرمو پایین انداختم.

 حقیقت اینه.._

 از جاش بلند شد.

جای دیگه البته به عنوان مهمون تو آزادی هر وقت که خواستی.. هر جا که خواستی بری.. پیش مامانت اینا یا هر_

 ولی این وروجک پیشِ خودم میمونه! دارم برای به دنیا اومدنش روزشماری میکنم!

 کنار در رفت و دستش رو روش کشید.
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یه فکری هم برای این در میکنم.. همه باید بدونن اینجا اتاق بچه است.. باید ببینم طرحای کارتونی بهترن یا نقاش _

 شه!بیارم عکس بک

سرمو بین دستام گرفتم و به نقطه ای خیره شدم.. باورم نمیشد این جنین کوچیک که هنوز هیچ جا از بدنش تشکیل 

نشده بود این چنین و با این سرعت محبت یه مرد رو ازآنِ خودش کرده باشه! چقدر زود پاش و تو این خونه که 

حدِ سامیار خیلی نگرانم میکرد.. چیزی که خارج تمام حتی خونمون هم نبود سفت کرده بود! دوست داشتن بیش از 

 محاسبات چند روزم پیدا شده بود و میدونستم همه ی کارها رو سخت تر خواهد کرد!

 

صبح زود از خواب بیدار شدم و برای جلوگیری از هرگونه حرف و سخنی صبحانه کامل خاتون رو بدون اعتراض و به 

کرده بودم و ازم خواسته بود ساعتِ ده تو مطب باشم! خاتون وقتی شنیده بود زور خوردم.. دیشب با منشی صحبت 

 باز هم میخوام برم بیرون نگاه مشکوکی بهم کرده بود و گفته بود:

خیلی خوبه مادر که روحیت اومده سر جاش و از این چهاردیواری میری بیرون ولی ای کاش به درس و دانشگاهت _

 هم سروسامون بدی!

 تنها سکوت اجباری من و نگاه های زیر زیرکی سامیار بود!و جوابش 

لباس راحت و تیره رنگی تن کردم و کتونی های راحتیم رو پام کردم. خجالت میکشیدم از خدا بخوام تو این روزِ 

سخت همراهم باشه.. همه ی تنم مثل بید میلرزید و قلبم تو سینه هر ثانیه با شدت بیشتری کوبیده میشد! برای 

طمینان و محض احتیاط ساک کوچیکم رو حاضر و آماده از همه ی وسایل شخصیم داخل کمد قرار داده بودم.. گونه ا

 ی خاتون رو محکم بوسیده و با نگرانی از خونه بیرون رفته بودم!

رستاده ماشین دربستی در اختیار گرفتم و سمتِ مطب راه افتادم. خودم به سپیده خبر نداده بودم. آدرس رو براش ف

 بودم و خواسته بودم یک ساعت دیگه جلوی درِ مطب باشه. نمیدونستم با چه حالی قراره از اونجا بیرون برم!

دستمو داخل کیفم بردم و اسکناس های شق و دست نخورده رو یک بار دیگه شمردم. برای من هیچ چیز به اندازه 

 خطرناک و بازی با جونم بود! انجام این کار مهم نبود.. حتی اگه مثل گفته سپیده کاری

 آدرس دقیق لطف میکنی آبجی؟ دیگه داریم کم کم میرسیم به میدون!_

 دست بردم توی جیبم تا آدرس رو بیرون بکشم.. خالی بود!

جیب دیگم.. جیب های کیفم.. زیپ های مخفی.. تو هیچ کدوم نبود. دستمو به پیشونیم کوبیدم.. کاغذ آدرس رو 

 گذاشته بودم!روی پاتختی جا 

 چی شد آبجی؟_

 گوشی رو روی گوشم گذاشتم.

 چند لحظه!_

 با اولین بوق جواب داد.

 سپیده؟ آدرس رو میگی؟ کاغذ رو جا گذاشتم._

 باشه چند لحظه واستا!_

 بدو عجله کن. _

 قطع کن اس کنم._
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د. آدرس رو برای راننده خوندم گوشی رو قطع کردم و منتظر شدم. به محض قطع شدن صدای اس ام اس اش بلند ش

 و دوباره تو سکوت ماشین به فکر فرو رفتم.

. 

. 

نگاهی به ساختمون کهنه و درب و داغون انداختم.. پالکش که همین بود.. چشمم به محله ی شلوغ و پررفت و آمد 

 افتاد. میشد حدس زد یکی از محله های قدیمی و پایین شهر تهرانه!

ا به جا کردم و از پله های باریک و مارپیچ باال رفتم. بعد از پاگرد طبقه اول باالی در سفید کیفم رو روی دوشم ج

 رنگ تابلوی طالیی و کهنه ای خودنمایی میکرد.

 "دکتر نسرین ملکی"

 نفس عمیقی کشیدم و داخل شدم. دختر جوونی جلو اومد.

 چرا زنگ رو نزدین؟ شما؟_

 اتاق قدیمی و نسبتا تاریک میچرخوندم گفتم: همین طور که چشمم رو دور تا دور

 بهرامی ام.. گفتید ده اینجا باشم!_

با دست اشاره داد تا بنشینم. کیفم رو توی دستم مچاله کردم و با پاهام روی زمین ضرب گرفتم. با صدایی دادی که 

 ور شکمم حلقه کردم.از داخل اتاق بغل دستی به گوشم رسید نیم متر تو جام پریدم و دستمو بی اراده د

 منشی خندید.

 اگه دوسِش داری چرا میخوای بندازیش؟_

 استفهام آمیز نگاهش کردم.

 بله؟!_

 چشمش رو چرخی داد.

 بیا اینجا حساب کتاب کنیم.. تو کال از مرحله پرتی._

م پیش ناله های ضعیف پول رو از کیفم در آوردم و رو به روش روی میز قرار دادم. چشمم به در اتاق بسته و حواس

 زن بود!

 دستمو روی شکمم گذاشتم.

 دردش میاد؟_

 لبخند ژکوندی زد.

 بچم!_

 این بار خندش بلند تر شد.

 چه بچم بچمی میکنی حاال؟ تا نیم ساعت دیگه مثل یه تیکه گوشت میندازنش تو سطل آشغال!_

صندلی نشستم. ناله ها قطع شده بودن...از ضربه  از تصورش چهرم در هم شد.. اخم غلیظی بهش کردم و دوباره روی

های پی در پی ام به کاشی زیر پام زانوهام ذوق ذوق میکردن! در اتاق باز شد و زن جوونی با حال زار و دستی که 

 دیوار ها رو تکیه گاه کرده بود خارج شد.. بی اختیار از جام بلند شدم.. کیفم کامال تو مشتم مچاله شده بود!

 سمت اتاق نیمه باز رفت.منشی 
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 صدات که کردم بیا تو!_

سرمو کمی جلو بردم.. از دیدن دستکشهای خونی زن داخل اتاق دل و رودم در هم پیچید. دستم رو جلوی دهنم 

گرفتم و با دو سمتِ دستشویی دویدم. به محض بیرون اومدن از دستشویی با ابروی باال رفته و لبخند معنادارِ منشی 

 شدم. رو به رو

 خیلی سوسولیا؟ این جوریشو ندیده بودم! برو تو خانوم دکتر منتظره!_

سرمو تکون دادم. دستم رو دور دهن خیسم کشیدم و وارد اتاق شدم. دیگه خبری از دستکشای خونی نبود ولی بوی 

شو تو هم خون رو میشد از چند فرسخی اتاق بزرگ حس کرد. زن خوش پوش و میانسالی پشت میز نشسته و دستا

قالب کرده بود.. رو به روش نشستم و همه ی اجزای اتاق رو از نظر گذروندم. مانیتور کوچیکی گوشه ی اتاق بود و 

چند دستگاه دیگه کنارش قرار داشت.. طرف چپش هم پرده آبی رنگی که پشتش دیده نمیشد! سالم آرومی دادم 

 که جوابم و داد و بهم خیره شد.

 میترسی؟_

 روی لبخند کمرنگش ثابت کردم.چشمم رو 

 یکم!_

 چند وقتته؟_

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم.

 وارد هفته هشتم شدم._

 چشمش روی اجزای صورتم به کنکاش دراومد.

 چند سالته؟_

 انگشتامو تو هم قفل کردم.

 بیست!_

 سرش رو با تاسف تکون داد و از جاش بلند شد.

 ر روز ده ها دختر هم سن و سال تو میان اینجا. بیا بخواب!نمیپرسم چرا اینجایی چون د_

 دستپاچه از جام بلند شدم.

 ولی من ازونا نیستم.. بچه ی من حروم نیست!_

 دست از کار کشید و با پوزخندی نگاهم کرد.

 پس اینجا چیکار میکنی؟_

 سرمو پایین انداختم..

 مجبور شدم.. به هم محرم بودیم.._

 داد و به جایی پشت پرده اشاره کرد.سرشو تکونی 

 حاال هر چی.. بیا بخواب.._

با قدمای سست سمت تخت راه افتادم. انگار به پاهام وزنه وصل کرده بودن. حاضرم قسم بخورم چیزی از داخل 

ی شکمم رو چنگ میزد. لباسم رو از تن کندم و روی تخت دراز کشیدم. از دیدن ابزارهای عجیب و خوفناک خون تو

 رگ هام منجمد شد. چشمم رو با ترس و التماس بهش دوختم.
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 من... من مهم نیستم.. اون چی؟ درد میکشه؟؟_

 به چهرم دقیق شد.. سرش رو پایین آورد.. نزدیک صورتم.

 معلومه که میکشه.. این بچه قلب داره.. نبضش میزنه.. چی فکر کردی پیش خودت؟؟ که با سوسیس طرفیم؟_

رو روی شکمم گذاشتم.. دهنم تلخ شد.. تلخ تر از زهر.. نگاش از روی صورتم تا روی دستم سُر  با وحشت دستم

 خورد.

 پاشو!_

 دستمو کشیدم ... صدام میلرزید.

 چرا؟!_

 به سمت مانیتور و دستگاه های گوشه اتاق رفت.

 پاشو بیا اینجا.._

 با تعلل از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم..

 خواب روی این تخت.. تا حاال سونو کردی؟بیا ب_

 چشمم رو به مانیتور روشن دوختم.

 نه!_

 نفس عمیقی کشید.

 بخواب.. شاید بهتر باشه خودت بشنوی._

 لباسم رو باال زد و ماده سردی رو زیر شکمم مالید.خیره به مانیتور لبخند مالیمی زد.

 میخوای ببینیش؟_

 ش عمیق تر شد.نفسم تو سینم حبس شد.. لبخند

 ببین.. !_

 سرمو برگردوندم و به تصویر سیاه و سفید مانیتور چشم دوختم.

 ببینش.. توی اون کیسست.. میبینیش؟_

 چیزی ته دلم تکون خورد.. اونقدر محکم که دستم بی اراده روی قلبم رفت!

 میخوای صداشو بشنوی؟_

ه شدم. دست برد و یکی از دستگاه ها رو روشن کرد.. صدای بلند چشم از مانیتور برداشتم و با ناباوری به دکتر خیر

 و تند ضربان قلبش پخش شد!! همه ی تنم لرزید.. بی اراده خندیدم.. بلند و هیستیریک!

 میشنوی؟ صدای قلبشه!_

هر چشمم رو دوباره به تصویر توسی رنگ غیر قابل تشخیص دوختم.. باورم نمیشد.. این قطعا یه معجزه بود..با 

صدای بمی که از میکروفون خارج میشد قلبم سرشار از آرامشی عجیب میشد. انگار یه نفر از درون فریاد میزد.. من 

اینجام.. من پیشتم.. از اآلن تا همیشه.. من تنهات نمیذارم.. من دیگه مالِ خودِ خودتم...گونه هام خیس شد.. خیس از 

نم با صدا وجودش رو فریاد میزد... و مادری که با بی شرمی پا اشک شوق و خوشنودی! قلبی کوچیک که داشت درو

گذاشته بود به جایی که این صدای قشنگ.. این طنین زیبا و دوست داشتنی رو برای همیشه خاموش کنه. تصویر 

 خاموش شد.. صدا قطع شد.. دکتر نگاه بی تفاوتی به صورتم انداخت و گفت:
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 یگه میدونی داری کی رو چی رو از بین میبری.. برو بخواب که کلی وقتمو گرفتی!حداقل اآلن بارِ گناهم سبکتره.. د_

نگاهی به تخت آماده و تجهیزات وحشتناک انداختم.. با حرکتی آنی از جام بلند شدم و سمت لباسام رفتم.. همه رو با 

تم رو از روی مانتو روی سرعت پوشیدم. دکتر چیزی نمیگفت.. فقط با لبخند و نگاه معنا داری نگاهم میکرد.دس

 شکمم کشیدم و با بغض گفتم:

 ببخش مامانو عزیزم.. ببخش!_

 با پشت دست اشکامو پاک کردم.

 برو پولتو از منشی بگیر.. برو بشین بچه اتو بزرگ کن.. به هر قیمتی.. از هر کی که هست بچته!_

. هنوز دستم به دستگیره نرسیده بود که در با بی توجه به صدای پر از آهش و بدون کلمه ای سمت در راه افتادم.

شدت باز شد.. چشمم از روی سینه ی برجسته ای که باال پایین می شد باال اومد..سامیار با چهره ای غضبناک و 

 چشمایی که ازشون آتیش میبارید رو به روم ایستاده بود.. نگاهی به پشت سرم انداخت.

 کردی؟_

 ش همه ی ستونهای تنم رو لرزوند.سرمو پایین انداختم.. فریاد

 با توام لعنتی.. کار خودتو کردی؟؟_

سرمو به معنی نه تکون دادم.. دستش رو داخل موهاش برد و نفس عمیقی کشید.. قبل از اینکه بتونم پا از پا بردارم 

 مچ دستم رو تو دستای مردونه و قویش گرفت و به شدت منو همراه خودش کشید..

رم از همیشه سفت تر به نظر میرسید.. جو سنگین محیط اونقدر سکوت تلخی رو همراه خودش صندلی چوبی زی

داشت که گوشم بی اختیار سوت میکشید.. پاهامو تا حد ممکن به هم جفت کرده بودم. سرمو توی یقم فرو برده 

.. دستام داغه داغ بودن... بودم و انگشتامو میفشردم.. دستام خیس از عرق بودن.. ولی این بار نه از استرس و درد

 بعد از مدت ها گرم و زنده!

بعد از مدت ها حس میکردمشون.. بعد از مدت طوالنی که وقتی لمسشون میکردم حس میکردم یه تیکه یخ ان، 

امروز دوباره دست شده بودن.. سر تا سر بدنم گرم از وجود یه زندگی شده بود.. زندگی کوچیکی که به بزرگی دریا 

رو در خودش حل کرده بود. صدای ریز و قدرتمند اون قلب کوچیک و دوست داشتنی لحظه ای فکرم رو رها وجودم 

نمیکرد.. چطور نتونسته بودم این همه مدت حس اش کنم؟! موجودی که باعث خوفم میشد.. موجودی که فکر 

صور صدای گریش تمام موهای میکردم با اومدنش عذاب بعد از مرگ رو تجربه خواهم کرد! موجود کوچیکی که از ت

تنم راست میشدن حاال تنها با صدای چند ثانیه ایه قلبش منو چنان شیفته ی خودش کرده بود که دوست داشتم تموم 

مدت به جای خوابیدن ... غذا خوردن و حتی نفس کشیدن بنشینم و ساعت ها به اون طنین زیبا و دلنشین گوش 

چه بویی میداد.. دوست داشتن.. دوست داشته شدن.. تصور مامان گفتنش تموم بدم.. گوش بدم و یادم بیارم زندگی 

 سلول های تنم رو برای زندگی دوباره برپا کرده بود!

صدای برخورد قاشق به دیواره استکان شیشه ای که هر لحظه بهم نزدیک و نزدیک تر میشد باعث شد سرمو باال 

 یه دنیا حرفِ نگفته داشت.. یه دنیا گله.. یه دنیا سرزنش! بگیرم.. خاتون استکان رو سمتم گرفت.. چشماش

 بخور دخترم.. باز فشارت جا به جا میشه!_
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قرص و لیوان رو از دستش گرفتم و شربت غلیظ و شیرین رو تا ته باال کشیدم.. لبخند نرم و مالیم گوشه ی لبم غیر 

. این آرامش اعصاب خورد کن برای سامیاری که با قابل کنترل بود.. میدونستم همه ی این رفتارهای خونسردانم.

 چهره ای درهم جلوی چشمم رژه میرفت و سعی در کنترل اعصابش داشت تا چه حد مسخره و آزاردهنده بود.

لیوان رو روی میز کنارم گذاشتم و از جام بلند شدم. دوست داشتم برم و یه بار دیگه اون تخت کوچیک رو نگاه کنم. 

عت ها کودکِ کوچیک و دوست داشتنیم رو توش تصور کنم. قدم اول رو که برداشتم با صدای نعره نگاه کنم و سا

 بلندش رعشه به اندامم افتاد.

 کجا؟!!_

 سرمو آروم باال آوردم و نگاش کردم.

 میرم اتاقم!_

 پوزخند بلندی زد. دستش رو پشت سرش قالب کرد و بهم نزدیک و نزدیک تر شد!

 .. میشنوی خاتون؟؟ خانوم میخواد بره اتاقش..!!که اینطور؟!.._

 بازوم رو گرفت و منو دوباره روی صندلی نشوند.. سرش رو خم کرد.

 چایی.. نسکافه ای.. کاپوچینویی میل دارین بیاریم براتون اتاقتون؟؟_

 سرمو با اخم پایین انداختم.. دستش رو محکم روی میز بغل دستم کوبوند.

نکن.. اآلن خسته ای.. ده ها کیلومتر رفتی تا گوشه کنار تهرون، جاهایی که من جرات نکردم تا به  دِ بگو... تعارف_

 حال برم رفتی که بچتو بندازی!

... 

 حق داری خسته باشی!... منم بودم خسته میشدم!_

 سرمو بلند کردم و تو چشماش براق شدم.. تا خواستم چیزی بگم دستشو گذاشت جلوی دهنش.

 نگو نیل! هیچی نگو از اینی که هستم سگ ترم نکن.. هیچی_

 خاتون اعتراض کرد.

 سام؟_

تو هم هیچی نگو خاتون.. میخوای بگی به ما چه؟ غریبه ایم؟ نه پدرشیم نه مادرش؟ نه داداشش نه شوهرش؟ _

خواد بخوره آره.. هیچیش نیستم.. هیچ کارش نیستم ولی به عنوان یه غریبه اجازه نمیدم هر گهی که دلش می

میفهمی؟ این یکی رو دیگه خیلی لوسش کردن.. خیلی لی لی به الالش گذاشتن.. وقتشه به خودش بیاد و ببینه داره 

چه غلطی میکنه.. وقتشه از خواب بلند شه و به اطرافش نگاه کنه.. بسته این همه خطا و اشتباه خاتون.. باید بزرگ 

 شه!

 مخاطبش دوباره من شدم.

گفتم؟ باید بزرگ شی.. آدم شی.. تو قصه زندگی نمیکنیم ... چشماتو باز کن.. زندگی خاله بازی شنیدی چی _

نیست.. دِ لعنتی اون بچه تو شکمت عروسکت نیست که صاف صاف پا میشی میری اون خرابه بندازیش.. تو اصال 

دت چی؟ میدونی چه بالیی آدمی؟ احساس حالیته؟ نمیفهمی قرار بود مثل چرخ کرده از شکمت بکشنش بیرون؟ خو

 سر خودت میومد؟ دِ میدونی لعنتی؟؟

 تلخ شدم.. از جام بلند شدم و رو به روش سینه به سینه ایستادم.
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 به تو چه سام؟ به توچه؟ بچه بچه ی منه.. جون جونه منه.. به تو چه؟_

 دستشو به کمرش زد و تحقیرآمیز نگاهم کرد.

نه که تا آخر عمرشون داغ بچه رو دلشون بمونه و بسوزن.. کسایی مثل تو به جز مادرایی مثل تو لیاقتشون فقط ای_

 عشق بازی و جنگولک بازی چیز دیگه ای حالیشون نمیشه..

دستم رو مشت کردم.. چشمم میسوخت.. از اشکی که با همه سعیش داشت جلوی فرو ریختنش رو میگرفت. دستمو 

وبیدم. صدای بلند برخورد دستم با صورتش تو فضا پیچید.. دستم باال بردم و با همه ی قدرتم توی صورتش ک

 سوخت.

 سرش رو کمی کج کرد و پایین انداخت.. پوزخندش هنوزم گوشه لبش بود..دستش رو روی گونش گذاشت.

دستمو پایین آوردم و به زیر پام خیره شدم.. چیکار کرده بودم! .. قلبم به شدت تند میزدد.. کاش میشد بهش بگم 

چقدر پشیمونم.. به کسی که حرفای تلخش واقعی تر از واقعیت بود... کسی که تو تموم این مدت تو گوشم یاسین 

خونده بود و من هیچ وقت معنی عمیق حرفاش رو درک نمیکردم. حق با سام بود.. اگه امروز صدای قلب اون بچه رو 

 نمیشنیدم....

ستاده بود.. صدایی از خاتون هم بیرون نمیومد.. لب باز کردم تا چیزی سرمو آروم باال آوردم. هنوز تو همون حالت ای

 بگم.. چیزی که این اشتباه بزرگ رو کمی هم شده جبران کنه!

 سام.. من.._

با چشمای قرمزش نگاهم کرد.. اونقدر شاکی و دردمند که همه ی صورتم سوخت. تلخندی به روم زد.. پشتش رو به 

دای کوبیده شدن در آخرین قوای تن خستم رو هم ازم گرفت. خودم رو روی صندلی من کرد و سمت در رفت.. ص

 رها کردم و سرمو بین دستام گرفتم.

خاتون از کنارم آروم بلند شد و سمت اتاق رفت.. دقیقه ای بعد با چادر نمازش گوشه ی اتاق قامت بست.. از خودم 

نو جبران کرده بودم. با آخرین سرعت سمت اتاقم راه متنفر شدم.. مثل گربه کوره همه ی زحمات و لطف هاشو

 افتادم و خودمو روی تخت رها کردم..بغضم شکست و صدای بلند گریم سکوت مرگبار اتاق رو شکست!

. 

. 

 بوی خوش قیمه تو مشامم پر شد.. چشمم رو آروم باز کردم. خاتون با لبخندی مالیم باالی سرم ایستاده بود.

 ا یا میای پیشِ ما؟برات بیارم اینج_

 بلند شدم و روی تخت نشستم.. دستم و روی چشمای قرمز و پف آلودم کشیدم.

 مگه ساعت چنده؟_

 پنجِ عصره مادر.. ما هم صبر کردیم یکم بخوابی بیدار شی بعد بخوریم._

 ما؟ پس سام برگشته بود! با شرمندگی پرسیدم:

 سامیار برگشته؟_

 لبخند معنی داری زد.

دت به قهر و کینه نداره مادرجون... تو هم زیاد بزرگش نکن.. دوستتون داره. هم خودتو هم بچتو.. احساس عا_

 مسئولیت میکنه!
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 چقدر با این بزرگواریشون خا رو خفیف میشدم!

 کنترلم از دستم خارج شد. من معذرت میخوام!_

 دستش رو روی گونم کشید.

صابت ضعیف شده. بیا نهار و بخوریم به مامانت تلفن کن. طفلی امروز باهات پاشو مادر.. به خاطر حاملگیته.. اع_

 حرف نزده نگرانه!

 سرمو تکون دادم. زانوشو گرفت و آروم سمت در راه افتاد..

 خاتون؟_

 برگشت و منتظر نگام کرد. سرمو پایین انداختم.

 شده بودم.. من بچمو دوست دارم باور کنین! من نمیخواستم اون کارو انجام بدم.. قبل از اومدن سامیار منصرف_

 لبخند اطمینان بخشی به روم زد که همه ی تنم پر شد از آرامشی عجیب!

میدونم مادرجون... از لحظه ای که از در اومدی تو فهمیدم.. امروز قیافت شکل مادرا شد.. امروز کامل شدی و من با _

 یا که غذا سرد میشه!پنجاه سال تجربه اینو تو لحظه اول فهمیدم! ب

لبخند متقابل و گرمی به چهره مهربونش زدم و از جام بلند شدم. سام پشت میز نشسته بود و با آرامش لیوان آب رو 

 توی دستش میچرخوند. با دیدن من لبخند کم جونی زد

 بیا مامان کوچولو.. بیا ببین خاتون چه کرده!_

باورم نمیشد! طوری رفتار میکرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.. بزرگی این با ناباوری و شرم سمت میز راه افتادم.. 

مرد هیچ جوری توی مغزم نمیگنجید. صندلی نزدیک بهش رو انتخاب کردم و نشستم. ردی روی صورتش نبود.. 

 هیچ اخم و عصبانیتی هم درکار نبود. همون سامِ آروم همیشگی!

 آروم زمزمه کردم:خیره به گونه ی مردونه و همیشه صافش 

 ببخش.. سام.. نمیدونم چی بگم!_

 دستش رو روی دستم گذاشت.

اگه این سیلی رو نمیخوردم یه جای کار میلنگید.. همین که از مادر بودنت دفاع کردی برای من اندازه کل دنیا _

 ارزش داره.

 سرمو پایین انداختم.

میخوامش.. از این به بعد همه ی زندگی من به خاطر اون و امروز.... صدای قلبشو شنیدم سام.. با همه وجودم _

 آرامشش خواهد بود.

 دستم رو فشار خفیفی داد.

 همه زندگیِ من هم برای آرامش شما دو تا وروجکه.. شک نکن!_

به چهرش خیره شدم. برای اولین بار عمیق و طوالنی. چقدر دوست داشتنی و آروم بود.. پیشونی بلند و موهای 

ییش که همیشه مثل بوکسر ها کم و کوتاه نگه میداشت.. خطوط ذوزنقه ای دور صورتش که چهرش رو آروم و خرما

ازش ساخته بود.. مردی که با آسودگیِ خاطر  "مرد"در عین حال با صالبت میکرد.. همه و همه ترکیبی قوی از یه 

 ی..پشتت رو بهش تکیه کنی و مفهوم عمیق اعتماد و اطمینان رو تجربه کن
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ولی برای من.. برای منی که تا آخرین قطره های اطمینان ازآنِ مردَم شده بود این کلمه پوچ و بی معنی بود.. برای 

راه دور و دراز پیشِ روی من تنها من بودم و کسی از من! منی که قرار بود برای بچم هم مادر و هم پدر باشم.. پناه 

 نبرد تن به تن با سرنوشت من برای اولین بار و تا به همیشه تنها بودم!باشم.. نفس باشم.. زندگی باشم! توی این 

 

دستمو از زیر دستش آروم بیرون کشیدم و مشغول خوردن غذام شدم.. بعد از مدت ها طعم غذای گرم رو زیر 

از  دندونهام حس میکردم.. حس غریبیه! وقتی میدونی قرارِظرف بشقابی رو با وجودی شریک شی! با وجودی که

 شیره وجودت میمکه و رشد میکنه!

بعد از خوردن غذا و جمع کردن میز سمت اتاقم پناه بردم. خیلی برنامه های به هم ریخته داشتم که باید روی نظم 

میومد.. طوفانی بی رحم از زندگیم گذشته بود و همه چیز رو داغون و ویرون کرده بود.. حاال که آفتاب دوباره تابیده 

رسید که سر و سامونی به این خرابه ها و آوارها بدم.. نه برای خودم که خودی برام نمونده بود... من بود، وقتش 

بزرگترین چیزی بود که گردباد این طوفان با خودش ازم برده بود..  "من"بزرگترین بهای این طوفان بی رحم بودم.. 

بود که بی دعوت و آروم پا تو خلوت سیاهم  همه ی زندگی من.. از حاال تا به همیشه.. تماما برای سوم شخصی

 گذاشته بود و نورش رو از کوچیکترین روزنه به دریچه قلبم تابونده بود!

 پنجره اتاقم رو تا آخر باز کردم و چند نفس عمیق کشیدم.

 به خاطر تو زندگی میکنم مامانم.._

.. 

 یذارم آب تو دلت تکون بخوره.به خاطر زندگی کردن تو زندگی میکنم.. بهت قول شرف میدم نم_

 یه نفس عمیق دیگه.

 قول میدم قوی ترین مامان دنیا باشم._

 خوبه دیگه! تا نُه ماه میخوای سر و کلمونو ببری؟ جمع کن بابا این مامان مامان بازیا رو!_

 برگشتم و با اخم ساختگی نگاش کردم.

 حسودی میکنی نمیتونی مامان بشی؟_

 د.. بهم نزدیک شد.حالت نگاهش عوض ش

 عوضش میتونم بابا بشم.. فقط اگه تو بخوای!_

 نگامو ازش گرفتم.

 منظورتو نمیفهمم سام.. منو میترسونی.. خودت میدونی که من.._

من فقط میدونم که اون بچه تو شکمت به یه پدر احتیاج داره.. به یه مرد که بتونه خواستشو به زبون بیاره و بهش _

 ار اون مرد من باشم نیل!تکیه کنه! بذ

 آب دهنم رو به سختی قورت دادم.. متوجه منظورش نمیشدم.

 ازم چی میخوای سام.. تو که میبینی حال رو روزمو!_

 سرشو به طرفین تکون داد.

 من ازت هیچی نمیخوام نیل.. نه عشق.. نه محبت.. فقط بذار اسمتون توی شناسنامم باشه!_

 کشید.. چشمای شوک شدم رو بهش دوختم. سرم گیج رفت.. پشتم تیر
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 میدونی داری چی میگی؟؟_

 دستمو گرفت و منو روی تخت نشوند.. خودش هم کنارم نشست.

ببین.. فردا پس فردا این بچه به دنیا میاد.. تو بیمارستان پدرشو میخوان.. امضای اونو میخوان.. نه فقط بیمارستان و _

.. از همه اینا بگذریم.. خودش چی؟ وقتی ازت بپرسه پدرش کجاست چی میگی اداره ها و همه ی جاهای اجتماعی

بهش؟ بیا از اونم بگذریم.. تو توی یه روز با شنیدن ضربان قلبش اینجوری عاشق و وابسته این بچه شدی.. هیچ فکر 

 ش چی میشه؟کردی بعد چند سال زندگی باهاش وقتی سر و کله پارسا یا خانوادش پیدا شه و بخوان ازت بگیرن

 همه تنم لرزید.. حتی فکر کردن بهش هم تمام ستون های بدنم رو میلرزوند. دستمو روی شکمم گذاشتم.

 نمیذارم سام.. اگه بمیرمم نمیذارم.. این بچه مالِ منه. فقط من! نمیذارم اینم ازم بگیرن._

 دستامو توی دستش گرفت.

رایط ها چی میگه! خودت میدونی اگه بخواد هیچ کس نمیتونه عزیزِ من.. خودت خوب میدونی قانون تو این ش_

 جلوشو بگیره.. باالخره پیداش میشه.. دیر یا زود.. میاد نیل.. برمیگرده!

قلبم تیر کشید.. یعنی ممکن بود پارسا روزی برگرده؟ نه! نمیتونستم باور کنم.. نمیخواستم باور کنم که روزی 

دعای برگشتنش سر کرده بودم ولی امروز حاضر بودم تمام دار و ندارم رو از دست برگرده.. تمام این دو ماه رو با 

بدم ولی پارسا هیچ وقت دیگه وارد زندگیم نشه.. چقدر عجیب بود مادر شدن.. من رو آوارهای عشق پارسا جوونه 

یاره و ریشه ی این ضعیف و ظریف عشق بچم رو کاشته بودم.. نمیتونستم اجازه بدم اون مُرده سر از خاک بیرون ب

 محبت و عشق رو هم همراه خودش مدفون کنه!

 نمیذارم !.. میرم.. از این شهر.. از این کشور برای همیشه میرم. میرم یه جایی که نتونه پیدامون کنه!_

 تو مردمک لرزون چشمام خیره شد.

یه بچه رو بی پدر بزرگ کنی؟ باید فرار تا کِی؟ فکر کردی میتونی به تنهایی از پس مشکالت جامعه بر بیای و _

عاقالنه فکر کنی و تصمیم بگیری ! پدر و مادرت دیر یا زود میان و از همه چیز باخبر میشن.. فکر کردی میذارن 

راست راست واسه خودت بچرخی؟.. اجازه بده باال سرتون باشم.. تعهد کتبی میدم که هیچی ازت نمیخوام.. هیچ 

 م کنارتون باشم.انتظاری ندارم. فقط میخوا

 هراسون از جام بلند شدم.. پشتم رو بهش کردم!

 این کار چه سودی برای تو داره؟ چرا میخوای زندگی خودتو خراب کنی؟ چرا میخوای به پای ما بسوزی؟_

 بلند شد. منو سمت خودش چرخوند.

 نگام کن .. تو چشام خوب نگاه کن.. ببین توشون چی میبینی؟_

ش چرخوندم.. نگاهش مثل آینه شفاف بود.. اشکم ناخودآگاه چکید و تا روی چونم سر خورد. با نگامو بین چشما

 شستش پاکش کرد.. آروم زمزمه کردم:

 بفهم سام.. نمیتونم.. من چیزی ندارم که بهت بدم.. تو هم با من تو این زندگی میپوسی._

 م بدنم سرازیر شد!دست گرمش رو روی شکمم گذاشت. حس گرم حمایت مثل برق به تما

 اینو یادت رفت؟ این قرارِ دلیل زندگی خیلی ها باشه! همین که یه تیکه از تو بابا صدام کنه برام بسته.._

 تو چهرش دقیق شدم.. یعنی واقعا عالقه ای این بین بود؟

 بریم بیرون یکم قدم بزنیم؟ یه بستنی توپ میچسبه!_
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 لبخند نصفه نیمه ای زدم و سرمو تکون دادم. سعی کردم از حالت شوکه ام خارج بشم..

 من پایین منتظرتم.. دیر نکن!_

. 

. 

با قاشق توت فرنگی بزرگ داخل ظرف بستنی رو برداشتم و توی دهنم گذاشتم.. سرمو که باال آوردم سام با لبخند 

 نگاهم میکرد.

 خیلی هوس انگیز به نظر میرسید!_

 اد خنده های یهویی و بلند پارسا افتادم!خنده آرومی کرد .. نا خودآگاه ی

 من که چیزی نگفتم.. راحت باش!_

 از پشت شیشه به بیرون خیره شدم

 پارسا یکم آرومتر بخند همه دارن نگاهمون میکنن!"

 "به جهنم.. به کسی چه ربطی داره ؟من خوشم میخندم.. اونا هم خوش باشن بخندن.. هوم؟_

 ینم تیر کشید.نفس عمیقی کشیدم که قفسه س

 چرا نمیخوری؟_

 با دستم بستنی نیمه کاره رو پس زدم.

 اشتهام کور شد._

بی صدا چند لحظه بهم خیره شد . قاشقی فالوده توی دهنش گذاشت و دستاشو روی میز قالب کرد. نگاش به بیرون 

 بود.. جایی دور تر از خیابون پر تردد رو به رو!

ض شد و تو یه هفته مرد.. چیز زیادی ازش یادم نمونده.. فقط موهای طالییش که رو به چهار سالم بود که مادرم مری_

روی آینه مینشست و شونشون میزد. من همیشه از گوشه اتاق بهش خیره میشدم.. وقتی متوجه اومدنم میشد 

ی موهای نرمش فرو لبخندی از آینه بهم میزد و برمیگشت.. دستاشو که از هم باز میکرد .بالفاصله سرمو ال به ال

 میبردم.. فقط همین یادمه ازش..

 لبخند تلخی زد که مشخص بود از یادآوری اون روزها روی لبش اومده..

خوش شانسم.. صدف همینم یادش نمیاد.. اون موقع یک سالش بود.. فقط میگه بوش یادم مونده! پدرم بعد مرگ _

اصرار هاش بابا راضی نشد که بمونه.. میگفت اینجا از همه جای  مادرم نتونست اینجا بمونه..با وجود اشکای خاتون و

شهر بوی مادرتون میاد! مهاجرت و غربت هم به بی مادری و صغیریمون اضافه شد! تا به خودم اومدم و تونستم 

وقتی  موقعیتمو بفهمم پونزده سال گذشته بود.. بابا زیاد در بندمون نبود.. مارو کتی بزرگ کرد.. دایه ی صدف. از

یادمه بابا به جز میزای بیلیارد و بولینگ و گلف تفریح دیگه ای نداشت! تمام تفریح و دلخوشی ما هم شیرینی های 

خونگی کتی و شیرقهوه خوش طعمش روی بالکن خونه بود. عصر که میشد بوی شیرینی همه خونه رو میگرفت.. 

 گاهی دلم برای همین دلخوشی کوچیکم تنگ میشه!

 کرد. نفسی تازه

همیشه دنبال معنی واقعی خانواده میگشتم.. چیزی که هیچ وقت تو خونه ما نبود.. اگه به زور کتی نبود همون یه _

وعده غذای شب رو هم دورِ هم نمیخوردیم! وقتی نوزده سالم شد و وارد کالج شدم با یه دختر روسی آشنا شدم. 
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بودنِ باهاش حس زندگی رو بهم میداد. چیزی که همیشه کم مارگاریت خیلی سرزنده و شاد بود.. درست مثل تو.. 

بود.. تنهاترین و بزرگترین نقطه ضعفِ من! صدف از اول هم گوشه گیر و کم صحبت بود.. دوست نداشت با کسی 

ارتباط برقرار کنه ولی من.. من برعکسِ اون دنبال یه خونه ی کوچیک ولی گرم بودم.. دنبال یه جمع صمیمی و چند 

که شب دور هم جلوی تلوزیون بشینن و از در و همسایه غیبت کنن و تخمه بشکنن..کم کم پام به خونه  نفره

مارگاریت باز شد.. مادرش شد مادرم.. پدرش شد نزدیکترین دوستم.. خواهر کوچیکترش همه نمک زندگیم بود. 

 نگذشته بود که فهمیدیم... بیست و پنج سالم بود که تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.. یه هفته از تصمیممون

 پیشونیش رو با دستش فشرد!

فهمیدیم سرطان داره.. برای درمانش به هر دری زدیم.. دو ساله تمام تو راه ها عالف بودیم.. آمریکا.. مکزیک.. _

م لندن.. همه جا.. پیشِ همه ی دکترای حاذق رفتیم.. ولی نشد.. روز به روز جلوی چشمم آب میشد و کاری از دست

برنمیومد.. آخر یه روز گفت: بسته سامیار.. خسته شدم.. بذار با آرامش بمیرم. بدونِ سوزن.. بدونِ داروهای تلخ.. 

 بدونِ شنیدن صدای دستگاه های خوفناک شیمی درمانی!

 چشم از بیرون برداشت و نگاهم کرد.. تو چشمای پر رمز و رازش یه دنیا درد بود.. یه دنیا زخم.

خانوادش برای همیشه رفتن. دیگه نتونستم ببینمشون . من موندم و حسرتِ داشتن خانواده ای که بعد مرگش _

جزوی از زندگیم شده بودن. نتونستم بمونم.. خاتون هم بی تابی میکرد.. برگشتم تا حد اقل با خاطرات مادرم و 

 شهری که به قول بابا بوی مادرم رو میداد زندگی کنم!

وم و با صالبت همیشگی ،زندگی ای به این سختی و دردناکی رو تجربه کرده بود! واقعا نمیشد باورم نمیشد مرد آر

 باور کرد! دستش رو جلو آورد و دستم رو توی دستش گرفت.

هیچ ترحم و از خود گذشتگی در کار نیست نیل.. به اجازه بده این حس رو تجربه کنم.. بذار حس خانواده داشتن _

هم که شده تجربه کنم. بذار با همین دستام یه زندگی براتون بسازم که توش غم و نداری هیچ رو برای آخرین بار 

 رنگی ندشته باشه.. اجازه بده مرد باشم.. حس کنم که مردَم.. که به درد میخورم!

 دستای درشت و قویشو با شستم نوازش کردم.

 کنم.. فرصت بده بشینم و فکر کنم.بهم فرصت بده.. بذار خودمو پیدا کنم.. بذار با خودم آشتی _

 سرش رو با جدیت تکون داد.

 باشه.. فکر کن.. به همه چی.. هم به خودت.. هم به بچه ی تو شکمت.. هم به منی که به وجودتون احتیاج دارم!_

 لبخند مالیمی به روش زدم و نفسم رو با صدا بیرون دادم

 شهر فانی وقتی...چقدر سخت شده زندگی کردن تو هوای خفه ی این 

 بوی گند خیانت تمامِ شهر را گرفته!

 مردهای چشم چران

 زن های خائن..

 دخترهای بی پناه

 پسرهای گمراه..

 پس چه شد؟...؟

 چیدن یک سیب و اینهمه تقاص؟
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 بیچاره آدم..... بیچاره آدمیت....!

وهای کوتاه روی پیشونیم رو به رقص در میاورد شال کامواییم رو محکم تر دور خودم پیچیدم. نسیم خنک و نم دار م

و حس خوبی بهم میداد. همونجا کنار پنجره ی باز، روی صندلی چوبی تابدارم نشستم و جوشونده ی داغ و مطبوعی 

که خاتون هر روز عصر برام آماده میکرد رو مز مز کنان میخوردم. سامیار با بشقابی پر از شیرینی های مورد عالقم 

 ق شد و رو به روم روی صندلی نشست.. خلوت دو نفره و دوستانه ی هر روزمون.!وارد اتا

 ببین برات چی آوردم؟_

 چشمم رو بستم و بوی خوش آرد سخاری شده رو با دل و جون بو کشیدم.

 الزم به دیدن نیست.. از بوش فهمیدم داره میاد!_

 لبخند ملیحی زد و بشقاب رو مقالبم نگه داشت.

 گاه چه خبر؟از دانش_

بزرگترین شیرینی رو انتخاب کردم و همه رو یکجا داخل دهنم فرو بردم.. چشمم رو بستم و با لذت طعمش رو 

 حس کردم.

 طعمشو دوس دارم!_

 همراه با خنده گفت:

 کامال معلومه!_

 چشمم رو باز کردم و با دهن پر گفتم:

ده بودم زجر آوره. فقط منتظرم هرچی زودتر امتحانات شروع بشه مثلِ همیشه.. برای منی که این ترم رو یه بار خون_

 و از شرش خالص شم.

قطره های بارون حریم فلزی پنجره رو رد کردن و تک به تک روی پوست دستم ریختن. با لبخند به آسمون خیره 

 شدم.

 دوباره داره بارون میگیره! امسال خیلی نبارید؟_

 نگاهم رو دنبال کرد .

 .. پاییز فصل بارندگیه ولی امسال به قول تو زیاد باریده!طبیعیه_

دستش رو جلو آورد و دونه ای از شیرینی برداشت. کاش روم میشد و بهش میگفتم دیگه برنداره!با چشم مسیر 

 دستش رو دنبال کردم.

 امروزم اگه ماشینت نبود خیسِ آب میشدم.. مرسی!_

 سرش رو با جدیت تکون داد.

رش دیگه شش ماهه شدی.. خطر داره رفت و آمد پیاده.. منم که معلوم نیست کارام کی تموم بشه تا هر روز بب_

 بتونم بیام دنبالت. ترجیح میدم بدون ماشین برم فعال!

 لرز خفیفی به بدنم افتاد.. دستامو بغل کردم.

و چشمه.. با این وضع منم بیشتر نه.. امتحانات که تموم بشه دیگه نیازی نیست.. یه ترم مرخصی میگیرم. خیلی ت_

 ضایع میشه.. خودم برم و بیام راحت ترم!

 از جاش بلند شد.. از روی تخت پتوی نازک مسافرتی رو دورم پیچید و دوباره مقابلم نشست.
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 الزم نکرده.. همین که گفتم.. با ماشین میری!_

حق با اون بود.. پاهام باد کرده بود و راه رفتن چشمم رو به شیرینی های کرم رنگ دوختم و مخالفتی نکردم.. شاید 

 برام سخت شده بود. خیلی از روزا به خاطر گیر نیومدن ماشین زیر بارون مونده بودم!

 فردا نوبته دکترته.. میخوای این بار به جای خاتون من همراهت بیام؟_

 از حاملگیم خبردار شدن! دلم گرفت.. یاد دو ماهه پیش افتادم.. روز سخت و زجر آوری که خانوادم

سیلی محکم بردیا.. جلو اومدن سام و درگیر شدنش با بردیا به خاطر دفاع از من.. نگاه پر از آه و خسته ی بابا.. 

 اشکای بی انتهای مامان و در نهایت اصرار بیش از حد و زور کردنشون برای برگشتنم!

 نه.. شاید اصال با سپیده رفتم!_

 ن صدام رو تشخیص داد.. خیلی زرنگ و دقیق تر از اون بود که نخواد بفهمه!حسرتِ و بغض پنهو

بهشون زمان بده نیل! شوکه شدن.. اونا خانوادتن. تو ردشون کردی و نخواستی پیششون باشی! حق بده ناراحت _

 باشن!

 پوزخندی گوشه لبم جا خوش کرد.

 تو ندارم! اون وقت تو میگی ناراحت؟ناراحت؟ هه! گفت یا برمیگردی یا دیگه دختری به اسمِ _

 کمی به جلو متمایل شد و دستش رو روی زانوم گذاشت.

دوماهه که داری دوباره بد و بدتر میشی.. با این همه اشک و استرس و زجر میخوای اون بچه رو سالم به دنیا _

کنی به اون طفل معصوم بیاری؟ ندیدی دکتر چی گفت؟ ضربان قلبش خیلی ضعیف شده نیل.. به خودت رحم نمی

 رحم کن!

 لبم رو به دندون گرفتم..

 دیشب .._

آره شنیدم.. دیشب و هر شب صدای گریه هاتو تا خودِ صبح میشنوم. چرا تمومش نمیکنی؟ مگه قول نداده بودی _

 فقط به خودتو این بچه فکر کنی؟!

 آوردن یه نوه ی طرد شده چه میفهمید؟!چه میفهمید؟ از درد داشتن بچه ی بی پدر.. بی خانواده.. به دنیا 

 به گریه ی پاییزی ابرها خیره شدم.

 دارم روز به روز تنهاتر میشم سام. اول اون.. بعد خانوادم.. میترسم یه روزی شمارم از دست بدم!_

 به من نگاه کن!_

 سرمو برگردوندم.. تو چشمام زل زد.

 کنم؟چرا اجازه نمیدی این عذابو تا همیشه تمومش _

مثل همیشه موضوعی که ازش فراری بودم.. شیرینی بزرگی از داخل بشقاب برداشتم و به طرفش گرفتم. کالفه 

 شیرینی رو از دستم گرفت و دوباره داخل بشقاب قرار داد.

 تا کی میخوای فرار کنی؟ چشماتو باز کن دخترِ خوب.. دیگه فرصتی نمونده._

 چشمم رو ازش دزدیدم.

 . بفهم.. من بعد اون دیگه..نمیتونم ._

 حرفم رو قطع کرد. بهم نزدیک شد و دستامو تو دستش گرفت.
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من نمیگم جای اونو توی قلبت بده به من.. هر چه قدرم انکار کنی از عشقت بهش خبر دارم.. من میگم فقط اجازه _

 بده پناهت باشم.. پناهم باشین.. ما به هم نیاز داریم. باور کن!

دستش بیرون کشیدم و به سرعت روی شکمم گذاشتم.. از لگد محکمش نفسم بریده بود. دستپاچه  دستم رو از

 نگاهی به شکم برآمدم انداخت.

 چی شد؟_

 از جا بلند شدم و روی تخت نرمم نشستم.

 لگد میزنه.. چند روزه خییلی بیقرار شده!_

 کنارم قرار گرفت و با ذوق گفت:

 میشه منم حس اش کنم؟_

تردید نگاهی به دست آمادش روی هوا کردم. سرمو تکون آرومی دادم. دستش نرم روی شکمم قرار گرفت. با 

دستش رو برداشتم و بغل شکمم گذاشتم. طولی نکشید که لگد محکم دیگه ای شکمم رو تکون داد.. خنده ی بلند و 

 از ته دلی سر داد.

 واییییی.. نیل؟ داره چیکار میکنه این تو؟_

 و باال انداختم.شونم ر

کاش بدونم.. فکر کنم فوتبالیست بشه.. چند وقته پدرمو در آورده.. تو کالس تا اون استادا از قیافم میفهمن داره _

 باهام چیکار میکنه!

 خنده بلند دیگه ای سر داد.

 قیافشو.. چرا این شکلی میشی واقعا؟_

 با خم رومو برگردوندم.

 اومد.. موهاشم در اومده دلم میخواد دستمو بکنم داخل شکمم با جون و دل بخارونم.تو خوشت میاد.. من پدرم در _

 لپم رو با دو تا انگشت کشید.

 حتما مثل موهای خودت فر و پرپشته دیگه!_

 پشت چشمی براش نازک کردم.

 ده!واال من هیچ ظرافتی توی این بچه نمیبینم.. فقط جفتک میزنه. آخرش این لگداش کار دستم می_

 لحنش جدی شد.. بالشتی پشت کمرم گذاشت.

 واسه همین کاراشه که میگم با ماشین برو و بیا مامانش.. دختر بدی شده.!_

 دستمو روی شکمم گذاشتم.. لبخند همیشگیم که از این تماس و ارتباط روی لبم میومد برای بار هزارم تکرار شد!

 آره مامانم؟ دختر بدی شدی؟_

 .لبخند گرمی زد

 خوشم میاد وقتی باهاش حرف میزنی! یه جورایی بهم آرامش میده!_

 دستمو نوازش گونه همه جای شکمم کشیدم.

 میگن میشنوه و میفهمه هر چی که مادرش بگه! خودمم اگه باهاش حرف نزنم دیوونه میشم!_

 دستش رو روی دستم گذاشت.
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 ه میشم. مطمئنم عاشق صداته!منم اگه این صدای آروم و با آرامشت رو نشنوم دیوون_

 دستمو موذب از زیر دستش بیرون کشیدم .

 صاف نشست و به رو به رو خیره شد.

 تصمیمت در مورد اسمش همونه؟ میتونیم از اینترنت هم کمک بگیریما؟_

 سرمو به معنی نه تکون دادم.

 همونو دوست دارم.. نمیخوام چیز دیگه ای صداش کنم!_

 تم کشید و از جاش بلند شد.دستش رو آروم پش

اسم قشنگیه.. امیدوارم خودشم مثل اسمش باشه.. به حرفام فکر کن. دوست دارم وقتی دستای کوچولوشو تو دستم _

 میگیرم پدرش باشم!

سرمو پایین انداختم و چشمم رو به برآمدگی بزرگ رو به روم دوختم.. سامیار بی صدا اتاق رو ترک کرد. از جام بلند 

و رو به روی پنجره ایستادم.. این روزا ترسی ناشناخته توی دلم لونه کرده بود.. ترس از آینده ای که از درون شدم 

من متولد میشد.. ترس از زندگی با کسی که تمام عشقش رو برای ما بذاره و من نتونم ذره ای از این محبت رو 

از قرار گرفتن تو بزرگترین دو راهی جبران کنم.. ترس از خودم.. ترس از احساس بی احساسم.. ترس 

زندگیم..دِین غیر قابل جبران محبت های سام و یا تنهایی به دوش کشیدن بار این زندگیه دو نفره ی خودم و 

 دخترم!

استاد کتاب قطور مبانی هنرهای تجسمی رو بستم به صندلیم تکیه دادم. برای چند لحظه  "خسته نباشید"با اعالم 

 چند نفس عمیق پی در پی کشیدم.. صدای گالره از کنارم اومد.چشمم رو بستم و 

 خسته شدی؟_

با همون حالت برگشتم و با لبخند نگاهش کردم. با چهره معصومش که زیر چادر عربی سیاهش معصوم تر هم شده 

 بود به شکمم اشاره کرد.

 از این که نه! هیچ وقت.. ولی از کالس آره!_

 اد.کتابهاشو توی کیف قرار د

 استاد و دوست نداری نه؟_

 کتابم رو داخل کیفم گذاشتم و ابروهامو به نشونه نه باال انداختم.

 ترجیح میدادم استاد اسعدی بود._

 آه پر حسرتی کشیدم.

 میدونم که دیگه همه ی کالسامو باهاش از دست دادم.. دیگه به ترم پایینیا درس نمیده._

 ندلی تنگ و چوبی بلند شم.دستمو گرفت و کمک کرد از تک ص

 مهم نیست.. تو که میخوای مرخصی بگیری. شاید تا اون موقع این یکی هم بره!_

 لبخند مالیمی به روش زدم و راه افتادیم.

 میخوای برسونیمت؟ سعید جلوی دره!_

 لبخند معنا داری به سوئیچ توی دستم زدم.

 م. راستی چه خبر؟خدارو شکر ماشین دارم و مزاحم شما کفترا نمیش_
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 سرش و با خجالت پایین انداخت.

 فعال که یواشکی هم و میبینیم. تا شرایطش جور نشه نمیتونه بیاد خواستگاریم.. بابام قبول نمیکنه!_

 دستمو روی شونش گذاشتم.

 عجله نکن.. بذار اگه دوستت داره خودش و نشون بده!_

سر سالمی به سعید دادم و سمت ماشینم راه افتادم. از پشت نرده  خنده ی خجولی کرد و مسیر نگاهش عوض شد. با

های آبی رنگ دیدمش که در ماشین رو باز کرد و سوار شد.. دیدم دست سعید دراز شد و لپش رو کشید.. دیدم 

لبخند ملیح و از روی شرمش رو... دیدم و مثل تمام این روزها از داخل سوختم.. آتیش گرفتم. نه از حسادت که 

حسادت تو دنیای من بی معنی و پوچ بود، بلکه از حسرت! از حسرت تمام روزهایی که گذشت و میتونست به این 

شکل نگذره.. حسرت بارش بارونی که روی چتر دو نفره عشاق فرود میومد و از کنارشون مثل آبشاری روی زمین 

رونی آبان ماه.. حسرتِ یه دیوونگی میریخت! حسرتِ خوردن یه بستنی سرد و لرز آور تو هوای سوزناک و با

شنیدن های شیرین تر از عسل.. حسرت بخار یه  "عافیت"محض...یه سرماخوردگی و عطسه های پشت سر هم و 

 سوپ داغ و شور و بدطعم که زیر دستای ناشیش پخته شده باشه و برات لذیذ ترین غذای دنیا بشه!

وت فرنگی.. چشمای گرد شده از تعجبت و لبخند گرمی که با حسرت شیرین ویار های حاملگی و نایلون پر از ت

.. حسرت حس کردن دست مردونه و گرمش روی "درسته فصلش نبود ولی برات پیداش کردم"غرور بهت بگه

شکم سردت وقتایی که کودکت بیقراری میکنه.. وقتایی که دیگه با صدای مادرش آروم نمیشه.. وقتایی که مثل 

چرا بیتابی میکنی "م.. یه دستِ گرم و یه حامی میخواد. که سرش رو نزدیک ببره و بگهمادرش دلش یه صدای ب

دلت یه حامی میخواد.. دلت یه تکیه گاه میخواد ولی نه از  "بابایی؟ من اینجام.. پیش تو و مامانت.. از حاال تا همیشه

مردت رو میخواد.. مردی که یه تیکه  جنس سامیار و سامیار ها.. نه از جنس مردونگیِ مردای دیگه.. دلت دست گرم

از وجودش رو تو خودت داری حمل میکنی.. مردی که تو امانت دارشی.. زنشی.. مادر کودکشی...مردی که تو رو 

 کرد! "مادر "بزرگ کرد.. اعظم کرد. مردی که تو رو 

ودک چند کیلویی داخل حسرت تمامی این روزهای سخت روی دوش هام سنگینی میکرد.. خیلی بیشتر از وزن این ک

 شکمم. خیلی بیشتر .قطره اشک روی گونم رو با پشت دست پاک کردم و سوار شدم.

. 

. 

 دکتر نگاهی طوالنی به کاغذ سونوگرافی انداخت و دستاشو تو هم قالب کرد.

ه! تشخیص خانم قبال هم هشدار داده بودم که استرس و ناراحتی تو دوران بارداری ممکنه چه پیامدهایی داشته باش_

دکتر نائینی درست بوده! تپش قلب جنین نامنظم شده.. البته نمیشه فعال چیز نهایی گفت.. این اتفاق معموال تو ماه 

 های آخر میفته ولی از اونجا که طی سه تا سونو و تو یه ماه اخیر این اتفاق افتاده یکم شبهه برانگیزه!

 ی متورم پام مثل بادکنکی کم حجم و بی ظرفیت در حال ترکیدن بود.فشار خونم باال رفت.. اونقدر که انگشتها

 منظورتون چیه دکتر؟ یعنی بچه ی من ناراحتی قلبی داره؟_

 نفس عمیقی کشید.
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من کی چنین حرفی زدم خانومِ بهرامی؟ خواهش میکنم آروم باشین.. مشکل شما اینه که به حرف ما گوش _

امکان داره طبیعی باشه.. شایدم یه مشکل موروثی. تو خانواده پدرش یا شما نمیکنین.. همون طور که عرض کردم 

 کسی ناراحتی قلبی داشته؟

قلبم مچاله شد.. از به یاد آوردن پدر پارسا همه ی تنم لرزید. دستم رو روی شکمم گذاشتم و کمی به جلو خم شدم. 

 ا لیوانی آب خنک وارد اتاق شد.دکتر از جاش بلند شد و منشی رو صدا زد.. دقیقه ای بعد منشی ب

آروم باشین خواهش میکنم.. اینجوری که نمیشه به نتیجه ای رسید! شاید بهتر باشه من با همسرتون صحبتی داشته _

 باشم.. اینجوری استرستون چندین برابر میشه!

د و مغزم رو سمی و دل به حرفاش نمیدادم.. اصال صداش رو نمیشنیدم.. سوال زهرآگین مدام تو سرم تکرار میش

 فشرده میکرد. یعنی ممکن بود بچه ی من هم..؟..

نمیدونم با چه زوری خودم رو به خونه رسوندم.. به محض فشردن زنگ در به شدت باز شد.. چهره نگران سام و 

خاتون با دیدن حال من تغییر کرد . رنگ به روی هیچ کدومشون نبود از دیدن قیافه ی منه بیچاره و حال 

 ارم..خاتون زیر دستمو گرفت.نز

 بیا مادرجون.. چرا انقدر زنگ زدیم جواب ندادی تو دختر؟ مردیم از نگرانی!_

نشستم و نفسی تازه کردم.. هوای اتاق رو پشت سر هم بلعیدم ولی دریغ از ذره ای اکسیژن که وارد سینم شده 

 باشه.. انگار دستی گلوم رو میفشرد.

 روز افتادی؟ کالست چرا زود تعطیل شد؟ تا برسم رفته بودی.. تلفنتم که جواب نمیدی!چی گفت دکتر که به این _

 با دست پیشونیم رو فشار دادم.

 میگه ممکنه ناراحتی قلبی داشته باشه._

 از جواب کالفه و کوتاهم هر دو شوکه شدن.

 دقیقا چی گفت مادرجون؟ مطمئنی؟_

 رفتم. سرمو به طرفین تکون دادم و تو بغلش فرو

 نمیدونم خاتون نمیدونم.._

 اشکم بی اختیار چکید.. دست از دور گلوم باز شد و بغضم سر باز کرد.

به خدا دیگه خسته شدم.. بستمه این همه درد.. بستمه این همه زجر.. مگه با کی چیکار دارم من؟ مگه چه خطایی _

بچه چیزیش بشه خودمو میکشم.. به قرآن مجید خودمو  ازم سر زده که اینه تاوانش؟ بخدا خاتون... به خدا اگه این

 میکشم.

 دستشو نرم پشتم کشید.

انقدر که گریه کردی و اشک ریختی مادر.. هی گفتم به خودت و سبیه ات رحم کن.. هی گفتم به جوونیت رحم _

فهمه از جنین توی کیسه؟ کن.. کم اشک نریختی تو اون چهار دیواری مادر.. حاال هم بد به دلت راه نده.. کسی چه می

 همه چی دستِ خداست.. بزار صحیح و سالم به دنیا بیاد.. میبینی که این همه استرس و عذابت الکی بود.!

 اشکمو پاک کردم و به چشمای خیسش خیره شدم.

 یعنی واقعا صحیح و سالم به دنیا میاد؟_

 با دستای نرم و چروک خوردش صورتمو قاب گرفت.
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حیح و سالم به دنیا میاد.. مگه ممکنه دختر تو باشه و عیبی داشته باشه؟ ببین پدر صلواتی چه لگدایی معلومه که ص_

میزنه؟! گریه نکن قشنگم! از این ترست درس بگیر و دیگه گریه نکن. این بچه معصوم صداتو میشنوه و غصش 

 میشه مادر.. باور کن !

ش حل شدم.. سامیار دستاش رو تو جیبش گذاشته بود و بی صدا سرمو تکون دادم و دوباره تو آغوش گرم و مادرون

از پنجره به بیرون خیره شده بود. کاش میتونستم خودخواه باشم و پا تو زندگیش بذارم.. کاش برام پشیزی ارزش 

نداشت که با روح مرده و افسردم زندگی آرومش رو به گند بکشم! کاش میتونستم اسم همسر رو ازش داشته باشم 

ونِ اینکه ذره ای برام مهم باشه محبتی این میون تهی و نامفهومه! ای کاش واقعا همسری بود که دکتر به جای من بد

 این موضوع رو باهاش در میون میذاشت.. ای کاش و صد کاش به تمام لحظات این زندگی پرحسرت و بی رحم!

کت نرم دستش روی پارچه مشغول خوردن ظرف شیرینی رو روی پام گذاشتم و خیره به چرخ خیاطی خاتون و حر

 شدم. از زیر عینک با لبخند نگاه مشتاقی بهم انداخت که خجالت کشیدم و ظرف رو کنار رها کردم.

 میبینی خاتون؟ حاال دیگه به بشقاب رضایت نمیده! با جعبه میخوره!_

 اخم ظریفی بهش کردم.

شیرین خوردنش میدونستم بچش دختره. خودش هی میگفت چیکارش داری سامیار بذار بخوره.. از اولش با این _

 پسره پسره!

 انگشتم رو به جعبه نزدیک کردم و قایمکی دونه ای الی انگشتام جا دادم.

 چیکار کنم! بار اول که لگد زد چنان زد که گفتم روبرتو کارلوسه.. چه میدونستم قراره دختر پسرنما باشه!_

ه میفهمیدن از ترس و دلهره ام برای بچه ای که اگه دختر میشد باید آسیب پذیرتر ته دلم به خودم پوزخند زدم.. چ

 و شکننده تر و بی پناه تر تو جامعه بی رحم بزرگ میشد!

وا؟ دختر پسر نما چیه مادر میگی خدا قهرش میاد؟ خیلی هم تپل مپل و خوشگل میشه.. تا خودم هستم چنان _

 استگاراش صف ببندن!ظریف بارش بیارم که تا ته کوچه خو

 صدای خنده سامیار بلند شد.. اما طولی نکشید که با نگاه و چشم غره من و خاتون صداشو برید.

 چیکار کنم خاتون؟ باورش سخته! دختر نیل و ظرافت؟_

پشت چشمی براش نازک کردم و مشغول خوردن شیرینی های خوشمزم شدم. بهم نزدیک شد و دماغم رو با دو تا 

 فشرد.انگشت 

 قربون دماغ آبگوشتی مامانش بشم.. حرص نخور بچه چپ میشه ها؟_

 رومو با اعتراض سمت خاتون برگردوندم.

 خاتون میشنوین چی میگه؟_

 خاتون ریز خندید.

 نکن پسر.. اذیتش نکن!_

 چیکار کنم خاتون.. خیلی با نمک شده دماغش. آدم خود به خود یاد دماغ خمیری پت و مت میفته!_

 دمپایی رو از پام درآوردم و سمتش پرت کردم.. جاخالی داد.

 پاشو بیا اینجا مادرجون.. به حرفش گوش نده.. تو هم پاشو برو سرِ کارت. لنگه ظهر شد!_

 خم شد و دمپایی رو از زمین برداشت.
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 ول پارو میکنه.نُچ!... جونِ خاتون میخوام برم با شیرینی فروشی سرکوچه کار کنم.. المصب چند ماهیه پ_

اون یکی دمپاییم رو هم از پام بیرون آوردم اما هنوز پرت نکرده بودم که صدای بسته شدن در به گوش رسید. 

 خاتون بلند خندید.

 مگر اینکه تو اینو از خونه بفرستی بیرون. از وقتی حرفای دکتر رو شنیده یه دقیقه دست و دلش به کار نمیره.._

 نفس عمیقی کشید.

 چم شبا صد بار میاد باال سرت بهت سر میزنه.ب_

 خجالت زده سرمو پایین انداختم.

 میدونم خاتون جون.. نه شما و نه سام زحماتتون جبران نمیشه._

 با دستش اشاره کرد که نزدیکش بشینم.

خیلی درد  اینارو نگفتم که منت باشه.. خودت میدونی حرفم چیه مادر.. نمیدونم ازش چقدر میدونی ولی بچم_

کشیده.. تو غربت تک و تنها بزرگ شده.. اولین باره دارم انگیزشو برای چیزی میبینم. نمیدونی با چه ذوق و شوقی 

 اون کمد رو پر میکنه!

فکرم دوباره پیش لباس های اندازه کف دست، کفش های کوچولو.. کاله های رنگ و بارنگ و جورابهای بندانگشتی 

 رفت وقلبم پرکشید!

یترسم از این وابستگی خاتون. من هیچ وقت بهش امید ندادم. لیاقتِ سام زمین خورده ای مثل من نیست.. اون م_

 خیلی مرد تر از اینه که بخوام زندگیشو برای رفاه خودم و بچم تباه کنم!

 آه پر حسرتی کشید. نخ رو از لباس جدا کرد و پیرهن نخی و بلند رو تو دستش گرفت.

درجون ببینم اندازته یا نه! دیگه اگه به دلتم نچسبه تحمل کن.. خوشم نمیاد از این جنسای تقلبی بازار برو بپوش ما_

 .. خونه که گرمه.. نخی بپوشی برای جفتتون بهتره!

 نگاهی از سر قدردانی بهش انداختم و پیرهن آبی رنگ که گالی سرمه داشت رو تو دست گرفتم!

 خیلی قشنگه.. واقعا ممنونم._

 برو بپوش مادر._

چرخی جلوی آینه زدم. لبخندی به خودم زدم.. حق با سام بود. دماغم از آفساید خارج بود.. شکمم هم حسابی تو 

چشم بود. موهای کوتاهمو که تا اوایل گردنم میرسید پشت گوشم انداختم و پا تو پذیرایی گذاشتم. خاتون عینکش 

 رو دوباره چشم گذاشت و از جا بلند شد!

 ماشااهلل بس که قشنگی همه چی بهت میاد.. تعریف از خود نباشه ها ولی رنگش به صورتت خیلی میاد!_

 نرم بغلش کردم و گونشو بوسیدم.

 خیلی قشنگه .. من که دلم براش ضعف رفت._

اشا زمزمه در خونه با کلید باز شد و سام کلشو داخل کرد.. نگاه خیرش رو به لباس تنم دوخت و همون طور محو تم

 کرد:

 نمیتونستم این صحنه رو از دست بدم._

 لبخند بدجنسی زد و ادامه داد:

 شبیه ضعیفه های روستایی شدی!_
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 به سمتِ در حمله بردم که دستاشو باال برد.

 من تسلیم.. بخدا دیگه رفتم._

متحاناتم شروع شده بود. خاتون لبخند پررنگی روی لب خاتون بود . روی کاناپه نشستم و کتابم رو دست گرفتم.. ا

کنارم نشست. سنگینی نگاهش رو روی خودم حس کردم. سرمو برگردوندم.. منتظر نگاهم میکرد. دستش رو جلو 

 آورد و روی کتابم گذاشت.

 واسه منه پیرزن یکم وقت داری؟_

 کتاب رو کناری گذاشتم و کامال به سمتش برگشتم.

 پیشِ توئه. طفلی کلی گریه کرد.دیروز با مادرت حرف میزدم. دلش _

شنیده بودم.. میدونستم مامان و حتی بابا روزی یکبار به سام و خاتون زنگ میزنن و حالم رو میپرسن. میدونستم با 

من حرف نمیزنن تا با یه دلتنگی و چندی قهر دست از پا کوتاه تر پیششون برگردم.. ولی یه چیزی رو نمیدونستن! 

راه با دلم خیلی وقت پیش خاک کرده بودم. زندگی نباتیِ من تنها و تنها با تپیدن قلبی درون من حس دلتنگی رو هم

 وجودم تداوم داشت. سکوتم رو که دید نفسی تازه کرد و ادامه داد:

با مادرت تصمیم سامیار رو در میون گذاشتم.. همه موافق بودن.. از تو هم انتظار دارن این بار با عقلت تصمیم _

 رو بگیری. چون این بار فقط پای زندگی تو در میون نیست!درست 

 اختیار از کفم رفت..

تصمیم عاقالنه اینه که زندگی یکی دیگه رو هم مثل خودم خاکستری کنم؟ که اونم محکوم تنهایی و راکد بودن _

نین. من و سامیار کنم؟ که اونم یاد بگیره مثل من انتظار بیهوده کشیدن رو؟ خاتون؟ خواهش میکنم شما درک ک

نمیتونیم با هم زندگی کنیم. سام خیلی سختی کشیده حقشه که این بار یه زندگی آروم و بی دغدغه داشته باشه! یه 

زنِ واقعی که با بوی خوشِ غذا هر روز تو خونه منتظرش باشه.. زنی که شریک روح و عشق و جسمش باشه! هیچ 

ن نمیتونم اونی باشم که سام رو خوشبخت کنه! من مثلِ یه مرداب سیاهم کدوم از اینا از من ساخته نیست خاتون.. م

که اگه توش گیر بیفته دیگه هیچ وقت نمیتونه خودشو بیرون بکشه.. بار این مسئولیت.. تاوانِ این خطای نکرده 

 کمرشو خم میکنه!

 دستش رو روی دستم گذاشت.

ا خودتو مرداب میدونی؟ نگاه کن تو. آینه. تو فقط بیست دختر قشنگم.. چرا خودتو به سرنوشت باختی مادر؟ چر_

سالته.. این که خدا بهت یه هدیه باارزش داره دلیل به فرسودگی تو نیست! تو با این هدیه باید بزرگ شی.. پختته 

با  شی.. قدر عافیت و زندگی رو بدونی.. مفهوم زندگی کردن رو درک کنی.. قدر داشته هات رو بدونی مادر نه اینکه

 به دنیا اومدن این بچه هم خودتو تنها کنی و هم این بچه رو!

 کمی بهم نزدیکتر شد . دستش رو دور شونم حلقه کرد.. سرم رو روی شونش گذاشتم.

سام عزیز منه.. نور چشممه.. پدرشو با خون و دل بزرگ کردم. نذاشتم آب تو دلش تکون بخوره. عموش هم هیچ _

ر پر و بالمونو گرفت. فرامرز روی زاِنوهای اون بزرگ شد و پا گرفت. ولی مادر.. با همه ی وقت تنهامون نذاشت.. زی

اینا هیچ وقت نتونستم جای پدرش رو براش پر کنم. نتونستم که اونم نتونست جای مادر سام رو براش پر کنه.. 

. پدر و مادر ستون های یه نتونستم که اونم کمبودای سام رو نفهمید.. درکش نکرد.. هیچ وقت خانواده نشدن 

خانواده ان. تو هر تصمیمی بگیری ما تا آخر پیشتیم.. سام اونقدر خاطر خودت و بچت رو میخواد که میدونم تا آخر 
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عمر به عنوان عمو یا دایی یا هرچی پیشتون میمونه! اما پدر یه چیز دیگست.. این خالء پر نمیشه دخترم.. نه با تالش 

عشق بی حد و اندازه. اگه خاطرت برام عزیز نبود اگه واقعا به خودت.. نجابتت و اصالتت ایمان شبانه روزی.. نه با 

نداشتم هیچ وقت نمیذاشتم نور چشمیم این تصمیم رو بگیره. به قرآن محمد که هر دوتون عزیزمین. بذار دل پسرم 

 آروم بگیره. بذار یه سقفی باالی سرتون باشه.. یه سقف از جنس مرد.

 رس تو چشمای براقش خیره شدم.با ت

میترسم خاتون.. من هیچی ندارم که به سام بدم.. هیچی.. میترسم ازم خسته بشه و یه روزی همین حمایتم نداشته _

 باشم..

 سرمو با خجالت پایین انداختم.

 من اگه باهاش ازدواجم کنم هیچ وقت نمیتونم... هیچ وقت نمیتونم..._

 و به زبون بیارم!شرم نذاشت ادامه جملم ر

تو شرایطت رو گفتی و اونم قبول کرده.. تو به بقیه اش کاری نداشته باش. برای هر دوتاتون اینجوری بهتره. سامم _

 بعد مدتها به یه کسی دل بسته. نذار دلش بشکنه.

 دستامو یه بار دیگه تو دستش گرفت.

 یتون سرمو بذارم پایین.نذار سر پیری آرزو به دلم بمونه.. بذار با خیال خوشبخت_

 دستمو روی اشک درشت گونش کشیدم و محکم بغلش کردم.

 اینجوری نگین خاتون.. شما به اندازه مادرم برام عزیزین. حاال که آرزوی شما و سام و بقیه اینه باشه.. قبول میکنم._

 صورتمو بوسید.

 واسه دل خودت مادر.. به خودت فرصت بده._

 زهرخندی زدم .

 ل من خیلی وقت پیش مفقود شده خاتون.. نیازی به پنهون کاری نیست.. سام باید بدونه با کی قراره زندگی کنه!د_

انشااهلل که همه جوونا عاقبت به خیر بشن.. به دلت بد راه نده مادرجون.. من استخاره کردم خوب اومد.. از این _

 بالتکلیفی بیا بیرون. بذار بچت تو خانواده بزرگ شه!

 سرمو تکون خفیفی دادم و تو آغوش مادرانش فرو رفتم..

با تنی خیس از عرق و دست و پایی که به شدت میلرزید از خواب پریدم.. قفسه سینم به سرعت باال و پایین میشد. 

از صدای فریاد بلندم توی خواب خودم از خواب پریده بودم!در اتاق به یکباره باز شد و سام و پشت سرش خاتون 

 خل شدن. رنگ اونا بیشتر از من پریده بود!دا

صحنه های وحشتناک و غیر قابل باور از جلوی چشمم لحظه ای دور نمیشدن. سامیار دستش رو روی پیشونیم 

 گذاشت. خاتون دستگاه فشار سنج رو آورد.

 بازم کابوس دیدی مادر؟_

 ابوس ببینی!فکر کنم بازم باید بری دکتر.. اصال درست نیست با این اوضاع ک_

 بچه که اذیت نکرد؟_

 سرمو گرفتم و سعی کردم اعمال حیاتیم رو دست بگیرم.

 کابوس ندیدم!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 6 5  

 

 دستمو باال آورد و تا فشارم رو بگیره.

 پس چی؟ بچه لگد زد؟ میخوای بریم دکتر؟_

 فشار باد کیسه ی فشارسنج حالم رو بدتر کرد.

 نه!_

 عمیق کشید.نگاهی به عقربه ها انداخت و نفسی 

 فشارت که خوبه خدارو شکر. آب میخوای؟_

 اینا از منم بدتر بودن. رو کردم طرف خاتون که به نظر آرومتر میومد!

 خاتون؟_

 دستش رو روی گونم کشید.

 بگو مادر!_

 خوابشو دیدم. همینجا بود. اومده بود بچه شو ببره!_

 رفت!قبل از اینکه اشک چشمم بجوشه سرم رو تو آغوشش گ

 خواب بود مادر.. انشااهلل که خیره.. آروم باش!_

 سرمو به قفسه سینش تکیه دادم و چشمم رو بستم. صداش تو سرم مدام تکرار میشد!

 "یه تیکه بزرگ از من تو زندگیت جا مونده... اومدم که اونو با خودم ببرم.. چیزی که متعلق به منه"

ی اتاق رو کنار زد و دست به سینه به بیرون خیره شد. نور مهتاب که از بارش سامیار بیقرار از جا بلند شد . پرده 

 اولین برف سال پرنور تر از قبل شده بود اتاق تاریک رو روشن کرد!

 بگیر بخواب مادرجون.. فردا صبح امتحان داری.. با این استرس و کم خوابی که نمیتونی درست درمون بنویسی!_

 دم.لبخند بی رمقی به روش ز

شما برو بخواب خاتون. امتحان نیست ژوژمانه. میرم طرحامو میدم. همشم آمادست. من دیگه خوابم پرید ساعت _

 پنج صبحه!

 سامیار برگشت و با محبت نگاهم کرد.

 یعنی میخوای تا هفت بیدار بمونی؟_

 سرمو تکون آرومی دادم.

 میخوام قرآن بخونم یکم!_

 و دستش رو پشتم گذاشت. خاتون با افتخار نگاهم کرد

 پس پاشو اول نماز اول وقت مادرجون. پاشو وضوتو بگیر دختر قشنگم. هم خودت آروم میشی هم طفلت!_

مشت آب خنک رو به صورت بیروحم پاشیدم. صورتم از خنکی آب گزگز کرد. جلوی پنجره رو به قبله قامت بستم. 

ادق میداد و تماشای این طلوع مالیم با وضو و عطر گل یاس نور مهتابی جای خودش رو به آفتاب کم جون صبح ص

 چادر نماز خاتون حال و هوای خاصی داشت.

سرم رو از روی مهر برداشتم و دستامو تا حد ممکن باال بردم. شاید از نادرترین لحظات عمرم بود که خدا رو اینهمه 

 از نزدیک حس میکردم
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ار و یاوری برام نمونده.. خودت میدونی که جز تو پناهی ندارم. بی خدایا.. خودت میدونی که جز خودت هیچ ی_

پناهم نکن خدای بزرگ. مگه نمیگی اهللُ مع الصابرین؟ خوب منم صبر کردم. به همه ی سختی ها و دردا و مشکالتم 

گیم صبر کردم. خودت این امید کوچیک رو بهم هدیه دادی ای خدا. خودت تو بطن من قرارش دادی تا دلیل زند

 بشه. نذار ازم بگیرنش. نذار همین یه دونه دلیل بودنم رو هم ازم بگیرن!

 اشکم آروم و قطره قطره روی سجاده میچکید!

بذار با این امید کوچیک زندگی کنم.. دوباره یاد بگیرم زنده باشم. خدایا اونقدر دوستش دارم که حاضرم برای _

رها رو بکشم. اگه پاداش اون همه درد و عذاب این کوچولوی دوست داشتنش دوباره و صد بار دیگه همه ی این زج

 داشتنی بود چه خوب که این همه سختی کشیدم.

 دستمو روی شگمم گذاشتم. گریم شدت گرفت و صدام میلرزید.

نذار چیزیش بشه. خودت مراقبش باش. مگه ما به جز تو و پناهت کی رو داریم؟ مگه به کی میتونیم تکیه کنیم؟ _

یشکی.. هیشکی رو جز تو نداریم خدا.. خودت به فریادم برس. خودت منو الیق مادر بودن بدون و دعای از ته دل ه

 این مادر رو بشنو. خدایا جونمو بگیر ولی دخترمو صحیح و سالم نگه دار.

ود مخلوط سرمو روی مهر گذاشتم و اجازه دادم اشکای سردم با بوی مقدس خاک تربت خورده دونه های تسبیح کب

 شه و وجودم رو برای لحظه ای شده آرامش ببخشه!

خودت بهم بگو چیکار کنم.. فقط یه اشاره ی کوچیک بده ای خدا.. بگو چیکار کنم که نه دل کسی بشکنه و نه ما _

 آواره ی کوچه و خیابونا بشیم؟ چیکار کنم که نه زندگی کسی تباه بشه و نه ما از زندگی کردن محروم بشیم. بهم

 بگو خدا..

از سجده بلند شدم و دونه های نم دار تسبیح رو دست گرفتم. چشمم رو بستم و تسبیح حضرت زهرا رو با جون و 

دل و اخالص زیر لب تکرار کردم. همین که چشم باز کردم با چشمای خندون و لبخند مردونه و گرم سامیار رو به رو 

 شدم.

 ا حاال نماز خوندنت رو ندیده بودم!شبیه خاله سوسکه شدی مامان کوچولو.. ت_

 اشکم رو با پشت دست پاک کردم و زیر لب تکرار کردم:

 خاله سوسکه!_

 نزدیک شد.

 چیزی گفتی؟_

 سرم رو تلخ به معنیِ نه تکون دادم.

 قربون عبادتون برم من.. واسه منم دعا کردین؟_

شه؟ با چشمای خیره و بی حواس بهش چشم دوختم. قلبم تیر کشید.. یعنی واقعا ممکن بود این همون اشاره با

 دستش رو چند بار جلوی چشمم تکون داد.

 نیل؟_

 چشمم رو باز و بسته کردم و سرمو تکون دادم.

 از جاش بلند شد و سمت در رفت.

 خوبه.. امیدوارم فرجی بشه و خدا نگاهی هم به ما بندازه.._
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ه شدن در نفس عمیقی کشیدم و الی قرآن نقره ای و بزرگ رو باز با چشم مسیر رفتش رو تعقیب کردم . با بست

 کردم.

 

*** 

 کیفم رو با شدت گوشه ی اتاق پرت کردم. موبایلم رو که اسم سپیده روش مدام چشمک میزد روی میز رها کردم .

 سالم خاتون.. سامیار خونه نیست؟_

 سالم مادر.. نه نیست. این چه رنگ و روییه؟ چی شده؟_

 از یادآوری اون چشمای منفور سبز رنگ و اون نگاه تمسخربار دندونامو روی هم فشردم.

 کارش دارم.. نمیدونی کی میاد؟_

از آشپزخونه بیرون اومد. رزا پشت سرش خارج شد و سالم داد. جوابش رو با سر دادم. لیوان آب خنک رو دستم 

 داد.

 بیا بشین.. حالت خوش نیست. پس میفتیا!_

 تومو با خشونت از تنم خارج کردم. دستم از شدت عصبانیت میلرزید.پال

 راس میگه مادرجون. بیا بشین ببینیم چی شده؟_

 چنگی به گوشیم زدم و شماره ی سامیار رو گرفتنم. رد تماس داد.

 چیزی نشده خاتون.. یکم اعصابم متشنج شده!_

گفتنش اونا رو هم آزار بدم.. دوست نداشتم پشت تصمیمم نگاه مشکوکی بهم کرد و چیزی نگفت. دوست نداشتم با 

دنبال دلیل دیگه ای بگردن. من از صبح تصمیم خودم رو گرفته بودم. ولی حرفای سنگین و تحقیر آمیز امیر منو تو 

فتار تصمیمم مصمم تر کرده بود. حق با سامیار بود. جایی برای تعلل نبود. شاید باید تو همین یه مورد خودخواهانه ر

 میکردم!

زنگ در به صدا در اومد. سرمو با عجله بلند کردم. رزا در رو باز کرد و سامیار تو قاب در ظاهر شد. بلند شدم و به 

 طرفش رفتم.

 چرا رد کردی؟_

 پالتوش رو از تن درآورد و به دست آماده ی رزا سپرد.

 جلوی آسانسور بودم زنگ زدی. چیزی الزم داشتی؟_

 ادم.سرمو تکون د

 میشه یکم حرف بزنیم؟_

 نگاهی به خاتون و رزا انداخت.

 البته!_

 سمت اتاقم رفتم. پشت سرم داخل شد. روی صندلی نشستم و دستامو تو هم قفل کردم.

 امروز امیر رو دیدم. بعد از مدت ها . از وقتی ترمامون و کالسمون فرق کرده بود نمیدیدمش!_

 دقیق شد.

 باهات سرلج داشت؟ همون همکالسیت که_
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 سرمو تکون دادم.

نمیخوام بگم بهم چیا گفت و منو جلوی کل دانشگاه محکوم به چه گناهی کرد. نمیتونم حرفاشو به زبون بیارم ولی _

سام این اگه خودخواهی یا هرچیز دیگه باشه. اگه ظلم و یا نامردی هم باشه من میخوام پیشنهادت رو قبول کنم. 

 دارم یه عمر بچم رو با گناه نکرده مادرش بسوزونن.نمیتونم.. تحمل ن

 بهم نزدیک شد و دستش رو روی دستم گذاشت.

بهت گفتم که این اگه خودخواهی یا هرچیز دیگه ای هم باشه برای من عزیزه.. مهم اینه که یه خانواده برای این _

 بچه تشکیل بشه. مهم نیست اینکه تو ذره ای عالقه بهم نداری !

 مای مهربونش زل زدم.تو چش

من بازم میگم.. من نمیتونم هیچ وقت نقش یه همسر رو برات بازی کنم. نهایت سعیم رو میکنم تا یه خانواده باشیم _

 ولی...

 دستش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو باال آورد.

تظار و خواسته ای ازت میفهمم. میدونم از چی میترسی. روی تموم داشته هام و نداشته هام قسم میخورم که ان_

 نداشته باشم.. جز اینکه روزی خودت من و تمام و کمال قبول کنی.

 لبم رو گزیدم.

 واگه اون روز هرگز نرسه؟!_

 تلخندی کرد.

 حتی کشیدن انتظارشم کنار شما دو تا شیرینه مطمئنم.. حتی اگه فقط یه سراب باشه!!_

ش کوچیک و بی ارزش بودم. سامیار تنها کسی بود که کنارش همیشه سرمو شرمنده پایین انداختم. چقدر در مقابل

احساس نقص میکردم. آدمیت من در کنار بزرگی اون همیشه گنگ و نامفهوم بود. واژه ها.. جمله ها و توجیح هام 

برو همیشه در مقابل جمالت آسمونیش کم و بی معنی بودن. کاش هیچ وقت پارسا رو ندیده بودم.. کاش قلبم رو بی 

 برگشت تسلیمش نکرده بودم تا در مقابل این وجود با صالبت و بزرگوار این چنین پوچ و واهی و بیچیز باشم.. !

با به صدا در اومدن صدای زنگ آیفون قلب من هم از جا پرکشید. با استرس از جا بلند شدم و با ترس به خاتون نگاه 

ی خاتون رضایتشون رو گرفته بودم و برای حضور تو عقدم به تهران کردم. بعد قبول پیشنهاد ازدواج سام با پادرمیون

 اومده بودن.

 خاتون لبخند اطمینان بخشی بهم زد.

 آروم باش دخترم.. غریبه که نیستن.پدر و مادرتن!_

س غریبه! توی این چند ماه چقدر با این واژه مانوس شده بودم. خانواده ی خودم برام از غریبه بدتر شده بودن. ح

 میکردم سال هاست که کنار خاتون و سامیار زندگی میکنم!

 سام آیفون رو جواب داد و جلوی آینه جاکفشی بولیز اسپورت سه دکمش رو مرتب کرد.

 من میرم پایین کمک.. نیل؟ سفارش نکنم حواست باشه دل نشکنی! باشه دختر خوب؟_

. انتظار چند دقیقه ایِ طوالنی تر از صد سال به سر اومد و سرمو با لرزش خفیفی تکون دادم و با دلهره سرجام نشستم

مامان با ساک کوچیکی تو قاب در ظاهر شد. بوی عطر همیشگیش تو هوا پر شد. دلم لرزید. از جام بلند شدم و 

 قدمی به جلو برداشتم. پاهام سنگین شده بودن. همون یه قدم رو هم بی اختیار رفته بودم. مامان دم در با خاتون
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روبوسی کرد و با چشم دنبال من گشت. خاتون خودش رو کنار کشید.. چشمامون تو هم قفل شدن.. نگاهی به شکم 

 بزرگ و برآمدم انداخت. اولین قطره اشک از چشم اون چشکید.. دومی از چشمِ من!

 دخترم!_

شدن و بی اختیار با همه توانم به  همین یه کلمه برای شکستن بغض تنهایی این چند وقتم کافی بود. پاهام از بند آزاد

سمتش حرکت کردم. ساکش رو روی زمین انداخت و قدم های نهایی رو با دو طی کرد. تو آغوش هم حل شدیم. 

دماغم رو به روسریش چسبوندم و از ته دل بو کشیدم.. دخترکم اجازه نمیداد زیاد به هم نزدیک شیم.. از همین اآلن 

 جود میکرد!داشت با تمام قدرت اظهار و

 دستش رو روی گونه ی خیسم کشید!

 دخترک کوچولوی من... چقدر بزرگ شدی مامان!_

از کلمه آخر جملش آرامش بی نظیری تو همه ی وجودم پر شد. سرم رو روی شونش گذاشتم و بی صدا اشک 

 ریختم.

 داشتم از دلتنگیت میمردم مادر.. بخدا داشتم میمردم!_

 فشردم.. میخواستم تمام تنش و تشویش این چند ماهم تو آغوش مادرانش از بین بره!سرمو روی شونش بیشتر 

 خیلی سخت گذشت مامان! هر روز بودنت رو آرزو کردم! هر روز بیشتر از دیروز معنی کلمه مادر رو فهمیدم!_

 دستش رو پشت کمرم کشید.

 میدونم مامان.. میدونم!_

از کردم. بابا جلوی در ایستاده بود و خیره به صحنه رو به روش لبخند نفس عمیقی کشیدم و چشمای بستم رو ب

 غمگینی روی لبش نمایان بود!

از بغل مامان بیرون اومدم و سرمو پایین انداختم.. مردِ رو به روم که تنها با گذشت سه بهارِ سخت از زندگی دخترش 

رهِ شیرین زندگیش نگاه میکرد و لبخندی موهای جو گندمیش به سفیدی برف زمستون شده بود بی صدا به ثم

 پرحسرت میزد.. حسرتی که تنها و تنها من وجودش رو درک میکردم.

 سالم!_

صدای سالم سرد و لرزونم رو خودم به زور شنیدم. نزدیک شدنش رو حس کردم. دستای گرمش که روی بازوم 

 ونقدر که نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم!قرار گرفت سرم خود به خود بلند شد. هنوز ازش خجالت میکشیدم. ا

 خوبی بابا؟!_

 پوزخند تلخی بی اجازه ی من گوشه ی لبم جا گرفت. دستم رو مشت کردم.

 بله!_

قدمی جلو اومد و تنم رو تو آغوشش کشید. بوی دلنشین و غریب پدرانه اش نه تنها من که کودکم رو هم بیقرار 

 بی میکردیم!کرد.. به طرز عجیبی با این بو غری

دیدن بردیا آخرین قوای تن ضعیفم رو هم ازم گرفت. از چهره ی گرفته و مردونش همه چیز پیدا بود. از خشمی که 

بعد گذشت چندین ماه هنوز هم عضو ثابت حالت صورتش بود گرفته تا غم نگاه و پشیمونی و شرم داخل نی نی 

 چشماش!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 7 1  

 

جلو اومد و صورتم رو بوسید. بوسه ای که مثل همیشه نبود.. برای اولین  لبخند بیجونی زدم و با سر بهش سالم کردم.

 بار بود که حس میکردم بردیا ازم خجالت میکشه! شاید هم مثل خودم باهام غریبی میکرد!

 خوبی؟!_

 صدای مرتعشش شکم رو به یقین تبدیل کرد.. چقدر از هم دور شده بودیم! حاال که من مادر و اون دایی شده بود

 چقدر از دنیای هم جدا شده بودیم.

 سرمو تکون دادم.

 خوبم.. تو خوبی؟!_

 دستش رو جلو آورد و روی شکمم گذاشت.

 حسابی بزرگ شده!_

 بهش زل زدم. دلخور و غمگین.. تا ته نگاهم رو خوند و سرش رو پایین انداخت. سام متوجه سنگینی جو شد !

 حبت وقت زیاده!دم در نایستید بفرمایین تو.. واسه ص_

 مامان از کنار بهم نزدیک شد و دستم رو توی دستش گرفت.

 نمیخوام دیگه یه لحظه ازت دور باشم. بریم که کلی حرف واسه زدن داریم!_

. 

. 

پتوی روی تختم رو نصفه تا کردم و روی تخت نشستم. کرم مخصوص شکمم رو روی پوستم کشیدم و لباس راحتی 

 صدای در اتاق سراسیمه لباسم رو مرتب کردم.تن کردم. با شنیدن 

 بفرمایین!_

 مامان از الی در سرک کشید.

 خوابیده بودی؟_

 خواستم از جام بلند شم که با حرکت دستش مانع شد.

 نه مامان بیا تو!_

 راحت باش!_

 قرار داد. لبخندی به روش زدم و به ساک صورتی رنگ دستش خیره شدم. ساک رو بین من و خودش روی تخت

 واست یه چیزایی به سلیقه خودم خریدم.. ببین دوستشون داری؟_

 با ذوق زیپ ساک رو باز کردم.

 چیه توش؟_

 با ابرو به داخلش اشاره کرد.

از دیدن وسایل داخل ساک قلبم به تاالپ و تلوپ افتاد. با اینکه نمونه های زیادی ازشون رو سام خریده بود ولی 

 ل از مامان یه حس و حال دیگه ای داشت. انگار همه چی واقعی ِ واقعی بود!گرفتن این وسای

شیشه شیرکوچولو.. پستونک.. حوله و چندین دست لباس صورتی و نارنجی وقرمز. جوراب های رنگ و با رنگ و 

 شامپو و صابون و پودر بچه.. حس میکردم بوی خوش دخترم تو فضا پر شد. محکم تو بغلم فشردمش.

 زحمت کشیدی مامان؟ همه چی بود.. دستت درد نکنه! خیلی خوشگلن! چرا_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 7 1  

 

 شونه هام رو فشار خفیفی داد.

نگو اینجوری دخترم.. نذار بیشتر از این پیش چشمت کوچیک بشم. مهم ترین اتفاق زندگیت افتاد و من نبودم.. _

د که االن زنگ رو میزنی.. مگه ما به جز هی گفتیم طاقت نمیاری و برمیگردی.. آخر هفته که میشد چشممون به در بو

 هم کیو داشتیم مامان.. ولی نیومدی! ما رو قابل ندونستی.

 از بغلش بیرون اومدم و به چشمای دلخورش زل زدم.

من خیلی وقته که اون نیلوفر قدیم نیستم مامان.. میدونی چرا؟ چون خودمو گم کردم.. دیگه خودمو نمیشناسم. _

ه نفسی هست.. اگه زندگی هست فقط و فقط به خاطر وجود این بچست که هدیه خداست بهم. این باور کن مامان اگ

 ازدواج و همه ی این اتفاق ها هم فقط و فقط به خاطر آسایش و آینده ی اونه. دنبال دلیل دیگه ای براش نباشین!

 دستم رو محکم تو دستش گرفت.

ظلمه این همه دردی که به خودت و اون طفل وارد کردی. فکر کردی اینجوری نگو مامان... مگه چند سالته؟ بخدا _

خبر از حالت نداشتم؟ هر روز دو بار زنگ میزدم و از خاتون گزارشت رو میگرفتم. میگفت خوبی.. میگفت مراقبته 

 ولی میدونستم.. میشناختمت.. میفهمیدم داری درد میکشی و دم نمیزنی.. میدونستم دخترم.. حس میکردم!

 دستش رو آروم باال آوردم و بوسیدم. کف

شما نگران هیچی نباش مامان.. این بچه برای من شاید تولدی دوباره نباشه ولی شک نکنین که شروعی دوبارست.. _

 شروعی که نمیذارم.. اجازه نمیدام پایانی داشته باشه!

 نگاهی نگران به در انداخت.

 ونید؟ اگه برگرده چی؟ فکرشو نکردی؟!چرا از اینجا نمیرید؟ میخواید همین جا بم_

 میفهمیدم.. درک میکردم از چی میترسه!

اون برنمیگرده مامان.. مطمئنم.. اگه قرار بود برگرده هیچ وقت نمیرفت. من اینجا.. تو این خونه آرامش دارم. _

 نمیخوام با تعقیب و گریز تو شهر غریب از این بیشتر اذیت بشم و غربت بکشم!

 رانش رو ازم دزدید و از جا بلند شد.چشمای نگ

قدر زندگیتو .. بچتو.. مردِ زندگیت رو بدون دخترم.. زندگی قد یه نفس میگذره و تموم میشه.. اجازه نده با حسرت _

خوردن لحظات خوش زندگیت از دستت در بره.. اون وقته که تو میمونی و یه عمر بی ثمر که پوچ گذشت و تو ازش 

 هیچی نفهمیدی.

 بی صدا به قدم های آرومش که به سمت در میرفت خیره شدم.. برگشت به سمتم.

 واسه فردا میخوای چی بپوشی؟_

 آزاد کنم! "مردِ زندگی"نفسی تازه کردم. سعی کردم مغزم رو از درگیری با لغت غریبه 

 یه مانتوی نخی و سفید خریدم. اونو میپوشم با یه روسری ساتن سفید._

 شید.آه پرحسرتی ک

 مطمئنی مامان؟ میتونیم یه لباس مجلسی حاملگی واست بگیریم._

 لبخند محزونی زدم.

من آرزوی پوشیدن لباس عروس و خیلی وقت پیش کنار قلبم خاک کردم.. همین که برای یه شروع جدید سفید _

 باشه بسته!
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 سرش رو غمگین و ناراضی تکون داد.

 راحت کن.هرچی تو بخوای.. بخواب دخترم.. است_

چشمم رو با محبت باز و بسته کردم و بعد از بسته شدن در چند ثانیه به در بسته خیره شدم. دستم رو روی پناهگاه 

 همیشگیم گذاشتم.

 دیدی مامان بزرگ رو دخترم؟_

.. 

 با دایی و بابا بزرگ آشنا شدی؟_

 ارم.سعی کردم لرزش همراه با بغضم رو تا حد ممکن از کودکم مخفی نگه د

 فردا هم با بابایی آشنا میشی !_

طاق باز دراز کشیدم و دستم رو زیر سرم گذاشتم.. به شروع جدیدمون فکر کردم. به خانواده سه نفرمون. به بابا 

گفتنای دخترک قشنگم. به حسرت نخوردنش موقع دیدن دست دوستاش تو دستای پدرشون.. به شاخه گل رز 

وق به پدرش هدیه میکنه و به لباس عروس سفید و زیبایی که آرزوی دست نیافتنی قرمزی که روز پدر با عشق و ذ

مادرش بود و قراره دخترکم با غرور و افتخار به بهترین شکل ممکن داخلش ظاهر شه و پیشونیش رو برای بوسه ی 

 گرم پدرش خم کنه!

ی زندگی من کافی بود.. خوشبختی  همه ی اینها قلبم رو سرشار از آرامش و عطوفت میکرد.. همین برای ادامه

 دخترکم بهترین و زیباترین لذت دنیا بود برام!

 

سرم رو بلند کردم و برای بار آخر نگاهی به چهره های منتظر اطرافم انداختم. نیمرخ مثل همیشه آروم سام آخرین 

میتونه در مقابل همه ی  تصویر از چرخش نیم دایره سرم شد. از نگاه آرومش انرژی گرفتم. درک نمیکردم چطور

اتفاقات خوب و بد این وقار و متانت رو حفظ کنه! انگشت های در هم قفل شدم رو از هم باز کردم و روی زانوهام 

 قرار دادم. نگاهم رو روی قرآن باز شده ی رو به روم ثابت کردم و لب زدم:

 خدایا به امید تو!_

م. برعکس نگاه منتظر و کالفه ی همه با محبت و اطمینان نگام سرم رو بلند کردم و تو چشمای پدرم نگاه کرد

 میکرد. خوب میدونست تصمیمم رو گرفتم..

 با اجازه ی پدرم بله!_

صدای دست زدن همه ی حاضرین که شامل خونوادم و سپیده و خاتون بودن به گوش رسید. به ظرف عسل روی میز 

 رنگ بود و منتظر!نگاه کردم. نگاه سام هم به همون ظرف نقره ای 

 سرمو نامحسوس چپ و راست کردم. چشمش رو با محبت باز و بسته کرد!

 چقدر خوب بود که انقدر قشنگ درکم میکرد... از همین لحظات اول این زندگی مشترک!

 عاقد تبریک گفت و دفتر بزرگ رو مقابلمون قرار داد. امضاهای پی در پی تموم شدنی نبودن.. دستم رو توی هوا

 تکونی دادم و به لبخند مردونه ی سام خیره شدم.

 خسته شدی؟_
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سرمو تکون دادم. عاقد جایی رو نشون داد و ازم خواست ادامه بدم. بعد از تموم شدن فصل امضاهای طاقت فرسا با 

 همه روبوسی کردیم. سپیده از بین همه رد شد و کنارم جا گرفت. سرش رو بهم نزدیک کرد.

 د.. تازه از اون یکی هم به نظر من خوشتیپ تره!بیا اینم داما_

چشم غره ای مصلحتی بهش رفتم و از داخل قوطی شیرینی که بردیا جلوم گرفته بود شیرینی بزرگی برداشتم. 

 گوشه چشم سام چین خورد. میدونستم بازم قراره غرغر بشنوم. پیش دستی کردم و آروم زیر گوشش گفتم:

 اینو دیگه کوفتم نکن!_

 دستش رو جلوی دهنش گرفت تا خندش مشخص نشه.

 اگه قرار بود کوفتت کنم که نمیگفتم داداشت از کجا شیرینی بگیره!_

 راست میگفت.. حتی شیرینی عروسیم هم همونی بود که دوستش داشتم! شیرینی فروشی سر کوچمون!

هاش بگذرونم. مردی که گرچه مردِ من برگشتم و با محبت نگاهش کردم.. به مردی که قرار بود تمام عمرم رو با

 بود! "مرد"نبود ولی 

. 

. 

سرمو از چهارچوب پنجره داخل آوردم و به رد الستیک های ماشین بابا روی برف تازه نشسته و سفید کوچه زل 

 زدم. شالی روی دوشم قرار گرفت. برنگشتم.. دیگه عادت کرده بودم به این محبت های بی مانند و یکطرفش. توی

این بیست روز زندگی خیلی چیزا رو فهمیده بودم. لمس جنس محبت سام موهبت بزرگی بود که نصیب هر زنی 

 نمیشد!

 سردت نشه این جوری! لباست هم نازکه!_

 نفس عمیقی کشیدم.

 دلم براشون تنگ میشه!_

 دستش رو روی شونم گذاشت.

 که اومد بیشتر پیشت میمونه! یه ماه و نیم دیگه زایمانته.. مطمئنا مامانت اون وقت_

 برگشتم و تو چشمای مهربونش نگاه کردم.

 دکتر میگفت ماه آخر رو حسابی پیاده روی کنم ولی توی برف میترسم سرما بخورم یا پام لیز بخوره._

 دستش رو باال آورد و برف نشسته روی سرم رو تکوند.

 اونم خانومش حامله بود میگه خیلی تاثیر گذار بوده! برات سی دی ورزش تو خونه میخرم. از همکارم شنیدم._

 با وجود این بیست روز گذشته هنوزم ازش خجالت میکشیدم.

 ممنون!_

 دستش رو روی صورت سردم کشید.

 بخواب استراحت کن. داری با لجبازی این ماه های آخر رو میری دانشگاه.. خدا بخیر کنه!_

 میفرستنم بیام. نمیتونم مرخصی بگیرم. میخوام تا شش ماهگیش پیشش باشم.استادا زیاد اذیتم نمیکنن. زود _

 خودتو اذیت نکن انقدر! _
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ازکنارش رد شدم و مشغول جمع کردم طرح هام شدم. حق با اون بود. کار کردن روی طرحا و رفت و آمد برام 

 حسابی سخت شده بود!

 حاناتم به دنیا بیاد.مهم نیست. اینجوری بهتره. فقط خدا کنه قبل از امت_

 مطمئنام دخترم اونقدر شعور داره که بدونه کی به دنیا بیاد. تو نگران نباش!_

لبخند گرمی به روش زدم. چقدر شیرین بود کلمه ی دخترم رو از زبونش شنیدن. هر بار که این کلمه گوشم رو 

 وقعیتم رو فراموش میکردم!نوازش میکرد غرق خوشی و لذت میشدم. اونقدر که گاهی برای لحظه ای م

اون شب هم مثل تموم این بیست روز گذشته طبق خواسته ی من تو اتاقای جداگونه صبح شد. کوچیکترین اعتراضی 

به هیچ کدوم از تصمیماتم نداشت. به حصارهای قدرتمندی که اطراف خودم کشیده بودم احترام میذاشت و طبق 

کرد. میدونستم و میفهمیدم که چقدر نیاز داشت به کوچیکترین نوازش یا مقررات قانون نامه ی بیرحم من حرکت می

بوسه ای که آرمان این ازدواج باشه و همه چیز رو متمایز تر از قبل کنه ولی.. همون موند.. همون سامیاری که با 

قه ام تو انگشتم وجود تمام غم و دردم.. تو سخت ترین لحظات زندگیم حتی تو لحظه ای که هنوز با امید کوچیکی حل

بود دست گرمش رو روی دستم میذاشت و آرامش وجودش رو بهم تزریق میکرد.. همون سامیاری که تو شب 

سخت و فراموش نشدنی چهارشنبه سوری آروم کنارم نشست و دستش رو برای آشنایی جلو آورد.. سامیار همون 

 سامیار بود.. نه کمتر و نه بیشتر!

رو با دخترم سپری میکردم. روز به روز سنگین تر میشد و راه رفتن اندک داخل تمام روزهای سخت زمستون 

دانشگاه رو برام غیر ممکن میکرد. شکمم از همه زاویه در حال ترکیدن بود. دیگه کنار اساتید و بچه ها به مرز 

پروژه ها اجازه خجالت رسیده بودم. خدا رو شکر میکردم که استادها موقعیت رو درک میکردن و به محض تحویل 

ی خروج میدادن. دردهای طاقت فرسای زیر شکمم شروع شده بود. ماه هشتم سخت تر از هر ماهی میگذشت. 

لگدهای بیصبرانش تو لحظه ی تماشای فیلم یا وسط کالس و تمام مواقع حساس نفسم رو میبرید و فشارم رو باال 

ری و گریه های شبونم که از بی طاقتی و ترس از زایمان میبرد. دیگه حتی نمیتونستم پشت فرمون بشینم. بهونه گی

بود هم به دردهام اضافه شده بود. خاتون مدام شکمم رو ماساژ میداد و برام از مشکالت و سختی های زایمان خودش 

میگفت و من هنوز وقتی سام سرزده وارد اتاق میشد سراسیمه لباسم رو مرتب میکردم و سام هنوز هم در مقابل 

 ت خجالت زده و دوری های من لبخند گرمی به روم میزد و از اتاق بیرون میرفت!حرکا

با شروع ماه نهم رفت و آمد هام هم به دانشگاه کم و کمتر شد. روی میز بزرگ اتاقم کارام رو به انتها میرسوندم و 

کلیفی نمونه. اوقات فراغت اندکی پروژه هام رو تکمیل میکردم تا برای ژوژمانها که دقیقا چند روز بعد زایمانم بود ت

که برام میموند رو صرف ورزش های مربوط به ماه آخر بارداری میکردم و تمارین مدیتاسیونی که سپیده بهم یاد 

میداد رو انجام میدادم. از پانزدهم بهمن فرجه ی امتحاناتمون شروع شد و تمام وقتم آزادم برای کودکی شد که به 

ی دکتر تا هفته ی آینده قرار بود به جمعمون بپیونده. شادی و هیجان وصف ناپذیری تو خونه  احتمال زیاد و به گفته

برپا بود. گهواره و تخت صورتی دخترم به زیباترین شکل ممکن رنگ شده بود و اتاقش حاضر و آماده پذیرای 

 حضورش بود.

 با شنیدن صدای در زیرپوش سفید کوچیک رو روی تخت رها کردم.

 یین.بفرما_

 خاتون وارد اتاق شد و کنارم روی تخت نشست.
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 داری ساکشو میبندی؟_

 لبخند ذوق زده ای زدم.

 گفتم آماده باشم بهتره. دیگه چیزی نمونده.. هر لحظه ممکنه از راه برسه._

 خنده ی کوتاهی کرد و یک جفت جوراب کوچیک کاموایی مقابلم روی تخت گذاشت

ر از این از دستم برنیومد. ولی میدونم الزم میشه. دخترم وسط کوالک به دنیا میاد. این چشمم نمیدید مادر.. بیشت_

 جنسای بازاری که جونشو نگه نمیدارن!

 جورابای قرمز کاموایی رو تو دستم گرفتم و نزدیک به قلبم به خودم فشردم

 منون!قربون اون پاهای کوچولوش برم من.. دستت درد نکنه خاتون جون.. یه دنیا م_

 چیزی نیست که مادرجون! فقط یادت باشه همه چیز گذاشته باشیا مادر... ببینم حوله گذاشتی؟_

 سرمو خاروندم!

 خوب شد گفتینا.. پاک یادم رفته بود!_

 از جام بلند شدم و سمت کمد رفتم.

و مدارکتم بذار تو ساک سام یه دوربین جدید خریده. میگه میخوام اولین عکسشو خودم بگیرم. راستی کارت ملی _

 مادر. تو اون بلبشون یادمون میره یه وقت!

 دستمو دراز کردم و حوله ی کوچیکی که مامان براش آورده بود رو از داخل کمد بیرون کشیدم!

 همه چی آمادست.. فقط خدا کنه صحیح و سالم به دنیا بیاد خاتون. دلم خیلی شور میزنه!_

 . پیشونیم رو بوسید و دستش رو دو طرف صورتم گذاشت.بلند شد و رو به روم ایستاد

تا چند روز دیگه یه مادر درست و حسابی میشی.. خدا هر دوتاتون رو از قضا و قدر حفظ کنه مادر.. دعای خیر منه _

 پیرزن که پشت سرته.. خودتم دلت پاکه.. امیدت به خدا باشه عزیزم!

 

ومد چشم باز کردم. کش و قوسی به بدنم دادم و چشمم رو مالیدم. نصف صبح با صدای سر و صدایی که از بیرون می

تنم خشک شده بود! این روزا خوابیدن روی شکم آرزوی دیرینه و دست نیافتنیم شده بود! جلوی آینه ی قدی 

 دستی به موهای درهم فرو رفتم کشیدم و با کش موهای کوتاهم رو از باالی سرم بستم.

تون و رزا و سام که با تالطم به این طرف و آن طرف میدویدن سالم دادم. سام از حرکت ایستاد درو باز کردم و به خا

 و با خنده به رزا و خاتون اشاره کرد!

 صبح بخیر..میبینی؟ بازم دنبال دفترچه ان.. این برنامه ی هر ماهمون شده._

 نگاهی با لبخند بهشون کردم و طرف آشپزخونه رفتم.

 روزه؟نوبت دکترش ام_

 از کنارم رد شد و زیر چایی رو روشن کرد.

آره دیگه .. هفدهمه. منشی زنگ زده که تا نیم ساعت اینجا باشین. بیست دقیقش گذشته ما هنوز دنبال دفترچه _

 ایم!

 خامه شکالتی رو از یخچال بیرون آوردم و روی میز گذاشتم.

 ن که خشاب خالیشو نگه داشته بودی!تو صندوقچه رو نگاه کردین؟ پیش داروهای قبلی خاتو_
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 با دست کوبید به پیشونیش.

 چرا زودتر بیدار نشدی تو نخبه؟!_

شونمو باال انداختم و قاشقی پر از شکالت داخل دهنم گذاشتم. از آشپزخونه سراسیمه بیرون رفت و داخل اتاق شد. 

 ود جلوی در آشپزخونه ظاهر شدن.بعد از چند لحظه هر سه با هم با قیافه هایی که کمی بازتر شده ب

 میبینی مادر؟ منه پیرزن رو نیم ساعته داره میچرخونه. از نفس افتادم دیگه!_

 با لبخند قاشق دیگه ای داخل دهنم گذاشتم.

 میخوای منم بیام؟ حالم خوبه ها؟ حوصلمم سر رفته!_

 سامیار اخم ظریفی کرد.

. رزا میمونه پیشت. ما هم تا وقت نهار میرسیم. هر چی دوست داشتی نه مادرجون.. تو این روزا رو هم تحمل کن_

 بگو برات بپذه. بریم سام مادر دیر شد.. خاحافظ فعال دخترم!

از جام بلند شدم و با قاشقی که توی دهنم مونده بود با نگاهم بدرقشون کردم. هنوز کامل سرجام ننشسته بودم که 

 روی میز رو نشون داد سام دوباره برگشت. با انگشتش شکالت

انقدر از این شیرینی جات و آت و آشغاال نخور نیل.. کره محلی و مربا و عسل گذاشتم برات تو یخچال. حرف _

 گوش کن یکم.

 دستمو براش تو هوا تکون دادم و مشغول خوردن شدم. نچ نچی کرد.

شماره ی یک رو بگیری زود خودمو رزا تو هواشو داشته باش. دیگه سفارش نکنما. شمارمم زدم تو حافظه _

 میرسونم. فعال خداحافظ!

 رزا با خنده وارد آشپزخونه شد.

 چایی بریزم برات دخترم؟_

 از پشت میز بلند شدم.

 خودم میریزم!_

 بی توجه بهم استکان کمر باریک رو پر از چای خوشرنگ کرد و جلوم گذاشت.

 نمیدین هیچ کاری بکنم. همه کارم شده خوردن و خوابیدن!ممنون...دیگه داره حوصلم سر میره.. اجازه _

 قندون رو روی میز قرار داد و رو به روم روی صندلی نشست.

باید خداتم شکر بکنی دخترم.آقا سامیار خیلی بهت ارزش میده. یه پاش شرکته یه پاش اینجا. تو این دوره و زمونه _

 ر قشنگم.پیدا کردن همچین شوهری نصیب هر کسی نمیشه دخت

 آهی کشید.

همین دختر من! بیچاره ده روز از زایمانش نگذشته بود که به خاطر کار شوهرش راهی غربت شد.. شوهرشم که _

 صبح میره و شب میاد.. دخترم داره تک و تنها بچشو بزرگ میکنه!

 طعم چای با وجود قند بزرگ داخل دهنم تلخ تر از زهر شد!

 برمیاد؟ چند ماهشه؟ چجوری از پسش_

 چه میدونم مادر.. خدا بزرگه. شش ماهه شده. میگه دندونش دراومده!_

 با گوشه روسریش اشکش رو پاک کرد.
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 دو ماهه ندیدمشون!_

 دستمو دراز کردم و روی دستش گذاشتم.

 ناراحت نباشین دیگه.. حتما خوب و خوشبخته که داره دووم میاره. خدا خودش همراهشون هست._

 د.. لبخندی که نشون از یادآوری چیزی تو ذهنش داشت.لبخندی ز

آره... میگه خیلی با هم خوشبختیم.. کم میخوریم.. قانع میپوشیم ولی خوشیم. خدا رو صدهزار مرتبه شکر. همه چی _

 که پول نیست!

 دستم رو روی شکمم گذاشتم و آه پر حسرتی کشیدم.

 درسته.. هیچی خوشبختی نمیشه!_

 فرو رفتنم شد و سعی کرد موضوع رو عوض کنه! متوجه تو فکر

 برات آش بپزم یا سوپ؟ کدومشو بیشتر دوست داری؟_

 با محبت بهش لبخند زدم.

 هر کدوم که برای خودتون راحت تره.. من اونقدر گنده شدم که مهم نیست چیزی بخورم یا نه!_

 از جام بلند شدم.

 میرم حموم دوش بگیرم._

 آش بگیرم برات آش بذارم. خیلی وقته نذاشتم خاتون هم دلش میخواست. پس منم برم سبزی_

 سرمو تکون دادم.

 مراقب باشیا دخترم. زود بیا بیرون. منم تا نیم ساعت میام!_

 نگران نباشین. مراقبم!_

. 

. 

زرگ جلوی آینه حوله ی نم دار رو روی شوفاژ قرار دادم و پیرهن بلند صورتی رنگم رو تن کردم. از دیدن حجم ب

 لبخند همیشگی روی لبم مهمون شد.

 کی میخوای بیای بیرون تنبل خانوم؟ شبیه پاندا شدم._

موهای کوتاه و خیسم رو با دست پشت گوش انداختم و برق لب گیاهی و خوشرنگم رو روی لبای ترک خوردم 

 کشیدم. با صدای بلند تلفن نیم متر تو جام پریدم!

 ذاشتم.بیسیم رو روی گوشم گ

 بله؟_

 سالم نامرد.. چطوری مامان خانوم؟_

 لبم کش اومد.

 نسیم تویی؟_

 بله منم.. همونی که قابل ندونستی واسه عقدت دعوتش کنی!_

 صدای دلخورش دلم رو ریش ریش کرد. آهی کشیدم.

 تو دیگه چرا؟ تو که میدونی حال و روزم رو!_
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 ه!قربونت برم من آه نکش.. عزیز خاله چطور_

 لبخندی زدم و دستمو روی شکمم گذاشتم. "خاله "به کلمه 

 تا چند روز میاداینم خاله جونش.. نمیای؟_

 چرا قراره با مامانت فردا راه بیفتیم. زنگ زدم ببینم چیزی الزم نداری؟_

 از جا بلند شدم.

 نه همه چی حله._

 تنهایی؟ شوورتون کجاان؟_

 دستم کنار زدم. بیرون کوالک بود!نزدیک پنجره شدم و پرده رو با 

 نوبت دکتر خاتون بود رفتن مطب. رزا هم رفته سبزی پیدا کنه واسه نهار آش بزاره._

 عجب دل خجسته ای!_

 زنگ در به صدا دراومد.

 فکر کنم اومد!_

 آهسته سمت در حرکت کردم و درو باز کردم.

اومد. بوی عطری که جونم رو گرفته بود دوباره تو مشامم پر چشمم از روی دو جفت کفش براق آشنا باال و باالتر 

شد . تنها هوای باقیمونده داخل ریه هام هم صرف تشخیص همین عطر لعنتی شد که مثل خنجری تیز توی قلبم فرو 

رفت. بیسیم از دستم به شدت زمین افتاد. صدای الو گفتن های پی در پی نسیم پشت خط تنها صدای این سکوت 

بود. جرات نداشتم نگاهم رو از گردنش به باال سوق بدم.. خودش بود.. عزرائیل اومده بود تا جونم رو بگیره.  مرگبار

زندگی دوبارم هنوز شروع نشده به انتها رسیده بود. دیگه نفسی نداشتم. قلبم نمیزد.. تنها صدای پمپاژ قلب بیقرار 

که هنوز زنده ام.. که هنوز سرپاام و در مقابل این ثانیه  کودکم از درون شکم بزرگ و برآمدم بهم یادآوری میکرد

های نهایی زندگی با مرگم دست و پنجه نرم میکنم. پاهام هم بالفاصله بعد از دستم منو تو این مهلکه تنها گذاشتن. 

ل عنبیه سکندری خوردم. هنوز با اندک نیرویی که تو تنم بود دستم رو به در پشت سرم گرفتم تا زمین نخورم. کنتر

چشمم از دستم خارج بود. کنترل تمام اعمالم از عهدم خارج شده بود. چشمم به شدت میلرزید. با همون لرزش و 

 سوزش و سنگینی بیش از اندازه اش باال آوردمش.

ضربه ی نهایی بهم وارد شد.. ذهنم از فعالیت ایستاد.. مثل زمانی که دقیقا تو نقطه نهایی زمین خاکی از حرکت 

یسته. اون دو تا تیله ی سیاه رنگ همه چیز رو تو کمتر از صدم ثانیه خشک و بیحرکت کرد. خون داخل رگهام با

 خشک شد. چشمم آخرین تصویرش رو پشت پرده ی ذهنم نگه داشت و از حرکت ایستاد..

 تصویر نگاه ناباور و کدر اون دو تاچشم سیاه روی شکم بزرگم!

 پارسا

 

 

هم فشار دادم تا سوزش ناشی از بیخوابی این چند وقتم یکم بهتر شه ولی مگه میشد؟ مگه  چشمم رو محکم روی

میشد با این درد لعنتی زندگی کرد که حاال بخوام به سوزش سطحی یه چشم فکر کنم؟ از لحظه ای که پا تو خاک 

ابریشمش پر میکشید. یعنی ایران گذاشته بودم عطر شیرینش توی مشامم پر شده بود. دلم برای خرمن نرم و بلند 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 7 9  

 

ممکن بود بخشیده شم؟ یعنی ممکن بود این عذاب لعنتی تموم شه؟ یعنی ممکن بود همه ی این کابوس های چند 

 وقتم .. این بیخوابی ها.. این گریه های مردونه و در خفا تموم شه؟

ز خودروهای فرسوده و دلم برای سوزش گلوم توی هوای آلوده ی تهران هم تنگ شده بود.. برای دود اگزو

گفتن اصناف بیکار کنارِ خیابون  "صلوات بفرستین"مسافرکش.. برای بگو مگو و مشاجره های خیابونی رانننده ها و 

 نشین! دلم برای خودم تنگ شده بود!

م کرده خودی که تو اون ظهر سوزان و داغ تابستون اینجا جا گذاشته و رفته بودم. بار این فرار چند ماهه شونم رو خ

بود. این گریز از من.. از مردونگی.. از زندگی منو به مرز جنون و نابودی کشونده بود.. حاال بعد این چند ماه مردگی 

تو نفس های آخرم فهمیده بودم نمیتونم. دیگه نمیکشم.. روحم جای دیگه و جسم مُردم جای دیگه ای زندگی 

بی اجازه وارد زندگیم شده بود و میبایست براش پدری میکردم؟.. میکرد. تاوان این همه جدایی چی بود؟ بچه ای که 

اونم در کنار زنی که لیاقت خوشبخت شدنش خیلی بیشتر از اونی بود که بخواد زیر سایه ی شرم من زندگی کنه!؟ 

رم؟.. تاوانش بچه ای بود که بعد از نه ماه محبت و دلبستگی بفهمم که حتی پدرش هم نبودم و جایی تو زندگیش ندا

تاوانش مادری بود که از سنگینی بار گناه و شرم کارهای پسرش تو غربت ویلچر نشین و افسرده شه؟ یا تاوانش 

دختری بود که تمام زندگیش رو پای منه بی لیاقت گذاشته بود تا تمام امیدش رو دود کنم و بدون اینکه پشت سرم 

ر ثانیه نبودنش تجربه کردم.. مرگی که با هر بار پوشیدن رو نگاه کنم به سمت مرگم قدم بردارم. مرگی که توی ه

لباسهایی که پر شده بود از عطر شیرینش به سراغم میومد و بدنم رو از درون و بیرون میلرزوند! تمام شب و روز 

ود؟ این نُه ماه رو فکر کرده بودم. فکر کرده بودم و هر بار بیشتر از قبل به پوچی رسیده بودم! کدوم راه درست ب

کدوم راه منو از این دوراهی مرگبار نجات میداد؟ کدوم راه راهِ نفسم رو نمیبرید؟.. کدوم راه به نیل کمترین ضربه 

 رو میزد؟

اینکه بمونم و بذارم کمرش زیر این فشار بشکنه؟ میدونستم که سایه لحظه ای بیخیالش نمیشه. میدونستم تو اولین 

غه ی پختن غذاهای جورواجور و دیدن یه فیلم دونفره باید به شاید ها و روزهای زندگی مشترکمون به جای دغد

نشایدهایی فکر کنه که حاصل این اشتباه بزرگ و نابخشیدنیه! من بین بد و بدتر بد رو انتخاب کرده بودم. به جای 

مقتدر و خاصه که  اسیر کردنش .. به جای بستن بال و پرش آزادش گذاشتم تا آزادانه پرواز کنه. میدونستم اونقدر

نمیتونه دوم باشه. حتی اگه اون سایه ی اول متعلق به یه نوزاد نو پا باشه.. نیلی که من میشناختم زیر این سایه 

 نمیموند و خودش رو از درون نابود میکرد.

عبث بوده..  ولی حاال که بعد از این همه زمان به پوچی رسیدم.. حاال که فهمیدم تمام این تالش و تشویشم بیهوده و

حاال که اون همه شکستن و گذشتن و مردن بی حاصل و واهی بود باز به تنها حقیقت زندگیم رو آوردم. حقیقتی که 

لحظه ای قلب بیروح و سردم رو رها نمیکرد. برگشته بودم تا پسش بگیرم. به قیمت جونِ بی جونم.. به قیمت از 

زندگی بدون نیل معنایی برام نداره. دیگه این مردگی رو نمیخوام.. دست دادن تمام دارو ندارم باید پس اش بگیرم. 

 نمیخوام!

 آقا رسیدیم... یه نیگا کن ببین همین جاست؟_

 نفسی تازه کردم و از ماشین پیاده شدم. اسکناس پنجاه هزارتومنی رو از شیشه ی جلو به سمتش گرفتم.

 چمدونم رو تا دم در بیار لطفا!_

 م گرفت.پول رو با ذوق از
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 ای به چَشم!_

مقابل در خونه ایستادم. کلید توی دستم خشک شده بود. تمام نگاهم به درِ واحد بغل دستم بود. میدونستم دیگه 

اینجا زندگی نمیکنه. امیدی هم نداشتم که اینجا ببینمش. ولی پیداش میکنم. اگه قرار باشه وجب به وجب تهران رو 

 انی که بخشیده نشم بیخیالش نمیشم.هم بگردم پیداش میکنم و تا زم

کلید رو توی قفل پیچوندم و درو باز کردم. همه چیز مرتب و آراسته سر جای خودش قرار داشت. چقدر ظاهرش با 

 روزی که ازش خارج شدم فرق میکرد.

ویدم. باال لباس سفید روی کاناپه مثل خاری توی چشمم فرو رفت. چمدون رو پایین انداختم و به سرعت به سمتش د

آوردمش و محکم تو بغلم فشردمش. خودش بود.. بوی خودش.. بوی تن خودش بود. سوزش چشمم شدت گرفت. 

همونجا روی کاناپه نشستم و سرمو بین دستام گرفتم. چشمم به لکه ی قرمز تور زیر لباس افتاد. بلندش کردم و از 

 بی قرار از جام بلند شدم و دور خودم چرخیدم.نزدیک بررسیش کردم. خون بود.. این لکه لکه ی خون بود.. 

 چی شد اون روز؟_

 با مشت به دیوار بغلم کوبیدم.

 چه بالیی سر خودت آوردی لعنتی؟_

 از صدای فریادم چهار ستون خونه لرزید.

نیم آوردم.. با تکیه ام رو به دیوار دادم و تا پایین سر خوردم. خیره به رو به رو لباس رو تو بغلم فشردم و نزدیک بی

 تمام وجود بو کشیدمش.

 چیکار کردی با خودت عروسِ کوچولوی من؟!_

خودم بودم و خودم.. به جز دلم .. دلی که نُه ماه ازش دور بودم و دیوارهای سفید دورو برم کی بود؟ کی بود که از 

بره؟ مگه اصال مردونگی ای  دیده شدن اشکام خجالت بکشم؟ کی بود که با گریه کردن کنارش مردونگیم زیر سوال

مونده بود برام؟ سرمو توی لباس فرو بردم تا هق هقم میون پارچه ی سفید رنگ خفه شه.. تا نشنوم صدای شکستنم 

 یادم بیفته که دیگه مرد نیستم! "مردونگی"رو.. تا فکر نکنم از مردونگیم کم شده و هر بار با شنیدن اسم 

کشیدم. دیگه به زبری ریشهای بلند و نامرتب زیر دستم عادت کرده بودم. باید از  از جا بلند شدم و دستی به صورتم

اولین گزینه شروع میکردم. مطمئنا خاتون خبر داشت که کجا میتونم پیداش کنم. زنگ در رو فشردم و دستم رو به 

دم با خودم و این لوالش تکیه دادم. دیگه حتی روی نگاه کردن تو روی این زن رو نداشتم. خدا؟ چه کرده بو

 زندگی؟!

به محض باز شدن در سرم رو باال آوردم. دختری تو چهارچوب در ظاهر شد..چشمم رو تا حد ممکن ریز کردم. تو 

کمتر از نیم ثانیه تخته سنگی به سنگینی چند تُن روی گردنم فرود اومد. پلکم حرکتش رو متوقف کرد. از باال تا 

مای گود رفته و کم سوی و پلکای پایین افتادش گرفته تا موهای کوتاه و خیس پشت پایینش رو آنالیز کردم.. از چش

 گوشش و ...

سرم گیج رفت.. حس تهوع سراسر وجودم رو در بر گرفت.. قدمی به عقب برداشتم.. کاش میتونستم برگردم و با 

رو به رو نمیشدم... مغزم از همه ی توانم تا خود کانادا بدوام. کاش چشمم کور میشد و هیچ وقت با این صحنه 

 فعالیت ایستاد.. این دختر ضعیف و کم جون با این پیراهن بلند صورتی و شکمی به این بزرگی نیلِ من بود؟!
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چشمم به جز حجم بزرگ رو به روم جایی رو نمیدید.. مغزم سعی داشت فعالیتش رو از سر بگیره. مگه این شکم 

 ل...بزرگ مالِ زنای حامله نبود؟ مگه نی

چشم از شکمش برداشتم و سعی کردم نفس بکشم..چشمای سرد و بی فروغش رو به چشمای متحیرم دوخته بود. 

 این کی بود خدای من؟ این چشمای خاکستری و بیروح مالِ کی بودن؟ نیلِ من رو کی تسخیر کرده بود؟

از جا پریدم و میون زمین و هوا متوجه بسته شدن چشماش شدم. پاهاش خم شد و به پشت افتاد. با همه توانم 

گرفتمش. همین که تو بغلم افتاد، بوی شیرینش توی مشامم پر شد. چشمم رو بین صورت کوچیک و آسمونیش و 

 شکمش به حرکت درآوردم.. شک نداشتم.. خودش بود! این زنِ ضعیف و آبستن نیلِ من بود!

کرده بود که با وجود این شکم بزرگ هنوز همون دستم رو زیر پاهاش گذاشتم و بلندش کردم.. چقدر وزن کم 

 بود؟

گوشه ای از مغزم هنوز داشت مصرانه دنبال دلیل این برآمدگی بزرگ میگشت و من با تمام وجود پس اش میزدم. 

 سرش رو روی کاناپه گذاشتم و با دست صورتش رو نوازش کردم

 نیل؟_

 بی صدا افتاده بود.

 نیــــــل؟_

نمیشد.. نمیتونستم چشم از شکمش بردارم.. مغزم کار خودش رو کرده بود. اشک بی اختیار از  صدایی ازش خارج

 چشمم جوشید و روی صورتش چکید. به سرعت پاکش کردم.. یه چشمم هنوز روی شکمش بود.

 نیل پاشو.. نیل.._

 گ زدم.با دست ضربه ی نرمی به صورتش زدم.. چشمش تکون خورد.. از جا بلند شدم وموهامو چن

 یا خدا.._

چشمش رو باز کرد و اطراف رو از نظر گذروند.. با دیدن من چشماش پر از ترس شد.. سریع نشست و تو خودش 

 جمع شد.. سرش رو تو بغلش قایم کرد. لرزش پاهام رو کنترل کردم و کنارش نشستم. به صورتم نگاه نمیکرد.

 نیل؟ خوبی؟ منم پارسا... از چی میترسی؟_

 و باال آورد و تو چشمام نگاه کرد.. این نگاه تیز و نفرت انگیز مالِ نیلِ من بود؟سرش ر

سرمو پایین انداختم تا با حرارت این نفرت ذوب نشم!.. هنوز شکمش تو زاویه دیدم بود.. هنوزم مغزم در حال 

 انفجار بود.. هنوزم یه جای بزرگ کار میلنگید...

د و دستشو روی گوشهاش گذاشته بود. دستمو روی دستش گذاشتم. دستش رو سرمو بلند کردم.. چشماشو بسته بو

 به شدت کشید و از جاش بلند شد.. عقب عقب رفت.. صداش میلرزید

 از اینجا برو.._

 به سمتش رفتم آروم و با تحیر!

 چی؟_

 داد زد.. اونقدر بلند که قدم آمادم روی هوا خشک شد.

 گفتم بروو!_

 ل نفرتش رو میفمیدم.. اما این ترس..!دهنم گس شد.. دلی
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 بذار یکم حرف بزنیم ... فقط چند دقیقه!!_

 جیغ کشید.

 بروو... برو از این جا.. چی میخوای از جونم؟_

اشکهاش پشت سر هم پایین میریخت.. چونش میلرزید. از خودم برای بار هزارم متنفر شدم. دستم رو توی هوا نگه 

 اره روی شکمش قفل شد.داشتم.. چشم لعنتیم دوب

 باشه میرم... باشه.. فقط.. فقط این...!_

دستش رو روی شکمش گذاشت و به سمت اتاق دوید. پشت سرش دویدم ولی در اتاق رو قفل کرده بود.. کم مونده 

 بود قلبم از سینه بیرون بزنه.. چند ضربه محکم به در زدم

 نم!نیل؟ درو باز کن... فقط میخوام باهات حرف بز_

 میون هق هق با فریاد گفت:

 برو.. فقط برو.. خواهش میکنم بروو_

 دستمو مشت کردم و محکم روی در کوبیدم.

 لعنتی فقط چند دقیقه.. چی به روزت اومده؟_

 صدایی ازش خارج نمیشد.. چندین بار پی در پی روی در کوبیدم.. از صدای نعره بلندش تمام موهای تنم سیخ شد.

 از کن درو.. چی شدی؟ نیل؟؟؟نیل؟؟؟ ب_

 صدایی جز نعره های پی در پی اش شنیده نمیشد... موهامو با دست کشیدم و فریاد بلندی زدم:

 میتونی درو باز کنی؟ نیل؟ یه صدا بده.._

 جیغ بلندی کشید.

 چی شده؟ خوبی؟؟ _

 صداش آروم شد و ضعیف.

 بچم!_

 راه نفسم بسته شد! نفسم قطع شد.. از شنیدن این واژه ی سنگین

 اگه نمیتونی بازش کنی برو کنار درو بشکونم.. برو کنار..._

 باز هم صدای ناله های ضعیفش تنها جوابم بود!

 نیل خودتو بکش کنار..._

با تنه چند ضربه ی محکم به در زدم. در اتاق باز شد.. کمی باالتر از درِ اتاق تو خودش مچاله شده بود و دستش رو 

کمش گذاشته بود. دستم رو روی پیشونی خیسش کشیدم.. تمام صورتش خیس از اشک و عرق بود..با روی ش

 چشمای بسته لب زد:

 وقتشه!_

نگاهی به شکم مچاله شدش کردم.. چشمم به خیسی پیراهنش افتاد. با یه حرکت بلندش کردم و با همه توانم سمت 

 ا هراسون از ماشین پیاده شد. سوئیچ رو از دستش قاپیدم.در دویدم. بیرون آپارتمان آقای اکبری با دیدن م

 دکتر؟ چی شده؟_
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سرمو چپ و راست کردم و بدون تعلل نیل رو روی صندلی عقب ماشین خوابودنم.. یادم نمیاد سوئیچ رو کی و چه 

چیدنش تمام جوری ازش گرفتم و با چه سرعتی سمت نزدیکترین بیمارستان میروندم.. ناله های نیل و به خودش پی

 تمرکزم رو بهم میزد.. به جز سالم موندنش به هیچی فکر نمیکردم.. دیگه به هیچی!

تو بغلم گرفتمش و درو با پا بستم.. پرستاری با برانکارد بهمون نزدیک شد. آستین پیراهنم خیس شده بود.. روی 

 برانکارد قرارش دادم و دنبالش راه افتادم. با دیدنش هراسون پرسید:

 ند ماهشه؟!چ_

 عصبی غریدم:

 نمیدونم... نمیدونــــم!_

 وارد اتاقی کردنش.. پرستار پرده ها رو کشید.

 بیرون تشریف داشته باشید._

 با پا لگدی به صندلی دم در زدم.

 چی چند ماهشه... یعنی چی چند ماهشه؟؟_

 شنایی به روم زد.کسی دستش رو از پشت روی شونم گذاشت. برگشتم.. با دیدن چهرم لبخند آ

 آروم باش پارسا جان.. مشکلش چیه؟_

حوصله ی معارفه و احوال پرسی نداشتم. صندلی واژگون شده رو صاف کردم و روش نشستم. سرمو مثل دیوونه ها 

 تو دستم گرفتم و بی اختیار لب زدم:

 حامله ست؟_

ل نیل به سرعت از مقابلم عبور کرد. دکتر با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. بعد از چند ثانیه برانکارد حام

 دستکشش رو از دست خارج کرد و مقابلم ایستاد.

 بردنش اتاق عمل.. وقت زایمانشه.. دکترش کیه؟_

 دستم رو روی پیشونیم کشیدم و از اتاق خارج شدم. بی اختیار زمزمه کردم:

 زایمان.. وقت زایمانش.. پس واقعا حاملست.. بچه.. بچش..!_

 ر دستش رو پشتم گذاشت.دکت

 نگران نباش.. دکترای ما حاذق ان.. مشکلی پیش نمیاد. با من بیا بهت نشون بدم بخش زایمان رو!_

 بی صدا پشت سرش راه افتادم. پشت در شیشه ای ایستاد و اشاره ای به صندلی های آهنی کرد.

 مم.. همه چی کامال مرتبه پارسا جان!باید اینجا بشینی.. آروم باش.. دلیل این همه نگرانی رو نمیفه_

صدای فریاد بلندی که از داخل اتاق اومد قلبم رو به شدت فشرد. از جام بلند شدم و با تمام سرعت سمت اتاق عمل 

 دویدم. از پشت دستم رو گرفت.

 خانم دکتر.نمیشه بری تو.. تو که خودت پزشکی میدونی این چیزا رو؟! بشین من سفارش خانومت رو میکنم به  _

چنگی به موهام زدم و فریاد کوتاهی کشیدم. روی صندلی نشستم و آرنجم رو روی زانوهام گذاشتم. با پام روی 

زمین ضرب گرفتم. صدای فریادای بلندش مو به اندامم سیخ میکرد.معنی اتاق عمل و انتظار کشیدن رو تازه 

 میفهمیدم!

 بلند شدم.دکتر از اتاق عمل خارج شد. سراسیمه از جا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 8 4  

 

 چطوره؟_

 خوبه.. سفارشات الزم رو کردم. نگران نباش!_

 باید برم تو.. بذار برم.. میدونی که نمیتونم اینجا بایستم!_

 لبخند اطمینان بخشش روی اعصابم بود

میخوای  چرا انقدر نگرانی دکتر؟ مورد آنرمالی وجود نداره.. تا یه ساعت همه چی تمومه.. میرم پایین قهوه بگیرم.._

 برا تو هم بگیرم؟

 به دل خجسته و اعصاب آرومش پوزخندی زدم و سرم و بیتاب به دیوار تکیه دادم!

باالخره بعد از انتظار طوالنی مدت و مرگبار درهای بخش عمل باز شد و پرستاری با نوزادی پیچیده شده تو حوله ی 

 سفید بهم نزدیک شد.

خیلی سفارتون رو کرده بودن. خانومتونم خوبن خدا رو شکر.. اینم از دختر  تبریک میگم دکتر.. دکتر اسفندیاری_

 تپل مپلتون.. فقط هر چه زودتر لباساش رو بیارین!

بدون اینکه کلمه ای از حرفای پرستار فهمیده باشم چشمم رو به موجود ریز و چشم بسته ی رو به روم دوختم. باورم 

 نمیشد.. این دختر دخترِ نیل بود؟

ستار نوزاد رو تو دستای ناشی و لرزون من قرار داد و ازم دور شد.نمیدونستم باید چجوری تو دستم بگیرمش. پر

دمی به خودم نزدیکش میکردم و دمی از خودم فاصله میدادمش.. احساس خیلی عجیبی بهش داشتم. حس میکردم 

صورت نرم و سفیدش رو نوازش  آروم میشم وقتی تو بغلمه. لبخندی به خودی خود روی لبم نشست. با شست

 کردم.

 کی هستی تو کوچولو؟_

لبخند روی لبم بی اختیار جاشو به اخمی غلیظ داد.. قلبم سرتا سر ترس و تشویش شد! نوک دماغم رو به صورتش 

 نزدیک کردم.. مشامم پر شد از بوی شیرین و دلنشین آشنا!

 مالِ کی هستی؟ ....از کجا پیدات شد؟_

 ره با لبخند بهم نزدیک شد. نوزاد رو بهش سپردم.پرستار دوبا

 میتونم ببینمیش؟_

 با ابرو به پشت سرم اشاره کرد.

 میبرنش بخش._

برگشتم به اندام نحیف و خستش روی تخت چشم دوختم.. مثل بچه ی معصومی خوابیده بود. تو لباس صورتی رنگ 

قعا نیلِ من مادر شده بود؟! چشمم از اشک حسرت سوخت. و با اون روسری کوچیک اصال شبیه مادر نبود.. یعنی وا

 دستم رو مشت کردم و پشت سرش سمت بخش راه افتادم.

 نیل

 

گلوم به حدی خشک و زخمی شده بود که نفس کشیدن رو برام سخت میکرد. صداهای نامفهموم کم کم تو گوشم 

صدای بم و مردونه با قطره قطره ی خونم عجین  به اصوات معنادار تبدیل میشد. این آهنگ رو خوب میشناختم. این

 شده بود!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

2 8 5  

 

 چیکار کردی با خودت.. چیکار؟_

حس دست گرمش روی موهام ضربان قلبم رو باال برد.. گیج تر از اون بودم که بتونم عکس العملی نشون بدم.. 

 شایدم خسته تر..

 توروخدا بیدار شو و بگو اینجا چه خبره؟ دارم دیوونه میشم!_

شمم رو با لرزش خفیفی نیمه باز نگه داشتم. تصویر جلوی چشمم با تمام تاری و ناواضحیش چشمم رو سوزوند. چ

مالفه ی زیر دستم رو چنگ زدم و تو دستم فشردم. اونقدر که جای سوزن سرم روی رگم سوخت. تصویر کم کم 

تب قایم شده بود.. چشمای سیاه ولی بی واضح شد.. صورت گندمگونش تیره تر از قبل بین انبوهی از ریش های نامر

فروغش.. موهایی تکه تکه و بلندش و درآخر اون لبخند غمگین و پر از حرفش. چقدر عوض شده بود.. مردی که با 

رفتنش دنیام رو زیر و رو کرده بود چقدر عوض شده بود و چه ساده میخواست دوباره پا تو زندگیم بذاره و دوباره 

 کنه!همه چیز رو خاکستر 

چشمم رو بستم.. نمیخواستم آخرین تصویری که ازش تو ذهنم داشتم بشکنه. اصال شایدم نمیخواستم هیچ تصویر 

 جدیدی ازش تو زندگیم و پشت صفحه ی چشمم جا داشته باشه.از بین دندونای به هم فشردم آروم زمزمه کردم:

 از اینجا برو!_

دم. با چشمای نافذش بهم خیره شد. میخواست خلع صالحم کنه؟ خبر سکوتش رو که دیدم به ناچار چشمم رو باز کر

نداشت که هیچ نیرویی در مقابل این چشمای زخمی و شمشیر خورده کار ساز نیست؟ پوزخندی روی لبم شکل 

 گرفت. بدون اینکه چشم از چشمش بردارم گفتم:

 چرا اومدی؟_

خمیدش زل زدم. دلم ضعف رفت؟ نه! خیلی وقت بود  پشتش رو به من کرد و سمت پنجره رفت. از پشت به قامت

که دلی برای لرزیدن نداشتم.. تنها واکنش من در برابرش ترس بود.. ترس از دست دادن کودکی که تنها ثمره 

ونقطه مشترک زندگی چند روزمون بود و حاال تمام دنیای من رو دربرگرفته بود! صدای فندکش نشون از آتش زدن 

 م رو از دود غلیظ دورش گرفتم و سرم رو برگردوندم.سیگارش بود. چشم

 اومدی تا با چشمای خودت نابودیم رو ببینی؟_

 پوزخند صداداری زدم.

 یا مطمئن شی که دارم زندگی میکنم؟_

 برگشت.. چشماش خیس بود؟!

 برگشتم تا زندگی کنم.. تا به زندگی برگردم.. برگشتم تا نفس بکشم.. برگشتم تا..._

 به پاش زد و دوباره روش رو سمت پنجره برگردوند. مشتی

میدونم سزاوار بدترین تنبیهم.. میدونم بد کردم.. میدونم داغون شدی.. شکستی.. خرد شدی.. ولی برگشته بودم تا _

 فقط یه فرصت.. فقط یه فرصت ازت بگیرم تا ببینی چقدر دوستت دارم.

 مکث کوتاهی کرد و ادامه داد:

 اال.. تو.. اون بچه..!ولی.. ولی ح_

 ضربان قلبم شدت گرفت. به طرفم اومد.

 جریان این بچه چیه نیل؟ دارم دیوونه میشم.. اینجا چه خبره؟_
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آب دهنم رو با صدا قورت دادم. درد زیر شکمم شدت گرفت. تمام عضالت تحتانی بدنم منقبض شدن! حاال باید چی 

 میگفتم! باید چیکار میکردم..!

ه یکباره باز شد.. سر هر دومون به سرعت به سمت صدای مهیب برخورد در با دیوار چرخید. سامیار در اتاق ب

 نگاهش رو بینمون به حرکت درآورد. خاتون از کنارش رد شد و به سرعت سمتم اومد. دستم رو تو دستش گرفت.

 . !بمیرم برات مادر.. بمیرم.. سخت گذشت؟ تنها موندی دخترم.. نمیدونم چی بگم._

 بدون اینکه چشم از نگاه های خصمانه اون دو بردارم جواب دادم:

 بچم کجاست؟ نمیارنش؟_

سرش رو بلند کرد و به پارسا خیره شد. پارسا چشم از سام برداشت و سرش رو پایین انداخت. سیب گلوش باال 

 پایین شد.

 سالم خاتون!_

 نگاه خاتون سنگ رو آب میکرد.

 سالم.._

باره به من نگاه کرد.. معنی نگاه غصه دارش رو فهمیدم. سرم و آروم چپ و راست کردم. چشمش رو بی صدا دو

 روی هم فشرد. سام نزدیک تختم شد و دستش رو روی سرم کشید

 بهتری؟_

 ناخداگاه چشمم سمت پارسا کشیده شد. قفسه سینش باال و پایین میشد. نگاهش به دست سام بود.

 .خیلی سخت گذشت؟چرا بهم زنگ نزدی؟._

 لبخند کم جونی بهش زدم.

 نگران نباش سام. خوبم!_

 با پشت دست گونم رو نوازش کرد. هنوز دستش به چونم نرسیده بود که دست پارسا مچ دستش رو محکم گرفت.

 اینجا چه خبره؟_

 تاد.پوزخندی زد و به من نگاه کرد. با چشمام بهش التماس کردم. رو به روش دست به جیب ایس

 تو هم اینجا بودی دکتر؟ ببخش.. ندیدمت.._

 پارسا یقه ی پیراهنش رو جمع کرد.

 گفتم اینجا چه خبره؟_

 دستش رو از یقش جدا کرد.

فکر کردی هنوزم یک تیره؟ نخیر دکتر.. تاریخ عوض شده... نه تنها تاریخ بلکه خیلی چیزا عوض شده.. دیر _

 رسیدی. خیلی دیر!

 فشردم. خاتون گفت: چشمم رو روی هم

 بسه.. سام.. مادر. نمیبینی مریض خوابیده؟ اینجا جاشه؟_

 نفس های پارسا صدادار شده بود. چشمش رو به من دوخت. انگار منتظر شنیدن توضیح من بود!

زاد صدای ضعیف گریه ی نوزادی تمام اتاق رو پر کرد.. سر همه سمت در چرخید. تو جام نیم خیز شدم. پرستار با نو

 قنداقی به تختم نزدیک شد.
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 بیا مامانش.. بخش و گذاشته رو سرش. انگاری خیلی گشنشه.._

دستم رو دراز کردم. فرشته کوچیکم روی ساعدم قرار گرفت. چشمم اول از همه به لبای سرخ و کوچیکش افتاد. ته 

م فشردمش. خدای من!!... به دلم قند آب شد. دستم رو روی چشمای بسته و پوست سفیدش کشیدم و محکم به خود

واهلل که زندگی دوباره برام شروع شد. خون یخ بسته و سرد توی رگم دوباره به جریان افتاد.. قلبم دوباره تپید.. بوی 

 عشق اومد.. بوی زندگی تو مشامم پر شد!

 ه شیر بده.چند بار دماغش رو فشار بده تا دهنش و کامل باز کنه. اطرافش و خلوت کنین تا راحت به بچ_

سرم و بلند کردم و نگاهی به چهره های منتظر و متحیر انداختم.. چقدر ساده با وجودش تمام پلیدی ها و تشویش 

های چند دقیقه ای رو دود کرده بود.. فضای اتاق به طرز غریبی ملکوتی شده بود. خاتون دستش رو باز کرد تا بچه 

 رو بغلش بگیره

 بده.. تا اون وقت دلم ضعف میره مادر. اول بذار ببینیمش بعد شیر_

اول خاتون و بعد سام به نوبت بچه رو تو بغلشون فشردن و نوازش کردن. پارسا اما بی صدا گوشه ی اتاق ایستاده و 

تو فکر فرو رفته بود. سام نوزاد رو تو بغلم گذاشت و به چشمام خیره شد. ترس رو تو چشماش دیدم. میدونستم 

 یترسه که من میترسم!سرم رو به طرف پارسا برگردوندم.اونم از همونی م

 بهتره از اینجا بری. جواب تمام سواالتت واضحه. نیازی به تکرار دوباره نیست!_

 چهره سام حالت استفهامی گرفت. پارسا بهم نزدیک شد. نگاهی گذرا به بچه انداخت .

 ستیم حقم باشه بدونم اینجا چه خبره؟موقعی که از ایران رفتم زنم بودی.. فکر کنم با همه ی پ_

 سعی کردم لرزش صدام رو کنترل کنم.. لرزش دستم رو هم.. ضربان نامیزان قلبم رو هم..

چقدر سخت بود گفتن تمام این حرفا در حضور دخترکم. در حضور فرشته ی پاکی که هیچی از این دنیا و گناه ها و 

 کثیفیاش نمیدونست!

راز کردم. دستم رو گرفت و بهم نزدیک شد. مات و مبهوت. چشم پارسا روی دستای قفل دستم رو به سمت سام د

 شدمون ثابت شد.

بعد ناروی بزرگی که بهم زدی سام پشتم ایستاد و نذاشت زمین بخورم. نامردی و بزدلی تو رو اون به گردن _

 گرفت.. ضربه ی کاری و ناجوونمردانت رو اون جورش رو کشید.

کم کم رنگ باخت.. قلبم تو سینه به درو دیوار کوبید. نفس عمیقی کشیدم تا بتونم سخت ترین سیاهی چشمش 

 جمله ی زندگیم رو به زبون بیارم.

ما با هم ازدواج کردیم. این بچه هم حاصل این ازدواج و هدیه ی خداست بهمون! همون طور که میبینی جایی برای _

ه باد رفت! نه اآلن نُه ماهه پیشه و نه من همون نیل سابقم! تو فقط با اومدنِ تو نمونده.. متاسفم که همه ی رویاهات ب

 دوبارت باعث شدی بچم هفت ماهه به دنیا بیاد!

قدمی به عقب رفت. چشمش رو بینمون به چرخش درآورد. سام سرش رو پایین انداخته بود. دستاش سرد و خیس 

 تم.. نه! نباید اشک میریختم.. نباید!بودن. سرم رو برگردوندم و لبم رو به دندون گرف

 حاال که فهمیدی... خواهش میکنم برو!_

 ندیدمش ولی صدای تحلیل رفته و بغض آلودش رو شنیدم.

 دروغه... بگو که دروغه!_
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 مالفه ی زیر دستم رو سخت تر فشردم.. گوشه ی لبم رو هم.. خاتون دستش رو روی دستم گذاشت.

 ا این بچه؟ برو پارسا.. از اینی که هست سخت ترش نکن!چی دروغه؟ ازدواجمون ی_

سکوت سنگین فضا با صدای گریه ی دخترکم شکسته شد. مقاومتم در هم شکست و قطره اشک روی گونم سُر 

 خورد.. دخترکم داشت اعتراض خودش رو به گوش میرسوند.. تحمل شکستن پدرش رو نداشت!

و چشمای حیروونش انداختم. اشکش رو با پشت دستش پاک کرد.  تو بغلم فشردمش و نگاهی به قامت خمیده

آخرین نگاهش رو بین مثلث سه گانمون چرخوند و به سرعت از اتاق خارج شد. با بسته شدن در بچه رو به خاتون 

 سپردم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم. هق هق بلندم میون گریه های کودک چند ساعتم گم شد.

 گرفت و نوازش کرد. خاتون سرم رو تو بغلش

کار خوبی نکردی مادر. میدونم به چی و کی فکر کردی ولی اونم پدر این بچه است. با همه ی کارهایی که کرد این  _

 حقیقت عوض نمیشه!

 سرمو بلند کردم و بهش نگاه کردم.

بر؟ چند نفر رو بازیچه میگی چیکار میکردم خاتون؟ میگفتم بیا معرفی میکنم دخترت؟ میگفتم بیا اینم با خودت ب_

 ی دستم کنم خاتون؟

 سرمو به سمت سامیار برگردوندم. کمی دورتر از تخت بچه رو تو بغلش تاب میداد. دستی به چشمای خیسم کشیدم.

دیگه نه.. دلسوزی تموم شده. دیگه دلم برای هیچ کس نمیسوزه خاتون. فقط دلم میخواد با بچم زندگیمو بکنم. _

 داشته باشیم. فقط همین! دوست دارم آرامش

 آه پر حسرتی کشید.

نمیدونم چی بگم مادرجون.. فقط امیدوارم تصمیم درست رو گرفته باشی. دلم رضا نیست به خاطر خوشی دل بچه _

 ی من دلِ یکی دیگه بشکنه! خدا خودش میدونه!

 دستمو باز کردم و به سامیار اشاره دادم تا بچه رو تو بغلم بذاره!

 ختر من بهترین پدر دنیا همین جاست خاتون. شک نکن!برای د_

قنداقش رو کمی با دست کنار دادم. از گردی صورت سفید و کوچولوش دلم غنج رفت. نوک دماغش رو آروم 

 نوازش کردم.

 خیلی دوست داشتنیه مگه نه؟_

 خاتون با محبت دستش رو بوسید.

 فظش کنه!ماشااهلل.. مثل خودت یه تیکه ماهه مادر. خدا ح_

 سامیار لبخند گرمی زد.

 لب و دماغش عینهو خودته ! کوچیک و دوست داشتنی._

 لبخند مالیمی به روش زدم.

 بیشتر از این منتظرش نذار.. گشنشه. بهش شیر بده. من بیرونم اگه کاری بود صدام کنین!_

 چشمامو روی هم فشردم و لب زدم.

 ممنون!_

. 
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 مک خاتون پوشیدم و مجددا روی تخت نشستم.آستین مانتوم رو به ک

 پس چرا نمیارنش؟ دیر نکردن؟_

 سام دست به جیب سمت راهرو رفت.

 میرم ببینم چه خبره!_

 با ترس و استرس به خاتون نگاه کردم.

 یعنی چی شده!_

 روسریم رو روی سرم قرار داد.

 نگران نشو مادر.. یه معاینه است دیگه. اآلن میارنش!_

 وز حرفش تمام نشده بود که پرستار لبخند بر لب با بچه و پشت سرشون سام وارد اتاق شدن.هن

 دستمو دراز کردم تا بچه رو ازش بگیرم ولی برخالف انتظارم بچه رو دست سام سپرد.

 کارای ترخیصتون رو انجام دادین؟_

 بدون اینکه چشم از دخترم بردارم سرمو تکون دادم!

 !همراه من بیاین_

 با ترس از جام بلند شدم.

 اتفاقی افتاده؟_

 نگاهی به بچه انداخت.

 خانوم دکتر میخواد باهاتون صحبت کنه. تشریف بیارین اتاقش رو نشونتون بدم._

 با چشمای نگران به خاتون و سام خیره شدم. سام اخم کرد.

 مشکلی پیش اومده؟_

 پرستار همون طور که خارج میشد گفت:

ع دقیق ندارم. میتونین نوزاد رو بدین به مادربزرگش شما هم تشریف بیارید. فقط سریعتر لطفا من عجله من اطال_

 دارم.

 با هم پشت سرش راه افتادیم. سامیار از کنارم آروم گفت:

پارسا در مورد هفت ماهه به دنیا اومدنش از کسی چیزی نپرسیده ولی من بازم محض اطالع کارای الزم و کردم. _

 یالت تخت!خ

 سرمو تکونی دادم.

 مرسی سام... مرسی!_

رو به روی اتاقی ایستاد و اشاره داد تا داخل شیم. پاهام دوباره به لرزش افتاده بود. سام از پشت دستش رو روی 

 شونم گذاشت و فشار خفیفی داد تا آروم باشم.

 یم.با ورودمون دکتر تو جاش نیم خیز شد و ازمون خواست مقابلش بنشین

 با استرس روی صندلی جا گرفتم و به جون ناخن های دستم افتادم. نگاهی بینمون رد و بدل کرد.

 دکتر تهرانی کجاان؟ دکتر اسفندیاری خیلی سفارششون رو کرده بودن. موقع زایمان خیلی نگرانتون بودن!_
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 چشمم رو از دست مشت شده ی سام گرفتم.

 فقط وقتی حالم خراب بود منو به بیمارستان رسوندن. نگرانیشونم بابت همین بود. دکتر تهرانی نسبتی با من ندارن._

 لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت:

 بسیار خوب. پس والدین بچه شما اید درسته؟_

 سرمو که قد وزنه صدکیلویی سنگین شده بود تکون خفیفی دادم.

 دستاشو تو هم قالب کرد و کمی به جلو متمایل شد. نفس عمیقی کشید و پرونده ی نیمه باز جلوی دستش رو بست.

 دوران بارداری دکترتون کی بود؟_

 به جای من سام جواب داد:

 خانم دکتر نصیری.. مشکلی پیش اومده؟_

 چشمش رو به من دوخت.

 بهتون اشاره ای به مشکل قلبی کودکتون نکردن؟ احتمال نارسایی و یا مشکالت مادرزادی؟_

فقراتم عرق سرد راه افتاد. چشمم رو با وحشت به سام دوختم.. متوجه شد قادر به جواب دادن نیستم  از پشت ستون

 و دوباره اون به جای من جواب داد:

 چرا ولی گفتن یه احتمال کوچیکه و باید تا معاینه دقیق بچه صبر کنیم!_

 سرشو تکونی داد.

 اسفانه کودک شما دچار بیماری قلبی سوراخ بین دهلیزه.درسته.. امروز دخترتون رو شخصا معاینه کردم. مت_

دستم رو روی دسته ی صندلی سام گذاشتم و چنگی به دستش زدم تا بلکه راه نفسم باز شه. اتاق دور سرم 

 میچرخید. یه گوشه لبم مدام باال میپرید.

 یعنی چی خانوم دکتر؟ شما مطمئنید؟_

و از جاش بلند شد. مقابل تابلوی پزشکی که عکس قلب روش کشیده نگاهی به چهره های وحشت زدمون انداخت 

 شده بود توقف کرد. خودکار رو باال آورد و روی قسمتی گذاشت.

این قسمت که میبینید بطن و این هم دهلیزه. کودک تو این ناحیه دچار حفره شده. این بیماری یه بیماری _

ده. میشه گفت تو بیست درصد از نوزادان این مورد دیده شده که مادرزادیه و متاسفانه بین نوزادها خیلی شایع ش

 البته میزان و درجه وخامتش متغیره!

 سرمو پایین انداختم و با انگشت شست و سبابه شقیقم رو فشردم.

 حاال چیکار باید کرد؟ عمل جراحی یا درمان خارج از کشور جوابگو هست؟_

 دوباره روی صندلیش نشست.

انقدر مشوش باشید. اتفاقیه که افتاده و از نظر علم پزشکی هم قابل درمانه! قدیم عملش رو خارج از  لزومی نداره_

کشور انجام میدادن ولی حاال پزشکای ایران اونقدر حاذق و ماهر ان که نود درصد عمل ها همین جا با موفقیت انجام 

 میشه!

 حالت تهوع بهم دست داد. با صدای گرفته ام پرسیدم:

 عنی بچه ی چند روزه باید عمل شه؟ی_

 به صندلیش تکیه داد و پرونده ی رو به روش رو مجددا باز کرد.
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من هم برای همین خواستم باهاتون صحبتی داشته باشم. شما از والدین خوش شانس در خصوص این بیماری _

ر یکسال میشیم! ولی هستین. گاهی حفره اونقدر بزرگ و خطرناک میشه که ما مجبور به عمل بچه های زی

 خوشبختانه با وضعیت فعلی کودکتون میشه تا دوره پیش دبستانی با مراقبت ویژه و تحت درمان بودنش صبر کرد!

 صدای سام هم دست کمی از صدای مرتعش من نداشت.

 یعنی تا اون موقع مشکلی پیش نمیاد؟_

 لبخند اطمینان بخشی به رومون زد.

البته باید تحت نظر باشه و بعد از ماه چهاردهم از از دارو استفاده کنه. در حال حاضر نگرانی  انشااهلل که پیش نمیاد._

وجود نداره. میتونید تشریف ببرید ولی براتون آدرس یکی از همکارای خوبم رو تو این مورد مینویسم. حتما تو 

 و بهتون بگن.اسرع وقت سری به مطبشون بزنید تا نمودار درمان و تاریخ مراجعه هاتون ر

از جا بلند شدم. با پایی که اونقدر توی این چند ماه شل و سفت شده بود که دیگه رمقی براش نمونده بود. کشان 

کشان سمت در راه افتادم.سام هنوز پشت میز ایستاده بود و منتظر گرفتن آدرس از دکتر بود. دستمو به چهارچوب 

 میومد گفتم:در گرفتم و با صدایی که از ته چاه بیرون 

 لطفا این موضوع بین خودمون بمونه!_

 دست از نوشتن کشید.

 منظورتون دکتر تهرانیه؟_

 سرمو تکون خفیفی دادم.

 میتونم یه سوالی ازتون بپرسم؟_

 چشمای پر از سوالم و که دید پرسید:

 چرا به بچه ها در مورد هفت ماهه به دنیا اومدنِ بچه سپردین؟_

 خیره شدم که سرش و پایین انداخت و جدی گفت:با ترس به سام 

 الزم بود خانوم دکتر.. مسائلی هست که اینو ایجاب میکرد.. میتونم خواهش کنم..._

 من چیزی به کسی نمیگم! شغلم ایجاب میکنه از مسائل حاشیه ای دور بمونم. برای بچه تونم آرزوی سالمتی دارم!_

 آدرس رو به دست سام سپرد و گفت:

مراقب خانومتون باشید. استرس نه برای ایشون نه برای کودکشون خوب نیست. بچه خیلی عمیق با مادر ارتباط _

 برقرار میکنه و متوجه کوچیکترین ناراحتی های مادر میشه. یکم قوی باشید.

م دوباره سرمو بیحال تکون دادم و از اتاق خارج شدم. چشمم به خاتون و نوزاد توی دستش افتاد. چشمه ی اشک

 جوشید. روی صندلی کنارش نشستم و با همه توانم به خودم فشردمش.

. 

. 

هنوز کامل از ماشین پیاده نشده بودم که چشمم به مردِ منتظر جلوی در افتاد. حقایق مثل پتکی محکم روی سرم 

 فرود اومد. دیگه واقعا تحمل این همه درد رو نداشتم.. واقعا نداشتم!

 تا پیاده شه. دستم رو روی پاش گذاشتم. سام از جا پرید

 بذار ببینم چی میخواد.. اینجوری بیخیال نمیشه._
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 با کف دست به فرمون کوبید.

 آخه چه حرفی واسه گفتن مونده نیل؟ با این حال و روزت؟_

 دستمو تکیه گاه بدنم کردم و از ماشین پیاده شدم.

 گران منم نباشین!کلیدارو بده.. یه ربع دیگه بیاید باال.. ن_

 خواست چیزی بگه که خاتون از پشت گفت:

مصیبت ها رو داری میبینی مادر.. خوب فکراتو بکن. ببین تو این روزای سخت واقعا کی رو پیشت نیاز داری.. ما _

 همینجا منتظریم.

 نگاهی به چشمای پر از ترس سام انداختم.

 م خاتون. نگران نباشین!من خیلی وقته که میدونم کی رو پیشم نیاز دار_

با دیدنم نگاهی به پشت سرم انداخت. وقتی دید تنها به طرفش میرم قدمی به طرفم برداشت. چقدر چشماش غم 

 داشتن.. منکر این نمیتونستم بشم!

 میشه یکم با هم حرف بزنیم؟_

 از کنارش رد شدم و وارد آپارتمان شدم.

 واسه همین اینجام!_

پشت سرم راه افتاد. کلید رو تو قفل چرخوندم و وارد واحد خاتون شدم. گوشه ترین مبل رو نفس عمیقی کشید و 

بسته.. تموم کن این "انتخاب کردم و روش نشستم. دل رو رودم در هم میپیچید. یه چیزی از اعماق دلم فریاد میزد

 "بازی رو

گار این روزها جایگزین عطر تلخش شده بود رو به روم نشست. نگاهی گذرا به سرتا پای نامرتبش انداختم. بوی سی

 و باعث میشد ذهنم بیشتر از همیشه باهاش غریبگی کنه.. غریبه.. غریبه ی آشنای زندگی ِ من!

 شروع کن... حرفاتو بزن و..._

 مکثی کردم.

 برو..!_

باور نمیکرد من همون چشمای قرمز و ناباورش رو بهم دوخت. شاید باور نمیکرد بتونم این همه سخت باشم.. شاید 

دختربچه ی ساده و بی آالیشی باشم که با کوچیکترین نگاهش سرخ و سفید میشد.. شاید باورش نمیشد این صدای 

سرد و بی روح صدایی باشه که یه روزی با گرما و عشقی شدید صداش میزد.. شاید مثل خودم اون همه دیگه منو 

 نمیشناخت!

برام متوقف شد.. ایستاد.. مسکون شد. نرفتم تا بهت نارو بزنم.. نرفتم تا شرفت رو روزی که از اینجا رفتم زندگی _

 لکه دار کنم.. به واهلل نرفتم که با آبروت بازی کنم!

 از جاش بلند شد.

اشتباهی که قبل از تو مرتکب شده بودم .. یعنی حداقلش فکر میکردم که مرتکب شدم روز قبل از عروسی خفتم _

ه اومد بیمارستان.. با شکمی که تا نوک دماغش باال اومده بود. تهدیدم کرد.. بد و بیراه گفت.. گفت رو گرفت. سای

روز عروسی میاد و لباس سفید تنت رو سیاه میکنه.. گفت آبرومو پیش تو و همه میبره و نمیذاره یه آب خوش از 

 گلومون پایین بره!
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 ی حرفاش رو بزنه. پوزخند صداداری زدم. دست به سینه شدم تا ادامه

قبل از آرایشگاه رفتنت خواستم باهات صحبت کنم.. خواستم بگم که چنین غلطی کردم.. خواستم بپرسم که اگه _

بفهمی این خطای منو باز هم حاضر میشی باهام بمونی یا نه؟ ولی نذاشتی.. اجازه ندادی. رفتی و من با خودم تصمیم 

رو تا عمر دارم ازت پنهون نگه دارم. ولی هنوز ظهر نشده بود که وکیلم از گرفتم به هر شکلی که هست این حقیقت 

آمریکا تماس گرفت و خبر سکته ی مامان رو داد. شمارش رو پیدا کرده بود و همه چیزو بهش گفته بود. ترسیدم. 

لوی چشمم بود وقتی مادرم تنها با شنیدن این حرف سکته کرده بود چطور مینشستم و داغون شدن تو رو میدیدم؟ ج

 حال و روزت وقتی اونو با اون شکم جلو اومده و بزرگ ببینی و برای بار دوم پیش دوست و آشنات خار و خفیف شی!

چقدر ساده داشت خودش رو تبرعه میکرد.. چقدر راحت زجر و تنهایی و غم این چند ماهم رو با رفتنش توجیه 

 میکرد. با همون پوزخند مسخره بهش خیره شدم.

بهت گفته بودم بمون.. گفته بودم فقط بمون. برام مهم نبود تو گذشته چیکار کردی. مهم نبود اون عروسی لعنتی به _

 هم بخوره.. مهم نبود زنت نباشم و نتونم باهات زندگی کنم.

 از جام بلند شدم و پشت بهش سمت پنجره حرکت کردم.

که با رفتنت اینجوری نسوزم و از خاکسترم دوباره متولد نشم! مهم فقط این بود که ازت تا این حد متنفر نباشم.. _

 مهم این بود که برام هر چند دست نیافتنی همون مرد دوست داشتنی و محکم بمونی!

 رومو سمتش کردم. سرش رو پایین انداخته بود.

و هر قسمتش یه تصویر اسطوره ای و بزرگت پیش چشمم شکست پارسا.. شکست و هزار تیکه شد. هزار تیکه شد _

جای قلبم رو سوراخ کرد. من و تو دیگه هیچ وقت ما نمیشیم. حتی اگه ازدواجم نکرده بودم ما نمیشدیم. بهتره بری 

 و به زندگیت برسی. اینجا کسی انتظارت رو نمیکشه ولی اونجا..

دم که بهم نزدیک و چشمم رو بستم.. انرژیم هر لحظه تحلیل میرفت. از جاش بلند شد.. صدای قدم هاش رو شنی

 نزدیک تر میشد. دستش رو روی ساعدم گذاشت.

خواستم بچه رو ازش بگیرم. خواستم اونم معنی تنهایی رو بچشه ولی آخرین ضربه رو زد بهم. با یه تست مسخره _

مشخص شد که بچه ای که با همه ی الشگی و جسم مردم براش نُه ماه پدری کردم اصال بچه ی من نبود. میدونی 

آخرش بهم چی گفت؟ صاف صاف ایستاد تو روم و گفت اونقدر بی عرضه بودی که نتونستی بهم دست بزنی و 

اونقدر بی عرضه تر که اینو به یاد نیاری و باور کنی بچه ی توئه! من حتی خبط هم نکرده بودم. لعنت به من که تو 

 حتی یادم نیاد!اون مستی هم خودم و نگه داشته بودم اونوقت اونقدر پپه بودم که 

از غم توی نگاش.. از صدای دورگه اش دلم نلرزید.. ترسیدم.. فقط ترس به خاطر اندیشه ای که میتونست یه روزی 

 دامن منو بگیره.. اگه یه روز بخواد بچم رو ازم بگیره چی؟ خدایا این چه بازی ایه؟

لم و یه بچه دارم. برای همه ی این حرفا دیر گفتن این حرفا دردی رو دوا نمیکنه پارسا. من حاال یه زن متاه _

 رسیدی!

 پشتم رو بهش کردم و سمت در رفتم. درو باز کردم و کنارش ایستادم. دیگه نای سر پا ایستادن نداشتم!

بهتره دیگه بری. برو و زندگیتو بکن. من اینجا.. همینجایی که زمینم زدی دوباره ایستادم و زندگی رو از نو شروع _

با شوهرم و بچم خوشبختم. خواهش میکنم برو پارسا. اگه هنوز برام کوچیکترین حرمتی قائلی برو و بذار کردم. 

 راحت زندگی کنم!
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تاب نگاه کردن تو چشماشو نداشتم. دلم هنوزم تاب دیدن غم این مرد خاکستر نشین رو نداشت. هوای اتاق بوی 

ر بار به در نزدیک شدن دل منو ذره ای بیشتر مچاله غم گرفت. اونقدر که صدای قدم های قامت خمیدش با ه

 میکرد.

از کنارم رد شد. ایستاد و نگام کرد.. با فریاد های معترض سکوت.. سنگینی نگاهش رو تاب نیاوردم و سرمو باال 

دنم کردم. افق دریای سیاهش بی فروغ تر از قبل شد! چشمش بیمانند به مرداب نبود. تلخندی به روم زد که تمام ب

سرد شد. از آستانه ی در که عبور کرد قلبم تیر کشید. سرمو برگردوندم وآخرین نگاه رو از پشت بهش کردم. 

 صداش با همیشه فرق داشت. مثل صدای آخرین شماته ی ساعت بزرگ که رو به خاموشی میرفت.

 اسمش رو چی گذاشتی؟_

افتادش..نه از پیراهن نامرتبش..و نه از هیکل ورزیده  چشمم رو ازش برنداشتم. نه از کمر خمیدش..نه از سر پایین

 ولی زمین خوردش. ..

 قطره اشک سنگین و درشتم روی پام چکید. دیگه مهم نبود صدام بلرزه.. مهم بود؟

 بهار.._

اسمش رو لب زد.. چند ثانیه خیره تو چشمام نگاه کرد و بعد به سرعت از پله ها پایین رفت. همونجا کنار در سر 

خوردم و روی زمین نشستم. بوی سیگارش شامم رو دربر گرفته بود. دلم برای بار آخر هم شده اون بوی تلخ رو 

میخواست. اون نگاه شفاف رو و اون صدای بم و محکم رو. دوست نداشتم آخرین تصویر از چهره ی غریبه ی 

 آشنایی که روزی مردَم بود این باشه!

رو آزار میداد. نمیدونم چقدر گذشت که سامیار جلوم زانو زد. دستم رو گرفت و  .. همه چیزِ این مرد جدید روحم

آروم بلندم کرد. بدون نیم نگاهی بهش سمت پنجره راه افتادم. دستم رو روی شیشه گذاشتم. گدازه های آتشین 

چشمِ من  چشمم پشت سر هم روی دستم میچکید و پوست دستم رو میسوزوند. تموم شده بود.. قصه ی مرد سیاه

 تموم شده بود. دستم رو روی بخار شیشه تا پایین کشیدم و زمزمه کردم:

 خداحافظ غریبه.. _

دندونامو روی هم فشردم و برای بار هزارم قاشق پر از سِرِالک رو نزدیک دهنش بردم. از خنده ی مرموز گوشه ی 

 لبش و برق چشماش میتونستم بفهمم باز هم قراره چه اتفاقی بیفته!

همین که قاشق با لبش برخورد کرد دوباره همون حرکت مسخره ی لبش رو تکرار کرد و تمام غذا رو توی صورتم 

پاشید. ظرف رو کنار گذاشتم و آرنجم رو تکیه گاه صورتم کردم. سامیار با خنده ی بلندی بهم نزدیک شد. چشم 

 غره ای نثارش کردم.. هم نثار اون و هم نثار شریکِ جرمش!

 خودتم گذاشتی مادر؟ یه نمه جذبه نداری. پاشو میدونو خالی کن تا بهت نشون بدم چجوری به بچه غذا میدن! اسم_

 ابرویی باال انداختم و نگاه گذرایی به دست و پای متحرک در هوای بهار انداختم.

 مطمئنی از پسش بر میای؟؟_

 زش کردم.پوزخندی زد و کاسه رو از زمین برداشت. دست به سینه براندا

 آفرین باباجون دهنتو باز کن هواپیما اومد آآآ.._
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با کمال تعجب دهنش رو باز کرد و همه ی محتوای قاشق رو خورد. با تعجب به سام خیره شدم. برگشت و با لبخند 

نده پیروزمندی بهم خیره شد ولی عمر این لبخند به چند ثانیه نرسیده بود که تمام صورتش پر شد از مواد برگردو

 شده از قاشق کذایی و غذا از همه جای صورتش آویزون شد.

دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا با شدت نخندم. اما صدای خنده ی خاتون مقاومت من و حتی سامیار رو هم در هم 

 شکست.

 شما دو تا هنوز یاد نگرفتین به این بچه به زور غذا ندین؟ بابا زبون بسته چه جوری بگه سیر شده؟_

 ا دستمال دور دهنش رو پاک کردم و نگاهی به پاهای تپلش انداختم.ب

 آخه احساس میکنم الغر شده. تازه سرالک خرما رو خیلی دوست داره نمیدونم امروز چرا بازیش گرفته!_

 کنارم اومد و خم شد. بلندش کرد و روی پاش نشوندش.

 هشت کیلوئه مادر.. دیگه بیشتر از این میشه بچه غول! بزنم به تخته خیلی هم قد و وزنش خوبه. بچه ی هفت ماهه_

لبخندی به روش زدم و مشغول بازی باهاش شدم. عاشق چشم و ابروی لوچ و اداهام بود وقتی باهاش بازی میکردم. 

صدای خنده هاش دوباره بلند شد. سام مثل همیشه با شنیدن صدای خندش تلوزیون رو خاموش کرد و به جمع سه 

 یوست!نفرمون پ

نیل توروخدا یه بار دیگه چشاتو اون شکلی کن.. ببین چه خوشگل میخنده؟ پدر سوخته تا میخوام عکس بگیرم _

 قیافشو شبیه هد هد میکنه!

دستم رو به هم کوبیدم و ادای محبوبش رو از خودم درآوردم. قهقهه ای زد و بالفاصله صدای فالش دوربین اومد. 

 مای سام مشخص بود موفق شده..سرمو برگردوندم. از برق چش

 گرفتی؟_

 دوربین رو مقابلم گرفت.

 ببین چه عکسی شد.. !_

 دستمو از روی شیشه دوربین رو پاهای تپل و سفیدش کشیدم.

 راس میگی خاتون.. من زیادی حساس شدم!_

سرش رو برای  عینکش روچشمش گذاشت. همون طور که مقاومت میکرد که بهار عینک رو از چشمش بیرون نیاره

 دیدن عکس جلو آورد.

 حاال اینجا زیاد نورش خوب نیست. هوا یکم خنک تر شد میریم پارکی جایی!_

 با تعجب بهش زل زدم.

اون همه دیروز تو پارک ازش عکس گرفتی بس نبود؟ به خدا باباش عکاس بود کمتر از این عکس میگرفتا! روی _

 پر شد سام! یکمم واسه بعدش نگه دار! یخچال و آینه اتاق خواب و دو تا آلبوم

 بی توجه به حرفم جلو اومد و با یه حرکت بهار رو از بغل خاتون گرفت.

 خودم مخلصش هستم.. تا صدسالگیشم شده ازش عکس میگیرم._

نگاهی با محبت به بازی دونفره شون کردم. هر وقت که تو روروئک محبوبش مینشست و دنبال سام میدوید انگار 

یا رو بهش میدادن. با دیدن این صحنه های زیبا دلم پر از پروانه های کوچیک میشد و خدا رو روزی صدهزار بار دن

 شکر میکردم!
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بعد از رفتن پارسا از سام خواسته بودم از اون محل و آپارتمان بریم و خاتون با وجود اینکه خیلی آپارتمانش رو 

شمون آپارتمان رو خالی کرده بود. تو اواسط شهر یه خونه ی دربست دوست داشت صرفا به خاطر راحتی من و آسای

و دلباز خریده بودیم که تو حیاطش باغچه ی کوچیک و یه استخر بزرگ داشت. خونه رو از اول و به سلیقه ی من 

تحویل تو دکوره کرده بودیم و وسایل خاتون رو طبقه باال چیده بودیم تا راحتی و استقاللش بهم نخوره. امسال سال 

خونه ی نو و در کنار خانواده ی نو و با وجود بهارم یه رنگ و بوی دیگه ای داشت. همه چیز دوباره داشت رنگ و 

بوی زندگی به خودش میگرفت. درسته که هنوزم خیلی از شبها کابوس لباس سفید عروسیم رو میدیدم. درسته که 

یکردم.. درسته که هنوز جای خالی و حفره ی بزرگ داخل گریه های بیصدا و شبونم رو از دخترک قشنگم پنهون م

قلبم پر نشده بود ولی با همه ی اینها زندگی کردن کنار بهار و سامیار قشنگ بود! و قشنگیش اونقدر با ارزش بود که 

 کنارشون دردهات رو توی یه بطری خالی بذاری و به آب های روونِ روزگار بسپاری!

 اشت.خاتون دستش رو روی پام گذ

 بازم که رفتی تو فکر دخترم!_

 بدون اینکه چشم ازشون بردارم گفتم:

گاهی وقتا اونقدر میترسم! میترسم که همین خوشی هم زایل بشه و مثل اون همه غم زندگیم یه گوشه سرنوشتم _

 تلمبار شه!

 حرکت نوازش گونه ی روی پام رو متوقف کرد.

ی کشیدی و از کجا به کجا رسیدی. تو نگران هیچی نباش. انشااهلل که همه اینجوری نگو مادر.. خدا خودش دیده چ_

 ی مشکالت ریز و درشت هم حل میشه!

چرخ روروئک به ریشه ی فرش گیر کرد . تو جام نیم خیز شدم ولی قبل از بلند شدن من و واژگون شدنش سامیار 

 عقب گرد کردو بهار رو از روروئک بیرون کشید. نفس عمیقی کشیدم

 نگرانشم. نمیدونم موقع عملش چجوری میخوام تحمل کنم. از حاال دارم غصه اشو میخورم!_

 مگه دکتر نگفت همه چیز مرتبه؟_

 مردد نگاش کردم.

 چرا ولی باال خره که باید عمل بشه!_

 عینکش رو از چشمش درآورد و لبخند مهربونش رو به روم پاشید.

 ده مادر. خدا بزرگه.تا عملش هنوزچهار، پنج سالی مون_

 بعد از مکث چند لحظه ای ادامه داد:

 هنوزم نمیخوای بهش بگی ؟ میدونم میترسی و بهت حق میدم. ولی اونم پدرشه و حق داره بدونه!_

 تمام تنم دوباره پر شد از همون ترس لعنتی.

 نه خاتون.. فهمیدنش فقط همه چیزو بدتر میکنه. چیزی درست نمیشه!_

 دنیا غم داشت.. یه دنیا حرف هم.. یه دنیا گله هم.. چشماش یه

 میترسم از روزی که بفهمه و منه پیرزن پیشش رو سیاه شم. خدا رو هم خوش نمیاد که..._

 حرفش رو نیمه کاره گذاشت و دستی به صورتش کشید.
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و به سختی قورت دادم و چشمامو ریز کردم و حرکاتش رو زیر نظر گرفتم. مطمئن بودم یه چیزی شده.. آب دهنم ر

 کامال به طرفش برگشتم.

 چیزی شده خاتون؟ چیزی هست که شما میدونین و من بیخبرم؟_

 چیزی زیر لب گفت و سرش رو به معنی آره تکون داد. ضربان قلبم باال رفت.

 چی شده؟_

 نفسی تازه کرد و به رو به رو چشم دوخت.

ام این مدت فکر میکرده پسرش ایرانه ولی وقتی ایمان زنگ زده و دیروز مادرش بهم زنگ زده بود. میگفت تم_

 سراغ پارسا رو از مادرش گرفته نگران شده.

 چشمای غمگینش رو دوباره به چشام دوخت.

میگفت ایمان گفته از آخرین باری که تو ایران دیدتش هفت ماه گذشته.. یعنی همون روز که از پیش تو رفت _

 معلوم نیست کجاست. ایمان میگفت از ایران خارج شده ولی اطالعاتی ندارن که کجا رفته!هیشکی ازش خبر نداره. 

چشمم رو به نقطه ی نامعلومی دوختم. ذهنم به خیلی وقت پیش سفر کرد. به وقتی که غریبم با شونه های افتاده و 

 قامتی خمیده تو کوالک و سفیدی برف کوچه گم شد!

 ؟یعنی کجا میتونه رفته باشه!_

 سرش رو تکون داد.

هیچ وقت اون روز رو فراموش نمیکنم. هیچ وقت بهت نگفتم تا ناراحت نشی ولی من به عمرم گریه ی بی صدای یه _

مرد رو ندیده بودم. اونم مرد مغروری مثل پارسا. وقتی با چشای خیس از کنار ماشین رد شد دلم داشت میترکید. 

 نه پای رفتن داره و نه نای موندن! پاهاش مثل وزنه شده بودن. معلوم بود

کاش میدونست با گفتن این حرفا آتیش زیر خاکستر دلم رو دوباره روشن میکنه. کاش میدونست داره تن مرده ی 

 دلم رو توی گور میلرزونه.. کاش بس میکرد.. کاش دیگه از اون غریبه هیچی نمیگفت!

ولی اون خودش از دیروز دنبالِ این جریانه. میگه حال و روزش سام خواست بهت نگیم تا دوباره فکر و خیال نکنی _

اون روز اونقدر خوب نبود که بتونه تصمیم درست بگیره.. میگه یه مرد فقط میتونه حال و روز یه مرد رو بفهمه! چه 

 میدونم مادر.. خدا برای همه خیر پیش کنه!

م. یه روزی.. یه روز سرد زمستونی پشت پنجره ی قلبم تیر کشید. دستم رو روش گذاشتم و چند نفس عمیق کشید

بخار گرفته به خودم قول داده بودم که تا عمر دارم جز خودم و بهارم به چیز دیگه ای فکر نکنم.. برای کسی دل 

نسوزونم.. فکر کس دیگه ای نباشم و امروز تو این ظهر سوزان تابستون و در مقابل یک حرف کوچیک تمام ارادم 

یشکست.. نباید اجازه میدادم.. نباید. من این زندگی رو با چنگ و دندون از نو ساختم. نباید با فکر داشت درهم م

زندگی کس دیگه ای لحظه هاشو برای خودم و بهار زهر میکردم. ولی مگه میشد؟ مگه این دل صاحب مرده حتی 

 لحظه ای به حرف من گوش میداد؟؟

ظه موندنم تو حال و هوایی که بویی از خاطره ی اون غریبه داشت روانم رو با از جا بلند شدم.. باید میگریختم. هر لح

 خودش به یغما میبرد و این برای من و کودک وابسته به منم مصادف بود با پایان!

این زندگی گرچه با همه ی کمی ها و کاستی ها روی شونه های خسته و ضعیف من بنا شده بود. میدونستم با 

 کستنم کمرم خم میشه و هر چه که ساختم با خاک یکشان میشه.کوچکترین درهم ش
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با حرکتی آنی بهار رو از بین دستاش بیرون کشیدم و محکم به خودم فشردمش. بوی خوشش تو مشامم پر شد. 

عقب آوردمش و به صورت کوچیک و معصومش خیره شدم. چشمای درشت و سیاه رنگش آینه ی شفافی از گذشته 

نشدنیم بود که هر بار با نگاه کردن بهش هزاران بار میمردم و زنده میشدم. صورت سفید و لپهای ی تلخ و فراموش 

گل انداخته از گرما و خستگیش رو پشت سر هم بوسیدم. دستم رو پشت سرش گذاشتم و محکم به سینم 

 یکرد.فشردمش. انگار با وجود ملکوتیش توی بغلم درد سنگین و کهنه ی داخل سینم التیام پیدا م

سام متوجه حالت غیر عادیم شد و مثل همیشه با نگاهی آروم و با محبت بهم خیره شد. بینیم رو ال به الی موهای 

کوتاه و مجعدش فرو بردم و چشمم رو بستم. از ته دل عطرش رو بو کشیدم. اونقدر بو کشیدم تا یادم بره بوی عطر 

غم و فالکت ترکیب شده با بوی سیگار لحظه های آخر بودنش  تلخ عجین شده با لحظات زندگیم رو.. تا یادم بره

 رو.. تا یادم بره خودم رو.. بودنم قبل از بودنش رو.. زندگیِ قبل از زندگیش رو..

 نمیذارم هیچ کس ازم جدات کنه مامانم... نمیذارم!_

 

کر میکردم.. به زجری که موقع روزهای بودنم با بهار به سرعت باد میگذشت. گاهی مینشستم و به روزهای گذشته ف

به دنیا آوردنش کشیدم.. به نُه ماه سختی که گذشت و بزرگترین امتحان زندگی من شد و به این دو سالی که سریع 

تر از هر زمانی طی شد و گل بهارم شکوفه کرد. با یادآوری خنده های از ته دلش.. دندون قدِ یه برنجش که موقع 

ت نامفهومی که به جای الفبای حرف زدن ازشون استفاده میکرد لبم به لبخند گرمی خندیدن بیرون میزد و اصوا

مهمون میشد. هیچ وقت از یادم نمیره اولین روزی رو که راه رفته بود.. با خاتون مشغول سبزی پاک کردن بودیم. از 

خاتون از پادردش که  زیر چشم میدیدم که دسته ی مبل رو میگیره و سعی داره آروم تعادل خودش رو حفظ کنه.

روز به روز بدتر میشد میگفت و از دکترهای به قول خودش ناشی و بی تجربه شکایت میکرد. حواسم پی حرفای 

خاتون و چشمم به حرکات پر تالش و زبون بیرون اومدش بود. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که سام با صدای 

م و با دیدن چهره شگفت زدش مسیر نگاهش رو دنبال کردم! دسته بلند اسمم رو صدا کرد. اول نگاهی بهش انداخت

ی منظم سبزی از دستم رها شد. بهار با پاهای لرزون و قدمهای تند دستاشو از هم باز کرده بود و به سرعت سمت 

 سام میدوید.

خدا ممنون بودم  با دهنی باز و شوکه بهش خیره شدم. طولی نکشید که تو دستای سام محصور شد و به هوا رفت. از

که دیدن همچین صحنه های لذت بخشی رو نصیبم کرده بود. یا روزی که برای اولین بار لبای غنچه اش رو برای 

گفتن کلمه ی بابا باز و بسته کرده بود. از اون روزا تنها چیزی که تو خاطرم پر رنگه خوشحالی های غیر قابل وصف 

الیها و ذوق و شوق منه مادر رو زیر رادیکال میبرد. بهار خیلی بهش سام و هیجانات بیش از حدشه که حتی خوشح

وابسته بود و من از این قضیه هیچ شکایتی نداشتم. دونستن اینکه مردی با این صالبت تا به همیشه مثل شیر پشت 

شون رو دخترم خواهد بود منو به زندگی امیدوار تر میکرد.دانشگاه رفتن و کالسای پشت سر هم ام جمع دو نفر

صمیمی تر و وابسته تر کرده بود. همه چیز بهار با سام یه جور دیگه ای بود. انگار وقتی سام بود دنیا براش یه معنی 

دیگه ای داشت. با وجود عشق و عالقه ی زیادی که به من داشت ولی باز هم همین که اسم بابا سام اش میومد دنیا 

ین اسباب بازیها و شیرین ترین لحظه ی بازی و یا دیدن بهترین براش می ایستاد. لحظه رسیدن پدرش از بهتر

صحنه ی کارتون میگذشت و با سرعت مرگباری خودش رو به پاهای پدرش میرسوند. همین که سامیار خم میشد و 

بغلش میگرفت سرش رو روی شونه ی امن پدرش میذاشت و مثل یه انسان بالغ چشماش رو برای چند ثانیه میبست. 
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ز دیدن این صحنه سر و پا بغض میشدم. با وجود تمام خوشحالی و شکرانه ام غرق غم میشدم. خوشحال بودم گاهی ا

برای شونه های امنی که برای دخترم بود و ناراحت از نبود وجودی که همین آرامش رو به مادرش تزریق کنه... که با 

 ه .همین آرامش پلکای سنگین و خسته از اشک مادرش رو روی هم بیار

دخترکم حد فاصل بین من و پدرش رو پر کرده بود.. اونقدر برای هم وقت میذاشتن که گاهی من این میون فراموش 

میشدم. شکایتی نداشتم. به مقصودم رسیده بودم. سام به عقاید و تصمیم هام از جون و دل احترام میذاشت و هیچ 

 نوازش دستای همیشه سردم پیشروی نمیکرد! وقت فراتر از بوسه ی نرم و حمایت آمیز روی پیشونیم و

اتاق های جداگانه ی ما شاید تنها ترین ضعف این خانواده و مثلث زندگیمون بود. هیچ کدوم به این وضع اعتراضی 

نداشتیم ویا شایدم من این طور حس میکردم. نمیدونم سامیار چطور با این خودخواهی بزرگ من کنار میومد که هیچ 

بفهمم که این رژیم مسکون و انقالب ناپذیر تنهایی من پیش چشمش چقدر اهمیت داره و تا چه حد وقت نتونستم 

 تحملم میکنه!

همیشه راضی بود یا اینکه کنار من اینطور وانمود میکرد. بزرگترین سهم من از بهار شبهای سرد و تاریک بود. شبایی 

ناک روزگار سپری شده و گذشتم میکرد و این میون من که هنوزم با تمام بیرحمی من رو مهمون کابوس های وحشت

 با دستای گرم بهار و صدای منظم نفس کشیدنش نیرو میگرفتم تا باهاش مقابله کنم!

خوشحال بودم. با تمام خودخواهی خوشحال بودم که شبهای بهارم فقط و فقط مالِ منه. چقدر خدا بزرگ بود. چقدر 

وابستگی شدیدی که به سام داشت حتی یک شب رو هم کنارش نمیخوابید! دسته  هوام رو داشت که این بچه با وجود

ای از موهای جلوی صورتم رو تو چنگش میگرفت و نزدیک دماغش میبرد، اونقدر میبویید و نوازش میکرد تا به 

حرکت و خواب عمیق فرو میرفت و من برای جلوگیری از فروریختن این نظام شیرین تا ساعت ها به همون شکل بی 

ثابت چشم میبستم. حقیقت تلخِ جوهر این نظام لحظه ای از فکرم خارج نمیشد و از درون روحم رو آزار میداد. 

حقیقت این که بهار هم درست مثل پارسا عادت داشت با عطر موهای من به خواب بره.. ولی از طرفی من به این 

 کی بود که تنها با وجود دستای کوچیک بهارم گرم میشد!وابستگی احتیاج داشتم. شبهای تنهایی من یخبندان وحشتنا

و امروز... امروز سومین هفدهم بهمنیه که با تمام شیرینی و بدون کوچیکترین تغییری با سال اولش هنوز سرتاسر 

 دلم رو غرق از شادی و لذت میکنه.

تا مثل هر سال کنار هم باشیم و به دنیا امروز تولد دو سالگی بهاره و من به این مناسبت از همه ی نزدیکام خواستم 

اومدن این موجود دوست داشتنی رو جشن بگیریم. بابا اینا و دایی محمود اینا از صبح رسیده بودن. سمیرا و بیژن هم 

به همراه بچه ی یک سالشون دایی اینا رو همراهی کرده بودن . بهار عاشق بچه های کوچیک تر از خودش بود و من 

 ار بود تولد شلوغ و پر جنب و جوشی داشته باشیم خیلی خوشحال بودم!از اینکه قر

سام و بردیا همه ی کارهای مربوط به جشن رو انجام داده بودن. کیک کوچیک صورتی رنگش که طبق عالقه ی 

شدیدش به برچسب و اسباب بازیهای صورتیش تزئین شده بود توسط بردیا به خونه آورده شد.. سالن پر از 

ک های رنگارنگ و برچسب های کارتونی بود. تا اومدن مهمونا فقط یک ساعت مونده بود. سام چند تا از بادکن

همکارانش رو به همراه خانوم و بچه هاشون دعوت کرده بود تا به قول خودش یه تولد درست و حسابی داشته 

 باشیم.

 سرمو به سمت جلو خم کردم تا بتونم تصویرم رو تو آینه ببینم!

 میتونی دو دقیقه تکون نخوری؟ بابا همه ریملت پخش شد!ن_
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 ابرومو باال انداختم.

 به خدا اگه شبیه دخترای دبیرستانی آرایشم کرده باشی همشو پاک میکنم نسیم!_

 دست به کمر شد و با دست دیگش چونم رو چپ و راست کرد.

 چه زود پیر کردی! خجالت بکش.. دختر دبیرستانی چیه؟ بیست و سه سالته تو خودتو_

 با ابرو به آینه اشاره کرد.

 ببین چی کردم!_

از روی صندلی بلند شدم و خودم رو تو آینه برانداز کردم. با چهره ی آرایش شدم غریبی کردم.. تلخندی روی لبم 

صورتم  شکل گرفت. یادم رفته بود چند وقته که دست به این وسایل بزک نزدم. حاال بعد از مدت ها حس میکردم

 دوباره رنگ گرفته .انگشتم رو آروم روی لبم کشیدم.

 سرخیش زیاد نیست؟ زشته جلوی همکارای سام._

 چشماشو ریز کرد.

 دیوونه شبیه مامانا شدی..نه بابا تو حساسا شدی... این که مالیم و رنگ لب خودته!_

 دستی به کت و شلوار سرمه ایم کشیدم و شالم رو روی سرم انداختم.

 بهتره بریم. اآلن میرسن مهمونا!_

به محض خارج شدنم از در اتاق دست سامیار روی کراواتش خشک شد. نگاهش رنگ آشنایی گرفت.. به آشنایی 

نگاه همون چهارشنبه سوری کذایی. انگار بعد اون شب تازه داشت منو میدید.. انگار تو تموم این مدت اون هم مثل 

 بود! من با کس دیگه ای زندگی کرده

لبخندی به روش زدم و مقابلش روی پنجه ایستادم. نگاهش هنوزم روی صورتم ثابت بود. دستمو از دور گردنش رد 

کردم و گره کرواتش رو مرتب کردم. تو چشمام دنبال یه چیزی میگشت.. چیزی که بویی از زندگی داشته باشه.. 

 چیزی که خیلی وقت پیش گم اش کرده بودم!

پایین شلوارم سرمو پایین کردم. بهار با پیراهن کوتاه صورتی رنگ و موهای فرش که باالی سرش با کشیده شدن 

بسته شده بود ،انگشت به دهن و با لبخندی شیطون نگام میکرد. همین که سرمو خم کردم دستش رو روی چشمام 

 کشید و لبخندش عمق گرفت.

 ماما؟_

بوسید. غافلگیر شدم. نگاهی سریع به اطراف انداختم. جز نسیم  خندیدم و به خودم فشردمش. سام خم شد و سرمو

 و چشمای شیطونش کسی تو حال نبود.

 میبینی دخملم؟ مامانی عوض شده.. منم نشناختمش. حق داری!_

 با نگاهی دلخور بهشون زل زدم.

 اذیت کنین میرم پاکش میکنما؟_

 دستم رو گرفت و به چشمام زل زد.

 شاد باشی!کاش همیشه انقدر _

حسرت توی صداش دلم رو لرزوند.. چه به روز زندگی این مرد آورده بودم. سعی کردم لبخند روی لبم رو حفظ 

 کنم.
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 تا وقتی شما کنارمین من شادم!_

 بهار رو تو بغلش گرفت و دستش رو دور شونم گذاشت

 بریم تو حیاط.. بردیا واسه بهار سورپرایز داره._

ردم که شونه هاشو باال انداخت. بهار از شنیدن کلمه سورپرایز دستاشو به هم کوبید. با این کلمه با کنجکاوی نگاش ک

آشنا بود. عادت داشت وقتی کاری یواشکی با پدرش انجام میداد و غافلگیرم میکرد دستاشو به هم بکوبه و از الی 

 "سوفریـــــز"دندونای یکی درمیونش بگه 

ل خونه وسط حیاط کنار باغچه ایستاده بودن. هوا خیلی سرد بود. نمیدونستم دلیل این هوا تاریک شده بود. همه اه

 تجمع چیه.

خاتون از پشت شنل بهار رو بهمون رسوند و روی دوشش قرار داد. تشکر کردم و به حرکات سریع بردیا که روی 

 زمین پشت به ما زانو زده بود خیره شدم.

 همه موندن تو تاریکی!چرا چراغ حیاط رو روشن نکردین؟ _

 شونه ای باال انداخت.

 بردیا اینطور خواست!_

بهار دستش رو با ذوق به هم کوبید.. تو بغل سام دست و پا میزد.. نور خیره کننده چشمم رو سمت حیاط برگردوند.. 

داشت. چشمم  دو تا آبشار نورِ بزرگ حیاط رو روشن کرده بود. وسطش یه ماشین کنترلی بزرگ و قرمز رنگ قرار

 از دیدنش چهار تا شد. دست و پا زدن بهار پیروز شد و سام مجبور شد زمینش بذاره.

همه دست میزدن. نسیم سوت میزد. بهار با دو خودش رو به ماشین رسوند. بپر بپر میکرد و دستش رو با ذوق روی 

 ماشین میکوبید. بردیا تو هوا چرخوندش و بوسیدش.

 سمتش رفتم. اخم ظریفی بهش کردم و

 این چه کاری بود داداش؟_

 بوسه دیگه ای روی موهای بهار نشوند.

 بهار جونمه.. واسه عزیز دایی دنیارم بخرم بازم کمه. مگه نه دایی؟_

بهار با دستاش لپهای بردیا رو کشید و جیغ محکمی زد.. هیجان سوار شدن ماشین نمیذاشت آروم بگیره. بردیا روی 

 زمین گذاشتش.

 پدر سوخته یه بوسم نداد..!_

 دستم رو روی شونش گذاشتم.

 مرسی داداش.. خیلی زحمت کشیدی._

 لبخندی گرمی به روم زد.

بگیر ببریمش تو که فقط تو از پس اش برمیای.. االن سینه پهلو میکنه سامِ بهار ندیده منه بدبخت رو ریز ریز _

 میکنه!!

 وق و بازیش با بهنیا نگاه کردم.با عشق به حرکاتش دور ماشین و ذوق و ش

 بیا و اینو ببر تو حاال.. عمرا اگه بیاد!_
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سام از پشت بهمون نزدیک شد و از بردیا تشکر کرد. باالخره به زور کیک و بادکنک بهار رو داخل بردیم. بردیا 

ا و سام و بهار موزیک رو زیاد کرده بود. مهمونا هم کم کم از راه رسیدن. جمع حسابی گرم شده بود. بردی

میرقصیدن. من و نسیم پذیرایی میکردیم. بچه ها حسابی شلوغی میکردن و همه جا میپریدن. خاتون با لذت به ورجه 

 وورجشون نگاه میکرد و در مقابل عذرخواهی من به خاطر سر و صدا با لبخندی از ته دل گفت:

 اد آدم میارن.تا باشه از این سرو صداها مادر... این بچه ها زندگی رو ی_

بعد از مراسم کیک و کادوها دورو بر کم کم خلوت شده بود و جمع خودمانی تر.. بهار و بهنیا وسط اسباب بازیهای 

 جدید نشسته بودن و با عشق بازی میکردن.

ی سام موسیقی الیتی گذاشت و دستم رو گرفت تا همراهیش کنم. با خجالت نگاهی به اطراف انداختم که پدر با صدا

بلند دست و اشارش منو به رفتن وسط ترغیب کرد. دستمو تو دستش قفل کرد و با صدای آروم موسیقی شروع 

کردیم به تکون خوردن. کم کم نسیم و دایی و سمیرا و بیژن هم وارد میدون شدن. بهار مدام باال و پایین میپرید تا 

 سام بغلش بگیره.. از حسودیش خندم گرفته بود.

فت و شروع کردیم سه تایی تاب خوردن. با تموم شدن آهنگ سام اشاره داد تا بردیا ضبط رو خاموش سام بغلش گر

 کنه. دستم رو تو دستش گرفت و رو به جمع گفت:

 و حاال کادوی بابایی!_

 بهار دستاشو به هم کوبید.

 اول از همه از همتون ممنونم که تو این شب مهم و زیبا تنهامون نذاشتین.._

 نگاه کرد.بهم 

 و دوم از نیل ممنونم که منو الیق این خوشبختی بزرگ دونست و بهار رو بهم هدیه داد!_

 سرمو با خجالت پایین انداختم. کی داشت از کی تشکر میکرد!

دست بهار رو گرفت به گوشه ی پذیرایی رفت. چشمم به پارچه ی سیاه رنگ روی شیء بزرگ افتاد. چطور تا به 

دمش! پارچه رو با دست کنار زد. با حیرت به رو به رو خیره شدم. همه دوباره دست زدن. پیانوی حال ندیده بو

 بزرگ سفید رنگ رو به روم برق میزد.

 با حیرت سمتش رفتم.

 سام... این ..!_

 بهار رو پایین گذاشت و در پیانو رو باز کرد. دستش رو روی کالویه ها کشید.

 سباب بازیش بازی میکنه. دلم میخواد دخترم مثل مادرش هنرمند بشه!دیدم بهار چجوری با ارگ ا_

 با محبت نگاش کردم.

 ممنونم سام.. بابت همه چی ممنونم!_

بهار سعی داشت روی پنجه بایسته و دستش رو روی کالویه قرار بده.. گوشش از صدایی که سام ایجاد کرده بود تیز 

 شده بود.

شبهای زندگیم بود. بعد از مدت ها معنی عمیق خوشبختی و خانواده رو فهمیده بودم.  برای من امشب یکی از بهترین

شب برای خوابیدن اتاق من رو انتخاب کردیم. به همدیگه قول داده بودیم که کسی از این فاصله ها و قراردادها 
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نشسته بود و موهای بهار خبری نداشته باشه. لباس راحتم رو تن کردم و از رخت کن حمام بیرون اومدم. روی تخت 

 رو نوازش میکرد. روبه روی آینه نشستم و مشغول پاک کردن آرایشم شدم.

 خیلی خسته شد امروز!_

برگشت و از آینه نگاهم کرد. به چشمام خیره شد و سرش رو تکون داد. از جاش بلند شد و سمتم اومد. دستش رو 

 روی شونم گذاشت. برگشتم و نگاهش کردم.

 یلی خسته شدی.. ممنون بابت همه چی.. غذاها فوق العاده بودن.. همینطور مهمون نوازیت!تو هم خ_

 دلم برای مردونگی ساده و بی شیله پیلش ضعف رفت.

 خجالتم میدی؟ همه ی اینا زیر سایه ی تو و...._

 دستش رو روی لبم گذاشت.

 هیـــــش!!_

 مکثی کرد و ادامه داد:

 خوب میدونی که این خانواده رو مدیون تو ام ! هیچی نگو نیل.. خودتم_

نگاهش روی اجزای صورتم طوالنی شد. نمیدونستم باید چیکار کنم. چشمم رو از مردی که با گذشتن از زندگیش 

 بهم زندگی بخشیده بود بدزدم یا از خودم بگریزم!

 ن سنگینی رو روی سینم حس میکردم!چشم ازم برداشت و نفس عمیقی کشید. هوای اتاق سنگین بود.. و من تمام ای

 ماشین بنزین نداره.. میرم بنزین بزنم. تو بخواب نگران من نباش._

 جلو اومد و پیشونیم رو بوسید.. این بار با همیشه فرق میکرد.. آروم و گرم تر از همیشه.

 رفت! سرم رو تکون دادم. کتش رو از روی تخت برداشت و در چشم به هم زدنی از اتاق بیرون

 

دستمو توی کیفم فرو بردم و روی گوشی گذاشتم تا کمی هم شده از صدای بلند و تابلوی ویبرش کم شه. کالس 

مسکوت شده بود و استاد حرفش رو نیمه کاره گذاشته بود. سرمو خم کردم و گوشی رو خاموش کردم. نگاه 

 شرمندم رو بین همه چرخوندم و روی استاد ثابت کردم!

 ام!!عذر میخو_

 گالره با آرنج به پهلوم زد. چرخیدم و شاکی نگاش کردم. چشمکی نثارم کرد.

 همسر گرامن؟ برو بیرون جواب بده بابا نگران میشه!_

 چشم غره ای بهش رفتم و لبمو به دندون گرفتم. مطمئن بودم استاد این بار دیگه گذشت نمیکنه!

م و سراسیمه توی کیفم دنبال گوشیم گشتم. گالره با تعجب با صدای خسته نباشیدش نفس حبس شدم رو رها کرد

 بهم خیره شده بود!

 نه به اون بی خیالیت نه به این هول هولی کردنت!!_

 گوشی رو بیرون آوردم و روشنش کردم.

 یه لحظه دلم شور زد گالره!_

 بهار از پشت گوشی پخش شد.شماره ی سام رو گرفتم و منتظر شدم. بعد از چند تا بوق صدای شیرین و دلنشین 

 ماما؟ _
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 دلم برای ماما گفتنش ضعف رفت. دستمو روی قلبم گذاشتم و با لبخند چشمامو بستم.

 جون دلم بهارم... بگو مامانم؟_

لحظه ای تعلل کرد.. صدای آروم سام میومد که داشت از پشت گوشی بهش تقلب میداد. تو جمله بندی هنوز ضعیف 

 دقیقه کلمات نامعلوم و غلط غلوطی به زبون آورد که از توش فقط شهر بازی و بابا رو فهمیدم.بود. بعد از چند 

 سرمو برای گالره ی کنجکاو تکون دادم و لبخند گشادی زدم.

 الهی فدات بشم.. گوشی رو بده بابا!_

 صدای سام به جای صدای شیرین بهار با همون لحن آروم تو گوشی پخش شد.

 خانوم!خسته نباشی _

 ممنون.. ببخش .. تو کالس نتونستم جواب بدم!_

 خندید!

 نکن بابا جون.. دو دیقه آروم بگیر ببینم مامان چی میگه!_

 از جا بلند شدم و کیفم رو روی دوشم انداختم.

 اذیتت میکنه؟ ببخش میدونم یکشنبه ها خیلی کالسم طول میکشه!_

 نفس عمیقی کشید.

ه.. ازم قول گرفت ببرمش شهر بازی منم گفتم اگه مامانی خسته نباشه میریم. اینه که گیر چه اذیتی؟ بهار نفسم_

 داده!

دستم روی چشمم کشیدم. اونقدر روی میز نور خم شده بودم چشمام از خستگی میسوخت. ولی چی شیرین تر از 

 این که عزیزی تو خونه منتظر اومدنت باشه؟

 دم.لبخند خسته ای زدم و سوار ماشین ش

 چه خسته ای؟ من که مثل بمب ام. تو راهم. تا میام حاضر باشین!_

 صدای دست زدن پشت سر هم بهار رو شنیدم!

 چی میگه اون؟ زدی رو آیفون؟_

 خندید.

 نه بابا این نزده هم میرقصه.. میدونست مامانش پایه است!_

 با گالره خداحافظی کردم و پشت رل نشستم.

 و بپوش.. شامم بیرون میخوریم!پس تا میام لباساش_

. 

. 

به محض رسیدنم بهار از گردنم آویزون شد و سر و صورتم رو غرق بوسه های ریز و خوشمزش کرد. بوسیدمش و 

نگاش کردم. موهای فرفری و نسبتا بلندش رو دم موشی بسته بود. تو پیراهن آبی تابستونیش شکل فرشته ها شده 

 بود!

 بریم مامانی؟_

 شت سرش ظاهر شد.سام پ
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 خسته نباشی مامان خانوم... چایی میخوری یا بریم؟_

 بهار رو بغل کردم و بلند شدم.

 نه بریم.. خاتون کجاست؟_

 به آشپزخونه اشاره کرد.

 داره کتلتا رو آماده میکنه.. میشناسیش که عمرا بذاره غذای بیرون بخوریم!!_

 و صورتشو بوسیدم. خاتون از آشپزخونه بیرون اومد. جلو رفتم

 سالم خاتون جون.. چرا زحمت کشیدین؟ یه چیزی میخوردیم!_

 سالم دخترم.. همون یه چیزی سری پیش بهار رو مریض کرد.!_

 بهار رو پایین گذاشتم و سمت اتاق راه افتادم.

 خوب میرفتیم کبابی.. قرار که نبود بریم فست فود!_

 اخماشو در هم کشید.

 ین. تو شهربازی کبابی کجا بود منه پیرزن رو گول میزنین!اونم بعدا میر_

سرمو تکون دادم و در اتاق رو بستم. لباسامو عوض کردم و بیرون اومدم. خاتون جلوی آینه روسریش رو مرتب 

 میکرد.

 بقیه کجان؟_

 رفتن تو ماشینن.. بهار کچل کرد سام و.. رفتن تو ماشین منتظر بشن!_

 رتب کردم. خاتون سرتا پام رو از نگاه گذروند.کیفم رو روی دوشم م

 دخترم بازم که سرتا پا سیاه پوشیدی؟_

 سرمو پایین انداختم.. ناخداگاه یاد جمله ای افتادم و لبم به تلخندی مهمون شد.

 "زندگی.. میخندی!... کمی آرام بگیر.. مگر نمیبینی سیاه پوش آرزوهایم هستم؟!"

 راحتم .._

 شد.نگاهش غمگین 

یکمم به فکر این بچه باش مادر. همش داره تو لباسای تیره میبینتت. مگه چند سالته؟ بخدا اینجوری میبینمت غصه _

 ام میشه!!

 دستش رو گرفتم.

شما نگران من نباشین خاتون.. من خیلی هم خوشحال و خوشبختم. اینم فقط یه عادته! دیگه از وقت رنگی پوشیدنم _

 ن بوق میزنن!گذشته! بریم که دار

 متوجه ناراحتیم و عوض کردن بحثم شد و سرشو تکون داد.

در و باز کردیم و سمت ماشین پیش رفتیم. بهار روی صندلی جلو بپر بپر میکرد. صدای ضبط کر کننده بود. همین 

 کردم. که دستمو به دستگیره در عقب بردم سام بهار رو بغلش گرفت و روی صندلی عقب گذاشت. در جلو رو باز

 میذاشتی بشینه خوب؟!_

یه ابروشو باال داد. سوار شدم و کمر بندم رو بستم. از آینه نگاهی به لبای پشت و روش انداختم. خاتون موهاشو آروم 

 و با لبخند نوازش میکرد.
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 دخترم خودش میدونه که صندلی جلو مال مامانیه و واسه کوچولوها امنیت نداره. مگه نه بابایی؟_

شونشو باال انداخت. برگشتم و نگاهی به چهره ی آروم و در عین حال جدی سام انداختم. دیسیپلین های  بهار

تربیتیش همیشه جدا از محبت های بی انتهاش بود.. اعتقاد داشت که بچه رو نباید لوس و بی منطق بار آورد. متوجه 

ا دقت لباسش رو با بهار ست کرده بود. به پیراهن آبی رنگش شدم و لبخند کمرنگی روی لبم جون گرفت. چقدر ب

 نظرم اونا بهترین پدر و دختر دنیا بودن. درست برعکس من که بدترین همسر دنیا برای مرد کاملی مثل سام بودم!

بازیگوشی های بهار تموم شدن نداشت.. از هلیکوپتر پیاده میشد و سمت ماشین میدوید. از ماشین پیاده میشد و با 

پرنده میرفت. من و سام و البته خاتون بیچاره هم دنبالش راه میفتادیم. هیچ کدوممون تحمل نداشتیم دو سمت تاب 

لحظه ای بنشینیم و دیدن این هیجانات و بازیگوشی ها رو از دست بدیم. اکثر وسایل بازی رو با سام سوار میشدن و 

 عضو جداناپذیر لحظاتمون بود فیلم میگرفتم!من از پشت نرده ها براشون دست تکون میدادم و با دوربین سام که 

بعد از خوردن شام بهونه گیری های بهار هم شروع شد. میدونستم وقتی ساعت از ده بگذره و وقت خوابش باشه 

 بهونه گیر میشه.

 دخترم بیا بغلم .. مگه الال نداری مامانم؟ نمیشه که همه رو از اول سوار بشی! یه بار دیگه با هم میایم!_

سرش رو برگردوند و با چشمای گنده و مشکی رنگش به سام خیره شد. خوب بلد بود خلع صالح کنه.. درست به 

 همون روشی که روزی مادرش به دام افتاده بود!

 سام سرش رو بوسید و بغلش کرد.

 بریم پشمک بخوریم؟_

 بهار دست زد.

 سام؟_

 بدون توجه به لحن معترضم چشمکی زد.

 پشمک بخریم و بیایم. تا اون موقع شما هم آماده بشین بریم. مگه نه دخترم؟ما میریم _

 سرش رو تکون داد.. خوب بود که حد اقل به این شیوه دست از بازی برداشته بود!

سرمو به شونه ی خاتون تکیه دادم و چشمم رو بستم. پاهام از درد در حال انفجار بود. از گوشه ی چشم نگاهی به 

رنگ توی دست خاتون انداختم. تمام تنم خشک شد.. زمان به سرعت به عقب برگشت.. دقیقا به شبی  تسبیح سبز

 که با همین تسبیح تو همین جا از خاتون خواسته بودم برام استخاره بگیره!

. تو جام صاف نشستم و آب دهنم رو قورت دادم. گذشته چه بیرحمانه روحم رو میمکید و به اون روز کذایی میبرد.

 چشمم رو به تاب های پرنده ی رو به روم دوختم. تصویر دختر و پسری پیش روم جون گرفت.

 چرا گوشیت خاموش بود؟_ "

 این رفتارتون توی جمع اصال درست نبود جنابِ تهرانی!_

 پرسیدم گوشیت چرا خاموش بود؟_

 "چون باطریش تموم شده بود!_

اون شب هیچ جور از مغزم بیرون نمیرفت.. انگار تمام لحظات اون شب سرمو به شدت تکون دادم. نمیرفت.. تصویر 

دست به دست هم داده بودن تا امشب.. تو همین لحظه.. تو همین نقطه جونم رو بگیرن و منو برای همیشه تو گذشتم 

 خاک کنن!
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کنه! سرمو با دست فشار از جام بلند شدم . دستم رو دور بازوم پیچیدم تا باد گرم تابستونی وجود یخ بستمو خشک ن

دادم. فشار خونم در حدی باال رفته بود که قادر به باز کردن چشمهام هم نبودم. جسد خاک شده ی خاطرات سر از 

خاک بیرون آورده بود و با تمام قواش به منه زمین خورده قدرت نمایی میکرد. دستی بازوم رو فشرد. سرمو بلند 

 کردم.

 خوبی؟؟_

 تو بغلش و پشمک نیمه خورده ی تو دست سام زل زدم. به بهارِ خوابیده

 حالم خوب نیست سام.. بریم از اینجا!_

چه برقی داشت نگاهش.. چقدر با معنی سرش رو تکون داد.. نفس عمیقش گویای خیلی چیزها بود. چه کسی بیشتر 

 و بهتر از اون منو میشناخت؟ این مرد حرکت تک تک سلول های بدنم رو از بر بود!

تو ماشین هیچ صدایی از کسی خارج نمیشد. انگار همه میدونستن امشب من به کجاها رفتم و از چه نبردی برگشتم! 

خستگی روحم رو حتی فضای بی جون ماشین حس میکرد و با سکوتش به تن خستم احترام میذاشت. به محض 

ت اشک مهمون همیشگی اتاقم، باز هم با رسیدن به اتاق پناه بردم. سرمو تو دستام گرفتم. دونه های ریز و درش

شکوه هر چه بیشتر روی صورتم خودنمایی کردن. سام داخل شد. بهار رو روی تخت گذاشت. کنارم نشست. با هر 

نفس عمیقی که میکشید راه نفس من کمی بیشتر بسته میشد.. چه میکردم با این زندگی؟ این عذاب کی قرار بود 

 تموم شه!

 فکر خوبی نبود!_

برگشتم و از پشت پرده اشکم نگاهش کردم. لبخندغمگینی زد که خستگی تمام این دو سال و خرده ای زندگیِ 

 ناقصش با من توش پیدا بود!

 همیشه دوتایی میرفتیم شهربازی.. خیلی وقتا حتی بهت نمیگفتم!_

 باز هم یه نفس عمیق و پر از درد!

 گفتم شاید وقتش بشه با خودت بریم!_

ش رو فهمیدم.. میدونستم میدونست که با رفتن به اون مکان چیزای زیادی به ذهنم هجوم میاره.. مثل یه منظور

 سلحشور واقعی.. هیچ وقت نمیخواست از واقعیات زندگی فرار کنم!

دستم رو روی دستش گذاشتم.. حس میکردم انگشتاش منبسط و سفت ان. چقدر تفکیک ظاهر و باطن احساسش 

 سخت بود!

 ب خیلی خوبی بود... منون بابت همه چی. بهار خیلی خوشحال بود!ش_

 نگاه معناداری بهم کرد. دستش رو زیر چونم برد.

 فقط بهار؟_

 سرمو پایین انداختم.

 تا کی قراره فقط بهار خوشحال باشه؟؟_

_... 

 تو این مرگ رو قبول کردی نه؟ به این سکون راضی شدی!_

 انگشتامو در هم فشردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

3 1 8  

 

 بهت گفته بودم چیزی ندارم که باهاش به زندگیت رنگ بدم!_

 پوزخندی زد.. پوزخندی که کوچیکترین نشونی از تحقیر و تمسخر نداشت.. پوزخندی تلخ.

منم گفتم که برای خودم ازت چیزی نمیخوام.. ولی این بچه داره بزرگ میشه.. حس میکنه. با تمام تبحری که داری _

به کار میبری بازم داره حس میکنه غمِ مادرش رو. میفهمه.. خوبم میفهمه که داری ادای  واسه نقش بازی کردن

 زندگی کردن رو در میاری!

 سرمو بلند کردم و تو چشمای غمگینش زل زدم

 دست خودم نیست سام.. باور کن!_

 از جاش بلند شد. نگاهی به فضای خالیه تخت انداخت.

جوری بهش توضیح داد.. ولی جای خالی تورو تو لحظه لحظه زندگیش هیچ جوری شاید بشه این جای خالی رو یه _

 نمیتونم براش توضیح بدم !

 لحن پر از حسرت و تلخش تمام تنم رو سرد کرد. قبل از اینکه از اتاق خارج شه صداش کردم:

 سامیار؟_

 برگشت و منتظر بهم چشم دوخت.

ل بزنم. اگه میدونستم که با حضور جسمم این زندگی ، زندگی میشه من هیچ وقت نخواستم کسی رو تو زندگیم گو_

مطمئن باش من و تو اآلن روی این تخت و کنار دخترمون خوابیده بودیم. ولی من.. با تمام داشته ها و نداشته هام. با 

 همه ی نواقصم دوس دارم با روحم زندگی کنم. حتی اگه قلبم مرده باشه!

 ختم.سرمو دوباره پایین اندا

 و تو خوب میدونی که این روح خیلی وقته تن خستمو ترک کرده!_

سکوتش باعث شد سرمو باال بگیرم. چشماشو روی هم فشرده بود. مشتش رو هم. قلبم از چندین ناحیه مچاله شد. 

 برگشت. دستش رو روی دستگیره متوقف کرد.

 من منتظر برگشت اون روح میشینم.. شک نکن! _

 پارسا

 

ان توی دستم رو روی میز گذاشتم. زبونم رو به سقف دهنم چسبوندم تا کمی از تلخی بیش از حدش طعمش کم لیو

 شه. با اولین ضربه ای که به در خورد اجازه ی ورود دادم.

خدمتکارم وارد شد. لحظه ای سر جاش ایستاد. زیر چشمی نگاهش کردم. به سمت پرده های ضخیم و تیره رنگ 

 قدم برداشت

_ !dont touch that 

با هشدارم دستش روی پرده خشک شد. چراغ میز کارم رو روشن کردم و بالفاصله چشمهام رو روی هم گذاشتم. 

 حتی این نور کوچیک هم برای تحریک درد میگرن لعنتی و شبانه روزیم کافی بود!

_ ?excuse me sir.. mr mahmudi want to see u.. let 

 

 یید باال و پایین کردم. از اتاق خارج شد. محمودی تقه ای به در زد و وارد اتاق شد.سرمو به نشونه تا

 سالم دکتر._
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سرمو بلند کردم و با دست اشاره دادم تا مقابلم بشینه. منتظر بهش چشم دوختم. از داخل پاکت توی دستش چیزی 

. دستمو روی تک به تک عکسها رو بیرون کشید و مقابلم روی میز گذاشت. تمام مویرگهای مغزم خشک شد

 کشیدم. دست دیگم به خودی ِ خود مشت شد.

 خبر تازه ای نیست؟_

همه چیز به نظر مرتب میاد. پسره یه دفتر تو شمال شرق تهران داره. خانومش هم هنوز تو همون دانشگاست. ولی _

 اتون پیدا کنم.از آپارتمان قبلی اسباب کشی کردن. اگه بخواین میتونم آدرس جدیدشون رو بر

بی توجه به جمالت نهایی محمودی دستم رو روی صورت خوشحال و لبخند عمیقش کشیدم. چقدر خوب و خوشحال 

 بود. چقدر راحت تونسته بود من رو فراموش کنه و زندگی جدیدش رو تشکیل بده! درست همونطور که گفته بود!

 رد؟حتی اون شهربازی لعنتی هم چیزی از من برات زنده نک_

 چیزی فرمودید دکتر؟_

 سرمو بلند کردم و نگاه کوتاهی بهش انداختم.

 نه.مرسی آقای محمودی.. میتونین برین!_

 از جاش بلند شد. دستم رو از روی عکس برداشتم.

 آقای محمودی؟ _

 برگشت و منتظر نگاهم کرد.

 کافیه.. دیگه نمیخواد تحقیق کنی!_

 چشماشو ریز کرد.

 خونه ی جدیدم نگیرم؟یعنی آدرس _

 دستمو روی شقیقه هام فشردم.

 نه.. دیگه الزم نیست.. تا همینجا کافیه!_

سرش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت. سیگاری از جیبم بیرون کشیدم و گوشه ی لبم گذاشتم. چراغ میز رو 

تماشای شهر شلوغ و چراغونیِ خاموش کردم . لیوان نیمه خالیم رو از نو پر کردم و کنار پنجره ایستادم. 

سانفرانسیسکو از طبقه بیست و نهم بزرگترین تفریح این روزهای من بود. توی این روزها که به طرز غریبی دلم 

هوای ایران رو داشت. کام سنگینی از سیگارم گرفتم که تصویرم رو توی شیشه ی پنجره تنها برای چند ثانیه روشن 

لخ نوشیدنیم رو با تک تک نقاط داخلی دهنم حس کردم. تلخ بود و گس.. درست کرد. چشمم رو بستم و مزه ی ت

وصف حال این تنهایی بی انتها و این سکوت لعنتی. سکوتی که بلند تر و گوشخراش تر از تمام اصوات بلند دنیا هر 

 لحظه توی سرم میپیچید و مغزم رو از درون نابود میکرد.

. دلم با هر حرکتش هزاران بار پر کشید و من هزار بار به دلم نهیب زدم که عکس ها رو یکی یکی زیر و رو کردم

 "آروم باش.. که تموم شد.. که دیگه مالِ تو نیست.. که دیگه خوشبخت و آرومه"

نیشخندی گوشه ی لبم شکل گرفت. دستم رو روی صورت کوچیک و دوست داشتنیِ عکس آخر کشیدم. انگشتم 

 سیاه رنگش لرزید.. چقدر زیبا بود. درست مثل مادرش!روی موهای فر و حالت دار 

 نفس عمیقی کشیدم و تمام محتوای لیوان رو به یکباره باال کشیدم.
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عکس ها رو روی میز رها کردم .. کتم رو از روی جالباسی چنگ زدم و مثل تمام این دو سال گریختم.. از خودم و از 

ی که روزی نفس من و حاال نفس دیگری بود. از خاطراتش.. از لحظه فکری که دیگه متعلق به من نبود. از فکر زن

 لحظه بودنِ کنارش که مثل دیروز تو یادم پابرجا و زنده بود... از قلبم.. از زندگیم برای بار هزارم گریختم!

 

 

 

 نیل

 

 نگاهم رو از در بسته شده گرفتم و به چشمای دکتر دوختم.

 رو به راهه؟یعنی میخواین بگین همه چی _

صدای سر و صدا و جیغای بهار تمام سالن مطب رو پر کرده بود. صدای آروم سام رو هم میشنیدم که سعی داشت 

 آروم یه گوشه نگهش داره!

تا وقتی که داروها نتیجه بخش باشن همه چی رو به راهه. ما سعی میکنیم تا حد امکان عمل رو به تعویق بندازیم _

 وها جوابگو نشن و مشکل پیش بیاد مجبور میشیم سریعا اقدام کنیم!ولی هر موقع که دار

 سعی کردم آروم باشم.

 ممنونم دکتر.. خیالم رو خیلی راحت کردین!_

 از جام بلند شدم .

خواهش میکنم. بهار عزیز هممونه. از بیمارای مخصوصمه.. بیشتر از هر کسی دوست دارم هر چه سریعتر مشکلش _

 بهرامی.. شما هم لطفا مضطرب نباشید. همه چیز تحت کنترله! برطرف شه خانوم

 سرمو با لبخندی کمرنگ تکون آرومی دادم و از اتاق خارج شدم. بهار با دو سمتم اومد و بغلم کرد.

 ماما؟ بلیم پالک؟_

 لبخندم عمیق شد.

 بریم مامان.. بریم!_

 سام کنارم ایستاد .

 چی گفت؟_

 سرمو چپ و راست کردم.

 باید صبر کنیم. فعال که داروها دارن جواب میدن!_

 سرشو با جدیت تکون داد و بهار رو تو بغلش گرفت!

ته دلم آشوب برپا بود. هیچ کس به اندازه ی من نمیتونست مرز بین داشتن و نداشتن رو حس کنه. هیچ کس مثل 

دی به داشتن عزیزترین امید زندگیش نرسیده من تو اوج داشتن از دست دادن رو تجربه نکرده بود و در اوج نا امی

 رو تجربه نکرده بود. "باختن"بود. هیچ کس مثل من معنی عمیق کلمه ی 

 

 سه سال بعد.. )دانای کل(
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روی آخرین پله ی حیاط نشسته بود و به جشن تولد بی نهایت زیبا و بی نقص دوستش فکر میکرد. صحنه ی آخر 

نمیشد. دستهای کوچک و مشت شدش رو زیر چونش سفت کرد و چشمانش رو  مراسم دقیقه ای از ذهنش پاک

 روی هم گذاشت.

 با صدای مالیم و دوست داشتنی خاتون که اسمش رو صدا میزد چشم باز کرد و بی میل سرش رو به عقب برگردوند.

 بله خاتون جون؟_

بود به دقت نگاهش کرد. حدس اینکه یه خاتون از زیر عینک ظریفش که این روزها نمره اش پایین تر هم آمده 

 چیزی این میون شدیدا میلنگد برای پیرِ تجربه ای مثل اون زیاد هم سخت نبود!

 چرا اینجا نشستی مادرجون؟ سردی میکنی دخترم!_

 دستهایش را روی زانوهایش گذاشت و بی حوصله گفت:

 هیچیمم نمیشه! میخوام تنها باشم! _

عذاب وجدان داشت. تا به امروز هرگز با این تُن با خاتون حرف نزده بود ولی انگار خودش  از درون برای این تندی

 هم دلیل این همه پرخاش و ناراحتی را نمیدانست تا باهاش مقابله کند!

ولی مامانی که اآلن برسه و تو رو اینجا ببینه از من دلخور میشه که چرا ازت مراقبت نکردم و گذاشتم روی کاشی _

 بشینی.. اونم با شلوارک کوتاه!!! سرد

 از جا بلند شد.. دلخوری و سردی چشمای سیاهش از چشم خاتون دور نموند.

 میرم اتاقم تنها باشم. اونجا که دیگه سردی نمیکنم!_

 لبخندی به روی نیل کوچک و عصبانی زد.

 م!خیل خوب.. میتونی بری. حیف شد! میخواستم با هم گلهای باغچه رو آب بدی_

دست رو نقطه ضعف بهار گذاشته بود. روزهای طوالنی و طاقت فرسای تابستان رو تنها و با حضور خاتون میگذروند و 

 هر روز برای رسیدن عصر و آبیاری گلها و البته آب بازی نهایی با خاتون لحظه شماری میکرد.!

 چشمان درشتش درخشید. کنار خاتون قرار گرفت و گونش رو بوسید.

 ی من که نمیخوام برم اتاقم.. نظرم عوض شد!ول_

خاتون پاهایش رو کمی از هم باز کرد. بهار وسط دوزانویش ... بغلش نشست و مثل همیشه موهای بلند و حالت دار 

 مشکی رنگش رو به دستانش سپرد. خاتون مشغول بافتن موهای بهار شد!

 ال و حوصله نداره!پس اول بگو چرا دخترکم از دیروز که از جشن برگشته ح_

بهار سرش رو پایین انداخت و لبش رو گزید. دلش نمیخواست در این باره با کسی حرفی بزند. به نظرش این یک 

 معمای الینحل و پیچیده بود که حتی قادر به ، به زبون آوردن روی مسئله هم نمیشد!

 چیزی نشده که.. یکمی حوصلم سر میره!_

میدانست که روزهای طویل تابستان در کنار پیرزن سالخورده ای چون او و بدون حضور متوجه لحن دلخور بهار شد.

نیل و سام برایش سخت و ناراحت کننده است ولی با تمام تجربه اش حس میکرد چیزی که پشت این صدا پنهان 

 است از مسئله ای ریشه دار تر آب میخورد!

ه بود و مسئله ی داخل ذهنش را سبک، سنگین میکرد . خاتون بهار سکوت کرده بود. انگشتانش رو در هم فرو برد

 موهایش را میبافت و با سکوتش اجازه ی این درنگ کوتاه رو به بهار میداد.
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هنوز دقایقی نگذشته بود که از جا بلند شد. رو به خاتون دستان کوچکش را در هم فرو برد و بدنش را به باال و پایین 

 تاب داد!

 و دوست نداره؟مامانی بابا ر_

فروغ چشمان خاتون به یکباره خاموش شد. عینکش را از چشم برداشت و با لبخند عمیقی به چهره ی گل انداخته و 

 مقید بهار چشم دوخت!

 چرا دوست نداره دخترم.. مگه میشه همچین چیزی؟_

 شونه های کوچکش را باال انداخت.

 بغلش کنه!آخه هیچ وقت نمیبینم بابایی رو بوس کنه یا _

خاتون چشمش را به پله های خاکستری دوخت. نمیدانست باید دقیقا چه چیزی را برایش توضیح دهد تا نه دروغ 

 گفته باشد و نه حقیقت را!

 دختر قشنگم. پدر و مادرها جلوی بچه هاشون که همدیگه رو نمیبوسن مادرجون. شاید شما ندیدی!_

 تر از قبل بود!کمی در خودش جمع شد.. صدایش هم آرام

ولی دیروز که رفته بودم تولد عاطفه آخر جشن بابا و مامانش اومدن و کادوشو دادن. کلی با هم عکس گرفتن. _

 تازشم مامانش باباش و بوسید . باباش هم از پیشونی مامانش بوسید و سه تایی همدیگه رو بغل کردن!

رکشید.. عشق جای خالی خود را با نیرویی هر چه بیشتر به نفس عمیقی کشید.. اونقدر عمیق که قفسه ی سینه اش تی

نمایش گذاشته بود. دیگر برای این جای خالی توضیح و توجیهی وجود نداشت. از جا برخاست و دستش رو رو به 

 بهار دراز کرد.

 خورشید داره غروب میکنه ها مادرجون.. نمیخوای بریم گال رو آب بدیم؟_

نگاهی به آن طرف باغچه و گلهای محبوبش انداخت. نمیتوانست از وسوسه ی آبیاری آن بهار با لبهای پشت و رو 

گلهای زیبا بگذرد. با تمام دلخوری و قانع نشدنش لبخند شیطانی و کودکانه اش را به روی خاتون پاشید و به سرعت 

 به سمت باغچه ی کوچک و پرگل دوید.

ین ساعت کاری چند ساعت پیش به اتمام رسیده بود ولی فردا روز ساعت کاری نیل به اتمام رسیده بود. در اصل ا

مهمی بود و برای تحویل سفارشات شرکت ماشین سازی کاتالوگ ها باید کامل میشدند و نیل نمیتوانست تمام ریزه 

 کاری های نیمه کاره را به دست کارمندان تازه کار و خسته تر از خود بسپارد و به خانه برود!

بار متوالی زنگ زده بود و ساعت برگشتش را پرسیده بود. بدون اینکه سرش را از روی میز کار بردارد  بهار چندین

نمیدونم مامانم...  "نفسش را بی حوصله توی گوشی قرار داده شده بین شانه و صورتش فوت کرده بود و گفته بود

 "خیلی کار دارم

ی  "نمیدونم"اتمام کار پرسیده بود و بی حوصله تر از قبل سام هم دقایقی پیش زنگ زده بود و از روند و ساعت 

خسته و کالفه شنیده بود. دلخور نشده بود.. هیچ گاه از نیل دلخور نمیشد. میدانست که مسئولیت پذیری در کارهای 

شرکتش و تحویل به موقع طرح ها برایش تا حدی مهم است که میتوانست چندین روز متوالی بدون خوابیدن و غذا 

 خوردن بی وقفه کار کند!

سام هم این روزها شدیدا درگیر کارهای ساختمانی پروژه جدیدش شده بود. تقریبا تمام مدتی که در کنار هم و با 

هم میگذراندند شام های دیر وقت و عجله ای آخر شب بود . اغلب شبها بعد از به خواب رفتن بهار به خانه میرسید و 
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بهار خانه را ترک میکرد. از این مجبوریت و کار کردن بی وقفه آن هم در تابستان بیزار صبح زود قبل از بیدار شدن 

و عاصی بود ولی بهار بزرگ شده بود و سام روز به روز برای آینده و بی نیازی اش نگران تر می شد. دوست داشت 

ای بی پایان بهار بنشیند.. روسری تمام لحظات روز را در کنار خاتون و بهار در خانه بگذراند و به تماشای شیطنت ه

کوچک و سبز رنگی که حتی سام هم ازش در امان نمیماند روی سرش قرار بگیرد و خاله ی تمام عروسک های 

بزرگ و کوچکش شود! ولی به خوبی میدانست که این وابستگی و ماندن در کنار بهار او را روز به روز از مادرش 

زندگی نزدیک تر میکند. میدانست که این فرار از خانه نشینی نه فقط از روی  دورتر و سام را به حقیقت محض این

نیاز مالی بلکه پناهی بود برای گریختن از واقعیات تلخ زندگی زناشویی اش. نیل تمام وقت خود را صرف کار و بهار 

که او هم در کنار تمام میکرد. خلوت دو نفره اش هیچ گاه شخص سوم را به خود راه نداده بود. به خوبی میدانست 

بود پناه میبرد تا این زندگی به ظاهر  "فرار"دالیلش برای کار کردن به بزرگترین و پر رنگ ترین دلیل که آن هم 

 آرام و خالی از پیوند را سر پا نگه دارد!

 چراغ سفید و پر نور میز نور را خاموش کرد و گردنش را به چپ و راست تکان داد.

 چه ها.. کارتون عالی بود. برای این فعالیتتون حتما تشویقی در نظر میگیرم!خسته نباشین ب_

سعید از پشت میز بلند شد و به سمت میز گالره رفت. آرنجش را روی میز گذاشت و به سمت او متمایل شد. گالره 

 هنوز درگیر آخرین ریزه کاری بود!

 رستورانا هم میبندن!! خسته نشدی خانومی؟ بابا مردم از گشنگی.. دِ آخه اآلن_

 گالره پشت چشمی برایش نازک کرد و رو به نیل با استرس گفت:

 نیلی جون توروخدا بیا ببین خوبه؟ احساس میکنم هنوزم یه جاش مشکل داره!_

 سعید با کف دست به پیشونیش کوبید.

 و آواز را سر داد.نیل با لبخند نزدیکشان رفت و کنار گالره ایستاد. سعید با ضرب به میز کوبید 

 نامزدمو بدین برم... میخوام به قربونش برم..حاال.. نامزده میخوامش.._

سرش رو با تاسف تکونی داد و با چشمانی ریز به صفحه ی لب تاپ خیره شد. لبخند عمیقی روی صورتش نقش 

 بست. انگشتش را روی طرح اسلیمی گوشه ی صفحه نزدیک کرد.

ین قسمت رو عوض کن. تو این فضا خیلی خشک شده. البته کار زیادی نداره. فعال تعطیل همه چی سرجاشه.. فقط ا_

 کن بریم فردا که برگشتیم قبل از اسکن درستش میکنی!

 گالره با رضایت سرش رو تکان داد.

 دیدی سعید؟ منم گفتم اینجاش یه جوریه. واقعا که معرکه ای نیل!_

رش رفت. صدای پاشنه های کفشش این روزها بیشتر از همیشه صالبت و لبخندی زد و با غرور به سمت میز کا

 استحکام به همراه داشت!

کیفش را روی ساعدش گذاشت و پشت سر سعید و گالره از دفتر خارج شد. سر راه به مناسبت این موفقیت جعبه 

ی بهار را آبستن بود شب و ای شیرینی تهیه کرد. از همان شیرینی فروشی سر کوچه ی منزل قبلی.. همانی که وقت

روزش را با طعم شیرینی هایش میگذراند.. همانی که مزه اش با شیرینی های تمام شیرینی فروشی های شهر فرق 

میکرد. همانی که تنها بهانه ی این روزهایش بود.. همانی که وقتی از مغازه اش بیرون میامد نگاهی حسرت بار به 

 پر و خالی میشد.. همان آخرین نقطه ی اشتراکِ بین دیروز و امروزش! انتهای کوچه می انداخت و چشمانش
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به محض گشوده شدن در طول حیاط را با دو طی کرد و کفش های پاشنه دارش را با عجله از پا بیرون کشید. با 

 صدایی بلند گفت:

 من اوومدم!_

اولین کسی بود که به گرمی سالمش را  صدایی از هیچ کس برنمیخواست. در خانه را باز کرد و داخل شد. خاتون

پاسخگو شد . سامیار از پشت روزنامه و زیر چشمی سالم آرومی گفت و دوباره مشغول خواندن شد. چشمانش بهار 

 را جست و جو میکرد. جعبه شیرینی را روی اُپن گذاشت و شال نخی اش را از سرش برداشت.

 بهارِ مامان کو پس؟_

 . خاتون نفس عمیقی کشید.سام به چشمانش خیره شد

 خوابیده مادر.. خیلی منتظرت شد ولی بعد شام دیگه چشماش داشت میرفت بچم!_

 خواست لب باز کند و چیزی بگوید که صدای بهار را شنید.

 نخیرم هیچم نخوابیدم!_

اد که وسط پله ها با ابروهای سام با تعجب باال رفت! نیل متعجب تر از او سمت صدا راه افتاد. چشمش به بهار افت

 لباس خواب صورتی رنگش ، خرس پشمی اش را در آغوشش فشرده و دست به چانه و اخمو نشسته بود!

 گردنش را کج کرد.

 مامانم؟ اینجا چرا؟_

 بدون اینکه نگاهی به نیل بیندازد شانه هایش را باال انداخت.

 بیای خونه. چون مامان بدقولی هستی. قول داده بودی تابستونا زودتر_

حرفهایش پر کشید. دلش نمیخواست این موجود دوست داشتنی هیچ  "س"دلش برای لحن کودکانه و تلفظ بانمک 

وقت پا به دنیای بزرگ تر ها بگذارد. هنوز هم برای تلفظ غلط خیلی از کلماتش خوشحال و خرسند بود. دستش را 

 دور بهار حلقه کرد و او را به خودش فشرد.

انی برات از اون شیرینی هایی که دوست داری خریده ها؟ اگه باهاش قهر باشی که همشو تنهایی میخوره! ولی مام_

 میدونی که وقتی حرف اون شیرینی ها باشه شوخی نداره.

 لب های غنچه اش کم کم به خنده گشادی باز شد.. ابروهایش را با شیطنت باال انداخت.

 ریده؟؟از اون نون خامه ای های گنده هم خ_

 سرش را در آغوش گرفت و با خنده ی کنترل شده اش گفت:

 شاید گرفته باشه.. چطوره بری خودت ببینی؟_

 از جا بلند شد و با شادی دستانش را به هم کوبید.

 آخ جووون!_

ود که دستان کوچکش را در دست فشرد و از پله ها پایین رفتند. بهار با دو سمت جعبه شیرینی ها رفت. خوشحال ب

حداقل گناه امشبش را با یک جعبه شیرینی شسته بود. چشم از بهار برداشت و به سام چشم دوخت. جدی تر از 

همیشه مشغول خواندن روزنامه بود. میدانست آنقدر تودار است که در مواقع ناراحتی به جای داد و فریاد های 

لوت میکند.. و چقدر برایش این خلوت مردانه مردانه و شاکی شدن به کنجی پناه میبرد و بی صدا با خودش خ

 سنگین و دردناک بود!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

3 1 5  

 

از پشت سر دستانش را دور گردن سام حلقه کرد.. از نادر ترین اوقاتی بود که این خانه و افرادش به چشم میدیدند. 

 بهار چشم از شیرینی های خوشرنگ برداشت و به این صحنه خیره شد.

 آقامون باهامون قهرن؟_

 ا کج کرد. بوسه ای به ساق دستان کشیده اش زد.سرش ر

 معلومه که نه!_

 و باز هم میدانست این انکار پر از بغض جزو بزرگتری از این مردانگی های بی پایانش بود!

 پس چرا اخم کرده؟_

 برگشت و به چشمان منتظر نیل چشم دوخت.

 قهر نکرده.. فقط خسته است!_

حرف دوپهلوی سام لرزید. بر تمام تنش عرق سردی نشست. ترس وجودش را دربر  چشمان نیل از سوز این صدا و

 گرفت. با خود اندیشید: نکند که خسته شده باشد.. نکند بریده باشد.. نکند اوهم مثل..

 بوسه ای عجوالنه و از سر ترس روی گونه ی سام نشوند و سمت آشپزخانه رفت.

 شام چی داریم؟ دارم از گشنگی میمیرم!_

سام در همان حالت روی مبل خشک شده بود. چشمان بهار برق بزرگی از خوشحالی داشت. با همان چشمان نگاهی 

به خاتون انداخت. خاتون چشمکی حواله اش کرد. لبخندش عمیق تر شد و تمام شیرینی بزرگ را به یکباره در دهان 

 فرو برد.

ر شده و لباس های کنار تختش را که نیل برایش آماده کرده صبح زود قبل از به اتاق رسیدن خاتون از خواب بیدا

بود پوشیده بود. موهایش را شانه زده و ناشیانه بسته بود. وقتی خاتون برای بیدار کردنش وارد اتاق شد و او را 

جلوی آینه در حال تالش برای بستن موهایش دید لبخندی به رویش زده و به آرامی از پشت بهش نزدیک شده 

 بهار با دیدنش از داخل آینه با هیجان برگشته و پایین لباس خود را در دست گرفت! بود.

 چجوری شدم؟_

 نگاهش را از موهای کج و یکطرفه ی بهار گرفت و به صورت سفید و تپلش خندید.

 میبینم که زود تر از هر وقتی بیدار شدی دختر گلم!_

 چرخی دور خودش زد و سرش را کمی کج کرد.

 شدم خاتون جون؟ خوب_

 نزدیک رفت و دستش را روی موهای نرم و مجعدش کشید.

 خوب بودی دخترم. آماده ای؟_

 سرش رو با لبخند باال و پایین کرد.

نه از دیشب بلکه از چند روز قبل برای رسیدن این روز لحظه شماری میکرد. نواختن پیانو را از دو سالگی با همراهی 

ابتدایی شروع کرده بود و امروز اولین روزی بود که قرار بود پذیرای پرستار جدید و معلم سام به صورت آماتور و 

موسیقی خود باشد و نواختن اصولی این ساز را شروع کند. بعد از خوردن صبحانه بی قرار تر از هر وقتی روی کاناپه 

د. سام آخرین جرعه ی قهوه اش را نشست. تمام حواسش پی تا نخوردن پایین پیراهنش و آراسته به نظر رسیدن بو

نوشید و از پشت میز برخاست. تمام حواسش پی حرکات هیجان زده ی بهار بود. بی قراری و هیجاناتش را با 
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لبخندی عمیق نظاره میکرد و هر دقیقه از این تصمیم دو نفره ای که با نیل برای بهار گرفته بودند راضی تر از قبل 

 میشد!

م داره واسه اومدن یه معلم چقدر ذوق میکنه؟ بمیرم برای این بچه که این همه تنها موند. بهت میبینیش مادر؟ بچ_

 گفته بودم با منه پیرزن حوصلش سر میره!

سرش را با لبخند تکون داد. نزدیک خاتون ایستاد. سرش را در آغوش فشرد و بوسه ای بر روی مخمل سفید 

 گیسوانش زد!

به خاطر شماست مادرِ من. تمام زحمت بهار افتاده گردنت. اآلن که بهترین زمان برای اومدن این پرستار بیشتر _

گشت و گزار و بازنشستگیته نشستی تو خونه و داری بچه بزرگ میکنی! تا آخر امسال تمام سفرهای زیارتی ثبت 

 نامت میکنم.

جای خود پرید تا به سمت در برود. با با صدای زنگ هر دو سرشان را به سمت سالن برگرداندند. بهار مثل برق از 

 سام قدمش را متوقف کرد و سر جای خود ایستاد. "بهار!"صدای توبیخ گونه ی 

خاتون سمت آیفون رفت و سام رو به روی بهار ایستاد. همان طور که مشغول بستن ساعتش بود با صدایی نرم اما 

 جدی آخرین سفارشات را یادآوری کرد.

یه دختر خوب و مودب رفتار کنی! یه دختر خوب و نجیب دختریه که بتونه هیجاناتش رو کنترل  یادت باشه که مثل_

کنه. نمیخوام رفتار دخترم طوری باشه که فکر کنن قبل از اومدن پرستار نقصی تو تربیت و رفتارش داشته! متوجهی 

 بابا؟

حیاط به گوش میرسید و لحظه به لحظه تمام حواس بهار و چشمان کنجکاوش پی صدای پاشنه ی کفشی بود که از 

نزدیک ترمیشد. سام دیگر نصیحت را جایز ندید و سرش را با لبخند تکان داد. به آرامی روی مبل رو به روی سالن 

 نشست و پایش را روی پا انداخت.

خاتون دستش را  دختر ریز نقش و سبزه با طمائنینه وارد سالن شد و با سالم آرام و موقرش همه را متوجه خود کرد.

به گرمی فشرد و سام به احترامش از جای خود بلند شد. لبخند مالیمی روی لب دختر بود که با انتهای ابروان کمانی 

اش که به سمت پایین متمایل بود تضاد عجیبی داشت. سالمش را پاسخگو شد و قدمی به جلو برداشت. اولین چیزی 

 "غمگین "یک واژه بود.که با دیدن چهره اش از نظرش گذشت تنها 

 بهار با نگاه کوتاهی به سام جلو رفت و دستش را دراز کرد.

 سالم.. من بهارم. همونی که قراره پرستارش بشی!_

 لبخند دختر عمیق تر شد. به جای دست دادن با بهار دستانش را از هم باز کرد و بهار را در آغوش گرفت.

 خیلی خوشبختم عزیز دلم!_

تون روی مبل کنار میز بزرگ نشست و چشمانش را با لبخند به بهار دوخت. درون دل بهار غوغا بود. با دعوت خا

مهر پرستار جوان از همان لحظات ابتدایی در دلش النه کرده بود و این خوشحالی و رضایت و برق چشمانش از دید 

 تیزبین سام مخفی نمانده بود!

 ! سام با سرفه ی کوتاهی گلویش را صاف کرد

من سامیار نیکنام هستم. دخترم بهار رو هم که دیدید. خاتون هم والده ی بنده هستن. میتونم اسم شریفتون رو _

 بدونم؟
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 دختر لبخند اطمینان بخشی زد

 البته.. من هلن هستم. هلن بهادری!_

 سام سرش را تکان داد.

ی من الزم میدونم یه بار دیگه ذکر کنم. بعد مشتاقم فکر کنم گالره خانوم شرایط کار اینجا رو بهتون گفته باشن ول_

 شرایط و توضیحات شما رو بشنوم!

 دستانش را در هم قالب کرد و به پشت تکیه داد!

هدف اصلی ما از خواستن پرستار در درجه ی اول پیانو بود. دخترم عالقه ی زیادی به این ساز داره. من نت های _

کردم ولی دوست دارم از این سن به طور حرفه ای آموزش ببینه. اگه خواستیم مربی اولیه رو به ندرت باهاش تمرین 

پیانوش پرستارش هم باشه به خاطر اینه که در کنار نیاز به مربی نیاز شدیدی هم به شخصی هست که مدت روز رو 

م فرمودن که شخصی با کنار بهار باشه. من اکثر اوقات تو شرکتم هستم و مادرش هم مشغول کاره. وقتی گالره خانو

 این شرایط حاضر به همکاریه مشتاق شدیم تا مالقاتی باهاتون داشته باشیم!

 هلن سرش را به عالمت تایید تکان داد.

و اما در مورد شرایط آخر شما باید صادقانه بگم نظر ما پرستار مستقر و شبانه روزی نبود ولی اگه شما اینطوری _

 ر ما ایرادی نداره!میخواید و راحت ترید از نظ

 هلن از داخل سینی تعارف شده توسط خاتون لیوان شربت را برداشت و تشکری آرام کرد.

من بیست و هفت سالمه. لیسانس مدیریت دارم ولی از چهار سالگی پیانو زدم. تو چند تا از بزرگترین مسابقات _

ه برای شکوفا کردن استعداد دخترتون میخواید رو موسیقی کشور مقام دارم و با اطمینان میتونم بگم م تجربه ای ک

در اختیارش میذارم! در مورد پرستاری هم باید بگم به صورت خصوصی جایی کار نکردم و این بار اولمه ولی دو سال 

 تو پرورشگاه با بچه ها هم موسیقی کار کردیم و هم تجربه ی پرستاری داشتم!

 بیرون آورده بود روی میز مقابل سام قرار داد! از جا بلند شد و مدارکی رو که از کیفشش

تنها اطمینان کالم و اعتماد به نفس بیش از حدش در حین حرف زدن اعتماد و تحسین سام را جلب کرده بود ولی باز 

هم برای خالی نماندن عریضه و محکم کاری مدارک را در دست گرفت و نگاهی گذرا به لوح های تقدیر و مدارک 

 سابقه ی کارش انداخت! دال بر صحت

بسیار خب. از نظر من شما از همین حاال استخدامین ولی دوست دارم قبل از هر چیز در مورد حقوق مورد نظرتون و _

 یا هر شرایط دیگه به توافق برسیم!

هلن لبخند عمیق و پر حسرتش را دوباره به صورت گلگون و چشمان منتظر بهار دوخت و چشمک نامحسوسی به 

 ش زد.روی

 من از همین اآلن خودم رو پرستار بهار میدونم! دوست دارم شما خودتون مبلغی رو مد نظر بگیرید. البته اگه ممکنه!_

سام سرش را با جدیت تکان داد. خودنویسش را از جیبش بیرون آورد و روی کاغذ آماده ی قرار داد مبلغی را یاد 

تی نخواهد شد. همیشه در تمام کارها بیشترین مزایا را در نظر میگرفت. داشت کرد. مطمئن بود که با این مبلغ مخالف

هلن با دیدن مبلغ مورد نظر چشمش را با اطمینان باز و بسته کرد و کاغذ قرار داد را امضا کرد. بهار که تا آن لحظه 

 بید و از جا پرید!بی صدا به مذاکره ی طوالنی و خسته کننده شان گوش داده بود دستانش را با شادی به هم کو

 پس خاله هلن بریم اتاقم رو بهت نشون بدم!!_
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 سام از جا بلند شد و دست به جیب لحن هشدار دهنده اش را تکرار کرد.

 بهار؟!_

 با لبخندی مردانه رو به هلن گفت:

 نتون بدن!خوشحالم که قراره به خانوادمون بپیوندین. لطفا همراه بهار و خاتون برید تا اتاقتون رو نشو_

هلن تشکری موقرانه ای کرد و پشت سر بهار که پله ها را دوتا یکی باال میپرید باال رفت. دلش برای همه چیز این 

دختر دوست داشتنی ضعف میرفت. حجم سنگینی روی دلش سنگینی میکرد. انگشت شستش را آروم روی چشمان 

 نمدارش کشید و وارد اتاق بهار شد!

شده بود. دیگر خبری از بیداری های طوالنی مدت شبانه و اضافه کار نبود.. صبح بعد از خوردن  کارهای نیل سبک تر

صبحانه خانه را ترک میکرد و عصر قبل از غروب خورشید برمیگشت. پرستار تازه بهار را با روحیه ی جدید تر و 

اخته میشد به خانه ی کوچک و بهتری رو به رو کرده بود. صدای نت های آرامی که در طول روز توسط بهار نو

مسکوت حال و هوای تازه ای بخشیده بود. شب هنگام قبل از صرف شام نوبت به نواختن هلن میرسید. آن وقت بود 

که هر کدام از اعضای خانه در هر جایی که بودند سر جای خود بی حرکت مینشستند و چشم میبستند. انگشتان هلن 

د و نت ها را با تمام احساس ذره ذره به وجود همه تزریق میکرد. نیل از شرایط روی کالویه ها به حرکت در می آم

جدید خیلی راضی بود. لبخندهای بهار عمیق تر شده بود. خانه به خودی خود در قالب و نظامی مرتب تر فرو رفته 

نگام نوشیدن چای بود و عالوه بر تمام این ها نیل احساس تنهایی کمتری میکرد. همان صحبت کردن اندکی که ه

عصرانه و تماشای دوچرخه سواری بهار با هم داشتند برایش جالب و متنوع به نظر میرسید. در نظرش هلن دختر 

ساکت و موقری بود با دنیای بزرگ و پر اسراری که در درون خود مخفی نگه داشته بود. خیره شدن های چند دقیقه 

و خالی میشد و مهر سکوت لبانش در مقابل کوچکترین اشاره ی دور ای اش به بهار.. چشمهای نمدارش که دائم پر 

 یا نزدیک به زندگی اش همه و همه این باور را نه تنها در چشم نیل بلکه در نظر همه تصدیق میکرد.

روز سه شنبه بود و تولد سامیار. بهار از چندین روز قبل برای این شب برنامه های زیادی ریخته بود. شب ها روی 

ت دو زانو نشسته و با هیجان وصف ناپذیری از ایده های جدیدی که برای غافلگیر کردن سامیار به ذهنش تخ

میرسید گفته بود.. ایده هایی که هر شب جای خود را به یکدیگر میدادند و لبخند گوشه ی لب نیل را عمیق تر 

 میکردند!

باشه مامانم "غوش میگرفت و تنها به گفتن کلمه ی با دقت به خواسته های کودکانه اش گوش میداد. سرش را در آ

اکتفا میکرد. نه اینکه برای گرفتن این تولد بی میل باشد.. در تمام مدت این  "هر چی تو بخوای همون کارو میکنیم!

و سال ها همیشه به دنبال بهانه ای برای جبران مردانگی های سام بود ولی مسلما هرگز نمیتوانست مانند دختر شیفته 

 بابایی اش برای این مراسم برنامه ریزی و لحظه شماری کند!

یک ماه از آمدن پرستار جدید گذشته بود. در تمام این مدت بهار به توصیه ی هلن یادگیری را فشرده تر و دقیق تر 

ی صبرانه و کرده بود تا بتواند در شب تولد پدرش اولین قطعه ی خود را بنوازد و حاال بعد از گذشت آن یکماه که ب

 سخت گذشته بود امشب شب موعود بود!

نیل با صدا از داخل حیاط بهار را خواند و از او خواست تا در را برایش باز کند. با باز شدن در بهار دستان خود را 

 محکم برهم کوبید و در جای خود باال پرید. چهره ی نیل پشت مقوای کیک بزرگ پنهان شده بود!

 یلی سنگینه میفته ها!برو کنار مامان خ_
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 به گوشه ی سالن رفت و با لذت به کیک خیره شد. دلش برای دیدن هر چه زودتر طرحش پر میکشید!

 سالم.. خاتون کجاست؟_

هلن آرام به کیک نزدیک شد و سعی کرد مقوای رویش را باز کند. دلش طاقت نمی آورد بیشتر از این بهار را منتظر 

 و بیتاب ببیند!

 طبقه باال نماز بخونن!رفتن _

 با پایین افتادن حصار مقوایی کیک جیغ بلند بهار همه را در جای خود تکان داد.

 نیلی جونم؟؟؟ عـــاشقتم! همونی شد که میخواستم!_

 ابروهای نیل در هم رفت.

 لمه رو؟صد بار گفتم مامان.. ما.. مان! ببین خوشت اومد به خاله گالره و عمو سعیدم یاد دادی این ک_

 نیش بهار باز شد. ابروهایش را باال پایین کرد.

 این جوری خوششگل تره! مگه نه هلن جون؟_

 نیل سرش را با تاسف تکان داد و کیک را از روی اُپن برداشت.

 خاله هلن! تو آخر منو پیر میکنی!_

 هلن خنده ی کوتاهی کرد.

 بذارین راحت باشه خانوم نیکنام!_

 و سرزنش گرش این بار چشمان هلن را نشانه گرفت! نگاه تاسف بار

 همین دیگه.. لجبازی رو از معلمش یاد گرفته.. صدبار گفتم من نیلم نه خانوم نیکنام!_

 صدای عصای خاتون توجه همه را به سمت راه پله کشاند.

 اومدی دخترم؟_

ذشت این چند سال هنوز هم نمیتوانست از نیل مانتو و شالش را از تن خارج کرد و نزدیک خاتون رفت. بعد از گ

عادت در آغوش کشیدن این مرکز مهربانی در هنگام دیدنش دست بکشد. با فاصله گونه اش را بوسید و کمکش 

 کرد چند پله ی آخر را پایین بیاید.

 یا؟ببخشید خاتون تنم عرق داره. بهار مامان؟ من میرم یه دوش بگیرم بیام. نبینم به کیک ناخونک بزن_

 سرش را با جدیت باال پایین کرد.

 باشه حواسم هست.. فقط به خاطر بابا سامی!_

 صدای خنده ی خاتون و هلن بلند شد..چشم غره ای نثارش کرد و پله ها را با عجله باال رفت.

د. در این مدت حوله را دور موهایش پیچاند و تاب خنکی بر تن کرد. از پله ها که پایین آمد همه چیز تغییر کرده بو

 کوتاه تمام بادکنک ها باد کرده و آماده روی دیوار نصب شده بودند. لوگوی تولدت مبارک سام هم... !

 با صدای سوت ناشیانه ی بهار چشمش را با تعجب از بادکنک ها گرفت و به بهار دوخت.

 چه جیگری شدی؟_

 دهان نیمه بازش را بست و پرسشگر به هلن خیره شد.

 چه چشه امروز؟این ب_

 هلن موذب شانه هایش را باال انداخت.
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 بخدا من یادش ندادم!_

 بهار دندانهایش را نمایان کرد.

 سوت زدن بلد بودی و ما نمیدونستیم؟ چشمم روشن. کی یادت داده؟_

 ال پرید!بی توجه به توبیخ نیل جلو آمد و دستش را در دست گرفت. ابروهایش از دیدن تاب نصفه نیمه مادرش با

 از این چیزا هم بلد بودی بپوش نیلی جون؟_

 نیل اخم ظریفی کرد .

 خوب گرمه مامانم.. هوا میدونی چند درجه شده؟ چته تو امروز؟_

 سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت:

 مثل مردای هیز شده!_

 به جز بهار همه این جمله ی زیر لب را شنیدند و خنده ی بلندی سر دادند!

 حاال که اینطوره امشب باید ازین لباسا بپوشی!_

 نیل با تعجب به چشمانش زل زد.

 از کدوم لباس ها؟_

 دستش را رو به باال تنه ی نیمه عریان نیل گرفت و نیشش را باز کرد.

 از همینا دیگه.. من که خوشم اومد مطمئنم بابایی هم خوشش میاد!_

متوجه منظور بهار شده بود. دلش سرتاسر دلهره و تشویش بود. بهار بزرگ  نیل موذب به خاتون و هلن نگاه کرد..

شده بود و متوجه خیلی از مسائل میشد. چند وقتی بود که در مورد جدا خوابیدن پدر و مادرش کنجکاوی میکرد و 

هیچ وقت با این  امروز مسئله ی پوشیدگی نیل در خانه را بدون آنکه بخواهد به طور بچگانه ای مطرح کرده بود. نیل

شکل در خانه و پیش سامیار ظاهر نشده بود. دلش نمیخواست با کوچکترین خطایی باعث عذاب بیشتر و سخت تر 

شدن شرایط برای سامیار شود. خستگی سازش های چند ساله ی سامیار را حس کرده بود و از فرو پاشیدن قله ی 

 این صبر بیم داشت!

از این افکار آزاد کند رو به روی کمد لباسش قرار داشت. با تعجب پلک زد . بهار قبل از اینکه بتواند ذهنش را 

 دستش را رها کرد و با هیجان در کمد را باز کرد. کاورهای لباس را به سرعت و پشت سر هم کنار میزد.

 آها ایناهاشش.. پیداش کردم.. همین رو بپوش!_

اش دستانش درد گرفته بود. جثه ی ریزش پشت لباس کوتاه پنهان کاور لباس را رو به روی نیل گرفت. از سنگینی 

شده بود. چشمان نیل از دیدن پیراهن رو به رویش گرد شد. با تعجب پیراهن را از دست بهار گرفت و روی تخت 

 گذاشت!

 دخترم این زیاد قشنگ نیست._

 دستش را روی کت و شلوار لیمویی رنگش برد

 اد.ببین اینو.. بیشتر بهم می_

 ابروهای بهار در هم رفت. دست به سینه روی تخت نشست و سرش را پایین انداخت.

نمیخوام.. همش از این چیزا میپوشی.دروغ گفتی که گرمته خودت دوس نداری از این خوشگال بپوشی. اینو عمه _

 واست آورد بابایی هم خیلی خوشش اومده بود ولی یه بارم نپوشیدیش!
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ت و گالیه دار بهار مچاله شد. نگاهی به سوغات چند سانتیمتری صدف انداخت.. بهار با کمال دلش از لحن پر حسر

نامردی از میان آن همه پیراهن کوتاهترین را انتخاب کرده بود. چشمش را با استرس به یقه ی باز پیراهن دوخت. 

 نفس عمیقی کشید و گوشه ی لباس را در دست گرفت.

 وتو برگردون تا بپوشمش!باشه مامانی قهر نکن.. ر_

 نیش بهار به یکباره شل شد. بوسه ی آبداری از گونه ی نیل کرد و چهار زانو رو به دیوار نشست.

 بخدا دیگه مثل اون بار نگات نمیکنم مامانی. راحت بپوشش._

 سرش را با لبخند تکان داد و پیراهن.. یا شاید تکه پارچه را بر تن کرد!

را هم روی میز قرار داد و با رضایت به سالن پر از شمع و گلبرگهای یاس خیره شد. بهار  هلن آخرین شمع کوچک

به خوبی از سالیق سام با خبر بود. با همین سن اندک تمام عالیقش را میدانست به طور غیر ارادی همه ی وظایف نیل 

سالن پرپر شده بود. هلن از این  را بر عهده گرفته بود. به دستورش گل محبوب پدرش سفارش داده شده بود و در

همه عالقه و شیفتگی در عجب بود.. در نظرش کودکی که تا این حد برای تولد پدرش سنگ تمام بگذارد و او را 

 بپرستد تنها و تنها در یکجای دنیا نفس میکشید که آنجا هم همینجا بود!!

 دستانش را در هم قالب کرد و رو به روی خاتون نشست.

 ون؟خاتون ج_

 خاتون حواسش را متمرکز او کرد.

 بله دخترم؟_

سرش را پایین انداخت. با وجود اینکه در بیرون از خانه جایی برای ماندن نداشت باز هم نمیتوانست این حق را از 

 این خانواده صلب کند!

 میگم اگه اجازه بدید من برم و آخر شب بیام!_

 . همان طور که در روز اول حدس زده بود.. موقر و نجیب!لبخند مالیمی روی لبهای خاتون جان گرفت

 کجا بری دختر قشنگم؟_

 دست از کلنجار رفتن با خودش کشید و به چشمان مهربان و خاکستری خاتون خیره شد.

امشب یه شبِ خاصه.. درست نیست که من اینجا باشم.. شاید خانوم نیکنام هم دلش بخواد این جشن خصوصی _

 نجا یه غریبه ام. میتونم چند ساعتی بیرون باشم و آخر شب برگردم!باشه. من ای

 خاتون اخم ظریفی کرد. دستش را روی دست سرد هلن گذاشت.

کجا بری دخترم؟ سامِ من وقتی در خونه رو به روی یکی باز کرد یعنی اون خونه خونه ی اونم هست.. یعنی اون _

 شخص دیگه غریبه نیست! یعنی عضو خانوادست!

 لب باز کرد تا چیزی بگوید ولی خاتون مانع شد.

دیگه نشنوم مادر.. هم منو سام و هم نیل و بهار از بودنت راضی و خوشحالیم. نبینم دیگه خودت رو سربار و مزاحم _

 بدونیا؟ تو دیگه عضوی از خودمونی دخترم!

 سرش را با شرم پایین انداخت.

شکست. سرش را بلند کرد و به زن زیبا و جذاب رو به رویش چشم صدای پاشنه های بلند نیل قفل سکوت را 

دوخت. اندام بی نقص و کشیده اش در میان پیراهن تنگ و کوتاه سیاه رنگِ چرم هیچ شباهتی به مادر نداشت.. 
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دختر هجده ساله را میمانست. دختری هجده ساله که تنها از غم و سالخوردگی چشمانش میشد به سن و سال دلش 

 رد!پی ب

 بهار با رضایت دست در دست نیل پایین آمد و چشمکی به خاتون زد.

 چطور شده مامانم؟_

 چشمان خاتون برق زد.. مدتها بود که نیل را چنین زیبا و برازنده ندیده بود. لبخندی از روی رضایت زد.

 هزارماشااهلل دخترم.. ماه بودی ماه تر شدی!_

 بهار چشمکش را تکرار کرد.

 ر شده.. مگه نه خاله هلن؟جیگ_

 هلن سرش را به نشونه بله تکان داد.

 خیلی بهتون میاد!_

 نیل با ابروهای درهم به بهار اشاره کرد و سعی کرد پایین پیراهنش را کمی پایین تر بکشد.

 فقط موهاتونم باید یکم رسیدگی میکردین!_

 دست بر کمر شد. چشمان بهار برق زد.

 هلن؟ تو هم؟_

 نه هایش را باال انداخت.شا

 اگه بخواین من میتونم کمک کنم. ده دقیقه بیشتر طول نمیکشه!_

نگاهی به ساعت انداخت. شش عصر بود. میدانست که تا آمدن سام هنوز ساعتی مانده. به ناچار چشمانش را باز و 

 بسته کرد و راه آمده ی پله ها را دوباره به باال برگشت!

پلکهایش او را به خلسه ای شیرین فرو میبرد. به روزهایی که با اشتیاق برای زیباتر بودن  حرکت نرم مداد روی

میکوشید. روزهایی که برای بیشتر و بهتر دیده شدن از هیچ تالشی باز نمیماند.. روزهای شیرین جوانی اش که در 

ی در همان ظهر سوزان تیر ماه نظرش حاال فرسخ ها دور و غیر قابل دسترس بودند! از نظر او دوران خوش جوان

جلوی در همان آرایشگاه به پایان رسیده بود. مروارید زیبا و درخشنده ی جوانی را در همان خانه ی آرزوهایش 

 ترک گفته بود و روی تمام زیبایی های دنیا چشم بسته بود!

به آینه انداخت. راضی بود.  با صدای هلن که از او میخواست چشمانش را به آرامی باز کند به خود آمد. نگاهی

آرایشی مالیم که گرچه در نظر هلن چهره اش را بسیار بازتر و زیباتر کرده بود ولیکن در نظر خودش فرق چندانی 

با چهره ی قبلی اش نداشت، چرا که او از خیلی وقت پیش دیگر خود را نمیدید.. تفاوت ها را حس نمیکرد و به ریزه 

ا بازمانده از زندگی او آینه ای کوچک و شفاف بود که تصویر بهار را در خودش انعکاس کاریها توجهی نداشت. تنه

 میداد و او تنها برای نگهداری از این آینه ی زیبا و شکننده نفس میکشید!

 چطور شد؟_

 لبخند مالیمی به رویش زد.

 خیلی خوب شد. ممنون هلن جان!_

 فردارش را با کف موس حالت داده بود.دستش را پشت موهای نیل کشید. موهای خیس و 

 موهای فر خیلی بهتون میاد. چند ماهه فر گذاشتید!_
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 باز هم سوال همیشگی. لبخند مالیمش را تکرار کرد!

 موهامو فر نذاشتم. موهای من همینطوره. مثل موهای بهار. منتها مال من خرماییه ولی موهای بهار مشکیِ مشکیه!_

 نیش کوبید.با دست آرام بر پیشا

 راس میگین.. حواسم نبود!_

نگاهی به سر تا پای مرتبش انداخت. همیشه آراسته و متین بود. سارافون بلند نارنجی رنگی بر تن داشت که با 

آستین بولیز قرمزش هارمونی زیبایی ایجاد کرده بود. روسری کوچکی هم به شکل پرستاری سر کرده بود که 

 ام از حصارشان آزاد شده و روی پیشانی کوتاهش میریختند!موهای لخت . مشکی رنگش مد

 خودت آماده نمیشی؟_

 دستی به پیراهنش کشید.

 من آماده ام دیگه!_

صدای جیغ بلند بهار باعث شد صحبتشان را نیمه رها کنند و هراسان از اتاق خارج شوند. بهار پله ها را دو تا یکی 

ا روی سینه اش گذاشت و خم شد. نیل آشفته و هراسان به سمتش دوید و پیمود. به شدت نفس نفس میزد. دستش ر

 در آغوشش کشید!

 چی شد مامان؟ قلبت درد گرفت؟_

دستانش از شدت ترس میلرزید. بهار نفس بلندی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد. کلماتش بریده بریده 

 و آرام بود!

 سر کوچست.. داره میاد! بابا.. زنگ زد.. گفت.. سوپرمارکتِ..._

 اخم عمیقی روی پیشانی نیل نشست.

خوب بیاد.. واسه همین داری میدویی؟ اصال حواست هست به سفارشای دکتر؟ چقدر ناراحتم میکنی با این کارا _

 بهار!

 دستش را روی صورت مادرش کشید و با ندامت گردنش را کج کرد.

 باید شمع هارو روشن کنیم!ببخش.. دیگه تکرار نمیشه.. بدو دیگه.. _

سرش را تکانی داد و کف دست بهار را بوسید. به اتفاق هم پایین رفتند و همه تدارکات نهایی را به انجام رساندند. 

همین که سر جای خود قرار گرفتند زنگ در به صدا در آمد. خاتون در را باز کرد و کنار هلن ایستاد. به محض ورود 

ند و تولدش را تبریک گفتند. دستان سام روی دستگیره ی در خشک شد! چشمانم ناباور و سام همه یکصدا داد زد

متحیرش همه جای سالن زیبا و پرگل را حریصانه پیمود. پیمود و به لبهای باز و چشمهای خندان بهار رسید. با هیجان 

 دن عکس العمل سام بود!وصف ناپذیری سر جای خود بی حرکت ایستاده بود و با چشم های ریز شده منتظر دی

 لبخندش عمق گرفت.. دستش را روی پیشانی اش گذاشت و با لبخند گفت:

 امروز چهار مرداده؟_

 بهار با یک حرکت در آغوشش جا گرفت و دستان کوچکش را دور گردنش حلقه کرد.

 بله که چهار مرداده. تولد بابایی خودمه!_

سخت کاری و پر مشکل باورش نمیشد که با همچین صحنه ای رو به رو  هنوز متحیر و شوکه بود.. بعد از یک روز

شود. او هم مانند نیل سالها بود که خود را به فراموشی سپرده بود. بوسه ی عمیقی بر روی گردن بهار نشاند . خاتون 
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ش را قبل از نیل جلو آمد و پسرش را در آغوشش فشرد. اشک شوق چشمانش روی شانه های پهن سام چکید. سر

بوسید و به خاطر تمام زحمات این چندین سال تشکر کرد. حاال نوبت به نیل رسیده بود. اولین صحنه ای که به محض 

باز شدن در سام را متحیر کرده بود.. اولین مورد شگفت انگیز و زیبایی که قبل از پی بردن به تولد چشمان سام را 

از پیراهن زیبا و اندام موزونش تا روی موهای مجعد و صورت در جای خود خشک و بیحرکت کرده بود. نگاهش را 

دوست داشتنی اش باال اورد. هرگز نتوانسته بود از وسوسه ی داشتن این عروسک زیبا دل بکند. پنج سال بود که 

همچون راهبه ای سوگند خورده در خانه ی مشترک با این حوری زیبا و ممنوعه زندگی کرده بود. بوی عطر تنش را 

روکشیده و هزاران بار بر تمام احساسات بیدار شده اش نهیب زده بود. دستش را هیچ گاه به سمت این شرعیه غیر ف

 قانونی دراز نکرده بود و تنها به انتظار وصال شیرینش شب های سخت را به تنهایی به صبح رسانیده بود!

ش را پشتش کشید و پلکهایش را روی هم نیل به آرامی جلو آمد و در آغوش سام جا گرفت. سام دستان لرزان

 گذاشت. نیل سرش را کمی باال برد و در گوشش زمزمه کرد!

 تولدت مبارک!_

نفسش را با لرزش خفیفی بیرون داد و در دل هزاران بار از خدا خواست که هیچ کس به این حال منقلب و ایمانِ رو 

 به سستی اش پی نبرد!

 ی نیل را به آرامی بوسید.سرش را تکان آرامی داد و پیشون

 ممنونم.. واقعا سوپرایز شدم!_

 نیل لبخند آرامی زد و به چشمان سرخ رو به رویش خیره شد.

 لیاقتت خیلی بیشتر از این هاست.. تمام این تدارکات هم کارِ بهاره!_

ادی با همین خیال شیرین آخ نیل آخ.. چی میشد که این حرف را بر زبان نمی آوردی و اجازه مید "با خود اندیشید

 "که تمام این کارها خواسته ی خودت بود شب و سر کنم!

 لحظه ای طول نکشید که بهار دستش را گرفت و به سمت وسط سالن کشاندتش!

 بیا بابایی.. باید بیای و کیکت رو ببینی!_

. تشکر کرد و بدون مقاومت در سام از کنار هلن عبور کرد. هلن سالم داد و با صدایی آرام تولدش را تبریک گفت

مقابل کشش دستش به سمت مقصد مورد نظر بهار حرکت کرد. با دیدن کیک سرش را با لبخند تکان داد و بهار را 

در آغوش گرفت. طرح اتوموبیل مورد عالقه اش که حاال به صورت کیکی بزرگ روبه رویش قرار داشت او را حسابی 

 کیفور و شگفت زده کرده بود.

 ر سوخته.. حاال دیگه واسه من تولد میگیری آره؟ پدرتو در میارم!پد_

فضای خانه غرق درشادی بود. جیغ و دادها و مقاوت های بهار در مقابل قلقلک های شدید سام خنده را روی لبهای 

 همه مهمان کرده بود.

ردن شمع آرزو کند. سام چشم دقایقی بعد همه با هم دور کیک نشسته بودند. بهار از سام خواست قبل از فوت ک

بست و برای اولین بار بعد از سالها آرزو کرد تا نیل تارهای تنیده ی دور خود را از هم باز کند و این خلوت و تنهایی 

چندین ساله را انتها ببخشد. تلخندی روی لبش نمایان شد.. همان گونه که انتظار میرفت.. حتی آرزوی شب تولدش 

یادش نمی آمد دقیقا چه مدت است که خودش را ترک کرده و برای وجود این دو عزیزش هم ازآن خودش نبود! 

 نفس میکشد. نفس عمیقی کشید و سی سالگی اش را وداع گفت.
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آخر شب بود و نوبت به دادن کادوها رسیده بود. بهار با ذوق چیزی در گوش هلن گفت . هلن با لبخند از جای خود 

 برخاست .

 اگه اجازه بدید بهار میخواد کادوی تولدتون رو بهتون بدن.آقای نیکنام.. _

سام با لبخندی عمیق رو به بهار نشست و چشمش را منتظر به حرکات شتابزده اش دوخت. نیل منتظر به پیانو خیره 

 شد ولی برخالف تصورش بهار با پاکت کادو شده ی ظریفی جلو آمد و آن را رو به روی سام گرفت. سام پیشانی اش

را بوسید و مقوای کادو شده را گشود. برای لحظه ای حتی پلک زدن را هم فراموش کرد. چشمانش مانند گدازه های 

آتشفشان درخشید و چند ثانیه ی بعد بی فروغ تر از قبل خاموش شد. با چشمان سردش نگاهی به نیل انداخت و 

 بهار را در آغوش خود فشرد.

 چین کادویی نگرفته بودم.. مرسی باباجون!خیلی قشنگه دخترم.. تو عمرم هم_

نیل جلو آمد و کاغذ نقاشی شده با مداد شمعی را از دست سام گرفت. قلبش تیر کشید. ناباور به بهار و بعد به سام 

خیره شد. سام شانه ها و ابروهایش را نامحسوس باال انداخت. بهار تصویر خودش را همراه با پدر و مادرش در تخت 

 ده بود. در طرف راستش سام و در طرف چپ اش نیل قرار داشت.خواب کشی

دلش از این آرزوی بچگانه و معصوم و در عین حال محال گرفت. آه سینه سوزی کشید و بوسه ای روی موهای بهار 

 نشاند.

 خیلی قشنگه مامانم.. چرا بهم نشونش نداده بودی؟_

 شانه هایش را باال انداخت.

 آخه هر وقت میگم چرا بابا پیشمون نمیخوابه اخم میکنی! ترسیدم دعوام کنی._

چشمانش را برای ثانیه ای بست.. جوابگو شدن سوالها و کنجکاوی های جدید بهار کا را از همیشه سخت تر کرده 

به  بود! این فاصله که پنج سال مانند رازی خانوادگی بینشان حفظ شده بود حاال رو به فاش شدن بود و بهار را تبدیل

 کودکی حساس در روابط کرده بود!

هلن متوجه سنگینی جو شد و با زیرکی بحث را به سمت کادوی اصلی و پیانو نواختن بهار سوق داد. همه منتظر روی 

 مبل ها قرار گرفتند. سام دوربین را در دست گرفت و به بهار اشاره داد تا شروع کند.

 . امشب به خاطر بابا جونم اجراش میکنم!این اولین آهنگیه که هلن جون یادم داده._

این سخنرانی بزرگانه و سنگین همه را متعجب کرده بود. هلن با افتخار بادی به قب قب انداخت و با حرکت چشمک 

 به بهار اشاره داد تا کارش رو شروع کنه.

اورش نمیشد که این صدای دستان کوچکش را روی کالویه ها به حرکت درآورد. قلب نیل با شدت در سینه کوبید. ب

زیبا و دلنشین حاصل نوازش انگشتان کوچک دلیل زندگانی اش باشد. هلن با زیرکی تمام تمارین را برای ساعاتی که 

آنها در خانه نبودند تنظیم کرده بود.با خود اندیشید: چقدر زود گذشت! انگار همین دیروز بود که او را در مالفه ای 

در آغوشش سپرده بودند. نگاهش را به سمت سام برگر داند. برای بار ده هزارم چشمانش سفید بی صدا و بی دفاع 

سرتاسر شکر و سپاس شد. نمیدانست اگر سام نبود بهار به چه انگیزه ای این چنین خوشحال و خوشنود اطراف را 

عمت بزرگ شکر کرد. پر از انرژی مثبت میکرد. دستی بر روی چشمان نمناکش کشید و در دل خدا را برای این ن

نفهمید زمان چه زود گذشت و قطعه ی کوتاه ولی دل انگیز بهار به پایان رسید. سام جلو رفت و با عشق در آغوشش 

 کشید. با قدردانی نگاهی به هلن انداخت.
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 واقعا ازتون ممنونم.. معرکه بود!_

 هلن سرش را پایین انداخت.

 من کاری نکردم.. استعداد خودش بود!_

 وبت به دادن کادوی نیل رسیده بود. جعبه ی کوچک را جلوی سام گرفت.ن

 امیدوارم خوشت بیاد!_

سام جعبه را باز کرد و از دیدن ساعت زیبای درونش لبخند معناداری روی لبش جا خوش کرد. لبخندی که شدیدا 

 تلخ و گس بود. نگاه حسرت بارش را به چشمان منتظر نیل دوخت

 اقعا ممنونم!خیلی قشنگه.. و_

چشمان بهار از دیدن ساعت درون جعبه گرد شد. خواست لب باز کند که با اشاره ی چشم سام ساکت و خاموش 

سرش را پایین انداخت. دستانش را در هم قالب کرد و با خود اندیشید: یعنی مامان تو تمام این سالها ساعت بابا رو 

 خریده؟!ندیده و نفهمیده که همون ساعت خودش رو براش 

ساعت از دوازده گذشته بود. خانه ی شلوغ و پر سرو صدای چند ساعت قبل خاموش و مسکوت بود. همه خوابیده 

بودند. بهار هم ساعتی قبل در آغوش سام به خواب رفته بود ولی با این همه چراغ اتاق نیل هنوز روشن بود. دکمه 

ش را روی پیشانیش قرار داد. لبخند روی لبش تضاد عجیبی های پیراهنش را باز کرد و روی تخت دراز کشید. ساعد

با غم چشمانش داشت. سرش را چرخاند. چشمش به کادوی نیل افتاد. پوزخندی روی لبش شکل گرفت. از جا 

برخاست. کشوی کمدش را باز کرد و ساعت قدیمی را از داخلش بیرون کشید. کنار ساعت جدید قرارش داد. 

رش را تکانی داد و ساعت قدیمی را داخل سطل زباله انداخت . دستگیره ی در به طرف پوزخندش عمیق تر شد. س

پایین کشیده شد. او این بوی شیرین را به خوبی میشناخت.. سالها بود که با حسرتش به خواب فرو رفته بود ولی 

وشن کرد. لباس خواب حتی در خواب هم به خودش اجازه تصرف این میوه ی ممنوعه را نداده بود. نیل چراغ را ر

 بلند و پوشیده ای از جنس ابریشم بر تن داشت که ظرافت زیبای بدنش را بیشتر به نمایش میگذاشت.

 خواب که نبودی؟_

 دستی روی موهای کوتاهش کشید و سرش را به معنی نه تکان داد.

 ..کنارش آمد و روی تخت نشست. مشامش پر شد از این بوی دوست داشتنی.. ظرفیتش هم

 "امشب نه... امشب من از این امتحان سربلند بیرون نمیام. "با خود تکرار کرد

 دستش را روی دست سام گذاشت.

 اومدم ازت برای بار هزارم تشکر کنم. اگه تو نبودی تمام این روزهای شاد وجود نداشت._

ملیح روی صورتش قاب شده بود. از  سرش را باال گرفت. تصویر زن زیبا و دلربای شب با آن پیراهن زیبا و آرایش

 لغزیرن ترسید. !

 دستش را از زیر دست نیل بیرون کشید و سرش را برگرداند.

هزار بار گفتم این منم که بدون شما امکان خوشبختیم وجود نداره.. نیازی به تشکر نیست. زندگی من با شما شکل _

 میگیره!

 دوش سام گذاشت. سام چشمانش را روی هم فشرد.فاصله ی بینشان را از بین برد. سرش را روی 

 میدونم خستت کردم. میدونم داری خسته میشی!_
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 سکوت سام دلش را لرزاند.. این سکوت را طور دیگری تعبیر کرد. خبر از طوفان به پا شده در درون سام نداشت!

 مگه نه؟_

 وای مردانه اش را هم نابود کرده بود.نفس عمیقی کشید. برخورد موهای نرم نیل با سرشانه هایش آخرین ق

 نیل.. میشه بری کنار.. دارم اذیت میشم!_

نیل در جای خود جمع شد.. صورتش از شرم قرمز شد.. چگونه متوجه نشده بود.. فاصله اش را دوباره با سام حفظ 

 کرد و سرش را پایین انداخت. صدای دورگه ی سام عذاب وجدانش را دوچندان کرد

 ترسی نه؟ازم می_

سرش را بلند کرد و در چشمانش خیره شد.. ترس؟.. آنهم از سامیار؟.. سامیاری که تمام ترس ها و تشویش های 

 نیل را به زنجیر کشانده بود!؟

 سرش را نزدیک برد.

 میترسی ازت بخوام برام سر باشی.. همسر باشی.. همسفر باشی نه؟_

 چشمانش لغزید. نفسش حبس شد.

 نم زیر قولم و بخوام مال من باشی؟ میترسی آرزوی دخترمون برآورده شه مگه نه؟میترسی بز_

بی حرکت سر جای خود خشک شده بود. تا کنون سام را اینگونه ندیده بود. صدایش شدیدا بغض داشت و رو به 

 خاموشی بود. صورتش را نزدیک موهایش برد و عطرش را بو کشید

 ست؟ چرا منو نمیبینی؟ چرا نمیذاری کامل باشم؟چرا؟ مگه من چیم کمتر از پارسا_

 قطره اشک درشتش شانه ی نیل را تر کرد. ناباور سرش را برگرداند. فاصله اش با سام قد یک نفس بود!

 چرا نمیخوای خوشبختی رو باهام تجربه کنی؟ چرا منو از این برزخ بیرون نمیاری؟_

راتی که بر زندگی خودش و دیگران وارد کرده بود از دستش خارج قلبش در سینه دیوانه وار میکوبید. تعداد خسا

 شده بود. آیا بس نبود؟ آیا زندگی با آن افسانه ی تمام شده.. آیا این پارسا پرستی بس نبود؟

چشمانش را بست. روی تمام خودخواهی هایش.. روی تمام آرزوهای برباد رفته اش.. لبهای سام به آرامی گوشه ی 

 از درون تهی شد. آنقدر تهی که بودنش را حس نمیکرد. گویی که هیچ گاه وجود نداشت! لبانش نشست.

میان دستان بیتاب و شتابزده ی سام محصور شد. با هر لمس کوچک خالی و خالی تر میشد.. حاال میفهمید.. معنای 

نا شدن بود. در مرز نابودی.. در عمیق به پوچی رسیدن را حاال میفهمید. تنها چیزی که برایش مانده بود هم در مرز ف

مرز فدا شدن. فدا شدن در راه بزرگترین مرد و فدایی زندگی اش. آیا این فدا شدن ارزشی هم داشت؟ در برابر این 

همه بزرگواری اش.. در مقابل این همه مرد انگی اش ارزشی هم داشت؟ اشکهایش بی اختیار از گوشه ی چشمش 

سرش خیس شد. چشمانش بارید و بارید و بارید.. تا جایی که دیگر وجود ملتهب  میچکید. نفهمید کی بالشت زیر

سام را روی بدنش حس نکرد. سرش را باال آورد. چشمان مرد رو به رویش سرخ بود و نمدار. تلخندی گوشه ی 

 لبش خودنمایی میکرد. با یک حرکت از روی تخت پایین پرید و چنگی به پیراهنش زد.

 ردی اتاقت. بهار تنهاست بیدار میشه وحشت میکنه!بهتره زود برگ_

 در جایش نیم خیز شد. لباسش را مرتب کرد.

 سام؟_

 رویش را برگرداند و دستگیره را پایین کشید.
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 هیچی نگو نیل.. من به همین بودنتم راضی ام. همین تشکرات و دوست داشتن سادت. طاقت ندارم ازم متنفر باشی!_

می پشت سر خود بست و با آخرین قوا پله ها را پیمود. بدنش از درون و بیرون میلرزید. بعد از در اتاق را به آرا

سالها جدایی حاال در اوج خواستن خود را به تاریکی قبلی اش بازگردانیده بود. دلش بعد از مدت ها هوای مادرش را 

طرف مقابلش پیشانی بلندش را بر  داشت. هوای یک زن.. یک شانه ی نرم که بدون نگرانی و تشویشِ احساسات

 رویشان تکیه کند و های های بگرید!

از کنار شومینه رد شد. چشمش به بسته ی چوبی کنارش افتاد. هدیه ی پدرش که چند ماه پیش همراه نامه ای 

برایش پست کرده بود. پیپ بزرگ و کنده کاری شده ای که از اجدادش نسل به نسل، دست به دست شده بود ؛ 

 کنون در خانه ی او بود! یاد حرف های پدرش افتاد:ا

پسرم.. امیدوارم هیچ وقت به این وسیله اعتیاد پیدا نکنی ولی تو یه نیکنامی و همه ی نیکنام ها در طول تاریخ اوقات "

تت تلخشون رو با این پیپ گذروندن. زمانی میرسه که بهش احتیاج پیدا خواهی کرد. اون موقع توتون رو مثل مشکال

 "داخلش بریز و همه رو به هوا دود کن!

بدون تعلل به سمتش حرکت کرد و جعبه را باز کرد.. هم پیپ و هم زر ورق خوشبوی کنارش را قاپید و به حیاط 

رفت. روی آخرین پله ی تراس بزرگ ایستادو پیپ را آتش زد. تندی و غلظت توتون گلویش را سوزاند.. اهمیتی 

 از درد بی امان قلبش بود؟! نداد.. آیا سوزناک تر

در سوسوی شب تاریک و مهتابی متوجه وجود کسی در حیاط شد. تاب بزرگِ گوشه ی حیاط به آرامی تکان میخورد. 

با کنجکاوی به طرف تاب رفت. هلن سرش را به زنجیر تکیه داده بود و آرام تاب میخورد. مقابلش ایستاد. هلن سر 

 برگرداند و لحظه ای جا خورد.

 شمااین؟!_

 تاب را ثابت نگه داشت و کنار هلن نشست. هلن ذره ای در جای خود جا به جا شد.

 ترسوندمت؟_

 سرش رو به چپ و راست تکان داد.

 دیدمتون.. نخواستم خلوتتون رو به هم بزنم!_

 اشاره ای به پیپ خاموش شده کرد.

 نمیدونستم میکشید!_

 لبخند تلخی زد.

 مفصله.. شما چرا نخوابیدی؟ نمیکشم.. جریانش_

 شانه هایش را باال انداخت.

 خوابم نبرد!_

انگشتانش را در هم فرو برد. برای پرسیدن سوالش تردید داشت. در این یکماه یک چیز را به خوبی فهمیده بود. آن 

نچنین محکم و هم این که کنار هم بودن سام و نیل از روی عشق نیست. درک نمیکرد که چه چیزی این دو را ای

 پابرجا کنار هم نگاه داشته؟ چه چیزی به جز عشق؟!

 مشکلی پیش اومده؟_
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سرش را به پشت تاب تکیه داد. به آسمان پر ستاره ی باالی سرش خیره شد. لبخند تلخ در اولین روز سی و یک 

 سالگی اش ثانیه ای ترکش نکرده بود.

 وده! هیچ وقت منتظر نشدم پیش بیاد!مشکل همیشه هست.. یعنی برای من که اینجوری ب_

نفس عمیقی کشید.. حدسش درست بود.. این مرد شاید بیشتر که نه کمتر از خودش طعم تلخ مشکالت و سختی را 

 چشیده بود! بشقاب پر از کیک را برداشت و رو به روی سام گرفت

 اوقات تلختونو شیرین نمیکنه ولی دهنتونو شاید!_

 به بشقاب کیک و دختر ظریف رو به رویش انداخت.سام نگاهی حیرت بار 

 فکر میکردم مثل بقیه دخترا نگران فرم و کالری و این حرفا باشید! اونم درست نصفه شب!_

 این بار نوبت هلن بود که تلخندی مهمان لبهایش کند.

 چیزای مهم تری هست که باید تو زندگی نگرانش باشم!_

 را از دستش پذیرفت. تکه ای بزرگ در دهان گذاشت. چشمانش را بست.ابرویی باال داد و بشقاب کیک 

 حق با شماست.. دهن و خیلی شیرین میکنه.. همینم غنیمته!_

 دستش رو زیر سرش گذاشت.

 نگفتین چرا اینجا این؟_

 گفتم که.. خوابم نبرد!_

 نیش خندی زد.

 میدونین که منظورم این نبود!_

 ن پرستاره خیره شد.او هم مانند سام به آسما

 بعضی وقتا تنها چیزی که برای یه آدم میمونه همینان.. یه مزه ی شیرین... یه بغل ستاره.. یه تیکه آسمون صاف!_

سرش را برگرداند و به نیم رخ اش خیره شد. هرگز درک نمیکرد دخترجوانی چون او چگونه این چنین غمگین و نا 

 امید به نظر میرسد!

 آورد. پیپش را باال

 پس مال شما هم یه جور فرارِه؟_

 از جای خود برخاست. شالش را دورش پیچید.

 بعضی وقت ها هم به جایی میرسی که دیگه نایی برای فرار کردن نیست.. شبتون بخیر!_

 سرش را تکان آرامی داد و به مسیر رفت و قدم های آرامش خیره ماند!

 

 

 

*** 

 

ر گرمترین درجه ی خود ظهرهای شمال را سوزان و شب هایش را مرطوب و دم دار تر از اواسط مرداد بود. هوا د

هر وقتی گردانیده بود. به اصرار بردیا و بی طاقتی های بهار هفته ای بود که به ساری آمده بودند. بعد از آن اتفاق 
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گویی که روی میخی نشسته و هر  این دومین باری بود که نیل پا به شهرش میگذاشت. هنوز هم مقید و ناراحت بود.

 لحظه آماده ی گریز است!

سام سعی میکرد بیشتر از همیشه بهش نزدیک باشد و در مقابل حرف و حدیث های تمام نشدنی فامیل همچون 

سپری از عزیزش دفاع کند. هنوز هم نگاه های نیما خصمانه و پر از تمسخر بود. هنوز هم گوشه ی لب زن دایی به 

ج بود و چشمان ریزش همچون خنجری آبدیده حقایق را در گلوی نیل میفشرد. هنوز هم روی نگاه پوزخندی ک

کردن مستقیم در چشمان درد دیده و خسته ی پدرش را نداشت. چشمانی که با آمدن بهار شاید ذره ای گوشه اش 

 چین خورده بود و از غبار رویش زدوده شده بود!

ش را بست.. بوی شن نمدار و صدای امواج آرام دریا را با ذره ذره ی احساسش نیل پاهایش را دراز کرد و چشمان

 بلعید!

ژاله نگاهی به نیم رخ دخترش انداخت. قلبش فشرده شد.. مثل تمام این سال ها.. دختر کوچک و مظلومش حاال 

و دیوار میکوبید. نه.. کبوتر مادری جا افتاده و درد دیده بود که بر ای خوشبختی فرزندش مانند کبوتری بیقرار به در 

نه.. در نظر او نیل سیمرغ بود. سیمرغی که برای رسیدن به حقیقت زندگی گریخته بود.. از خودش.. از خانواده اش.. 

از زندگی اش کوچ کرده بود تا در دور راس ها با آرزوهایش بنای زندگیِ بهتری را بسازد.. رفته بود تا زنده بماند.. 

ا زندگی کند.. غافل از آنکه پشت آن کوه های قاف سرنوشت بسی تلخ تر از مبدا به انتظار نابودی تا نفس بکشد.. ت

اش نشسته بود. غافل از اینکه نیلی های خیره کننده ی افق سرابی بیش نبود.. غافل از آنکه قله ی آرزوهایش خود 

 به تنهایی به ویرانی باورش کمر بسته بود!

ش را زدود و لیوان شربت را رو به رویش قرار داد. نیل با استشمام بوی خوش بهار قطره اشک سمج گوشه ی چشم

نارنج چشمش را باز کرد. از دیدن لیوان رو به رویش لبخندی آشنا و منصوب به سالهای دور روی لبش جا گرفت. 

های شیرین تر از چقدر دلش هوای روزهای گذشته را کرده بود.. بازی در کنار شن های ساحل با نسیم.. خستگی 

 شهدشان و در آخر شربت عرق بهار معروف مادر!

 مرسی مامان!_

 لیوان دیگری پر کرد و رو به روی سام گرفت. سام تشکر کرد و به بهار اشاره کرد.

 پدر سوخته چه کیفی هم میکنه با داییش.. منم راه نمیدن تو جمعشون. میگه تموم که شد بیا!_

 نیل خندید.

 م یکم راحتشون بذار!خوب تو ه_

 اخمی تصنعی کرد و زیر لب زمزمه کرد:

 حاال انگار بردیا خان عمران خونده که داره اینجوری با تبحر واسه ما قلعه میسازه.. کارو باید بسپارن دست کاربلد!_

 صدای خنده ی نسیم و زینت خانم باال گرفت. دستش را جلوی دهانش قرار داد و با خنده گفت:

آقا سامیار.. از کی تا حاال واسه قلعه شنی درست کردن نیاز به مدرک عمران بود و ما نمیدونستیم؟ به حق  وا.._

 چیزای نشنیده!

 نیل با چشم غره ای به سام سرش را با تاسف تکان داد!

 حسودی میکنه زندایی. طاقت نداره دخترش با یکی دیگه بازی کنه!_

 . سرش را به گوشش نزدیک کرد.نسیم با آرنج به پهلوی نیل کوبید
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 خدا نصیب کنه همچین شوهری. نه دست از سر بهار برمیداره. نه دو دیقه تو رو تنها میذاره دو کلوم اختالط کنیم!_

 بهار با دو به سمتشان دوید. دست پدرش را گرفت و کنار قلعه ی تمام شده ی نزدیک دریا کشانیدش.

روز واسه کار رفته بود کرج بهار داشت دیوونه میشد. به نظرم این همه وابستگی هم خیلی به هم وابسته ان.. سام یه _

 خوب نیست.

بردیا که با تمام شدن قلعه بهار و سام را با آب بازیشان تنها گذاشته و پیش بقیه برگشته بود آخرین کلمات جمله ی 

 نیل را شنید. شلوارش را تکاند و روی حصیر نشست!

 کولی و بچه ندیدست! نذاشت دو دیقه با خواهر زادمون تنها باشیما! چقدر این شوهرت_

لبخند عمیقی روی لبان نیل جا گرفت. سرش را برگرداند تا چیزی به نسیم بگوید ولی انگار نسیم اصال در باغ نبود.. 

بردیا رو به به رو به رو خیره شده بود و لبخند مالیمی روی لبش بود. سرش را به سمت مسیر نگاهش چرخاند. 

آسمان دستهایش را تکیه گاه بدنش کرده بود و چشمانش را بسته بود. جرقه ای در ذهنش روشن شد و وجودش را 

سرش را نزدیک نسیم برد تا کسی  "یعنی ممکنه نسیم به بردیا عالقه داشته باشه؟؟"آتش زد. با خود اندیشید: 

 صدایشان را نشنود.

 ی... جریانی هست ما نمیدونیم؟شنیدم خواستگار دکترتم رد کرد_

 نسیم هل شده چشم از بردیا برداشت و سرش را پایین انداخت.

 چه جریانی؟ شرایطمون جور نبود!_

 لبخندی شیطانی چهره اش را قاب کرد. روی چهره ی بردیا فوکوس کرد و با صدای بلند گفت:

ازم راجع بهت سوال پرسید. فکر کنم خیلی سری آخری که اومده بودی تهران یکی از دوستای سام دیدتت.. _

 خوشش اومد ازت!

 سر بردیا به شدت چرخید. نگاه با اخمش را ابتدا به نیل و بعد به نسیم دوخت.

شک اش به یقین تبدیل شد.. نمیدانست عمر این احساس چند بهار است اما او جنس این نگاه را به خوبی میشناخت. 

 ی مضطرب برادرش گفت:لبخندش آرام شد و رو به چهره 

 زیاد ازش خوشم نیومد.. واسه همون از طرف تو گفتم نامزد داری!_

نفس آسوده ی بردیا مانند نسیم خنکی از دلش عبور کرد.. گونه های نسیم گلگون شد. دلش برای دیدن دامادی 

 برادرش ضعف رفت.. آن هم با دختری که نزدیک تر از خواهر بود برایش!

آب افتاد. بهار روی دستان سام بود. نفسش حبس شد ...سراسیمه از جایش بلند شد.. بردیا هم به  چشمش به کنار

دنبالش دوید. سام روی زمین نشسته بود و بهار تقریبا به حالته نیمه هشیار در آغوشش نفس نفس میزد. تمام 

اشت. چشمانش نیمه باز بود و به اعضای بدن نیل سست شد. سام را کنار زد و دستش را روی قفسه سینه ی بهار گذ

 سختی نفس میکشید. بردیا فریاد زد:

 چی شد؟_

 سام بهار را در آغوش گرفت و به سمت ماشین حرکت کرد.

 نمیدونم.. داشتیم بازی میکردیم تو آب یهو نفس کم آورد.. نیل دزدگیرو بزن!_
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ین را زد. نفهمیدند خود را چگونه در ماشین با صدای بلند و هراسانش قبل از تکان خوردن نیل نسیم ریموت ماش

پرتاب کردند. ژاله با دست به صورتش میکوبید. زینت نام امام ها را زیر صدا میزد و بهار مانند ماهیِ دور مانده از 

 آب میان دستان نیل نفس نفس زنان از حال میرفت!

یا با شهر بیست و پنج کیلومتر بود و او این سام با آخرین نیرو پایش را روی پدال گاز فشار میداد. فاصله ی در

مسافت تمام نشدنی را با آخرین سرعت میپیمود. چهره ی معصوم بهار روی پای نیل به کبودی متمایل شده بود. 

بردیا هر ثانیه با استرس به عقب برمیگشت و با دیدن اشکهای بی پایان نیل و حال زار بهار با حالی خراب دستش را 

 ی میکوبید.به بغل صندل

دقایقی بعد به نزدیکترین بیمارستان به دریا رسیدند. بهار را روی برانکارد گذاشته و به سمت اورژانس هدایت 

کردند. پزشک شیفت با دیدن رنگ کبود و عرق نشسته روی صورت نیمه هوشیار بهار سریعا پرده های دورش را 

وضیح دادن بیماری اش به دکتر بود ولی نیل با چشمهایی که کشید و عالیم حیاتی اش را کنترل کرد. سام در حال ت

مثل ابر بهاری میگریستند کنار بهار ایستاده بود و موهای آشفته اش را نوازش میکرد. با وصل شدن دستگاه اکسیژن 

رنگ و رویش کمی بهتر شد. نفس کشیدنش گرچه هنوز هم نامرتب بود ولی نسبت به ابتدا روند بهتری داشت. سام 

آمپولی که به توصیه ی دکتر در چنین شرایطی تجویز شده بود و تا به امروز هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود را 

 به سرعت تهیه کرد. پرستار آمپول را داخل سرم تزریق کرد و خواست تا به جز نیل همه از اتاق خارج شوند!

 سام با عجله پشت سر دکتر راه افتاد.

 آقای دکتر؟چیکار باید کرد _

 دکتر جلوی ایستگاه پرستاری ایستاد و دستش را به سکو تکیه داد.

 رو یک ساعت قطع نکنید. اگه اوضاع وخیم بود منتقل میکنیم آی سی یو! 692اکسیژن مریض تخت پنج اتاق _

ر پاهای سام شل شد. تمام عضالت منقبض بدنش به یکباره سست و منبسط شدند. دستش را روی بازوی دکت

 گذاشت!

 آی سی یو؟_

 دکتر سرش را تکان داد .

من تخصصم قلب نیست ولی به سادگی میشه تشخیص داد که بیماری پیشروی داشته.. متخصص قلب و عروق تا یه _

 ساعت از بخش باال به اورژانس سر میزنن. من فقط میدونم اگه داروها جواب ندن احتماال دستور عمل باز داده بشه!

 سردش سرش را فشرد. به دیوار پشتش تکیه داد و چشمان سرخش را بست.با دستهای 

 دخترم!_

 پرستار جوانی که از راهرو میگذشت با دیدن حالش تا کنارش پیش رفت.

 مالِ شماست؟ 692آقا.. مریض اتاق _

 بی قرار تر از قبل چشمهایش را گشود.

 چیزی شده؟_

 سرش را تکان داد.

 نبود.. فشارش افتاد. رو تخت بغلی خوابوندیم و سرم بهش زدیم.. بهتره تنهاش نذارین! خانومتون حالش مساعد_
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هراسان سمت اتاق حرکت کرد. با دیدن چشمهای پف کرده و نیمه باز نیل به سرعت کنارش رفت و دستانش را در 

 دست فشرد.

 چرا هول میکنی؟ خوب میشه به امید خدا!_

حرف زدن نداشت.. قدرت تکلم از کفش رفته بود.. همه ی عالیم حیاتی اش رو به چشمهایش را روی هم فشرد. نای 

 خاموشی بود.

سام سرش را برگرداند و نگاهی به تخت بهار انداخت. بی حال روی تخت افتاده بود.. با دیدن موجود دوست داشتنی 

روی چشمهای ملتهبش کشید و  ای چون او روی تخت بیمارستان و زیر آن دستگاه اکسیژن قلبش مچاله شد. دستی

 روی صندلی بین دو تخت نشست. سرش را بین دستانش گرفت و آهی کشید!

 با ورود پزشک متخصص با عجله از جای خودش بلند شد.

 بیمار اینه؟_

سرش را که مانند وزنه ای سنگین شده بود تکان داد. جلو آمد و ماسک اکسیژن را از روی بینی اش برداشت. بهار 

 ن ضعیفی خورد.تکا

 نوار قلبیش دست شماست؟_

 نیل قبل از سام دست برد و از کیفش نوار را بیرون کشید. دکتر با دیدن نوار قلبی دستی به صورتش کشید.

 یه اکو هم مینویسم. گرچه وضعیت بیمار کامال مشخصه. پزشک معالجش کیه؟_

 دکتر بربندی. متخصص اش تو تهرانه.. اینجا نیست!_

 را به نشانه تفهیم تکان داد.سرش 

فکر نمیکنم دیگه دارو درمانی برای دخترتون مناسب و میسر باشه. وقت عملش رسیده. هر چه زودتر برای عمل _

 بازش اقدام کنید.

 دستش را پشت سرش کشید. عرق سرد از پشت رگهای منبسط شده ی عروقی اش راه باز کرده بود!

 اد؟نیازی به آی سیو و اینا نیست؟تا تهران بریم مشکلی پیش نمی_

 نیل به مالفه ی زیر دستش چنگ زد. نسخه ای یادداشت کرد و به دست سام داد.

خدا رو شکر عالیم حیاتیش رو به بهبوده! امشب رو باید تحت نظر باشه. داروهای اولیه که همکارم دادن مناسبه.. _

پیما برسونیدش تهران. گرچه هوای آلوده ی اونجا خودش سمه اینا رو هم تهیه کنین. فردا مرخص اش میکنم. با هوا

 برای بیماری قلبی.. هر چه زودتر باید عمل بشه!

 سرش را با جدیت تکان داد. بردیا نفس نفس زنان داخل شد و نایلون داروها را به دست سام سپرد.

 چی شد؟_

 بود. حتی پلک هم نمیزد.نیل زودتر از او دهان باز کرد. به نقطه ی نامعلومی خیره شده 

 باالخره وقتش رسید!_

 "چی شده؟"سرش را چرخاند و با چشم اشاره کرد که 

 سام دستان کوچک و تپل بهار را نوازش کرد.

 میگه باید عمل بشه!_

 اینجا؟؟؟_
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 شقیقه هایش را فشرد.

 نه.. فردا مرخص اش میکنن. میبرمش تهران!_

 آهی کشید.

 خطر نداره؟_

ارزه ی چند ساعته با چشمانش شکست خورد. قطره اشک درشتش را از روی پلک پایینش زدود و سرش را به در مب

 معنی نه تکان داد. بردیا متوجه وخامت حالش شد. دستش را روی شانه اش گذاشت.

 خوب میشه داداش.. میدونم خوب میشه!_

از کشیده بود و سرش را برگردانده بود. حدس سرش را برگرداند و نگاه نگرانش را به نیل دوخت. روی تخت در

 اینکه چشمان او هم تر بود کار سختی نبود!

 نگرانشم.. میشه یکی رو واسه همراه پیدا کرد؟ این با این حالش خودش مراقب میخواد!_

 آره داداش.. میگم مامان میاد._

 من هیچ جا نمیرم!_

 صدای قاطعش مانع از ادامه ی بحثشان شد.

 بهار یه قدم هم برنمیدارم..! بدون_

 سام نفس عمیقی کشید و رو به چهره ی نگران بردیا چشم هایش را باز و بسته کرد.

. 

. 

پاهایش را با استرس تکان میداد. درست برعکس نیل که آرام و بی صدا روی صندلی اش کز کرده بود و چشمش را 

 به لبهای دکتر دوخته بود.

مله بازه و دقت باالیی میطلبه. بنده هم جراح نیستم. باید در اسرع وقت به یه جراح فوق آقای نیکنام این یه ع_

 تخصص قلب مراجعه کنین. من در این زمینه بهتون کمک میکنم!

 حرکت بی تاب پاهایش روی زمین شدت گرفت.

ینه این حرفه رو معرفی یه جراح متخصص نه دکتر.. من بهترینش رو میخوام. نمیخوام شانسی در کار باشه.. بهتر_

 کنید!

 نفس عمیقی کشید و عینکش را از چشمش برداشت.

دخترتون باید تا آخر این هفته یا نهایت هفته ی بعد عمل شن آقای نیکنام. جراح های زیادی تو تهران این عمل _

این که بهترین رو های باز رو انجام میدن و تقریبا نود درصدشون مجرب و حرفه ای هستن. ولی اگه از من میخو

بهتون معرفی کنم از نظر من بهترین عمل های قلب رو آقای دکتر تهرانی انجام میدن که البته در حال حاضر ایران 

 نیستن!

چشمهای نیل از حیرت و تعجب گرد شد. تنها از شنیدن نامش تمام سلول های خاکستری مغزش فعالیتشان را 

 متوقف کردند. سامیار متحیر گفت:

 نی میخواین بگین به جز دکتر تهرانی کسی نمیتونه دختر من رو عمل کنه؟یع_
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دکتر برای دقیقه ای چشمهایش را روی هم گذاشت. تهرانی را از ابتدای درمان توصیه کرده بود و دلیل این مخالفت 

 سرسختانه را درک نمیکرد!

حانِ تهران قادر به انجام این عمل هستن و من همچین چیزی نگفتم جناب نیکنام. عرض کردم که تقریبا تمام جرا_

مطمئنا هم موفق میشن ولی شما بهترین رو پرسیدید. از نظر من بهترین جراح عمل های بازِ ایران دکتر تهرانی 

 هستن. اسمشون تو چندین مجله ی خارجی برده شده و تقریبا عمل هایی انجام دادن که بی شباهت به معجزه نبوده!

د شد. پوزخند عصبی اش هنوز روی لبش هویدا بود. منتظر به نیل چشم دوخت ولی انگار در عوالم از جای خود بلن

 دیگری سیر میکرد. سنگینی نگاه سام را حس کرد و با تعلل از جایش برخاست.

 مطمئنا جراح های خبره تر از تهرانی تو شهر به این بزرگی پیدا میشن! ممنون دکتر! _

شود از اتاق خارج شد. گام های بلند و نفس های صدادارش مانند زنگ هشدار بلندی در  بدون اینکه منتظر نیل

گوش نیل به صدا در آمده بود. به خوبی میدانست که هیچ گاه راضی به پذیرش این امر نخواهند شد.. نه او و نه سام. 

توان جلوی این بازی بزرگ و ولی از گردش روزگار و بازی سرنوشت در عجب بود. با خود می اندیشید که آیا می

سرنوشت قدرتمند را گرفت؟ آیا میشود کائنات را متوقف کرد و جلوی دیدار این دو هم خون را تا ابد گرفت؟ آیا 

 میتوان این راز را تا به همیشه مسکوت نگاه داشت؟

 کشید.خاتون نگاه اندوهگینی به طبقه ی باال انداخت و باقیمانده ی چای تلخش را یک نفس باال 

 حاال میخوای چیکار کنی مادر؟ همین جوریشم سه روز از دست رفت!_

 چشمش را به نقطه ای از کف زمین دوخت.

نمیدونم خاتون.. سر از کارای خدا در نمیارم. میتونیم بسپریمش به یه جراحه خیلی حاذق تر ولی منو فقط یه چیز _

 میترسونه!

 هایش را سوزاند. میدانست که به خوبی دلیل این ترس را درک میکند!نگاه لرزان و پر تردید خاتون استخوان 

 بربندی فقط یه اشاره و راهنمایی کوچیک از طرف خدا بود.. شما این طور فکر نمیکنی خاتون؟_

استکانش را در سینی قرار داد و تسبیحش را در دستش گرفت. سکوتش برای سام بد تر از هر جواب ناامیدکننده 

 بود!

ترسم خاتون.. از عدالت خدا میترسم. وقتی حتی لحظه ی به دنیا اومدنش هم به جای من تو دستای پدرش بود می_

نگفتم این حکمت خداست. نگفتم چطور بعد ماه ها باید تو اون لحظه برسه و نیل رو اون به بیمارستان برسونه. 

شه.. هر بدی کرده باشه به نیل کرده.. خودمو گول زدم و سعی کردم بهش فکر نکنم! اون بچه از گوشت و خون

میدونم حق نداشتم این حقیقت رو ازش پنهون کنم. من چند سال با زندگی ِ اون زندگی کردم خاتون. میترسم خدا 

 قهرش بگیره و..

 لبش را به دندان گرفت و سرش را پایین انداخت. خاتون دستش را روی زانویش گذاشت.

 میخوای چیکار کنی مادر؟ میشناسمت. میدونم تصمیمت رو گرفتی! دیشب تا خودِ صبح نخوابیدی._

نفس عمیقی کشید. سه روز بود که حجم سنگین هوا را در سینه اش حس نمیکرد. سه روز بود که زندگی اش بی 

 معنی و پوچ بود.. دقیقا سه روزی که صدای شیطنت های بهار در فضای خانه نپیچیده بود!

ون. ازش میخوام بیاد و دخترم رو عمل کنه. اگه خدا اینطور صالح میدونه من دیگه کاره ای میخوام پیداش کنم خات_

نیستم. نمیخوام با خودخواهی جلوی تقدیر بایستم و دستی دستی با خشم خدا زندگی خودم و بهار رو به نابودی 
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میترسم. از خدایی میترسم که بکشم. شاید این کمترین حقی باشه که از دخترش داره! من از تیغ و چاقوی جراحی ن

 میخواد این عمل به دست تهرانی انجام بشه. اگه اون اینو میخواد من چجوری دخترم رو بسپرم دست کس دیگه؟

 خاتون چشمش را با اطمینان باز و بسته کرد.

ونه.. اون بچه درست میگی پسرم. من از اول هم بهتون گفتم که با تمام بدی هایی که در حق نیل کرده حقشه که بد_

 از شیره ی جونشه مادر.. چطور میشه با قایم کردن همیچین حقیقتی به جنگ با خدا رفت؟

بی قرار از جایش بلند شد. دستی به موهایش کشید. دستش را داخل جیبش گذاشت و رویش را به سمت پنجره ی 

 !بزرگ برگرداند. شاید نمیخواست همین ته مانده ی غرورش پیش مادرش بشکند 

 من ولشون نمیکنم .. مگر اینکه روزی خودشون بخوان برن. مگراینکه بدونم نبودنشون کنارم صالحه!_

هلن لیوان آب را روی کابینت گذاشت. دستهایش به شدت میلرزید. گوش هایش شاهد شنیدن حرفهای سنگینی 

شک و شبهه های چند ماهه اش. با شده بودند که مغزش گنجایش و تحمل وزنشان را نداشت. باورش نمیشد. با تمام 

تمام کنجکاویِ احساس زنانه اش که هیچگاه او را به بیراهه نبرده بود باز هم باور نمیکرد که جریانات سرد این خانه 

به این شدت ریشه دار و حیاتی باشند. بهار دختر سام نبود.. با تمام عشق و محبتی که بینشان بود.. با تمام عالقه ای 

 ین هیچ پدر و دختری ندیده بود.. با تمام وابستگی اهورایی بینشان دخترِ سام نبود.. در باورش نمیگنجید!که هرگز ب

 با قرار گرفتن دستِ سام روی بازویش به شدت در جای خود جا به جا شد. سام فوری دستش را پس کشید.

 ببخشید! خیلی صدات کردم ولی نشنییدی!_

 ش را نظاره کرد.با چشمهای ریز شده اش چهره ا

 چرا رنگت پریده؟!_

جوابی برای دادن نداشت. از یک طرف به خاطر مهمان ناخوانده شدن این راز حیاتی موذب بود و از طرف دیگر 

 افکارش پریشان شده بود!

 سام چشم ازش برداشت و به سمت سینک رفت. لیوان آبی پر کرد و روبروی صورتش قرار داد!

 !بخور حالت جا بیاد_

 با دستان لرزانش لیوان را از دستش گرفت و جرعه ای از آب ولرم نوشید.

 میتونم بهت اطمینان کنم؟؟_

 سرش را به سرعت باال کرد.

 منظورم به حرفاییه که شنیدی. دوست نداریم تو نظام این خونه تغییری ایجاد شه!_

 گونه هایش گل انداخت. بیشتر از هر وقت دیگری موذب شد.

 گوش نایستاده بودم. اتفاقی شندیم و..من _

 دستش را به عالمت ایست رو به رویش نگه داشت.

 میدونم.. منم چیزی نگفتم! میدونم فراموش نمیشه ولی حد اقل میشه نشنیده گرفت نه؟_

 سرش را تکان آرامی داد. هنوز سام از آشپزخانه خارج نشده بود که صدایش زد:

 ین؟از کجا میخواین پیداش کن_

 سرش را برگرداند و منتظر بهش چشم دوخت.

 دکتر تهرانی رو میگم. گفتین پیداش میکنین. از کجا؟_
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 انگشتانش دوباره بی اختیار روی شقیقه هایش قرار گرفت. گویی با خودش سخن میگفت.

میدونم جزو وظایفت نمیدونم.. ولی شده آسمون و زمین رو به هم میدوزم و پیداش میکنم. نگران نباش. در ضمن.. _

نیست ولی اگه میشه این روزا حواست به نیل هم باشه. خودت از سن و سال خاتون خبر داری. نیل چند روزه لب به 

 غذا نزده. ببین میتونی از پس اش بربیای؟

ن گوشه ی لبش را به دندان گرفت و سرش را تکان داد. با بیرون رفتن سام نفس حبس شده اش را به یکباره بیرو

داد. اشکهایش بی اختیار و پشت سر هم جاری شد. هر دو دستش را به دو طرف سینک تکیه کرد. قلبش دوباره بی 

قرار و نا آرام شده بود. پوزخندی به خودش زد. به خودش. به زندگی فرو پاشیده اش.. به خیاالت باطل و گذشته ی 

او بیرون از این خانه با چه شیاطینی دست و پنجه نرم بیهوده اش. در این خانه چه فرشته هایی زندگی میکردند و 

کرده بود. باورش سخت بود.. خیلی سخت. که مردی این چنین به زن و بچه اش عشق بورزد. عشقی به زنی که هیچ 

گاه از آنش نبوده.. عشق به فرزندی که از خون و پوستش نیست. عشق به زندگی ای که روی حباب ها ساخته شده 

ن خانه چه مردی میزیست و او چه ها دیده بود! برای اولین بار از گذشته اش خجالت کشید.. از مرد.. مرد بود. در ای

داشتن.. از واژه ی شوهر خجالت کشید. به جای تمام مردنماهای متظاهر و فریبکار شرم کرد و به همین زندگی 

 نصف و نیمه و پرحسرتِ نیل غبطه خورد!

 

 

*** 

میز کارش گذاشت و برای لحظه ای چشمهای ملتهبش را روی هم گذاشت. بی خوابی چشمانش  پیشانی اش را روی

 را قرمز و متورم کرده بود. تقه ای به در خورد و متعاقبش منشی وارد اتاق شد.

 آقای مهندس؟_

 سرش را بلند کرد و منتظر بهش چشم دوخت.

 یه آقای به نام تقوی اومدن ببیننتون!_

 روی میز گذاشت سرش را دوباره

 بعدا خانوم سالمت.. بعدا.._

 آخه میگن خودتون پیغام دادید که میخواید ببینینشون!_

 سرش را به سرعت بلند کرد.

 اسمش چیه؟_

 ایمان.. ایمان تقوی!_

 دستی به موهای نامرتبش کشید و از جایش بلند شد.

 ه ندید!سریعا بگین بیاد داخل. هیچ تلفنی وصل نکنین هیچ کسم را_

 چشم !_

دکمه ی باالی یقه ی خود را بست و آستین تا شده ی پیراهنش را مرتب کرد. با ورود ایمان از جای خود بلند شدو 

 دستش را به گرمی فشرد.

 خیلی خوش اومدین. فکر نمیکردم به این زودی مالقاتتون کنم. واقعا غافلگیر شدم!_

 و آشفته اش دوخت. ایمان نگاهش را با ظن به چهره ی نامرتب
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خواهش میکنم. وقتی وکیل پارسا تماس گرفت و گفت دنبالم بودید گفتم شاید اتفاق مهمی افتاده. نخواستم وقت _

 رو تلف کنم!

 تلفن را برداشت و همان طور که ایمان را دعوت به نشستن روی صندلی رو به رویش میکرد گفت:

 چی میل دارید جناب تقوی؟_

 خنک اگه ممکنه!یه لیوان آب _

 دکمه ی اتصال را فشرد.

 یه لیوان آب خنک و یه فنجون قهوه ی تلخ !_

ایمان دستانش را در هم گره زد و روی زانوهایش گذاشت. به آسانی میشد از چهره ی مرد آشفته ی رو به رویش به 

 د داشته باشد؟نادرست بودن شرایط پی برد ولی نمیدانست که این شرایط چه ارتباطی با او میتوان

 من در خدمتم!_

نفسش را تازه کرد. چقدر سخت بود گفتن حقیقتی که از به زبان آوردنش قلبش فشرده میشد. چقدر سخت بود که 

با ته مانده ی غرورش باید به دنبال مردی میگشت که از زندگی عزیزانش همچون طوفانی گذشته بود و ابرهای 

 نرفته بود!سیاهش هرگز از روی زندگی اش کنار 

 دنبالتون بودم چون باید هرچه زودتر پارسا رو ببینم. باید باهاش حرف بزنم!_

 ایمان در جای خود تکان خورد.

 مشکلی پیش اومده؟_

 نفس عمیقی دیگر..

دخترم.. بهار.. از بدو تولد مشکل قلبی داره. تا امروز با دارو ازش مراقبت کردیم ولی زمان جراحیش رسیده. _

 معالجش پارسا رو توصیه کرد! پزشک

ابروهایش تا حد ممکن باال رفت. چگونه بود که از میان آن همه جراح به دنبال پارسا بود؟ پارسایی که چندین سال 

 بود مانند مرده ای به خلوت خودش پناه برده بود!

 متوجه نمیشم.. یعنی شما میخواین دخترتون رو پارسا عمل کنه؟!_

 کان داد.سرش را با جدیت ت

 ولی چرا؟ فکر میکردم نخواید هرگز روشو ببینید چه رسد به این که..._

 مکث کوتاهی کرد.

 نیل چی؟ اونم همین نظر رو داره؟_

 سرش را مجددا تکان داد. چقدر سخن گفتن در این مورد دشوار بود!

روی میز گذاشت. به جز تشکر  سکوت نسبتا طوالنی ای در فضا حاکم شد. منشی داخل شد و سینی آب و قهوه را

زیر لب سام صدای دیگری در فضا شنیده نشد. هر کدام در فکری جداگانه فرو رفته بودند. ایمان به شدت گیج شده 

 بود. در نظرش یک تکه ی پازل ناقص و مبهم بود!

 به هر حال من فکر نمیکنم پارسا بتونه کمکی بهتون بکنه!_

 مومش چشمهای کنجکاوش را نشانه گرفت.سرش را بلند کرد و با نگاه مغ

 چرا؟_
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 لیوان آب را از روی میز برداشت و جرعه ای نوشید.

از بعد اون اتفاق گم و گور شده بود. هیچ کس ازش خبر نداشت. تا دو سال هیچ ردی ازش نگرفتیم. پیش مادرش _

 که ازشون خبری دارید یا نه.. هم برنگشته بود. مثل اینکه حتی مادرش با مادرتون تماس گرفته و پرسیده

 نگاه موشکافانه ای به چهره ی سام انداخت و ادامه داد:

خالصه اینکه کال نیست و نابود شده بود. تا اینکه از طریق یکی از دوستای مشترکمون فهمیدم که تو سانفرانسیسکو _

 زندگی میکنه.

 دیگر برای خود توصیف میکرد! چشمش را به جای نامعلومی دوخت. گویی که آن تصاویر را بار

وقتی به دیدنش رفتم نشناختمش. خندم گرفت. از درد.. از خشم. گفتم اینه پارساست؟ دکتر و نخبه ای که اسمش _

زبون زده خاص و عام بود.. مرد مرتب و آراسته ای که حتی یکبار هم بدون زدن ادکلن بیرون نمیرفت اینه؟ یه آدم 

دگی که از بوی گند الکل نمیشد به چند فرسخیش نزدیک شد! یه گوشه ی خلوت شهر تو نیمه هشیار و بریده از زن

 آپارتمانش کز کرده بود و مثال داشت زندگی میکرد. تو اتاق تاریکی که در و دیوارش پر از عکسای...

مام شده؟ از لبش را به دندان گرفت و نفس لرزانش را بیرون فوت کرد. چه میگفت؟ از که میگفت؟ از یک انسان ت

 مرده ی متحرک؟ از موجودی که نفس کشیدن را از یاد برده بود؟

 سام از جای خود بلند شد. رو به شهر مه گرفته ی زیر پایش ایستاد و مزه ی تلخ قهوه را زیر دندانش مزمز کرد.

 اآلن کجاست؟_

برد. به راستی چه کسی مقصر بود؟ تنها از صدای آه های پر افسوس و پشت سرِ هم ایمان میشد به عمق فاجعه پی 

 کدام یک از آنها؟ این زندگی حق کدام یک از آنها بود؟

از من نخواین اینو بهتون بگم جناب نیکنام. اگه بگم دوباره میره. دوباره میبُره.... و من مطمئنم این بار دیگه _

 نمیتونم پیداش کنم!

 تلخش روی پیراهنش ریخت! به یکباره برگشت.. آنقدر آنی که مقداری از قهوه ی

 یعنی اینجاست؟؟_

ایمان سرش را پایین انداخت. مدت ها بود که برای بیرون کشیدن بهترین دوستش از مرداب میکوشید و به جایی 

 نمیرسید. آیا این درخواست بزرگ او را دوباره به نفس کشیدن وادار میکرد؟

 کنین سایش روی زندگیتونه.. نمیخواد آرامشتون به هم بریزه! گفت نباید بدونین. نه شما نه نیل.. نمیخواد فکر_

پوزخند صداداری زد.. این مرد از کدام آرامش حرف میزد؟ کدام سایه وقتی پارسا هنوز در قلب همسرش نفس 

 میکشید؟ فنجان قهوه را روی میز گذاشت . آرنجش را روی میز گذاشت و دستانش را در هم قالب کرد.

زیادی نداره آقا ایمان. باید تا هفته ی بعد عمل بشه. هر روز رنگش کبودتر از دیروز میشه. نپرس دختر من وقت _

 چرا.. نپرس چطور ولی هر طوری شده این عمل باید توسط پارسا صورت بگیره. خواهش میکنم بهم بگو کجاست!

 اندکی سکوت کرد. سبک سنگین کردن این معامله ی چند مجهولی کارِ او نبود!

تو یکی از شهرای شمال ساکنه. یه جایی دور از شهر و شلوغیش. هنوز یه سال نشده که برگشته. مادرش رو هم _

آورده پیش خودش. هر چند هفته یکبار بهش سر میزنم. با اینکه هر بار بیرونم میکنه و میگه نیا میرم. هر بار به امید 

 ش بیاد بیرون میرم!اینکه زندگی رو پذیرفته باشه و از اتاق تاریک کوفتی

 منو ببر پیشش.. خواهش میکنم. همین یه کار رو برای من و دخترم انجام بده. باید باهاش صحبت کنم!_
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 سرش را باال کرد. در چشمان مرد رو به رویش طوفانی به پا بود. طوفانی از غم.. از ناامیدی.. از سرخوردگی!

 فردا میرم پیشش. میتونی باهام بیای؟_

 ی روی لبش جان گرفت. دستش را روی شانه ی ایمان گذاشت و با اطمینان گفت:لبخند

 فردا هر ساعتی که بگی حاضرم. ممنونم. بابت همه چیز!_

کتاب نیمه خوانده و قطورش را در قفسه ی کتابخانه قرار داد. انگشتش را روی ردیف کتابهای همان طبقه به حرکت 

 کان داد.درآورد. لبخند تلخی زد و سرش را ت

 اینا هم دارن کم کم تموم میشن.. !_

 صدای محزون مادرش را از پشت سرش شنید.

 بهتر..! شاید اینجوری یکمی وقت بیشتری برای مادرِ پیرت بذاری!_

آهی کشید و به طرف مادرش رفت. هنوز نتوانسته بود تصویر چهره ی پرصالبت و شاهنشاهی عفت را با این تصویر 

نی سالخورده و مغمومی بیش نبود ادغام کند. هنوز هم باور نداشت که این زن همان شیرزن استوار جدید که پیرز

 سالهای گذشته باشد!

چرا قانع نمیشی مادر؟ گفتی زهرماری رو بذار کنار و با چیزای سالم سرتو گرم کن گفتم چشم. به خلوتم با این _

 کتابای قدیمی هم امون نمیدی؟

دلش نازک شده بود. از وقتی شکستن پسرش را پیش چشمش دیده بود.. از وقتی صدای خنده سرش را برگرداند. 

هایش را به فراموشی سپرده بود دل نازک شده بود. با هر صدای بغض آلود و دورگه ی پسرش چانه اش میلرزید و 

 قلبش از درون آتش میگرفت!

ر اختیار منه پیرزن بذار. دق کردم تو این خونه من که چیزی نگفتم! فقط گفتم آخر عمری ساعتی از وقتتم د_

 درندشت تنهایی!

دستی به ریشهای بلند و نامرتبش کشید.. برای امروز کافی بود.. بیشتر از اعتبار همیشگی اش لب باز کرده بود. 

ن و استیضاح عادت کرده بود به جوابهای کوتاه و بی حوصله.. از به زبان آوردن جمالت بیزار بود.. از جواب پس داد

 بیزارتر..!

 ماریا رو همراه خودت آوردی که تنهات نذاره.. اگه حوصلتو سر میبره ردش کنم بره!_

با کنترل زیر دستش فرمان صندلی چرخدار را چرخاند و راه خروج را پیش گرفت. میدانست برای دلتنگی و حسرت 

رم طرد شدن از زن دیگری برای او هم خود هرگز آغوشی از جنس فرزندش نخواهد داشت. آغوش پسرش به ج

 تا به همیشه ممنوعه و حرام بود!

خودت منظور منو خوب فهمیدی.. باشه. هرطور که راحتی. نهارت روی گازه. هر وقت خواستی بگو ماریا برات گرم _

 کنه!

قدیمی اش  با خروجش صدایش رو به خاموشی رفت و حتی جمالت نهایی اش به گوش پارسا نرسید. روی میز کار

 نشست و سرش را روی میز گذاشت.

نمیدانست چه مدت گذشته.. هوا تاریک شده بود. این را از فضای خاموش اتاق میفهمید. اندک نوری هم که از پشت 

پرده های کشیده و تیره رنگ ، اتاق را روشن میکردند دیگر جای خود را به غروبی ضعیف و بی فروغ سپرده بودند. 

 انش را مالید و به دنبال گوشی اش گشت.با دستانش چشم
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 ساعت از هفت عصر گذشته بود و او مثل همیشه نتوانسته بود به صرف وعده ی نهار برسد!

معده اش تیر میکشید.. نه از گرسنگی. مدت ها بود که این درد شدید معده امانش را بریده بود و تنها با خوردن 

تهدیدات همیشگی به ماریا مبنی بر نفهمیدن عفت این درد را تسکین استکان کوچکی شیرین بیان و سفارشات و 

 میبخشید!

دستی به موهای بلندش کشید و از جای خود بلند شد. هنوز قدمی پیش نرفته بود که ماریا وارد اتاق شد. دیگر به 

 خوبی میدانست که باید خواسته و سخنش را در تاریکی و بدون روشن کردن برق بیان کند.

 ای دکتر مهمان دارید!آق_

نگاه دیگری به ساعت گوشی اش انداخت و سرش را تکان داد. به خوبی میدانست که آن مهمان کیست. هر یک 

هفته در میان روزهای جمعه نوبت به دیدار کسل کننده و پر از سوال دوست قدیمی اش بود. همان سوال های 

 قاطع اش! "نه"همیشگی و همان جواب ها و 

العه ی روی میز را روشن کرد و تیشرت سرمه ای اش را با لباسی روشن تر تعویض کرد. حوصله ی نوحه چراغ مط

 سرایی و گیرهای سه پیچ ایمان را نداشت.

دستی به شلوارک بلندش کشید و بی حوصله از اتاق خارج شد. روی آخرین پله بود که از دیدن شخص رو به رویش 

دم بعدی روی هوا خشک مانده بود. دهانش در همان کسری از ثانیه تلخ تر از زهر متحیر شد. پای آماده اش برای ق

شده بود. دستهای مشت شده اش را کنترل کرد و با حرکتی آرامتر به سمت ایمان و سام پیش رفت. هر دو از جای 

تنها یک نفر را  خود بلند شدند. ایمان سالم داد و دستش را جلو آورد ولی چشمهای تیز شده همچون عقاب پارسا

پیش روی خود میدید. سام نگاه گذرایی به دست در هوا مانده ی ایمان انداخت و بی توجه به وضعیت با سالم کوتاه 

 و آرامی دستش را جلو برد!

نگاهش را از صورت بی حالت و جدی سام تا دستان حاضر و آماده اش پایین آورد. با دقیقه ای تعلل دستش را جلو 

 را به سردی فشرد! برد و دستش

چشمش خیره به دستان مرد رو به رویش بود. همان رغیبی که نمیدانست چند هزار بار به جای او جای جایِ بدن 

محبوبش را نوازش میکرد. دستانش لرزش خفیفی پیدا کرد. دستش را به سرعت پس کشید. دلش لرزید.. بیشتر از 

د. این مرد.. دوست یا دشمن.. رغیب یا حریف.. هر چه که بود دستش! بوی عطر شیرین نیل در وجودش پر شده بو

 با خودش بوی نیل را آورده بود. بوی زندگی می آمد.. از تن رغیب قدر و استوار رو به رویش بوی زندگی می آمد!

 بفرمایید لطفا.. ماریا پذیرایی رو شروع کن!_

ادرش نشست. با همان دستهای سنگین و لرزان اشاره نگاه گذرایی به مادرش انداخت و روی صندلی سلطنتی کنار م

 داد. بدون اینکه قادر باشد در چشمهای طرف مقابلش بنگرد!

 بفرمایین!_

ایمان دستهایش را در هم گره زد. نمیدانست با این مهمان ناخوانده تا چه حد اعصاب نداشته ی پارسا را تحریک 

قرار خواهد گرفت ولی در نظرش هنوز هم این آخرین برگ از کرده بود. میدانست که دیر یا زود مورد غضبش 

 قمار بزرگ بود. ریسک بزرگی که شاید میتوانست پارسا را وارد جریان دوباره ی زندگی کند!

 نفسی تازه کرد و رو به پارسا گفت:
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ه موضوع حیاتی نبود آقای نیکنام خیلی دنبالت گشت. مثل اینکه کار واجبی باهات داشت. باید من رو ببخشی اما اگ_

 اینجا نمیاوردمش!

چشمان سیاهش به سرعت سام را نشانه گرفت. قلبی که مدت ها بود در سینه اش مفقود شده بود شروع به کوبیدن 

بارها در ذهنش تکرار شد. نگاه غمگین و خاکستری رو به رویش خبر از رویداد تلخی بود.  "حیاتی"کرد. واژه ی 

 ت!دلش شور زد!این را به خوبی میدانس

 تعلل را جایز ندانست. مانند برق از جای خود بلند شد و همان طور خیره در نگاهش گفت:

 بهتره بریم باقی حرف ها رو تو اتاق من بزنیم!_

 سرش را تکان داد و از جای خود بلند شد

 مادر؟ به ماریا بگید از آقای نیکنام تو اتاق من پذیرایی کنن!_

ای کشید. آنقدر ها هم که فکرش را میکرد واکنش سردی نبود! پایش را روی پا انداخت و به  ایمان نفس آسوده

 مسیر رفتنشان خیره شد.

پارسا چراغ اتاق را روشن کرد و با دست به صندلی های چوبی رو به روی هم که کنار پنجره ی اتاق قرار داشت 

 اشاره کرد!

ل دیدن اطراف شد. کتابخانه ی بزرگ بخش اعظم اتاق را تشکیل سام به آرامی روی صندلی چوبی نشست و مشغو

میداد. میز کاری قدیمی و چند تابلوی هنری. از میانشان چشمش به پرتره ی سیاه قلم دختری افتاد که موهایش در 

با مسیر باد در حرکت بود. نگاهش رنگی از آشنایی گرفت. با کارهای نیل آشنا بود و به خوبی میدانست این اثر 

احساس جز او به هنرمند دیگری تعلق ندارد. با صدای بم پارسا چشمش را از تابلوی روی دیوار گرفت و به رو به رو 

 خیره شد. چقدر نگاه کردن در چشمهای دردمند و سیاه این مرد سخت بود!

چشمای خودتون ببینید  خوب آقای نیکنام. میشنوم! برای چی اینجایی؟ نکنه نگران ایران بودنم شدید و خواستید با_

 که چقدر از زندگی زیبا و رویاییتون دورم؟

نفسش را تازه کرد. همانگونه که حدس زده بود. به نبرد بزرگی آمده بود. نبرد بزرگ و تن به تنی که با کمال 

ند. یکی در شگفتی هر دوی آنها بازنده اش بودند. چرا که هیچ کدام از آنها نتوانسته بودن فاتح هدف یکسانشان باش

 قلب و دیگری در زندگی نیل قرار داشتند!

 نمیدونستم عادت های ناپسند اخیرت رو ترک کردی ولی خوشحالم که سر پا میبینمت!_

 پوزخند صداداری زد. سرش را به طرف قفسه ی کتاب چرخاند.

ر. کتابا بهترن. برای از وقتی فهمیدم تلخی مِی هم نتونست تلخی زندگیم رو تو خودش حل کنه گذاشتمش کنا_

 ساعتی هم که شده تو رو از دنیات دور میکنن!

اگه بخوای گذشته رو فراموش کنی شاید! ولی اگه بخوای خودت رو فراموش کنی نه کتاب و نه هیچ چیز دیگه ای _

 نمیتونه آدمو تو خودش حل کنه!

 د و خودش!پوزخند صدادارتری دیگر... از همان ها که تنها و تنها مختص خودش بو

 واسه چی اینجایی نیکنام؟ نگو برای اینکه ببینی خودمو فراموش کردم یا نه که اصال قابل باور نیست!_

 اومدنم به اینجا نه به خاطر تو و نه به خاطر خودمه. اینجا ام چو سرنوشت خواسته اینجا باشم!_

 تفحص مانند پیش یاری اش نمیکردند.چشمهایش را ریز کرد. حیف که سلول های تحلیل گر ذهنش دیگر برای 
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 اتفاقی برای نیل افتاده؟_

 این بار نوبت سام بود تا پوزخند بزرند.

 نیل نه.. ولی بهار چرا!_

کمی به جلو خم شد. اخمهایش در هم شد. از این خونسردی مصنوعی خسته و بیزار بود. کارِ او نبود.. ساده گذشتن 

 رسایی دیگر میطبید!از نیل و پل های مرتبط با او پا

 درست حرف بزن سام. داری طاقتمو تموم میکنی.. حرفتو بزن!_

 نفسی تازه کرد و به نوک کفشهای واکس خورده و براقش خیره شد!

بهار از بدو تولدش مشکل قلبی داره. اآلن پنج ساله که با همه ی ضعیفیش داره با این بیماری مقابله میکنه. ولی اآلن _

 ه از حال رفته. تا آخر این هفته باید عمل بشه!چند روزیه ک

انتهای کف دستش را روی پیشانی اش گذاشت. نفسهایش تند و نامرتب شده بود. چندین احساس و فشار را با هم و 

 در یک ناحیه تحمل میکرد!

 هنوز نفهمیدم از من چی میخوای!_

 مانند پارسا او هم به جلو خم شد.

 ب میدونی دارم چی میگم!خوب فهمیدی پارسا. خو_

 خندید. بلند و عصبی.. همان خنده های بلندی که مو بر اندام راست میکرد. همانی که سرش را به عقب پرت میکرد!

 شوخیت گرفته؟_

 سرش را با جدیت تکان داد.

هرانی انجام میده سوراخ بین دهلیزی.. نیاز به عملِ باز داره.. دکترش تو رو معرفی کرد. گفت عمل های بازی که ت_

 حرف اول رو میزنه! گفت همه میتونن این عمل رو انجام بدن ولی اگه اطمینان صددرصد میخواین تهرانی..

 با خنده ی بلندش حرفش را قطع کرد.

اینم گفت که آخرین عمل تهرانی شیش سال پیش بود و دقیقا شیش ساله که تیغ جراحی دست نگرفته؟ اینم گفت _

 ی ای وجود نداره؟که دیگه تهران

 پارسا.._

 از جایش بلند شد. قامتش را روی سام خم کرد و انگشت اشاره اش را به سمتش رفت.

میدونم داره چی تو مغز پوکیدت میگذره نیکنام.. برو پسر جون. برو یه دلیل دیگه برای قهرمان شدن پیش چشم _

ازیچه ی دست تو بشم تا بتونی به نیل ثابت کنی با یه زنت پیدا کن.. من نه حس اش و دارم و نه حالش که بخوام ب

 اشارت دنیا رو دور خودت میچرخونی.. روشنه؟

 سرش را با تاسف تکان داد. دستش را در جیب پیراهنش فرو برد و عکس بهار را بیرون کشید. روی میز گذاشتتش!

ین. این دختر دختره منه... دختره نیله. همونی خوب نگاه کن جناب دکتر پارسا تهرانی با اون همه دبدبه و کبکبه! بب_

که به جای من دادنش تو بغل تو.. همونی که نیل رو با اون همه گندی که به زندگیش زدی به زندگی برگردوند. 

نگاش کن.. هم به اون عکس و هم تو چشمای من.. ببین این همه پست فطرت هستم که به خاطر یه بازی مسخره 

ازیچه ی دست خودم کنم و این همه راه رو بکوبم بیام پیشه تو؟ پیش تویی که مثل یه گردباد از این بچه معصوم رو ب

زندگی عزیزم گذشتی و فقط از خودت خسارت و لعنت به جا گذاشتی.. هه! جالبه. خیلی جالبه. داری دست پیش 
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رتامو رو بازی کردم! اینم برگ آخر میگیری نه؟ بازی کردن کارِ توعه پارسا.. من بلد نیستم بازی کنم. من همه ی کا

 زندگیمه. میخوای باور کن میخوای نکن!

با گوشه ی چشم نگاهی به عکس روی میز انداخت. به دختر بچه ای که با لبخند به دوربین خیره شده بود! قفسه ی 

نمیکرد. سمت  سینه اش از شدت عصبانیت باال و پایین میشد. درک نمیکرد. دلیل و مفهوم این کار گنگ را درک

پنجره ی اتاق رفت. هر دو طاق پنجره را باز کرد. دلش اکسیژن میخواست.. نفس میخواست.. بعد از مدت ها 

 احساس نیاز میکرد. دستش را پشت گردنش گذاشت و چشمانش را بست!

 نمیتونم.. نمیتونم.. نمیتونم!_

 .از جایش بلند شد. دستش را از پشت روی شانه ی پارسا قرار داد

فکر کردی برام آسون بود بیام اینجا؟ بیام بیفتم به پای آدمی که امیدوار بودم تا آخر عمرم چشمم به چشمش _

 نیفته؟ ها؟

با حرکتی آنی برگشت و مچ دستش را در هوا گرفت. از سفیدی چشمان سیاهش خون میبارید! لبهایش را از هم باز 

 ید:کرد و از میان دندانهای به هم قفل شده اش غر

فکر کردی اینجا صحنه ی فیلم هندیه؟ منو نگه داشتی واسه پرده ی آخر؟ یه پایانه خوش؟ جبار سینگ پشیمون از _

همه ی کارهاش بر میگرده و به درد یه گهی میخوره ها؟ نه پسر.. اون فیلم خیلی وقت پیش تموم شده. دیر رسیدی 

 بچه ... خیــــــلی دیر!

 کنار در اتاق رفت و بازش کرد. کنار در ایستاد و به جلوی پایش خیره شد. دستش را به تندی رها کرد.

از اینجا برو سام. برو و به زندگیت برس. امیدوارم دخترت هر چه زودتر صحت پیدا کنه. منو قاطی این بازی نکن. _

 زندگیمو که ازم گرفتی.. حد اقل بذار مردگیمو بکنم!

شانه هایش افتاده و قامتش خمیده شده بود. تمام شده بود. آخرین ذره ی  با پاهای سست تا کنار در پیش رفت.

غرورش را هم قمار کرده بود. دیگر چیزی نداشت تا روی میز بگذارد. وقت رفتن بود! از تمام وجودش تنها 

چشمانش را حس میکرد. چشمانی که این روزها عجیب روی صورتش سنگینی میکردند. چشمایی که درد داشت.. 

ز داشت. هزار حرف نگفته داشت.. گله داشت.. شکوه داشت.. آنها را هم روی میز گذاشت.. از آخرین دارایی سو

 اش هم گذشت!.....با چشمهایش به سیاهی مطلق نگاه رو به رویش خیره شد.

دکتر فکر کن به جای دختر من و نیل دختر خودت روی تخت افتاده بود.. حاضر میشدی با ترسویی اونو دست یه _

 دیگه بسپاری؟

چشمهایش را روی هم فشرد. بغض مردانه اش در مرز شکستن بود...سرش را به سمت مخالف برگردوند و سعی 

 کرد لرزش پاهایش را کنترل کند!

 حاال که اون دختره توئه.. شاید اگه اون دختره من بود این داستان تا اینجا کشیده نمیشد!_

 تلخندی گوشه ی لب سام نشست!

یه بار با رفتنت زندگی نیل رو داغون کردی و کابوس های چندین سالش شدی.. دارم بهت یه فرصت میدم.. یه _

فرصت که به جای ویرانگر این بارناجی باشی ! ناجی عزیزترینِ عزیزت. میدونم که هنوز دوستش داری.. با همه ی 

 اون بچه بدهکار باشی ...خداحافظ!دردی که بهم میده میدونم. فکر میکنم این یه کار و به خودش و 
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همین که قدم های آرام و ناامیدش از آستانه ی در گذشت، در را به شدت پشت سرش کوبید. نعره ی بلندش چهار 

ستون اتاق را لرزاند. میز بزرگ را وارونه کرد. صندلی ها را هم.. کتابخانه ی بزرگ را هم.. کنار آوار وسط اتاق 

ر بغلش فشرد. لرزش شانه هایش نشان از اشکهای انباشته ی چند ساله اش بود.. اشکهایی نشست و زانوهایش را د

که پنج سال پیش پشت آن درِ بسته شده به رویش، پیش دلدارش جا گذاشته بود. دستش را روی صورتش گذاشت. 

و کفِ دست چشمش را قطره های اشک از البه الی انگشتهای منقبضش راه گرفتند و تا روی زانوهایش چکیدند. با د

مالید. دندانهایش را با تمام قدرت روی هم فشرد تا صدای شکستنش را نشنود. چشمش به عکس روی زمین افتاد. 

دست برد و برش داشت. تا جلوی صورتش باال آورد. اشک دیدش را تار کرده بود. چندین بار متوالی پلک زد تا 

تر از قبل بود.. زیبا تر از دو سالگی اش.. زیبا تر از آخرین عکسی تصویر دختر زیبای رو به رویش واضح شد. زیبا 

که از او دیده بود. موهای مجعد و مشکی رنگش بلند بود. باد قسمتی از موهایش را روی صورتش ریخته بود. دستش 

تکان را روی دو چال فرو رفته ی گونه اش کشید. روی چشمان سیاه رنگ و ابروهای پیوسته اش...چیزی در دلش 

خورد. چیزی به بزرگی بغض چندین ساله و به تلخی حسرت تمام این سالها...سرش را میان ساعدش فرو برد و 

 لرزش شانه هایش شدت گرفت!

 با دو انگشت شصت و سبابه شقیقه هایش را فشرد. چشمش را باز و بسته کرد و ادامه داد:

 

 سالم.-روباه گفت:  _

 سالم.-ی را ندید. با وجود این با ادب تمام گفت: شهریار کوچولو برگشت اما کس

 من اینجام، زیر درخت سیب...-صداگفت: 

 کی هستی تو؟ عجب خوشگلی!-شهریار کوچولو گفت: 

 یک روباهم من.-روباه گفت: 

 بیا با من بازی کن. نمیدانی چه قدر دلم گرفته...-شهریار کوچولو گفت: 

 نم. هنوز اهلیم نکرده اند آخر.نمیتوانم بات بازی ک-روباه گفت: 

 معذرت میخواهم.-شهریار کوچولو آهی کشید و گفت: 

 اهلی کردن یعنی چه؟-اما فکری کرد و پرسید: 

 تو اهل اینجا نیستی. پی چی میگردی؟-روباه گفت: 

 پی آدمها میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟-شهریار کوچولو گفت: 

و آن را بست. دستی به پیشانی بهار کشید. چشمان سیاهش مانند مرواریدی زیر نور انگشتش را الی کتاب گذاشت 

 چراغ مطالعه میدرخشید!

 چرا نمیخوابی مامانم؟_

 صدایش آرام بود و خسته.

 خسته شدی؟_

 کتاب را روی میز کوچک رها کرد. پیشانی اش را بوسید. با تمامِ وجود.

 شده.. نباید تا دیر وقت بیدار بمونی گلم! مگه میشه خسته بشم؟ فقط ساعت یازده_

 چهره ی مغموم و مظلومش هزاران شعله ی آتش را یکجا در دلش روشن میکرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

3 4 6  

 

 آخه بابا نیومده!_

 دستش رو با محبت ال به الی موهای نرم و مجعدش به حرکت درآورد.

 با خوابت میبره ها؟قرار نشد تا فردا صبر کنی دخترم؟ اگه بیدار بمونی صبح موقع اومدن با_

 دستهای عروسک کوچکش را به بازی گرفت.

 مامانی؟_

 جون مامانی؟_

 اگه عمل بشم دوباره میتونم تو حیاط بازی کنم و به گال آب بدم؟!_

 "خدایا گناه این بچه چه بود؟"دلش از این همه مظلومیت به درد اومد.. در دل نالید.. 

 بله که میتونی! پس چی؟؟_

 برگرداند. سرش را

 آخه بهنیا میگفت دیگه نمیتونم. میگفت هر کی عمل کنه فلج میشه و دکتر نمیذاره راه بره!_

 خشمش را فرو خورد.. امان از دست این بهنیا و دردسرهای تمام نشدنی حرفهایش!

 بهنیا که نمیدونه چی به چیه؟ ببینم مامانی؟ تو به حرف من اطمینان داری یا بهنیای کوچولو؟_

لبهایش را پشت و رو کرد.. قدمی بیشتر تا اشکهایش نمانده بود. پوست نازک و سفید زیر چشمش به قرمزی متمایل 

 شده بود!

 دعوام نمیکنی اگه بگم میترسم؟_

 کنارش روی تخت دراز کشید. یکطرفه روی بازویش خوابید و دستش را نرم روی گونه هایش کشید!

تو دختر قوی ای هستی.. اینو همیشه ثابت کردی. هم به من و هم به بابایی. میدونم  میدونم عزیزم.. میدونم. ولی_

 که از پس اش برمیای!

 عروسکش رو طرف دیگه ی تخت رها کرد و آروم در آغوش نیل خزید.

 تو و بابایی هم پیشمین موقع عمل؟_

 چشمش را به ماه و ستاره ی روی دیوار دوخت.

ت در ایستادیم. در عوض آقای دکتر و یه عالمه پرستار پیشتن. از همونا که عمه لباس و پیشِ پیشت که نه ولی پش_

 وسیله هاشونو برات آورده بود و باهاشون بازی میکردی!

 نیل را محکم به خود فشرد.

 آقای دکتر مهربونه؟_

این عمل را بپذیرد و برای با یادآوریِ پارسا در لباس سبز جراحی تلخندی روی لبش نمایان شد.. یعنی ممکن بود 

 اولین و آخرین بار حیاتی ترین نقشش را در زندگیِ بهار ایفا کند؟

 آره مامان.. مهربونه!_

 صدای بهار ضعیف و ضعیف تر میشد. دمر شد و چشمهایش را بست.

 واسم الالیی گنجشک الال رو میخونی؟_

 ار زد.نیل هم چشمانش را روی هم گذاشت. ضربه های آرامی پشت به

 گنجشک الال.. سنجاب الال.. اومد دوباره.. مهتاب الال..._
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چشمهایش با حس روشنایی ضعیف چراغ مطالعه از هم باز شد. سامیار رو به رویش بود. خم شد و گونه ی بهار را 

 بوسید. بعد هم پیشانیِ نیل را.

 بیدارت کردم؟_

 ت. نیمی از شب گذشته بود.دستی بر چشمانش کشید و نگاهی به ساعت انداخ

 کی اومدی؟_

 لبه ی تخت نشست و دستهای کوچک بهار را در دستش گرفت.

 دو ساعتی میشه.. تو پارک نشسته بودم!_

دلش آشوب بود.. آشوب دانستن جواب هزار سوال که باید ناگفته میماند. آب دهانش را فرو داد و با صدایی آرام 

 پرسید:

 چی شد؟_

 ن داد.سرش را تکا

 هیچی.. گفت نمیاد!_

 پوزخندی روی لبش نشست.

 میدونستم!_

 بوسه ای بر انگشتان بهار زد و از روی تخت بلند شد. پیراهنش را از تن خارج کرد.

 دیگه وقتی واسه ی تلف کردن نمونده. فردا میرم بیمارستان.. همین هفته باید عملش کنن!_

ست گرفت. نمیدانست از بلند کردن سرش و نگاه کردنِ نیم تنه ی عریان رو گوشه ی پیراهن تابستانی اش را در د

 به رویش اجتناب میکند یا از پرسیدن سوال ممنوعه ی ذهنش!

 مطمئنی نمیاد؟ منتظر نمیشی تصمیم نهاییش رو بگیره؟_

! تیشرت طوسی گوشه ی لبش کج شد.. او هم ندانست که از گریز چشمان نیل بود و یا از سوال آزار دهنده اش

 رنگش را از روی رخت آویز برداشت و بر تن کرد.

 نمیدونم به چی میگی اطمینان و منظورت از تصمیم چیه ولی اگه میخوای جز به جز بدونی باشه.. میگم بهت!_

 ضربان قلبش نامیزان شد. توانایی نگاه کردن در چشمهای سام را نداشت.

. مثلِ یه مالباخته ی بدبخت ولی حتی حاضر نشد گوش بده.. آخرشم از خیلی التماسش کردم. مثلِ یه بدبخت._

 خونش پرتم کرد بیرون!

چشمانش لرزید. اشک تا روی عدسی چشمانش آمد و برگشت.. نباید اشک میریخت.. تاوان آن قطره اشک در 

 چنین شرایطی خیلی سنگین بود!

 باشه.. هر طور بخوای. از اولشم نباید میرفتی دنبالش!_

گوشه ی لبش را گزید. نتوانست لب باز کند.. نتوانست بگوید این خشونتِ ظاهری عضوی از زندگیِ اوست.. 

نتوانست بگوید حرف دلش و سخن پر غرورش یکی نیست.. نتوانست بگوید او را بهتر از خودش میشناسد و میداند 

 با اندکی فرصت این عمل را خواهد پذیرفت.. نتوانست!
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 . بکوب رفتم و اومدم. خسته ام!میرم بخوابم_

با خروج سام چشمانش را بی اختیار بست.. بی اختیار هوای اتاق را با اعماق وجودش نفس کشید.. میل سرکش 

درونش به دنبال ذره ای از آن عطر تلخی که شاید رهگذرش به همراه آورده باشد اکسیژن اتاق را حریصانه 

ش نهیب زد. دستی به موهایش کشید و از روی تخت بلند شد. پنجره ی اتاق را میبلعید. چشمانش را باز کرد و به دل

 باز کرد و هوای خنکِ نیمه شب را تنفس کرد.

سام شلوار راحتی اش را بر تن کرد و جلوی آینه ی قدیِ اتاق ایستاد. نتیجه را تخمین زده بود.. فرجام را میدانست و 

بود. چه عایدش شده بود؟ تنها و تنها سودی که از این سفر عایدش شده  باز دانسته به میدان این نبرد سخت رفته

بود به چشم دیدنِ زندگیه بر فنا رفته ی پارسا بود. او به دیدنِ پارسا رفته بود و مردِ دیگری را دیده بود. مردی که 

دگی اش را به پای عالقه ای نه در ظاهر و نه در باطن هیچ شباهتی با پارسا نداشت. باخته بود. او هم مانند خودش زن

 بی پایان باخته بود. پس چرا خوشحال نبود؟ چرا خرسند نبود از این پیروزی؟

 پوزخندی نثار خودش کرد.

چون به خوبی میدانست که این داستان با تمام داستان ها فرق میکند.. او هم مانند پارسا در این داستان مغلوب بود. 

گار... او شاید هم بزرگترین بازنده بود.. جایی خوانده بود که بازندگی را به مغلوب بازی سرنوشت و دستِ روز

نسبت داشته های فرد میسنجند... پارسا همه چیزش را باخته بود و چیزی برای از دست دادن نداشت ولی او چه؟ دو 

 !جواهر گرانبها و با ارزش که از ابتدا ازآنِ او نبودند.. چه کسی بازنده تر از او بود؟

سرش را تکان داد و خودش را روی تخت بزرگ و همیشه سردش پرتاب کرد. چشمانش را به سقف دوخت و با 

 خودش زمزمه کرد:

 هیچ کس!_

شبِ دو شنبه فرا رسیده بود. با تمام ترس و تشویشی که برای نیل و سام به همراه داشت.. با کوله ای پر از نذر و نیاز 

ای بزرگی از امید و آرزوی بردیا و تمام کسانی که بهار را میشناختند و منتظر و امیدوار به و دعای خیرِ خاتون.. با دنی

نتایج خوبی که دکتر فالح قولش را داده بود دست به دعا نشسته بودند! دکتر فالح، جراح فوق تخصص کودکان.. 

شتیبانیِ پزشک معالجِ بهار و پادرمیانی یکی از برترین ها و بهترین های تهران .. و عملی که در کمتر از دو روز با پ

اش و نیز دنباله گیری های شبانه ی سام قرار بود فردا صبح صورت بگیرد! پارسا نیامده بود.. سراغی نگرفته بود و با 

تمام انتظار مخفی ای که سام و نیل در خلوت خود میکشیدند باز هم برنگشته بود! ولی همانگونه که نیل میدانست و 

رد با دلش دیدار دوباره ای گذاشته بود.. کنار آن لبخندِ کودکانه و معصوم بهار... کنارِ آن موهای مجعد و حس میک

تیره رنگ.. کنار آن چشمهایی که بوی زندگی و زندگانی میدادند .. عکس قاب شده ی بهار حاال روی میز کارش 

همیشگی اش شده بود.. حال آشفته اش را با تماشای قرار داشت.. کنار فنجانِ تلخی از قهوه و رفیق شب بیداری های 

صورت زیبا و دلنشینش تسکین میداد و با هر بار به یادآوردن تن رنجور و مریضش چیزی تیز تر از سیخ در قلبش 

 فرو میرفت..!

ب شکستن آنگاه... درست آنگاه بود که دوباره و صد باره میز چوبی و قدیمی وارونه میشد.. آنگاه بود که صدای مهی

ها از اتاقش گوش فلک را کر میکرد.. آنگاه بود که عفت چشمان اشکی اش را با درد میبست و در خلوت و تاریکیِ 

شب صورت خیس از اشکش را با دستانش میپوشاند و برای تمام شدنِ این کابوسِ جدید که بسی دردناک تر از 

 را صدا میزد!کابوس های به ظاهر کهنه شده ی پسرش بود؛ از ته دل خدا 
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نیل سرش را روی تخت بزرگ و فلزی رنگ گذاشت. با دستش آرام پشتِ دستان نرم بهار را نوازش کرد. آنقدر در 

این روزها گریه کرده بود که دیگر خیسی قطره های اشک را روی گونه ی سردش حس نمیکرد. مجازات بزرگی 

نگِ بیمارستان و در کنار بیماران بزرگسال مجازات بزرگی بود.. دیدن بهار روی آن تخت .. با آن لباس صورتی بد ر

بود! دستش را باال تر برد و روی مژه های بلند و پرپشتش کشید. دلش از شنیدن نفس های خش دار و کشیده ی 

کودکش ریش ریش میشد. چه کسی بیشتر از مادر میتوانست در دلش برای چنین مظلومیت و تقدیر سیاهی مرثیه 

کدام قلب نازک تر و مچاله تر از قلب مادری بود که این چنین در ظلمت شب سیاه دلشکسته و خسته سرایی کند؟ 

بر بالین کودکش بنشیند و برای معصومیتش اشک بریزد؟ لبهای لرزان و خیس از اشکش را روی ساعدش فشرد تا 

روی قلبش گذاشت.. چیزی  صدای هق هقِ گریه اش سکوتِ سنگین و خوفناکِ شب را نشکند. دستش را بی اختیار

در دلش شدیدا تکان خورده بود. به دیوارِ رو به رویش خیره شد. سایه ی سیاه و بلند مردی رو به رویش نقش بسته 

بود. سرش را به سرعت چرخاند ولی به جز هاله ی ضعیفی از کفشهای سایه چیزی عایدش نشد. با قدم های آهسته 

ون آورد.. سالن باریک و طویل بیمارستان خلوت و بی صدا بود.. سرش را در سمتِ در رفت و سرش را از اتاق بیر

جهت مخالف چرخاند. باز هم چیزی ندید. قصد عقبگرد کردن داشت که دست پرستاری روی بازویش قرار گرفت. 

 جا خورد و دستش را از ترس روی قلبش گذاشت!

 ترسیدین؟_

 چشمش را بست و سرش را تکان داد.

 ش اومده؟مشکلی پی_

ولی یاد سایه ی مردِ بلند قد و مرموز  "نه"نگاهی به تخت بهار انداخت.. ساکت و آرام خوابیده بود.. خواست بگوید 

 افتاد.

 فکر کنم دکتر اومده بودن کنترل کنن.. شاید فکر کردن خوابم نیومدن!_

 پرستار نیم نگاهی به داخل اتاق انداخت و با اطمینان لبخند زد.

زیزم نصفِ شب که برای کنترل نمیان.. مگر اینکه مشکلی پیش بیاد. حتما از بچه های خدمه بودن. برین نه ع_

 استراحت کنین. رنگتون حسابی پریده!

سرش را تکان آرامی داد و با قدم های سنگین سمت تخت بهار راه افتاد. سرش را روی تخت گذاشت و دست در 

 ه سپرد!دست بهار خود را به خوابی چند ساعت

صبحِ زود از خواب بیدار شده بود. بهار بیتابی میکرد.. خسته بود و گرسنه ولی برای عمل ساعت یازده باید ناشتا 

میبود. مشغول سر و کله زدن با بهانه گیری های بهار بود که سام و هلن وارد اتاق شدند. بهار با دیدن پدرش در 

 ش فشرد. هلن دستش را روی شانه ی نیل گذاشت.جای خود نیم خیز شد و سام را محکم در آغوش

 میتونم حدس بزنم شبِ خیلی سختی بود!_

 نفس عمیقی کشید و به آغوش عاشقانه ی پدر و دختر خیره شد.

 نمیتونی حدس بزنی هلن.. امیدوارم هیچ وقت برات پیش نیاد!_

نار بهار جا گرفت و مشغول صحبت شدند. نیل سام اشاره ای به نیل داد و ازش خواست تا از اتاق خارج شوند. هلن ک

بیرون اتاق روی نیمکت فلزی راه رو نشست و منتظر بهش چشم دوخت. سام از نایلونِ در دستش ساندویچ کاغذ 

 پیچی شده را بیرون کشید و مقابلِ نیل گرفت!
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 خاتون فرستاد. میدونست شام نمیخوری. نمیخوام فشارت بیفته. امروز باید قوی باشی!_

 دستش را پس زد.. اشک سمج گوشه ِ چشمش را هم...

 چجوری بخورم وقتی بهار گشنست؟ باشه بعدِ عملش میخورم._

اصراری نکرد.. میدانست که با این اوضاع روحی اش جایی برای هیچ گونه بحث نیست. نفسی تازه کرد و با پایش 

 روی زمین ضرب گرفت.

 دکتر خوبیه. الزم نیست نگران باشی!تا یه ساعت عملش میکنن. دکترش خیلی _

 لبخند تلخی زد.

 برای یه مادر همیشه نگرانی هست سام. اونم برای مادری که تنها راه نفسش بچه اش باشه!_

سرش را با سکوت پایین انداخت. صدای قدم های شتابزده ای باعث شد سرشان را به طرف چپ برگردانند. بردیا.. 

 عجله از جای خود بلند شدند. ژاله.. فرهاد و نسیم! با

 شما چجوری اومدین؟_

 نیل در آغوش مادرش فرو رفت.

 بردیا گفت:

دلمون طاقت نیاورد بشینیم خونه. یکی دو تا تراول دادیم اومدیم باال. البته نسیم و بابا قول دادن ده دقیقه ای  _

 برگردن!

 نسیم در آغوشش گرفت.

 م و نبینیمت؟!الهی قربونت برم مگه میشد نیای_

 لبخند بیجونی زد و از آغوشش بیرون آمد . سرش به روی قفسه سینه ی فرهاد تکیه داد.

 خیلی میترسم بابا!_

 دستش را دورِ شانه ی نیل حلقه کرد.

 ترسی نداره باباجون.. یه عملِ سادست.. خدا همراهشه نترس دخترم!_

ش آرامش یابد. پرستار از کنارشان گذشت و وارد اتاق شد. بغضش را پس زد و سعی کرد در آغوش مردانه ی پدر

به دنبالش راه افتادند. بهار با دیدن بردیا و دیگران با خوشحالی دستانش را بر هم کوبید. سینه اش شدیدا خس 

 خس میکرد! پرستار اخم غلیظی کرد!

ه ولی به جز پدر و مادر نباید کسی باشه. بهتره اینجا رو خلوت کنین. نمیدونم کی این همه جمعیت رو اینجا راه داد_

 آقایون لطفا برید بیرون مریض رو برای اتاق عمل آماده میکنیم!

 نیل و سام نگاهی به هم انداختند.

 ولی ساعت هنوز دهه! دکتر فالح هنوز نیومدن!_سام

 مالفه را از زیر بهار خارج کرد و با اخمی در هم گفت:

 اطالعی ندارم!_

کالفه به صورتش کشید و به سرعت از اتاق خارج شد. نیل و بردیا هم پشت سرش راه افتادند. روبه روی سام دستی 

 ایستگاه پرستاری ایستاد و رو به پرستار گفت:
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اینجا چه خبره؟ عمل دخترم ساعتِ یازده بود اآلن ساعت دهِ دارن برای عمل آمادش میکنن. دکتر فالح زود _

 اومدن؟

 بین چهره های نگران هر سه اشان چرخاند و با تعجب گفت: پرستار نگاهش را

 عملِ قلب؟ بهار نیکنام؟_

 سرش را بی حوصله تکان داد.

 مگه خبر ندارین؟ عملشون واگذار شده!_

 بردیا زودتر از همه از کوره در رفت.

 یعنی چی خانوم؟ مگه شهر هرته؟ قرار بود دکتر فالح عمل رو انجام بدن!_

 فه دفتر رو به رویش را ورق زد.پرستار کال

 من نمیدونم از سرپرستار اتاق عمل بپرسین. ایشون با جزئیات بهتون میگن._

 نگاهی به انتهای سالن انداخت.

 یا اصال الزم نیست.. جراحِ مسئول تشریف آوردن. از خودشون بپرسین!_

یم ثانیه تمام تصاویر پیشِ چشمِ نیل رنگ باختند. هر سه سرشان را به سمتِ انتهای سالن برگرداندند. در کمتر از ن

گوش هایش به جز صدای پاشنه ی پر صالبت و محکمِ مردِ رو به رویش چیز دیگری نمیشنید. سیاهی چشمانش 

درست مثل روزِ اول در همان قرارگاهِ همیشگی اش فرو رفت و راه نفسش را گرفت...همان طور مسخ شده و ناباور، 

 نی به رو به رو خیره شده بود.بدون حتی پلک زد

پارسا دست در جیب و مسلط به سمتشان می آمد. سام زودتر از همه به خودش آمد. لبخند کمرنگی روی لبش جان 

گرفت. بی اختیار دست های سردِ نیل را در دست گرفت. انگشتانی را که حتی میلیمتری روی دستش جا به جا و قفل 

 به سمتشان برگشت و از الی دندوناش غرید: نشدند! بردیا با اخم وحشتناکی

 پارسا؟؟_

 پارسا رو به رویشان ایستاد و با چهره ای جدی و درهم خیره به دستانشان گفت:

 سالم.. مریض آمادست؟_

نیل سرش را پایین انداخت. دیگر از لغزیدن نگاهش نمیترسید ولی هنوز هم تابِ دیدن آن مشکی ِ پر صالبت را 

به چشمان خروشانش خیره شد.. در پستوی بی تفاوتی و سردی ظاهری اش چیزی فراتر از حسرت و نداشت. سام 

 درد موج میزد.. چیزی که هیچ کس به اندازه ی او درکش نمیکرد! دستش را جلو آورد و لبخند بیجونی زد.

 خوشحالم که به موقع رسیدی!_

 دیا مشتش را جلو آورد و دست پارسا را پس زد!هنوز دست پارسا به دست آماده ی سام نرسیده بود که بر

 اینجا چه خبره؟؟_

از صدای بلندش تمام پرستارها به سمتشان برگشتند. پارسا دستش را در جیبش فرو برد. از نگاه کردن مستقیم در 

 چشمان پر از کینه ی بردیا امتناع میکرد.

 چرا از دامادتون نمیپرسی؟_

پوزخندی عصبی روی لبهای بردیا نشاند.. تلخندی روی لبهای سام و در نهایت وزنه ای به  "داماد"واژه ی کنایه دارِ 

سنگینی چند تُن روی سینه ی نیل! انگشتان پاهایش را با تمامِ وجود روی زمین فشرد. نباید سرش را پایین می 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

3 5 2  

 

های سرد و جان سوز.. بعد از آن انداخت.. بعد از این همه باری که به تنهایی به دوش کشیده بود.. بعد از آنهمه شب

طوفانِ مخرب و مهیبی که زندگی اش را به یغما برده بود حاال او نبود که باید سرش را پایین بیندازد و پذیرای الف 

های کنایه آمیز مسبب تمام بدبختی هایش باشد. قلبش ماالمال از نفرتی دیرینه و قوی شد. چشمانش یخ بست.. 

سرش را باال گرفت و نگاه تیزش را تا آخر در چشمان غریبه ی رو به رویش فرو برد. قلبش سرد و بیروح شد. 

ضربان قلبش به یکباره پایین آمد. وجودش سرشار از آرامشی غریب شد.. گویی به جای او کسِ دیگری بر تمام 

 قلب و افکارش حکومت میکرد.

 وشحالیم که راضی به همکاری شده!ما از دکتر تهرانی خواستیم اینجا باشه برای عملِ بهار! خ _

 دستان قالب شده و مردانه ی سام را به گرمی فشرد.

 هم من و هم سام افتخار میکنیم پزشک حاذقی مثل شما دخترمون رو عمل کنن!_

پارسا چشم از دستهای گره خورده اشان برداشت. این چه دردی بود که تسکین نداشت؟ این چه میله ی آهنینی بود 

انتها و الفرجام هر لحظه بیشتر در قلبش فرو میرفت و او را از زندگی ساقط میکرد؟ لبهای خشکش را روی که بی 

 هم فشرد و سرش را برگرداند!

 میتونم بهار رو ببینم!_

 سام سرش را آرام تکان داد و به سمتِ اتاق بهار راهنمایی اش کرد!

 

روی زمین کوبید. با هر قدمی که برمیداشت ، با هر ضربه ی پاشنه ی کفشهای مردانه اش را محکمتر و سفت تر 

پاشنه اش به زمین ده باره و صدباره سعی میکرد دلش را زیر فشار سنگین قدم هایش بفشارد.. له کند و بُکُشد.. 

بکشد تا بلکه کمی آرام بگیرد.. تا دمی آسوده نفس بکشد.. ولی هی هات !.. مگر چشمانش میتوانست تصویرِ 

 انه ی نقش بسته بر پشت پرده اش را به فراموشی بسپرد؟جاود

گوشیِ طبی اش را که دور گردنش بود محکم در دستش فشرد. دیگر نگران پدیدار شدنِ درد صورتش نبود.. 

مقابلش راه رویِ طویلی بود و پشت سرش صدای پاشنه های کسی که با هر قدمش قلب و روحش را به زنجیر 

یم گلویش را پس زد و داخل اتاق شد. همان اتاقی که از دیشب هزاران بار از مقابلش رد میکشید. بغض سمج و حج

شده بود..همان اتاقی که شاهد اشکهای بی صدا و هق هقِ آرام نیل شده بودند.. همان اتاقی که دیشب با دیدنِ صحنه 

 لعنت فرستاده بود! ی دلخراش داخلش تا خودِ صبح توی اتاقش راه رفته بود و به خودش و این زندگی

با دیدنِ بهار در لباس مخصوص عمل قلبش لحظه ای از کار ایستاد.. به جز دو عکس چیزی از این دخترک ندیده بود 

ولی تنها با همان عکسهای کوچک و بیجان بعد از مدت ها دلش را به کسی جز نیل باخته بود. نگاهی کلی به هیکل 

سته بود. سرش را کج کرده بود و خیره به دمپایی های گشادش پاهایش نحیف و کم جانش انداخت. روی تخت نش

را در هوا تکان میداد. دستی که در جیب روپوشش بود را سفت و سخت مشت کرد. به خودش هزاران بار لعنت 

 یل..!فرستاد . چرا که این دخترِ زیبا و دوست داشتنی میتوانست حاصل و میوه ی زندگی دونفره ی آنها باشد.. او ون

نیل و سام درست پشت سر پارسا با قدم های سست و دلهای آشوبزده کنار درایستاده بودند. نیل به شدت میترسید. 

در نظرش هر کس که این دو پدر و فرزند را در کنار هم ببیند از شباهت شدید نی نیِ چشمان و رنگِ تیره ی 

برد. میترسید.. از اینکه خون آنها را به سمتِ هم بکشد موهایشان میتواند به سادگی پی به رابطه ی خونی اشان ب

میترسید. قدمی سست و لرزان به داخل اتاق برداشت. سام کمی جلوتر از او ایستاده بود ولی هنوز هیچ کدام داخل 
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ده اش اتاق نبودند. پارسا به آرامی مقابل بهار ایستاد. بهار سرش را باال آورد و نگاهی کنجکاو به قامت بلند و کشی

 انداخت. طولی نکشید که با چاالکی لبخندی شیطانی بر لب آورد.

 سالم!_

 پارسا مستِ آن صورت سفید و گردِ آسمانی با لبخندی گرم دستش را روی گونه ی نرمش کشید.

 علیکِ سالم._

 ت:بهار نگاهی به پدر و مادرش که پشتِ سر پارسا ایستاده بودند انداخت و با چشمهای ریز شده گف

 شما دکترِ من هستین؟_

 بهار کرد و سرش را با لبخند تکان داد. "س"تک خنده ی بلندی از تلفظ شیرین 

 بله!.. آماده ای؟_

نگاهی دوباره و با رضایت به نیل انداخت و نیشش حسابی شل شد. دستش را جلو گرفت و مانند دختری بیست ساله 

 با طنازی گفت:

 ما دکترمین!بهارم! خیلی خوشحالم که ش_

 سرش را کمی جلوتر آورد و دور از چشم نیل و سام به آرامی گفت:

 اون یکی کچل بود.. اصال هم دوست نداشتم!_

خنده ی بلند پارسا دل نیل را لرزاند. دلهره داشت.. میخواست کنارِ بهار باشد و کنترل اوضاع را به دست 

جلو آورد و مانع شد. چشمانش را روی هم فشرد و قدمی عقب بگیرد..خواست قدمی دیگر بگذارد که سام دستش را 

 تر رفت. دلش میخواست هرچند در نادانی و غفلت این لحظه ی نابِ دیدار با فرزندش خلوت و خاص باشد..

 پارسا روی تختِ مقابل نشست. دستانِ کوچکِ بهار را در دست گرفت و چشمکی به رویش زد.

 ولو؟از عمل که نمیترسی خانوم کوچ_

 سرش را به چپ و راست تکان داد.

 بابایی میگه ترس مالِ بچه کوچولو هاست.. من که کوچولو نیستم!_

دلش میخواست بهار را در آغوش بفشارد.. آنقدر محکم که اجازه ی نفس کشیدن هم ازش صلب شود. دندانهایش 

 را روی هم سایید و تنها با لبخندی گرم جواب جمله اش را داد:

 اییت راست میگن!باب_

 اسمِ شما چیه؟_

 نفس عمیقی کشید. دستان کوچک بهار را رها کرد و گوشی طبی اش را در گوشش گذاشت.

 پارسا._

نیل دستش را روی قلبش گذاشت. انگار چنگی بیرحمانه قلبش را از درون سینه اش میدرید. دیگر توانِ تماشای این 

نیمکتِ فلزی رها کرد و دستان سردش را دور بازویش پیچید. سام هم  سناریوی دردناک را نداشت. خودش را روی

آهی کشید و کنارش نشست. دستش را روی بازوانش قرار داد. جمله ای برای تسکین دردش نمی یافت.. زبانش 

 برای هیچ گونه دلگرمی نمیچرخید.

 پارسا گوشیِ طبی را روی سینه ی بهار قرار داد.

 انوم کوچولو!چند تا نفس عمیق بکش خ_
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بهار بدون اینکه چشم از چشمهای آشنا و گیرای پارسا بردارد چند نفسِ عمیق کشید . انگشتان کوچکش را به بازی 

 گرفت.

 من شما رو توی خواب دیدم!_

 سرش را به سرعت باال آورد و به چشمان معصومش خیره شد.

 منو؟!_

 سرش را تکان داد.

 . حرفمو باور نمیکنین؟نمیدونم کی ولی مطمئنم دیدم_

 لبخند آرامی زد.

 باور میکنم کوچولو.. نکنه عکسمو دیده باشی؟_

از به زبان آوردن جمله اش پشیمان شد.. چگونه تسلیم امیال و افکار بیهوده ی خود شده بود و چنان بیرحمانه از 

 تاق نبود. نفسی راحت کشید.کودکی مظلوم حرف میکشید. لبش را گزید و به آرامی به عقب برگشت. کسی در ا

 نه.. عکستونو ندیدم ولی احساس میکنم شما رو یا تو خواب یا تو تلوزیون دیدم!_

 دستی بر موهای نرم و سیاهش کشید.

خیلی خوش شانسم که دختر قشنگی مثلِ شما منو از قبل دیده و میشناسه.. خوب! دختر خانومه بزرگ و شجاع.. _

 ماده ای؟واسه یه مسابقه ی بزرگ آ

 سرش را با هیجان تکان داد.

من میگم من برنده میشم. اگه تو میگی برنده خودتی بریم ببینیم و تماشا کنیم. هر کی بترسه و وظیفشو خوب _

 انجام نده باخته. اوکی؟

 چشمکی زد و با یک چشمِ بسته انگشت شستش را رو به رویش گرفت.

 اوکی!_

د. اخماهایش در هم شد. سرش را چرخاند و به پرستاری که تازه وارد اتاق شده چشمش به زنجیر طالی گردنش افتا

 بود گفت:

 مگه نگفتم بیمار رو حاضر کنین؟ چرا زنجیر طالشو در نیاوردین؟_

 پرستار نگاهی شاکی به بهار انداخت و سر به زیر گفت:

 در بیاره! همشو درآوردیم ولی اینو نذاشت.. منم دنبال مادرش بودم تا بگم اون_

چشمش را با اخم از پرستار گرفت . بهار با دیدن اخم و صورت جدیِ پارسا سرش را پایین انداخته بود. پارسا 

 دستش را جلو برد و روی زنجیر ظریف کشید.

 چرا نذاشتی درش بیارن دخترِ خوب؟_

 بدون اینکه سرش را باال کند با صدایی آرام گفت:

 .. مامانم گفت هیچ وقت از گردنت درش نیار!آخه هیچ وقت درش نیاوردم_

 از شنیدن صدای معصوم و بچه گانه اش دلش ضعف رفت. اخمهایش را باز کرد و با لبخند مالیمی گفت:

 نه دیگه.. این شد تقلب! میخوای با این منو ببری کلک؟ گفتم فقط خودمو خودت. نباید هیچ چی همراهت باشه!_
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ت گردنش باز کرد. مدال ظریف در دستانش افتاد. با دیدن سیمرغ ِکوچکِ روی زنجیر دست برد و زنجیر را از پش

قلبش از حرکت ایستاد. چشمانش را ناباور به مدال دوخت. همان زنجیری که در شبِ تولد نیل بر گردنش آویخته 

 بود و خواسته بود تا هیچ وقت از خودش دورش نکند. چشمانش را با درد روی هم گذاشت.

رغ کوچک را با دستش لمس کرد. چقدر آن روزها دور و دست نیافتنی به نظر میامد.. خاطره ی بهترین شب سیم

زندگی اش از مقابل چشمانش گذشت.. واقعیات مانند پتکی بر سرش کوبیده شد. حاال همان گردندبند در گردن 

زگار روی لبش جا خوش کرد. نیل وارد دختر نیل بود.. حاصل ازدواجش با مردی دیگر. لبخندی تلخ تر از تلخیِ رو

اتاق شد. با دیدن زنجیر در دستِ پارسا قلبش فرو ریخت. پارسا سرش را برگرداند. با لبخند معنادار و دردناکی 

 زنجیر را مقابلِ نیل گرفت و بدون اینکه چشم از چشمانش بردارد گفت:

 اینو یادت رفت.. نمیشه ببره اتاق عمل!_

ح میلرزید و این لرزش شدید از چشمان پارسا به دور نماند. گردنبند را از دستش گرفت و در دستان نیل به وضو

 مشتش فشرد.

 پارسا رو به پرستار کرد و گفت:

 اتاق آمادست. من میرم. بعد پنج دقیقه بیارینش! _

رنگش پنهان کرد و  همین که چشمِ زیر لب پرستار را شنید؛ دستان مشت شده اش را دوباره در جیبِ روپوشِ سبز

 به سرعت از اتاق خارج شد.

در راهرویِ انتظارپشت در اتاق عمل نشسته بودند. یک دستش قفل شده دور بازوی سام، در دست دیگرش زنجیر و 

مدالی که به سختی میفشرد. اشک بی اختیار از چشمانش میبارید. نتیجه ی زندگیِ بر باد رفته اش، تنها باز مانده اش 

ج بی رحمِ زمانه در اتاق رو به رو بود و زندگی و نبض تپنده ی این داشته ی باارزش در دستِ مسبب تمام این از تارا

 ویرانه ها!

 !"آروم باش "سام دستش را آرام روی دست چنگ شده و سردش میکشید. زیر لب مدام زمزمه میکرد 

قرار بگیرد؟ سرش را به همان بازوی سفت و  اما مگر ممکن بود؟ کدام مادری در چنین شرایطی میتوانست آرامِ

کذاییِ چند ساعته تکیه داد. چشمانش ساعت بزرگ رو به رو را نشانه گرفت. سه ساعت گذشته بود! چشمانش را 

بست و سعی کرد با یادآوریِ موفقیت های کم نظیر پارسا و لبخند های مظلومانه ی بهار دلش را تسکین ببخشد. در 

اما خودش به اندازه ی کافی به گفته هایش ایمان  "چیزی نمیشه... بهارِ من چیزیش نمیشه"کرد دلش مدام تکرار می

نداشت. مارگزیده بود و از ریسمان سیاه و سفید میترسید.. .. میترسید که تنها دلیل زندگی اش هم از او گرفته شود.. 

 میترسید تنها رخصتِ نفس کشیدنش هم از او صلب شود!

از شد. نفهمید چگونه و در عرض چند صدم ثانیه از جایش پرید و مقابل پرستار قرار گرفت.. بازوی در اتاق عمل ب

پرستار را در دستانش فشرد و با چشمان ترش به چهره اش خیره شد. زبانش یاری اش نمیکرد تا چیزی بپرسد. به 

 معنی واقعیِ کلمه میترسید!

 ذاشت تا بازوی پرستار را رها کند.سام به کمکش شتافت. دستش را روی دستِ نیل گ

 چی شد؟_

 پرستار ماسک سبز رنگش را از روی بینی اش برداشت و با لبخند و اطمینان گفت:

 نگران نباشین.. عمل با موفقیت انجام شده.. اآلن دکتر خودشون میان میتونید از خودشون بپرسین!_
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 رار داد.سپس نفس عمیقی کشید و ماسک را دوباره روی بینی اش ق

سام و نیل همان طور مسخ شده سرِ جای خود ایستاده بودند. هنوز نتوانسته بودند کلمه ی موفقیت را حالجی کنند. 

پارسا از اتاق خارج شد. سام به سرعت به طرفش رفت ولی نیل، همان گونه بی حرکت و پر تشویش در جایِ خود 

 باقی ماند!

ا اطمینان تکان داد. نفس حبس شده ی سام رها شد. قدم هایش را سرعت پارسا همین که به سام رسید سرش را ب

 بخشید و مقابل قامتِ درهم شکسته و نحیفِ نیل ایستاد. نیل سرش را باال کرد .

 دخترت خیلی قویه..!_

 چشمان ناباور و بارانیه نیل در چشمانش قفل شده بود. نفس عمیقی کشید و زیر لب زمزمه کرد:

 ودت!درست مثلِ خ_

 نگاهش را به سختی از نیل گرفت و دوباره به طرف سام برگشت.

 حال دخترت خوبه.. خداروشکر عمل با موفقیت انجام شد. تا چند دقیقه میارنش بخش و میتونی ببینیش.. !_

روی  زبانِ سام به هیچ گونه تشکری نمیچرخید.. تنها سرش را با لبخند تکان داد و چشمان سپاسگذارش را چند بار

هم فشرد. با دست چند بار بر سرشانه اش ضربه زد.. نگاه خسته اش را از هر دویشان گرفت و به سمت اتاقش پناه 

برد. خسته بود. عملِ بسیار دشوار و مالل باری بود و او هیچ نگفت.. از اتفاقات وحشتناکی که در اتاق عمل به وقوع 

نگفت.. از به هوش آمدن بهار درست در نقطه ی حساسِ عمل.. از کم  پیوست و او را صدها بار تا مرزِ سکته برد هیچ

آوردن نفس و پایین آمدن ضریب هوشی اش.. از دادهای وحشتناکی که بر سر انترن ها و پرستار ها زده بود.. از 

ایت دستان لرزانش که صد بار موهای سرش را به طرز فجیعی کشیده بودند.. از آنهمه مردن و زنده شدن و در نه

معجزه ی بزرگ خدا هیچ نگفت. میدانست که نیل تاب نمی آورد.. میدانست که این خطر گرچه گذشته بود ولی 

حتی شنیدنش نیل را از پا در می آورد.. میدانست این بازگشتِ دوباره به جز معجزه چیز دیگری نبود و خدا را شکر 

 یده بود.میکرد که به موقع به این عملِ به ظاهر آسان و معمولی رس

سرش را روی میزش گذاشت. با انگشتان شستش شقیقه هایش را فشرد تا کمی از خستگی و فشار چند ساعته اش 

رهایی یابد. در اتاقش باز شد. انترن جوان لیوان نسکافه را مقابلش قرار داد. سرش را باال آورد. همان انترنی که با 

به دردسر انداخته بود. دستش را روی میز مشت کرد. دادهایش را زده  ندانم کاری و دوزِ پایین بیهوشی او و بهار را

 بود.. همان جا و در حضور همه.. نعره هایش دیوارهای اتاق عمل را لرزانده بود.. !

 چی بگم بهت خانومِ علیپور؟ شما با ندونم کاری و سهل انگاریت داشتی مریض و به کشتن میدادی!_

 .علیپور سرش را پایین انداخت

 هر چی بگین حق دارین.. فقط.._

 لبش را گزید و با صدایی آرامتر گفت:

فقط میخواستم بگم ازتون خواهش میکنم به مسئول بخش چیزی نگین دکتر. شما که اینجا نیستین. من میمونم و _

 این بیمارستان. ازتون خواهش میکنم این بارو چشم پوشی کنید!

 دستش را روی چشمش فشرد.

 پوشی کنم.. بقیه رو چیکار میکنی؟ با این کار داری صورت مسئله رو پاک میکنی!من چشم_

 اشک از چشمانش چکید.
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 من با بقیه حرف میزنم.. خواهش میکنم دکتر!_

 سرش را با تاسف تکان داد. خسته تر از آن بود که بتواند با او به جر و بحث بنشیند. سرش را تکانی سرسری داد.

 زار بار شکر کن.. چون به خداوندیِ خدا اگه بالیی سرِ اون بچه میومد زندت نمیذاشتم!خدا رو روزی ه_

اشک چشمان دختر شدت گرفت.. فین فین دماغش روی نهایت اعصابش بود. سر ش را بی حوصله روی میز 

 گذاشت و گفت:

گذشته و دیگه نگرانیِ بیهودست. حواست باشه نمیخوام خانواده ی نیکنام چیزی از این جریانات بدونن.کار از کار _

 و در ضمن.. من همیشه انقدر بخشنده نیستم. محض اطالعت قراره تو همین بیمارستان کارم رو ادامه بدم!

 علیپور دستی به چشمان خیسش کشید و با ترس گفت:

 بله متوجه ام!_

 و به سرعت از اتاق خارج شد.

. نیل به سرعت خودش را به تخت رساند. دختر کوچکش بیهوش و تخت حامل بهار را وارد راهروی انتظار کردند

رنگ پریده روی تخت خوابیده بود. آنقدر آرام و عمیق که گویی اصال رنگِ بدی ها و ظلم و ستم دنیا را به روی خود 

دستان  ندیده. همراه تخت وارد اتاقش شد. تمام حرکات پرستار را روی بهار با چشمانش میبلعید . پرستار سرمی به

 نحیفش وصل کرد.

 فقط یه همراه میتونه بمونه. و در ضمن یک ساعت طول میکشه تا بهوش بیاد. هر وقت بهوش اومد خبر بدید!_

سرش را با عجله تکان داد و نزدیک بهش روی صندلی نشست. از دیدن صورت مظلوم و سفیدش سیر نمیشد. انگار 

دستش را روی صورت کوچک و دوست داشتنی اش کشید و رو به  که هزاران سال از دیدنش محروم مانده باشد.

 سام گفت:

 خد ا رو شکر سام.. باالخره تموم شد!_

 سام لبخند آرامی به رویش زد

 نشنیدی دکترش چی گفت؟ قویه.. درست مثل خودت!_

کرد. برای او هم روز  با تردید نگاهش کرد. سام خم شد و بوسه ای بر سرانگشتان بهار زد و اتاق را به آرامی ترک

بسیار دشواری بود. بیرون بیمارستان روی اولین و نزدیکترین نیمکت نشست. سرش را میان دستانش گرفت و 

هوای آزاد و مطبوع اولین روز شهریور را در ریه هایش وارد کرد و برای این زندگیِ دوباره خدا را در دل هزاران بار 

 شکر گفت.

 کرد. سرش را بلند کرد. هلن با لبخندی معنادار نگاهش میکرد. حضور کسی را در کنارش حس

 تموم شد؟_

 سرش را با آسودگی تکان داد.

 باالخره!_

 با همان لبخندِ آرام به رو به رو خیره شد.

 خدا رو شکر.. شما خوبین؟_

ین حس غریبه بود! حسِ مکث کوتاهی کرد.. اولین نفری بود که در تمامِ این مدت از حالش میپرسید.. چقدر با ا

 اینکه کسی حالش را بپرسد.. گرچه از روی ادب و احترام!
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 خوبم.. چجوری پیدام کردی؟_

 شانه اش را باال انداخت.

همه تو ماشین منتظرن.. آفتاب داغ بود یه نیم ساعتی میشه رفتن تو ماشین. من اومدم یه سری بزنم که شما رو از _

 همیدم همه چیز مرتبه!دور دیدم. از همون دور هم ف

 با تعجب به نیمرخش خیره شد! با دیدنِ این حالِ زار و خسته پی به مرتب بودن اوضاع برده بود؟!

 از کجا فهمیدی؟ من که زیاد خوب به نظر نمیرسم!_

 شانه اش را دوباره باال انداخت.

 نجا نبودین!حدسش سخت نبود.. اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاده بود شما اینجوری ای_

 چشمانش را ریز کرد.. مثل همیشه.. هرگز قادر به کشفِ دنیای درونِ این دختر جوان نبود!

 کجا بودم؟_

 برگشت و در چشمانش خیره شد. لبخندش را تکرار کرد و با انگشتش ساختمانِ بیمارستان را نشان داد.

 اونجا.. پیشِ کسی که بهتون احتیاج داشت!_

اختمان برگرداند. تلخندی روی لبش نمایان شد. چقدر خوب فهمیده بود.. در کدام شرایطِ سرش را به طرف س

زندگی میتوانست بدون اندیشیدن به بزرگترین نگرانی اش تنها با احساساتِ خودش درگیر باشد؟ هیچ گاه.. تا بوده 

این همه هشیاری و دقت اش و هست او بود و حمایت های بی پایانش از شیشه ی شکستنیِ زندگی اش! در دلش به 

 آفرین گفت.

بعضی وقت ها فراموش میکنم بهار دخترم نیست. غرق خوشیِ خودم میشم. میگم دختر قشنگی دارم که تو روزای _

 سختِ زندگی همیشه پیشمه و پیششم. ولی ثانیه ای نگذشته حقیقت میخوره تو فرقِ سرم.

 برگشت و نگران به چهره اش خیره شد.

 روزی که بفهمه من و میبخشه؟به نظرت _

 باز هم همان لبخند.. چه آرامش غمگینی پشت این لبخندها پنهان بود!

امیدوارم هیچ وقت اون روز نرسه.. چون روزی که بفهمه شما باید تنها نگران آه و ناله ی پدری باشین که با _

 بیرحمی از وجود جیگر گوشش خبر نداشته!

 !چهره اش سخت شد.. سخت و تلخ

 منظورم بهار بود نه پارسا!.. اون حق نداره آه و ناله کنه. خودش بود که اونا رو بی پناه و تنها ول کرد و رفت!_

 از جایش بلند شد. بادِ مالیم موهای لختِ روی پیشانی اش را به حرکت درآورده بود.

هر چقدر که آرزو کنیم باز هم سهمِ ما تو زندگی بعضی چیزا سهمِ ما نیستن آقای نیکنام.. هر چقدر که بخوایم.. _

نیستن.. بهار باید برای چی شما رو ببخشه؟ بر ای اینکه جورِ اشتباهاتِ پدرش رو کشیدین و بدون چشم داشتی 

 براش پدری کردین؟

 دستی به موهای آشفته اش کشید. آه سینه سوزی کشید و ادامه داد:

هر زاویه ای که فکر میکنم میبینم حقِ یه پدره که از وجود بچه اش  من نمیتونم مثل شما فکر کنم.. هر جوری.. از_

 خبر داشته باشه!

 کیفش را از روی نیمکت برداشت و نگاهش را در نگاه متحیر سام قفل کرد!
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ببخشید.. در هر حال من یاد گرفتم تو زندگی به جای آرزو کردنِ غیر ممکن ها زندگیمو خودم بسازم.. هر چند _

 رچند بیرنگ ولی حداقل خیالم راحته که زندگیم مالِ خودمه.. حقِ خودمه! از کسی قرضش نگرفتم!تنها .. ه

میدانست که تند رفته است.. میدانست که شاید با این جمالت بی پناهی اش را به جان خریده باشد ولی در نظرش 

او را از خواب شیرین و رویای دست  این تلنگر نیاز بود. همان تلنگری که کسی دیگر در جایی دیگر و وقتی دیگر

نیافتنی اش بیدار کرده بود! نیاز بود برای کسی که درست مانند خودش زندگی اش را روی نیلوفرهای آبی شناور بر 

 ی زیر لب گفت و با قدم های آهسته به سمتِ خروجی بیمارستان راه افتاد. "ببخشید"دریای اجنبی بنا کرده بود. 

جای خود را به خنکای مالیم شب میداد. بهار در تمام این ساعات فقط چند بار به مدت کوتاه غروب گرم و سوزان 

چشم باز کرده بود. لبخند کودکانه اش را به روی چهره ی نگران نیل پاشیده و دوباره به خواب فرو رفته بود و همین 

پر تشویشِ نیل را آرامش بخشیده لحظات کوتاه و اندک مانند آب خنکی که روی آتش ریخته شود قلب سوزان و 

بود. همه چیز مرتب به نظر میرسید. به جز خواب سنگین و بی حالیِه بهارکه تحت تاثیر داروهای قوی و نارکوز بود 

 همه چیز تحت نظر و کامال مرتب پیش میرفت!

واکس زده و نوک شلوار رسمی پارسا چندین بار متوالی به بهار سر زده بود. نگاهِ نیل در تمامِ این مدت از کفش های 

و اتو کشیده اش باالتر نیامده بود. حتی هنگام شنیدنِ صدای بم اش موقع صحبت با پرستارها .. نه.. نه! از آن هم 

پیش تر.. حتی هنگام شنیدن قدم های پر صالبتش که با صدای قدم های تمام مردان زندگی اش فرق میکرد و او این 

آن قدم به اتاق تشخیص میداد! انگشتانش را در هم فرو میبرد و سعی میکرد با کمترین تمایز را از ابتدای ورود 

 استشمامِ ممکن در طول زمانی که پارسا در اتاق بود قلبِ زخمی و پر از دردش را مدیریت کند!

ود.. همانی که کلید را داخلِ قفلِ قدیمی چرخاند و وارد حیاط شد. دو روز بود که به خانه ی قدیمی پدرش برگشته ب

سالهای کوتاهی از رو به رو شدن با خالء اش گریخته بود.. همانی که روزی پا گذاشتنِ دوباره در حیاطش را 

بزرگترین و غیر قابل جبران ترین دردِ دنیا میدانست. پوزخندی گوشه ی لبش نشست. چه دردهای غیر قابل تحمل 

به دوش میکشید. حتی فکرش را هم نمیکرد که روزی با  تری در دنیایش وجود داشت.. چه خالء پررنگتری را

 برگشتن به این خانه و پناه بردن به روزهای گذشته بخواهد تحملِ این تنهایی جبران ناپذیر را کمی آسان کند!

به محض ورودش با ماریا رو به رو شد. کیف دسته دارِ چرمش را به دستِ ماریا سپرد و انگشتانش را روی مکان 

 اش فشرد. تحمل فشار سردردِ عصبی اش از طرفی و روزِ سخت و پر استرس از طرفی دیگر! همیشگی

 نگاهی گذرا به خانه ی ساکت و خاموش انداخت. ماریا از کنار گوشش آرام گفت:

 شام حاضره.. هر وقت بگید سفره رو براتون میچینم!_

 چشمش را از درد بست و با تند خویی گفت:

 این المصب عود کنه هیچ کوفتی نمیخورم.. خانوم خوابه؟ خوب میدونی وقتی_

 سرش را پایین انداخت.

 بله آگا!_

 دستگیره ی اتاق را پایین کشید و همان طور که داخل میشد گفت:

 نه شام.. نه چایی. نه قهوه! هیچ کوفتی نمیخورم. فقط راحتم بذار.. !_

دوخت. نفس هایش دوباره تند و عصبی شد. صحنه ی دستهای  طاق باز روی تخت دراز کشید و چشمانش را به سقف

 قالب شده در همِ نیل و سام لحظه ای از جلوی چشمش کنار نمیرفت!
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 ساعدش را روی چشمش گذاشت و زیر لب زمزمه کرد:

 نیل!_

ر میرسید. چقدر عوض شده بود. در آن مانتوی بلند و نخیِ مشکی و شال ظریف و نازک ساده تر از هر زمانی به نظ

بسیار ضعیف تر و سبک تر از قبل بود.. به شدت وزن کم کرده بود ولی ذره ای از کیفیتِ قدم های استوارش کم 

نشده بود. به اندازه ی قبل آراسته و دلفریب نبود اما هنوز هم زیبا بود.. میتوانست به راحتی فهمید که گذر زمان از 

زئی و کمرنگی داشت.. چشمانش سوسوی همیشگی را نداشتند ولی از او هم چیزهایی برده.. زیر چشمش تیرگیِ ج

همه چیز مهم تر آن برق جدید و بُرّنده ی نگاهش بود. همانی که امروز از لحظه ی اول دیدارشان مانند خاری تیز در 

ه نیل را از نیلِ چشمش فرو رفته بود و تا قلبش نفوذ کرده بود.. همان نگاهِ پرکینه و خطرناک.. همان و تنها حالتی ک

 سالهای گذشته متمایز کرده بود!

با هر دو دست صورتش را پوشاند.. نیل و وسوسه ی همیشگی تصاحبِ این ستاره ی زیبا که دیگر بزرگترین ممنوعه 

ی زندگی اش بود. سعی کرد افکارش را متمرکز چیزهایی دیگر کند.. در هر حال نیل دیگر زنی متعهد و متاهل بود 

 قابلش بدون ذره ای فروپاشی و لرزش با اطمینانِ کامل و دست در دستِ همسرش قد عَلَم کرده بود!که در م

دلش برف میخواست.. یخ میخواست.. تگرگ میخواست.. دلش زمستان میخواست. زمستانی که با تمام کوالکش بر 

 قلبش ببارد واین آتشِ دوباره روشن شده از زیر خاکستر را خاموش کند!

های پیراهن مردانه اش را باز کرد و روی تخت نشست. میان برزخ عذاب دهنده اش گیر افتاده بود.. دوباره دکمه 

همان بوی عطر شیرین فرانسوی هوش از سرش برده بود. حاال میان دلش بود و خنجری بزرگ که نوکِ تیز و 

 "او دیگر مالِ تو نیست!"آبدیده اش را هر لحظه در قلبش فرو میبرد و با تمام قدرت فریاد میکشید 

حوله اش را با خشم روی تخت پرت کرد و تن داغ و سوزناکش را به قطرات خنک آب سپرد. همین که از حمام 

بیرون آمد، بی توجه به سردردش کولر را روشن کرد و همان طور با حوله روی تخت دراز کشید. احساس بهتری 

اخمایش را در هم کرد. فحش رکیکی زیر لب گفت و حوله ی  داشت. قدری سبک تر شده بود. صدای تق تقِ در

 سرهمی اش را روی بدنش مرتب کرد!

 بیا تو!_

 ماریا سر به زیر و شرمنده وارد اتاق شد.

 ببخشید آگا.. خانمی اومدن میخوان ببیننتون!_

ه ای تلفن خانه و نفس کالفه ای کشید. میدانست آن خانم کیست! همانی که از لحظه ی ورودش به تهران لحظ

موبایلش را مسکوت نگذاشته بود. صاحب همان صدو دوازده میسکالی که از صبح تا حاال روی گوشی اش چشمک 

 میزد!

سرش را بی حوصله تکان داد. هنوز جمله ای بر زبان نیاورده بود که پرستو با تنه ای ماریا را کنار زد و وارد اتاق شد. 

 ."اشکالی ندارد"حالتش برداشت و با چشم به ماریا اشاره داد که  چشمانش را از موهای سرخ و بی

بند حوله را دور کمرش سفت کرد و مقابل پنجره پشت به پرستو ایستاد. تصویر پرستو روی شیشه ی رو به رویش 

 منعکس شد. پوفی کرد و بی حوصله گفت:

 چی میخوای پرستو؟_

 شت دور قفسه ی سینه اش قفل کرد و سرش را به پشتش تکیه داد.نزدیک شدنش را از شیشه دید. دستانش را از پ
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 همین؟ بعدِ پنج سال دیدمت.. بعد پنج سال دوری و دردی که کشیدم فقط همین نامرد؟ پرستو چی میخوای؟؟_

 چشمانش را با حرص روی هم گذاشت.. اوقاتش تلخ شده بود.. او چه میکشید و این دخترک در چه فکری بود!

 سته ام و حوصله ام ندارم.. بهتره بگی چی میخوای و بری!خیلی خ_

 صدای فین فین پرستو از پشت سرش درد سرش را دوچندان کرد.

تو رو میخوام.. هیچ وقت نخواستی بفهمی.. ببین.. حتی اون دختره هم ولت کرد. همیشه میبینمش با بچش و _

 شوهرش.. از اولشم میدونستم تو مالِ خودمی!

اش منقبض شد. چشمش را به ناخن های بلند و الک زده ی روی شکمش دوخت و دستان حلقه شده ی عضالت فک 

دور کمرش را از هم باز کرد. به طرفش برگشت و سخت و جدی در چشمانش خیره شد! بوی الکل تندی که از نفس 

 هایش می آمد چهره اش را سخت تر هم کرد!

 ما هیچ وقت مالِ هم نبودیم و نخواهیم بود. چه با نیل.. چه بدونِ نیل!کِی میخوای از توهم بیای بیرون پرستو؟ _

دماغش را باال کشید و سرش را به زیر انداخت. از مکاری و حیله های زنانه اش عضالت معده اش هم منقبض و 

 سخت شد!

 من واسه ی اون اینجا نیستم!_

 بی حوصله از کنارش گذشت و روی تخت نشست.

 ایی؟واسه چی اینج_

 دستی زیر چشمان سیاه و آرایش پخش شده اش کشید و مقابلش ایستاد.

پدرم فوت کرده.. نمیدونم میدونی یا نه.. یه ساله که دیگه نیست.. مادرم هم ازدواج کرده.. من دیگه جز تو کسی _

 رو ندارم پارسا.

ر اصیلی که همیشه مورد تحسین و احترام عفت ابروهایش را با استهزا باال برد. این بود.. خانواده ی با شیرازه و ماد

 بود همین بود!

 خوب؟!_

از دیدن چهره ی جدی و بی حالتِ پارسا عصبی شد. دستش را محکم روی صورتش کشید و صدای مرتعشش را باال 

 برد!

تو همه ی خوب؟ فقط خوب؟ دارم میگم من جز تو دیگه کسی رو ندارم. همه جا رو خوردم ولی پیدات نکردم. ببین _

 این پنج سال چند بار به اون گوشیِ کوفتیت زنگ زدم که به محض وصل شدنِ سیمکارتت فهمیدم برگشتی.

 رو به روی پارسا روی زمین زانو زد.

 من دوستت دارم پارسا.. چرا باور نمیکنی؟_

بانه اش تا خودِ پوزخند صداداری زد.. خبر نداشت.. خبر نداشت که آوازه ی بی عفتی و آمار پارتی های ش

 سانفرانسیسکو رسیده! به طرفش خم شد و با همان ابروهای باال رفته و پر تمسخرش گفت:

نمیدونم دقیقا دنبالِ چی هستی ولی حتی اگه بدونم جز تو زنی تو دنیا نمونده بازم حاضر نیستم یه روزمو باهات _

تِر پارتی هاتو دارم خانومِ عاشق! میدونی مصارف مفید بگذرونم.. خبرای دستِ اولت رو از ایمان میگرفتم! آمارِ اَف

 دخترایی که مثلِ تو خودشونو باختن چیه؟؟
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اشکهایش را با دست پاک کرد. از جایش بلند شد. کمربندِ مانتوی ماکسی اش را باز کرد. لبخند دلبرانه ای زد و دو 

 طرف مانتویش را از هم باز کرد!

 آره میدونم چیه!!_

ینِ پارسا با حیرت و خشم از روی تنش سر خورد و به انگشتهای پایش رسید. دندانهایش را روی هم چشمان خشمگ

 فشرد.

 چی رو میخوای ثابت کنی پرستو؟_

میخوام ثابت کنم برای چی اینجام.. مگه بهم تهمت نمیزنی؟ مگه نمیگی همه جا صحبتِ منه؟ باشه.. اینجا هم یه جا _

 مثلِ جاهای دیگه!

هوع داشت.. نمیدانست از درد شدید میگرنش است یا از دیدن صحنه ی مزخرفِ چند ثانیه ی پیش! این احساس ت

روباهه مکار با خود چه فکر کرده بود؟ که با استفاده از جاذبه های جنسی اش میتواند آینده اش را با او تامین کند؟ 

ها و نیازهایش بیگانه است.. تنها چیزی که در  در دلش خندید.. تلخ خندید.. نمیدانست چند وقت است که با احساس

خاطرش مانده بود این بود که بعد از آن تجربه ی شیرین و مقدس اش، بعد از آن حجله ی اهورایی و آسمانی اش 

هیچ وقت حتی به لغزیدن هم نیاندیشیده بود.. احساسات مردانه اش را در گروی عشق بزرگ و تجربه ی تکرار 

 بود و چشم بر روی تمام لذت ها و خوشی های دنیا بسته بود!ناشدنی اش گذاشته 

با حرکتی آنی و عصبی مچ دست پرستو را در دست گرفت. بدون اینکه سرش را باال کند دو طرف مانتویش را روی 

 هم انداخت. بازویش را سفت چسبید و او را تا دم در اتاق هل داد.

ز زندگیم گم شی بیرون.. همین فرصتم به خاطر دوستی پدرت با پدرم و این بارِ آخریه که دارم بهت هشدار میدم ا_

 ارزشی که برای خاکِ ترش قائلم دارم بهت میدم. بزن به چاک و دیگه دورو برم پیدات نشه!

در را پشت سرش بست و قفل کرد. از همه ی دنیا بریده بود. دلش آرامش میخواست.. پاکی و معصومیت 

یخواست.. محبت میخواست.. نه زن.. و نه زنانگی! دلش احساسی لطیف میخواست. حوله میخواست.. دلش سادگی م

 ی خیسش را روی زمین پرت کرد و دوباره به خنکای قطرات آب پناه برد!

. 

. 

صبحِ زود از خواب بیدار شده بود. دلش میخواست برای کنترل بهار زودتر از همه به بیمارستان رسیده باشد. کیفش 

 شت و به طرف جاکفشی راه افتاد. صدای مادرش را از پشت سرش شنید:را بردا

 بازم بدونِ صبحانه میری؟_

دلش برای مادرش میسوخت.. برای لحظه ای همسُفرگی با یکدانه فرزندش بال بال میزد. برگشت و سعی کرد 

 لبخند تصنعی و مالیمش را گوشه ی لبش حفظ کند!

 ردم. باید برم.. دیرم میشه!از ورزش که اومدم آب پرتغال خو_

لبهای عفت بعد از مدتها به لبخند ضعیفی مزین شد. همین که پسرش دلیلی برای ادامه ی زندگی یافته بود دلش را 

 خوش میکرد.. چه اهمیتی داشت که آن دلیل دختر کوچکِ تنها عشقِ پسرش باشد.. مهم بود؟

 باشه پسرم.. خدا پشت و پناهت!_
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ی دسته ی کیف فشرد. جلو رفت و رو به روی مادرش توقف کرد. سرش را خم کرد و پیشانیِ انگشتانش را رو

مادرش را بوسید. قلبش سرتاسر آرامش شد. چشمهای عفت از تعجب گرد شد. لبخند آرامی به روی مادرش زد و 

 به سمتِ در برگشت.

 

 

 .نیل برای بارِ دهم لقمه ی کوچکِ کره و عسل را مقابل بهار گرفت

 مامانی؟ بخدا اگه نخوری خوب نمیشی قربونت برم!_

بهار با بی میلی شانه اش راباال انداخت. درد شدیدی در ناحیه سینه اش حس میکرد. بی حال بود و بی میل. نیل 

 چشمهایش را با عصبانیت بست و سرش را تکان داد.

 وردی ممکنه تصمیمش عوض بشه ها؟بابایی رفته بود نیکُل و بیاره برات. حاال اگه بشنوه چیزی نخ_

سرش را برمیگرداند. حتی وسوسه ی آمدن عروسک مورد عالقه اش هم نتوانسته از بی قراری اش کم کند. بی تاب 

بود و کم حوصله. نیل متوجه این بیتابی شد و سعی میکرد او را به حرف بیاورد ولی ظاهرا بهار میلی به سخن گفتن 

 نداشت.

 فر داره بداخالقی میکنه!میبینم که یه ن_

صدای پارسا دستِ مانده در هوای نیل را خشک کرد. چشمانش دوباره اتوماتیک وار زمین را هدف مگرفت. نفس 

 عمیقِ آرامی کشید و اخمهایش بی اراده در هم فرو رفت.

 ویش زد.بهار سرش را برگرداند. با دیدن اخم مصنوعی و لبخند مالیم پارسا او هم لبخند آرامی به ر

 سالم!_

پارسا آرام به تختش نزدیک شد. سالمِ زیر لب نیل را جواب داد و دست به سینه مقابل بهار ایستاد. نگاهی گذرا به 

 صبحانه ی دست نخورده و لقمه ی آماده ی داخل سینی انداخت و گفت:

 چرا صبحونت و نخوردی دختره خوب؟_

 ستان گرفت.بهار نگاهش را با غیض از سینی فلزی بیمار

 میخوام برم خونمون!_

 "پس چرا به او چیزی نگفته بود!"نیل چشم از زمین برداشت و با تعجب به چهره ی دخترش خیره شد. 

پارسا دستش را داخل جیبش فرو برد. این نزدیکیِ چند سانتیمتری با نیل آرامِ قرارش را گرفته بود. دلش 

از فرارش میترسید. همین که در کنارش نفس میکشید قدری آرامش  نمیخواست نیل را متوجه این آشفتگی کند.

 کرده بود. گرچه در عنوان پزشک دخترش!

 پس دوست داری از دستِ من خالص شی؟_

بهار اخمهایش را در هم کشید. دلِ نیل از درون لرزید. نگاهش از وسط به نیم رخِ هر دویشان حاکم بود. دیدن این 

 اهشان دلهره اش را دوچندان میکرد.شباهت رفتار و اخم و نگ

 نه خیرم!_

لبخند صمیمی ای روی لب پارسا نشست. درست برعکس مادرش بود.. تخص و یکدنده! نوک دماغش را با دو 

 انگشت کشید و کنارش روی تخت نشست.

 ولی اگه بری من دیگه نمیتونم ببینمت!_
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 شد. چشمهای غمگینِ نیل به رقص درآمدند. نگاه بهار نگران

 خوب میاین خونمون؟_

نیل سرش را دوباره پایین انداخت. پارسا سرش را برگرداند و نگاهش کرد. جوابی برای دادن نداشت. گوشیِ طبی 

 اش را در گوشش فرو برد.

خوب! فعال یه نفس عمیق بکش ببینم حال و روز کوچولوی اون داخل چه جوریاست، بعدا نوبت به حرف حسابمون _

 هم میرسه!

 بهار لبخندی زد و چند نفس عمیق کشید. پارسا راضی از نتیجه دستش را آرام روی موهای پریشان و بلندش کشید.

 خوبه.. خیلی خوبه!_

چشمانِ نیل از خوشحالی برق زد. گلویش را صاف کرد و با همان اخم بدون اینکه در چشمانِ پارسا نگاهی کند 

 پرسید.

 ر؟کی میتونیم ببریمش خونه دکت_

 پارسا بزاقِ تلخ و سنگینش را به سختی فرو داد.

اگه همه چیز اینجوری مرتب باشه تا پنج شنبه مرخص اش میکنم. جایی برای نگرانی نیست. خدا رو شکر خوب از _

 پس عمل براومده.

 چشمکی به بهار زد.

 مگه نه؟_

 بهارهم با چشمکی ناشیانه جوابش را داد:

 خودم میشم!بله! گفته بودم برنده _

 پارسا خنده ی بلندی سر داد.

 فعال که برنده منم که تو اینجا خوابیدی کوچولو!_

 دست به سینه شد.

 نه خیرم.. خودِ خودمم!_

سام وارد اتاق شد. صدای خنده ی بلند پارسا را از بیرون اتاق شنیده بود. دلشوره ی عجیبی داشت. همین که وارد 

دید چیزی از درونش فرو ریخت. با حفظ ظاهر و تعادلش جلو آمد و با سالمی بلند همه را شد و جمع سه نفره شان را 

متوجه خود کرد. بهار با دیدن نیکُل دستهایش را به هم کوبید و خواست تا در جایش جا به جا شود ولی پارسا مانع 

 شد و با مواخذه نگاهش کرد!

 ات! از جات بلند نمیشی خانومِ بداخالق!اُ ..اُ ؟ دیگه قرار نبود بزنی زیر قول و قرار_

 لب برچید و به چشمهای آبیِ خرس خیره شد.

 من بداخالق نیستم!_

 سام با لبخندی محبت آمیز جلو آمد. نیل از جایش بلند شد. نایلون سیاه رنگ و بزرگی را به دستش سپرد.

غذا گذاشته توش . سفارش کرد حتما  اینا لباس ان. بهتره عوضشون کنی وگرنه مریض میشی. خاتون یکم هم_

 بخوری!

 سرش را تکان آرامی داد.
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 ممنون!_

 کنار تخت بهار ایستاد و دستش را روی سرش کشید.

 دخترِ بابا چرا حوصله نداره؟_

 شانه اش را باال انداخت.

 دوست ندارم اینجا رو بابایی. دلم میخواد بریم خونمون!_

ی سام بر روی بهار نگاهی پر حسرت به نیل انداخت. امتداد نگاهش تا بهار و سام پارسا از پشتِ قامتِ خم شده 

ادامه یافت و نهایتا روی کاشی های سرد و بی جانِ کفِ اتاق سُر خورد. دیگر برای او جایی نبود! دکتری که به 

جمع سه نفره ی آنها میدید.  بیمارش سر زده و وظیفه اش را انجام داده.. دیگر نه بهانه و نه دلیلی برای ماندنش در

سرش را به تلخی تکان داد و بدون اینکه کسی را متوجه حضورش ببیند بی صدا از اتاق خارج شد. نیل با بیرون 

رفتنش نفس عمیقی کشید که سام را متوجه خودش کرد. چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت.. هیچ وقت نداشت. 

 لبخند خسته ای به رویش زد.

 مه چی مرتبه و جایی برای نگرانی نیست!میگه ه_

 سام جلو آمد. سرش را نزدیک نیل برد و بدون اینکه پلک بزند در چشمهایش زل زد.

 واقعا مرتبه؟_

احساس خفگی میکرد. به یاد نداشت هیچ گاه سام او را اینچنین بپاید و در منگنه قرار دهد. پلکهای لرزانش را با 

 اطمینان روی هم گذاشت.

 شک نکن!_

 

 

 

*** 

 

 نسیم بادکنک آخر را هم به دستِ بردیا داد.

 خالصه گفته باشم.. همه ی این کارا تالفی داره.. بعدا از من دلخور نشو غولِ بی شاخ و دم!_

 بردیا نگاهی به چهره ی شاکی و باد کرده اش انداخت و خنده بلندش را سر داد.

 وای بزرگ شی تو؟نسیم بخدا خیلی بچه ای.. کِی میخ_

 اخمای نسیم ناخودآگاه درهم شد. دست به سینه روی مبل نشست.

 باشه نگو.. به درک به جهنم!_

 بردیا با خنده از نرده بان فلزی پایین آمد و با دو انگشت لپش را کشید.

ول میدم آخر شب حاال قهر نکن بابا بچه ننه. قول بده امشب بچه ی خوبی باشی و خوب ازم پذیرایی کنی منم ق_

 بهت بگم!

هلن ظرف بزرگ میوه را روی میز گذاشت و با لبخند به کل کلِ بچه گانه اشان خیره شد. از وقتی که نسیم آن بسته 

ی کادوپیچی کوچک را در جیبِ بردیا یافته بود اوضاع همین بود.. اصرار های بیش از حدِ نسیم و مقاوت بردیا در 

 کادو! مقابل اعتراف صاحبِ بسته ی
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تا ساعتی دیگر قرار بود بهار به خانه بیاید. سام به این مناسبت میهمانیِ بزرگی ترتیب داده بود. صدف و فرامرز 

 دیشب رسیده بودند و تمام دوست و آشناهای سام به این میهمانی دعوت بودند.

 دستِ خاتون روی بازویش نشست. برگشت و با لبخند به چهره ی مهربانش خیره شد.

 تو چیزی نیاز نداری مادرجون؟ صدف داره میره بازار. اگه دوست داری باهاش برو!_

 صدف با شتاب از پله ها پایین آمد. هلن نگاهش را از او گرفت و با اطمینان گفت:

 نه خاتون جون. من چیزی نیاز ندارم. خیالتون راحت!_

فد و پی به غم بزرگ و دردناکِ درونش ببرد.. چشمهای خاتون غمگین بود. دلش میخواست دلِ دخترک را بشکا

 چیزی که او را از درون چنین و چنان میکرد اما دم نمیزد!

باشه مادر.. پس برو کم کم حاضر شو. دوش بگیر. به کارات برس. اینجا دیگه کاری نیس. مابقی کارا رو رزا _

 میرسه!

ه دوید. بسته ی کادوپیچ شده ی کوچک در دستانش بود. نسیم از روی کاناپه ها پرید و با جیغ بلندی سمتِ راه پل

بردیا با اخم دنبالش میدوید. با دو خودش را به اتاق خالی طبقه ی باال رساند ولی همین که خواست در اتاق را ببندد 

 بردیا وارد شد. با شتاب روی تخت پرید و مشغولِ باز کردن بسته شد. بردیا با حرکتی آنی روی تخت پرید و مچ

 دستش در دست گرفت!

 اینجا اون جاییه که فضول و میبرن!_

 سعی کرد دستش را از دستان قوی بردیا خارج کند.

 به خدا کاریش ندارم.. فقط میخوام ببینمش.. آآی دستم!_

با دستِ دیگرش بسته را از دستِ نسیم گرفت و داخل جیب شلوارش فرو برد. مچ دست نسیم هنوز هم در دستانش 

بود. هر دو روی تخت بزرگ و دو نفره ایستاده بودند. فاصله ی بینشان کمتر از چند سانتیمتر بود. جدی تر  محصور

 از هر زمانی به چهره اش خیره شد.

اگه فوضولی داره میکشتت باید بگم اونی که دنبالشی امشب بین مهموناست. اگه یه ذره دندون رو جیگرت بذاری _

 باهاش آشنات میکنم!

 نسیم مثل کنجشکی به درو دیوار کوبید. گزینه های ممکن همچون نواری باریک از جلوی چشمش میگذشتند.قلبِ 

 "هلن.. ؟.. صدف..؟ سپیده؟... یا شاید هم کسی از میان مهمانهای سام! چگونه تا به امروز نفهمیده بود؟"

 سرش را با ناراحتی پایین انداخت و از روی تخت پایین پرید.

 صبر میکنم تا ببینمش.. دوتاتونم برین به درک!باشه.. _

همین که در را با خشونت پشت سرش بست بردیا لبهای به هم فشرده اش را از هم باز کرد و خنده ی بلندش را سر 

 دادو روی تخت دراز کشید و دستش را زیر سرش گذاشت. با لبخند به سقف خیره شد و زیر لب زمزمه کرد:

 االخره میفهمی!عجله نکن بچه... ب_

 

 زنگ در به صدا در آمد. هلن قبل از اینکه کسی از جایش تکان بخود سراسیمه از پله ها پایین آمد.

 من باز میکنم!_
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خاتون با لبخند به لباس بلند وآبی رنگش خیره شد. مثل همیشه پوشیده ولی شیک. روسریِ کوچکش مانند همیشه 

عتقادات این عضو جدید خانواده را از بر بود. سرش را با رضایت تکانی داد روی سرش قرار داشت. دیگر عادات و ا

و نظاره گرِ ورود سام، نیل و بهار شد. از روی مبل برخاست. دستانش را از هم باز کرد و با چشمانی نمدار منتظرِ 

 آغوش پاک و با محبت نتیجه ی کوچکش شد!

ا از نظر گذراند. چشمانش سرشار از شوق و شادی شد. لبخند بهار با دقت منزلِ پر از بادکنک و تزئین شده ر

قدرشناسانه ای زد و با قدم های سریع خودش را به خاتون رساند. در آغوش نرمش فرو رفت. لحظه ای چهره اش از 

با درد جمع شد اما اهمیتی نداد. دلش برای این بوی یاس لک زده بود. خاتون با سر جواب سالم نیل و سام را داد و 

 شست دستش اشک سمج گوشه ی چشمش را زدود!

 خوش اومدی جیگر گوشم! خوش اومدی!_

 سرش را بلند کرد و با معصومیت به چشمان چراغانی و چین خورده ی خاتون نگاه کرد.

 دلم واست یه ذره شده بود!_

بودند. بهار که تازه متوجه  بردیا از پله ها پایین آمد. همه کنار خاتون ایستاده بودند و منظر رسیدن نوبتشان

پدربزرگ، مادربزرگ و بقیه شده بود از آغوش خاتون بیرون آمد و تک به تکشان را بوسید. سرش را روی شانه ی 

 بردیا گذاشت.

 دلم واسه خونمون تنگ شده بود دایی!_

 بردیا دستش را روی خرمن نرم و بلند موهایش کشید و زیر گوشش گفت:

 ی. به همه نشون دادی قوی هستی. مگه نه؟دیگه تموم شد دای_

 سرش را از شانه اش جدا کرد و با لبخند تکان داد. نیل آهسته جلو آمد. دستش را مقابل بهار دراز کرد.

 بیا بریم لباساتو عوض کنیم و نهار بخوریم! باید برای شب حسابی آماده باشی!_

 چشمانش دوباره برق زد.

 مانی؟مهمونا ساعت چند میان ما_

 نیل لبخند خسته ای به رویش زد. چقدر این روزها سخت گذشته بود!

 تا تو آماده بشی میرسن دخترم!_

بهار سرش را برگرداند و با نگرانی به سام خیره شد. سام با لبخند چشمکی زد.. جوابش را با چشمکی ناشیانه داد و با 

 خیال راحت همراهِ نیل به طبقه ی باال رفت!

ان چای را مقابلش قرار داد. از صحبتِ آن روزشان به بعد سعی کرده بود کمتر با هم رو به رو شوند. سام هلن فنج

 نگاهی گذرا و جدی به چهره اش انداخت و زیر لب تشکر کرد. رو به خاتون کرد.

 بابا و صدف کجان؟_

 فرامرز صدف و برد تا همین پاساژ. اآلنا دیگه میرسن!_

 تکان داد. سرش را با استفهام

 چیزی شده مادر؟_

 با چشمهای ریز شده به چهره ی نگران خاتون خیره شد.

 نه! چی قرار بود بشه؟_
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 به هلن اشاره کرد.

 اشتباهی ازش سر زده؟_

 سرش را برگرداند و به نیم رخِ هلن خیره شد. نفس عمیقی کشید!

 چیزی نشده.. واقعیته دیگه.. شنیدنش همیشه تلخه!_

اتون نگران تر شد. منتظر به ادامه ی حرفِ سام، به لبهایش چشم دوخت. سام سرش را پایین انداخت و نگاه خ

 انگشتش را به لبه ی استکان کشید.

زندگیم مثلِ مرداب میمونه خاتون.. یه مردابِ عمیق و خطرناک که از دور آروم و بی خطر نشون میده. هر چی _

 م. یا باید همینجوری بی حرکت و مثل مرده توش بمونم یا ...بیشتر دست و پا بزنم بیشتر غرق میش

 نفس عمیق دیگری!

 پارسارم دعوت کردم!_

_... 

 برگشت و به خاتون نگاه کرد. نگاه منتظرش را که دید، ادامه داد:

 نتونستم درخواست بهار و رد کنم. خیلی اصرار کرد!_

 فقط به خاطر بهار؟!_

 کشید. چه اعتراف سختی!دستی به ریشهای نامنظمش 

 نه.._

 دستش را روی شانه ی سام گذاشت.

 نیل چی؟ اون هم موافق بود؟_

 سرش را برگرداند. نگاه مغمومش نگران هم شد. به نقطه ای پشتِ سر خاتون خیره شد!

 نمیدونه... هنوز بهش نگفتم!_

 خاتون با ناراحتی اخم هایش را درهم کشید.

 میدونی..کار بدی کردی! مگه ن_

 با دستانش صورتش را پوشاند و عجوالنه گفت:

میدونم.. میدونم.. ولی چیکار میکردم؟ قبل از اینکه من قبول کنم بهار دعوتش کرد. اون رد کرد و گفت کار دارم _

 ولی تو نگاهش یه چیزی بود که تا استخونامو سوزوند.. نخواستم گربه کوره باشم!

 نشست. دست مردانه ای روی شانه اش

 نبینم تو فکری جوون! بیا.. اینم از دخترت!_

سرش را باال آورد و به چهره ی آرامِ فرهاد خیره شد. لبخند خسته و کم جونی زد.نگاهی گذرا به خاتون کرد و 

 دوباره سرش را برگرداند.

 ببخشید بابا... این چند روز حسابی بهتون بد گذشت! خونه هم نبودیم بهتون برسیم!_

 وان چایش را روی میز گذاشت و کنارش روی مبل تک نفره نشست.لی

 این چه حرفیه. مگه اومده بودیم مهمانی باباجان؟_
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خاتون بی صدا از جایش بلند شد و جمع مردانه شان را ترک کرد. دلش شور میزد. هم برای بال بال زدن پسرش و 

خبر از طوفانِ امشب مشغول سر و کله زدن با بهار بود.  هم برای قلب زخمی و خسته ی دختری که در طبقه ی باال بی

 دستش را روی زانوهایش گذاشت و به طرف جمع چند نفره ی ژاله ، زینت و دخترها حرکت کرد!

. 

. 

لنگه ی بعدی گوشواره ی کوچکش را هم داخل گوشش کرد. لبهایش را کمی به هم مالید تا کمی از غلظت رنگش 

ه آرامی باز شد. بدون اینکه سرش را برگرداند از آینه داخل شدنِ آرامِ سام را دید. لبخند کاسته شود. در اتاق ب

 مالیمی به رویش زد. سام با تحسین نگاهش کرد و بهش نزدیک شد.

 بهت میاد!_

ه نتوانست چیزی بیشتر از آن بر زبان بیاورد.. هیچ وقت نتوانسته بود.. نتوانست بگوید در این پیراهن خمره ای

 زرشکی چقدر باریک و نحیف.. تا چه حد زیبا و دوست داشتنی شده است!

 نیل سرش را به یک طرف خم کرده بود و هنوز با گوشواره اش درگیر بود.

 کاش مینداختیم واسه فردا شب. خیلی خسته ام. بهار هم خستست! اصال حوصله ی مهمونی رو نداشتم!_

 تر شد. زودتر از نیل دست برد به سمتِ سینه ریزِ ظریفِ روی میز توالت!با حفظ همان لبخند مالیم بهش نزدیک 

قرار نیست خسته بشی خانومم. رزا و سه تا میزبان هستن تا کارا رو انجام بدن. واسه روحیه ی بهار الزم بود! _

 خواستم بریز و بپاشا زود تموم شه!

ش برای تخت دونفره و آغوش دخترکش لک زده بود. هنوز راضی نشده بود. از میهمانی و شلوغی بیزار بود. دل

لبخندی مصنوعی به رویش زد و با دستش موهایش را باال برد. سام سینه ریز ظریف را دور گردنش آویخت و 

 مشغول بستن قفلش شد. دلش از عطر خوشبو و با طراوتِ نیل بیقرار شده بود!

 ت بنداز!جمع خودمونی نیست خانومم.. یه چیزی روی دوشت و سر_

 نیل با تعجب برگشت و منتظر نگاهش کرد که گفت:

 پارسا رو هم دعوت کردم!_

چشمان مبهوت نیل روی چهره ی سام متوقف شد. دستش در هوا خشک شد. سام قفل زنجیر را بست و موهای در 

 هوا مانده ی نیل را روی گردنش ریخت.هنوز جرات نداشت به چشمانش نگاه کند.

 ار که اینطور خواست و البته زحماتی که کشید!به خاطرِ به_

 نیل آب دهانش را به سختی فرو داد و مستقیم در چشمانش خیره شد.

 چرا؟!_

نگاهش را در اجزای صورتِ نیل به حرکت درآورد. چهره ی خسته و پریشانش تنها با ذره ای آرایش مالیم از این 

ی صورتش ریخته بود. دست برد و کنارش زد. دلش لرزید. از این رو به آن رو شده بود. طره ای از موهای فرش رو

 که میبایست این نقاشیِ زیبا و خواستنی را امشب با چشمان رقیبش شریک می بود دلش لرزید!

 چی چرا؟ نباید دعوتش میکردم؟!_

 د.تک خنده ای عصبی کرد. سرش را پایین انداخت و سعی کرد با بستن چشمانش اعصابش را کنترل کن

 حواست هست داری چیکار میکنی سام؟ داری با این کارات پاشو به این خونه باز میکنی.. هیچ میدونی..._
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 انگشت سبابه اش را مقابل لبهایش گرفت.

 هیــش! میدونم نگران چی هستی.. نگران نباش. من حواسم به همه چی هست!_

 شمش را هم!سعی کرد لرزش صدایش را کنترل کند.. اشک سمجِ گوشه ی چ

 من چی پس سام؟ حواست به منم هست؟!_

همین جمله ی کوتاه اما پرمحتوا، خنجری شد و در دلش فرو رفت. تلخندی روی لبش نشست. با دستهایش صورتِ 

 نیل را قاب کرد و با صدایی آرام و دورگه گفت:

 هست.. به خداوندیِ خدا هست.. فقط یکم قوی باش.. یکم !_

ن شد. میدانست که با سخنان نسنجیده اش دستش را پیش سام رو کرده است ولی میترسید. از چشمان نیل غمگی

فرو پاشیده شدن نظام این زندگی.. از دوباره بیدار شدنِ قلب مرده اش.. از از دست دادنِ این آرامشِ مصنوعی 

 میترسید!

 ایین انداخت.بی صدا سرش را پایین انداخت و لب گزید. سام آهی کشید و دستانش را پ

 میرم پایین. دیر نکن!_

سرش را تکان آرامی داد. صدای بسته شدن در را که شنید سرش را باال کرد. به سمت آینه برگشت و به چهره ی 

خودش خیره شد. وسواس گرفته بود. دلش میخواست نامرتب باشد. دستمالی برداشت و با خشونت روی لبها و گونه 

 با بودن.. از آراستگی میترسید!اش کشید. میترسید. از زی

 تقه ای به در خورد. دستمال را در سطل آشغال انداخت و دستی سرسری به موهایش کشید.

 بفرمایین._

فرامرز داخل شد. برای آنکه سردی چندین و چند ساله بین پسر و عروسش را تشخیص دهد نیاز به تجربه ی زیادی 

 عمیق کافی بود.نداشت.. برایش تنها یک نگاهِ ساده و 

 کار داشتی؟_

 لبخند دستپاچه ای زد و به طرفش قدم برداشت.

 نه پدرجان بفرمایین!_

روی تخت نشست. جعبه ی قرمز رنگ و مخمل جواهر را کنارش گذاشت. زند گی مشترکش با جنسِ لطیف عمری 

یر قابل نفوذ بود..درست سه ساله داشت. بعد از همسرش هرگز آرامشش را با کسی سهیم نشده بود. سخت و غ

نقطه ی مقابل سام.. ولی در همین زندگی سه ساله و تاهل کوتاه مدتش آنقدری تجربه کسب کرده بود تا بتواند از 

 نگاه یک زن پی به عالقه اش به مردش ببرد!

 مشکلی هست؟_

شاید صدایمان را "د ضربان قلب نیل شدت گرفت. انگشتانش را درهم فشرد و نگاهش را دزدید. با خود اندیشی

 "شنیده باشد!

 نه پدرجان.. چه مشکلی؟_

نگاه تیزبین و نکته سنجش را از چهره ی آشفته ی نیل گرفت. در جعبه های کوچک را باز کرد و آنها را رو به نیل 

 گذاشت.

 برای بهار خریدم. ببین کودومشون قشنگن امشب کادو بدم؟_
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 جعبه انداخت. قدرشناسانه نگاهش کرد و گفت:نیل نگاهی به دو دستبندِ ظریف درون 

 چرا زحمت کشیدید پدر جان؟ خیلی قشنگن!_

 چشمهایش را با اطمینان روی هم فشرد.

 انتخاب کن!_

هر دو را از نظر گذراند. دستش را روی دستبند ظریفی که دو پروانه کنار هم رویش نقش بسته بود گذاشت. فرامرز 

 گرفت و ابروهایش را باال برد! جعبه اتخاب شده را در دست

 ظریف و قشنگه.. مثل خودت!_

 لبخندی شرمگین زد و سرش را پایین انداخت!

 ولی برای یه زندگیِ کامل اینا کافی نیستن!_

 در جعبه را بست. پا روی پا انداخت و به رو به رو خیره شد.

ن همیشه از خودش میگذره. خیلی سعی کردم سام درست مثل مادرشه.. مهربون و فداکار.. برای زندگی دیگرو_

 تغییرش بدم ولی نشد. انگار به دنیا اومده که زندگی دیگرونو کامل کنه!

تنگنای بدی بود. دیگر شکی نداشت که این صحبت دو پهلو و نیشدار اشاره ای قوی به وضع زندگی مشترکشان 

 رز هنوز هم به رو به رو بود!دارد. مقید و پر استرس به جان ناخن هایش افتاد. نگاه فرام

 هنوز جوونه.. هنوز خونِ داخل رگهاش داغه.. هنوز شکستِ واقعی رو، باختن و، از دست دادن و نچشیده!_

 مکثی کرد و ادامه داد:

 با همه ی زجری که کشیده هنوز نمیدونه یعنی چی!_

 آورد. برگشت و به نیل زل زد. نیل سنگینی نگاهش را حس کرد و سرش را باال

 من این نگاه و میشناسم. این نگاهِ نگرانِ یه زن به مردش نیست!_

 نیل یکه خورد. با ترس به چهره ی این پیرِ پرتجربه خیره شد!

نمیخوام بیشتر از این زمین بخوره.. بهش فرصت بده تا کامل خم نشده بلند شه. بذار بفهمه کیه و کجای زندگیته.. _

 یشه ولی پا میشه! اون پسرِ منه!سخته.. میشکنه.. داغون م

نی نی چشمانش به حرکت درآمد. کاش میتوانست با تمام وجود از آن محل بگریزد. کاش راه فراری از این 

 چشمهای نگران و پدرانه وجود داشت! با لکنت و به زور زمزمه کرد:

 منظورتونو نمیفهمم!_

 فت. بدون اینکه برگردد با صدایی قاطع گفت:جعبه را در دست گرفت.از جایش بلند شد. به سمت در ر

منظورم واضحه دخترم. اجازه بده زندگی کنه. نه اینکه برای زندگیِ کسِ دیگه ای نفس بکشه! تا دیر نشده اجازه _

 بده!

 

دستش را روی قفسه ی سینه اش گذاشت. باالتنه ی تنگ پیراهنشش بیش از پیش راه نفسش را گرفته بود. دستی 

ش کشید و هراسان از جایش بلند شد. چه زندگی پر نقص و بیهوده ای برای سام درست کرده بود که به گردن

 مشکالت از شکاف عمیقش چنین به بیرون تراوش کرده بودند؟
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نگاهی سرسری از آینه به خودش انداخت . شال بلند و مشکی رنگش را سر کرد و بی حوصله از اتاق خارج شد. 

. عموزاده های سام که در آن سرِ تهران زندگی میکردند و تنها برای تبریک عقد نزدشان آمده مهمانها رسیده بودند

بودند، زوج های جوانی که در تولد سه سالگی بهار به منزلشان آمده بودند و چند باری همراه ِهم به گردش رفته 

عید که گوشه ای از سالن ایستاده بودند. بودند.خانواده ی خودمانی خودشان و دایی محمود و البته سپیده ، گالره و س

 نفسی تازه کرد و از پله ها پایین آمد. سام راست میگفت! مهمانی خودمانی نبود!

 باورش نمیشد تنها در یک روز توانسته باشد همه ی این انسان ها را دعوت کند!

داد. فکرش هنوز درگیر همان از گوشه ی سالن شروع به خوش آمد گویی کرد. چهره ها را به درستی تشخیص نمی

چند جمله ی پرمحتوا و قاطع فرامرز بود. تشویش و اظطراب از تمام حرکات شتابزده و بی حواسش مشهود بود و 

 این استرس از نگاه تیزبین خاتون و سام به دور نماند. گالره دستش را روی شانه های ظریفش گذاشت.

 خوبی ؟ چرا رنگت پریده؟_

 ار گشت.با چشم دنبال به

 خوبم.. بهار کجاست؟_

 نگاه نگرانش را به سعید دوخت.

 تو حیاطن با بچه ها . میخوای بشینی؟_

 نگرانی اش دوچندان شد..سرش را با نفی تکان داد.

 نباید زیاد تکون بخوره..از خودتون پذیرایی کنین. من خوبم!_

باش. نسیم و بردیا پیششون نشستن. بازیِ بی تحرک تو نگران خودت باش که رنگ به رو نداری! نگران بهار هم ن_

 میکنن!

دستانش را در هم فشرد و با شتاب سمتِ سام رفت. سام کنار در ایستاده بود و به میهمانان تازه وارد خوش آمد 

 میگفت. به او ملحق شد و همان طور که با خنده ای مصنوعی سرش را برای خوش آمد تکان میداد گفت:

 زی گفتی؟به پدرت چی_

 نگاه سام متعجب شد!

 به پدرم؟.. از چه نظر؟_

میدانست که از محاالت است ولی بی اختیار پرسیده بود. آنقدر گیج و سرگردان بود که خوب و بد سخنان را 

 تشخیص نمیداد.

 هیچی.. ولش کن!_

 سام به سمتش برگشت. اخم ظریفی زینت بخش چهره ی مردانه اش شد!

 ؟چیزی بهت گفته_

 سرش را بی حوصله تکان داد.

 نه سام.. چیزی نیست!_

با آمدن مهمان جدید و احوالپرسی های رایج صحبتشان نیمه تمام ماند. ساعت از ده شب گذشته بود. شام به صورت 

سلف سرویس سرو شده بود و مهمانی کالسیک سکون و آرامش بیشتری را به نسبتِ ابتدای شب در خود داشت. 
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ام وجود با بی خوابی اش میجنگید. تمام اصرارهای نیل و نسیم مبنی بر خوابیدن و استراحتش بیهوده بود. بهار با تم

 منتظر به در چشم دوخته بود. هر ازگاهی با چشمان پرسشگرش به پدرش خیره میشد و لب برمیچید.

ارش نزدیک بهار شد. پیک اش فرامرز با صدای بلندش نظر همه میهمانان را به خودش جلب کرد. با قدم های استو

 را که از ابتدای شب بی توجه به جو بسته و سالم میهمانی زینت بخش دستانش بود باال برد و با صدایی رسا گفت:

 امشب شبیه که نوه ی عزیزم صحیح و سالم به خونه برگشته. از همه ممنونم که تو این شبِ_

 بزرگ و عزیز تنهامون نذاشتین!

 رنگ را باز کرد و دستبند را ازش خارج کرد. نیل ماتش برد. این آن دستبندِ انتخاب شده نبود! در جعبه ی مخمل

دستان کوچک بهار را در دست گرفت و دستبند را دور مچ اش بست. سرش را باال آورد و خیره در نگاه نیل آرام 

 گفت:

 قوی مثل تو که شاخ قول و شکست. این کاکتوس کوچیک روی دستبند سنبل پایداری و مقاومته. برای دختر_

 صدای دست مهمانان بلند شد. صاف ایستاد. درست رو به روی نیل . و ادامه داد:

 چیزی که الیق نوه ی نیکنام باشه همینه!_

 نیل سعی کرد لبخندش را حفظ کند. پلکی زد و زیر لب گفت:

 ممنون!_

کرد. قبل از اینکه نیل سرش را برگرداند از جای خود پرید صدای جیغ بلند بهار توجه همه حضار را به سمتش جلب 

و با دو به طرف ورودی در رفت. حدسش زیاد هم دشوار نبود.. همان بو.. همان قدم.. همان هوا.. سرش را که اندازه 

ی چند تن سنگین شده بود برگرداند. بهار میان آغوش مردِ جلوی در جا گرفته بود. سکوت مهمانان ناشی از 

یبگی اشان با ورود فرد جدید بود. فردی که آشناتر از هر کس، مدتی بود که برای این خانواده غریبه ای بیش غر

 نبود!

 بهار از آغوشش خارج شد. رو به قیافه های پرسشگر جمع لبخندی زد و با صدای بلندی گفت:

 همونه دیگه..دکتر پارسا.. همون دوست و دکتر خودِ خودِ خودم!_

لبخند بوسه ای روی موهای بهار نشاند و صاف ایستاد. سام زودتر از هر کسی جلو آمد. به جز فرهاد و بردیا،  پارسا با

که با مالحظه و با سختی حضورش را تحمل میکردند با بقیه سالم علیک کرد. جو سنگینی بود! حس میکرد زمان او را 

ی نگاه های شماتت بار حالش را دگرگون میکرد. نگاه به چندین سالِ قبل هل داده است. امواج ساطع شونده از سو

 بردیا.. فرهاد.. ژاله.. خاتون و در نهایت خنجرِ تیز و آبدیده ی نگاهِ نیل!

از همان دور.. از همان فاصله ی چند متری در چشمانش خیره شد. چرا دیگر چیزی به رنگ نیلی در نی نیِ چشمانش 

 نمیدید؟

 خوش اومدی!_

 داری واضح و قاطع بود برای گسستن این پیوند بصری چشمها!صدای سام، هش

دستِ گل رز سفید را به دستِ هلن سپرد و سر به زیر تا اواسط سالن پیش آمد. دلش میخواست زمان متوقف میشد 

و میتوانست با احاطه ی کامل بر فرشته ی کوچکش او را ساعت ها بنگرد. فرشته ی سرخ پوش و ظریفی که با آن 

 ش و زیبایی او را به یاد سیب سرخ و ممنوعه ی حوا می انداخت!درخش

 روی مبل کنار سام و فرامرز جا گرفت:
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 فکر نمیکردم بیای. بهار خیلی منتظر شد!_

اخمهای فرامرز درهم فرو رفت. نگاهش را از چهره ی سخت فرامرز گرفت و به قیافه ی خندان و راضیِ بهار چشم 

 دوخت.

 ولی نتونستم دل بهار و بشکنم. خیلی کار داشتم_

 نیل هنوز همانجا ایستاده بود. مردد بود و مشوش. نسیم با آرنج به پهلویش زد و زیر گوشش گفت:

 برو جلو نیل. زشته!_

دستانش را کنار تنش مشت کرد و جلو رفت. مقابل سام و پارسا ایستاد. بهار روی زانوی پارسا نشسته بود. بدون 

 بدزدد با همان صدای یخ بسته و سردش گفت: اینکه نگاهش را

 خوش اومدید دکتر._

همین صدای منجمد و بی حالت برای آتش زدن به تمام افکار و احساسات درونی اش کافی بود. انگشتان کوچک بهار 

 را در دست گرفت با اجتناب از نگاه مستقیم گفت:

 مرسی. شما لطف دارین!_

وای تلخ و آزاردهنده را تحمل کند. هوایی که بوی گذشته ی مالل بار و تیره اش را دیگر نمیتوانست بودن در آن ه

میداد. پاهای سست اش گرچه یارای راه رفتن نداشت ولی تمام انرژی و نیرویش را جمع کرد و قدم از قدم برداشت. 

ن روزهای سخت و تیره به نسیم ، سپیده ، ژاله، خاتون و خیلی از کسان دیگری که ذره ذره آب شدنِ نیل را در آ

چشم دیده بودند دقیقا میتوانستند حس و حال این لحظه اش را درک کنند. ولی از کسی چه برمی آمد؟ کار از کار 

 گذشته بود.

زخمی کهنه... داغی پنهان.. دردی بی درمان و حسرتی بی فرجام بود که سایه اش را بر پهنای قلب و روحش افکنده 

 بود.

ر میان آن همه چشمِ نگران و منتظر چیزی دیگر در خود داشت. چشمانش به جز نیل شخص چشمهای هلن د

دیگری را هم در خود میدید. شخصی که شاید نه کمتر که بیشتر از نیل طعم حسرت را چشیده بود. نگاهش به 

خند مردانه اش بر مردی بود که برای حفظ چهارچوب زندگی اش، کنارِ حریف قَدَر و قدرتمندش نشسته بود و با لب

دهان یاوه گویان و نادانان میکوبید. از نظرش سام اسطوره ای بی نقص از واژه ی مرد و معنای مردانگی بود. اگر تنها 

میتوانست کمی.. تنها کمی خود را از قید و بند شروطِ بی رحم زندگی رها کند و با واقعیات زندگی اش رو به رو شود، 

 رین مرد دنیا باشد!میتوانست کامل ترین و بهت

میان گالره و نسیم قرار گرفت. جایی که در سالن کمترین و بسته ترین دید ممکن را به جایی که پارسا نشسته بود 

داشت. نسیم هم به جمعشان ملحق شد. دستش را با استرس به سینه ریزش بند کرد و چند نفس عمیق و پیاپی 

 بود!کشید. صدای نسیم کنار گوشش آرام و نگران 

 خوبی؟_

چشمانش را روی هم فشرد و سرش را باال پایین کرد. این حجم سنگین روی سینه اش چه بود! ناگهان یاد بردیا 

 افتاد. سرش را باال برد و با نگرانی به چهره ی نسیم خیره شد!

 بردیا!_

 نسیم با اطمینان چشمهایش را باز و بسته کرد.
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 نباش!تو حیاطه پیش عمو فرهاد. نگران _

 گالره گفت:

 میخوای بریم بایستیم تو آشپزخونه؟_

قاطع اش اجازه ی هر گونه حرفی را از همه سلب کرد. دلش  "نه"صاف ایستاد و قفسه ی سینه اش را کمی جلو داد. 

نمیخواست ضعیف جلوه کند. این میهمانی و جمع تصویر بزرگی از زندگی اش بود. زندگی ای که همیشه آرزو داشت 

 پابرجا بودنش را به رخ اش بکشد! تا

 لبخندی سرد و مغرورانه بر لب آورد و سعی کرد کنترل اوضاع میهمانی را دوباره در دسست بگیرد!

بهار در آغوش پارسا به خواب رفته بود. پارسا چشم چرخاند. نیل گوشه ای از سالن کنار چند خانم ایستاده بود و 

نظر میرسید. از چهره ی سردش هیچ چیز قابل تشخیص نبود. استوار و مطمئن مشغول صحبت بود. آرام و موقر به 

میهمانی را اداره میکرد. شمرده و سنجیده سخن میگفت و به جز جواب های کوتاه و پرمحتوا صحبت دیگری با 

ز و بی میهمانان نداشت! دستی بر پیشانی خیس از عرق بهار کشید. چقدر در خواب شبیه ِ نیل بود! آهی سینه سو

 اراده کشید. کنترل چشمانش را در دست گرفته بود ولی با این قلب سرکش و عاصی چه میکرد؟

نگاهش را دوباره به چشمان بسته و معصوم بهار دوخت. کنارش آرامش عجیبی داشت. عطر تنش را دوست داشت.. 

سال با آن آشناست! سرش را  عجیب بود. بوی شیرین عطر فرانسوی نمیداد ولی عطری بود که حس میکرد هزاران

باال آورد. نیل دیگر آنجا نبود! نفسی تازه کرد و سرش را به جهت مخالف برگرداند. سام دست به جیب بهش 

 نزدیک شد. با دیدن بهارِ خوابیده در آغوشش اخم ظریفی کرد و سریع پیش رفت.

 چرا نگفتی رزا یا دخترا ببرنش اتاقش؟_

نار زد. تلخ شده بود.. هر بار که آن آلیانس براقِ انگشتان پاره ی تنش را میدید تلخ موهای روی پیشانی اش را ک

 میشد.

 راحتم!_

 دستش را مقابلش گرفت.

 مرسی.. بده ببرمش اتاقش!_

 بدون اینکه به چهره اش نگاه کند از جایش برخاست.

 نه.. بیدار میشه. اتاقشو بگو خودم میبرم!_

 ینه!بیا بریم. ببخش .. سنگ_

 هنوز قدمی نرفته بودند که صدف از گردن سام آویزان شد.

 سام بدو.. با همه عکس انداختیم.. کتی منتظره!_

 پارسا با همان چهره ی جدی به هر دویشان نگاهی گذرا کرد و بهار را در آغوشش جا به جا کرد.

 اتاق و بگو خودم میبرمش! تو به مهمونا برس!_

 توسط صدف کشیده میشد ناراضی با دستش طبقه باال را نشان داد. همان گونه که یک دستش

 همون اتاق اول!_

سرش را تکان داد و پله ها را باال رفت. در اتاق اول را به سختی باز کرد و داخل شد. از دیدن نیل که پشت بهش 

رفت . با چشم دنبال  روی تخت نشسته بود و سرش را پایین انداخته بود نفسش در سینه حبس شد. بی صدا جلو
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تخت بهار گشت اما اثری نبود! بهار را آرام روی تخت گذاشت. نیل دستانش را روی سرش فشرد. از باز شدن در و 

تکان خوردن تخت متوجه ورود کسی شده بود. سرش را کمی چرخاند و با دیدن بهارِ خوابیده روی تخت بدون اینکه 

 آرام گفت:پشت سرش را نگاه کند با صدایی خسته و 

 ببخشید.. سرم خیلی درد میکرد. تو برو من یکم بعد میام!_

پاهای پارسا در هم قفل شده بود. نمیدانست برگشتن و رفتنش درست تر است یا ماندنش. لبش را به دندان گرفت 

 و به سختی صدایش زد:

 نیل؟!_

از حدقه درآمده به پارسا خیره شد. خون در رگش منجمد شد. به سرعت برگشت واز جایش برخاست. با چشمهای 

آنقدر خجالت کشید که حس میکرد لخت و بی پوشش مقابلش ایستاده. چهره اش کم کم در هم شد. چشمهایش را 

 به پایین دوخت و تند و عصبی گفت:

 تو..تو اینجا چیکار میکنی؟! برو بیرون!_

غیر حرفه ای و حساب نشده اش بسیار قابل تحمل پارسا ولی بی حرکت ایستاده بود. به نظرش این حرکات عصبی ، 

تر از برخورد سرد و بی تفاوتش بود. روی تخت کنار بهار با آرامش نشست. صدای نفس های عصبی و شتابزده ی 

 نیل را میشنید . دستش را نوازشگونه روی ساق پای بهار کشید.

 ختر که موهاش درست مثل موهای خودت باشه.همیشه دلم میخواست اگه بچه دار شدیم بچمون دختر باشه.. یه د_

نگاه نیل بینِ در بسته ی اتاق و پارسا در حرکت بود. اضطراب شدیدی داشت. اگر کسی آن ها را در چنین شرایطی 

 میدید چه بر سر زندگی اش می آمد. سعی کرد تن صدایش را کنترل کند!

 .. برو از اتاق بیرون!نمیفهمم این چرت و پرتا رو واسه چی داری سر هم میکنی_

چشمش را از روی تخت دو نفره تا بالشت های کرمی رنگ چرخاند. از تصور اینکه نیل سالها در این اتاق و کنار سام 

خوابیده باشد رگهای شقیقه اش متورم شد. نمیدانست چگونه خون جلوی چشمانش را گرفت. سراسیمه از جایش 

 د.بلند شد و به طرفش رفت. مقابلش ایستا

 نمیدونستم انقدر برای بچه دار شدن عجله داری.. اونقدر که..!_

 نیم چرخی دور خودش زد و موهایش را چنگ زد. نمیتوانست! حتی تصورش هم دردناک بود!

میگفتی بعد من داغون شدی.. میگفتی زندگیت نابود شد.. منه لعنتی هیچ وقت ازت نپرسیدم اگه زندگیت نابود _

 ضربه خوردی چجوری یه سال نگذشته شکمت باال اومد؟شد.. اگه انقدر 

 قفسه سینه نیل از عصبانیت باال و پایین میشد. دستش را به طرف در نشانه گرفت و با صدای مرتعشش گفت:

 بیرون... برو بیرون!_

 اند.لبش را با خشم گزید. پوزخند صداداری زد. با حرکتی آنی مچ دستش را گرفت و او را به طرف خودش کش

روی این پیشونی رو بخون.. نوشته خر؟ نوشته االغ؟ نوشته ساده؟ نه خانوم نه.. فکر کردی میتونی بازیم بدی؟ هر _

 جوری حساب میکنم میبینم یه جای کار داره میلنگه!

ترسی عمیق در چشمانِ نیل جای نفرت و عصبانیتش را گرفت. اگر تکه های گمشده ی پازل کنار هم چیده میشد.. 

اگر این شک به یقین تبدیل میشد... اگر با حسابی دقیق و تاریخی پارسا پی به این واقعیت میبرد.. اگر اگر و صد 

 اگر..
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 سعی کرد مچ دستش را از دست پارسا بیرون بکشد.

 بس کن پارسا.. بهار بیدار میشه.. برو بیرون!_

ش بازی بود.. از اول همدیگرو دوست داشتین.. همش جوابِ منو بده نیل.. از اولش بازیم دادین نه؟ از اولش هم_

نمایش بود.. اآلنم برای همین منو به جای اتاق بهار فرستاد اینجا؟ که بیام و حجلتون و از نردیک ببینم؟؟ دِ حرف 

 بزن!

 حس میکرد مچ دستش در حال قطع شدن است. اشکهایش بی محابا روی گونه هایش فرومی ریخت.

 را گم نمیشی از زندگیم بیرون؟ولم کن لعنتی.. چ_

 برگشت و با نگاه خشمگینش به بهار نگاه کرد.

ببینش! ببین.. یه دخترِ پنج ساله. میتونست دخترِ من باشه.. میتونست دخترِ ما باشه!.. اگه نُه ماه.. فقط نُه ماه برام _

 صبر میکردی میشد لعنتی!

 دستش را با خشونت رها کرد.

منِ لعنتی گذاشتم و رفتم.. نشد چون تویی که دم از عاشقی میزدی نخواستی یه باز ازم خبر  ولی نشد.. نشد چون_

 بگیری.. نشد چون نخواستی بزرگواری کنی و ببخشیم تا زندگیمونو با هم بسازیم!

دستش را دور دهانش کشید. نگاهی به چشمهای خیس از اشک نیل انداخت. جلو رفت و با سر انگشتانش اشکهای 

 گونه اش را پاک کرد. روی

 به من دست نزن!_

 پوزخند بلند و صداداری زد.

چرا نمیبینی دارم میمیرم لعنتی؟ نمیتونم نیل! ازم نخواه بیام تو اتاق خوابتون و بی تفاوت به تخت مشترکتون نگاه _

 کنم. دِ آخه المصب تو مالِ خودم بودی!

را از دیدِ نیل بپوشاند. رویش را برگرداند. چیزی درون قلبِ دستش را روی صورتش گذاشت تا اشکهای مردانه اش 

 نیل فرو میرفت. چیزی بسیار تیز تر از چاقو و خنجر. لبهایش را به سختی از هم باز کرد.

 برو پارسا.. فقط برو!_

 دستانش را با خشونت روی چشمانش کشید و بدون آنکه برگردد گفت:

 فتن همینه میرم! ولی بدون، این قصه، این داستان، اینجا تموم نمیشه!باشه میرم.. اگه تنها حرفت برای گ_

 با گام هایی بلند خودش را به در اتاق رساند. از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش کوبید.

چشمهایش کم کم تار شد. بدنش آنقدر شدید و غیر قابل کنترل میلرزید که طاقت تحمل وزنش را نداشت. دستش 

 مش گذاشت و قبل از اینکه بتواند خودش را به تخت برساند همه چیز پیش چشمش سیاه شد!را روی چش

میهمانی خودمانی تر شده بود. دوستان و همکاران سام خداحافظی کرده و رفته بودند و در تمام مدت راهی کردنشان 

را هم دیده بود. دلهره داشت..  یک چشمِ سام به پله های طبقه ی باال بود. رفتن نیل را دیده بود.. رفتن پارسا

 اضطراب داشت.. استرس داشت ولی به نظرش این رودر رویی بیش از حد به تعویق افتاده بود!

با تمام سختی اش باید که این اجازه را به نیل میداد. حرفهای نیمه مانده، کینه های کهنه و رشته های سستِ نهایی 

 .. به قلبش نه ولی به مردانگی وجود مصمم و زنانه اش ایمان داشت!باید گسسته میشد. او به نیل ایمان داشت

 صدای بلند بردیا توجه او و میهمانان باقی مانده را به خودش جلب کرد.
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 چند لحظه وقتتون و به من میدید؟_

یید نهایی لیوان خنک شربت را روی اُپن قرار داد و منتظر به بردیا چشم دوخت. بردیا به سمت محمود برگشت تا تا

را از او گرفته باشد. محمود با حرکت سر موافقتش را نشان داد. نفس عمیقی کشید و با قدم هایی آهسته تا نزدیکی 

نسیم پیش رفت. نسیم گوشه ی سالن در کنار گالره و سعید ایستاده بود. نزدیک شدنِ آهسته ی بردیا، با آن جعبه 

ضربان منظم قلبش را کوبنده کرده بود. بردیا مقابلش ایستاد.  ی کوچکی که در دست داشت و آن نگاه متفاوت،

لبخندی زیبا و مردانه روی لبهایش خودنمایی میکرد. سکوت نابی در فضا حاکم بود. هیچ صدایی از کسی شنیده 

نمیشد. جعبه ی کوچک جواهر را مقابلش باز کرد. نسیم هنوز جرات نداشت نگاهش را از چشمانش بگیرد و به 

نگاه کند. شوکه بود.. از نگاهش همه چیز را خوانده بود! بردیا جعبه را کمی جلو تر برد و لبخندش عمیق تر جعبه 

 شد!

 زنم میشی؟_

چشمانش برق زد.. نگاهش را با زور از درخشش چشمان قهوه ای بردیا گرفت و به حلقه ی تک نگین و خیره کننده 

ن با صدای بلند قهقهه منفجر شد. هر دویشان خشک شده و مبهوت دوخت. هنوز چند ثانیه ای نگذشته بود که سال

به بقیه خیره شدند. سام دستش را جلوی دهانش نگه داشته بود و سرش را با خنده تکان میداد. سعید که از شدت 

 خندیدن کبود شده بود سرش را تا نزدیکی گوش بردیا پیش آورد و آرام گفت:

 گند زدی داداش!_

بود! بدون لطافت و ظریف اندیشی.. ساده و بی مقدمه! بی حاشیه و رُک.. ! صورتش از خجالت قرمز  بردیای همیشگی

 شده بود. اخم ظریفی کرد و آرام، طوری که فقط نسیم بشنود گفت:

 ببخشید.. من زیاد بلد نیستم!_

اویی که عاشق همین بی  لبخندی مالیم روی لبهای نسیم نشست. چه کسی بهتر و بیشتر از او بردیا را میشناخت؟

شیله پیلگی و مردانگی اش شده بود. با نگاهش به دنبال چشمان پدرش گشت. چشمان خندان و براق پدرش مانند 

آب خنکی روی قلب پر حرارتش ریخته شد. بردیا هنوز به پایین خیره بود. دستش را جلو برد و مقابل بردیا نگه 

 نگاهش را بین دست ظریف و چهره ی خندان نسیم به حرکت درآورد.داشت! بردیا متحیر سرش را باال آورد و 

 میشم! "زنِت" _

این تاکید دوباره روی کلمه ی اول دوباره سالن را غرق خوشی و خنده کرد. بردیا مات و مبهوت به نسیم خیره بود. 

 اهش به فرهاد و محمود بود.سعید تنه ای محکم بهش زد. به خودش آمد. ناشیانه خندید و انگشتر را باال آورد. نگ

 با اجازه ی بزرگترا!_

فرهاد و محمود با لبخند سرشان را تکان دادند! همه ی صحبتها از چند روزِ قبل انجام شده بود. محمود گفته بود که 

 مخالفت و موافقت تنها و تنها بستگی به نظر نسیم دارد و اگر او بپذیرد این وصلت انجام خواهد شد!

 ریف و زیبا که در انگشت نسیم جا گرفت ، صدای سوت و جیغ و دست زدنِ همه بلند شد.حلقه ی ظ

سام نگران به پله ها چشم دوخت. هنوز به درستی مطمئن نبود که نیل از پس این دیدار بر می آید یا نه! نیلی که بعد 

 ب و آرامبخش بود!از گذشت پنج سال، هنوز هم برای خوابیدن شبانه اش دست به دامنِ قرص های خوا

خواست از جایش برخیزد که پارسا را آشفته و پریشان میان راه پله دید. از همان فاصله هم چشمان به خون نشسته 

اش کامال مشهود بود! پله ها را سراسیمه پایین آمد و بدون نیم نگاهی به هیچ کس راه خروج را پیش گرفت. نگران 
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برق خودش را به طبقه ی باال رساند. همین که در اتاق را باز کرد دنیا روی تر شد! از جایش بلند شد و به سرعت 

 سرش خراب شد.

 نیل؟!_

 با چند گام بلند خودش را به نیل رساند و دستش را زیر سرش قرار داد.

 نیل؟ پاشو نیل؟_

میگفت. نباید اجازه  دستانش عرق کرده بود. مغزش در حد انفجار داغ و سنگین بود. زیر لب مدام به خودش ناسزا

 میداد! نباید! دستش را زیر کمرش گذاشت و با یک حرکت او را در آغوش کشید.

 

 

*** 

 

دکمه ی باالی پیراهنش را با عصبانیت باز کرد و در حیاط را محکم برهم کوبید. آنقدر محکم که ایمان و عفت در 

 خانه در جای خود از ترس جا به جا شدند!

نه رسید باقی دکمه های پیراهن مردانه اش را هم باز کرد و بی توجه به حضور ایمان و سالمِ با ترس و همین که به خا

 لرز ماریا به اتاقش پناه برد. طول و عرض اتاق را با عصبانیت میپیمود!

کشید و با  میگرنش عود کرده بود.. قفسه ی سینه اش از خشم باال و پایین میشد. پیراهنش را با حرکتی از تن بیرون

همه ی توان روی تخت کوبید. مقابل آینه ی بزرگ اتاق ایستاد. دستانش را روی میزش تکیه داد و سرش را جلو 

برد. از سفیدی چشمانش خون میبارید. هرگز تصور نمیکرد که دیدنِ حریم خصوصیِ زندگیِ نیل تا این حد دردناک 

وال های متعدد و بی جوابِ سرکش لحظه ای آرامش نمیگذاشتند! و غیر قابل باور باشد. مغزش در حال انفجار بود. س

 را از نیل شنیده بود! "برو"سوال های بی پاسخی که با هر بار پرسیدنش تنها واژه ی منفور 

پیشانی اش خیسِ عرق بود. موهای بلند و تکه تکه اش پریشان و نم دار روی پیشانی اش ریخته بودند! چند تارِ 

ه هایش حکایت از گذشت پنج سالی داشت که گرچه برای همگان پنج سال ، که برای او گذرِ یک سفیدِ کنار شقیق

 عمر بود!

دستش را باال آورد و با تمام قدرت وسط آینه ی شیشه ای کوبید. فرش سفید زیر پایش به سرعتِ برق سرخ و 

تاق به یکباره باز شد. ایمان و خیس شد. نعره ی بلندی کشید و دست دیگرش را روی دست زخمی اش فشرد. در ا

در پشت سرش عفت که هر دو با نگرانی و ناباوری به پارسا خیره بودند! عفت با دیدن خون جهنده و پرفشاری که 

از دستش بیرون میزد جیغی کشید و دستش را جلوی دهانش گذاشت. چهره اش از درد جمع شده. دردی که با 

دش را با قدمی به در رساند و با همان چهره ی جمع شده نعره ی بلندی مقایسه ی درد شدید مغزش هیچ بود. خو

 کشید:

 چیه؟؟_

در را به شدت به رویشان بست و روی تخت نشست. پیراهنش را دور مچش پیچید و دست دیگرش را روی شقیقه 

آرام نشده و  اش گذاشت. در دوباره باز شد. ایمان آرام وارد شد و کنارش روی تخت نشست. میدانست که هنوز

 مانند بمبی ساعتی در انتظار انفجاری تاریخیست! نگران به پارچه ی خونی دور مچش خیره شد.

 پاشو بریم دکتر. داره ازت خون میره._
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 پوزخندی صدادار زد. از جایش بلند شد و مقابل پنجره ی بزرگ اتاق ایستاد. کف اتاق سرخِ سرخ بود!

 هه!.. فکر کردن من هالو ام!_

 همان دست زخمی اش را محکم به دیوار بغل پنجره کوبید و داد زد:

 فکر کردن هیچی بارم نیس!_

 ایمان نگران از جایش بلند شد.

 پارسا؟ لج نکن. داره خون میره ازت. بریم دکتر برگشتیم حرف میزنیم!_

 برگشت.. تند و تیز.. تلخ و خشمگین.

وشن از دستم کشید بیرون فکر کرد االغم.. نمیفهمم. چی فکر کرده این مثل یابو باور کردم. دختره رو تو روز ر_

 مرتیکه پیش خودش ها؟؟

 سکوت بود و چشمهای نگران ایمان در پی قطرات سرخی که از تکه پارچه میچکید!

 هه! میگه رفتی داغون شدم.. میگه زمین خوردم. میگه زندگیم و نفسمو گرفتی. دِ آخه دختره ی.._

 را بر دهانش کشید.پشت دستش 

منو کردن سوپرمن! کردن بت من که دخترشونو نجات بدم. بین این همه دکتر آقا سامیار اومده سراغ من که چی؟ _

 که پامو تو اون خونه باز کنه.. که ذره ذره خونمو بمکه.. که بهم نشون بده که چی؟ نیل ماله منه.. دیگه مالِ منه!

 ش هیستیریک و غیر قابل کنترل بود. با انگشتش چند ضربه به سر ایمان زد.به سمتِ ایمان هجوم برد. حرکات

 میره؟ میره تو کتت؟ تو کتِ من که نمیره!_

 پارسا لج نکن.. ممکنه رگ ات پاره شده باشه!_

 فریاد کشید:

 ای گور بابای رگ و دست. دارم بهت میگم زن و شوهر زندگیمو ازم گرفتن حالیت میشه؟_

 اد زد:ایمان هم د

منم دارم به توی زبون نفهم میگم حالت خوب نیست. بیا خبر مرگت بریم دکتر بعد میشینی اونقدر از زندگی _

 کوفتیت بهم میگی که حالم به هم بخوره!

 یقه ی پیراهنش را با یک دست جمع کرد. زردی و رنگ پریدگی چهره اش قابل تشخیص بود.

.. فقط نُه ماه بعد رفتنت از یه بابای دیگه شکم باال بیاره؟؟ میره تو کتت  تو کتت میره زنت، زن شرعیت نُه ماه_

 ایمان؟

 سرش را برگرداند.

 پارسا.._

 ای مرگه پارسا.. جواب منو بده مرتیکه.. تو کتت میره ؟_

 داد نزن.._

 یقه ی پیراهنش را با خشونت رها کرد. اونقدر محکم که چند قدم به عقب پرت شد.

 داداشم! نه من نه هیشکی تو کتش نمیره. نه.. نه_

 روی تخت نشست و سرش را میان دستهایش گرفت.

 جرقه ای پررنگ در مغز ایمان زده شد. جرقه ای که در کمتر از صدم ثانیه تمام تنش را داغ کرد.
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 زندگیمو از دستم گرفت.. میدونم باهاش چیکار کنم._

 گذاشت. کنارش رفت و دستش را روی شانه ی عریانش

 پاشو داداش.. پاشو لج نکن!_

 سرش را باال آورد. دیگر خبری از آن نگاه خشمگین نبود! هرچه که بود! یاس بود و ناامیدی.. !

 ولش نمیکنم ایمان.. نمیتونم ولش کنم.. من بدونِ نیل نمیتونم. بخدا نمیتونم!_

 اشک هایش، آخرین ترکش های این انفجار بزرگ بود!

 خرِ عمرم مثلِ سگ بیفتم پشت سرش نمیذارم مالِ اون یارو باشه.. به خداوندیِ خدا نمیذارم!شده تا آ_

دستش را روی چشمش گذاشت. ایمان کنارش نشست. در این بیست سال دوستی و برادری ای که با هم داشتند، 

د! دستش را روی هرگز شاهد اشکهای دوست مغرور و تودارش نشده بود. حال عجیبی داشت. قلبش فشرده میش

 شانه ی لرزان پارسا گذاشت!

 ازدواج کرده پارسا.. بچه دارن. چی کار میتونی بکنی؟_

 برگشت و با چشمهای خیسش به ایمان خیره شد

 دوسِش نداره! میدونم.... نداره!_

 ؟حرفی برای گفتن نداشت. با کدام دلداریِ مردانه ای از استیصال بیداد کننده ی این نگاه میکاست

 پاشو.. !_

 با اخم به دستِ مجروحش خیره شد.

 تو هرچی میگی بگو ایمان.. بیخیالش نمیشم. تا روزی که بهم ثابت شه دوسم نداره بیخیالش نمیشم!_

 نفس عمیقی کشید و از کنارش بلند شد. به سمت کمد لباسهایش رفت و پیراهنی بیرون کشید.

 بیا اینو بپوشونیم تنت.. پاشو!_

 را با خشونت روی چشمهای خیسش کشید و از جایش بلند شد.دستش 

 پلکهای سنگین و لرزانش کم کمک تکان میخورد. صداها را میشنید ولی احساس ضعف شدیدی میکرد.

از اونجایی که میگین سابقه افت فشار عصبی هم دارن میشه گفت افت فشار عصبیه ولی به هر حال بدنش خیلی _

هشت برای خانومتون وزن مطلوبی نیست! خصوصا که کم خونی هم دارن...یکم بیشتر باید ضعیف شده. وزن چهل و 

 خودش رو تقویت کنه!

 داروی آرامبخش هم استفاده میکنه! ممکنه اثر اون هم باشه؟_

 میشه داروهاشو ببینم؟!_

شمش واضح شد و از چشمش را به آرامی باز کرد. تصویر دکتر سفید پوش و سام، اولین تصویری بود که پیش چ

 پسِ آن کمی آن طرف تر، مادرش و نسیم!

 سام؟_

 صدای آرامش را تنها سام شنید.

 جانم؟_

 گلویش به شدت خشک شده.. آب اندک دهانش را قورت داد.

 بهار کجاست؟_
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 جوابش را به جای سام از دکتر گرفت.

 شما بهتره به فکر خودت باشی خانومِ جوون!_

 ر نیل نزدیک کرد.کمی سرش را به س

 خیلی سهل انگاری کردی. اآلن بهتری؟_

 سرش را آرام تکان داد.

 داروهایی که مصرف میکنی همراهته؟_

در جایش نیم خیز شد. هر لحظه هشیارتر میشد. با چشم دنبال کیفش گشت. در دست نسیم بود. با دست اشاره داد. 

 خارج کرد و مقابل دکتر گرفت. نسیم کنارش جا گرفت . نایلون زرد رنگ را از کیف

 دکتر با دیدن ظرف قرص ها ابروهایش را باال برد.

 دکتر تجویز کرده؟_

 ولی سام زودتر از او جواب داد. "بله"خواست بگوید 

 بله ولی اآلن نه.. دو سالِ پیش.. هنوز هم مصرف میکنه!_

 تاسف بار به نیل خیره شد.

 چقدر بده؟ میدونی تاثیر این قرصای آرامبخش_

 نگران به مادرش نگاه کرد. کاش پیش او چیزی نمیگفت!

 بعد سرم میتونین ببرینش._

 دوباره نگاهی به نیل انداخت.

 اگه میخوای جون بگیری بهتره اینا رو ترک کنی. تو سنی نیستی که به اینا نیاز داشته باشی._

 رفته بود.با خروج دکتر نفسی بی حوصله کشید. سام سخت در فکر فرو 

 سام؟ میخوام برم خونه!_

 نگاهش نکرد.. دلگیر بود؟ نبود ولی نگران بود.. از این شرایط جدید ناراضی و پشیمان بود!

 سرمت تموم شه میریم!_

 نگاهی بی حوصله به سرم انداخت.

 بگو درش بیارن . من خوبم!_

 یتوانست بپرسد!لبش را گزید. نمیتوانست بپرسد... دلش میخواست بداند ولی نم

 لج نکن._

 از جایش بلند شد و نزدیک در اتاق ایستاد. مادرش به تخت نزدیک شد. نسیم هم..!

 خوبی مامان؟ چی شد یهو؟_

 نگاهش به حلقه ی ظریف و زیبای انگشت نسیم بود. دلش نمیخواست این بحث ادامه پیدا کند. لبخند مالیمی زد.

 ب خوب افتاده؟!میبینم که در نبودم اتفاقای خو_

 گونه های نسیم گلگون شد. ژاله نگاه نگرانش را ازش گرفت و با محبت به نسیم خیره شد.

 باالخره عروسِ خودم شد!_

 لبخند عمیق تری زد و دستش را در دست گرفت.
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 تبریک میگم خواهری!_

 نسیم خم شد و در آغوشش گرفت.

 دی!ولی وای به حالت اگه ببینم داداشمو اذیت کر_

 لبخند دستپاچه ای زد.

 شما جون بخواه خواهر شوهر!_

 هر دو خندیدند. هیچ گاه نسیم را اینگونه خجول و دستپاچه ندیده بود.

 بهار کجاست؟_

 خونست. نگرانش نباش. همه هستن. هلن هم که مثل چشماش مراقبشه!_

 نگاهش را به قطرات نهایی سرم دوخت.

 داره تموم میشه!_

 ت:ژاله گف

 میرم بگم بیان بازش کنن!_

 از پشت قامتِ سام را نگریست.

نمیپرسه چی شده! میدونم دوست داره بدونه ولی نمیپرسه. همین توداریش باعث میشه از داخل به خودم فشار _

 بیارم!

 نسیم نگاهی گذرا به سامِ تکیه زده به چهارچوبِ در انداخت.

ونی چه طوفانی راه انداخت وقتی اونجوری بیهوش پیدات کرد. تو روخدا دیگه چی بگه نیل؟ مردِ.. غرور داره. نمید_

 تمومش کن. این زجر و تمومش کن!

 چشمانش را روی هم فشرد.

 تموم نمیشه نسیم.. مثلِ زهر میمونه! هر بار که میبینمش پر میشه تو همه ی تنم و راه نفسمو میبنده!_

 با تردید سرش را جلو برد.

 تش داری؟هنوزم دوس_

 دوباره به سام خیره شد. یک دستش در جیبش بود و با دست دیگرش زیپ گرمکنش را به بازی گرفته بود.

نه.. دوست داشتن نیست. مطمئنم که دوستش ندارم. هر عالقه ای بینمون بود از بین رفته نسیم. فقط یه کینه و درد _

 داخل خونمو میمکه!مونده که هر بار میبینمش اذیتم میکنه! مثل زالو از 

پرستارِ شیفت داخل شد و سرم را از دستش خارج کرد. سام به طرفش برگشت . زیر بازویش را گرفت و با خود 

 "چه شب تلخ و تاریخی ای!"اندیشید 

 

 

*** 

 

ایمان نگاهش مدام به ساعت گرد و سفید رنگِ رو به رویش بود. باندِ کرم رنگ دور دستش را به بازی گرفته بود. 

 فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

3 8 4  

 

ولی من میگم بشین و دوباره فکر کن. با خراب کردنِ زندگیِ اون بدبخت چی بهت میدن؟ نیل دیگه عمرا _

 نمیبخشتت. اینو بکن تو کله ات!

 با چشمان سرد و نافذش نشانه اش گرفت.

 م هنوزم دوستم داره یا نه بیخیالش نمیشم!من نگفتم میخوام زندگیشو خراب کنم. فقط گفتم تا وقتی بفهم_

 چی بهت میرسه؟_

 نفسی عمیق و بلندی کشید.

 همه چی!_

 کالفه پایش را روی پا انداخت. بی فایده بود. برنده ی لجباز و همیشگی ِ این بحثِ چند روزه باز هم پارسا بود!

 رسا. کاررو از اینی که هست خرابتر نکن!به اون طفل چی؟ به اون فکر نمیکنی؟ بیا از خر شیطون پایین پا_

 از باند دستش دل کند و به جون خودکار و برگه ی کوچک رنگِ رو به رویش افتاد.

موضوع رو سیاسی نکن ایمان. خدارم بیاری از حقم نمیگذرم. پنج سال نشستم مثل بیچاره ها از دور سرو سامون _

 گرفتنش و دیدم بسته.

 خمی عمیق ادامه داد:به جایی خیره شد و با ا

نیلِ من این نبود.. مطمئنم این نبود. اون یارو نمیتونه خوشبختش کنه. دارم میبینم همون نیل نیست. ایمان ندیدی _

 چقدر الغر شده!

 چشمش را بی حوصله در حدقه چرخاند.

 به تو چه؟ اصال از کجا میدونی پیشِ تو اینجوری درهم نیست؟_

 تلخ شد.

 یه زری بزنیم و تو لیچار بارمون نکن. میشه؟یه بارم ما _

 سرش را با تاسف تکان داد.

 بابا بخدا شوهرش قاطی میکنه! _

 سیب سبز رنگِ داخل بشقاب را برداشت و در دستش چرخاند.

 غلط میکنه!_

 نگران شد.

 میخوای چیکار کنی؟_

 چهره اش سخت در هم فرو رفت.

 بشین و ببین!_

 و در اتاق را باز کرد.از جایش بلند شد 

 اآلنه که پیداشون شه! پاشو برو!_

 از روی صندلی اش بلند شد و کنار در رفت. انگشت سبابه اش را جلوی صورتش گرفت.

 داری با دمِ شیر بازی میکنی داداش.. نگرانتم!_

 دستش را روی شانه اش گذاشت و قدری فشرد.
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راب نکنم. ولی به شرطِ اینکه بفهمم اون زندگی واقعا زندگیه! باید بفهمم اونقدر انسانیت حالیمه که یه زندگی رو خ_

 دوستم داره یانه. قول میدم روزی که فهمیدم دوستم نداره نیست و نابود شم. این فرصتِ آخرمه ایمان!

 با نگرانی و ناراحتی به دست باندپیچی شده اش نگاه کرد.

 فت؟ تاندونش آسیب دیده!زیاد بهش فشار نیار.. دیدی که دکتر چی گ_

 دستش را پشتِ ایمان گذاشت و بی حوصله به بیرون حولش داد.

 چرند گفته.. خدافظ!_

لبخند ضعیفی روی لبهایش جان گرفت. رو به روی آینه ی کوچکِ آویخته شده کنارِ در ایستاد و دستی میان موهای 

حساس جوانی میکرد. با تق تقِ در بی حوصله دل از آینه بلندش کشید. بعد از سالها پیری و مردگی برای اولین بار ا

 کند و در را گشود.

 بنال ایما..._

 از دیدن بهار و نیل پشت در اتاقش خشکش زد. زودتر از ساعت مقرر آمده بودند.

 سالم عمو!_

شه ی چشمش از دیدنِ بها ر در آن تاب و شلوارک نارنجی و موهایی که خرگوشی از دوطرف سرش آویزان بود گو

 چین خورد.

 سالم پرنسس.!_

سرش را باال کرد. نگاهی رو به پایین.. مثل همیشه! اخمی ظریف و همان بوی شیرین! سالم زیر لبش را جواب داد و 

 از جلوی در کنار رفت. بهار روی صندلی نزدیکِ میزِ پارسا و نیل روی دورترین صندلی نشستند.

 خوب؟ بهار خانومِ خودم چطوره؟_

 بهار که با خنده پاهایش را تکان میداد دستانش را از هم باز کرد و گفت:

 ایــــــن همه خوبم! خوب ِخوب!_

 لبخند صمیمی و گرمی به رویش زدو از گوشه ی چشم به نیل نگاه کرد.

 زبون مامانی رو موش خورده؟_

 بلند خندید!

 نیل نگاهش کرد. سرد و تیز!

 گرفت.پوزخندی گوشه ی لبش جان 

 جناب نیکنام تشریف نیاوردن؟_

 نیل مقید و عصبی گوشه ی مانتویش را در دست گرفت.

 کاری براش پیش اومد. اگه میشه زود معاینش کنید. جایی کار داریم!_

بهار سرش را به سرعت چرخاند. هنوز چیزی بر لب نیاورده بود که نگاه سرزنشگر و تهدید آمیزِ نیل مهر سکوت را 

 نش زد!بر لبا

 پارسا گوشی اش را از روی میز برداشت و نگاهی به پیامکِ جدیدش انداخت.

 "کارِ مهندس حله.. "
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لبخندی یه وری زد و صندلی چرخدارش را تا نزدیکی صندلی بهار پیش برد. گوشی طبی اش را روی سینه اش 

 گذاشت.

 خوب خانوم خوشگله؟ چند تا نفسِ عمیق._

 کرد. گوشی را از گوشش خارج

 درد که نداری؟_

 فقط یه کم. وقتی شبا روی سینم میخوابم!_

 با دو انگشت نوک دماغش را فشرد.

براش نوار قلبی و اکو مینویسم. ظاهرا که همه چی رو به راهه. تا آخر هفته بیارین چک کنم! دوز قرصاشو میارم _

 پایین!

 د!مهرش را پایین نسخه فشرد و انگشتانش را در هم فرو بر

 خوب بهار خانومِ گل. اگه گفتی تو این هوای گرم چی میچسبه؟_

 چشمانِ بهار شیطون شد.

 چی میچسبه؟_

 زبانش را پشت لبش کشید.

 یه چیزِ خنک.. مثال بستنی؟!_

 دستانش را با ذوق به هم کوبید.

 آخ جـــــون!_

 نیل دندانهایش را روی هم فشرد. از جایش بلند شد.

 زود .. تند! بهار پاشو._

 اخم غلیظی کرد.

 ولی مامانی.._

 ولی بی ولی... زود باش مامان !_

 نگاهی ناراحت به دستِ آماده در هوای نیل انداخت.

 نمیخوام.. میخوام با عمو پارسا بستنی بخورم!_

 با نفرت به پارسا خیره شد.. در حد مرگ عصبانی بود.

 . پاشو خودم برات میخرم!آدم با غریبه ها بستنی نمیخوره مامان_

 از جایش بلند شد و خودش را بغل پارسا انداخت.

 نخیرم.. عمو پارسا غریبه نیست. خیلی هم دوسم داره!_

 نگاهِ شماتت بارِ پارسا مانند خاری در چشمانش فرو میرفت. سعی کرد با فشردن مشتش عصبانیتش را کنترل کند.

 بهار؟ دیگه تکرار نمیکنم!_

با ناراحتی پایین انداخت. لبهایش را پشت و رو کرد. قطره اشکِ درشتی به سرعت از چشمش چکید و روی سرش را 

 گونه هایش ریخت.
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قلب نیل ریش ریش شد. بهار بچه ای نبود که برای هر چیزی گریه کند. مهم ترین خصوصیتش که او را از سایر بچه 

ر بود. نگاهی به چشمان سیاه و سختِ پارسا انداخت. خوردنِ یک ها متمایز میکرد همین بود. بسیار درونگرا و تودا

 بستنی بود دیگر! مگر چقدر ارزش داشت در مقابل این اشک های نادر و از ته دل دخترکش!

 از الی دندونهای به هم فشرده شده اش با عصبانیت غرید.

 فقط همین یه بار!_

 از آغوشِ پارسا بیرون آمد و خودش را به نیل رساند.بهارمیان اشک خندید و دستهایش را بر هم کوبید! 

 عــــــاشقتم نیلی جون!_

 پارسا به این واژه ی بانمک لبخندی زد.

 حاال کجا رو دوس داری بریم؟_

 با ذوق به نیل نگاه کرد.

 مامانی بریم همونجا که بابایی همیشه میبره._

 پارسا اخم کرد.

 تنی هاش حرف نداره. دوس نداری امتحانش کنی؟ولی من یه جایی رو بلدم که بس_

 نیشش شل شد.

 آخ جــــون..!_

نیل دور از چشمِ بهار پشت چشمی برایش نازک کرد و سرش را با تاسف تکان داد. پارسا روپوش سفید رنگش را از 

 تنش خارج کرد. سوئیچ ماشین را به سمت بهار گرفت.

 و میام! تا شما بشینین منم دفتر و امضا میکنم_

بهار سوئیچ را قاپید و دست نیل را به طرف در کشاند. نیل با قدم های سنگین و ناراضی از اتاق خارج شد. همین طور 

 که مشغول عوض کردن لباسش بود دکمه ی اتصال تماس را فشرد.

 الو دکتر!_

 توضیح بده ببینم چیکار کردی؟_

 بلند خندید.

میگفت پروژه خارج از تهران قبول نمیکنم. دوبرابر قیمت پیشنهاد دادیم تا راضی عجب کنه ای بود طرف. الکردار _

 شه تا رودهن بیاد.

 دکمه های پیراهن سه دکمه اش را با یک دست بست.

 قرارداد بستین؟_

این  نه بابا.. زن ذلیل میگه باید مشورت کنم. البته ظاهرا از قیمت بدش نیومده. کی بدش میاد آخه؟ ناموسا دکتر_

 یارو کیه که داریم این همه ضرر میکنیم؟

 چراغ اتاقش را خاموش کرد و بیرون آمد.

 تو کارتو بکن کاری نداشته باش. چقدره مدت پروژه؟_

واال تعریف شرکتشونو خیلی شنیدم. با این اکیپی که این میبره کمتر از یه ماه! البته به احتمال قوی برگرده. فکر _

 نمیکنم مستقر شه!
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 دستش را الی موهایش فرو برد

 یه ماه..! خیلی کمه!_

 چیزی فرمودین دکتر؟_

 کنار ایستگاه پرستاری ایستاد.

 نه با تو نبودم.. مردادی؟_

 جونم دکتر؟_

میخوام همین هفته این قرارداد بسته شه. ضرر و زیانش مهم نیست. شده روزی ده بار زنگ بزن. برو شرکت. _

 روشنه؟

 خواه دکتر.. کارو تموم شده بدون!شوما جون ب_

 مرادی؟ اگه بفهمه من پشتِ قضیه ام واسه خودت دنبال سنگِ قبر باش.. میفهمی که چی میگم؟_

 توهین میکنی دکتر؟ من خودم خدای این داللی هام. شوما خیالت راحت._

 به چهره ی پرستارِ منتظر خیره شد و لبخند پلیدی گوشه ی لبش ظاهر شد.

 . بیخبرم نذار!خوبه._

لبخند شرور و پررنگِ گوشه ی لبش غیر قابل کنترل بود! برایش هیچ چیز مهم نبود! بعد از مدت ها و برای اولین 

بار دیگر هیچ چیز مهم نبود! هیچ چیز به جز تصاحب قلبی که روزی عاشقانه هایش را درونش جا داده بود و امروز ، 

 ازآنِ مرد دیگری بود!

ته دارش را در دست گرفت و به طرف پارکینگ بیمارستان راه افتاد. نیل و بهار را از دور دید. هر دو کیف چرم و دس

بر روی صندلی عقب ماشین جا گرفته بودند! چه خیالِ بیهوده ای بود اگر با خود میاندیشید که نیل روی صندلی جلو 

 داخل آینه بهش خیره شد و با لبخند گفت: بنشیند! آهی کشید و سوار شد. بهار درست پشت سرش نشسته بود. از

 اون جا چرا پرنسس؟ بپر جلو!_

 بهار دستانش را برهم کوبید. همین که خواست در ماشین را باز کند با صدای سرزنشگرِ نیل در جایش ثابت ماند.

 بهار؟!_

 پارسا اخم ظریفی کرد و از آینه به چهره ی درهمِ نیل نگاه کرد.

 بذار بیاد!_

راضی و کالفه نگاهی به اخم غلیظ و بچگانه ی اش انداخت . دلش طاقت نیاورد. دستش را روی پیشانی اش نا

 گذاشت.

 خیلِ خوب برو!_

بهار مثل برق از ماشین بیرون پرید. پارسا با لبخند به حرکات شتاب زده و هیجان انگیزش خیره شد. سعی کرد مانع 

 روز را...!از خروج آهِ سینه سوزش شود! حداقل ام

 سوار شد و بوسه ای سرسری و با عجله روی ته ریشِ صورتش نشاند. چشمهایش گرد شد. با تعجب نگاهش کرد.

 این از کجا اومد وروجک؟_

 از آینه ی بغل نگاهی به مادرش انداخت و بی خیال گفت:

 آخه بابایی هیچ وقت نمیذاره جلو بشینم. میگه جلو مالِ ماماناست!_
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 گونه خط میان پیشانیش عمق گرفت.ندانست چ

 باباییت درست میگن! حاال یه امروزه رو تبصره میذاریم. هوم؟_

 چینی به دماغش داد.

 چی چی صره؟_

 خنده ی بلندی کرد و با دو انگشت لپ اش را کشید.

 اینجوری حرفم بگیری که تا برسیم همه ی بستنی های مغازه آب میشن؟!_

سینه و بی صدا روی صندلی آرام گرفت. پارسا ماشین را راه انداخت. یک چشمش به  ی گفت و دست به "هین"

چهره ی درهم و در فکر فرو رفته ی نیل بود. اخم غلیظش لحظه ای چهره ی دوست داشتنی اش را ترک نمیکرد. 

ه سعی میکرد در همان چهره ی معصوم و مهربانی که روزی حتی یک اخمِ ساده را به خود ندیده بود! هر چقدر هم ک

کنارش آرام و بیخیال جلوه کند باز هم تنها با یادآوری و اشاره ی جزئی مغزش به آن روزها قلبش در تب و تاب 

میسوخت و نفسش به شماره می افتاد! عشقی نوپا و عمیق که در شراره های اولینش خاموش و خاکستر شده بود! و 

و قوی سر از زیر خاکستر بیرون آورده بود و بی منطق تر از قبل حاال، بعد از گذشت چند سال همان عشق دیرین 

 هر لحظه بودن با معشوقه اش را میطلبید!

نیل سنگینی نگاهِ پارسا را روی خودش حس میکرد. سایه ای از آن نگاهِ سیاه را میدید و همه ی تنش خیس از عرق 

رگشتنِ سام نشده تا با هم به بیمارستان بروند! شده بود. در دل به خودش ناسزا میگفت که چرا منتظر رفتن و ب

چشمش را با اخم به مناظر بیرون دوخته بود ولی به جز همان نگاه سنگین و سمج چیز دیگری نمیدید! کار به جایی 

کشیده بود که در دل آرزو میکرد بهار اینگونه خاموش ننشیند و با شیرین زبانی اش کمی هم شده حواسِ پارسا را 

 !پرت کند

 دعایش به سرعت مستجاب شد چون بهار روی دو زانویش رو به پارسا نشست و بلبل زبانی اش را آغاز کرد!

 عمو پارسا؟ میشه یه چیزی بپرسم؟_

 پارسا با لبخند به چهره ی کنجکاوش خیره شد.

 بپرس وروجک!_

 با ناراحتی به دستِ باند پیچی شده اش خیره شد و لبش را به دندان گرفت.

 دستت چی شده عمو؟_

 پارسا نگاهی به نیل انداخت. نیلی که تازه و با اشاره ی بهار پی به دستِ پارسا برده بود!

 چیزی نیست پرنسس. با لیوان بردیمش! بعد که درد گرفت اینو بستم تا دردش کم شه!_

گش به راحتی تشخیص داد که نیل میدانست که باید چیزی فراتر از دردِ ساده باشد! از نحوه ی پیچش باند و رن

جراحتی در کار بوده. نگاهِ کنجکاوش را پارسا غافلگیر کرد. عصبی و معذب به طرز ناشیانه ای سرش را به طرف 

پنجره چرخاند. مانند گذشته نگران و ناراحت نبود. مانند روزهایی که با یک نیش کوچک گزنده ای خودش را به 

 بداند که چه بر سر دستش آمده!آب و آتش میزد ؛ ولی دلش میخواست 

 درد میکنه؟؟_

 با محبت به چهره ی ناراحتش نگاه کرد.

 اینجوری نیگام نکن بیخیال رانندگی میشم گازت میگیرما؟ نه درد نداره!_
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 خیالش راحت شد و خندید.

هنوزم جای بخیه اش  مامانیه منم یه بار دستشو خیلی بد برید. خاتون جون میگفت اون وقتا که من نبودم بریده._

 هست.

 برگشت به طرف نیل.

 نشونش بده مامانی؟_

نیل چشم غره ای نثارش کرد که اتوماتیک وار برگشت و بیخیالِ زخم و بخیه شد. دستش را روی ردِ تلخ و پرخاطره 

 ی بخیه اش کشید. همان زخمی که از آخرین بازمانده ی پارسا داشت! شیشه ی ادکلن تلخ و سردش!

تهاجم ناگهانی خاطرات چشمانش سوخت. شیشه ی ماشین را کمی پایین داد و ندانست که یک جفت چشمِ نگران از 

 از آینه چگونه به دستش خیره ماند!

. 

. 

پایش را با استرس تکان میداد. سرش در حد مرگ درد میکرد. چشم به لیوانِ نیمه پر از شیرموز بستنیِ بهار دوخته 

 یکرد هر چه زودتر خوردنش به پایان برسد!بود و در دل آرزو م

 پارسا به ظرف دست نخورده ی فالوده ی نیل نگاه کرد.

 چرا نمیخوری؟_

 بدون اینکه نگاهش کند جواب داد:

 بهت گفتم میل ندارم!_

 سرش را کمی نزدیک تر برد و طوری که فقط نیل بشنود گفت:

 امروز و از دماغش درنیار!_

 خشن به صورتش زل زد. نیازی به گفتن نبود. چشمهایش هزار حرف ناگفته داشت! برگشت و بی صدا و

 بهار چشمانش را لوچ کرده بود و با نی شیرموز را یکنفس سر میکشید. نیل دیگر طاقت نیاورد و بی مالحظه گفت:

 درست بخور بهار! هزار بار بهت گفتم!_

 شانه اش را باال انداخت.

 . اینجا که دیگه بابایی نیست بگه مثل دختر خانومای محترم بخور!من اینجوری دوس دارم_

 صدایش بلند تر شد.

 بهار؟!_

 دست به سینه و بغ کرده به صندلی اش تکیه داد.

 بذار راحت باشه! حد اقل امروز و بهش گیر نده! بچه اس دیگه!_

 برگشت و پیکان تیزش را اینبار به طرف پارسا نشانه گرفت.

تهرانی با این رفتارتون دارین فقط لوسش میکنین! تربیت این بچه به عهده پدر و مادرشه و باید بدونه کجا جنابِ _

 ،چه طوری رفتار کنه!

 پارسا نگاهی به دور و بر انداخت و رو به بهار گفت:

 پرنسس؟ پشو برو یه بادکنک از اون گوشه واسه خودت بردار و بیا.. بددو!_
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 به مادرش انداخت و ناراضی از جایش بلند شد. به محض رفتنش اخم های پارسا درهم شد!بهار نگاهی ناراحت 

میتونستی آرومتر بهش تذکر بدی. با این کارت شخصیتش رو پایین آوردی. همیشه همینطوری باهاش برخورد _

 میکنین؟

 نیل عصبانی از جایش بلند شد.

 ائل خانوادگیِ ما دخالت کنین؟به شما ربطی نداره. کی بهتون اجازه داده تو مس_

 او هم از جایش بلند شد و رو به رویش ایستاد.

 من دخالت نمیکنم. فقط نمیفهمم چرا حرصِ منو سرِاون طفل معصوم خالی میکنی!_

 از کوره در رفت. عصبی خندید صدایش را باال برد.

 ریت بود.شما کی هستی که من حرصت رو سر بچم در بیارم؟ از اولم اومدنمون خ_

 پارسا عصبانی دستش را روی میز کوبید.

 این دعوت به خاطر تو نبود.. حق نداشتی از دماغش در بیاری!_

بهار معذب و ناراحت از سر و صدای بلند میزشان که همه را گوش به زنگ و خیره کرده بود سرش را پایین انداخت 

 و بغض کرده گفت:و با شتاب به طرف مادرش رفت. پایین مانتویش را کشید 

 بریم مامانی. بقیش و نمیخورم!_

نیل درجایش چشمانش را برای لحظه ای بست. میان خشم و احساس مادرانه اش گیر افتاده بود. دست خودش نبود 

و نمیتوانست کنترل اعمالش را به دست بگیرد. هیچگاه کنار بهار با این عصبانیت با کسی جر و بحث نکرده بود. 

بهار را میدانست و یقین داشت که با همین کودکی خودش را مقصر این فضای به وجود آمده خواهد  درونگراییِ

 دانست. دستش را گرفت و لبخندی به رویش زد.

 با بابایی دوباره میایم باشه مامانم؟_

 ای آرام گفت! "باشه"بهار ناراحت به پارسا خیره شد و زیر لب 

و سعی کرد آرامشش را حقظ کند. خم شد و بهار را در آغوش گرفت. زیر  پارسا با دست موهایش را چنگی زد

 گوشش آرام گفت:

 یه بستنی طلبت پرنسس. اینبار یواشکی و وقتی که مامانی نباشه! اوکی؟_

روی هم فشرد. چهره ی پارسا دوباره درهم شد.  "باشه"بهار ناشیانه به مادرش نگاه کرد و چشمهایش را به معنی 

 آنها راه افتاد. جلوتر از

 براتون دربست میگیرم!_

نیل ترجیح داد مخالفتی نکند و اجازه بدهد قائله ختم به خیر شود. با اخم و بدون کلمه ای حرف زدن سوار ماشین 

زرد رنگِ دربستی شد و بهار را به خودش فشرد. پارسا سرش را از شیشه داخل کرد و بینی بهار را میان دو انگشتش 

 گرفت.

 بینم ناراحت باشیا؟ قولت هم یادت نره!ن_

 لبخند گرمی به رویش زد و سرش را آرام تکان داد.

 به سالمت!_
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بهار دست تکان داد و او با لبخند رفتنشان را نظاره کرد. همین که دور شدن ماشین را دید با همان اخم عمیقش 

 شماره ی مرادی را گرفت و منتظر ماند!

 الو مرادی؟_

 دی خواب آلود بود.صدای مرا

 بفرما دکتر. به گوشم!_

 ریموت ماشین را زد و سوار شد.

نظرم عوض شد. امشب... همین امشب راضیش میکنی واسه معامله. میخوام همین فردا اون قرارداد کوفتی بسته _

 شه!

 صدای مرادی اینبار آنقدرها هم مطمئن نبود!

 ای به چشم دکتر.. من همه سعیمو میکنم!_

 یشه ها را باال کشید و کولر ماشین را روی درجه ی آخرش قرار داد.ش

 سعی نمیخوام مرادی.. عمل میخوام!_

گوشی را قطع کرد و روی صندلی بغل پرت کرد. برگشت و با نگاه کردن به پشت سرش دنده عقب گرفت. زیر لب 

 با حرص زمزمه کرد:

 شرّت و کم میکنم!_

 

شدند. اندکی بیشتر تا رسیدنشان نمانده بود. یک دستش میان موهای بلند بهار بود و با خیابانها کم کم آشناتر می

دست دیگرش خطوطی فرضی روی پایش میکشید. عجب روزی بود! صحنه ی کنارِ هم نشستنِ بهار و پارسا از جلوی 

صیقل داده و دیگری چشمش کنار نمیرفت. مثل دو نیمه ی سیب.. دو شیء عتیقه ی با ارزش زندگی اش که یکی را 

را خاک کرده بود! نفس بلندی کشید و آرام نامِ بهار را خواند. بهار سرش را از آغوشش بلند کرد و منتظر نگاهش 

 کرد. در نگاهش دلخوری موج میزد.

 فکر کردم خوابی مامانم. اآلن میرسیم!_

 در جایش صاف نشست و دستش را روی چشمانش کشید.

 میدونم!_

 حرفش تردید داشت ولی راه دیگری نبود!برای گفتن 

 میشه یه خواهشی ازت بکنم؟_

 سرش را باال و پایین کرد.

 میشه خواهش کنم راجع به امروز و بیرون رفتنمون با عمو پارسا به بابا چیزی نگی؟_

 اخم کرد.

 یعنی دروغکی بگم نرفتیم؟_

 لبخند زد.

 نه مامانم.. یعنی اصال در بارش حرف نزنی!_
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سرش را پایین انداخت. برایش سخت بود. او که لحظه لحظه ی زندگی اش را با پدرش تقسیم میکرد و حتی از 

 "چرا مامان از عمو پارسا خوشش نمیاد؟ "فکرش گذشته بود تا ساده و بچگانه از پدرش بپرسد

 نیل پی به تردیدش برد. دستش را دور گردنش حلقه کرد و او را به طرف خودش کشاند.

 باشه؟!_

 سرش را بلند کرد. چشمانش سراسر پرسش بود.

 ولی چرا؟!_

 لبش را گزید. از اینکه بهار را مجبور به مخفی کاری کرده بود ناراحت بود.

 برای اینکه ممکنه ناراحت بشه.. دلش آب بشه که بدونِ اون بستنی خوردیم!_

 پایین موهایش را به بازی گرفت.

 دی؟ منم نخوردم!ولی تو که بستنی نخور_

 نفسی کالفه کشید.

 بهار؟ قبوله مامان؟! این یه راز بمونه بین من و تو و عمو پارسا. هوم؟_

 ناراضی سرش را باال و پایین کرد.

 ولی اگه بابایی پرسید بستنی خوردین یا نه دروغ نمیگما؟_

 خندید و سرش را بوسید.

 باشه دخترم.. دروغ نگو!_

. 

. 

م وارد خانه شدند. کفشهای ورنی و براق فرامرز دمِ در بود. قرار بود همراه صدف چند روزی را در ویالی هر دو با ه

رامسر بگذرانند ولی ظاهرا از رفتن منصرف شده بودند! مثلِ انسانِ خطاکار احساس گناه میکرد و وجود فرامرز 

آهسته وارد خانه شدند. ساعاتِ ظهر بود و از  هشیار و تیزبین بار عذاب وجدانش را دوچندان میکرد. پشت سر بهار

 سکوتِ خانه مشخص بود همه در استراحت به سر میبرند!

بهار که زودتر از او وارد خانه شده بود با دویدن به طرف گوشه ی سالن نویدِ در خانه بودنِ سام را داد. کیفش را 

 روی اولین راحتی رها کرد و به طرفش رفت.

 سالم_

 رو به رویش را بست و بهار را در آغوش گرفت. پرونده های

 سالم... دیر کردین!_

 دکمه های مانتویش را باز کرد و کنارِ سام نشست. سعی کرد نگاهش به نگاهِ تابلوی بهار نیفتد.

 ترافیک بود.. چه خبر؟_

 دوباره در فکر فرو رفت. فکری که از صبح مثل مور و ملخ به جانش افتاده بود.

 سر قرار. یه پروژه ی خارج از شهریه ولی قیمتِ معامله خیلی کلونه. هم نمیشه از امتیازش گذشت و هم...رفتم _

 بوسه ای روی سر بهار نشاند.

 حاال کجاست مگه؟_
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 رودهن.. یه پروژه یک ماهست ولی خوب اگه قبول کنم فقط میتونم آخر هفته ها بیام یا حداکثر دو روز یکبار!_

 ه پدرش زل زد.بهار نگران ب

 بابایی میخوای بری؟_

سعی کرد حواسش را از بوی عطر تندی که از تن بهار میامد منحرف کند. شک نداشت که لحظاتی پیش، کودکش 

 در آغوش پارسا بود.

 بوسه ای دیگر روی پیشانی اش نشاند.

 خاله صدف داره ساکشو جمع میکنه. گفت بهار اومد بگو بیاد پیشم!_

 ره از جایش پرید!بهار یکبا

 دارن میرن؟_

 سرش را تکان داد.

 بددو برو ببین چیکارت داره؟_

 دور شدنِ بهار را نگاه کرد و در فکر فرو رفت.

نمیدونم قبول کنم یا نه! تو این اوضاع و شرایط هم که فکرم میمونه پیش بهار! تو هم که من باالی سرت نباشم اصال _

 ودت نیست!... نمیدونم!احتیاط نمیکنی و حواست به خ

 صدایش آرام بود. دلش به رفتنش رضا نبود ولی نمیتوانست خودخواهانه جلوی پیشرفت و کار کردنش را بگیرد.

 نگران بهار نباش! شاید بهتر باشه یکم از وابستگیش کم شه! خیلی بهت وابسته ست!_

 با دقت زیر نظرش گرفت.

 دکتر چی گفت؟_

 شکارچی ماهر رو به رویش بدزدد. سعی کرد چشمانش را از

 براش اکو و نوار نوشت ولی گفت همه چی مرتبه!_

 سرش را تکان داد.

 خدا رو شکر! الزمه باز هم بره معاینه؟_

 منظورش را دریافت. به صورتش خیره شد.

 اگه اذیتت میکنه میتونیم دکترشو عوض کنیم! باالخره خطر رفع شده!_

 لبخند معناداری زد.

 منو اذیت کنه؟ نه... من خوبم!_

حرفهای پرطعنه اش مانند نیشی در بدنش فرو میرفت. میفهمید.. حساسیتش دوچندان شده بود و او این را به خوبی 

 میفهمید! صدای زنگِ موبایلش بلند شد. از جایش بلند شد.

 باز هم این یاروئه.. عجیب هم سمجه!_

رد. چشمش به فرامرز افتاد که با آن لبخند یک طرفه و مرموز از پله ها نیل رفتنش به آن طرف سالن را نظاره ک

 پایین می آمد. به رسم ادب از جایش بلند شد.

 سالم!_

 فرامرز دکمه ی سرآستین پیراهنش را بست و کنارش روی مبل جا گرفت.
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 سالم. چی گفت دکتر؟_

 تاکیدش روی کلمه ی دکتر و نگاه دقیقش چندان دوستانه نبود.

 همه چی مرتبه. تشریف میبرین؟_

 آرنجش را روی دسته ی مبل گذاشت و به طرفش برگشت! نگاه و اشاره اش به سام بود!

 میرم ولی نه از ایران.. تا سرو سامون گرفتنش رو نبینم نمیرم!_

 کند!شمشیر را از رو بسته بود.. همانگونه که انتظار میرفت...تلخندی زد و سعی کرد آرامشش را حفظ 

 منظورتون از سروسامون چیه دقیقا؟ اینکه از خونوادش جدا شه؟_

 ابرویش را با استهزا باال برد!

خانواده؟ کدوم خانواده؟ من که به جز یه بچه ی بی پدر و یه زن که تکلیفش با خودش هم معلوم نیست چیزی _

 نمیبینم!

و مرتعشش سام را هم از آن طرف سالن متوجه خودش دست و پایش به لرزش افتاد. از جایش بلند شد. صدای بلند 

 کرد.

شما اینجا مهمانِ ما هستین ولی بهتون اجازه نمیدم هرچی خواستین بگین! نه من بالتکلیف و آواره ام نه بچم بی _

 پدره! سام رسما و شرعا پدر بچه ی منه!

 پایش را روی پا انداخت و با آرامش پوزخندی زد.

 ن پهن کردی. ولی یادت باشه ارتباط خونی چیزی نیست که بتونی منکرش بشی!خوب توری روی زمی_

عصبهای پلکش مدام به باال میپرید. مکالمه ی سرسری و بی اشتیاق سام را میدید. عجله اش برای برگشتن به 

 جمعشان واضح و قابل تشخیص بود. دستش را مشت کرد و با آخرین قوایی که برایش مانده بود گفت:

نظورتون به پدریِ بی نقص و عبرت انگیزِ خودتونه؟ نه آقای نیکنام. پدری کردن به نسبت خونی و ژن نیست. م_

پدری کردن به مردونگی و شرف و غیرته که من هیچ کدومش رو تو شما نمیبینم که اگه قرار بود ببینم شما اون سر 

 مصنوعی زندگی نمیکرد! دنیا و پسرتون این سر دنیا، به قولِ خودتون با یه خانواده ی

 سیگارش را با حرص در زیرسیگاری نقره کوبِ روی میز خاموش کرد و از الی دندانهایش غرید:

 حواست باشه داری کی رو به استیضاح میکشی دخترجان! من سام نیستم که لی لی به الالت بذاره!_

 پوزخندی عصبی زد.

ام پسر شما باشه. دلیلی برای ادامه ی این بحث نمیبینم! با دقیقا میدونم شما سام نیستین. حتی شک دارم س_

 اجازتون!

 هنوز قدمی برنداشته بود که صدای قاطع فرامرز را از پشت سرش شنید.

تا آخر این سفر بهت فرصت میدم همه ی پرده ها رو بکشی کنار و رو بازی کنی. در غیر این صورت بعد برگشتم _

 وان خواهم داشت!یه جلسه ی دونفره با دکترِ ج

 در کثری از ثانیه صورتش خیس از اشک شد. برگشت و ناباور به چشمان حریف بی رحمش خیره شد.

 با خراب کردن زندگیِ ما و دنیای اون بچه چی بهتون میرسه؟_

 فرامرز که با لذت به دست و پای بسته ی طعمه اش مینگریست سیگار دیگری آتش زد.
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؟ زندگی برای من تعبیر بزرگی از بازیه حکمه! اگه همه ی آس ها هم دستت باشه ممکنه تا حاال حکم بازی کردی_

با یه حرکتِ نسنجیده به حریف ببازی. باید هر باری که آس میندازی یادت باشه که حریفت ممکنه با کوچیکترین 

 ولی زنِ زندگیه سام..حکمش آست رو ببره! دخترِ خوبی هستی.. زیبایی و جذابیت داری.. عقل و درایت داری.. 

 نچی کرد.

 نیستی! حکم نداری تو دستت دختره خوب! برای حفظ حاکمیت حکم الزمه نه آس و شاه!_

از حرفهایش سردرنمیاورد. اشکهایش به پهنای صورتش فرو میریخت و فرامرز بی تفاوت و بی رحم حمالتش را 

 .بوی مرگ میداد..!شدت میبخشید. سخنانش بوی خون میداد.. بوی دشمنی میداد.

 حرفِ آخرتون همینه؟_

 جدی به چهره اش خیره شد.

من حرفِ آخرم و همون اول بهت زدم دخترِ خوب! جای تو اینجا نیست. این زندگی نه برای تو و نه برای سام _

ین!... یه خوب نیست! شاید خودتون اینو نفهمین ولی من، چیزی رو دارم میبینم که شما با خودخواهیِ تمام نمیبین

 زندگی که از داخل فروپاشیده و فقط یه ظاهر شیک و گول زنک داره!

سام نزدیک شد. نیل از دور نزدیک شدنش را دید و برای پنهان کردن اشکهایش با سرعت پله ها را باال رفت. هیچ 

ین چند سال آرامشِ چیز تمام نشده بود! در حساس ترین نقطه ی زندگی اش فهمیده بود که هیچ چیز تمام نشده و ا

واهی، تنها آرامش قبل از طوفان بوده! باد وزیدن گرفته بود و او دیگر برای پناه گرفتن جانپناهی نداشت. سرش را 

 در بالشتش فرو برد تا هق هق گریه ی غریبانه اش را خفه کند!

 

ارانی اش مانند فرشته ای کنارش قژ قژ لوالی در خبر از ورود تنها یک نفر داشت.. تنها کسی که در تمام لحظات ب

ظاهر میشد. ولی امروز او این فرشته را نمیخواست. چرا که برای بار اول در زندگی اش او را مسبب این اشکها 

 میدید!

سرش را بیشتر در بالشت فرو برد و چشمانش را بست! تخت کمی به پایین فرو رفت و بالفاصله دستِ نوازشگر سام 

 .روی شانه هایش نشست

 نیل؟_

 شانه اش را تکان خفیفی داد و بی حرکت باقی ماند. صدای نفس بلند سام را شنید.

 نمیخوای جواب بدی؟_

چشمش را کمی باز کرد. نگاهش مستقیم به جعبه ی باریکِ مخملِ دستبند افتاد. وجودش سرشار از انزجار شد.. نه 

ه ی خودش! چند وقتی بود حال و هوایش دوباره ابری شده از فرامرز و نه از سخنان زهر دارش بلکه از ضعف دوبار

 بود و او از این وضعیت بیزار بود!

میدونم بابا زبونش تلخه.. باورت نمیشه به خودِ من یه حرفایی میزنه که بعضی وقتها شک میکنم پدرم باشه.. من از _

 طرفِ اون عذر میخوام!

رش را بگوید یا نه! میترسید تهدیدش زیاد جدی نباشد و با با خودش سر جنگ داشت. نمیدانست تهدید بزرگ پد

 گفتنش به سام روی دنده ی لج بیفتد! پس لب گزید و حرفش را نگفته بلعید!

 باهام حرف نمیزنی؟_
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 بلند شد و نشست. اشک مژه های بلندش را یکی در میان به هم چسبانیده بود. دستی به چشمش کشید.

ر.. بیا برای همیشه از اینجا بریم. اصال.. اصال بریم پیش بابات و صدف زندگی کنیم. چیزی بیا از اینجا بریم سامیا_

 نیست اینجا که به خاطرش بمونیم. خاتونم میبریم. هوم؟

 موشکافانه به چهره ی معصوم و مغمومش خیره شد. حدس اینکه از چه می هراسد دشوار نبود!

 از چی میترسی ؟ از پارسا؟_

 کرد و با ترس در چشمانش خیره شد. سرش را بلند

 همه چیز داره به نفعش پیش میره سام. یعنی نمیبینی؟ به زودی میفهمه.. نمیتونم بشینم و ببینم بچم و ازم بگیره!_

آهی کشید و به رو به رو خیره شد. خودش بیشتر میترسید ولی مگر چاره ای بود؟ گریز و فرار تا کی؟ به خوبی 

 یقت گریزی نیست!میدانست که از حق

 پاشو دست و صورتت و آب بزن بهار اینجوری ببینتت غصه میخوره! پاشو گلم!_

 باز هم سکوت و بی جوابی.. باز هم سکوتی دامن زن به تمام دلهره و اضطراب مادرانه اش!

 تصمیمت و گرفتی؟ میری یا نه؟_

 فه بود و سردرگم!دستش را از روی موهای کم پشتش کشید و پشت گردنش قفل کرد. کال

 نمیدونم.. از یه طرف شما.. از یه طرف یه پیشنهاد قوی و تپل که میتونه زندگیمونو از این رو به اون رو کنه!_

گوشه ی لباسش را به بازی گرفت. در ذهن با خودش اندیشید که شاید با رفتن سام پدرش هم مدتی راحتشان 

 ن در نظر گرفتن وجه دیگری گفت:بگذارد و از موضعش عقب نشینی کند. پس بدو

 به نظر من برو! اینجا موقعیت وخیمی نیست که به خاطرش از این قرارداد بگذری!_

 ابروی سام باال پرید. نمیدانست چرا ته دلش دوست داشت نیل با رفتنش مخالف باشد!

 یعنی میتونی تنهایی از پس اش بر بیای؟ به مشکل برنمیخوری؟_

 به چشمانش اجتناب میکرد.از نگاه مستقیم 

 نگران نباش.. من که سرِ کارم ..هلن هم که شب و روز پیشِ بهاره! جای نگرانی نیست!_

سرش را کمی جلو برد. گاهی مقاومت در برابرش نیروی اهورایی میطلبید. خصوصا وقتی چشمان درشت و 

 معصومش خیس و بارانی میشد!

 و واسم از همه کس مهمتری؟من نگران خودتم. کِی میخوای بفهمی ت_

 صدای نرم و منقلبِ سام شاخک هایش را تکان داد. سرش را کمی عقب کشید و آب دهانش را قورت داد.

 بریم پایین.. بابات اینا دارن میرن! زشته!_

 تلخندی زد و همانگونه که به لبهای خیس ازقطرات اشکش خیره بود گفت:

 باشه..... بریم!_

 

 

*** 

ی در سرش را کمی داخل کرد. بهار مشغول بازی با عروسک مورد عالقه اش بود. بی صدا از پشت بهش نزدیک از ال

 شد.

 حاال بعدِ اینکه غذاتو خوردی باید بخوابی پرنسس.. اگه نخوابی خوب نمیشیا؟ باید حرفم و گوش کنی!_
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داد. بهار عروسک را رها کرد و غرق  انگشتانش را به دو طرف پهلوهایش نزدیک کرد و آنی و ناگهانی قلقلکش

 خنده شد.

 حاال دیگه بدون من بازی میکنی وروجک؟ اآلن بهت میگم!_

 هلن جون توروخدا ولم کن.. آخ مامان...!_

 کنارش روی زمین دراز کشید و آرنجش را حایل بدنش کرد.

 چیکار میکنی؟_

 بهار دوباره عروسک مو بلندش را دست گرفت.

 ی؟ دارم به پرنسس غذا میدم دیگه!مگه نمیبین_

 ابروی هلن از واژه ی جدید باال پرید.

 پرنسس؟_

 همانطور که پاهای عروسکشِ را برای نشستن باز میکرد جواب داد:

 بله که پرنسس! من پرنسسِ عمو پارسا ام.. اینم پرنسسِ منه!_

پشتِ بهار نشست. مشغول بافتن موهای چهره اش رنگ دیگری گرفت. رنگی از دلسوزی و نگرانی. بلند شد و 

 بلندش شد.

 عمو پارسا رو خیلی دوست داری؟_

 خیلی... خیلیه خیلیه خیلی! جیگرِ خودمه دیگه!_

 خنده ی بلندی کرد.

 خوب که اینطور.. اگه بابایی حسودیش بشه چی؟_

 برگشت و به دقت به چهره اش خیره شد.

 ه.. عمو پارسا عمو پارسائه!نخیرم حسودیش نمیشه.. بابایی بابایی_

 لبخند تلخی زد و دوباره سر بهار را برگرداند. گیسش را با کش کوچکی بست.

 هلن جون؟ چرا شما تو خونه روسری میذاری؟_

 موهای کوتاه جلوی پیشانیِ بهار را مرتب کرد.

 برای اینکه آدم جلوی نامحرم نباید موهاش معلوم باشه!_

 کوچکِ هلن کشید. دستی به روسری رنگی و

 ولی اینجا که نامرحم نیست.. درش بیار دیگه.؟ میخوام موهاتو شونه کنم!_

مقاومت در برابرش معنی ای نداشت. نگاهی به در نیمه باز انداخت. سابقه نداشت در این وقتِ ظهر سام در خانه 

ش را قاب گرفت. چشمان بهار باشد. روسری را برداشت و کش موهایش را باز کرد. خرمنِ لخت و سیاهش صورت

 برق زد.

 وااای! هلن جون! خیلی دوست دارم موهاتو.. کاش مالِ منم اینجوری بود!_

 دستش را میان موهایش فرو برد و لبخند زد.

 منم موهای تورو دوست دارم.. حاال چیکار کنیم؟_

 بهار چشمهایش را لوچ کرد و با صدایی کلفت گفت:
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 بیا عوضش کنیم؟!_

 دو با صدای بلند خندیدند. بهار با شیطنت به چهره ی هلن خیره شد. فکری کودکانه مانند برق از سرش گذشت. هر

 هلن جون؟ یه چیزی بگم قول میدی به مامانم نگی؟_

 هلن دماغش را فشرد و صورتش را جمع کرد.

 بگو کوچولو! قول..!_

 نیشش شل شد.

 لی به همدیگه میاین! من مطمئنم!میشه تو عروسِ عمو پارسا بشی؟ خیــــ_

 با چشمای گرد شده نگاهش کرد.

 از کجا به مغزت رسید فندق؟ من و عمو پارسا؟_

 خندید.

 آره.. هر دوتاتونم خوشگلین. توروخدا دیگه؟ میشه؟_

 هلن موهای جلوی پیشانی اش را به هم ریخت و اخمی تصنعی کرد.

 ن برنامه ها واسم بریزیا!فندق خانومه باهوش! دیگه نبینم از ای_

 چشمهایش را ریز کرد.

 حاال چرا فکر میکنی مامانیت عصبانی بشه؟_

 شانه هایش را باال انداخت.

 آخه از عمو پارسا خوشش نمیاد. همش سرش داد میزنه!_

کرد  چیزی ته دلش تکان خورد. خدا رو شکر میکرد که با وجود این همه غم و مشکالت به جای نیل نیست! سعی

 ذهن بهار را منحرف کند. انگشتانش را دوباره باال آورد و با قلقلک دوباره به جانِ بهار افتاد!

صدای خنده ی بلند بهار از راه پله هم شنیده میشد. لبخندی بی اراده روی لبش نمایان شد. شاد دیدن بهار 

 ود!بزرگترین آرزویش بود و این را مدیون توجهات و عشق و عالقه ی هلن ب

آرام و بی صدا به اتاق نزدیک شد. الی در باز بود و اتاق به خوبی دیده میشد! قدمی برداشت تا داخل شود ولی از 

دیدنِ ظاهر متفاوت هلن بی اراده همانجا سر جایش ایستاد! تا به حال او را بدون پوششِ سر ندیده بود. موهای تکه 

ش را بسیار جذاب و زیبا کرده بود. نه به عنوانِ سام که به جایِ هر تکه و لختِ سیاه رنگش چهره ی کودکانه و اصیل

مرد دیگری محوِ این تصویر زیبا و تکرار ناشدنی شده بود! نگاهِ هلن همراه با لبخندی عمیق به یکباره به سام افتاد! 

اهش را به سرعت سرش را پایین انداخت و دنبال روسری اش گشت. لبخند محوی روی لبهای سام نشست. نگ

 متوجه بهار کرد و وارد اتاق شد.

 سالم بابایـــــی!_

دستانش را از هم باز کرد و بهار را در آغوشش جا داد. از گوشه ی چشم نگاهی به هلن کرد که آرام و موقر، 

 روسری بر سر از جایش برخاسته بود!

 سالم!_

 سالم.. مثل اینکه خیلی بهتون خوش میگذره؟_

 لبخند خجولی زد.
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 کم و بیش!_

 بابایی چقدر زود اومدی؟_

 اخم هایش در هم شد. دو روزِ گذشته با تمام سختی اش تصمیم نهایی اش را به همراه داشت!

 اومدم خدافظی کنم دخترم. چند روزی نیستم!_

ره سرش را پایین انداخت. شاید اگه صحبت های شبانه و قانع کردن های چند روزه ی سام و نیل نبود، دوبا

 اشکهایش سرازیر میشد!

 هلن سردرگم به سام خیره شد.

 جایی میرین؟_

 بهار به جای او جواب داد:

 بابایی داره برای کار میره رود هند!_

 بوسه ای روی موهایش نشاند.

 رودِهن بابایی.. نه رود هند!_

 انسان تلنبار میشود!چهره ی هلن ناگهانی در هم شد. مثل غمِ بزرگِ عالم که به یکباره روی دلِ 

 به سالمتی.. کی تشریف میبرین؟_

 امشب.. اومدم شب آخر و با هم باشیم._

 نفس عمیقی کشید. زمزمه وار زیر لب گفت:

 خیلی وقته نرفتم... حال و هواش از یادم رفته!_

 با منین؟_

 سرش را با لبخند تلخی تکان داد.

 خیلی وقته نرفتم! رودهن.. زادگاهمه. خانوادم اونجان. میگم_

 سام یه ابرویش را باال برد.

 جدی؟ نگفته بودی؟!_

 آه سینه سوزی کشید و از جایش بلند شد.

 گاهی وقتها خودمم یادم میره مالِ کجا بودم و از کجا اومدم! با اجازتون من برم پایین!_

ای چند مجهولیِ این دختر کی حل سرش را تکان داد و با تعجب به مسیر رفتنش خیره ماند. نمیدانست این معم

میشود! دیگر این را مطمئن بود که هرگاه سخن از گذشته اش به میان می آید با هراس و تشویش میگریخت! از به 

 یاد آوردن صحنه ی چند دقیقه پیش سرش را با لبخند تکان داد و دخترکش را محکم تر به خودش فشرد!

ام گذشته بود. دیشب را با خانواده اش گذرانده بود. در رستورانی بزرگ و روزِ سه شنبه بود. یک روز از رفتنِ س

مجلل. بهار خوشحال بود و نیل مدام به خنده های کودکانه اش لبخند های گرم میزد. تمامِ اینها را از دور و به چشم 

منم میشه... فعال رو با سهمِ  باالخره نوبتِ"دیده بود. سیگار را پشتِ سیگار آتش زده بود و زیر لب زمزمه کرده بود: 

 "من خوش باش جنابِ نیکنام!

سردردش عود کرده بود. آنقدر محیب و مهارناشدنی که دیگر جوشانده های عجیب و غریبِ گیاهانِ آفریقای 

 جنوبیِ ماریا هم جوابگویش نبود!
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ر و خاموشی مخوف و مانند همیشه به روش خودش تحمل کرده بود. ساعتی زیرِ آب یخ و تگری! پاکتی سیگا

 مسکوتِ اتاقش!

صبح امروز ولی طور دیگری از خواب برخاسته بود. قبل از باز شدنِ چشمانش لبخندش بر لب نشسته بود و زمزمه 

 "یک ماهه بی رقیب آغاز شد "کرده بود

نداشت. باید  میدانست فرصت چندانی ندارد. برای برگرداندن نیل و تصاحب دوباره ی زندگی برباد رفته اش فرصتی

که از همین امروز شروع میکرد. برای اولین بار بعد از مدت ها به صبحانه ی مکلف و بی نقصِ ماریا نه نگفت! بشکن 

زنان وارد سالن غذاخوری شد و با مادرش همراه شد. هنگام رفتن هم بوسه ای بر گونه اش نشاند و دوباره وارد 

هوا رو به سردی بود. پاییز از راه رسیده بود! پیراهن شکالتی و تک کتِ اتاقش شد. بهترین لباسش را انتخاب کرد. 

کرمی رنگش را با شلواری به همان رنگ انتخاب کرد. رو به روی میز توالتش ایستاد و پاهایش را کمی از هم باز 

 کرد. سوت زنان انگشتان آغشته به ژل اش را میان موهای لخت و بلندش فرو میبرد.

 ه صدا درآمد. پوفی کرد و دکمه ی پخش رو فشرد.زنگ موبایلش ب

 بگو بابابزرگ!_

 غول تشن کجایی از دیشب تا حاال؟ میدونی چند بار زنگ زدم نفله؟_

 لبخندِ پلیدی زد. از موهایش دل نمیکند.

 عمته.. نگفتم با بزرگت درست صحبت کن؟_

 پارسا بخدا اعصاب مصاب ندارما.. میگم بنال بینم کجایی؟_

 شوی میزش را باز کرد و ساعت قیمتی اش را بیرون کشید.ک

 با لیدیِ کوچیک راندِوو دارم.. چطور؟_

 صدای پوف عصبیِ ایمان را از پشت گوشی شنید.

 پس هنوز خونه ای خبرت؟_

 اخمهایش در هم شد.

 ایمان کوپنت داره تموم میشه ها؟ چی میخوای؟_

 کمی آرامتر شد.

یزِ من.. دوستِ گرامیِ من. خواهش میکنم. التماس میکنم منم در جریان غلطایی که میکنی میگم برادرِ من.. عز_

 بذار. خسته شدم انقدر مثل سگ دوبرمن افتادم پشتت!

 خنده ی بلندی کرد. اگر هر زمان دیگری بود تلخ میشد اما امروز نه! امروز خوشی اش زایل نشدنی بود!

 . دختر بازی کن. چه میدونم زن بگیر! مگه من میگم بشو دُمِ من؟تو کار و زندگی نداری؟ برو کارکن_

دِ مردِ حسابی نگرانتم. یه لشکر و کردی خون به دلِ خودت. خدا میدونه چه نقشه هایی توی سرته که صدات انقدر _

 شنگول میاد.

م خارج شد. بوی با خنده ی بلندی دیگر گوشی را از پخش خارج کرد و روی گوشش گذاشت. همزمان از اتاق ه

 عطر مست کننده و همیشگی اش فضای خانه را پر کرده بود!

میرم که سهممو بگیرم. این گربه ی چهارچنگولی که من میبینم دم به تله نمیده ایمان. مگر اینکه از حس های _

 مادرانش بهره ببرم!
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ستی به عروسکِ زیبای کنارِ دستش پشتِ خط چند لحظه سکوت شد. سوار ماشین شد و آینه ی جلو را تنظیم کرد. د

 کشید.

 به مغزت فشار نیار مهندس. یه قرارِ نیمه تموم با پرنسس دارم!_

 داری از بچه استفاده میکنی؟ خجالت بکش!_

 اخمش درهم شد.

 بحثِ بهار جداست. ربطی به نیل و این جریانا نداره!_

دانش هنگامِ دیدنِ بهار خوانده بود ولی به دلش شک اطمینان داشت که همینطور است. از چشمهای چراغانی و خن

 افتاده بود.

 پس چرا میگی دارم از حس مادرانش استفاده میکنم؟_

 کالفه دستی به پس گردنش کشید.

تو بگو... از کجا شروع کنم؟ برم با گل دمِ دفترش بگم بیا بریم یه قهوه بخوریم؟ به تایید و حمایته بهار نیاز دارم! _

 زیادی بابابزرگ نشو. حواسم به کارم هس!تو هم 

 منتظر ادامه ی بحث نشد و گوشیِ خاموش را روی سینه ی ماشین قرار داد!

مقابل در بزرگ خانه توقف کرد. آمارِ نیل را داشت! ساعاتی پیش به مقصدِ دفترش خانه را ترک کرده بود. بهار بود 

 ا فشرد. هلن از آنسوی آیفون متعجب در را گشود و گفت:و خاتون و پرستارش. کتش را مرتب کرد و زنگ در ر

 بفرمایید دکتر!_

کفشهای مردانه اش را پشت در جفت کرد و عروسک به دست وارد شد. چهره ی هلن متعجب و خاتون مشکوک 

 بود. سالم بلندش هر دویشان را نشانه گرفت. خاتون لبخندی زد.

 ؟خوش اومدی پسرم. خدا خیر بده! چیزی شده-

 لبخندی زد و با چشم دنبال بهار گشت.

 نه .. دلم برای بهار تنگ شده بود. ایرادی داره؟_

 هلن پیش دستی کرد .

 نه دکتر چه ایرادی؟ فقط یکم غافلگیر شدیم!_

 با تهرانی راحت ترم.. تو بیمارستان به اندازه کافی دکتر میشنوم!!_

 راضیِ خاتون خیره شد.هلن لبخند خجولی زد و به چهره ی مغموم و نا

 بهار کجاست؟_

 تو اتاقشه.. پیانو تمیرین میکنه. واسه همین نشنیده صدای زنگو!_

 لبخندی صمیمی روی لبش جا خوش کرد. به راه پله ها اشاره کرد.

 اجازه هست؟_

 هلن با شک به خاتون نگاه کرد و نامطمئن گفت:

 خواهش میکنم بفرمایین!_

وازِ پیانو از همان راه پله ی مارپیچ و بلند قابل شنود بود. ثانیه ای چشمانش را بست و مستِ صدای مالیم و گوش ن

 "الحق که دخترِ نیله"جادوی پر آرامش نت ها شد. در دلش اعتراف کرد
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 عروسک را در دستش جا به جا کرد و چند ضربه ی محکم به در زد. صدای پیانو قطع شد.

 بفرمایین!_

 دیدن پارسای خوش پوش و خوشبوی لبخند بر لب، برق زد. جیغ کوتاهی کشید و به طرفش دوید. چشمانِ بهار از

 عمو پارسا؟_

 دستانش را از هم باز کرد و به بهار اجازه داد وسطِ سینه ی ستبرش را نشانه بگیرد.

 سالم پرنسس. نگفته بودی پیانو هم بلدی؟_

 یری اش غیر قابل وصف بود!با لبخند به هلن خیره شد. خوشحالی و غافلگ

 کِی اومدی؟ چرا بهم نگفته بودی که میای عمو؟_

 بوسه ای روی موهای خوشبویش نشاند و عروسکِ زیبا را به طرفش گرفت.

 این یکی رو بهت بدهکار بودم به خاطر اینکه حرفامو مو به مو انجام دادی و زود خوب شدی!_

 طالیی و خرگوشی اش خیره شد. بهار با ذوق عروسک رو گرفت و به موهای

 خیلی قشنگه عموو!!_

 هلن با غمی آشکار به این منظره ی زیبا و در عینِ حال دردناک خیره شد!

 بهار؟ بیا بریم پایین از مهمونمون پذیرایی کنیم. بقیشو بعدا تمیرین میکنیم!_

 پارسا صاف ایستاد و یقه ی کتش را درست کرد.

 ه بهار و ببرم!نیازی نیست.. اومدم ک_

 ثانیه ای تپش قلبش از کار افتاد. رنگش به شدت سفید شد. با ترس لب زد:

 ببرین؟... کجا؟_

 بی توجه به دگرگونیِ پرستار برگشت و چشمکی به بهار زد.

 یه کارِ نیمه تموم داریم. مگه نه بهار؟_

 لن و گفت:بهار با سر تایید کرد و خندید. چهره اش جدی شد. رو کرد به طرف ه

 البته اگه ایرادی نداشته باشه! تا قبل از غروب برش میگردونم!_

 زبانِ هلن به هیچ سخنی نمیچرخید. میان وجدان و وظیفه اش گیر افتاده بود. تنها توانست بگوید.

 نیل هماهنگ نیست.. ممکنه ناراحت بشه. اگه اجازه بدین.._

 نیل با من.. نگرانیِ دیگه ای هست؟_

هره ی پر از خواهشِ بهار و دستانِ در هم قفل شدشان نگریست و سرش را به آرامی تکان داد. پارسا چرخید به به چ

 طرفِ بهار.

 پس بپر بغل عمو که خیلی کار داریم امروز!_

ضبط ماشین را روشن کرد و آهنگ شادی گذاشت. منتظر به در ورودی خانه نگاه کرد. ترجیح داده بود تا حاضر 

هار در ماشین منتظر بماند! همین که در باز شد استارت زد و درِ جلو را باز کرد. بهار با شلواری جین و بافتنیِ شدنِ ب

نازکِ صورتی رنگ با دو به طرف ماشین آمد و روی صندلی جا گرفت. پشتِ سرش هلن با نگاهی نگران و نامطمئن 

 ایستاده بود. بوقی برایش زد و ماشین را به حرکت درآورد!

 خوب پرنسس. واسه بستنی دوس داری کجا بریم؟ همون جای قبلی خوبه؟_
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 اخم کرد.

 نه.. اونجا رو دوست ندارم. بریم یه جای دیگه!_

 یک ابرویش را باال برد و با شیطنت کمی به طرفش مایل شد.

 چرا دوست نداری؟_

 شانه های کوچکش را باال انداخت.

 خوش نگذشت! دوست ندارم دیگه... دفعه ی قبل_

 خوش نگذشت چون مامانی بداخالقی کرد. مگه نه؟_

 آهی کشید و از پنجره به بیرون خیره شد.

 مامانی همیشه بداخالقه.. با من نه ولی با بابایی هم مهربون نیست!_

 گوش هایش تیز شد. چه کسی قدرتش را داشت که این حسِ بیدار شده ی کنجکاویِ درونش را کنترل کند؟

 ب شاید بابایی اذیتش میکنه. عصبانیش میکنه.. هوم؟خو_

 سرش را به طرفین تکان داد.

 نه.. باباییه من خیلی مهربونه. مامانیمم مهربونه ها؟ ولی آخه چجوری بگم!_

حس کرد که از گفتنِ چیزی مقید است. سرش را برگرداند و با لبخند منتظر نگاهش کرد. زیر چشمی نگاهش کرد. 

 ش خم شد . دستش را جلوی دهانش قرار داد و یواشکی گفت:کمی به طرف

مامانی افسرده ست! خودم شنیدم دکتر به بابایی گفت خانومتون افسردگی شده. فکر کنم خیلی چیز بدیه چون _

 مامانی هروقت افسردگی میشه تا صبح گریه میکنه! تازه.. منم تو اتاق راه نمیده!

ست. حس کرد با سرعت نور وارد برزخی سرد و یخی شده است. میان این سرما تمام عضالت بدنش به یکباره یخ ب

و برودت حمله ی آنی سرش هم اضافه شد. با صدای بوق شدید و ممتد ماشین بغلی فرمان را سریعا به چپ هدایت 

د. دستِ کرد و گوشه ی خیابان ایستاد! نگاهِ بهار متعجب بود. سرش را روی فرمان گذاشت و چند نفس عمیق کشی

 کوچکِ بهار روی بازویش نشست.

 عمو؟ خوبی عمو پارسا؟_

سرش را بلند کرد و به سختی تکان داد. بهار ترسیده بود. لبخندی زوری به رویش زد و لپش را کشید. چقدر 

 حرفش سنگین بود.. چقدر درد داشت جمالتش! چقدر...

 بستنی هایی درست میکنه که انگشتاتو میخوری!دوست داری بریم خونه ی ما بستنی بخوریم؟ ماریا یه دسر_

 اخمی کرد.

 ماریا زنته؟_

 خندید.. تلخ و پردرد.

 نه پرنسس. خدمتکارمونه! تازه.. با مامانمم آشنا میشی. دوس داری؟_

 بهار با لبخند سرش را تکان داد.

 نفس بلندی کشید و ماشین را به مقصد خانه هدایت کرد!

 ند و به بهار اشاره کرد تا وارد شود. بلند صدا زد:کلید را در قفل چرخا

 ماریا؟ کجایی؟_
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ماریا با سرعت از پله ها سرازیر شد. یونیفرمِ سفید رنگ و مرتبش برای بهار تازگی داشت! از دیدنِ بهار با تعجب 

 ابرویی باال داد و همان طور که کتِ پارسا را میگرفت گفت:

 سالم آگا.. مهمان داریم؟_

 سا دستش را دور بهار حلقه کرد.پار

نه ماریا.. مهمان نه.. امروز پرنسس داریم. یه بستنی شکالتی توت فرنگیِ توپ بزن واسه پرنسسم تا بخوره و خنک _

 شه!

 صدای صندلی چرخدارِ عفت شنیده شد. با تعجب وسط پذیرایی بزرگ ایستاد.

 پارسا؟ مهمون داریم مادر؟_

 اهِ بهار نزدیکِ عفت شد.پارسا بلند خندید و همر

 پرنسس مادرِ من. امروز مشرفیم که از بهار خانومه شاهزاده پذیرایی کنیم! مگه نه بهار؟_

بهار خندید و سالم داد. چشمانِ عفت لرزید. چال روی گونه ی هر دویشان مقابل چشمش نمایان شد. نگاهش را بین 

 بهار باز کرد. هردویشان گرداند و دستانش را برای در آغوش گرفتنِ

 پس بهار خانمی که دلِ پسرمو برده شمایی. بیا بغلم ببینم چقدر قوی شدی؟_

آرام در آغوشش جا گرفت. خجالت میکشید ولی غریبی نمیکرد. نگاه کنجکاوش به خانه ی بزرگ و مجلل و 

رسید. پارسا با لذت به بستنی  تابلوهای عظیم بود. هر سه با هم به سالن پذیرایی رفتند. سفارشِ مخصوص بهار از راه

 خوردنش خیره بود و مادرش با قلبی پر تپش به چهره ی هر دویشان!

این همه شباهت در باورش نمیگنجید. شاید برای هر کسِ دیگری این یک معمای الینحل بود ولی برای زنی که 

زرگ و باور نکردنی بود! اخم لحظه ای تصویر کودکانه ی پسرش از پیش چشمش کنار نرفته بود این یک شباهت ب

 روی صورتش.. گودال های کوچکِش.. سیاهی مطلق چشمانش و آن حالت دوست داشتنی و منحصر به فرد نگاهش!

 موبایلِ پارسا زنگ خورد. با اخم به صفحه اش خیره شد و از جایش بلند شد.

 اآلن میام!_

 دورتر از بهار و عفت، نفسی تازه کرد و جواب داد:

 ؟بله_

 صدای نیل مضطرب بود و عصبی.

 تو خجالت نمیکشی؟ چی میخوای از جونِ بچه ی من؟ چرا دست از سرمون برنمیداری؟ بهار کجاست؟_

 گوشه ی لبش را جوید.

 سالم. چرا داد میزنی؟ مگه بچت و دزدیدم؟_

 از دزدیدن بدتره کارت. بهار کجاست؟_

 پوفی کرد.

 ست. چته تو؟داره بستنی میخوره. خونه ی ما_

 داد زد:

من چمه؟ روز روشن بچه رو بی اجازه از خونه برمیداری میبری بیرون میگی چته تو؟ اصال تو کی هستی که به _

 خودت اجازه میدی وارد زندگیِ ما بشی؟
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 گوشی را در دستش جا به جا کرد.

 بارم باید از دماغش دربیاری؟ دکترشم.. دوست پدرشم.. عموشم. اصال هرکیشم. چرا داری شلوغش میکنی؟ این_

 آقای تهرانی؟ برای بارِ آخر دارم بهت میگم. دست از سر من و خونوادم بردار. چرا راحتمون نمیذاری؟_

 چانه اش را باال داد.

 خیل خوب. اگه ناراحتیت واسه بی اجازگیه اآلن به سام زنگ میزنم بیاد دنبالِ بهار. این که دیگه کولی بازی نداره!_

 لبخند شیطانی ای زد.

 نه.. سام نه. اون .. اون نمیتونه بیاد دنبالش. هر جوری که گرفتیش همونطورم برش دار بیار. فهمیدی؟_

 با همان خنده نچی کرد.

نفهمیدم خانوم. من هیچ مایل نیستم مهمونمو از دست بدم. به ما که داره کلی خوش میگذره! شما اگه ناراضی هستی _

 دنبالش! ولی از من نخواه برش گردونم!میتونی بیای 

 دست و پایش به لرزش افتاده بود. گالره از آن طرفِ خط بازویش را ماساژ میداد و ازش میخواست تا آرام باشد.

 خیل خوب آدرسو بگو؟_

 لبخندش را عمق داد و آدرس را شمرده شمرده تکرار کرد.

 گوشی را روی میز کوبید و دستش را به کمرش زد.

 روانی.. دیوونه.. مریض!_

 طول و عرض اتاق را عصبی میپیمود.

 همش تقصیرِ هلنه. همین امروز ردش میکنم بره!_

 چه ربطی به اون بدبخت داره؟ مگه نمیگی یارو دیوانست؟_

 با چشمهای زخمی اش به گالره خیره شد. سعید لبش را گزید و با چشم اشاره داد تا چیزی نگوید.

اش چیکار کنم. میبینی سعید خان؟ واسه همین کاراشه که میگم بفرستمش پیش مامان اینا. یعنی این میدونم باه_

 بچه از خودش اراده نداره؟

 گالره بی توجه به اشاره ی سعید دستش را در هوا تکان داد.

 حاال مگه چی شده؟ یه بستنی خوردنه دیگه!_

بمب ساعتیه! تا اآلن اگه ترکیده باشه همه ی دار و ندار  چی میگی تو حالت خوبه؟؟ بهار و نمیشناسی؟ مثل_

 زندگیمونو ریخته رو میزش! گند میزنه میدونم!

 سعید نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد!

 بابا بخدا با این کارات فقط شک اش رو بیشتر میکنی. خیلی حساسی نیل!_

 سرش را میان انگشتانش فشرد.

 میشناسم. میرم دنبالش!حساس نیستم سعید.. تحفم و _

 سعید از جایش بلند شد.

 با این حالت؟ صبر کن بیایم!_

 چنگی به کیفش زد.

 الزم نکرده.. باید بفهمه این آقای دکتر با کی طرفه!_
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خانه غرق در شادی بود. مزه پرانی های بانمکِ بهار و خنده های از ته دلِ پارسا، لبخندهای گرم و صمیمیِ عفت و 

 متعجب و خندانِ ماریا!چهره ی 

 سینیِ نقره را روی میز گذاشت و بی توجه به چشمهای گرد و گشادِ عفت مقابل بهار نشست.

 یعنی واگعا گازش گرفتین؟_

 بهار سرش را تکان داد.

 بله که گرفتم. توی مهد همه ی دخترا رو اذیت میکرد. از وقتی گازش گرفتم دیگه با هیشکی کاری نداره._

 ا جلوی دهانش گرفت و ریز ریز خندید.دستش ر

 اگه فقط باباییم بفهمه!_

 هینی کرد.

 نگینا؟_

 عفت با چشم به ماریا اشاره کرد تا بلند شود و خودش با همان لبخندِ صمیمی آلبوم را ورق زد.

 اینجا پارسا کالس اول بود. روزِ اول مدرسه بابای خدا بیامرزش این عکسو ازش گرفت._

 شیطنت نگاهی به پارسا انداخت و آرام خندید. بهار با

 عمو پارسا ببین؟ اینجا موهات خیلی زشته. اآلن که بلنده خیلی جیگره!_

 دندانهای پارسا به گز گز افتاد. چگونه میتوانست از گاز گرفتنِ این تکه گوشتِ شیرین گذشت؟؟!

ز روی پا برداشت و چهارچوب جدیِ چهره اش را صدای زنگ توجه همه را به طرف در ورودی جلب کرد. پارسا پا ا

 حفظ کرد. با عفت نگاهی رد و بدل کرد و در نهایت روی چهره ی غرق از خوشی بهار متوقف شد.

 بهار خانوم؟ بیا بشین پیشِ عمو!_

 بهار بیصدا درخواستش را انجام داد. طولی نکشید که نیل آشفته و پریشان میانِ پذیرایی ظاهر شد.

 ت؟کجاس_

چشم از چهره ی متعجب ماریا برداشت و به جمع سه نفرهشان نگاه کرد. تنش لرزید. از تصور روزی که جایی در 

 این جمعِ تهرانی نداشته باشد؛ حتی کنار دخترش ، تنش لرزید!

نده بود. بلندی گفته بود و خودش را به آغوشش رسا "مامانی"با عجله به سمتِ بهار رفت. بهاری که با دیدنِ مادرش 

دستش را روی موهایش کشید و با چشمان بی حالتش ابتدا به پارسا و بعد به عفت خیره شد. عفتی که تنها در عکس 

 ها و برای چند روزی مادرشوهرش بود!

 سالم!_

چشمانِ عفت همه حسرت بود و خونِ دل. صندلی اش را به جلو هدایت کرد و مقابلش ایستاد. چقدر دور به نظر 

روزهای سرد مادرشوهری اش با دختری شهرستانی که هیچ گونه او را الیق پسرش نمیدید! همان دختری  میرسید

 که با تازیانه ی عشقش زندگیِ پسرش را به نابودی کشیده بود!

 سالم دخترم. خوش اومدی!_

ز عصبانیت در لرزش خفیفی در دلش حس کرد. بر خالف تصورش لحنش دوستانه و بی کینه بود. سعی کرد حالتی ا

 صحبت کردنش محشور نباشد.

 ممنون!_
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فقط خدا میدانست برای گفتن همین کلمه ی کوتاه چه جنگی با درونش به راه انداخته بود! با اخم به تابِ کوتاه و 

 نازکِ بهار چشم دوخت.

 بقیه لباسات کجان؟ بردار داریم میریم!_

 را میشناخت. به ماریا نگاه کرد. چهره ی بهار درهم شد. این لحن سخت و بی انعطاف

 میشه سوشرتم و بدین؟_

 عفت از پشت سرش گفت:

 ماریا بهار و ببر و آمادش کن!_

 رو کرد سمتِ نیل.

 بنشین دخترم. سر پا نایست!_

 هر کاری کرد نتوانست پوزخند گوشه ی لبش را پنهان کند. طرف صحبتش را با پارسا کرد.

جیه تونم! چی باعث شده به خودتون اجازه بدین دخترم رو بی اجازه و اطالعم بیارین جنابِ تهرانی؟ منتظر تو_

 اینجا؟

پارسا دوباره پایش را روی پا انداخت. اخم ظریف و چهره ی خونسردش مانند بنزینِ روی آتش از درون نیل را 

 منفجر میکرد!

. به عنوان دکترش حق دارم ببینمش و وضعیتش یک.. بی اجازه نیاوردم و خاتون و پرستارش در اطالع بودن. دو._

 رو تو شرایط عادی بررسی کنم. سه.. دلیل این همه پریشونیت و نمیفهمم. نکنه از شوهرت میترسی؟

خودش هم ته دلش از دالیل بنی اسرائیلی و بیهوده اش خنده اش گرفته بود ولی برای دیدن حس واقعیِ نیل نیاز به 

ت! پیش خودش اعتراف کرد.. مانند روزگار های نه چندان دور دلش برای سوزاندن و این خونسردی و کنترل داش

حرص دادنِ این گربه ی کوچک و اخمو تنگ شده بود. گربه ای که دیگر ماده شیری تیز دندان و پرکینه، آماده 

 برای دفاع از حریم خانوادگی اش بود!

قول خودتون معاینه میتونست تحت نظر والدینش و تو مکان به شما ربطی نداره جنابِ دکتر. این مالقات یا به _

 بهتری باشه! نه تو منزلِ شما و ...

دستش را روی پیشانی اش گذاشت و روی اولین راحتی نشست. نگاهِ خیره و پر از حرفِ عفت تمرکزش را به هم 

طور که برنامه ریزی کرده بود و میریخت. هر چه هم که شده باشد، باز هم در مقابل بزرگِ این خانه نمیتوانست آن

 دلش میخواست از خجالت پارسا در بیاید!

 با چشمانش برای پارسای خونسرد خط و نشان کشید و به گفتن یک جمله ی نهایی اکتفا کرد.

بهار بچه ی درونگراییه. نمیخوام باز پیشش بحثی پیش بیاد. امیدوارم کار امروزتون رو دیگه تکرار نکنید چون _

 قت مجبور میشم طور دیگه ای برخورد کنم!اونو

بی توجه به باال و پایین پریدنِ نیل نیشخندی زد و از جایش بلند شد. فنجان خالی از قهوه اش را در دست گرفت و 

 کنارِ نیل ایستاد.

 چای یا قهوه؟_

شانه ای باال انداخت و نیل با حرص تک خنده ای کرد و سرش را با تاسف به چپ و راست تکان داد. پارسا بیخیال 

 راه آشپزخانه را پیش گرفت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 1 9  

 

زیاد سخت میگیری دخترم.. تا حاال ندیده بودم پارسا به بچه ای اینجوری محبت کنه. همه ی کاراش از عالقه اش _

 به بهاره...طور دیگه ای تعبیر نکن!

 "و من دقیقا از همین میترسم "پوزخندی عصبی زد و ته دلش به خودش گفت

نه به پارسا و نه به عالقه ی چند روزش به بهار کاری ندارم! اگه قرار باشه به بچه ای عالقه داشته باشه بهار من _

 آخرین گزینست! حتی ناممکن ترین. چون اون دخترِ منه و دوست ندارم هیچ ارتباطی بینشون باشه!

ه هر لحظه بیشتر از درون به جانش می افتاد.. دالیلش منطقی بود ولی نه برای مادر تیزبینی مثلِ او. چیزی مانند خور

آن همه شباهت.. آن بوی نوستالژیک و آشنایی که از بهار میامد و حاال هم این چشمانِ پر هراس و ترسِ آشکارِ نیل. 

شبهه ی یک ناممکن به قویترین شکل ممکن در دلش النه کرد. دستِ خودش نبود! قلبش به کنکاش و تفحص رو 

 کرده بود!

 ولد بهار کیه؟ت_

قلبِ نیل از این سوالِ بی ربط و ناگهانی از حرکت ایستاد. چشمانش در چشمانِ جست و جوگرِ عفت ثابت شد و بی 

 حرکت تنها لب زد:

 بهمن.. هفدهم بهمن. چطور مگه؟_

 این چشمان چه رازی داشتند که هر لحظه شکِ دلش را به یقین تبدیل میکردند؟

 شروع حاملگیت از خرداد بوده باشه! نه؟همین طوری. پس باید _

 برعکس چند دقیقه ی پیش حاال قلبش با کوبش فجیعی قفسه ای سینه اش را نشانه گرفته بود.

 نه.. بهار هفت ماهه به دنیا اومد!_

 چشمانِ عفت ریز شد!

 چه جالب!_

 بی طاقت از جایش بلند شد.

 قعا نمیفهمم!نمیدونم سعی دارین بحث و به کجا بکشونین؟ وا_

 خدای بزرگ! کاش این همه بیقرار نبود.. یعنی واقعا ممکن بود که بهار...

 من که چیزی نگفتم!_

 بی حرف کیفش را از روی کاناپه ی مخمل برداشت.

 با اجازتون.. بهار؟ بهار کجایی مامان؟_

 رتی رنگی بود!بهار و ماریا از اتاقِ انتهای سالن بیرون آمدند. در دستش خرگوشِ بزرگ صو

 مامانی؟ ببین خاله ماریا بهم چی داد؟_

کالفه و عصبی مچ دستِ بهار را گرفت و همراهش تا نزدیکِ در ورودی پیش رفت. عفت همان جا، روی صندلی و 

روبروی همان مبلِ کذایی که پذیرای نیل بود بی حرکت برجا مانده بود. پارسا از آشپزخانه بیرون آمد. رو به روی 

 ر زانو زد.بها

 میری پرنسس؟_

 بهار ناراضی دستش را نوازشگونه روی صورتِ پارسا کشید.

 بازم میام عمو.. ماریا گفت اینبار میخواد برام تارتِ سیب بپذه!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 1 1  

 

 نیل دستش را تکان داد و با صدای نسبتا بلندی هشدار گونه گفت:

 بهار؟ میریم خونه و در این مورد مفصل حرف میزنیم روشنه؟_

 با اخم دستش را از دست مادرش بیرون کشید.

نخیرم. تو همش زور میگی. صدبار گفتم من عمو پارسا رو دوست دارم. مگه چی میشه اگه بیام خونش؟ اون که منو _

 خوب کرد؟ چرا دوسش نداری؟ همش چون افسرده ای با همه بدی!

ناراحتی جلوی دهانش قرار گرفت. برگشت و با منتظر جواب مادرش نشد و به حیاط دوید. دستِ نیل با تحیر و 

 نفرت به پارسا نگاه کرد.

میبینی دیگه نه؟ از صدقه سریت بچه ای که یه تو بهم نمیگفت حاال داره چنین چیزایی تو روم میگه. دیگه نمیخوام _

 ببینمت جنابِ تهرانی.. سعی کن بفهمی!

 رسا مچ دستش را گرفت!دستش را برای باز کردن دستگیره ی در پیش برد که پا

تو نمیتونی بهم بگی چیکار کنم... بس کن این خودخواهیتو نیل.. همه ی زهرتو یه جا رو من بریز و بس کن. تا کی _

 میخوای مثلِ عقده ای ها بچه تربیت کنی؟ این زندگیِ کوفتی هم زندگیه که واسه خودت و این بچه درست کردی؟

 محکمی دمِ گوشش زد. دستِ دیگرش را باال برد و سیلیِ

یک بارِ دیگه.. فقط یه بارِ دیگه به من و زندگیم توهین کن تا نشونت بدم چه هنرای دیگه ای هم بلدم. برو کنار از _

 جلوی راهم.

 صورتِ کج شده اش را با دست ماساژ داد. نیشخندی زد و با سیاهیِ مطلق چشمانش به نیل خیره شد.

 خورده ی روزگارم. بزن.. دو تا.. پنج تا.. ده تا.. بزن ببین اثر داره؟ به من سیلی میزنی؟ من سیلی_

 نچی کرد.

اثر نداره نیل... اگه تا صبح هم بزنی اثر نداره... نه زهرِ و کینه ی چشمای تو و نه التماس و حسرتِ چشای من _

نه، ولی ببین این چشمارو؟ این تمومی نداره! اینو همیشه یادت باشه کینه ی تو شاید من و خودتو بقیه رو بسوزو

 تصویری که جلوی چشمته یه عمر دارو ندارتو میسوزونه .. میدونی که بدم میسوزونه!

 عصبی خندید.

برو کنار ... اون روزایی که با یه حرکتِ چشم و ابروت قلب و روحِ یه احمقی مثلِ نیل میریخت گذشت. روبه روت _

ی ام. مادرِ بهار و زن شرعی و رسمیه سام. حواست باشه رو زندگیه کی داری دیگه نیل نایستاده. من نیلوفر بهرام

 چمبره میزنی!

 تلخندی زد و از جلوی در کنار رفت. صدایش هنگامِ رد شدنِ نیل از چهار چوبِ در آرام و غمناک بود!

 اونی که رو دار و ندارم چمبره زده یکی دیگست.. اینو تو یکی خوب میدونی!_

بسته شدنِ دری حیاط را که شنید سرش را به دیوار پشتش تکیه داد، لبخند دردمندی زد و با چشمِ بسته  صدای بلندِ

 زمزمه کرد:

اینجوریا هم نیست گلم.. منم خدایی دارم. به وهلل که یه راهی پیدا میکنم. برت میگردونم جایی که باید باشی نیل.. _

 قسم میخورم!
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ت چرخ های بزرگ صندلی چرخدارش را به طرف اتاقش چرخ داد. حتی حواسش نبود که عفت با تمام توانی که داش

 از کنترل استفاده کند و یا از ماریا بخواهد تا کمکش کند. وسط اتاق بزرگ ایستاد و ماریا را صدا زد.

 ماریا؟ .... ماریا؟!_

 ماریا از آشپزخانه دل کند و به سرعتِ برق رو به رویش ظاهر شد.

 ایین خانوم. کاری داشتین؟بفرم_

 خودش آنجا بود ولی نگاهش جای دیگری سیر میکرد!

 تلفنم و بیار.. سریع!_

 چشم خانوم!_

گوشی همراهِ نقره ای رنگ را به دستش داد. کمی فکر کرد و بعد ردیف کردن شماره ها در ذهنش شماره گیری 

 کرد. ایمان با اولین زنگ جواب داد:

 بله خاله؟_

 ن آب دستته بذار پایین و بیا اینجا.. عجله کن.ایما_

 نگران شد.

 خاله؟ اتفاقی افتاده؟_

 نمیدونم ایمان نمیدونم! بیا تا بفهمیم اتفاقی افتاده یا نه!_

 ماشین را از همان دورِ برگردانِ پیش پایش برگرداند.

 اومدم.. تا نیم ساعت میرسم!_

. 

. 

ه خودش فشرد و چشمانش را بست. دلش نمیخواست چشمش به مادرش خرگوشِ صورتی رنگش را محکم تر ب

بیفتد. با وجود عصبانیت و دلگیری اش به شدت شرمنده بود. برای اولین بار در حضور یک فرد غریبه اینچنین 

 مادرش را مورد حمله قرار داده بود!

مع شده و پشیمانش هم نبود. حرفهای نیل شدیدا به فکر فرو رفته بود. آنقدر که حتی حواسش به کودکِ در خود ج

 پارسا مدام در ذهنش تکرار میشد!

اثر نداره نیل... اگه تا صبح هم بزنی اثر نداره... نه زهرِ و کینه ی چشمای تو و نه التماس و حسرتِ چشای من  "

 "تمومی نداره!

ی دیرینه ی دلش؟ هیچ کس حتی نیشخندی زد و پایش را بیشتر روی گاز فشرد.. کسی چه میدانست از زهر و کینه 

 پارسا نمیتوانست پهنای وسیع و تمام نشدنی خالء شبهای تنهایی اش را درک کند!

 چگونه بعد از پنج سال هنوز هم میتوانست از عشق و تعهد و التماس سخن بگوید؟ سرش را با حرص تکان داد.

بسوزونه، ولی ببین این چشمارو؟ این تصویری که  اینو همیشه یادت باشه ؛ کینه ی تو شاید من و خودتو بقیه رو "

 "جلوی چشمته یه عمر دارو ندارتو میسوزونه .. میدونی که بدم میسوزونه! 

 نیشخندی دیگر... این بار زیر لب تکرار کرد:

 نمیسوزونه... نمیذارم دیگه با اون چشمای مکارت زندگیمو بسوزونی!_
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 "کی دیگست.. اینو تو یکی خوب میدونی!اونی که رو دار و ندارم چمبره زده ی"

خدایا چرا حاال؟ چرا "ماشین را رو به روی در نگه داشت و سرش را روی فرمان گذاشت. در دلش از خدا گله کرد. 

 "حاال که زندگیم رو به راهه و بهار خوشحاله؟ چرا خدایا؟

 فرمان بردارد گفت: بهار منتظر به مادرش چشم دوخت. همانگونه بدون اینکه سرش را از روی

 پیاده شو برو تو تا بیام.. باید حرف بزنیم!_

ناراحت و سر به زیر در را باز کرد و پیاده شد. مغز کوچکش پر از سوال های تمام نشدنی بود ولی پررنگ ترینشان 

ره و یا سپیده آزارش میداد. اینکه چرا مادرش این همه از عمو پارسایش بیزار است؟ چرا وقتی به خانه سعید و گال

میرود، حتی بی اجازه، این گونه تنبیه نمیشود؟ آهی کشید و بی میل روی نوک پاهایش ایستاد و زنگ خانه را فشرد. 

 هلن به جز پرشیای نقره ای رنگِ نیل چیز دیگری در تصویر نمیدید.

 کیه؟_

 منم هلن جون.... باز کن!_

. 

. 

و عکس مادرش را بیشتر به خودش فشرد. حرفهای از روی عصبانیت و گوله اشکِ درشتِ روی گونه اش را زدود 

بدونِ غرضِ نیل ناخواسته و بی اطالع هم که باشد روحش را آزرده بود.. چه کسی جز خودش از نقطه ی ضعفش 

 خبر داشت؟

 "فقط یه مادر میتونه بفهمه من دارم چی میکشم.. نه تو و نه صد تا پرستارِ دیگه نمیتونن بفهمن. "

 لبخند تلخش را با شوریِ اشکش تلفیق شد و تصویر دردناکِ روی شیشه ی قاب عکسش را ساخت.

وقتی سام بهم گفت که موضوع رو فهمیدی پیش خودم گفتم باید بهش اعتماد کنم.. باید چون بهار دوستش داره.. "

. نمیدونستم یه روزی جلوی خودم چون باهاش راحته!.. ولی نمیدونستم یه روزی به خاطر این کارم پشیمون میشم.

می ایستی و میگی چیکار میکردم؟ باباش بود.. دلم طاقت نیاورد.. واقعا درکت نمیکنم هلن.. هونطوری که تو مادر 

 "نیستی و من و درک نمیکنی!

 نفس عمیقی کشید و با پشت دست اشکش را پاک کرد. تلخ و پر بغض زمزمه کرد:

 نیستم ... نشد که باشم!_

 قه ای به درِ اتاق خورد. دستش را چند بار روی چشمش کشید و گلویش را صاف کرد.ت

 بفرمایین!_

 خاتون با لبخندِ مهربان و همیشگی اش بهش نزدیک شد. در دلش گذشت:

 "بعضی از انسان ها می آیند تا تصویری از فرشته های آسمانی را نشانمان دهند!"

 اجازه هست دخترم؟_

 شد و با محبت لبخند زد: از جایش بلند

 اجازه ی ما هم دستِ شماست خاتون جون!_

 کنارش نشست. نگاهش به قاب عکس قدیمی و چند قطره ی خیس رویش افتاد.

 اجازه هست ببینمش؟_
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 هلن عکس را رو به رویش گرفت. سیب گلویش بزرگ شده بود.. !

 مادرمه.. عکسِ چند سالِ پیششه!_

 اهش کردبرگشت و موشکافانه نگ

 این یعنی چند ساله که ندیدیش؟_

 دردمند خندید.

 دو سالی میشه..از وقتی که اومدم اینجا.. وقتِ اومدن فقط این عکس قدیمی رو ازش برداشتم! _

 دستانِ چروک خورده اش را روی دستِ لطیف و ظریفش گذاشت.

 نمیبینم هیچ وقت با خانوادت صحبت کنی.. مشکلی باهاشون داری؟_

 نفسش آه شد..

 کم و بیش.. شرایط ایجاب کرد یکم از هم دور باشیم!_

 فشار خفیفی به دستش وارد کرد.

نابود کن و بشکن اون شرایطی رو که ایجاب کنه پدر و مادرتو نبینی مادرجون! پدر و مادر دوست و آشنا نیستن.. _

 پدر و مادرن!

 خیره شدبه لبهای خندان و دندانهای سفید و براقِ مادرش 

 خیلی سعی کردم.. ولی یه وقتایی آدم با خودش کنار نمیاد خاتون.. نمیتونه!_

 عکس را به دستش داد و به چهره ی مغمومش خیره شد.

یه وقتایی هم تا بخوای با خودت کنار بیای میبینی که ای دلِ غافل.. فرصتِ آدمی تموم شده.. تو میمونی و یه دنیا آه _

 آدمیزاد کوتاست.. خیلی کوتاه تر از اینکه همیشه بهت فرصت جبران و نتیجه گیری رو بده! و حسرت دخترم! عمرِ

 چیزی در دلش تکان خورد.. خیره به عکس لب زد:

 خدا نکنه!_

 خاتون لبخندی زد و از جایش بلند شد.

 .. حتی یه مادر!حرفای نیل رو به دل نگیر مادرجون.. راست میگه.. هیشکی نمیتونه بفهمه اون چی کشیده_

 سرش را بلند کرد و به چهره ی دوست داشتنی اش خیره شد.

 اگه بخوام یه سر به خانوادم بزنم اجازه میده؟ خونمون رودهنه...!_

 لبخندِ اطمینان بخشی به رویش زد.

جله کن تا دیر تو نیل رو نشناختی مادر.. هیچی ته دلش نیست.. هر وقت خواستی بری فقط کافیه اشاره کنی. فقط ع_

 نشده!

 سرش را تکانی داد و دوباره به عکس خیره شد.

. 

. 

دستش را الی موهای پرپشت و جوگندمی اش فرو برد. پشت به عفت رو به پنجره ی مشرف به باغچه ی بزرگ 

 ایستاد و به پارسا خیره شد.
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ز ترسم نتونستم به زبون بیارم.. خدای واقعا نمیدونم چی بگم خاله... این شک تو جون خودمم افتاده بود ولی ا_

 بزرگ..! یعنی ممکنه؟

 عفت بهش نزدیک شد.

 ایمان؟ اگه همچین چیزی صحت داشته باشه یعنی قیامت برپا شده.. نمیتونم حتی فکشرم بکنم که پارسا... _

 ایمان برگشت و با ترس جمله اش را تکمیل کرد.

 امامِ هشتم!زمین و آسمون و به هم میدوزه خاله.. یا _

هر دو به فکر فرو رفتند. نگاهِ هر دویشان به پارسا بود.. پارسایی که با خشونتِ تمام تبر را باال میبرد و وسط هیزم 

 های بزرگ و سخت فرو می آورد.

 واسه ی همینه که میگم تا پی به ماجرا نبردیم بویی نبره. میدونی که باید چیکار کنی؟ خیلی سادست!_

 ن اِی؟تستِ دی اِ_

از او هم ساده تر.. فقط کافیه بیمارستانی که به دنیا اومده رو بفهمی و بری جست و جو ببینی واقعا هفت ماهه به دنیا _

 اومده یا نه؟

 ایمان دستی به چانه اش کشید.

 و سام.. باید مطمن بشیم خاله.. نمیخوام به زبون بیارم ولی ربطی به هفت ماهه و نه ماهه نداره.. شایدم نیل_

 حرفش را قطع کرد.

فکرشم نکن ایمان.. من به چشمام ایمان دارم. دختری که من دیدم.. دختری که حتی در برابر منی که تو سخت _

ترین روزاش براش مادر نشدم اونجوری با احترام برخورد کرد نمیتونه انقدر پست باشه! من مطمئنم هنوزم که 

که گفتم و بکن.. اگه تیرِ اول به هدف بخوره گرفتنِ یه خال موی بهار کار هنوزه عاشق پارساست! تو فقط کاری 

 شاقی نیس!

 سرش را به عالمت تفهمی تکان داد.

 همین االآنش دیوونه شده.. ببین گرفته دخترش و بی اجازه آورده اینجا.. اگه واقعا دختر خودش باشه که دیگه.._

لحظه ای از  "سقط جنین"ل پای آن درختِ کنار کلینیکِ معروف به برگشت به طرف عفت. صحنه ی باال آوردنِ نی

 پیش چشمش کنار نمیرفت!

 ولی خاله فکر نکنم همچین دروغ بزرگی گفته باشه.. انشااهلل که اشتباه میکنیم!_

 عفت لبخند مالیمی زد.

ختر میتونه زندگیِ پارسام و از این رو به من مثلِ تو فکر نمیکنم ایمان.. نمیتونم بگم انشااهلل بهار نوه ام نباشه! اون د_

 اون رو کنه.. میتونه بهارِ زندگیش بشه!

 و پاییزِ زندگیِ نیل و سام! خدای من! این دیگه چه بازی ایه؟_

برو پیشش ایمان.. ممکنه شک کنه. برو یکم باهاش حرف بزن. پسرم روزای سختی رو میگذرونه.. مادرش _

 ه. برو پیشِ بچم .. خیلی تنهاست!پیشمرگِ اون غمِ توی دلش بش

 

دستی به شلوارک توسی رنگش کشید و روی تنه ی مصنوعیِ بریده شده ی درخت نشست. عرق پیشانی اش را با 

پشت دست پاک کرد و آب معدنی کنار پایش را یک نفس باال کشید. نگاهش به آسمان افتاد . باران باریدن گرفته 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 1 5  

 

با صورت پرحرارتش برخورد میکرد، آرامش غریبی را در وجودش سرازیر مینمود. بود. قطرات ولرم و مالیمی که 

 ایمان را دید که در خودش جمع شده و مچاله به طرفش میدود.

 پاشو خیس شدی.. نمیبینی بارون و؟ _

 از جایش بلند شد و دسته ای از چوبهای خرد کرده اش را زیر بغلش زد.

 ببریم تو. ما خیس بشیم به جایی بر نمیخوره! به جای حرف زدن کمک کن اینا رو_

بی حرف چوب های باقیمانده را برداشت و پشتِ سرش راه افتاد. روز سخت و تلخی بوده! تخمینش کاری دشواری 

 نبود. ایمان جلوی در ایستاد و چوب ها را به طرف ماریا گرفت.

 ونه!برو لباساتو عوض کن بریم یه دوری بزنیم! پوسیدی توی این خ_

 دلِ خودش هم برای یک فنجان قهوه ی خاچیکِ پاتوقِ همیشگی اشان لک زده بود؛ پس بدون اینکه برگردد گفت:

 با ماشینِ تو میریم.. حسِ رانندگی نی!_

. 

. 

 بخاری ماشین را روشن کرد و دستش را مقابلش گرفت.

 المصب سرد شده ها.. هوای صبح کجا و اآلن کجا؟_

 ایین کشید و دستش را بیرون برد. قطرات درشتِ باران روی ساعدش فرو می آمد.شیشه را کمی پ

 از وقتی یادمه سرمایی بودی.. تو چه میفهمی از تمیزیِ این هوا.. لیاقتت همون دود و دمه!_

پوفی کرد و با فندک ماشین سیگاری روشن کرد. بخاری را خاموش کرد.. کامی از سیگار گرفت و مقابل پارسا 

 انش داد.تک

 بگیر.. بگیر که خودت دودی تر از منی.. آخه از این پُخ تر گیر نیاوردی واسه کشیدن؟_

 چشمش به بسته ی نیمه باز کنت پاورش افتاد. اخمش را درهم کشید. سیگار را با خشونت از دستش قاپید.

 هنوز دست کجی رو ترک نکردی؟ تو اتاقِ من چه غلطی میکردی؟_

 هنوزه گدایی.. خوبه میدونی اهلش نیستم.. تو هم هنوز که_

 آهی کشید.

 توام نبودی..!_

 سرش را به صندلی تکیه داد و با چشمهای بسته پک عمیقی به سیگار زد.

 نبودم... وقتی که دوست و همدمِ بهتر از این داشتم آره... نبودم!_

 روی فیلترش خیره شد. "پاور"سیگار را باال آورد و به عالمت 

 امروز یه سیلیِ دبش خوردم.. جات خالی بود.. اگه بودی حسابی تحقیرم میکردی!_

 ایمان با حرص و ناراحتی دندانش را روی هم فشرد.

 حقته.. خودتم میدونی داری با دمِ شیر بازی میکنی!_

 از یادآوری شیطنت های بهار لبخندی روی لبش نشست.

رسگ خیلی شیرینه.. به تومبونِ سام نمیخورد همین عجوبه ای داشته ارزشش و داشت.. عوضش بهار و دیدم... پد_

 باشه!
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 لب باالیش را به دندان گرفت و دستانش را روی فرمان فشرد. پارسا، غرق در خیال پک دیگری زد.

 چشاش سگ داره.. اگه پسر داشتم حتما عروسم بود!_

 لبخندش زهر شد.

 خودم بود! اگرم به جای پسر عرضه داشتم اآلن دخترِ_

خیره به خطوطِ ممتدِ جاده پایش را روی گاز فشرد. اما و اگرهای خطرناک ذهنش را به شدت درگیر کرده بود. 

 دستِ پارسا روی شانه اش نشست.

 هوووی؟ رد کردیم شنگول!_

 تک خنده ای کرد.

 تو چته؟_

 سرش را به معنیِ هیچی باال انداخت و دور زد.

 قتی امریکا بودی آمار سام و برات درآورده بود اسمش چی بود؟میگم اون یارو که و_

 با چشمهای ریز شده نگاهش کرد.

 محمودی.. چطور مگه؟_

 دنبال یه مفتش ام. یکی هس که باید آمارشو درارم.. شمارشو میدی؟_

 به طرفش مایل شد.

 بهت نمیخوره این کاره باشی.. شما هم بله؟_

 یان این همه درد میخندید؟!چپ چپ نگاهش کرد.. چطور م

 نه.. فقط شما آدمی.. شما زندگی داری فقط..! شمارشو بده خودتو لوس نکن!_

 پوزخندی به چترِ آماده در دستانِ ایمان زد و پیاده شد.

 

 

*** 

انسته بود. کارها پنجشنبه بود...قرار بود سام بعد از سه روز دوری از خانه آخرِ هفته را با خانواده اش بگذراند اما نتو

آنقدر به سرعت و پشتِ سرِ هم روی سرش تلنبار شده بودند که وقتی برای سرخاراندن نداشت. تلفنی ساعتی با 

بهار حرف زده بود و سعی کرده بود او را برای این بدقولی قانع کند. گریه ی بی صدا اش را شنیده و ته دلش به 

از شهری را پذیرفته است. حاال ساعاتی از ظهر گذشته بود و او بی  خودش ناسزا گفته بود که این پروژه ی خارج

صدا و خاموش در اتاقش پیانو مینواخت. نه با هلن و نه با کس دیگری سخن نمیگفت. تنها و تنها به پدرش می 

 اندیشید و به آخر هفته ی برباد رفته ای که میتوانست با او به بهترین نحو بگذرد!

خانه هم توجهش را جلب نکرد. بی خیال شانه ای باال انداخت و به نواختنش ادامه داد. هلن از صدای زنگ پیاپی در 

 دیدن نیل، سعید و گالره پشتِ آیفون..آن هم در این ساعت از روز با تعجب در را باز کرد و رو به خاتون گفت:

 نیل و بچه ها ان.. یعنی چی شده؟_

شدند. کاله لبه دارِ جهانگردیِ روی سرِ سعید و سوشرتِ گره خورده دور هر سه با هم و با سرو صدا وارد خانه 

 کمرش چشمهای خاتون و هلن را گرد کرده بود.. همچنین مانتوی غیر رسمی و روسری خالخالیِ گالره!

 سالم بلندی کردند و روی مبل نشستند. نیل با لبخند نگاهشان کرد.
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 چی شد؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟_

 ن عینکش را از چشم برداشت.خاتو

 خیر باشه مادر.. این چه ریخت و قیافه ایه؟ از سرِ کار میاین؟_

 سعید با حرکتی نمایشی دورِ خودش چرخید و گفت:

 بعله! نپسندی خاتون جون؟ ببین.. شدم خودِ خودِ توریست!_

 گالره چپ چپ نگاهش کرد.

 نبال شما. ناسالمتی آخر هفته استا؟مسخره بازی درنیار سعید.. خاتون جون اومدیم د_

 دنبالِ ما؟_

 بله.. داریم میریم لواسون.. ویالی عموی سعید اینا._

 نیل لیوان و تنگِ آب را برداشت و مشغول ریختن آب شد.

 خانوم هنوزم تو اعتصابن؟_

 خاتون خندید.

 دلتنگه مادر.. چیکار کنه بچم؟_

 با لبخند از جایش بلند شد.

 هش بگم.. دیوونه میشه از خوشحالی. هلن پاشو دیگه.. هوا خنکه. لباسِ گرم بردارین!میرم ب_

 هلن با شک به خاتون نگاه کرد.

 منم بیام؟ من میمونم خونه تا.._

 بیخود.. همه میان. کارو بار تعطیله.. یکی دو روز و میخوایم خوش باشیم. سعید؟ پاتو از روی میز بردار!_

. تا به حال نیل را اینگونه سرحال و خوشحال ندیده بود. با آنکه چشمانش چشمانِ غمگینِ همیشگی ابرویش باال پرید

بود ولی مشخص بود برای شادی بهار و سرپا نگه داشتن نظام خانواده اش با دل و جان میجنگد و سعی در خندیدن و 

 شادی دارد.. و همین چقدر زیبا بود!

 اس گرم برمیدارم. شما فقط خبرش کنین!میرم حاضر شم.. برای بهار هم لب

 با خنده سرش را تکان داد.

. 

. 

کانالهای ورزشی را باال و پایین میکرد. پارسا درخواستش را برای یک مسافرت کوتاه و دو روزه ی آخر هفته رد 

یگری نبود. صدای کرده بود و برای او هم جز ماندن در خانه و تماشای بازی های بی هیجان و بی محتوا گزینه ی د

زنگ تلفنش کسل ترش کرد! با اکراه از جایش بلند شد و به طرف میزی که موبایلش را رویش قرار داده بود رفت. 

 چشمش از دیدن شماره ی محمودی گرد شد.

 به همین زودی؟؟ آب دهانش را قورت داد و سراسیمه گوشی را جواب داد.

 الو؟_

 ن!الو؟ سالم .. عصر بخیر ایمان خا_

 عصر شما هم بخیر... خبری هست؟_
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 کاری که خواسته بودین و انجام دادم!_

 از تعجب بی اختیار خندید

 به همین زودی؟_

 محمودی جدی و محکم جواب داد:

 کار سخت و زمان بری نبود.. ساده بود._

 روی کاناپه نشست و به جان پوست لبش افتاد.

 بگو!_

دنیا اومده.. همون بیمارستانِ نزدیک به آپارتمانِ قبلیشون.. جالب اینجاست که خود بچه تو بیمارستانِ امام به _

جناب تهرانی رسوندنش به بیمارستان چون ایشون به عنوانِ همراه امضا دادن. اینطور که معلومه کال فکر میکردن 

 همسرِ خانوم بهرامی ایشونن.

 دستش را با تعجب دور دهنش کشید.

 در این باره.. خوب؟هیچی نگفته بود _

من رفتم بیمارستان و همه اطالعات و به دست آوردم. بچه کامال طبیعی و نُه ماهه به دنیا اومده. خبری از زایمانِ _

 هفت ماهگی نبوده! نمیدونم جناب تهرانی چجوری متوجه نشدن!

 از جایش بلند شد و ایستاد.

 یا خدا... چطور نفهمید؟!_

 غ بوده یا فرصت نکردن بپرسن.. کامال تصادفی بوده!البد خیلی سرشون شلو_

 تصادف نه محمودی.. کار خدا بوده!_

 خالصه اینکه همونطور که شک داشتید بچه نُه ماهه متولد شده. امر دیگه ای هست که از من بخواین؟_

 خیره به نقطه ای فرضی سرش را تکان داد.

 نه محمودی نه.. دیگه کاری نیس._

 ی گوشش جا به جا کرد.گوشی را رو

 محمودی؟ نمیخوام کوچیکترین خبری از این جریانات به گوشِ پارسا برسه میفهمی چی میگم؟_

 خیالتون راحت باشه.. دهنم قرصه!_

 باز اگه کاری بود خبرت میکنم.. فعال خدافظ!_

 گوشی را قطع کرد و با دستهایی که به شدت میلرزید شماره ی منزل عفت را گرفت.

 الو؟_

 ماریا یه چیزی میپرسم فقط بگو آره یا نه.. آقا اونجاست؟_

 نه آگا.. توی اتاقشونن!_

 کالفه دستی به موهایش کشید.

 گوشی رو بده به خاله عفت.. سریع!_

 طولی نکشید که گوشی در دستانِ عفت قرار گرفت.

 الو؟_
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 بی مقدمه و هراسان گفت:

نُه ماهه به دنیا اومده.. حاال دیگه هشتاد درصد مطمئنیم بهار دخترِ پارساست.. فقط  حق با تو بود خاله.. بچه ی نیل_

 میمونه یه تستِ دی ان اِی برای اطمینان.. باورم نمیشه خاله.. کم مونده سکته کنم!

 عفت گوشیِ تلفن را در دستش فشرد و چشمانش را بست.. لبخندی گرم نمنمک روی لبش جا خوش کرد.

 ایمان.. صد در صد مطمئنم اون نوه ی منه! اون دختر دخترِ پارسای منه! شک ندارم!صد در صد _

اونقدر گیج شدم نمیدونم چی بگم خاله.. فقط میدونم اگه پارسا قبل اینکه مطمئن بشیم چیزی بفهمه دنیا رو میریزه _

 به هم!

 الید!صدای قطع شدن گوشی آمد.. نفس عفت در سینه اش حبس شد. ایمان با ترس ن

 صدای گوشی بود؟_

 عفت حتی جرئتش را نداشت تا جوابی بدهد! آب دهانش را قورت داد و آرام و تحلیل رفته زمزمه کرد:

 اتاقش.. تلفن اتاقش!_

 ایمان دستش را الی موهایش فرو برد.

 یا امام حسین... اومدم.. نذار جایی بره!_

 عجله کن ایمان... دیوونه شده میدونم._

 ا بلند فریاد زد:با صد

 ماریا؟_

 ماریا در اتاق را باز کرد.

 بله خانوم؟_

 صندلی را به بیرون اتاق راند.

 عجله کن برو پایین.. اگه آقا خواست بره نذار... بدو تا دیر نشده!_

 چشم خانوم!_

 خودش را به آسانسور رساند و در دلش دعا کرد که دیر به طبقه پایین نرسد!

 ... برای نگه داشتن کسی که صدای جیغ الستیکهای ماشینش گوش فلک را کر کرده بود دیر شده بود!ولی دیر بود

 

*** 

 

 بی حال و بی حوصله روی تختش دراز کشیده بود.. یاد ایمان و سرخوشی اش افتاد.

 بیا بریم یکی دو روز حال و هوامون عوض میشه.. چرا لج میکنی داداشم؟ "_

 لبشون حوصله تو یکی و دلخوشی هاتو ندارم. با علی برو.. خودت خوش باش!ایمان تو این ب_

 چه خوشی؟ مگه بدونِ تو جایی رفتم که خوش بگذره؟ اونم با کی؟ با اون لندهور... دستت درد نکنه دیگه!_

 اعصابم داغونه ایمان.. حوصله خودمم ندارم.. چرا سه پیچ کردی رو ما امروز؟_

 مختر تو بساط نیس... نُ لیدی .. نُ لهو و لعب.. تِک ایت ایزی داکتِر!واال به خدا دختر _

 پوفی کرد

 "بازم کوپنت سوخت ایمان.. صدات عجیب میره رو نِرو.. بای!_
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تلفنش را یک دور دیگر در دستش چرخاند.. وسوسه داشت.. وسوسه ی رفتن به دنبال پرشیایی که وسایل و بار و 

هفته را در خود جای داده بود. تا آخر مقصد پیش رفته بود! تا پشت آن ویالی کوچکِ  بندیل یک سفر کوتاهِ آخر

 لواسان رفته بود.. دستی بر روی فرمان کوبیده و مجبور، بازگشته بود.

چرخی زد و سرش را روی بازوی پهنش گذاشت. آرم بی ام وِ یه روی سوییچش وسوسه اش را چند برابر میکرد.. 

 شت!مدام از سرش میگذ

 "مگه چی میشه اگه برم؟ حد اقل از دور میبینمش.. بهتر از اینجا نشستنه!"

کالفه از جایش بلند شد.. با دستش بی حوصله موهای به هم ریخته ی روی صورتش را کنار زد.. ته ریش نامرتبش 

 صورتش را میخاراند! از روزی که بهار رفته بود حتی حمام هم نکرده بود!

 گشت ولی پیدایش نکرد.. عصبی پوفی کرد و زیر لب غرید:دنبال حوله اش 

 صد بار به این اجنبی گفتم وقتی خونه نیستم حوله ها رو بشور.. مگه میره تو کله اش؟ اجنبیه زبون نفهم!_

در اتاق را باز کرد و با قدم های سنگین به طرف وسط سالن پیش رفت.. ماریا پشت بهش با تلفن صحبت میکرد. به 

 رفت. طرفش

 نه.. آگا توی اتاقشونن!_

گوش هایش تیز شد.. به جز ایمان چه کسی سراغش را میگرفت؟ ایمانی که چند دقیقه ی پیش با خودش حرف زده 

 بود .

مشکوک به ماریا خیره شد که نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت و پله های مارپیج و عریض وسطِ سالن را به 

 !مقصد اتاق عفت باال رفت

 عقبگرد کرد و وارد اتاقش شد. چیزی در وجودش فریاد میزد که جایی از کار میلنگد!

 گوشیِ اتاق را آرام و بی صدا دست گرفت و دستش را رویش نگه داشت تا صدای نفس هایش شنیده نشود!

 بهار دخترِ پارساست..حق با تو بود خاله.. بچه ی نیل نُه ماهه به دنیا اومده.. حاال دیگه هشتاد درصد مطمئنیم _

چشمش بی حرکت روی مالفه ی تیره رنگِ تختش قفل شد.. تمام بدنش به یکباره فرو ریخت....کمرش بی اراده خم 

 شد...

 فقط میمونه یه تستِ دی ان اِی برای اطمینان.. باورم نمیشه خاله.. کم مونده سکته کنم!_

طفلی ضعیف و بی دفاع احساس ضعف میکرد.. کجا بودند  دستش را به درایور چوبی اش گرفت تا نیفتد.. مثل

 عضالت ورزیده و قویه هیکل تنومندش؟

 صد در صد ایمان.. صد در صد مطمئنم اون نوه ی منه! اون دختر دخترِ پارسای منه! شک ندارم!_

و بهت زده  نفسش به شماره افتاد.. عقب عقب رفت... تا جایی که به تخت پشت سرش رسید و همان جا بی حرکت

 نشست!

اونقدر گیج شدم نمیدونم چی بگم خاله.. فقط میدونم اگه پارسا قبل اینکه مطمئن بشیم چیزی بفهمه دنیا رو میریزه _

 به هم!

دنیا؟ از کدام دنیا سخن میگفتند؟ همین دنیایی که دورِ سرش به دوران افتاده بود؟ آخر دنیا که میگفتند... آخرِ آخرِ 

 بود؟!دنیا، همین جا 

 صدای مادرش از چندین جهت بلند و گوشخراش در سرش اکو شد.
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 "مطمئنم اون نوه ی منه"

 "اون دختر دخترِ پارسای منه! شک ندارم!"

چشمش را روی هم گذاشت.. لحظه ای که بهار را به آغوشش داده بودند.. نه نه.. قبل تر از آن.. صحنه ی شکمِ بر 

 و را دربرش داشت مقابل چشمانش جان گرفت.آمده ی نیل.. شکمی که کودکِ ا

چشمانش رنگیِ از خون گرفت..سرانگشتانش داغ شدند.. سرش دود کرد. شاید تمام این حاالت تنها در چند ثانیه 

کوتاه اتفاق افتاد ولی همین چند ثانیه ی کوتاه را مرده و زنده شده بود. گوشی را به سرعت روی دستگاه کوبید و هر 

ستش بود پوشید. چشمش هیچ جا را نمیدید.. بهار جلوی چشمانش بود.. بهار و مالقات های چندین باره آنچه دمِ د

اش.. بهار و چشمان معصومش.. بهار و دردِ بی امانِ قلبش.. بهار و اتاقِ عمل.. بهار و شیطنت هایش.. بهار و عمو 

گی به سوئیچ ماشینش زد و مانند ببری زخمی از پارسا گفتن هایش.. بهار و موهای بلند و مشکی رنگش.. بهارو...چن

 اتاقش بیرون جهید. ماریا جلوی در با استرس لب گشود:

 آگا؟ جایی میرین؟_

 نشنید... نه میشنید و نه چیزی میدید..

صندل های بهاره و سبک اش دمِ دستی ترین و سریع ترین راه برای برهنه نرفتن! با عجله بر پایش کرد و تقریبا 

 ماشینش شیرجه زد! داخل

 

بوی الستیکِ سوخته تمام حیاط را پر کرده بود.دستش را با استرس روی زانوهایش فشرد و خیره به درِ بازِ حیاط 

 زیر لب زمزمه کرد:

 میدونم.. قیامت به پا میشه!_

 ماریا ناخن های دستش را با استرس میجوید.

 ر میشه!حاال چیکار کنیم خانوم؟ تا آگا ایمان بیاد دی_

 صدای زنگ موبایلِ پارسا تاسفش را بیشتر کرد.

 حتما ایمانه داره بهش زنگ میزنه.. برو گوشیشو جواب بده بگو نبرده! دیگه دیره.. هر چی بخواد بشه میشه!_

 به آسمون ابریِ باالی سرش خیره شد و با آه گفت:

 خدای بزرگ... خودت کمک کن!_

. 

. 

داشت. پیشانی اش خیس بود. دستی بهش کشید و چند بار پلک زد. سرخیِ خون را سرش را از روی فرمان بر

بالفاصله تشخیص داد. دستش را روی سرش گذاشت. نمیدانست این درد غیر قابل تحمل حاصل این تصادف کوچک 

آرام نگه است و یا باز میگرنش عود کرده؟ چشمش به راننده ی نیسان افتاد که بدون توجه به جماعتی که سعی در 

 داشتنش داشتند به طرفش می آمد. دستش را با داد بلندی روی فرمان کوبید و از ماشین پیاده شد.

مرتیکه کوری؟ ماشین پاپات و سوار شدی اومدی ددر فکر نمیکنی ما فقیر فقرا باید نون بخوریم؟ ببین زدی _

 ماشین نازنینمو چیکار کردی؟
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تِ در هم مچاله شده ی ماشینش نگاه کرد. نگاهش را از ماشینش گرفت و به با عصبانیت و تعجب برگشت و به کاپو

 تورفتگیِ جزئی اتاقک نیسان چشم دوخت. نفسش را عصبی فوت کرد و جلو رفت.

 مرتیکه جد و آبادته.. نمیبینی ماشینِ من داغون شده؟ تو چته الدنگ؟_

 مرد جلو آمد و نزدیکش ایستاد.

یس چی زدی که تو فضایی و بولیزتم پشت و رو پوشیدی.. صبر میکنیم افسر بیاد.. از آره؟ اینطوریاس؟ معلوم ن_

 پشت زدی داداشم.. کدوم خری بهت گواهینامه داده؟

 خون جلوی چشمانش را گرفت. یقه اش را گرفت و صورتش را مقابل صورتِ مرد نگه داشت. با عصبانیت غرید:

ت محترم تر چطور رفتار کنی.. پولت و میدم میزنی به چاک فهمیدی؟ همون خری که به تو یاد نداده با از خود_

امروز از اون روزای گندیه که اگه آدمم بکشم خیالم نیست.. میترسم تو مثلِ ماشین نازنینت دووم نیاری گنده الت! 

 حالیته که؟!

رسا داخل ماشین برگشت و مرد که پر واضح بود از صدا و حالت چشمان پارسا ترسیده بی صدا سر جایش ایستاد. پا

 از داخل داشبورت بسته ای تراول بیرون کشید. بدون شمردن به سینه ی مرد زد.

 بگیر برو ردِ کارت.. لگنت و بکش کنار تا جفتتونو با هم له نکردم... دِ یاال..!!_

اکنده شدند. مردی خیره به بسته ی کلفت و پر مالت پنجاه تومانی ها، سریع سوار ماشینش شد. جمعیت کم کم پر

 دستش را روی شانه اش گذاشت.

 اینجوری کجا داری میری جوون؟ داره از سرت خون میره. بشین یکم استراحت کن!_

بدونِ جواب به مرد سوار ماشین شد و فرمان را تا جای ممکن چرخاند. دستمالی از روی سینه ی ماشین برداشت و 

 "چرا؟"یز می اندیشید.. یک سوالِ تک جوابه. خون پیشانی اش را تمیز کرد. فقط به یک چ

رو به روی ویالی کوچک ایستاد. دستانش هنوز میلرزید. لحظه ای در آینه به چهره ی خودش خیره شد. به سفیدی 

سرخِ چشمانِ به خون نشسته اش.. به سیاهی مطلق و وحشتناکشان.. به زخم عمیق پیشانی و قطرات درشت عرقِ 

 نشناخت! سرش را روی فرمان گذاشت و با تمامِ وجود فریاد زد: روی صورتش. خودش را

 چرااا؟؟؟_

عضالت فک اش منقبض شد.. چگونه توانسته بودند؟ بهار دخترِ او بود و او پنج سال با حسرتِ داشتنِ خانواده ی سام 

ه که از صحت این جریان در دیار غربت و آشنا سوخته بود.. ایمان چه گفته بود؟ گفته بود فقط مانده یک تستِ ساد

 مطمئن شوند. آیا نیاز به تست بود؟؟

نه... نبود.. اطمینانِ همان چند ماه تاهل با نیل این یقین را میداد که نیازی به آن تستِ مسخره نبود.. بهار دخترِ 

 خودش بود.. این را از ته دل مطمئن بود!

 دندانهایش را روی هم فشرد و از ماشین پیاده شد.

 ونم باهاتون چیکار کنم!مید_

تا نزدیکیِ درِ باغ پیش رفت. صدای سر و صدای بهار ته مانده ی اراده و اختیارش را هم در هم شکست..شکاف 

بزرگِ روی در به راحتی حیاطِ داخل را نمایان میساخت. سرش را پایین آورد و از شکاف به داخل خیره شد. بهار با 

ب میپاشید. به لباس های خیسش خیره شد.. به لبخند کودکانه اش.. به موهای شلنگِ بزرگی روی سعید و گالره آ

خیس و پریشانی که با لطافت و ظرافتِ هر چه تمام تر تا روی کمرش ریخته بود.. به چال های عمیق گونه اش خیره 
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ونه اش شد. دستش را باال آورد و روی صورتش گذاشت.. درست روی همان نقطه ای که هنگام خندیدن چال گ

 نمایان میشد.. ناباور زمزمه کرد:

 من... ._

.. 

 .دخترِ من!!_

همه چیز را فراموش کرد.. تمام خشمی را که مانند زهر سراسر وجودش را فراگرفته بود.. تمام سوال های بیجواب و 

ه بود.. انگار تازه کشنده ی ذهنش را.. تمام کینه و نفرت و دل آزردگی اش را.. انگار تازه به عمق ماجرا پی برد

 میدید که چه گوهر گرانبهایی را به دست آورده است..

در آن حیاطِ بزرگ و عریض به جز بهار و خنده های کودکانه اش چیز دیگری نه میدید و نه میشنید. بهار... 

 دخترش!... دخترِ او..!

وشش خارج نکند.. دلش بهارش را قلبش تیر میکشید.. دلش میخواست داخل شود و تا آخرِ دنیا بهار را از آغ

میخواست.. بهاری که از پوست و خونِ او بود. دستش را روی زنگ گذاشت.. فشار خفیفی وارد کرد.. هنوز زنگ به 

 صدا در نیامده بود که دستش همان جا خشک شد.. درست مانند ذهن منجمد شده اش!

حبتش هنگام دیدن پدرش و آنگونه در آغوشش پریدنش یاد بابایی گفتن های بهار.. وابستگی اش به سام.. عشق و م

 مقابل چشمش جان گرفت. دستش را با خشم مشت کرد و اندیشید.

 "چجوری تحمل میکنه"

به یاد قلبِ تازه بهبود یافته اش افتاد... به یادِ رفتارِ بزرگانه و حساب شده اش در هر کاری.. به یادِ درونگرایی و نگاهِ 

ن روز کذایی در بستنی فروشی افتاد.. تنها یک جرو بحث جزئی تا چه اندازه در روحیه ی لطیف و غصه دارش.. یادِ آ

 شکننده اش تاثیر گذاشته بود؟!

لبش را به دندان گرفت و قبل از اینکه بی ارادگی اش بر منطقش غالب شود به سرعت به طرف ماشین دوید. سرش 

و کینه گیر افتاده بود. کدامیک بر عملش قالب میشد؟ عشق و  را دوباره روی فرمان گذاشت. میان برزخِ عشق

 نگرانی برای کودکش یا کینه و انتقامِ این دردِ بی امانِ قلبش؟

دست برد و از داخل داشبورد عکسِ سه در چهارِ کوچکِ نیل را بیرون کشید. دستش را به فرمانِ ماشین تکیه داد و 

 خیره به خرماییِ چشمانش زمزمه کرد:

 چرا؟_

 نفهمید قطره اشکِ درشت چه زمانی روی گونه ی استخوانی اش فرو ریخت و دیدش را تار کرد.

 چرا نیل؟ چرا هر دومون و مستحقِ این عذاب کردی؟_

 کفه ی دو دستش را روی چشمش گذاشت.

 دخترِ من.... دخترِ ما؟_

. این بار نه برای نداشته هایش.. برای داشته نتوانست جمله اش را ادامه دهد. بغض مردانه اش دوباره شکسته بود

 هایی که با بیرحمی در صفِ نداشته هایش جا گرفته بودند اشک ریخت.

زبانش را روی لبهای شورش کشید.. تنها در کسری از ثانیه فکری تمامِ وجودش را آتش زد. برای دانستن و 

را با خشونت روی چشمهای ترش کشید و به  پرسیدنِ تمام سواالت کشنده ی ذهنش تنها یک راه بود.. دستش
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ساعتِ دستش خیره شد. هنوز خورشید غروب نکرده بود! به سرعت از ماشین پیاده شد و صندوق عقب را باز کرد.. 

 چشمش به شیشه ی محتوی موادِ بیهوشی افتاد. چیزی که همیشه برای مواقع ضروری در ماشینش قرار داشت.

ش گرفت و دوباره داخل ماشین نشست. چشمان نافذ و پر کینه اش را به درِ زنگ زده شیشه ی تیره رنگ را در دست

 ی باغ دوخت و از الی دندانهای کلید شده اش غرید.

 میای بیرون... باالخره میای بیرون!_

 

 

شته عینک مطالعه اش را ازچشمش خارج کرد و کتابِ روی زانویش را بست. چشمش به ساعت افتاد. از دوازده گذ

بود. باد پاییزی پنجره ی اتاق را باز کرده بود. به طرف تخت بهار رفت و لهاف را تا روی بینی اش باال کشید. بوسه 

 ای روی گونه ی نرمش نشاند و شال بافتنی اش را دورش پیچید!

ر ماشین خوابش نمیبرد... سال ها بود که بی قرص هایش خوابش نمیبرد. دنبال کیفش گشت.. یادش افتاد که د

 جایش گذاشته است. بی حوصله از اتاق خارج شد و راه خروج را پیش گرفت!

ماشین داخل حیاط پارک بود.شالش را محکم تر به خودش پیچید و با قدم های سریع خودش را به ماشین رساند. 

بود. کیفش را  زوزوی باد پاییزی و سوسوی ستاره های نیمه شب، باغِ غرق در خاموشی و ظلمت را خوفناک کرده

 برداشت و در ماشین راقفل کرد.اما همین که خواست راه برگشت را پیش بگیرد صدایی از پشت دیوارِ باغ شنید.

آب دهانش رابا ترس قورت داد و قدمی به جلو برداشت. میدانست که در آن حوالی به جز منزل سید،عموی سعید تا 

 . سعید ماشینش را بیرون پارک کرده بود. با خودش اندیشید:نزدیک به یک کیلومتر ویالی دیگری وجود ندارد

 "شاید سعید رفته چیزی از ماشین برداره.."

شانه ای باال انداخت و قصد عقبگرد کرد که صدا شدیدتر شد. نفس عمیقی کشید و بند کیفش را محکم در دستش 

 گرفت. در ویال را بازکرد و به بیرون سرک کشید.

ماشین خاموشِ سعید چیز دیگری دیده نمیشد. سرش را برگرداند تا سمت چپ را هم از نظر سمتِ راست به جز 

بگذراند ولی هنوز گردنش را کامل برنگردانده بود که دستی مقابل بینی اش قرار گرفت. دستش را باال آورد و سعی 

که دستانش کنار بدنش  کرد مقابله کند ولی انرژی اش هر لحظه بیش از پیش تحلیل میرفت. دقیقه ای نگذشت

 فرود آمدند و چشمهایش روی هم افتاد.

. 

. 

چشمانش میسوخت.. بی خوابی امانش را گرفته بود.. درد بی امان سرش از یک طرف و خستگی راه و اعصاب 

متشنج اش از طرفی دیگر روح و روانش را در هم میفشرد. روشنایی ضعیفِ صبح صادق خطوط ممتد جاده ی خلوت 

ایان تر میساخت. برای بار هزارم از آینه به صندلی پشت خیره شد. نیل بر روی یک طرف از بدنش روی صندلی را نم

خوابیده بود. موهایش از بندِ کش آزاد شده و از روی صورتش تا پایین صندلی ریخته بودند. سعی کرد حواسش را 

تمام سردرگمی هایش را بیابد این آخرین  معطوفش نکند. نباید اجازه میداد قلبش بلرزد. اگر میخواست جواب

 فرصت بود! پس به سختی چشم ازش برداشت و مسیر ویالی رامسرش را پیش گرفت.

هوا گرگ و میش بودکه به ویال رسیدند. خدا را شکر میکرد که بیهوشیِ چند ساعته اثر گذاشته بود و تا رسیدنشان 

نگاهی به اندام ضعیف و بیهوشش انداخت. چند بار دستش را تا زیر نیل هشیار نشده بود. در عقب ماشین را باز کرد. 
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کمرش پیش برد و پس کشید. با تمام عشق و اشتیاقش به نیل، باز هم اجبار لمس زنی متاهل برایش دردناک بود.. 

 حتی اگر با تمام دردناکی آن زن نیل، دردانه ی قلبش باشد!

ان قوی اش بلند کرد. چقدر سبک شده بود! مگر از روزگارانی که نیل را دل به دریا زد و با حرکتی نیل را میان دست

در آغوش میگرفت و از سنگینی اش گله میکرد چقدر گذشته بود؟ مگر زن ها بعد از زایمان سنگین تر نمیشدند؟ 

 پس چگونه بود که اکنون مانند پر کاهی در آغوشش جا گرفته بود؟

نش را تا داخل ویال حمل کرد. بالشتک کوچکی زیر سرش گذاشت و نفس عمیقی کشید و حجم سبک روی دستا

 روی کاناپه ی بزرگ خوابانیدش!

نیل تکان خفیفی خورد. مقابلش نشست و سرش را میان دستانش گرفت. دلش میخواست قدرتش را داشت و 

 میتوانست این سر ملتهب و داغ را از تنش جدا کند!

وچک و مجهزش افتاد. بدش نمی آمد در این شرایط سخت و غیر قابل تحمل نفسی تازه کرد. چشمش به مینی بار ک

لبی تر کند و فشار سنگین روی قلبش را سبک تر کند. نگاهش را به سختی از شیشه های نوشیدنی گرفت و شیطان 

 را زیر لب ناسزا گفت.

کرد. انگشتانش را آرام و نامحسوس از جایش بلند شد و مقابل نیل زانو زد. درد، کینه و عشق را در کنار هم حس می

روی موهایش کشید. لبش را با خشونت به دندان گرفت و سرش را پایین انداخت. هنوز هضم نکرده بود.. هنوز در 

باورش نمیگنجید.. نفس های نیل صدادار شد. روی سرامیک های خنک مقابل کاناپه نشست و دستش را دور 

شنیدن و پرسیدن حاال دیگر آماده بود. منتظر به چشم های نیل که نم نمک زانوهایش قفل کرد. آماد بود.. برای 

 تکان میخورد خیره ماند.

چشمش را به سختی گشود. پلک هایش آنقدر سنگین بودند که توان باز نگه داشتنشان را نداشت. تصویر تار پیش 

ی اش آنقدری نبود که موقعیتش را رویش آرام آرام واضح شد. پارسا درست رو به رویش نشسته بود. هنوز هشیار

تشخیص دهد ولی با همان حال، با دیدن پارسا به سرعت متوجه نرمال نبودن اوضاع شد. سعی کرد نیم خیز شود. 

تالشش هر بار بیهوده تر از قبل میگشت و ناموفق و بی تعادل روی مبل می افتاد. پارسا با مخفی نگه داشتن خشم 

 به تالشش پوزخند میزد. درونش مانند افعی ای زخمی،

 دستش را روی سرش گذاشت و آرام نالید:

 من کجام؟_

 جوابش نیشخندی تلخ بود.

نگاهش را دور تا دور سالن آشنا چرخاند. کم کم همه چیز در ذهنش مرور شد.. باغ.. قرص... صدای مخوفِ پشتِ 

 دیوار و...

 اینبار با ترس و هشیارتر پرسید:

 من کجام؟_

پارسا ترسناک شد.. میدانست که شخص رو به رویش دیگر هشیار است. همان گونه که فندک گرانقیمت  چهره ی

 دستش را روشن و خاموش میکرد جواب داد:

 آخرِ دنیا.!_
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تالشش برای نشستن به ثمر رسید. روی کاناپه نشست و سرش را در دستش گرفت. سرش هنوز گیج میرفت. آب 

 د:دهانش را قورت داد و پرسی

 تو..... من!.... ما اینجاچیکار میکنیم؟_

 نیشخندی دیگر..

 نترس.. به جواب همه ی سواالت میرسی..._

 انگشت اشاره اش را باال آورد.

 البته وقتی جواب سواالی منو دادی!_

چکار دارد!... ذهنش تنش از داخل لرزید... نمیدانست در این صبح زود ، دور از بهار و ویال کنارِ پارسا و در این خانه 

 برای اندیشیدن یاری نمیکرد... تنها گیج بود و ترسیده!

 با توام... اینجا چه خبره؟_

 سیگاری آتش زد و گوشه ی لبش گذاشت...

 خیلی دوست داری بدونی؟.. رامسریم.. تو ویالی من!_

 با همان اندک انرژی به سرعت برق از جایش بلند شد.. صدایش بلند بود.

 ؟!چی؟_

 پارسا تلو تلو خوردنش را نظاره کرد و به حلقه های سیگارش خیره شد.

 همونی که شنیدی....بشین سرت داره گیج میره.._

نفس کشیدنش تند شد... ذهنش درگیر شد.. بهار کجا بود و او کجا؟ حتما تا حاال متوجه نبودن مادرش شده بود! با 

 عصبانیت و نگرانی فریاد زد:

 داری چی میگی؟ منو چرا آوردی اینجا؟ با چه حقی؟ حاال دیگه آدم دزدم شدی؟حالیت هست _

سکوت و سیگار کشیدن پارسا اعصابش را بیشتر تحریک می کرد. دستش رابه دیوار گرفت و به طرف در شیشه ایِ 

 ویال رفت. پارسا با پوزخندی حرکات شتابزده اش را تماشا میکرد.

 ش کن میخوام برم.. جای تو تیمارستان روانیه... تو دیوونه ای پارسا.. باز کن این در و!!!این در چرا قفله روانی؟ باز_

 فیلتر سیگار را روی سرامیک خنک خاموش کرد و از جایش بلند شد. دست به سینه رو به رویش ایستاد.

ونی که؟ تا من نخوام هر چقدر دلت میخواد جیغ و داد کن.. اینجا به جز من و مش رحیم کسی نیست.. اونم مید_

 نمیشنوه... کر میشه!

 با خشونت جلو آمدو روبرویش قرار گرفت.. چشمش را به سیاهی پر تالطم چشمانش دوخت.

 داری چه غلطی میکنی پارسا؟ چی میخوای از جونم؟!_

شمرده تکرار  پوزخندی زد و از باال تا پایینش را برانداز کرد..خیره به چشمان ترسیده اش با حالت خاصی شمرده

 کرد:

 نترس کاریت ندارم... میدونی که؟ از جنسِ دستِ دو خوشم نمیاد.. حال نمیکنم باهاش !_

نیل دستش را باال آورد تا سیلی محکمی زیر گوشش بزند ولی دستش هنوز به صورتش نرسیده بود که در دست 

 قدرتمند پارسا محصور شد!

 د:دستش را به طرف خودش کشید و زیر لب غری



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 2 7  

 

یه باز زدی گفتم درد داری... زخم خوردی.. حق داری.. ولی همیشه نه.. عادت نکن ! مخصوصا امروز... امروز قرار _

 نیس بزنی.. امروز اینجایی که بخوری!

ترس را به وضوح در چشمانش دید.. کم کم کنترلش را از دست میداد... یا به یاد آوردن بهار اختیار از کفش 

شدت درد چشمانش را روی هم گذاشت. حس میکرد مچ دستش در حال کنده شدن است. با درد میرفت. نیل از 

 نالید:

 به من دست نزن پارسا... ازت نمیترسم.. منو برگردون پیش بهار! تو دیوونه ای میفهمی؟_

رد و با صدای بلند دستش را با خشونت رها کرد.. با حرکتی آنی میز گرد کنار کاناپه را همراه با محتویاتش وارونه ک

 فریاد زد:

 آره دیوونه ام.. دیونم کردی لعنتی... دیوونم کردین!.. همتونو به خاک سیاه مینشونم!_

به یادنداشت هرگز پارسا را تا این حد دیوانه و عصبی دیده باشد.. ترسیده بود ولی خودش را نباخت.. عقب عقب 

 رفت و با صدای لرزانش آرام گفت:

 پارسا.. تو حالت خوب نیست!.. داری چرت میگی! منو برگردون_

مانند ببری زخمی نگاهش کرد.. به طرفش رفت.. تا جایی که پشتِ نیل به دیوار رسید. فاصله اش را با نیل کم کرد. 

 دستش را پیش برد و از کنار گوشش روی دیوار پشت سرش حایل کرد.

 ازم میترسی نه؟_

 چشمان وحشتناکش خیره شود. سرش را برگرداند.. نمیتوانست در

 تو خودت نیستی پارسا.. بذار برم.. اآلن بهار بیدار میشه میبینه..._

 صدای داد بلندش ستون های خانه را لرزاند:

 برای من بهار بهار نکن فهمیدی؟_

دیوانه  با مشت به دیوار پشت سرش کوبید.. نیل در جایش نیم متر پرید.. بی شک دیوانه شده بود... این شخصِ

 پارسا نبود!

 خیلی نگرانشی؟_

 نزدیکش شد.

 خیلی دوستش داری؟_

 نزدیکتر شد.

 خیلی مادری؟_

 نیل طاقت نیاورد و چشمانش را بست.. سرش را جلو برد و زیر گوشش زمزمه کرد:

 اونقدری که تشخیص بدی کی پدرش باشه؟_

برق کشیده شده باشد... مانند آخرین نفس های یک انسانِ  تمام تنش به یکباره فرو ریخت.. مانند المپ برقی که از

رو به موت.. حسِ مرگ تمام تنش را دربر گرفت و از درون فلجش کرد. نه... امکان نداشت...امکان نداشت که پارسا 

 فهمیده باشد! با آخرین قوایی که برایش باقی مانده بود نالید:

 منظورت چیه؟_
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در بلند که تمامِ اندام نیل به لرزه در آمد.. سرش به پشت پرتاب شده بود.. هیستیریک و خندید.. بلند و پردرد.. آنق

بی کنترل میخندید. با همان خنده به چهره ی سفید و بی رنگ و روی نیل خیره شد.. خنده اش یواش یواش جمع شد 

 و چهره اش دوباره ترسناک شد.

 منظورمو خوب فهمیدی... خیلی خوب!_

 میگی.. نمیفهمم چی_

 با حرکتی ناگهانی یقه ی مانتوی نیل را در دست گرفت و به خودش نزدیک کرد. از چشمانش خون میبارید.

بازی تموم شد... بازی کثیف تو و اون شوهرت تموم شد. گِیم اوور شدین.. تموم! چند سال خرم کردین. یه سال... _

 دو سال.. سه سال..

 فریاد زد:

 ج ساله که بازیم دادین.پنج سال لعنتی... پن_

 مانتویش را رها کرد و عصبی دور خودش چرخید.

 اگه نمیفهمیدم... اگه ایمان پیگیر نمیشد.. اگه مامان شک نمیکرد... اگه اگه اگه..._

دوباره برگشت به طرفش..نیل بی اراده و کم جان ، تکیه بر دیوار تا پایین سر خورده بود و زانوهایش را بغل گرفته 

 د.بو

اگه نمیفهمیدم حاال حاال ها نمیگفتی نه؟ تا کی نمیگفتی؟ تا کجاشو واسم خواب دیدی؟ تا وقتی تو لباس عروسی _

 ببینمش؟ یا دیرتر؟ شاید موقع به دنیا اومدن نوه ام؟ یا شایدم اصال هیچوقت؟...

پر کینه ی پارسا را ترک اشک هایش درشت و بی امان صورتش را پوشاند. رحم و دلسوزی خیلی وقت بود که قلب 

 گفته بود... حداقل برای امروز..!

 د جواب بده لعنتی.... حرف بزن! یه چیزی بگو.._

تمام تنش میلرزید... پاهایش.. دستهایش... سرش.. تمام دار و ندارش میلرزید. دستش را دور خودش حلقه کرد.. 

مانش را بست تا بلکه بتواند کمی آرام بگیرد. ولی فک اش با لرزش غیر معمولی و سریعی باال و پایین میشد. چش

مگر در مقابل این آتش فشانِ عظیم ممکن بود؟ در مقابل این فریاد های بلند که دل کوه را میلرزاند.. این خشم... 

 این کینه و این زخمِ چرکین..!

اور کنم انقدر بی وجود نبودم.. یه چیزی بگو.. بگو دروغه...انکار کن.. بازم دروغ بگو ولی ساکت نشین.. بذار ب_

 انقدرکودن... انقدر خام و پپه که بچه ی خومو نشناسم.

نیروی مقاومتش هر لحظه کم وکمترمیشد.. کف دستش را روی سرامیک سرد گذاشت.. طاقت نداشت... از زخم 

. میدانست که بهار را برای زبان و خشمِ پارسا نمیترسید..... بیمِ او چیزی دیگر بود... ترسِ او از چیز دیگری بود.

همیشه از دست داده است.. صدای پارسا کم کم برایش ناواضح وآرام شد... در مغزش همزمان هزاران حشره ویز 

 ویز میکردند... آخرین عکس العمل..! دستش را روی سرش گذاشت و چشمانش را بی حال بست!

 د. با ترس صدایش زد:نگاه پارسا همراه با قامت روی زمین افتاده اش پایین آم

 نیل؟_

چشمهای نیل روی هم افتاده بود. با قدمی بلند خودش را بهش رساند و با دستش سرش را بلند کرد. بلند تر 

 صدایش زد:
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 نیل؟ باتوام.. نیل؟_

از حالت صورت و نبض ضعیفش بیحالی و افت فشارش را بالفاصله تشخیص داد.دستپاچه و ترسیده همان جا رهایش 

 و به طرف دسته کلید خیز برداشت. با تمام توان فریاد زد: کرد

 مش رحیم؟... مش رحـــــیم؟؟_

 و خودش به طرف حیاط دوید.

نیل چشمانش را به آرامی باز کرد. چهره ی نگران مش رحیم را مقابلش دید که سرش را پایین انداخته بود و با 

 ناراحتی تکان میداد. دوباره چشمانش را بست.

دلش دعا کرد تمامِ این حوادث خوابِ وحشتناکی بیش نباشد که همراه با باز شدن دوباره چشمانش از پشت پرده  ته

 ی دیدش محو شود ولی حی حات!

مش رحیم سرش را بلند کرد و با دیدن چشمهای نیمه بازِ نیل لبخند دستپاچه ای زد و از جا بلند شد. با صدای بلند 

 پارسا را صدا زد:

 ... آقا بیاین نرین.. خانِم جان بیدار شدن!آقا؟_

 ثانیه ای نکشید که پارسا برگشت. مش رحیم با سادگی دستانش را رو به آسمان گرفت:

 ای خدا شکرت... خانم جان خیلی نگرانمون کردینا.. خدا رو شکر!_

 ف باالی سرش دوخت.احساس میکرد ته گلویش زخم است. آب دهانش را به سختی قورت داد و نگاهش را به سق

 پارسا کنارش نشست و با اخمی درهم آرام پرسید:

 خوبی؟_

 بی جواب سرش را برگرداند. از مبارزه خسته بود.. دیگر حتی حوصله ی خودش را هم نداشت!

 دستش را به دیوار بند کرد و کشان کشان خودش را تا مبل رساند و رویش نشست. سرش سنگین بود!

 نیل؟.. بهتری؟_

 چشمش را با خشم روی هم فشرد و بدون اینکه سرش را برگرداند آرام گفت:

 مگه برات فرقی هم میکنه؟_

 نفس عمیقی کشید. کنارش روی مبل جا گرفت و سعی کرد آرام باشد!

 خودت چی فکر میکنی؟_

 نیل پوزخند بی جانی زد.

 اگه فرق میکرد منو برمیگردوندی جایی که باید باشم!_

 یگردونم... ولی وقتی که تلکیف این زندگی مشخص شد!برت م_

 برگشت و با نفرت به چشمانش خیره شد.

 داغون شدم.. نمیتونی حتی فکرشم بکنی که چی بهم گذشت!.. مرد نیستی بفهمی چقدر خرد شدم.. !_

 چشمهای بی حالتِ نیل، شیشه ای و سرد به رو به رو خیره شد.

نمیره.. اون روزی که ازت پرسیدم اسمشو چی گذاشتی.. همون روزی که برای  اون روز از جلوی چشمم کنار_

خوشبختیت.. برای جمع سه نفرتون از تو، از تمام زندگیم گذشتم و رفتم! رفتم و تا همیشه یادم رفت زندگی کردن 
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من ، بی من راهی  و... یادم رفت نفس کشیدن و... یادم رفت خودمو.. وجودمو.. همه چی با تو و پیش تو جا موند و

 غربت شدم!

 لبخند تلخی زد.

ولی میدونی چی بیشتر از همه دلمو میسوزونه؟ اینکه من با تمامِ عشقی که بهت داشتم... با تمام خودخواهی ها و _

غرورِ مردونم هیچ وقت پیش خودم نگفتم کاش اون بچه به دنیا نمی اومد. با اینکه میدونستم اگه اون بچه نبود به هر 

 یمتی که شده پس ات میگرفتم بازم نگفتم.. به خدا قسم که نگفتم!ق

 مکثی کرد تا تلخیِ زهرآگین کلماتش را ببلعد..

ولی همیشه.. از همون لحظه ی اولی که دیدمش تا همین دیروز همش حسرت خوردم و ته دلم گفتم کاش این بچه _

 مال من بود.. مال ما بود.. مالِ ما دوتا..!

 نیل را که دید ادامه داد:سکوت مصمم 

میدونم باهات بد کردم.. میدونم نامردی کردم.. قبول دارم کثیف ترین کار ممکن رو باهات کردم ولی بی وجدان.. _

با همه ی این نامردی ها بازم حق نداشتی بچه ی خودمو ازم قایم کنی. حق نداشتی آینده ی اون و زندگی منو 

 !اینجوری خرابش کنی.. حق نداشتی

نیل گوشه ی لبش را به دندان گرفت.. خدا خدا میکرد که صبرش لبریز نشود... که فریاد نزند.. که خون برپا نکند.. 

 که از خودش و تمام این سالهای بیکسی اش چیزی نگوید!

 حق نداشتی بچه امو با اسم یکی دیگه بزرگش کنی نیل..وقتی خودش پدر داشت، هرچقدرم پدری به ناالیقیِ من_

بازم حق نداشتی. وقتی منه لعنتی بودم و داشتم تو حسرت داشتن یه خانواده میسوختم تو داشتی پاره ی تن منو تو 

خونه ی یه غریبه بزرگ میکردی.. وقتی من درد قلبم و با شیشه های مشروب تسکین میدادم بچه ی من داشت 

 هزاران کیلومتر دور از من به یکی دیگه بابا میگفت!..

 بی اختیار باال رفت:صدایش 

وقتی داشتم تو مردابم دست و پا میزدم و کسی رو نداشتم که از دستم بگیره و بیرونم بکشه بچه ی من داشت با _

 اسمِ یکی دیگه بزرگ میشد.. اینا رو میفهمی؟ درد این زخم و میفهمی؟؟

 بلند شد و مقابل نیل ایستاد.

 .. به من نگاه کن. ببین به چه روزی افتادم؟به رو به رو نگاه نکن.. اونجا هیچی نیست_

 آینه ی کوچک را از روی میز برداشت و روی پایش انداخت.

نگاه کن... خودتو ببین. ببین به چه روزی افتادی؟ پای چشاتو ببین؟ این داروها چیه که داری مصرف میکنی؟ این _

 ن و خودتو... اون بچه رو؟مزخرفا چین تو کیفت؟؟ الزم بود هممونو به این روز بندازی؟ م

 صدایش خسته و آرام شد:

یعنی بخشیدن انقدر سخت بود؟ انقدر سخت که به خاطرش با آینده ی بچه امون بازی کنی؟تو واقعا چی فکر _

 کردی؟ که میام دست بهار و میگیرم و با خودم میبرم؟ دِ لعنتی یه سر سوزن عشقمو باور نکردی؟

 دوباره کنارش نشست.
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همون خدایی که میپرستی قسم که هر کاری میکردم.. برای بخشیده شدن.. برای به دست آوردن دل مادر بچم به _

هر کاری میکردم. خاک پات میشدم.. چشمم کور دندم نرم.. اونقدر میرفتم و میومدم که ببخشی.. که بگذری از 

 گناهم. که اجازه بدی بهارو دوتایی بزرگش کنیم.. میشنوی؟

انش لرزید. خرماییِ نگاهش مات شد. اشک، آرام و بی صدا پرده ی حریری روی نگاه یخ بسته اش مردمک چشم

 کشید.

یه چیزی بگو.. دفاع کن.. انکار کن.. بازم دروغ بگو ولی ساکت نشین... تو رو جونِ بهار نیل... بگو چرا این ظلم و به _

 خودت و ما کردی؟

اولین بار عمیق در چشمانش خیره شد... بعد از مدت ها نگاهش گله سرش را برگرداند. بعد از مدت ها برای 

 داشت.. شکوه داشت.. هزار حرف ناگفته داشت.

میگی مردی... میگی غرورداری.. میگی خرد شدی.. میگی هیشکی نمیتونه بفهمه چی کشیدی وقتی دیروز این _

ه ولی زنم! با اینکه دیگه احساسی تو دلم نیست حقیقت و فهمیدی. من چی؟ منم زنم... با اینکه هیشکی نمیخواد بین

 ولی زنم..! میفهمی؟ نه... نمیفهمی... تو هم نمیفهمی وقتی زن باشی یعنی چی؟ نمیفهی...!

 مالفه ی زیر دستش را محکم چنگ زد تا بلکه بتواند لرزش دستش را پنهان کند.

سرم آوردی! وقتی تو اون آرایشگاه لعنتی هر  درست مثل پنج سال پیش که نفهمیدی تو اون ظهر تابستون چی به

خوش به حالِ داماد با این "لحظه به آینه خیره میشدم و خودمو تو چشم تو مجسم میکردم.. وقتی تعریفای همه و 

گفتناشون قند تو دلم آب میکرد... وقتی سه ساعتِ تمام به گوشیِ خاموشت زنگ میزدم و صدای اوپراتور  "عروسش

شد... یا وقتی که به جای داماد برادرم با یه دنیا دلهره و دلسوزی اومد دنبالم... نمیتونی بفهمی اینا ناقوس مرگم می

 یعنی چی!

اشک، بی اجازه و پشت سر هم روی گونه هایش ریخت و پارسا، بی حرکت و مسخ شده ، کلمات پر از بغضی که از 

 میان لبهایش خارج میشد را میبلعید!

ونه رو بدون تو دیدم!... وقتی با پای برهنه روی آواری که تنها بازمونده از وجودت بود بی توجه وقتی رفتم و اون خ

به خونریزیِ پام راه میرفتم و اتاق ها رو دنبالت میگشتم! وقتی بردیا رو گوشه ی سالن و نامه به دست، با اون نگاهِ 

ها یکی از رگ های بدنم مرد و حجم خالیِ نبودت  شرمنده و به خون نشسته دیدم.. وقتی تو سطر به سطر اون نوشته

 راه نفسمو بست بازم نبودی که ببینی و بفهمی..!

 تلخندی کرد و اشک روی گونه اش را پاک کرد.

چه خوب که نفهمیدی.. چه خوب که ندیدی! ندیدی به جای مجلس عروسی روی تخت بیمارستان افتادم. ندیدی _

م و آرزو کردم که تو پشتش باشی. ندیدی با شیشه ی شکسته ی ادکلنت چند که با هر صدای در به طرفش دوید

 روزمو سر کردم تا برای همه ی بی نفسی هام یه ذره نفس داشته باشم! ندیدی پارسا.!

 صدایش مرتعش شد و باال رفت.

م. لباس عروسم نبودت شد درد.. شد عقده.. شد غده ی سرطانی... شد مرض و افتاد به جون تک تکِ سلوالی بدن_

تو دلم عقده نشد... تو تنم کفنم شد. معصومیت و باکرگی ای که ازم گرفتی شد یه حفره ی بزرگ و توخالی که با هر 

زخم زبون و نیش وکنایه هر روز یه ذره بیشتر بزرگ میشد. اونقدر بزرگ و بزرگ تر شد که تمام تنم رو پوچ و 

 خالی کرد.
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و میگفتن خدا رو شکر که به خیر گذشت.. وقتی لب میگزیدن و آروم میگفتن  وقتی همه در گوشی حرف میزدن

شانس آوردی که به خیر گذشت و هنوز اتفاقی نیفتاد ، اون حفره ی خالی بزرگ و بزرگ تر شد پارسا... میتونی 

 بفهمی باهام چیکار کردی؟؟ نه.... نمیتونی بفهمی!

د چه وقت اشک های بی صدایش به هق هق تبدیل شد و سفره ی چانه اش دوباره شروع به لرزیدن کرد.. نفهمی

چرکین دلش پیش روی پارسا این چنین باز شد. پارسا دستش را جلو آورد و روی بازوی نیل گذاشت.. کلماتی برای 

 تسلی نمیافت... اینجا جایی از دنیا بود که کلمات مفهومی نداشتند!

 دیگه نه!به من دست نزن پارسا... خواهش میکنم... _

دستش را پس کشید و سرش را پایین انداخت. نیل با بغض بزرگ گلویش... با لرزش بیش از حد صدایش و با تمام 

 عضالت منقبض شده ی قفسه ی سینه اش مبارزه کرد و دوباره گفت:

کشیدم...  تو فقط به فکر خودتی... حتی االن که بعد سالها داری حرف میزنی به فکر خودتی! همش میگی من چی_

 من کجا رفتم... من چی به سرم اومد..!

یه بار شده بگی تو چی کشیدی؟ شده بگی بهار چی کشید؟ بهاری که متاسفانه یادش نیست تا از اشک های مادرش 

برات بگه. میگن حافظه نوزادا بعد تولد پاک میشه.. خدا رو شکر که پاک شد. خدا رو شکر که بچم صدای هق هقِ 

ش رو یادش نمیاد... تنهایی هاشو.. اشک هاشو... خودشو بغل کردناشو.... پارسا پارسا گفتناشو... تموم گریه ی مادر

 اون روزای نحس و یادش نمیاد.. خدا رو شکر که یادش نمیاد!

گریه اش آنقدر شدت گرفته بود که حرفهایش بریده بریده از دهانش خارج میشد.. نفس کم می آورد ولی باید 

 ش میخواست بگوید.. دلش میخواست این غده ی سرطانی را بکند و بیرون بیندازد!میگفت. دل

صدای نفس هایش که کشدار شد، پارسا ترسید.. بی تردید جلو رفت و نیل را در آغوشش گرفت. سرش رابه سینه 

پاک  اش فشرد. مانند بیدی در آغوشش میلرزید. قطره اشک درشت و سمج گوشه ی چشمش را دور از چشم نیل

کرد و چشمانش را بست. نیل تقال کرد.. تنها آنقدری که در آن شرایط نیرو و انرژی داشت، نه بیشتر. او را محکم تر 

 به خودش فشرد

 هیــش!!.... هیچی نگو... آروم باش....آروم!_

ن میگفتی که منو میتونستم پارسا... به خدا میتونستم.. سخت بود ولی میتونستم.. اگه فقط یه هفته قبل عروسیمو_

نمیخوای میتونستم تحمل کنم. افسرده میشدم... گریه میکردم.. داغون میشدم ولی پا میشدم! دوباره زندگی میکردم. 

ولی حاال نه... تو به من ضربه نزدی... تو خودِ منو یه ضربه ی بی جبران کردی... شدم خودِ درد..خودِ آه.. آهِ دل تک 

روک گوشه ی چشم بابام.. شدم اشک مادرم... شدم درد برادرم. طرد شدم.. تو خونه ی تکِ خانوادم... شدم چین و چ

یه بیگانه ولم کردن.. به جرمِ چی؟ فقط به جرمِ اینکه از تو یه جون تو بطن ام داشتم... از تو سهمم همین بود پارسا؟.. 

 همین!؟؟

 ن چه دردی بود ؟دستش را روی موهایش کشید... در دل آرزوی مرگ میکرد.. خدایا؟ای

 آروم باش نیل... نفس بکش.. یکم آروم باش.. بعدا حرف میزنیم!_

 سرش را بیشتر در سینه ی پارسا فرو برد.
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نمیخوام ساکت باشم... نمیخوام. این خوره پنج ساله که داره از داخل همه ی جونمو میخوره.. دیگه نمیخوام ساکت _

 باشم!

. نیل موقعیتش را به کلی فراموش کرده بود.. تنها چیزی که حس میکرد این چند لحظه سکوت بینشان حاکم شد.

 بود که اگر ذره ای... تنها ذره ای از آن آغوش فاصله بگیرد نایی برای گفتن حرفهایش نخواهد داشت.

م وقتی فهمیدم تو این مصیبت تنها نیستم، وقتی فهمیدم باید این ننگ رو روی پیشونیِ یکی دیگه هم حک کن_

میدونی چه تصمیمی گرفتم؟ تصمیم گرفتم نابودش کنم... از بین ببرمش! فکر کردم اگه مثل یه تیکه گوشت از بطن 

 ام بکشنش بیرون خیلی دردش کمتر از اونه که تا آخر عمرش مثل یه وصله ی ناجور نگاش کنن!

ه ی دستش بی اختیار تنگ تر پارسا چشمش را محکم و با درد روی هم گذاشت. با تجسم آن صحنه در ذهنش حلق

شد. نیل با نفرت به سینه ی ستبرش خیره شد.. تکیه گاهی که روزی بهشتش، ماًمنش بود و حاال تکه ای گوشتِ 

 غریب و ناآشنا...

میدونی بهار رو به کی مدیونم؟ میدونی اگه اینجاست ...اگه دخترمه.. اگه تنها دلخوشی و دلیل زندگیمه به کی _

همون غریبه ای که میگی دخترم تو خونش بزرگ شد. به همونی که میگی دخترم به جای من به اون مدیونمش؟ به 

 گفت بابا!

 با مشت به سینه اش کوبید.

همونی که دست زنت و گرفت تا بلند شه... همونی که وقتی تو لباس عروس بی پناه ولش کردی بهش پناه داد... _

از هم باز کرد و با لبخند گفت : من اینجام... اگه همه رفتن من اینجام.. همونی که وقتی همه طردش کردن دستاشو 

 اگه کسی نیست دستشو بگیری من اینجام.. همون پارسا.. اون غریبه همونه!

 چشم های پارسا بدون کوچکترین پلک زدنی به رو به رو خیره شد.

ه ی دیگه پدر باشی آره... آره اون بودکه برای بچه وقتی تو منو اون بچه ی بیگناه و ول کردی و رفتی تا برای یه بچ_

ات پدری میکرد! مثل مرد اومد جلوم نشست و گفت من براش پدری میکنم.. نه برا ثوابش.. نه برای تو... برای خود 

 خودش... برای اینکه از ته دل دوستش دارم!

 مشتی دیگر...

لم کرد... زندانیم کرد.. گفت مگه من مردم که بخوان به بچه ام وقتی فهمید میخوام بچه امو بندازم زد تو دهنم... قف_

انگ بی پدری بزنن؟ گفت مگر من نباشم که یکی به تو یا بچم نازک تر از گل بگه... نگفت بچه اش... نگفت بچه 

 ات.. گفت بچه ام... بچم..!!!

ش برای این چشمهای بارانی تنگ بود! با تمامِ وجود هق هق کرد. پارسا سرش را با دو دست باال آورد... چقدر دل

 صورتش را بادستانش قاب کرد.

 ببین منو.. منو نگاه... چند لحظه گریه نکن... خواهش میکنم آروم بگیر.. حالت داره بد میشه.. هیش.. من اینجام!_

پنچره اش بود به سیاهی چشمانش خیره شد.. سیاهی ای که همیشه سیاه تر و باالتر از سیاهیِ شبِ پشتِ پرده ی 

ولی حاال... حاال دیگر نه... دیگر نه سیاه تر و نه باالتر نبود... از آن سیاه تر را دیده بود... با از آن مشکی تر خو 

گرفته بود... دیگر هیچ سیاهی ای باالتر از تاریکیِ بیمانند تنهایی اش نبود! درد و غمی که او کشیده بود بسیار تاریک 

چشمان رو به رویش بود! ..او دیگر به آن سیاهی خودش عادت کرده بود... مشکیِ دیگری  تر و ژرف تر از ظلمت

 نمیخواست!
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دستانش را پس زد و صورتش را عقب کشید... مدت کوتاه جادو به پایان رسید. مدت کوتاهی که خودش را میان 

 ند شد.خاطرات تلخ این چند سال گم کرده بود وحواسش به موقعیتش نبود. از کنارش بل

منو برگردون پارسا... هرچی که الزم بود شنیدی... خواستی ببینی چجوری شکستم منم لحظه به لحظش و گفتم. _

 بسته دیگه... خواهش میکنم بذار زندگیمونو بکنیم!

 تلخندی زد و ناباور گفت:

 یعنی از حقم.. از بچم بگذرم؟_

. ولی با این همه من نگفتم از حق ات بگذر.. گفتم بذار تو حقی روی بهار نداری... اینو خودتم خوب میدونی_

 زندگیمونو بکینیم!

 با حرص خندید.

 خودت حالیته چی میگی؟ اون دختره منه!_

خیلِ خوب... دخترته.. ببینش.. دوستش داشته باش ولی نه به عنوان پدرش.. چجوری میتونی انقدر بیرحم باشی؟ _

 منم نه سام؟ یعنی انقدر بیرحمی؟ میخوای بری بهش چی بگی؟ بگی بابات

 دستش را عصبی الی موهایش فرو برد.

 باید بفهمه... باید من براش پدری کنم... سام هر چقدرم زحمتشو کشیده باشه ولی بازم پدرش منم.. من میفهمی؟_

 پوزخندی زد.

از ما فاصله بگیر پارسا... التماس  آره میفهمم.. اونقدر پدری که این همه مدت نتونستی بفهمی بهار دختر خودته..._

 میکنم بذار زندگیمونو بکنیم!

 ناباور به نیل خیره شد.

 تو خودت نیستی نیل... دختری که من میشناختم این نیست... دختری که....._

 حرفش را با خشونت قطع کرد.

که واسه او چال های گونت جونشو  آره نیستم... دخترِ ساده و پپه ای که با یه اخم وخندت میمرد و زنده میشد.._

 میداد... نیستم جنابِ پارسا.. خیلی وقته که نیستم!

 به طرف کیفش خیز برداشت و محتوای درونش را بیرون ریخت.

ببین.... قشنگ نگاه کن...ببین نیل کسی بود که با اینا نفس بکشه... ببین این داروها رو.. نفسم به اینا بنده.. نباشن _

 میفهمی؟ ایناست که منو سرپا نگه داشته! منم نیستم

 پارسا نگاه متحیرش را از روی جعبه های قرص گرفت و به نیل زل زد.

 تو نیازی به اینا نداری... اگه فقط یه کم باورم کنی نیل.... بخدا دوستت دارم.. اونقدر که حاضرم جونمم پات بدم!_

 پوزخندی زد.

زندگی بهم یاد داد چیزایی بهتر و مقدس تر از دوست داشتن و عشق وجود  جونت ارزونیِ خوت دکتر تهرانی.._

دارن... اسطوره های قابل ستایش تر... مردهای مرد، نه مردنما !... من یکی از اونا رو تو خونم دارم. باهاش 

 خوشبختم... خیال هم ندارم از دستش بدم.

 از جا بلند شد.
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ت.. بذار جبران کنم نیل.. بذار بهت نشون بدم چقدر تو و دخترم و خوشبخت فقط یه فرصت بهم بده... فقط یه فرص_

 میکنم..

من همین االنشم خوشبختم.. هم بهار و هم من خوشبخت ترینا روی زمینیم که مردی مثل سام باالی سرمونه.. شک _

 نکن!

 بیتاب و ناراحت جلو رفت.

مردونگی داره باهاتون زندگی میکنه... دِ لعنتی من که  دوستش نداری.. اونم نداره... فقط از روی دلسوزی و_

 نمردم.. اجازه بده سایه ی سرتون باشم!

 عقب رفت.

 جلو نیا پارسا... بهم دست زدی نزدی!_

 بی توجه جلو رفت ودستانش را در دست گرفت.

اجازه بده از نو شروع فقط یه فرصت .. برای یه زندگی... برای یه شروع جدید به خودت و من فرصت بده نیل! _

 کنیم!

 

 

نیل عقب عقب رفت و پشت پایش دوباره به مبل رسید. ایستاد و از الی دندانهای کلید شده و روی هم فشرده اش 

 فریاد کشید:

 گفتم نیا طرفم... حالم ازت به هم میخوره میفهمی؟ عوق ام میگیره وقتی میبینمت.. چرا نمیخوای بفهمی؟_

ان زمین و هوا خشک شد.. حرفهای تلخ و بی انصافش مانند تیرهای تیز و پی در پی در قلبش فرو یک پای پارسا می

میرفت و او، هنوز در پی بهانه و روزنه ی امیدی میان مرگ و زندگی دست و پا میزد! صدای مردانه اش دیگر آن 

 صالبت و گیرایی اول را نداشت.. تمام بدنش رو به فرو پاشیدن بود!

 میکنم! قول میدم! بذار بیشتر حرف بزنیم!جبران _

حتی این صدای لرزان هم دلش را به رحم نیاورد.. پشت سرش را نگاه کرد. چشمش به آینه ی کوچک افتاد. چنگی 

به آینه زد و قسمتی از آن را روی میز کوبید... تکه ای از آینه شکست و روی زمین افتاد... گوشه ی تیزش را باال 

 هرگ اش قرار داد... با صدای لرزانش گفت:آورد و روی شا

 میتونی امتحان کنی... یه جون که بیشتر برام نمونده.. بیا جلو اونم بگیر!_

 با ترس و ناباوری به دستش خیره شد.

 نیل داری چیکار میکنی؟ دیوونه شدی؟ بندازش زمین اونو...!_

 چشمش را بست و اشک شور روی لبش را زبان کشید

 ه... یه قدم دیگه بیا تا ببینی چیزی برای از دست دادن ندارم... بیا!بیا دیگ_

 سرجایش ایستاد... دستش را به عادت همیشگی اش میان موهای پرپشتش چنگ کرد و پا بر زمین کوبید

 باشه.. باشه بنداز پایین اون لعنتی رو... نمیام جلو بندازش!_

 با پشت دست اشکهای روانش را زدود.

و همین االن میدی به سعید زنگ میزنم... برام یه بلیط قطار یا هواپیما یا هرکوفتی که زودتر برسه تهران و  تلفنت_

 میگیری.. بعدشم پاتو از زندگی من و سام و بهار میکشی بیرون.. فهمیدی؟؟
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 دستش را مشت کرد.. قدمی به جلو گذاشت.

 نمیتونی انقدر بی انصاف باشی المصب... نمیتونی!_

 داد کشید

 گفتم نیا جلـــــو!_

 دستش را به حالت تسلیم باال برد

 باشه...باشه...نمیام... بیا..!_

گوشی تلفن را به طرفش گرفت.. نیل گوشی را از دستش قاپید و به سرعت شماره ی سعید را گرفت... تلفن سعید با 

 ض صحبت کند!اولین بوق پاسخ داده شد.. گلویش میسوخت.. سعی کرد میان همان بغ

 الو... الو چرا جواب نمیدی؟_

 سعید؟_

... 

 منم... نیل!_

 داد زد

 نیل؟ خودتی؟_

انرژی اش به اتمام رسید.. روی مبل نشست. تمامِ حواسِ پارسا به تکه آینه ای بود که بی توجه و پر استرس میان 

 مشتِ نیل فشرده میشد!

 بهار کجاست؟_

 خوبی؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ تو که زهر ترکم کردی!بهار اینجاست.. تو کجایی؟ _

 لبش را گزید تا اشکش سرازیر نشود.

 خوبم سعید... فقط از بهار بگو!_

 صدای بهار از پشت گوشی آرام قرارش را گرفت..

 کیه عمو؟ مامانمه؟_

 گوشی رو بده بهش!_

 مارستان نموند زیر و رو نکنیم!واستا بینم! اصال کجایی تو؟ میدونی چقدر نگرانت شدیم؟ بی_

 نفس عمیقی کشید و با نگاه دلخور و پرنفرتش به پارسا خیره شد.

 خوبم سعید... وقتی اومدم برات توضیح میدم.. خواهش میکنم گوشی رو بده به بهار!_

 صدای نفس بلند سعید شنیده شد و بالفاصله صدای کودکانه و پر از تمنای بهار!

 مامانی؟_

 را بست تا لذت این واژه را با تک تک سلول هایش حس کند.. دستش را روی قلبش گذاشت.چشمش 

 جانِ دلم مامانم؟ بگو گلم؟_

 بغض بهار شکست

مامانی خیلی واست نگران شدیم... کجا رفتی؟ همه جارو گشتیم! توروخدا بیا مامانی... بخدا دیگه آب بازی نمیکنم.. _

 نمیخورم.. تو فقط بیا .. دیگه واسه نیومدن بابایی غصه
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لبش فشار بیرحمانه ی دندانهایش را تاب نیاورد.. مزه ی آهن و شوری خون در دهانش پر شد.. تکه ی درون 

 مشتش را با شدت بیشتری فشرد.

 میام مامانم... زود میام.. قول میدم.. تو فقط گریه نکن!_

 چیز هر لحظه خرابتر میشد؟ پارسا سرش را به دیوار تکیه داد... چگونه بود که همه

 باشه مامانی.. گریه نمیکنم.. تو الکی قول نمیدی.. میدونم میای. همینجا منتظر میمونم!_

 گوشی را به لبش نزدیک کرد و بوسید.

 قربونت برم بهارم...گوشی رو بده به عمو سعید!_

 شید.دستش را باال برد و موهای روی پیشانی اش را باال داد.. نفس عمیقی ک

 سعید؟_

دیوونم نکن نیل.. بگو کجایی بیام دنبالت.. سام سیصد بار به گوشیت زنگ زده... اگه بفهمه تهران و روی سرم _

 خراب میکنه... بگو کجایی همین االن بیام دنبالت!

نگرانِ من  بهار و ببر خونه... برین تهران.. فقط نذار چیزی به سام بگه.. تا شب هر طوری شده خودمو میرسونم.._

 نباش!

 ولی..._

 گوشی را قطع کرد و روی تخت رها کرد.

میبینی؟ همین از دستت بر میاد.. فقط همین یه کا رو خوب بلدی... درآوردن اشک.. ضعیف کشی.. له کردن.. دلت _

ش خنک شد؟ شنیدی صدای گریه ی دخترت و؟ دخترت تا حاال یه شب هم بدون من نخوابیده... من اونجوری برا

 مادری کردم.. حاال تو میخوای به قیمت پدری کردن براش مادر و پدرشو ازش بگیری؟ اینه مردونگیت؟

نیل؟ چرا متوجه نیستی؟ من نمیخوام هیشکی رو از هیشکی جدا کنم... منه لعنتی هیچ سهمی از این زندگیِ کوفتی _

 ندارم؟ برم بمیرم؟ چیکار کنم نیل تو بگو... از کدومتون بگذرم؟

 بی توان روی صندلی نشست و سرش را میان دستاش گرفت.

 از چند تاتون بگذرم دیگه؟_

 نیل خم شد و مشغول جمع کردن وسایل بیرون ریخته ی کیفش شد.

تو همین جوریشم مُردی... چیزی برای از دست دادن نداری... ولی من دارم.. اگه دخترم و ازم بگیری خودمو _

 م تا یه عمر یادت باشه چی رو از بهار گرفتی!میکشم... جلوی چشمات میکش

 سرش را بلند کرد و ناباور به نیل خیره شد.

 چی داری میگی تو؟_

 ایستاد و با نگاهی سرد و شیشه ای به چشمانش زل زد.

 میگم تا بدونی قیمت از دست دادن دخترم همون قیمتِ خونِ منه!_

 بلند شد و مشت محکمی به دیوار کوبید.

 ت به منه بی وجود که هیچوقت نشناختیم... حاضر باش.. میرم ماشین بگیرم. پروازای رامسر همه شب ان!لعن_

 به سرت باد از اتاق خارج شد و در را پشت سرش کوبید!
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از ماشین پیاده شد.. در را به شدت کوبید و فحش رکیکی زیر لب نثار خودش کرد. وارد شدن و خارج شدنش از 

ه ای طول نکشید. دوباره پشت رل نشست و بطری آب معدنی را با دستش به پشت گرفت. نیل سوپرمارکت دقیق

 نگاهش را با غیض از بطری گرفت و به بیرون خیره شد. نفسی عصبی کشید و به عقب برگشت.

 بگیرش یه قلپ بخور...رنگ و رو نداری...داریم میرسیم !_

 چشمهایش را با حرص روی هم گذاشت.

 طی نداره...!به تو رب_

 اخمش عمیق شد. با همان اخم به سگرم های در همِ نیل زل زد

 بگیرش نیل... به خاطر بهار.. میترسه اینجوری ببینتت!_

لبش را به دندان گرفت ومقاومت کرد. دستهای سردش رادورتنش حلقه کرد تا کمی از لرزش بدنش کم شود. 

 کنارش روی صندلی رها کرد!پارسا کالفه نفسی کشید و بطری آب معدنی را 

برگشت و سرش را با تاسف تکان داد. خواست استارت بزند که چشمش به ماشین گشت ارشاد افتاد که کمی آن 

 طرف تر کنار جاده توقف کرده بود! کالفه تر از قبل گفت:

 حد اقل پاشو بیا بشین جلو.. بخدا اینا اگه بگیرنمون ول کن معامله نیستن!_

 تلخ شد.

 میگی چیکار کنم؟ بهت گفتم منو با ماشین بفرست! خودت با اصرار چسبیدی بهم.. عجله کن من باید تا شب برسم!_

 مشتش را روی فرمان کوبید.

 دهنمو باز نکن نیل... هنوز یادم نرفته باهام چیکار کردین! داری دستِ پیش میگیری؟_

 چشمش را از آینه به چشمان سیاهِ پارسا دوخت.

 اری نکردم که بابتش پشیمون و خجالت زده باشم.. راه میفتی یا پیاده شم؟من ک_

 توجه اش به افسری که از ماشین پیاده شد و به طرفشان می آمد جلب شد. با حرص زیر لب گفت:

 بفرما..! اینو دیگه کجای دلم بذارم؟_

 نیل ناخداگاه شالش را جلوتر کشید و دستپاچه و ترسیده گفت:

 کار کنیم؟ اگه بگیرنمون...حاال چی_

 سعی کرد چهره ی خونسردش را تغییر ندهد.. حرف نیل را قطع کرد و باهمان صورت مصنوعی گفت:

 بیا جلو عجله کن... آروم باش حرفی هم نزن.!_

بدون معطلی پیاده شد... نشستنش روی صندلی جلو مصادف شد با تق تق شیشه .. پارسا لبخندی تصنعی زد و شیشه 

 ا پایین کشید.ر

 سالم_

 سالم جناب سروان.. خسته نباشین!_

 سروان نگاهی به نیل که سر به زیر نشسته بود و حتی نفس نمیکشید انداخت و عینکش را از چشمش برداشت.

 مشکلی پیش اومده؟ با آقا چه نسبتی دارین؟_

برای حرف و نه برای دروغ نمیچرخید.  نیل سرش را به طرف پارسا برگرداند و با چشم التماسش کرد.. زبانش نه

 پارسا با زبان لبش را تر کرد و قیافه ای حق به جانب به خودش گرفت. کمی لبخند چاشنی چهره اش کرد و گفت:
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 خانوما رو که میشناسین.. ناز و غمزه ی همیشگیشونه... تمومی نداره که!_

 شت و به طرفش متمایل شد.طرف صحبتش را با نیل کرد. یک دستش را پشت صندلی اش گذا

 چشم... رو چشمم.. از این به بعد بدون اطالعت نمیرم خونه ی مامان.. امر دیگه؟_

 مامور پلیس لبخند مالیمی روی لب آورد.

به هر حال کنار جاده جای مناسبی برای ناز و.. نازکشی نیست... بهتره زود حرکت کنین...خانوم شما هم کوتاه بیا. _

 !خوبیت نداره

 نیل با ترس نیمچه لبخندی زد و چشمی زیر لب گفت.

 خیر پیش..!_

پارسا تک بوقی برایش زد و ماشین را راه انداخت. همین که به جاده رسیدند نفس عمیقی کشید. از آینه به پشت 

 سرش خیره شد.

 آخه! به خیر گذشت..میبینی نتیجه ی لجبازیاتو؟ دِ یه ذره فیلم هم بلد نیستی بازی کنی که_

 برگشت و چپ چپ نگاهش کرد

 میگفتی راننده ای... مسافرتم... مجبور بودی بگی زنت ام؟_

 ابرویی باال انداخت.

 آها... مسافرکشی با بنز!.... به نظر جالب میاد!_

 عه!سرش را با غیض برگرداند و لبش را به دندان گرفت.. در این شرایط و اوضاع یک لبخند کوچک برابر بود با فاج

 چرا که نه! مسافرکشی با بنز خیلی قابل باور تر از اینه که بخوای شوهرم باشی!_

لب های پارسا کش آمد.. برای خراب نکردن جو او هم لبخندش را کنترل میکرد ولی بعد از آن همه دوری حتی این 

 کل کلِ بچگانه و بی ربط هم میچسبید! همان گونه خیره به رو به رو زمزمه کرد:

 تو که راست میگی... لعنت به من!_

. 

. 

مقابل خانه توقف کرد... هوا گرگ ومیش بود. مهتاب با زیباییِ هر چه بیشتر دقیقا باالی سرشان خودنمایی میکرد... 

نیل در خودش مچاله شده بود و نفس های منظم و ریتمیک میکشید.. چند بار دستش را تا نزدیکی کتفش پیش برد 

مژه های فر و حالت دارش خیره شد.. سرش را کمی کج کرد تا هم زاویه با صورتش نظاره اش و مشت کرد. به 

کند..چگونه بود که نمیشد از این تصویر زیبای خدا دل کند؟ دستش را با ترس جلو برد و با پشت چهار انگشتش 

لبش را با شدت به دندان مالیم صورتش را نوازش کرد. بوی کرم مرطوب کننده اش هنوز هم همان بود... گوشه ی 

 گرفت. نیل کوچکترین حرکتی از خودش نشان نمیداد وهمین جراتش را دوچندان میکرد.

به گودال های سیاه زیر چشمانش خیره شد... سال های نه چندان دور به جای این دو گودال سیاه ، هاله ای صورتی و 

از چشمش دور نمانده بود ظرف صورتی رنگِ آرامبخش زیبا خودنمایی میکرد... وسط پیشانی اش خط غلیظی افتاد. 

قوی ای که ناشیانه از کیفش بیرون آمده بود و همراه با جرعه ای آب در دلش راه گرفته بود. دستش را دوباره جلو 

 برد... صد در صد دلیل این سنگینیِ خواب همان دانه های منفور و رنگیِ قرص بودند!
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یشانی اش ریخته بود.. با دو انگشت کنارشان زد. تمام وجودش بی حس شد... هر تکه ای از موهای فرش بر روی پ

چقدر هم که از این بیخبری و دوریِ پنج ساله از دخترش جگرش آتش میگرفت ،به همان اندازه یا شاید بیشتر، از 

رد و قلبش اندیشیدن به دختری که حاصل نزدیکیِ فراموش نشدنی اش با نیل بود ته دلش حس شیرینی حس میک

 به تپش می افتاد!

 بی اختیار به چندین سالِ پیش سفر کرد..

 قربونِ اون خنده های خجالت زدت برم من دیوونه... من شوهرتم.. چرا همچین میکنی؟"

 نیل مالفه را باالتر کشید

 تو رو خدا برو بیرون پارسا.. میخوام برم حموم!_

 وقت آن گونه نخندیده بود!خندید.. بلند و سرخوش... شاید دیگر هیچ 

 آخه دیوونه ... چی رو داری ازم قایم میکنی.. من که دیشب...._

 جیغ کشید... در صدایش التماس موج میزد

 "برو بیرون پارسا... توروخدا برو_

نفس عمیقی کشید و دستش را روی پیشانی اش کشید... کِی این همه عرق کرده بود؟! به طرفش برگشت و دستش 

نرم روی دستش گذاشت. عصبانیتش فروکش کرده بود... داشتنِ یک تن از تنِ قدیسه اش می ارزید به تمامِ این را 

همه دوری... این معجزه شیرینی اش آنقدری بود که تلخیِ همه ی چیزهای جانبی را پوشش دهد!... آرام صدایش 

 زد:

 نیل؟_

 پلکش تکان خورد.

 نیل پاشو رسیدیم!_

 کرد...دستش را به سرعت از زیر دستِ پارسا بیرون کشید.چشمش را باز 

 رسیدیم؟_

 نفسش آه شد و آرام گفت:

 آره!!_

 خواست در را باز کند که پارسا دستش را به سرعت گرفت. برگشت و با اخم نگاهش کرد. پارسا لبخند غریبی زد.

 میاریش ببینم؟... بهار و میگم!_

 به رو به رو خیره شد دستش را با خشونت بیرون کشید و

 نه! دیگه بهم دست نزن!_

 کمی مکث کرد.

 فقط چند دقیقه نیل.. خیلی کوتاه!_

برگشت و دوباره لبهای بیچاره اش را زیر دندانش فشرد.. حسرت کالمش دلِ سنگ را میشکافت چه رسد به اراده 

 ی او!

 نمیشه..!_

 یعنی هیچ وقت نمیشه؟_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 4 1  

 

 نفس عمیقی کشید

 یشه!اآلن نم_

 سرش را خم کرد تا صورتِ نیل را ببیند

 کِی بهش میگی؟_

 به سرعت برگشت!

 چی رو میگم؟ فکر میکردم حرفامونو زدیم!_

 پوزخند صداداری زد.

 تو حرفاتو زدی... من فقط گوش کردم!_

 خواست چیزی بگوید که کالمش را برید.

گه عقب نمی ایستم! تا آخرش پیش میرم.. تا جایی که به حاال من میگم تو گوش کن! من رو حرفم هستم نیل.. دی_

 حق ام برسم!

 اینبار او بود که پوزخند زد.

 آخرش کجاست؟ سرِ قبرِ من؟_

 اخم کرد.

 منو تهدید نکن... به قول خودت من چیزی برای از دست دادن ندارم ولی تو داری!_

 بی اختیار صدایش باال گرفت.

 نمیتونی ....میفهمی؟_

 ستش را عصبی به فرمان کوبید.د

 میبینی که میتونم! مرگ یه بار شیونم یه بار!_

هه...! خوبه.. پس حتما سعی ات و بکن. مطمئن باش بهار وقتی بفهمه با هامون چیکار کردی تف هم نمیندازه تو _

 روت!

 خون جلوی چشمهایش را گرفت. آستینِ دستش را با خشونت کشید.

 پنج سال بهش دروغ گفته و پدرش پدرش نبوده؟ و اگه بفهمه مادرش_

 ولم کن پارسا از تهدیدات نمیترسم!_

 در ماشین را برایش باز کرد.

 برو..._

 پارسا؟خواهش میکنم!_

 سرش را برگرداند.

 شمارش معکوس شروع شد... فردا میام دنبالش.. امیدوارم مجبورم نکنی از راه قانونی جلو برم!_

 نالید:

 ؟پارسا_

 برگشت و به چشمانش زل زد.

 نمیتونم نیل.... اینو دیگه ازم نخواه!_
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 بغضش ترکید.. اشکهایش را با خشونت از روی گونه اش پاک کرد.

 باشه... اگه جنگ میخوای با همه ی دار و ندارم میجنگم! این بارم به خاطر دخترم میجنگم._

 قدم هایی که به شدت میلرزید روانه ی خانه شد.پیاده شد و بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند با 

دستش را الی موهای نرم و مجعد بهار فرو برد. زانویش درد گرفته بود ولی مگر ممکن بود از این آرامشِ بزرگ دل 

کند؟ مگر آرامشی بزرگتر از این هم وجود داشت؟ نفس عمیقی کشید و خم شد... بوسه ی نرمی روی پیشانی اش 

ی وارد شدنش به خانه از جلوی چشمش کنار نمیرفت. هرگز بهار را اینگونه با چشم های سرخ و نشاند. صحنه 

متورم ندیده بود! مامان گفتنش... به طرفش دویدنش... پایین مانتویش را چنگ زدنش... اصال همه چیزش جور 

 دیگری بود!

 خواب اخم میکرد... درست مثلِ.... دستش را روی خط ممتد و پیوسته ی ابروهای تیره رنگش کشید. همیشه در

 نفس عمیق دیگری و به دنبالش تق تقِ آرامِ در...

 بیا تو!_

هلن با لبخند گرمی وارد شد. در دستانش لیوانی شیر قرار داشت. نگاهی پر محبت به بهار انداخت و کنار نیل 

 نشست.

 خوابی!برات شیر داغ آوردم.. هم آرومت میکنه هم کمک میکنه راحت تر ب_

 لبخند خسته ای زد.

 مرسی هلن... ببخش.. خیلی اذیت شدی میدونم!_

 لبخند خسته اش را با لبخند گرم و مخصوصش جواب داد.

 من با بهار خسته نمیشم.. هیچ وقت! فقط نگرانت بودیم... هممون!_

 با اخم به صورت برعکس و معصوم بهار خیره شد.

که همه چی یهو خراب شد؟ نمیفهمم... هیچ وقت نفهمیدم سهمم از زندگی چی  نمیخواستم اینجوری بشه.. چی شد_

 بود؟ انگار محکومم که به هرچی دل میبندم و برای زندگی کردن بهش چنگ میزنم از دستم بره!

 هلن دستش را جلو آورد و بدون تردید روی دستِ نیل گذاشت.

 فهمید مگه نه؟_

لی که تمامِ طول شب از جواب دادنش به سعید و گالره و خاتون شانه خالی سرش را باال آورد و نگاهش کرد.سوا

 کرده بود! این چشمان مهربان و زجر کشیده چه در خود داشتند که هیچ سوالی را بی جواب نمیگذاشتند؟

 میگه باید بهش بگی.. میگه باید بفهمه.. میگه منم حق دارم پدری کنم... میگه..._

ترسید هق هقِ گریه اش خواب آسوده را از دخترکش بدرد! هلن چند دقیقه سکوت کرد...  نتواست ادامه دهد...

اجازه داد تا با خودش و بغض نشسته در گلویش کنار بیاید.. همین که نفسِ عمیقش را شنید آرام و با اطمینان لب از 

 هم گشود.

 به نظرت حق نداره؟_

 نیل متعجب سر بلند کرد و نگاهش کرد.
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قط برای چند ثانیه خودت رو بذار جاش نیل... میدونم قضاوت و دخالت در حدم نیست ولی من یه بیننده ام که بیا ف_

دارم این زندگی رو از بیرون نگاه میکنم. فرض کن پنج سال و نیم از وجود پاره ی تنت بیخبر باشی... حاال با هر گناه 

 ن بود نیل... بهار رو نباید وارد این بازی میکردیو دلیلی... اون گناه هر چه که بود مربوط به تو و او

 سردرگم نگاهش کرد

 چیکار میکردم هلن؟ اگه سام نبود..._

میدونم اگه سام نبود چه اتفاقی میفتاد نیل... همه ی اینا رو میدونم. حقی که سام روی شما دو نفر داره خیلی بیشتر _

ض کنی... پارسا پدر اون بچه است... سام هر چقدرم که باشه و از حقه پدری و شوهریه ولی نمیتونی حقیقت رو عو

 پدری کنه این حقیقت عوض نمیشه!

مردمک چشمش لرزید... انگار حقایق امشب و از زبانِ این دختر کوبنده تر از همیشه قد علم میکردند. دیگر کنترل 

 صدایش رانداشت... میلرزید و رو به تحلیل بود!

ی و ندیدی وقتی داشتم میمردم چجوری به یه تیکه گوشتِ تو تنم چنگ زدم برای یه ذره نمیتونم هلن... نبود_

 نفس.. نفسم به نفسش بنده.. اگه یه روز نباشه میمیرم. میدونم.. میبرتش.. میره و بهارمم با خودش میبره!

 شیر را به دستش داد.

 بخور یه قلُپ.. بخور آروم باش!_

 بش باال رفت را دنبال کرد...با چشم مسیر لیوانی که تا ل

 اگه میخواست بره و بهار و هم با خودش ببره به جای تو بهار رو سوارِ ماشینش میکرد._

 نیل تند و تیز نگاهش کرد.

فکر میکنی خیلی سخت بود براش؟ باورکن گول زدن یه بچه خیلی راحت تر و بی دردسر تر از بیهوش کردن و _

صوصا هم که بهار واسه پارسا جونشم میده! نیل؟ اون نخواست بچه اشو بگیره و ببره.. بردن یه آدم بزرگ بود.. مخ

تو سخت ترین مرحله و اوج عصبانیتش هم حتی این فکر به ذهنش خطور نکرد. فقط خواست بدونه چرا یه همچین 

 چیزی رو ازش قایم کردی... تو و تصمیمت براش مهم بودید..

 مانش را به دیوار رو به رو دوخت.لیوان را روی میز گذاشت و چش

یعنی میگی حق نداشتم؟ اون المصب منو تو لباس عروسیم ترک کرد تا برای یه بچه ی دیگه پدری کنه.. چرا _

 هیشکی بهم حق نمیده؟

 کمی بهش نزدیک شد و دستش را روی سرشانه اش گذاشت.

و نه حتی پارسا! ولی خودت خوب میدونی ماه پشتِ کسی در اون حد نیست که بخواد مواخذت کنه.. نه من.. نه سام _

ابر نمیمونه... تو پارسا رو راضی کن.. دهن بقیه رو چجوری میبندی؟ االن بچه است.. شاید یه مدت افسرده و گوشه 

گیر بشه ولی زود باهاش کنار میاد. سخت میگذره ولی زود میگذره براش... نیل؟ وبالِ این اشتباه رو دوبرابر نکن... 

حاال فقط پارسا شاکیه.. اون برات مهم نیست.. در آینده که بهار ازت شاکی شد چی؟ تو بعد اون همه سال زحمت 

براش میشی یه دروغ گو.. سام بعد اون همه فداکاری میشه ناپدری و حیله گر.. این وسط فقط پارساست که براش 

 ون و جونشه...عزیز میمونه! چون هرکی که باشه.. هرچی که باشه پدرشه.. از خ

سرش در حد مرگ درد گرفته بود.. هرگز این بعُد از بازیِ سرنوشت را در ذهنش تجسم نکرده بود. مانند کودکی 

 بی پناه سرش را روی شانه ی هلن گذاشت.. قدرت تکلم و حتی تفکر از مغزش صلب شده بود.
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 چیکار کنم؟بگم بیا اینم دخترم؟ بیا اینم امانتت؟_

هلن بود تا با نفسی عمیق جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد. تصورِ زجر و دردی که این زن کشیده بود اینبار نوبت 

 از توانش خارج بود!

نه... هیشکی نمیتونه بهار و ازت بگیره.. من فقط دارم بهت میگم این بازی رو تمومش کنی... جلوی ضرر رو از _

یه بار.. قانونی هست.. خدایی هست.. اینجوریا هم نیست که فکر هرکجا که بگیری منفعته.. مرگ یه بار و شیون هم 

میکنی. میدونم گفتنش چقدر زشت و بیشرمانه است ولی نیل؟ اون هنوز دوستت داره. دارم از تمنای چشماش 

 میخونم.. هیچ وقت کاری نمیکنه که نابود شی.. مطمئن باش!

ودِ گرم نیاندیشد.. وجودی که سال ها بود دیگر برایش چشمش را روی هم گذاشت و سعی کرد به آن بوی تلخ و وج

فقط تداعی گرِ غریبه ای آشنا بود... نوستالژی ای دردناک و تاریک... نقطه ی کور و مشترک زندگی اش... زندگی 

 اشان...!!

صدای لرزش گوشیِ روی میز سکوت سنگین اتاق را شکست... اسم سام روی صفحه ی موبایل چشمک زد. هلن 

 ان حسرتبارش را از صفحه ی گوشی گرفت. دیگر آنجا جایِ ماندن نبود.. آرام از روی تخت بلند شدچشم

 من بیرونم... اگه کاری داشتی صدام کن.. حاال حاالها بیدارم!_

با لبخند سرش را تکان داد و دست برد به طرف گوشی. مردد بود برای جواب دادن. امشب این بار چهارمی بود که 

میزد. دروغ ناشیانه اش در رابطه با کارِ آنی و مهمی که باعث شده بود نیل به تهران برگردد را باور نکرده  سام زنگ

بود و نگران و مضطرب پشتِ سر هم تماس میگرفت و چقدر این تماس های از سر نگرانی حالِ خرابِ نیل را خرابتر 

 ی که در تمام زندگی زناشویی اش انجام نداده بود!میکرد! چرا که هر کلمه اش مصادف میشد با دروغ جدیدی! کار

 دکمه ی اتصال را فشرد.

 جانم؟_

دستِ سام روی گوشی جزئی لرزید.. وقتی نیل با محبت میشد... وقتی آنگونه با درد میگفت جانم؟ یعنی یک نه.. 

 چند جایِ کار میلنگید.. این جان جانِ محبت نبود..!

 سالم گلم... خواب که نبودی؟_

 سر بهار را آرام روی بالش گذاشت و از جایش بلند شد.

 نه خواب نبودم.. خوبی؟_

 نفس عمیقِ سام را شنید.

 اگه منظورت از خوب عصبانیتمه آره.. یه کم رفع شده ولی هنوز موفق نشدی قانعم کنی!_

 پوف کالفه ای کشید.

 چند بار باید بگم سام؟ مجبور شدم!_

بار مواخذت کردم یا واسه کاری که انجام دادی عصبانی شدم؟ یعنی انقدر غیر قابل اعتمادم  نیل؟ مگه تابحال چند_

 که دروغ تحویلم بدی؟؟

_... 

 نیل؟_

 سکوتش از شرم بود.. از خجالت و روسیاهی.
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 خیلِ خوب باشه... اگه دوست نداری نگو! نمیخوام مجبورت کنم بازم دروغ بگی.. این بیشتر ناراحتم میکنه!_

 فهمید!_

 صدای آرامش دلِ سام را لرزاند.

 چی شده گلم؟ کی فهمید؟_

 بزاقش را به سختی فرو داد.

 پارسا.. همه چی رو در رابطه با بهار فهمید._

 سرش داغ کرد.. نمیخواست به پررنگ ترین احتمال بیادیشد..! اینکه نیل تمامِ روز را با پارسا بوده... تنها و بی دفاع!

 کرد؟ چیزی بهت گفت؟کاریت _

 لبش را به دندان گرفت... قطعا اگر در مورد ربوده شدندش چیزی میگفت خون به پا میشد.

 گفت باید باهام حرف بزنه.. رفتم تا باهاش حرف بزنم!_

 فریاد زد:

 تنها؟؟؟ به من چرا خبر ندادی؟_

 ترسیدم... گفت به بهار همه چی رو میگه.. ترسیده بودم!_

_... 

 سام بخدا میمیرم... اگه بهارم و ازم بگیره میمیرم!_

 دستش را پشت گردنش گذاشت و چنگی به رگ های خشک شده ی پشت سرش زد.

 نمیتونه... نمیذارم!_

 ولی بهم گفت.._

برام مهم نیست اون مردک چی گفته.. بهار دخترِ من و توئه.. هیشکی نمیتونه ازمون بگیرتش... وکیل میگیرم.. _

 رین وکیلِ تهران.. نه ایران.. نمیذارم... به خاکِ مادرم نمیذارم!!بهت

 نگاهش به بهار بود و فکرش پیش مردی که روزی زندگی اش بود و حاال آمده بود تا زندگی اش را بگیرد!!

 م میشیم!نمیتونیم.. قانون با اونه.. گالره گفته بود با یه تستِ ساده همه چی معلوم میشه. بعدش ماییم که محکو_

 آروم باش... اآلن کجاست؟_

 روی تختمون.. خوابه.. دلم داره میترکه سام!_

 آه کشید.

آروم باش گلم باشه؟ اینم با هم پشتِ سر میذاریم.. فردا دارم میام. خودم میرم باهاش حرف میزنم. شده التماسش _

 میکنم.. تو فقط آروم باش. باشه؟

 دستش را روی گونه ی ترش کشید.

نه... نه تو نه من التماس نمیکنیم.. به اون التماس نمیکنیم.. میجنگیم. بهم قول بده با تمامِ وجود برای دخترمون _

 میجنگیم!

 باشه..هرکاری که تو بخوای همونو میکنیم.. تا فرا که من برسم کاری نکن باشه؟بذار بیام با هم تصمیم بگیریم!_

 باشه!_

 نیل؟_
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 را کنترل کند.سعی کرد لرزش صدایش 

 بله؟_

 نذار بهار بره بیرون... میدونی که.. ممکنه.._

 آه کشید

 میدونم... نگران نباش!_

 مراقب خودت و بهار باش.. فردا ظهر اونجام!_

 پرده ی اتاق را کشید و چراغ مطالعه را خاموش کرد.

 باشه.. شب بخیر!_

 شبت بخیر!_

ش نشسته بود و نگاه های زیرزیرکی و پر از نگرانی اش را روی پارسا عفت کنار پنجره، روی صندلی همیشگی ا

نشانه گرفته بود. فقط خدا میدانست که در دلش چه غوغای بزرگیست ولی سی و چند سال مادر پارسا بودن یادش 

که جز  داده بود که قایق نگرانی اش را هرگز در طوفان وارد دریایِ بزرگ و بی انتهای تنهاییِ پسرش نکند، چرا

 غرق شدن و واژگون شدنش نتیجه ی دیگری نداشت!

 اشاره ای به ماریا داد تا نزدیکش شود.. ماریا به سرعت خودش را مقابلش رساند و سرش را خم کرد.

 بله خانوم؟_

اگه ایمان زنگ زد بدونِ اینکه معطل کنی یا به پارسا بفهمونی گوشی رو سریع به من برسون. این بچه اینجوری _

 زبون باز نمیکنه!

 میخواین تلفن و بدم خودتون زنگ بزنین؟_

 نگاه نگرانش را از پارسا گرفت.

 نه... فعال بذار همینجوری بگذره.. بفهمه ما زنگ زدیم از اینجا هم فراری میشه!_

 ماریا برگشت و نیم نگاهی به پارسا انداخت.

 ه جوری ان.. انگار تو یه عالم دیگه ان..!ولی خانوم یه چیزی بگم؟ آگا اصال عصبانی نیستن.. ی_

همینش منو میترسونه ماریا... تا به حال اینجوری ندیده بودمش.. نمیدونم از اینکه زمین و به زمان ندوخته خوشحال _

 باشم یا واسه این حالش غصه بخورم!

 هنوز صحبت هایشان تمام نشده بود که پارسا مانند برق از جایش کنده شد.

 بین کجا میره... شده اخراجت هم کرد اینبار کوتاه نیا.. بدو!برو ب_

ماریا چشم زیر لبی گفت و خودش را با قدم های ریز و سریع به پارسا رساند. همین که خواست لب بگشاید با تهدید 

 پارسا ساکت و صامت در جایش باقی ماند.

رین.. برو به مامان هم بگو.. من خوبم.. خیلی هم خوبم.. برای بارِ آخرِ که دارم هشدار میدم.. منو به حال خودم بذا_

نیازی به بپا ندارم فهمیدی؟ اینبار اگه دورو برم ببینمت میفرستمت همون جایی که بودی.. خانومم نمیتونه کاری 

 واست بکنه!

ودش انداخت و با سرش را برگرداند و چنگی به بارانی سرمه ای رنگش زد. مقابلِ در توقف کرد. از آینه نگاهی به خ

 انگشتانش موهای بلند و حالت دارش را مرتب کرد.
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بی تردید زنگ را فشرد و منتظر ماند. هلن از پشت آیفون چهره اش را تشخیص داد. سردرگم نیل را صدا زد. همین 

 که چشمِ نیل به تصویرش افتاد دستش را روی قلبش گذاشت.

 بهار کجاست؟_

 یانو تمرین میکنه!تو اتاقشه... داره پ_

 برو باال به هیچ وجه هم بیرون نیاین!_

 میخوای در و باز نکنیم؟_

 پوزخندی زد.

نمیشناسیش... تا حرفشو نزنه نمیره.. آبرو برامون نمیذاره.. همه چی فقط بدتر میشه! برو باال هر سر و صدایی هم _

 شد بیرون نیا!

 ون آمد. چادر گل گلیِ نماز روی سرش بود.خاتون از صدای زنگِ پی در پی از اتاقش بیر

 چی شده مادر؟ کیه داره در و از پاشنه در میاره؟_

 با نگرانی به پارسای کالفه نگاه کرد.

 خاتون جون میشه خواهش کنم اجازه بدین چند دقیقه با پارسا تنهایی صحبت کنم؟_

 خاتون با تردید نگاهش کرد

 باشه مادر... من تو اتاقم!_

ی تازه کرد و دکمه را فشرد.. گوشه ی سالن کنارِ راه پله ای که به اتاق باال ختم میشد ایستاد و سعی کرد نفس نفس

های به شماره افتاده اش را کنترل کند. پارسا پرده ی توری رنگِ ورودی را کنار زد و داخل شد. دیدنِ نیل در گوشه 

 . لبخند کمرنگ و نامحسوسی روی لب آورد و به طرفش رفت.ی خانه، آنگونه رنگ پریده و ترسیده دلش را لرزاند

 سالم!_

 نیل قدمی به طرفش برداشت.. نه لرزان و نامطمئن! قدمی استوار!

 اینجا چی کار داری؟_

 پوزخندی زد و با چشم دنبال بهار گشت.

 گفته بودم میام دنبالش... نگفته بودم؟_

 امروز روز شکستن نبود!! در دل هزار بار خدا را صدا زد... نه....

 منم بهت گفتم حق نداری ببینیش ... نگفتم؟؟_

 پوزخندی دیگر..

موفق نمیشی... نه تو... نه شوهرت... نه هیچ کسِ دیگه.. اجازه نمیدم دخترم و ازم دور کنین! من پدرشم... زنده ام _

 و اونقدر وجود دارم که خودم براش پدری کنم!

 که تا یک ساعت میرسد... لعنت به ترافیکِ تهران! آخ سام آخ... گفته بود

پارسا خواهش میکنم برو بیرون... نمیخوام بعد از یه مدت که بهار رنگِ آرامش و دیده دوباره حالش خراب بشه... _

 این مسئله رو حل میکنیم ولی ما سه تا... وقتی که بهار نباشه.. انقدر شعور داری مگه نه؟
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 یان دو ابرویش کشید.اخم کرد و دستش را م

 فقط میخوام ببینمش... حقِ اینم ندارم؟_

 نمیتوانست به حرف هایش اعتماد کند... مگر او پارسا نبود؟ پارسای غیر قابل اعتماد!!

 اجازه بده سام بیاد.. بذار حرفامونو بزنیم.. باشه.. تو هر وقت خواستی بهار و ببین ولی...._

 صدایش بی اختیار باال رفت.

من برای دیدن بچم نیازی به اجازه ی اون سیبیل کلفت ندارم فهمیدی؟ هر وقت که بخوام... هر جایی که بخوام _

 میبینمش!

 با ترس نگاهی به راه پله انداخت

 یواش تر... میخوای بهار بشنوه؟_

 دستانش را از هم باز کرد.

اه و خطام رو به رو بشم.. حاضرم دخترم تف بندازه تو من ترسی ندارم... مثل تو ترسو نیستم.. حاضرم با تمامِ گن_

 صورتم ولی دروغگو و دودره باز نباشم!

 قدمی به جلو برداشت.

من دودره بازم؟ من دروغگو ام؟ پدرِ مهربان و دلسوز؟ وقتی بچت داشت تو تب میسوخت... وقتی دکترا گفتن _

میذاشتم تا صدای نفس کشیدنش و بشنوم کجا بودی؟ مریضه ... وقتی از ترس هر شب سرمو نزدیک ترین جا بهش 

 حاال شدی قهرمان؟ شدی سوپرمن؟ داری برای یه زن که تنهایی بچت و بزرگ کرده صدا کلفت میکنی بیغیرت؟

 نفسی کالفه کشید.

 چرا داری شلوغش میکنی؟ فقط میخوام ببینمش.. دلم براش تنگ شده.. چرا انقدر ظالمی تو؟ _

دادی... یادم دادی بُکُشم تا کشته نشم... زمین داره از قانونِ جنگل پیروی میکنه. اینو بهم ثابت  ظلم و تو یادم_

 کردی!

پوفی کرد و راه راه پله را پیش گرفت.. هنوز پا روی پله نگذاشته بود که نیل دستانش را از هم باز کرد و راهش را 

 سد کرد.

 مگر اینکه از روی جنازم رد بشی!_

 صابش کم کم از دستش خارج میشد.کنترل اع

 برو کنار نیل... حوصله ندارم بهت دست بزنم این بار با یه چیز دیگه متهمم کنین! برو کنار بذار برم ببینمش!_

 چشمش را تنگ کرد و سرش را با بغض به چپ و راست تکان داد.

 رد!نمیذارم.. میگی.. بهش همه چی رو میگی میدونم. به تو نمیشه اعتماد ک_

 بازویش را در دست گرفت و غرید:

به تو و اون شوهرت میشه اعتماد کرد مگه نه؟ ناموسِ مردم و تو نُه ماه زنِ خودش کرد.. واسه من حرف از اعتماد _

 نزن خوب؟ از جلوی راهم برو کنار... بذار دخترم و ببینم!

 صدایش را کمی پایین آورد.

غلِ اون شوهرِ از خودت دغل باز ترت و یه بچه دیگه درست کنی... یکی که هر چی باشه میتونی دوباره بخوابی ب_

 اینبار واقعا مالِ خودش باشه... شاید دیگه عقده ای نشه که دست به دزدی بچه ی دیگرون بزنه!
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 چشمم روشن پسرم... دست مریزاد.. خوب حقم و گذاشتی کفِ دستم!!_

 لن ایستاده بود. پارسا سر به زیر انداخت.هر دو سرشان را برگرداندند . خاتون وسط سا

 سالم!_

سالم پسرم.. خوش اومدی... خوش اومدی و خوش هم حقمون و گذاشتی کفِ دستمون.. حاال دیگه ما شدیم دزد؟ _

 شدیم عقده ای؟ شدیم زندگی خراب کن؟ دستت درد نکنه مادر... رحمت به شیر پاکی که خوردی!

 دندانهایش را روی هم فشرد.

 خودتون میدونین که منظورِ من شما نبودین. منظورم..._

 منظورت کی بود؟ پسرم؟ سامِ بی گناه و بی دفاعِ من؟ پاره ی تنِ من؟_

 لبش را با خشم به دندان گرفت.. خاتون نزدیک تر شد.

دردِ از دست دادنِ  وقتی در نبودِ پسرم تو رو جای پسرِ نداشته ام گذاشتم منم دزد بودم؟ منم عقده ای بودم؟ وقتی_

بابات و رو زانوی من تسکین دادی منم زندگی خراب کن بودم؟ باید از مادرت بپرسم... شاید منم بودم و خبر 

 نداشتم!

 خاتون..._

دستش را باال آورد.. دانه های درشتی که از روی گونه ی چروک خورده اش سر میخورد دلخراش ترین صحنه ی 

 ون... خاتونِ همیشه صبور و خندان اشک میریخت و این یعنی آخر دلشکستگی!روزگار را رقم میزد.. خات

برگرد نگاه کن این دختر و... اینی که واسش سینه جلو میدی و میگی دخترم و میخوام.. ببین میتونی ببینی چیزی _

 رو که من دارم میبینم؟ میبینی از شیره ی جونش ، از تک تک نفساش داده تا دخترت بشه دختر؟

 سرش مانند وزنه سنگین شده بود.. توان باال آوردنش را نداشت.

پسرِ من دزده مادر... دزده که از جوونی وآرزوهاش زد تا آرزوهای دخترت و زنده نگه داره... دزده که با اینکه _

و آسوده میتونست ازدواج کنه و بچه ی خودش رو بغل بگیره نکرد و بیدار موند تا زن و بچه ی یکی دیگه آروم 

 بخوابن..!

 چگونه میتوانست در این چشمهای دلخور و شکسته نگاه کرد و ذوب نشد؟؟!

آره مادر راست میگی.. پسرِ من دزده.. پسرِ من یه زندگیِ تموم شده رو دزدید.. بهش نفس داد.. رنگ داد.. نبض _

شو گذاشت زندگی کردن... که اونقدر شبیهِ داد ... روح داد.. پروبال داد تا دوباره بشه زندگی.. تا دوباره بشه اسم

زندگی بشه که یکی مثلِ تو که تازه از راه میرسه حتی نتونه بفهمه یا شک کنه که این زندگی مالِ پسرم نبوده... که 

 نشناسه بچه ی خودشو.. !

کنارش زانو زد..  روی صندلی چوبی رنگِ نزدیکِ پارسا نشست. تپش قلبش کوبنده بود.. نیل با نگرانی پایین آمد و

 اشک و التماس در چشمانش حلقه میزد.

 بسته خاتون... تو رو خدا بسته.. حالت بد میشه!_

 دستش را با محبت روی سر نیل کشید.

این دختر جونه ماست... کی گفته اینایی که گفتم منتِ؟ کی گفته لطفِ؟ این دختر اونقدر روح بزرگ و پاکی داره _

فدای یه تارِ موش.. به خداوندیِ خدا که وضوشو تو دستام دارم اگه دلم نمیشکست به زبون  که صد تا زندگیِ پسرم

 نمی آوردم.. خودمو شرمنده ی این دختر نمیکردم.. ارزش کار پسرم و پایین نمیآورم.. غرورشو نمیشکستم!
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 نیل نفس نفس زدنش را که دید التماس کرد.

 بسته خاتون... جونِ بهار بسته!_

 نگاهش را دورتا دورِ سالن چرخاند.. اثری از دارو نبود.. آرام گفت: پارسا

 داروهاش کجاست؟_

 نیل نگاه دلخورش را بهش دوخت و با چشم به آشپرخانه اشاره کرد.

 لیوانی آب پر کرد و با ظرف داروهایش برگشت. مقابلش زانو زد و قرص را مقابل دهانش گرفت.

 رست مثلِ قدیم!هنوزم به موقع نمیخورین.. د_

 خاتون لبخند خسته و مالیمی زد.

 بادمجونِ بم آفت نداره پسرم..مگه نمیدونی؟_

 سرش را به کفش های روفرشی و کامواییِ خاتون دوخت.. صدایش خش دار شده بود.

یست... نمیشه برام مثلِ قدیما مادری کنی؟ از همه کس و همه چیز بریدم.. دارم میمیرم ولی برای هیشکی مهم ن_

 دختری که حاضرم واسش جون بدم عروسِ یکی دیگست..!

 نیل لبش را به دندان گرفت..ماندن را جایز ندانست. آرام و زیرِ لب گفت:

 میرم فشارسنج و بیارم!_

 عجیب بود برایش که هنوز قلبش میتوانست بی برنامه و نامنظم بکوبد!

 رت گفت:پارسا مسیر رفتنش را با چشم دنبال کرد و با حس

دخترِ خودم به یکی دیگه میگه بابا... زندگیِ من چی میشه؟ بابتِ یه خطا تا کی باید تاوان پس بدم خاتون؟ این دلِ _

 بی صاحبو چیکارش کنم؟ من مردم... اشک دارم.. درد دارم ولی تو خلوتِ خودم! کی میدونه من چی دارم میکشم؟

 ید.دستش را آروم روی موهای جوگندمی پارسا کش

باهات حرف دارم پسرم... خیلی هم حرف دارم. کی گفته که تو حقی از این زندگی نداری؟ کی گفته که حقی از _

بهار نداری؟ ولی پسرم... این خونه حرمت داره.. مردی که دخترت و بزرگ کرده و دخترت بهش بابا گفته هرچند 

ه و بزرگ شده حرمت داره. تو که حرمت شکن رقیب باشه حرمت داره... خونه ای که دخترت توش پا تند کرد

 نبودی مادر.. بودی؟

 دست خاتون را بوسید... چقدر سخت بود مهار کردن اشکِ درشت و قویِ مردانه!!

 بخدا نوکترم خاتون... کمکم کن درستش کنم..دارم کم میارم!_

 مد.خاتون نگاهی به نیل انداخت که پله ها را با عجله و دو تا یکی پایین میا

فردا میام خونتون... هم با مادرت حرف دارم و هم با خودت. دیگه از دور نگاه کردن بسته... وقتشه یه بزرگتر واردِ _

 بازی ای که شما بچه ها واسه خودتون ساختین بشه.. امروز و به خاطر من کوتاه بیا.. باشه مادر؟

 بوسه ای دیگر روی دستِ خاتون نشاند و نفسی عمیق کشید.

 چشم مادر... هرچی شما بگین!_

نیل ، فشارسنج را در دستش فشرد و نزدیک شد. از به زبان آوردن جمله ی بی هنگام و نسنجیده ی پارسا کنارِ 

خاتون عرق سردی روی پیشانی اش نشسته بود. آنقدر مضطرب و مقید بود که قبل از اندیشیدن به عمق معنای 

اندیشید! زندگیِ سختِ این چند سال یادش داده بود که قبل از عشق واحساس کلمات پارسا به خاتون و آبرویش می 
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با منطقش رو به رو شود و هر چیز را ابتدا با چوب آبرو محک بزند. چه بسا همین دو دوتا چهارتای ریاضیاتی دریچه 

 ی احساسش را خشکانده بود و اجازه ی اندیشیدن به خود یا قلبش را از او صلب میکرد!

رف فشارسنج را مقابل پارسا گرفت.. با لرزش خفیف و همیشگی دستانش و چشمانی که جز گل های برجسته بی ح

 ی قالی چیز دیگری نمیدید!

پارسا نیز بی حرف فشارسنج را گرفت و دور ساعد خاتون بست. صدای خاتون آرام بود.. ندانست این آرامی از درد 

 قلبش است یا از شکستگی اش!

 در.. یکم تپش گرفتم فقط!من خوبم ما_

 با اخم به عقربه ها خیره شد... با فکری که مشوش و نگران، پیشِ لرزش دستانِ نیل جا مانده بود!

 خیالم از شما راحت بشه بعد میرم!_

 منظورم به رفتنت نبود پسرم!_

 ومِ نیل!آه کشید.. چقدر سخت بود این سر به زیر انداختن و نگاه نکردن به چشمانِ همیشه معص

 فشارت یکم باالست... داروی فشار که داری؟_

 نیل بی اراده جواب داد:

 تو ظرف داروها نبود.. فکر کنم تموم شده!_

 به طرفش برگشت ولی باز هم نگاهش نکرد.

سریع تهیه کنین.. یه پارچم شربت آبلیموی کم شکر و خنک کنارش بذارین تا شب بخوره. عرقِ بهار هم اگه باشه _

 بهتر!

 سرش را باال آورد.

 مامانت همیشه میفرستاد... داری؟_

 نیل سرش را پایین انداخت.

 داریم!_

 نفس عمیقی کشید و از جایش بلند شد.

 من رفتم خاتون.. ببخشید.. قصدم به هم زدن آسایشتون نبود!_

 نگاه خاصی به راه پله انداخت که تا عمق قلبِ نیل را سوزاند.

 ببینمش که اونم.... فقط خواستم_

 چشمش را با اخم از نیل گرفت.

 خدا نگه دار!_

 خدا پشت و پناهت ... فردا رو یادت نره مادر!_

 سرش را تکان داد.

 زنگ بزنین میام دنبالتون!_

 بدون اینکه منتظر عکس العمل یا حرفی بماند راه خروج را پیش گرفت!

 شید.نیل دور شدنش را که دید نفس آسوده ای ک

 چرا باهاش قرار میذارین خاتون؟ بخدا دیگه دست از سر شما و من بر نمیداره..!_
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جوابی از خاتون نشنید. نگاهش کرد. چشمهای خاکستری و مهربانِ خاتون برای اولین بار پر از حرف و شماتت بود... 

 آنقدر خجالت کشید که لب گزید و بی حرف سرش را پایین انداخت!

اط را باز کرد. برگشت و نیم نگاهی به ساختمان قدیمی و دو طبقه انداخت.. مآمنِ عزیز تر از جان پارسا درِ حی

هایش... جایی که بیرحمانه تمامِ زندگی اش را از آنِ خود کرده بود! خانه ی بختِ عروسِ زیبایش... خانه ی پدریِ 

ریموت ماشین را فشرد و دستش را تا روی تنها دخترش! لبخند تلخی بر لب آورد و سرش را با تاسف تکان داد. 

 دستگیره برد. ولی هنوز در را نگشوده بود که با صدای آشنای سام متوقف شد.

 اینجا چیکار داشتی؟_

قبل از اینکه برگردد تلخ خندی حواله ی خودش کرد. سرش را به آرامی برگرداند و با استهضا به سر تا پای سام 

 خیره شد.

 .. پدرِ مهربان!منتظرِ تو بودم._

 سام نگاهی به دورو بر انداخت نزدیک شد.

 فکر میکردم اونقدر مرد باشی که منتظرِ یه مرد بمونی... خجالت نکشیدی ریختی رو سرِ زن و بچه ی بی دفاع؟_

 نفهمید چگونه به یکباره همه چیز سرخ و به رنگِ خون شد. جلو رفت و با یک حرکت یقه ی سام را باال آورد.

 چی گفتی نفهمیدم؟_

 سام سعی کرد دستش را از گریبانش جدا کند.

 همونی که شنیدی... مرد بودی صبر میکردی تا من بیام!_

 لبش را گزید و شیطان را زیر لب لعنت گفت.

 داری دستِ پیش میگیری مردکِ......_

 ندش به شدت زیر پوستش میکوبید!سام با قدرت به عقب هلش داد. پشتش با دیوار برخورد کرد. نبض پیشانیِ بل

من دستِ پیش میگیرم؟ تو کی باشی که من براش دستِ پیش بگیرم هان؟ وقتی مثلِ اسب روز عروسیت رم کردی _

 رفتی فکرِ این روزا بودی که حاال داری صدا کلفت میکنی؟

 پارسا نعره ای کشید و برش گرداند... اینبار پشتِ سام به دیوار بود.

 و نُه ماه زن گرفتی... بچه دار شدی... خونواده دار شدی...آفرین! نه خیلی خوشم اومد ازت!تو چی؟ ت_

در باز شد و هلن و نیل بیرون پریدند. هر دو برای دقیقه ای به طرف در برگشتند و دوباره چشم در چشمِ هم به 

 یکدیگر زل زدند! نیل با التماس جلو آمد.

 خونه.. سام؟ سام توروخدا بسته... بیا بریم_

 پارسا پوزخند تلخی زد.

 برو... زنت نگرانت شده. نمیبینی رنگ به روش نیست؟_

 مشتِ محکمی روی دماغش فرود آمد که مصادف شد با جیغِ بلندِ نیل... دستش را جلوی دهانش گذاشت.

 د. آرام و پر درد لب زد:پارسا سرش را برگرداند. از چشمانِ سیاهش خون میبارید. قبل از هر کسی به نیل خیره ش

 دلت خنک شد؟_

مشتِ دوم روی گونه اش فرود آمد. روی دیوار سر خورد و نشست. خندید.. بلند و دیوانه وار... سرش را با خنده 

تکان داد و دوباره به نیل خیره شد.. این خیرگیِ نگاهش برای سام دردناک تر از هر تیزی ای در دنیا بود! او رنگِ 
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تورو خدا نیل.... توروخدا هیچی "ا به خوبی میشناخت. دستش را روی سرش کشید و در دل فریاد زد.این نگاه ر

چند لگدِ پشتِ سرِ هم به پا و پهلویش زد ولی هر کاری کرد نتوانست ذره ای از عمقِ آن لبخندِ یک طرفه  "نگو

 بکاهد!

ه به پارسا وسطِ کوچه ایستاده بود. دنیا روی سرش سرش را با ترس برگرداند... نیل با چشمانِ اشکبار و ناباور خیر

 خراب شد. نعره ی بلندی کشید.. یقه ی پارسا را جمع کرد و بلندش کرد.

به من نگاه کن پست فطرت... تو چشمای من نگاه کن.. اگه روت میشه.. اگه مردی منو نگاه کن. اینا رو زدم که _

گه فکر نکنی هر وقت رگ گردنت قلمبه شد میتونی بیای دمِ خونه ی فکر نکنی مردونگی به زور بازوئه.. زدم که دی

من... تو حریمِ من و زن و بچم و تهدید کنی.. اون دختری که باالست دختره منه... پاره ی تنه منه... اینی هم که داری 

 میبینی زنِ منه.. حاللمه.. حقمه.. ناموسمه... حالیتـــــه؟

ا بود و پوزخند یک طرفه اش... دستش را باال برد تا با تمامِ قدرت بر صورتش بکوبد ولی باز هم نگاهِ رو به نیلِ پارس

 وسطِ راه با داد بلندِ نیل نه تنها دستش بلکه تک تکِ عضالت و سلول های مغز و تنش متوقف شد!

 بسته المصب کشتیـــــش!!!_

انِ نیل را نداشت.. به جوابش رسیده بود و به دستِ مشت شده اش را پایین آورد. دیگر توانِ نگاه کردن در چشم

جواب رسانیده بودتش! اینبار او بود که تلخ خند زد. یقه ی جمع شده ی پارسا را رها کرد و قدمی به عقب برداشت. 

تکیه اش را به ماشین داد و نفس نفس زنان و ناباور به زیر پایش خیره شد. نیل مسخ شده ، با قلبی که خودش را 

وار به در و دیوار میکوفت میانِ راه ایستاده بود... یک نگاهش به پارسای به دیوار تکیه کرده بود و نگاه دیوانه 

دیگرش به مردی که ثانیه ای پیش تنها با یک سخن راه نفسش را بسته بود... انگار مغزش تازه داشت فعالیت 

خراب کرده بود.. بد هم خراب کرده بود! ولی مگر  میکرد... تازه به حرفی که زده بود پی میبرد... تازه میفهمید که

 در آن لحظات وحشتناک چیزی به جز اندیشیدن به مردی که بیرحمانه پیشِ رویش جان میداد ممکن بود؟

مثلِ ساعتِ از کار افتاده ای که تازه به کار افتاده باشد؛ مثلِ کسی که پس از سالها از کما خارج شده باشد قلبش 

افتاده بود... دوباره نگران بود... دوباره و برای اولین بار برای مردی..نه زن.. نه بچه.. نه هم جنسش...  دوباره به کار

برای مردی دیوانه وار نگران شده بود. آن هم در بدترین شرایط و در کنار تمامِ نباید ها و هنجارهای سفت و سختِ 

 زندگی اش!

از اینکه تعادلش را از دست بدهد دستِ هلن زیر بازویش حلقه شد.. اشک بی اراده روی گونه اش سر خورد.. قبل 

سرش را به شانه ی هلن تکیه داد و چشمانش را با درد به روی دو مردِ زندگی اش بست! نفهمید کی داخل خانه 

ش شد... فقط وقتی دوباره چشمانش را باز کرد به جز گل های اطلسی و محبوبه شبِ باغچه تصویر دیگری پیش روی

 نبود! سرش را تا نیمه برگرداند... حتی اراده ی تکلم اش هم با خودش نبود!

 پارسا!_

فشارِ دستِ هلن روی بازویش شدت گرفت.. همینطور که او را به طرف خانه میکشاند زیر گوشش با محبت زمزمه 

 کرد:

 خوبه... نترس گلم!_
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ت.. از همان لحظه ی اول نگاهش ازآنِ بازی کودکانه ی رو به روی خاتون روی تختِ سنتی و قدیمیِ کوچک نشس

 بچه هایی شد که با فاصله ی کمی، درست رو به روی سفره خانه ی دلباز و قدیمی مشغول بازی در پارک بودند!

 خاتون خطِ نگاهش را دنبال کرد و در نهایت نفس عمیقی کشید!

بچه ها مثل صدای زندگی میمونه.. آدم و جوون نگه  خدا بیامرزه حشمت خان و ... همیشه میگفت صدای بازیِ_

 میداره!

نگاهِ پارسا به دختر کوچکی بود که با لب های پشت و رو میانِ چند پسر ، منتظر ایستادن تاب و رسیدن نوبتش 

 ایستاده بود.. بی حواس زمزمه کرد:

 قلدری میکنن... نمیذارن سوار شه!_

است قدمی بردارد پدرِ دخترک از راه رسید و او را در آغوش گرفت.. چیزی از جایش بلند شد.. اما همین که خو

درونش فرو ریخت.. دستهای مشت شده اش را از هم باز کرد و دوباره سر جایش نشست. خاتون که با دقت 

حرکاتش را زیر نظر داشت سرفه ای مصلحتی کرد تا حواسش را به سمتِ خودش معطوف کند. برگشت و رو به 

سر به زیر نشست! در دلش دعا کرد خاتون صحبت را آغاز کند.. اگر به توان او بود که تا فردا هم قدرتی  خاتون،

 برای سخن گفتن نداشت.

 هنوز درد میکنه؟_

 سردرگم سرش را باال کرد.

 بله؟_

 خاتون به صورتش اشاره کرد.. پوزخندی زد که درد گونه اش را دو چندان کرد.

 شدم که چند تا مشتِ معمولی کاریم نکنه! اونقدر پوست کلفت_

 خاتون دستش را با محبت روی زانویش گذاشت.

 مرسی مادر.. ممنون که حرمتِ موی سفیدم و نگه داشتی و جوابِ بی ادبیِ پسرم و ندادی!_

ی اش به اخمهایش درهم شد و نفسش صدادار... یاد دیروز روانش را به هم میریخت... یاد اولین روزی که در زندگ

 عمد و بی دفاع کتک خورده بود!

به خداوندیِ خدا وقتی فهمیدم بچه ی خودمو ازم پنج سال قایم کردن همه جور فکری به سرم زد. از گرفتن بهار و _

 بردنش برای همیشه بگیر تا...

 لبش را با عصبانیت به دندان گرفت.

م که چند سال برای دخترم پدری کرده. سخت بود.. نخواستم حرمتش رو بشکنم.. نخواستم دست رو کسی بلند کن_

خیلی هم سخت بود ولی نخواستم بشکنه. من شکستم میدونم شکستن چیه. میدونم خرد شدنِ غرورِ مرد، بی اعتبار 

شدنش یعنی چی.. همه ی اینا برابر با مرگه.. مردی که بی اعتبار بشه با یه مُرده فرقی نداره خاتون! با همه ی حرص 

 انیتی که ازش داشتم نتونستم بذارم جلو زن و بچه اش بشکنه!و عصب

چشمانِ خاتون سراسر اشک شد و افتخار... نه! اشتباه نکرده بود.. او هنوز هم پارسا بود... همان پارسایی که از صدای 

او؟ او اعتبارش  الستیک های ماشینش از پیر تا جوانِ محل برایش قد علم میکرند.. چه کسی گفته بود از بی اعتباریِ

را نسبی به دست نیاورده بود که با یک خطا به بادش بدهد! اعتبارِ او خودش بود... نگاهِ تیره و پر صالبتش.. صدای 

 بی لرزش و قدم های استوارش.. مردی که مردانه شکست تا مردِ زندگیِ کسی دیگر نشکند!
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ش دارِ مردی که قرار بود برایش بی مالحظه و بی سکوتش را ادامه داد برای تک تکِ نفس های پر آه و صدای خ

غرور بگوید. مردی که نگاهش لحظه ای دختربچه ی کوچک و دوست داشتنیِ پارک را رها نمیکرد... مردی که 

 خودش آنجا و روحش جای دیگری بود!

ری میکردم.. به وقتی مجبور شدم نیل و توی اون موقعیت بذارم و برم به بچه ای فکر نکردم که باید براش پد_

مادرش فکر نکردم.. به خودم فکر نکردم... به واهلل فقط و فقط به نیل فکر کردم! شما بگو خاتون... کدومش صالح تر 

بود؟ اینکه با رشوه دهنشو ببدنم و با دغل بازی با نیل ازدواج کنم و بذارم یه روزی یه جایی این زخمِ چرکی یهو بزنه 

و خون آبه کنه؟ یا اینکه از همون اول پا رو دلم بذارم تا برای مدت کوتاهی بشکنه و یه بیرون و تمامِ زندگیِ نیل 

 عمر با عزت زندگی کنه؟

اشتباهت همین بود مادر... شاید اگه با بزرگتری در میون میذاشتی این مشکل و حل میکردیم.. رفتنِ تو فقط به _

ی فهمید حامله است و پدری برای بچه اش نیست دیگه آبروی نیل ضربه نزد.. روحش رو زخمی کرد. مخصوصا وقت

 کامال مُرد.

 سرش را تکان داد.. با درد..

از کجا باید میدونستم حامله است؟ نمیشناسینش خاتون.. اگه بعد ازدواج میفهمید محکوم میشدم به دودرِ باز.. دغل _

 م که حامله ست؟باز..حیله گر..! نخواستم با حیله و دروغ زنم بشه. از کجا میدونست

 نگاهِ خاتون هر لحظه تنگ تر میشد.

نمیدونستی حامله ست ولی میدونستی دیگه دختر نیست و حاللته... اینو میدونستی و باز هم رفتی.. نگفتی وقتی بری _

بته.  همچین جای خالی ای رو کدوم قانون براش پر میکنه؟ نگفتی میشه بدنام.. میشه بدکاره.. میشه بی خوانواده و بی

هیچ وقت تو این جامعه نمیشد یه دختر مطلقه که با صیغه ی پیغمبر حاللِ شوهرش شده.. همه مدرک میخواستن و 

 وقتی نبود این انگ ها رو بهش میزدن!

سرش را با خجالت پایین انداخت.. حتی فکرِ شنیدنِ این الفاظ در مورد نیل راه نفسش را میبست و به جنون 

 میرسانیدش!

 توجیه نمیکنم خاتون.. اشتباهم و قبول دارم! کارمو_

 میدونم مادر... قبول داری که برگشتی درستش کنی!_

 التماسِ چشمانش را به خاتون دوخت.

 میشه؟ یعنی میشه درستش کنم؟_

 خاتون نفس بلند و عمیقی کشید وسرش را برگراند.

 فرض کردی؟فعال بگو دو تا چایی بیارن دهنم کف کرد. منه پیرزن و چی _

سرش را با لبخند کمرنگی تکان داد و سفارش چای داد. پسرِ کم سن و سال استکان ها و قوری چینی را مقابلشان 

 چید و دور شد. هر دو استکان را پر کرد و غر غر کنان یکی را جلوی خاتون گذاشت

 نمیگن شاید یکی بیماریِ قلبی داره.. انگار مجبورن چاییِ یه رنگ بیارن!_

 خاتون خندید.

 بذار یه روزمون هم اینجوری بگذره.. مگه چقدر عمر داریم ما مادر؟ تو خونه نیل اینجا هم تو!_

 شنیدنِ اسمِ نیل دوباره آه را بی اراده بر زبانش جاری ساخت
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 میدونستین قرصِ آرامبخش مصرف میکنه؟ دوزش هم زیاد پایین نیست!_

فتم و هم سام.. هر بار لبخند میزنه و میگه چشم ولی میدونیم یواشکی میخوره.. میدونیم مادر.. چندین بار هم من گ_

 چیکارش کنیم؟ خودش باید بخواد.. انگار با عالم و آدم قهره!

 اخم غلیظی کرد.

 قرصاش و شبا میخوره.. یعنی سام انقدر وجود نداره جلوشو بگیره؟ مگه پیشش نیست!_

 "نه... هیچ وقت سام را به خلوتش راه نداده.. حتی کمد لباسش را هم ندیده!"ید به زور جلوی زبانش را گرفت تا نگو

 چرا ولی یواشکی میخوره.. با دکترشم صحبت کردیم میگه باید بیاد روان درمانی.. نمیره مادر.. نمیره!_

 سرش را با تاسف تکان داد.

میشم خاتون.. اون گودیِ زیر چشمش.. لرزش هر بار که با اون ظاهر شکننده و ضعیف میبینمش میمیرم و زنده _

 صداش و دستش.. دیوونم میکنه.. دلم میخواد سرمو بکوبم به دیوار!

خاتون بی صدا و بی حرف جرعه ای از چایش را نوشید. آنقدر تجربه داشت که بداند این جمله ی کوتاه شروعِ فصلی 

 بشنود.. ناگفته های پارسا را!از حرف های نگفته ست! امروز را آمده بود تا همین ها را 

نمیدونم چجوری بهت بگم... با کدوم رو.. با کدوم حیاء ولی دلم داره میترکه.. میشه یه چند دقیقه مادرِ من باشین نه _

 سام؟ میشه منم هر چی تو این وامونده هست بدونِ ترس و خجالت بریزم بیرون؟

 نگاهِ پر محبتِ خاتون تایید حرفش شد.

خاتون چند شبه که درست و درمون نخوابیدم؟ پنج سال.. درست پنج ساله که شبا بریده بریده و بیقرار میدونی _

میخوابم.. اونم به زورِ جوشونده و سیگار و هزارتا کوفت. من همش دو ماه با نیل محرم بودم.. همش دو شب پیشم 

حس میکنم اگه یکم بد بخوابم موهای بلندش خوابید ولی تمامِ این پنج سال و دارم با عطر موهاش میخوابم. همش 

 میمونه زیر دست و بالم و از خواب بیدار میشه!

 مکث کوتاهی کرد... سکوتِ ممتدِ خاتون گفتنش را هزاربرابر سخت تر میکرد!

و همه جا دنبالش میگردم.. هر تابلو و نقاشی ای میبینم زیرش دنبالِ امضای نیل میگردم.. حتی یه ثانیه هم ذهنم 

ترک نکرده خاتون! من ذهنن بهش وابسته ام .. مرد دل میبنده... دل میده.. دل میگیره.. عاشق میشه.. همه ی اینا به 

جای خود.. ولی وای به روزی که مرد با ذهن و روحش عاشق بشه و یکی رو بخواد.. شده مثل غده ی سرطانی.. داره 

 ه جز خودش دیگه هیچی نمیمونه این تو.. هیچی!از داخل تمامِ سلول های مغزم و میخوره.. کم کم ب

 نفسی تازه کرد... حرف زدن راحت تر شده بود.. دیگر سکوتِ خاتون آنقدر ها هم سخت و نفس گیر نبود!

قبال هم گفتم. من به خاطر بچه نیل و ترک نکردم که االنم به خاطر بهار بخوام زندگیشو نابود کنم. من دنیا رو بدونِ _

ام ولی دخترمه... تازه پیداش کردم. خودم عملش کردم و نفهمیدم دخترمه... باهاش گفتم و خندیدم و اون نمیخو

گشتم و بازم نفهمیدم دخترمه.. اینا درد داره خاتون... دوست داشتن به کنار... عشق به کنار.. اینا خیلی درد داره 

 برام! نمیذاره دخترِ خودمو ببینم!

 کرد اگر چند دقیقه هم چیزی نگوید بغض مردانه ی پارسا بشکند! خاتون سکوتش را شکست.. حس

نیل داره اشتباه میکنه... با همه ی حقی که تو این جریانات داره حق نداشت بهار و ازت قایم کنه.. اینو از روز اول _

ردن بهش هم من هم سام بهش گفتیم.. ولی همیشه میترسید بهار و ازش بگیری.. تنها چیزی که برای زندگی ک

 چنگ مینداخت!
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 دِ همینش داره زجرم میده... نمیخواد بفهمه برای من اول اون مهمه نه بچه!_

 مهربان نگاهش کرد.

این فرصت و بهش ندادی پسرم.. دوست ندارم مدام سرزنشت کنم ولی وقتی تو اون سنِ کم بی اعتمادی رو یادش _

 گیِ سخت سرِ مسئله به این مهمی بهت اعتماد کنه!دادی انتظار نداشته باش بعد از اون همه سال زند

 پایش را بیقرار تکان میداد. سرش را رو به آسمانِ صاف گرفت و چشمانش را بست.

 چیکار کنم خاتون؟ تو بهم بگو.. تو راهنماییم کن. تو منو از این منجالب بکش بیرون. من بدونِ نیل میمیرم!_

دیگه ایه و دیگه این شانسو نداری که باهاش باشی.. هرچند دیگه مالِ تو  خودتو بهش ثابت کن.. هرچند زنِ کسِ_

نیست و نخواهد بود.. ولی خودتو...عشقی که بهش داشتی رو بهش ثابت کن. بذار اعتماد به نفسش برگرده.. بذار 

 حس کنه گول نخورده بود.. بذار باور کنه واقعا دوستش داشتی و برای خودش میخواستیش!

 را با وحشت گشود و به خاتون خیره شد... چگونه میتوانست این همه بیرحمانه سخن بگوید؟چشمانش 

 چیکار کنم خاتون؟ من که هر کاری کردم باورم نکرد.. هیچ وقت هم نمیکنه!_

 خاتون دستش را روی زانوی بیقرارش گذاشت و فشار خفیفی داد.

ی؟ قول میدی بهم ایمان داشته باشی و مو به مو انجامش بدی؟ قول میدی اگه راه حلم و بگم داغ نکنی و جوش نیار_

 با اینکه بدونی نیل هیچ وقت بهت برنمیگرده این کارو میکنی تا عشقت و باور کنه؟

چشمش را تنگ کرد.. این چه بود؟ سندِ مرگی که باید امضا میشد؟ او به خاتون ایمان داشت.. به مادریِ بی برو 

 .. مگر خراب تر از این هم ممکن بود؟برگشت اش.. به بزرگی اش

 قبوله.. به شرفم قسم اگه قراره عشقم و باور کنه هر کاری میکنم!_

 به پشتیِ تخت تکیه داد

 پس از بهار بگذر!_

 سردرگم نگاهش کرد.

 منظورتون چیه؟_

ه این حرفات به خاطر بهار منظورم واضحه.. حضانت بهار و برای همیشه بده به سام و نیل.. بذار ایمان پیدا کنه ک_

 نیست!

 خندید.. عصبی و هیستیریک.

این چه مدلشه خاتون؟ اگه نشناسمت میگم بهت یاد دادن تا بیای و اینا رو بهم بگی... با گذشتن از بهار چی درست _

 میشه؟

 با خونسردی لبخند زد.

با ارزش بگذری.. تو گفتی به من ایمان  همه چی مادر... گاهی الزمه برای به دست آوردن یه چیز از صد تا چیز_

 داری و منم تنها راه حل و بهت گفتم!

گیج و سرگردان به زیر پایش خیره شد... هر طوری که حساب میکرد باز چند جای کار میلنگید.. گذشتن از بهار 

این صد چیزی که باید فدا  یعنی فراموشیِ تا به همیشه ِ نیل.. یعنی گذشتن از تنها بهانه و نیز تنها دلیل زندگی اش!

میشد به کنار... آن یک چیزی که به دست می آورد چه بود؟ نیل؟ نیلی که قرار بود راحت و آسوده با دختر و 

 همسرش زندگی کند؟
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 به من اعتماد کن پسرم.. من بدِ تو رو نمیخوام.. باورم کن بذار درستش کنیم!_

 بی حواس زمزمه کرد:

 رین چیزی هم که دارم بدم؟چی رو درستش کنیم؟ آخ_

 با احتیاط کیفش را برداشت و از جا بلند شد.

 اگه میخوای این جنگ و ادامه بده.. در نهایت چیزی از تو و سام و نیل و بهار نمیمونه..چهار تا تونم نابود میشین._

 سرش را بلند کرد.

 یعنی میگی بکشم کنار؟ به درک واصل بشم؟_

 پهنش گذاشت. دستش را روی سرشانه ی

نه مادرجون.. میگم به منِ پیرزن اعتماد کن.. همه چی درست میشه! پاشو منو بذار خونه ی مادرت... با اون هم _

 حرفا دارم!

 اسکناس ده هزار تومانی را کنار چایِ دست نخورده اش رها کرد و گیج و منگ پشتِ سرِ خاتون راه افتاد!

 

 ول... این بار حواسِت نبود.. خواهش میکنم!بابایی حاال یه بارِ دیگه از ا_

 لبخندی بی حواس به رویِ بهار زد و او را از روی زانویش برداشت و روی زمین گذاشت.

 به بابایی یکم اجازه میدی دخترم؟_

 بهار سرش را پایین انداخت.

 میخوای بری با مامانی حرف بزنی؟_

 هار مالید.سرش را پایین آورد و بینی اش را به بینیِ ب

 خیلی باهوش شدیا میدونستی؟_

 خندید و بدنش را به عقب و جلو تاب داد

 میدونستم!_

بوسه ای روی گونه اش زد و دستش را در جیب های پارچه ایه شلوارش فرو برد. چقدر روزِ سختی بود امروز! امروز 

یِ دیشب و تکرارِ هزارمین بارِ حرف های برای اولین بار معنای کلمه ی کم آوردن را درک میکرد. بعد از بیخواب

سنگینِ پدرش در سرش.. بعد از دیدنِ آن صحنه ی از یاد نرفتنی و تصمیم نهایی اش که تنها جمع بندی ای از افکارِ 

 این چند وقتش بود، امروز روزِ کم آوردن بود!

و در دستِ دیگرش قلمشش،  پا به اتاقِ زیرزمین گذاشت و با سر دنبالِ نیل گشت. در یک دستش پالت رنگ

مشغول خلق شاهکاری دیگر بود. صدای خواننده ی محبوبش به آرامی از ضبط پخش میشد و دستانِ ظریفش آرام و 

ریتمیک، روی تابلوی زیبا به رقص در می آمد. از پشتِ سر نگاهش کرد.. مثلِ تمامِ این سالها.. مثل تمامِ لحظاتی که 

تِ سر نظاره کرده بود. همیشه با خودش روراست بوده و میدانسته که چه میخواهد. او را تنها از راهِ دور و پش

میدانست که احساسش به نیل عشقِ پر تب و تاب نیست ولی چیزی فراتر از عشق و دوست داشتن در برابرِش روی 

گوشش میگفت: شانه های مردانه اش سنگینی میکرد.. نه ترحم.. نه دلسوزی.. تنها ندای قوی ای که مدام زیر 

و امروز بی اجازه پا به این خلوت گذاشته بود تا گوش هایش را برای همیشه  "دوستش داشته باش... مراقبش باش"

 به روی شنیدن این ندای همیشگی ببندد!
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نیل صدای پایش را شنید. به خیال اینکه بهار است با لبخند به پشتِ سرش برگشت ولی با دیدن سام جا خورد. هرگز 

اجازه و بی ضرورت پا در این اتاق نگذاشته بود. قلبش بی وقفه تپید. با تمامِ وجودش حس میکرد که هیچ چیز بی 

 مرتب نیست. لبخندش سراسر تردید شد و آرام پرسید:

 کی اومدی؟ فکر کردم بهارِ..!_

 جوابش لبخندِ غریبی بود.. آنقدر غریب و خسته که بوی غربتش تمامِ اتاق را پر کرد.

 یکمی وقت داری با هم حرف بزنیم؟_

نه!.. اشتباه نمیکرد.. این لحنِ صحبت دیگر با صالبت و مطمئن نبود. قلم را گوشه ای رها کرد و اشاره داد تا روی 

 صندلی های رو در روی کنارِ پنجره بنشینند.

اش به دنبالِ دختربچه ای نوزده سام نگاهش را به موهای مواج و آزاد از قید و بندِ تابلوی بهار دوخت.. در چهره 

 ساله گشت که روزی با اشک و ترس و لبهای لرزانش گفته بود:

 قول میدی هیچ وقت ترکمون نکنی؟_

 آهی کشید و به چهره ی پر از سوالِ نیل خیره شد.

 میدونی یه زندگی کِی میشه یه زندگی؟_

امیدی میگشت.. چیزی که دیگر در نگاهِ قهرمانِ نیل بی حرکت و بی سخن به چشمانش خیره شد. دنبال کور سوی 

 همیشه پایدارش جایی نداشت.

اگه "وقتی که چشمتو ببندی و به چند سالِ قبل، به لحظه ی شروعِ اون زندگی فکر کنی و با افتخار به خودت بگی: _

 !"به عقب برگردم بازم همین کارو انجام میدم

 چشمانش را باز کرد

ی کِی میشه یه زندگیِ کامل؟ وقتی شریکِ زندگیتم وقتی چشماشو میبنده همین حس رو داشته ولی میدونی یه زندگ_

 باشه و تو خاطرات و ذهنش کوچیکترین کاش و اگری وجود نداشته باشه!

 نیل سرش را پایین انداخت و سرانگشتانش را به بازی گرفت.

 یبینم که تو..من این زندگی رو انتخاب کردم و پشیمون نیستم. ولی دارم م_

 نیل حرفش را با ترس قطع کرد.

 اگه این حرفا به خاطرِ دیروزِ به جونِ بهار سام..._

 دستش را باال آورد.

 به خاطر احساسی که خودت ازش مطمئن نیستی جونِ دخترمون و قسم نخور! این کار و نکن!_

 دش را هم به باد داد.سرش را دوباره پایین انداخت. نفسِ عمیق و پردردِ سام،آخرین امی

به خاطر هیچ چیز مواخذت نمیکنم.. نه کردم و نه هیچ وقت میذارم کسی بکنه! وقتی داشتی به عقدم در می اومدی _

 مهرِ یه مردِ دیگه تو دلت بود.. من با این کنار اومدم که پنج ساله بهت انگشتمم نزدم!

 لبش را به دندان گرفت.

ون لبا میون دندونات نیست! من پیشت موندم تا دیگه سرتو پایین نکنی.. با این کار سرت و باال کن نیل.. جای ا_

 زجرم نده!
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سرش را به زور باال آورد ولی مگر مهار کردنِ این اشک ها ممکن بود؟ سام.. سامِ همیشه پایدار امروز از ناگفته ها 

 ندن داشت!میگفت.. آهنگ دیگری در صدایش موج میزد.. آهنگی که طنینی از دل ک

منظورت از این حرفا چیه سام؟ میخوای به خاطرِ یه اشتباهِ من این زندگی رو نابود کنی؟ میخوای تو هم بذاری _

 بری؟

 آرنجش را روی زانویش گذاشت و به طرفش متمایل شد. با یک دستش چانه ی نیل را در دست گرفت.

تیارِ دلت میگی اشتباه؟ خودت و انقدر شناختی یا داری منو به من نگاه کن ... تو چشمام نگاه کن.. تو داری به اخ_

 گول میزنی؟

 من گولت نمیزنم.. داری اشتباه میکنی.. یه اشتباهِ بزرگ! خرابش نکن؟_

 لبخند خسته ای زد

 چی رو خرابش نکنم؟ قصری رو که خودم ساختم و خودم توش زندگی کردم؟_

 عصبی از جایش بلند شد.

 غ بود همش که مثلِ دخترِ خودمه؟ که من پدرشم؟ که نمیذارم ازمون بگیرنش؟پس بهار چی؟ درو_

 او هم بلند شد.

 بهار و قاطیِ این جریان نکن.. از من برای نگه داشتنِ بهار استفاده نکن نیل.. همه چی رو سخت تر و بدتر نکن!_

 نیشخند زد

وال داری پشتم و خالی میکنی؟ این بود مردونگیت؟ دیروز هه.. بدتر.؟ بدتر از اینم مگه ممکنه؟ تو این اوضاع و اح_

 تو کوچه مشت و لگدت چیزِ دیگه ای میگفت!

 لبخند دردمندی زد.

اون مشت و لگد و به خودم زدم نه به پارسا.. تو نمیتونی بفهمی.. باید میزدم تا میدیدم چیزی رو که داشتم به زور _

 روش پرده میکشیدم!

 داد.سرش را با حرص تکان 

 نمیفهمم! درکت نمیکنم آره.. نمیتونم بفهمم چی تو مغزته.. سام؟ ما بهت احتیاج داریم.. مثل تمومِ این..._

مثلِ تمومِ این سالها که بدونِ من زندگی کردی نه؟ تو فقط با اسمِ من زندگی کردی نیل! اگه همین اآلنشم نباشم از _

رات و بهت دادم تا دوباره خودت بشی خودتو باور نداری.. تو خیلی پس خودت و بهار بر میای.. فقط چون من اون ج

 وقته بلند شدی.. دیگه نیازی به تکیه گاه نداری!

 اشک دیدش را تار کرد. نالید:

 بهار چی میشه سام؟ دخترمون!_

آب فرو  سرش را پایین انداخت.. اگر اشک های انباشته شده اش از پشتِ نقابش سرازیر میشد، بی شک دنیا زیرِ

 میرفت!

 بهار دخترِ من میمونه... برای همیشه.. اینو نه تو و نه پارسا نمیتونین تغییر بدین!_

 دستش را گرفت.. با التماس.

نکن این کارو سام. بخدا میمیریم. قول میدم هر جوری که بخوای اونجوری بشم.. همه چی رو جبران میکنم. میشم _

 میکنم. هر چی تو بگی.. زندگیمونو خراب نکن! خواهش میکنم!زنِ نمونه.. اصال.. اصال کار ن
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 دو طرفِ شانه اش را در دست گرفت.. در نزدیک ترین زاویه از صورتش ایستاد و به چشمانش خیره شد

روحت و چیکار میکنی؟ میتونی اونجوری که پارسا رو دوس داری دوسم داشته باشی؟ اونجوری که دیروز نگاهش _

 ی؟ میتونی؟کردی نگاهم کن

 لب زد:

 میتونم! اگه بهم فرصت بدی میتونم!_

 پوزخند زد.. برای اولین بار در تمامِ عمرش پوزخند زد..!!

تو هنوز خودتو نشناختی نیل.. این بدترین چیزه. برای من همه چیز همونه. چیزی نداشتم که حاال بخوام از دستش _

 بدم. ولی تو چی؟ پارسا برگشته.. مطمئنا..

برام مهم نیست میفهمی؟ بره به درک.. برای من فقط زندگیمون مهمه که داری گند میزنی توش.. دخترم مهمه... تو _

 مهمی!

از صدای داد بلندش بهار در خودش جمع شد. صدای جرو بحث پدرو مادرش از حیاط به خوبی به گوش میرسید. 

 اولین جر و بحثِ میان پدرو مادرش!

؟ برای منم شما مهمین.. اگه دستتونو بگیرم و مثل عروسک بکشمتون سمتِ خودم همه چی چرا نمیخوای بفهمی _

 درست میشه؟ فردا که جوابِ اون آزمایشِ کوفتی اومد و بهار و ازمون گرفت بشینم و مثلِ بز نگات کنم؟

 با تردید پرسید:

 چه ربطی داره؟_

 ت بگیری... من دارم از همه ی زاویه ها نگاه میکنم!ربطش به اینه که اگه تنها باشی راحت تر میتونی حضان_

 نشست و ناباور زمزمه کرد:

 میخوای طالقم بدی؟_

 چشمش را با حرص روی هم گذاشت.

 ببین..._

 جوابِ من یه کلمه است.. آره یا نه؟_

 نفس عمیقی کشید.

 اینجوری به نفع جفتمونه!_

 فریاد کشید:

 پس بهار چی لعنتی؟_

 ای بهار تغییر نمیکنه.. مجبور نیستیم فعال چیزی بهش بگیم! تا هر وقت که بخوای تو این خونه و پیشِ..چیزی بر_

 داری صدقه میدی؟ داری زندگیتو بهم صدقه میدی؟_

 دستش را کالفه پشتِ گردنش گذاشت.

 چرا میخوای همه چی رو بپیچونی؟ من هرچی دارم مالِ تو بهارِ._

 یقه ی پیراهنش خیسِ خیس شد.اشک ریخت.. آنقدر که 

 التماست میکنم سام.. این کارو باهامون نکن!_

 داد زد.. محکم و با تمامِ وجود:
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 تو غلط میکنی به کسی التماس کنی فهمیدی؟ من خون به جیگر شدم که تو التماس نکنی._

 مشتش را با حرص گاز گرفت.

 ه برگردم باید تکلیفِ این قضیه روشن بشه!تصمیمم قطعیه.. بشین فکراتو بکن.. تا وقتی دوبار_

برگشت و با قدم های بلند از اتاقِ زیرزمین خارج شد.. آنقدر منقلب و آشفته بود که نه او و نه نیلی که از پشتِ 

 سرش میدوید بهارِ گریانی را که خودش را در شمشاد ها پنهان کرده بود ندیدند!

فل را چرخاند و پشتِ در ، تا روی زمین سُر خورد. نیل دستگیره را باال و واردِ اتاقش شد و در را محکم کوبید. ق

 پایین کرد.

 باز کن درو سام.. بذار حرف بزنیم.. خواهش میکنم.. داری خودت تنهایی تصمیم میگیری؟_

 رد:چشمانش را با درد بست.. باور نمیکرد.. این خیسی و نمِ زیر چشمش را باور نداشت.. با التماس زمزمه ک

 برو نیل... تورو به خدا برو!_

باز کن درو... بیا از اینجا بریم. بریم یه جایی که هیشکی پیدامون نکنه. بیا از نو شروع کنیم. بخدا همونی میشم که _

 تو میخوای! خرابش نکن سام! بدونِ تو به کی اعتماد کنیم؟ مگه جز تو مردی هم تو دنیا هست؟

رم که اشک هایش را مهار میکرد و دستانش را مشت، تا بر در و دیوار نکوبد و فریاد لبش را به دندان گرفت.. گی

 نکشد؛ با صدای گریان و پردردِ نیل چه میکرد؟

خیلی نامردی.. میدونستم تو هم بهم نارو میزنی لعنتی.. میدونستم.. باشه برو. ولی بدون بعدِ تو هر بالیی سرمون _

 نهامون گذاشتی میفهمی؟ تو!بیاد باعثش تویی. تو بودی که ت

مشت هایش از کوبیدن به در متورم شده بود. دستش را روی چشمانش کشید و کشان کشان به طرف اتاقش رفت.. 

دردِ و ترس دوباره و از چندین ناحیه زندگی اش را دربرگرفته بود. گویی دوباره و این بار ژرف تر از قبل در سیاهیِ 

 یرفت.مطلقِ تنهایی و بیکسی فرو م

 

خاتون فنجانِ چای را با لبخند مالیمی پس زد و با چشم دستاهای ظریف و با اصالتِ عفت را که برای برداشتنِ فنجان 

باال رفته بود دنبال کرد. زنی بی نهایت اصیل و نجیب زاده که شاید هر کسی حاضر باشد برای لحظه ای جایِ او بودن 

به بزرگیِ تقریبیِ هشتصد متر و حسابی مملوء از پول و اسناد و مدارکِ تمامِ زندگی اش را مبادله کند! کاخی 

 گرانقیمتی که شاید جمعِ حساب و کتابِ تمامشان برابر با ارزشِ یک سوم تهران باشد!

ولی تمامِ این ها را باید در کنارِ زندگیِ خالی از محبتش محک زد.. مادریِ پر نقص و کاستی ای که پارسا را هر روز 

تر و گوشه گیر تر کرد.. خودخواهی های انفرادی اش بعد از مرگِ ساالر ؛ تنها پسرش را آنچنان به جنون دور

 کشانیده بود که حاضر نبود دقیقه ای دیگر را در کنارِ مادرش و در دیار غربت بگذراند.

ده ی واحد رو به رویش پناه برگشته بود و خالی از هر احساسی به مادرانه های ملموس تر و زیبا ترِ پیرزنِ سالخور

برده بود! کسی که ازش برای تک تکِ روزهای سیاه پوشی و از دست دادنِ پدرش خاطرات مادرانه و دست نخورده 

 داشت!

ولی جالب بود که بعد از آن همه مدت دیگر آن غرور و تکبر را در نگاهش نمیدید.. کسی که پیش رویش نشسته 

موالِ با ارزشِ ساالر بلکه مادری شکست خورده و بازنده بود.. مادری که در سوسوی بود دیگر نه صاحب االختیارِ ا

 چشمانِ بی فروغش التماسِ مادری موج میزد! دستش را روی زانویش گذاشت و با لبخندی گرم لب به سخن گشود.
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 نمیخوام زیاد وقتت رو بگیرم عفت جان. پارسا بیرون منتظرمه!_

 ون دنبال جواب تمامِ سواالتِ بی جوابش گشت.با چشمانش در چشمانِ خات

حداقل شما بگین چی شده. هیچی به من نمیگه. دارم از نگرانی میمیرم. جیگرم داره سوراخ میشه.. دیدین وضع و _

 اوضای صورتش و؟ توروخدا خاتون اگه میدونین چی شده به منم بگین!

 از آن لبخند های معنادار و نادرش زد.

 خترم. از من میپرسی؟شما مادرشی د_

 لحظه ای در سکوت بهش زل زد و پر درد زمزمه کرد:

 میدونین که منو مادرِ خودش نمیدونه! شما که همه چی رو میدونی دیگه چرا زخمِ زبون میزنی؟_

 نفسی تازه کرد.. نیامده بود که زخمِ زبان بزند! آمده بود تا ذره ای هم شده اوضاع را بهبود ببخشد!

سی.. هیچ مادری حق نداره مادریِ یکی دیگه رو زیر سوال ببره دخترم.. نه منه پیرزن.. نه حتی خودِ پارسا! هیچ ک_

 یه مادر همیشه خیر و صالحِ بچش و میخواد..فقط گاهی اوقات راهِ درستش رو پیدا نمیکنه!

ز شنیدنِ خبرِ اون زنیکه به این روز مگه من بعد از ساالر به جز پارسا کی رو داشتم؟ اونقدر برام مهم بود که بعد ا_

 افتادم. همیشه به فکرِ آبروش بودم.. به فکرِ زندگیش.. به فکر سالمتیش! ولی نمیبینه! فکر میکنه دشمنشم!

 زانویش را کمی بیشتر فشرد.. کاش میتوانست به جای این مبل های سلطنتی و خشک روی زمین بنشیند!

ه سالگیش که ساالر خان اون خونه رو بهش کادو داد و شد همسایه ی من، از پارسا خیلی حساسه.. از همون هجد_

همون روزا که هنوز پشتِ لبش کامل سبز نشده بود تا خودِ امروز همونه.. همون پسربچه ی حساس و با احساس.. 

وزای بدی رو شاید نیاز بود برای فهمیدنش یکم باهاش همراه باشی مادرجان.. اون دورانِ سختی رو گذرونده... ر

 پشتِ سر گذاشته.. هم اون... هم نیل!

 با شنیدن اسم نیل سرش را با شرمندگی پایین انداخت.

قبول دارم. با اون دختر هم بد کردم. من بزرگِ جفتشون بودم. بجایِ اینکه درستش کنم زدم و خرابترش کردم. _

 خوب میدونم چی کشیده.. خصوصا که از پارسا حامله هم بوده و...

نتوانست جمله اش را ادامه دهد! خاتون از جایش بلند شد.. روی مبلِ کنارِ عفت نشست و دستش را روی دستِ عفت 

 گذاشت.

نیومدم اینجا که از گذشته ها بگیم و حسرت بخوریم. این دو تا بچه دارن آب میشن! هر کدوم یه جور و به یه _

 بهتره.. باید تا دیر نشده یه کاری بکنیم! نحو.. از اون بچه ی بیگناهِ بینشون که هیچی نگم

 عفت با تعجب نگاهش کرد.

 منظورتون چیه؟_

 منطورم واضحه دخترم._

 چشمانش را ریز کرد.

 نیل عروستونه خاتون.. دیگه چه کاری از کی ساخته است؟_

وسِ من و نه هم نفسِ نیل دخترِ منه نه عروسم..خیلی دوست داشتم عروسم هم باشه ولی هیچ وقت نشد... نه عر_

پسرم... وقتی چیزی نخواد بشه نمیشه مادر... دلش با پسرِ من یار نیست! داره نقش بازی میکنه و این بازی داره ذره 
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ذره شیره ی جونش و میمکه! دیگه نه احساسی برای پسرِ من تو دلش داره نه حسِ زندگی برای زندگی کردنِ 

 خودش!

 بهت اش بیشتر شد!

 متوجه منظورتون نمیشم خاتون.. میخواین پارسا و نیل دوباره...من کامل _

من فقط میخوام آبِ روون راهش رو پیدا کنه مادر... من نعوذ وباهلل خدا نیستم که بخوام سرنوشت بسازم.. هیچ _

کردن و  کس به جز با اراده ی اون نمیتونه کاری کنه! من فقط میخوام کمک کنی یکمی گره هایی که این دوتا کورش

 شل کنیم.

 فکر میکردم نوه اتون عاشقِ نیل باشه.. نمیفهمم.. چجوری ممکنه!_

 آه سینه سوزی کشید.

چرخِ روزگار به دستِ پسرِ من نمیچرخه عفت خانوم.. پسرم با پافشاری فقط عمرِ این صبر و کم و کمتر میکنه.. _

اونوقته که نه حرمت میمونه و نه زندگی! آبِ راکد نمیتونه وای به روزی که صبرِ چندین ساله طغیان کنه و لبریز شه . 

 مدت ها یه جا بمونه.. باالخره کثیف میشه.. کدر میشه.. کم نور میشه.. آبی رو که جریان داره نباید جلوشو گرفت.

 از جمالت پخته و هزارپهلویش هیچ نمیفهمید. نگاهِ سردرگمش را به پایین دوخت.

 لی براش نگرانم. اگه بفهمه سام پدرش نیست... نمیدونم. واقعا گیج شدم.من نگرانِ بهارم.. خی_

من با پارسا صحبت کردم. بهش گفتم اگه میخواد زندگیشو از نو بسازه باید چیکار کنه! چیزایی که بهش گفتم اصال  _

ت. ولی تو گوش به شبیه چیزی نیست که به تو میگم دخترم. هر کسی رو باید با شیوه ی خاصِ خودش به عمل واداش

زنگ باش. فکر میکنم وقتش رسیده باشه که جرقه ای از همون جایی که اتصال قطع شده زده بشه. ما جرقه رو 

 بزنیم. بقیه ی کارها دستِ تقدیره!

 از دستم چه کاری ساختست؟_

 لبخند اطمینان بخشی زد.

ش و مرتب میشه.. با پسرت همراه باش.. براش فقط مادر باش.. وقتی واقعا مادر باشی همه چیز میشینه جای خود_

 مادری کن.. این ماموریت الهی خودش بهت راه رو نشون میده. مطمئن باش مادر به خطا نمیری!

 از جایش بلند شد و کیفش را در دست گرفت.

 یعنی نیل هنوز هم پارسای منو دوست داره؟_

 چشمش را با اطمینان روی هم گذاشت.

 طمئنین؟از کجا انقدر م_

نزدیک شد.. صدایش را آرام کرد و لفظش را شمرده.. شاید در زندگی اش برای اولین بار بود که رازِ حریمِ کسی را 

 اینگونه بی اجازه فاش میکرد! ولی پشیمان نبود.. این اتصال باید از یک جایی آغاز میشد... !

یی که پسرم هنوز اتاقِ خوابش رو کامل ندیده. از اونجایی از اونجایی که نیل هنوز هم عروسِ توئه دخترم....از اونجا_

که چشم ها گاهی خیلی چیزها رو فریاد میزنن در صورتی که گوشی برای شنیدن وجود نداره. فریادِ چشم رو باید با 

میخواد چشم خوند مادر! من خوندم و ایمان دارم به عشقی که زیرِ پوستِ اجبارهای زندگیِ نیل قایم شده. شاید فقط ن

 باور کنه.. یه روزی نوبت به باورش هم میرسه!

 سرش را به نشانه ی خداحافظی تکان داد و پشت به عفتِ مات و مبهوت خانه و سپس حیاط را پشتِ سر گذاشت
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 پارسا چترش را از صندلیِ پشتِ ماشین برداشت و پیاده شد.. انتظارش به سر رسیده بود. از رفتنِ خاتون به منزلشان

نیم ساعتی گذشته بود. دل شوره اش دوچندان شده بود.. اگر خاتون از مادرش هم میخواست که او را از تصمیمش 

منصرف کند و یا وادار به گذشتن از بهار و نیل کندش چی؟ دیگر به چشمانِ خودش هم اطمینان نداشت. همین که 

اط هویدا شد. با دو به طرفش دوید و چتر را باالی چتر را باز کرد قامتِ خاتون در میانِ چهارچوبِ درِ بزرگِ حی

 سرش نگه داشت. نتوانست جلوی پریشانی و سواالتش را بگیرد. مردد پرسید:

 چی شد؟_

خاتون به نگاهی سنگین بسنده کرد و سوارِ ماشین شد. چشمش را با کالفگی چرخاند و سوار شد. لب های روی هم 

کوتِ مصمم اش بود. پارسا این را به خوبی فهمیده بود ولی نمیتوانست از فشرده شده ی خاتون مهر تاییدی بر س

 وسوسه ی دانستن آنچه میانشان گذشته بگذرد. لحنش ملتمس شد.

 توروخدا یه چیزی بگو. از مادر چی خواستی؟ خواستی راضیم کنه از اینجا برم یا از بهار بگذرم؟_

 یش امروز شدید متعدد و عمیق شده بود.با لبخند به شیشه ی کنارش خیره شد. لبخند ها

 چرا این همه دلهره داری مادر؟ یه صحبتِ معمولی بود. الزم نیست لرز به جونت بیفته!_

 پوفی کرد.

 توروخدا دیگه شما خون به جیگرم نکن خاتون.. به اندازه ی کافی فکر و خیال دارم!_

به روی خانه توقف کرد. باران آنقدر شدت گرفته بود که  نگاه معناداری بهش انداخت و سکوتش را ادامه داد. رو

دید و نمای بیرون را کامال غیر ممکن میکرد. سرش را کمی خم کرد و نگاهی به ساختمان انداخت. تردد را کنار 

 گذاشت و سوالی را که از صبح در سرش جوالن میداد بر زبان آورد.

 دیشب اوضاعِ اینجا خیلی به هم ریخت؟_

 جوابِ غیر قابل پیش بینیِ دیگری! باز هم

 پسرم توقع نداشته باش برات از حریمِ شخصیِ پسرم بگم. این کار درست نیست!_

 دستش را مشت کرد.

 من فقط نگرانِ نیل ام!_

 نباش... تا وقتی سام هست نباش.. مطمئن باش اذیتش نمیکنه!_

 سرش را پایین انداخت.. صدایش دورگه شد:

 داره؟خیلی دوستش _

 خاتون نفس بلندی کشید.

 خودت چی فکر میکنی پسرم؟ شنیدنش اوضاعت و بهتر میکنه؟_

 چشمش را روی هم فشرد.

 قبول دارم مرد تر از منه ولی بیشتر از من دوستش نداره! حتی خدا هم نمیتونه بیشتر از من دوستش داشته باشه!_

 لبخندی زد و دستش را روی شانه اش گذاشت.

 ین شکی ندارم پسرم ولی گاهی برای یه زن چیزای مقدس تری از عشق وجود داره. احترام.. اعتماد.. پشتیبانی!در ا _

 ترس را در چشمانِ پارسا به وضوح دید. خواست پیاده شود که آستین مانتویش کشیده شد.
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 یعنی اونم دوستش داره؟ یعنی به این زندگی راضیه؟_

 چهره ی مهربانش جدی شد.

نده تعبیرِ تو از دوست داشتن چی باشه پسرم! ولی اینو بدون اگه دوستش نداشت لحظه ای تو این خونه نمیموند! مو_

 انقدر میشناسمش که میدونم میرفت... نمیموند!

 به رو به رو خیره شد و سخت و پردرد زمزمه کرد:

 حتی بیشتر از من؟_

 ین کشید و صدایش زد:پاسخ اش دری بود که با صدا بسته شد. شیشه را پای

 خاتون؟_

 خاتون بدونِ اینکه برگردد سرِ جایش توقف کرد. سرش را بیرون برد و بلند و رسا گفت:

 قبول میکنم... نه تنها بهار بلکه از جفتشون میگذرم.. اگه قراره اینجوری بیشتر دوستم داشته باشه این کار و میکنم._

ندید و نشنید ولی دلش به دستی که در هوا برای خداحافطی بلند شد گرم شد لبخندِ گرم و نفسِ آسوده ی خاتون را 

 و رفت!

. 

. 

پشتِ چراغِ قرمز توقف کرد.. چقدر خسته بود.. دنیا برایش در همان چند جمله ی آخر به انتها رسیده بود. ایستاده 

بش سپرده بود. چه کسی میپرسید قهرمانِ بود.. به خطِ پایان نرسیده توقف کرده بود و جامِ زیبا و طالیی را به رقی

اصلی که بود؟ چه کسی اسمش را به خاطر میاورد و میفهمید که برای چه از که گذشت؟ هه! برایش اهمیت نداشت.. 

او بود که میدانست چه میخواهد. جسمِ نیل را بخشیده بود تا روحش را تا به همیشه داشته باشد... غرورش را دوباره 

ای یک مشت اعتماد... یک نگاهِ عاری از ترس و نفرت و زندگیِ بی دغدغه ی عزیزش از تمامِ دارایی خریده بود. بر

 اش گذشته بود!

تلفن همراهش برای بارِ هزارم آهنگش را از سر گرفت.. تصمیم داشت به جایِ اسمِ ایمان در این روزها سوهانِ روح 

 را جایگزین کند. بی حوصله جواب داد:

 بگو!بگو ایمان _

 معلوم هست داری چیکار میکنی؟ دو ساعته دارم زنگ میزنم مردِ حسابی!_

ایمان ترافیکه.. بارونیه.. افسر جلو کمین کرده.. اعصابم چیزمرغیه.. هرچی میخوای بگی بگو و فحشت و نشنیده _

 قطع کن!

 بخدا آدم نمیشی تو.. بهار اینجاست.. زود بیا بیمارستان!_

 گذاشت..فواره ای از آب با سرعت از جلوی ماشین به باال پرید.پایش را روی ترمز 

 چی داری میگی تو؟ بهار؟ کجا اومده؟_

اومده بیمارستان... مثلِ اینکه یواشکی اومده. به اطالعات اسمِ تورو داده بچه ها کرایه اشو حساب کردن. خیسه _

 زنم به سام یا نیل؟آبه.. نشسته میگه میخوام پارسا رو ببینم. چیکار کنیم؟ زنگ ب

 نه.. نه .نه.. واستا.. همون جا پیشش بمون تا یه ربع اونجام.. زنگ نزنی به کسی.. واستا اومدم!_
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گوشی را میانِ زمین و هوا رها کرد و با آخرین سرعت به سمتِ بیمارستان راند. با دو از راهروی طویل گذشت تا به 

 پرستار گفت:ایستگاهِ پرستاری رسید. نفس نفس زنان به 

 ایمان کجاست اتاقمه؟_

 نه تو اتاقِ خانوم دکتر پروانه ان. منتظرِ..._

قبل از اینکه باقیِ سخنش را بشنود به طرف اتاقِ پروانه پرواز کرد.. در را به یکباره گشود.. تصویر دختری پیچیده 

 تمامِ وجود در آغوشش کشید.شده در پتو رو به رویش جان گرفت. با دو قدم خودش را به تخت رساند و با 

 بهار؟ اینجا چیکار میکنی دخترم؟_

 بهار فین فین کنان سرش را بیشتر میانِ سینه ی ستبرش فرو برد.

 نتونستم بمونم عمو.. !_

کمی خودش را از او جدا کرد و به چشمهای متورم و خیس از اشکش خیره شد.. گویی نیل رو به رویش نشسته بود. 

 و به ایمان خیره شد. اخم غلیظی کرد

 چی شده؟_

 ایمان شانه ای باال انداخت.

 نمیگه... میگه فقط به عمو پارسا میگم!_

با سر اشاره داد تا تنهایشان بگذارد. به محضِ خالی شدنِ اتاق دستانِ سرد و یخ بسته ی بهار را در دست گرفت. او 

ی گونه ی یخ بسته اش نشاند و دستانِ سرد و کوچکش را بود... دخترش! دخترِ او و عزیزتر از جانش! بوسه ای رو

در دست گرفت... حس میکرد آرامشِ تمامِ دنیا میانِ این دستانِ کوچک و دوست داشتنی است. چقدر سخت بود 

 برایش که بخواهد رو به رویش بنشیند و پدرانه نگرید!

رِ کوچکش زیرِ فشارِ تحملِ این رازِ سنگین خم نشود! چقدر ناعادالنه بود که باید برای تنها دخترش عمو میماند تا کم

 چقدر سخت بود!

 بهارم؟ به عمو میگی چی شده؟ کی تو رو آورد اینجا؟_

 با بغض گفت:

 هیشکی.. خودم به آژانس زنگ زدم. پولشم یه عمو داد. میدونم کار بدی کردم. مامانی خیلی دعوام میکنه!_

از تهِ دل و یک فشارِ جانانه چه چیزی را خراب میکرد؟ چه چیزی به جز دلتنگیِ نتوانست تحمل کند.. مگر یک بغلِ 

بی حد و اندازه ی اولین دیدارِ میانِ او و دخترش مهم بود؟ او را در آغوش گرفت و سخت فشرد.. آنقدر که صدای 

 نفس های بی هوا و پیاپی اش نگرانش کرد!

 ؟ بگو بهم عزیزم. چی شده؟نمیذازم! مگه من مُردم که مامانی دعوات کنه_

 دسته ای از موهای فر و بلندش را به بازی گرفت.

داشتن دعوا میکردن.. خیلی بلند دعوا میکردن! بابایی هیچ وقت سرِ مامانی داد نمیزد ولی امروز زد.. مامانی داشت _

 دیدم! گریه میکرد.. من دیدم.. بابایی هم گریه میکرد. دیدم که دستشو به چشمش کشید! خودم

حس میکرد ضربان قلبش شدت گرفته.. خدایا این دیگر چه آزمایشی بود! سعی کرد بر نبضِ تپنده ی قلبش حاکم 

 باشد!

 دعوا میکردن؟_
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 سرش را تکان داد.

 عمو فکر کنم بابایی میخواد بره. مامانی گریه میکرد میگفت به خاطرِ بهار نرو. بابایی میخواد منو بذاره و بره!_

 امانش نداد تا ادامه دهد. سرش را دوباره میانِ آغوشِ پارسا پنهان کرد و به هق هق افتاد. گریه

حس میکرد جگرش تکه تکه میشود.. حاال درک میکرد.. خون به جگر شدن های پدرش را... درکِ حسِ مادرش 

تا مغزش را میسوزاند؟ خدایا هنگامِ گریه ی او حاال برایش ملموس بود. این چه دردی بود که از قلب آغاز میشد و 

 این چه مهری بود؟!

 

ایمان با لیوانی شیرِ گرم داخل شد. از دیدنِ آنچه پیشِ رویش بود تا مغز استخوان هایش یخ بست. بی شک تاسف 

برانگیزترین صحنه ای بود که یک دوست در بیست و چهار سال دوستی میتوانست از رفیقش دیده باشد! آهی کشید 

سر بهشان نزدیک شد. چشمِ بهار که بهش افتاد؛ لبخند گرمی زد و آروم خم شد.. لپش را کشید و کنارش  و از پشتِ

 روی تخت نشست. چشمهای پارسا هنوز بسته بود. با همان چشمِ بسته و صدای خش دار آرام گفت:

 به کسی که زنگ نزدین؟_

 نه هنوز.. ولی باید بزنیم.. میدونی نه؟_

 توانست رهایش کند. ایمان که حالت غیر عادی اش را دید، دستش را روی شانه اش گذاشت.دل نمیکند.. نمی

 بذار این شیر و بخوره!_

بی میل و رغبت بلندش کرد و روی تت نشست. بهار روی زانوهایش قرار گرفت. لیوانِ شیر را از دستِ ایمان گرفت 

 و مقابلِ بهار نگه داشت!

 از این که بدت نمیاد؟_

 ر سرش را چپ و راست کرد و لیوانِ شیر را در دست گرفت. ایمان با لبخند مالیمی نگاهشان میکرد.بها

 میخوای چیکار کنی؟ صد در صد نیل نگرانه!_

سرِ بهار به طرفش چرخید.. چشمانش پر از اشک بود. پارسا با اخم اشاره ای بهش داد و دستش را روی سرِ بهار 

 کشید.

 یگم اومده بود یکم عمو رو ببینه. مگه نه گلم؟خودم بهش میگم.. م_

بهار جواب نداد. دهانش را داخلِ لیوانِ شیر ثابت نگه داشته بود و آرام نفس میکشید. پارسا سرش را نزدیکِ گوشِ 

 ایمان برد.

 به پروانه بگو بیاد چند لحظه اینجا!_

 سرش را تکان داد و از اتاق خارج شد.

 دقیقه با خاله فرشته میمونی تا برم یه خوشگل مثل خودت و ویزیت کنم و برگردم؟خوب بهار خانوم! چند _

بی حرف سرش را تکان داد. چشمش را بست و بوسه ای عمیق میانِ موهایش کاشت.. دلش برای این عطرِ آشنا 

روی بهار زد و از ضعف رفت! دکتر پروانه همراه با ایمان وارد شدند. اخم های پارسا در هم شد. لبخندی تصنعی به 

 اتاق بیرون رفت. ایمان آرام زمزمه کرد:

 فرشته نذاری بره ها... اآلن برمیگردم!_

 چشمش را با اطمینان باز و بسته کرد.
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 برو ایمان جان.. هستم من!_

نفس میزد. پشتِ سرِ پارسا راه افتاد. مسیرِ اتاقش را درپیش گرفته بود. وارد اتاق شدند و در را بستند. پارسا نفس 

 لگد محکمی به صندلی زد و وارونه اش کرد. ایمان دست به سینه ایستاد و حرکاتِ همیشگی اش را زیر نظر گرفت.

 دو دقیقه آروم بگیر ببینم چی شده! مادرش داره دل دل میکنه اآلن!_

 مشتش را روی میز کوبید.

لم گوش کنم! یارو داره میذاره میره... نیل التماسش بازم باعثش من شدم ایمان.. میبینی؟ اومدم یه بار به حرفِ د_

 میکنه که ...

 دستش را روی چشمش کشید. ایمان نزدیک شد.

 کی میره؟ کی التماس میکنه؟_

 سام... بچه دعواشونو شنیده... داره میذاره میره! هر دوشونو!_

 نتوانست نیشخند نزند!

 مگه تو همین و نمیخواستی؟_

 شاخش ایستاد. جلو رفت و شاخ به

نخیر نمیخواستم! نمیخواستم یه بارِ دیگه یه نامردِ دیگه بهشون نارو بزنه! نمیخواستم بهار به این روز بیفته یا نیل _

 التماس کنه! منه لعنتی فقط حق امو خواستم.. نه کمتر نه بیشتر.. که از اونم گذشتم!

 ابرویش باال پرید.

زنِ رو برداشتی بردی اون ورِ دنیا بازجویی کردی.. صاف صاف پا میشی میری از چی گذشتی مردِ حسابی؟ تو که _

 درِ خونش میگی بچه امو میخوام اونوقت میگی از حقم گذشتم؟

 جلو تر رفت. "گاهی چقدر مشت نکوبیدن بر دهانِ ایمان سخت میشد!"با خود اندیشید: 

 اون زن اسم داره!_

 ایمان با تاسف سرش را تکان داد.

 ی تو سرته؟ داری منفجر میشی!چ_

 روی صندلی نشست و دست هایش را مشت کرد.

نمیخواستم زندگیش از هم بپاشه ایمان.. به وااله نمیخواستم.. بخدا دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم! من زاقت دیدنِ _

 اشکهاشونو ندارم.. نه اون .. نه بهار!

 م شد.ایمان دستهایش را روی میز گذاشت و به زرفش خ

برای همین شوهرشو فرستادی دنبالِ نخود سیاه؟ پارسا؟ تو تکلیفت با خودتم مشخص نیست. داری با زندگیِ این _

 بدبختا چیکار میکنی؟

 سرش را روی میز گذاشت.

گم نمیدونم ایمان نمیدونم... فقط اآلن حاضرم هر کاری بکنم تا زندگیشون از هم نپاشه... شده دوباره میذارم میرم. _

 و گور میشم!

 صدایش بغض دار شد.
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میگفت گریه میکرد میگفت نرو.. نیلِ من داشت به یه مرد التماس میکرد.. اونم به خاطرِ منِ نامرد! باهاش چیکار _

 کردم من ایمان؟

صدای درگیریِ چند زن توجه اش را جلب کرد. صدای نیل را شناخت. برق از سرش پرید. سراسیمه از جایش بلند 

 و به بیرون پرید. نیل فریاد میزد:شد 

 من میدونم اینجاست.. بهش بگین بیاد بیرون.. زود باشین. به قرآنِ مجید میرم و با پلیس میام._

 خانومه محترم اینجا بیمارستانِ.. حواستون هست؟_

 جلو رفت.

 چی شده؟_

بر صورتِ پارسا فرود آورد. صدای هینِ بلند  نیل برگشت.. دقیقه ای تامل نکرد . دستش را باال برد و با تمامِ قدرت

پرستارها میانِ صدای بلند و تیزِ سیلی گم شد. سرش را در همان حالت نگه داشت و چشمانش را بست. نفس های 

 نیل بریده بریده بود.

ا خجالت نکشیدی نه؟ چون دهنم و بستم و هیچی نگفتم اینبار نوبت بهار شد؟ دخترم کجاست دزدِ کثیف.. کج_

 بردیش؟

 ایمان جلو آمد.. اول از همه پرستارها را پراکنده کرد و نزدیکِ نیل ایستاد.

 خانومِ بهرامی تشریف بیارین داخلِ اتاق با هم صحبت کنیم.. این چه طرزشه؟ پارسا که کاری نکرده!_

 برگشت.. درچشمانش میشد طوفانِ نوح را دید.

 . فقط یه بارِ دیگه میپرسم.. بهار کجاست؟تو هم همدستشی دیگه.. همتون مثلِ همین._

 زانوهایش در حالِ خم شدن بود. تمامِ بدنش میلرزید. پارسا سرش را برگرداند و خونسرد نگاهش کرد.

 پیشه منه!_

 دستش را باال برد تا سیلیِ دوم را بزند ولی پارسا دستش را در هوا گرفت.

 لند کن!اول ببین چی شده بعد دستت رو روی یه مرد ب_

 دستش را با خشم بیرون کشید. مدیرِ بیمارستان از انتهای سالن با قدم ها بلند نزدیک میشد. ایمان رو به پارسا کرد.

 ببرش داخل اتاق من اینو حل میکنم!_

لِ بهار نیل نگاهی به مرد انداخت و با عصبانیت به طرفِ اتاقِ پارسا هجوم برد. در را تا انتها باز کرد و با چشم دنبا

 گشت. نبود! انگشت اشاره اش را به روی پارسا گرفت.

 بردیش خونت نه؟ بردی اونجا میدونم. اینجا هیشکی نیست! منو ببر پیشش!تموم کن این بازی رو پارسا!_

نگاهش کرد.. عمیق و با دقت.. از خودش پرسید. شخصی که اینگونه شکسته و ضعیف رو به رویش ایستاده؟ این 

 ین ظاهرِ آشفته و بدنی که برای هر لحظه فرو نریختن مقاومت میکرد نیل بود؟زن.. با ا

 به طرفش رفت. حاضر بود برای یک دقیقه در آغوش گرفتنش دنیا را مبادله کند.

 چرا انقدر میترسی نیل؟ یعنی منو انقدر بی شرف شناختی؟_

 بی حرف به چشمهایش زل زد.

لِ من قایم میشدی.. وقتی گله ی آدم و عالم و بهم میکردی.. وقتی دستای من وقتی از ترسِ بدی های دنیا تو بغ_

 برات امن ترین دستای دنیا بود سامی وجود داشت؟؟
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 دستانش را دو طرفِ بدنش انداخت.

 بس کن پارسا.. بگو بهار کجاست!_

 ندنش التماس میکردی؟تو اول بگو سام کجاست؟ چرا اون نگران نمیشه لعنتی؟ مگه همونی نیست که برای مو_

 با بهت نگاهش کرد.

 بهار اینجاست نه؟ اینجاست...!_

 جوابِ منو بده!_

 اشکهایش را پاک کرد.

 نمیدونه لعنتی... بهش چیزی نگفتم._

 پوزخند زد.

 میبرمت پیشِ بهار.. پاک کن اون لعنتی هارو.. داری کور میشی دیگه!_

 دماغش را باال کشید.

 تت و گوش کنم... منو ببر پیشِ دخترم!نیومدم مزخرفا_

 سوئیچ ماشینش را برداشت.

 باشه بریم... بریم پیشِ دخترت.. راه بیفت!_

 با شک نگاهش کرد و از اتاق خارج شد. پارسا زودتر از او کنارِ ایمان رسید.

 جون تو و جونِ بهار.. نگهش دار تا برگردیم!_

 رد.ایمان با تحیر مسیر رفتنش را دنبال ک

 

شالقِ بارانِ پاییزی دقیقه ای امان نمیداد! در همان ثانیه های کوتاهی که تا ماشینِ پارسا طی کردند خیس از آب شده 

بودند. پارسا جلوتر از نیل با قدم های بلند خودش را به ماشین رساند. در را برایش باز کرد. دستانش را روی سقف 

ب دیدشان را تار کرده بودند به نیل نگاه کرد. دستانش را دورِ خودش ماشین گذاشت و با چشمانی که قطراتِ آ

حلقه کرده بود و با قدم های کوتاه ولی سریع پیش می آمد. چشمانش نیمه باز بود و فک اش میلرزید. نزدیک 

 شدنش را که دید کنار رفت. نیل قبل از سوار شدن چشمانش را به او دوخت و با صدای سردی گفت:

 به حالت اگه بازم بازیم بدی....دیگه ازت نمیگذرم! فقط وای_

بی جواب ماشین را دور زد و سوار شد. به محضِ سوار شدن بخاری را روی آخرین درجه گذاشت و آن را به طرف 

میکرد! با خودش اندیشید.. کجا میتوانست برود؟ برای  "ها"نیل چرخاند. نیل دستانش را جلوی دهانش گرفته بود و 

حرف ها کجا مناسب تر بود؟ لرزیدنِ نیل کالفگی اش را بیشتر میکرد. پوشش اش مانتوی نازکی بیش نبود.. آخرین 

معلوم بود همان را هم با عجله و از روی اجبار بر تن کرده است! دستش را عقب برد و پالتوی مردانه اش را 

 برداشت. به طرف نیل نگه اش داشت!

 ی تا برسیم هیچی ازت نمیمونه!بگیر بنداز رو پاهات... اینجور_

نیل تنها با گوشه ی چشمش نگاه کوتاهی به پالتو انداخت و بی جواب ، دوباره به رو به رو خیره شد. پالتو را روی 

 پایش انداخت.

 با من لج کن ولی با خودت نه! مگه چقدر جون تو تنت مونده؟ به خودت و اون بچه رحم کن!_
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رزش بدنش.. دلش میخواست همان جا، وسط همان خیابان ماشین را خاموش کند و نیل را باز هم بی جوابیِ نیل و ل

آنقدر در آغوشش بفشارد تا سرما و رخوت برای همیشه از تنش بیرون شود! سالیانِ سال بود که با این خیاالت 

برای این لحظات از  لحظه ای و رویاهای ناممکن خو گرفته بود. سرش را تکانی داد و سعی کرد افکارش را حداقل

خودش دور کند. در امروزش جایی برای خیال پردازی نبود! امروز روزِ فریاد زدنِ حقایق بود.. روز گذشتن از حق و 

 پیروزیِ عشق!!

سرش را در گریبانِ خیسش فرو برد. جاده ها رفته رفته خلوت تر میشدند! نمیدانست چقدر گذشته است ولی دلش 

ازیِ جدیدی را میداد. سرش را به شیشه نزدیک کرد و سعی کرد موقعیتشان را تشخیص دهد. نویدِ مواجه شدن با ب

 صدایش گرفته بود. آرام گفت:

 داری کجا میبری منو ؟_

پارسا چشم چرخاند و نگاهش کرد. با تمامِ لجبازی و حفظ غرورش باز هم پالتو جا به جا شده بود. مطمئن بود در آن 

 م آن را روی پایش نینداخته بود. ته دلش ذره ای هم شده گرم شد.رهاییِ آنی انقدر منظ

 میریم یه جایی که صحبت کنیم. برای بارِ آخر!_

 سرش را برگرداند. آتشِ چشمانش برای گرم کردنِ یک فصل زمستان کافی بود!

 بازم دروغ گفتی نه؟_

 نفسش را با صدا بیرون داد.

 رای حرف زدن باهات راه دیگه ای نداشتم!دروغ نگفتم.. بهار پیشِ منه ولی ب_

 فریاد زد.

 منو ببر پیشِ بهار لعنتی!_

 برگشت و خشمگین نگاهش کرد. همزمان قفل مرکزی را فشرد.

 میتونی دو دیقه آروم باشی یا نه؟؟_

 نه! نه لعنتی نه!_

 ذاشت و به رو به رو خیره شد.پایش را روی ترمز فشرد..تقریبا به مقصد رسیده بودند. دستانش را روی فرمان گ

 اگه فقط چند دقیقه از وقتت و بدی به من قول میدم دیگه کاری به کارِت نداشته باشم!_

نفس کشیدنش تند شد.. این بازیِ تازه ترسانده بودتش.. این محیط را دوست نداشت.. بارانِ شدید.. فضای به بخار 

 ار!نشسته ی یک اتوموبیلِ قفل شده و صدای سوتِ قط

 منو از اینجا ببر پارسا... تا کِی میخوای با زورگویی و قلدری به خواسته هات برسی؟_

 برگشت و انگشت اشاره اش را به طرف نیل گرفت.

 من نه قلدرم نه زورگو.. فقط دارم سعی میکنم باهات حرف بزنم. احتیاج دارم میفهمی؟_

ن در سیاهیِ ژرف اش آرامشِ تمامِ نیا در دلش سرازیر میشد. به چشمانش خیره شد.. چشمانی که روزی با نگاه کرد

نگاهش به کبودیِ گونه اش افتاد. چیزی به بزرگیِ بغضِ تمامِ این سال ها در دلش تکان خورد. مردَش بود... این 

 شخص روزی مردَش بود!!

بهار اومده بیمارستان.. مثل اینکه در موردِ بهار داری اشتباه میکنی... تو خیابون بودم که ایمان بهم زنگ زد گفت _

 دعوای شما رو شنیده و ترسیده!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 7 3  

 

 با ترس به رو به رو خیره شد.

 دروغ نگو... یه بچه چجوری میتونه تنهایی بیاد تا اونجا؟_

 ضربه ای به فرمان زد.

. اگه نبودم به قیمتِ انقدر منو به چیزی که نیستم خطاب نکن نیل! بگو پست... بگو نامرد... قبول میکنم چون بودم._

 حفظِ آبروت ازت نمیگذشتم. میگفتم گورِ بابای رو راستی و مینشستم برای بچه ام پدری میکردم.

 صدایش آرام و نا امید شد.

 نخواستم دروغ بگم که سرنوشتم شد این!! نخواستم زندگیمونو با دروغ شروع کنیم! بهم نگو دروغگو!_

 نیشخند تلخی زد.

 ی... میتونستی بگی.. شاید..راستشم نگفت_

 با تعجب به طرفش برگشت.. اولین بار بود که از شاید های گذشته سخن به میان می آورد!

 بگو... بذار بدونم اگه این حماقت و نمیکردم کارمون به کجا میرسید!_

 نیشخندی دیگر.. اینبار تلخ تر از قبل!

 چی عوض میشه؟_

 مسخ شده به نقطه ای خیره شد.

 هیچی!! دیگه هیچی عوض نمیشه!_

 این بار نیل بود که به طرفش برگشت.

دست از چنگ زدن به این طنابِ پوسیده بردار ... این طناب داره بارِ زیادی رو تحمل میکنه! تو دیگه خودت و _

 روش ننداز!

 داره میره! بهار میگفت داره میره آره؟_

 پوزخند زد.

ستی باهام حرف بزنی؟ آره داره میره... حاال دیگه رغیب نداری.. راحت میتونی بازیِ خوشحالی نه؟ برای همین خوا_

 نیمه تمومت رو تموم کنی!

 ناباور نگاهش کرد.

 چجوری میگفتی دوستم داری وقتی حتی ذره ای منو نشناختی!!_

 سوختن است!درِ ماشین را باز کرد.. برعکسِ چند دقیقه ی پیش حاال حس میکرد تمامِ تنش در حالِ 

 نمیخوام چیزی بشنوم... یعنی چیزی برای شنیدن نمونده. منو ببر پیشِ بهار!_

 دستش را روی بازویش گذاشت.. اینبار بی مالحظه!

باهاش حرف میزنم.. به هر قیمتی شده.. نمیذارم به خاطر من زندگیت از هم بپاشه! حاال که واقعا باهاش خوشبختی _

 تماس افتادی چیزی برای گفتن نمیمونه!و به خاطر نرفتنش به ال

 دستش را با خشم پس زد.

 از زبونِ یه بچه ی پنج ساله حرف میکشی؟ اسم خودتو گذاشتی مرد؟_

با خشم از ماشین پیاده شد.. ریلِ راه آهن بر دلش هراس انداخت ولی بی توجه در موازاتش به راهش ادامه داد. قدم 

 تعادلش را به هم میریخت.هایش در گل و الی فرو میرفت و 
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 کجا داری میری؟_

 بی توجه به نفس نفس زدن و صدای بلندِ پارسا پیش رفت.. آنقدر که دستش از پشت کشیده شد.

 با توام ... باز به اسبِت گفتیم یابو؟ تو این بارون کجا میری؟_

 . برو همون جهنم دره ای که بودی!!!به تو ربطی نداره لعنتی... دست از سرم بردار..دست از زندگیمون بردار.._

 فریاد کشید.. فریادش با صدای بلندِ سوتِ قطار در هم پیچید.

 میرم باشه... میرم. ولی دو دقیقه بتمرگ ببین قراره چی بشنوی؟ انقدر سخته؟ انقدر غیر قابل تحملم؟_

ل پیش است؟ همانی که در مسخِ چشمانِ سیاهش شد.. چرا حس میکرد امروز چشمانش همان چشم های پنج سا

 نگاهش هزاران هزار شمعِ خاموش و بی فروغ خودنمایی میکرد!

 بی اختیار لب زد:

برای همه چی دیرِ پارسا... مهم نیست چی بینمون بوده.. مهم نیست هنوزم چیزی هست یا نه.. مهم نیست منه _

و اون چشما هزاران بار در ثانیه غرق میشم و لعنتی هنوزم دوستت دارم.. مهم نیست هنوزم با هر بار نگاه کردن ت

 خودمو گم میکنم! دیگه هیچی مهم نیست!

 آخرین واگنِ قطار هم از کنارشان گذشت و رفت.. صدای مهیب خاموش شد.. پارسا سرش را جلو آورد.

 صداتو نمیشنوم.. خواهش میکنم بیا دو دقیقه بریم توی ماشین. داری میلرزی!_

ی زد . چقدر سبک شده بود...! مگر فریاد زدنِ این حقایق در میانِ صدای بوقِ ضعیف ماشین های لبخند تلخ و غریب

 شهر ممکن بود؟ قدرتِ سوتِ قطار میخواست و صدای گوش خراشِ ریل های آهنی!!

 ؟دستهایش را دو طرفِ بدنش انداخت و سرش را پایین. به طرف ماشین راه افتاد. چرا دیگر احساسِ سرما نمیکرد

 پارسا پالتو را بیرون کشید. روی شانه هایش انداخت و دو طرفش را با دست به هم نزدیک کرد.

 زود سوار شو!_

بی اعتراض سوار شد.. باز هم همان بویِ لعنتی در مشامش پر شد.. نزدیک تر از هر بار! چشمانش را دقیقه ای بست 

.. اگر به جای نیل زنی دیگر درونش زندگی نمیکرد؛ زنی که  اگر این لحظه چند سالِ پیش بود "و با خود اندیشید: 

مدام روی احساسش پرده های ضخیم میکشید و باید های زندگی اش را روی قلبش خالکوبی میکرد؛ قطعا سرش را 

 "پایین میبرد و بیفکر و بی توجه به تمامِ زندگی، لحظه ای میانِ این بوی تلخ و آشنا آرام میگرفت! 

 باعث شد چشمانش را از هم باز کند! صدای پارسا

 گرم تر شدی؟_

 ندانست چرا بی اختیار لبخند کمرنگی زد!

 خواهش میکنم.. بریم!_

نفسِ بریده و پر حسرتِ پارسا حالش را دگرگون کرد.. آنــــقدر زیاد که برای اولین بار در تمامِ زندگی از خودش 

 "من با این مرد چِکار کردم؟ "پرسید

ومده بودم اینجا که دور از سر و صدای شهر باهات صحبت کنم! مقدمه چینی های زیادی کرده بودم! حرفای فقط ا_

 ناگفته ی زیادی داشتم! ولی اآلن دیگه نه هیچ کدومشون یادمه و نه دیگه مهمه!

 کمی مکث کرد و مجددا ادامه داد:
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چون خدای باالی سرمون شاهده که اون دخترِ منه! فقط تصمیم گرفتم از بهار بگذرم.. از این که دخترمه نمیگذرم.. _

من! ولی اگه با گفتنش قراره زندگی و آرامشتون به هم بریزه و تو ازم متنفر باشی ترجیح میدم از دور و تو دلِ خودم 

 براش پدری کنم!

 سرانگشتانِ نیل خشک شد.. چشمانِ ثابت به رو به رویش هم!!

رش.. پدری که چند سال براش پدری کرده قصدِ رفتن کنه! اگه قراره مادرش برای اگه قراره به خاطر حضورم پد_

این رفتن به التماس بیفته و بارِ دیگه بشکنه! اگه قراره چشماش مثلِ امروز متورم و قرمز باشه ترجیح میدم بازنده 

 بازم من باشم!

 قلبش از حرکت ایستاد... نفسِ حبس شده و یخ بسته اش هم!!!

ندگی رو با تمامِ نقص و ایراد و کمبودهاش به مردِش میسپارم.. به کسی که از نظرِ تو مرد تر از منه! وقتی تو این ز_

 اینو اینجوری میدونی من حرفی ندارم! مردی که تایید تو رو با خودش داشته باشه بی شک چیزی بیشتر از یه مرده!

ایش آشنا نبود! حرف هایش بوی مرگ میداد.. بیشتر از حرف بزاقِ دهانش را به سختی فرو داد... این لحنِ صدا بر

شبیه آخرین ناله های انسانِ رو به موت بود! این بو را میشناخت... زمانی کلماتِ او هم با این بو به مشام میرسید! 

 چقدر سخت بود که اینگونه قریب و آشنا درکش میکرد! پارسا از او و زندگی اش گذشته بود!

ی هم گذاشت.. حس میکرد به اندازه ی یک نفس.. یک آه.. یک چشم برهم زدن با فروریختن چشمانش را رو

فاصله دارد... در نظرش هرگز این گذشتن تا این حد سخت و غیر باور نبود! هیچ چیز آن گونه ای نبود که 

ند! سرش را به میاندیشید! این گذشتن آسان نبود! لذت نداشت! این بخششِ بزرگ هیچ امیدی در دلش نمیتابا

صندلیِ پشتِ سرش تکیه داد. نگاهش را به ریل های زنگ زده و گِل و الی بسته ی کنارش دوخت.. به درختانِ 

خشک شده ای که برگ های زرد و نارنجیِ اندکِ رویشان با باد و تگرگ مقابله میکرد! به آسمانِ خشمگین و 

دو تیله ی خاموش! لبهایش را روی هم فشرد.. سکوتِ جو مهر بدرنگ... به همه جا... به همه جا و هر جا به جز آن 

تاییدی بر اتمامِ این سخنرانیِ یک طرفه بود! دستانش را دورِ خودش حلقه کرد. دورِ خودش نه! دورِ آخرین تکه از 

 برباد رفته اش! دورِ آن پالتوی مشکی و ضخیم! یادآورِ آخرین لحظه های بودنِ او...!

بود. ابرهای سیاه خیالِ ترکِ شهر را نداشتند. مه و آلودگی تا نیمه های درختانِ کاج پایین آمده  هوا کدر و مه آلود

بود. تهران اسیرِ غبار و آلودگیِ سه روزه ای بود که تمامِ کارمندانِ رسمی را خانه نشین کرده بود. باران و تگرگِ 

میشگی اش را این روزها آمیخته با خشم و صدای شدید دقیقه ای امان نمیداد. آسمان میغرید و رحمتِ الهی و ه

 مهیبی به پنجره های شیشه ای میکوبید!

سعید با اشاره ای تایید گالره را گرفت.. لیوانِ پر از نسکافه را میانِ هر دو دستش فشرد و پیش رفت. یک هفته بود 

سرایدارِ واحد، می آمد و شب بعد از  که نیل جز برای خوابیدن به خانه نمیرفت! صبح قبل از همه، حتی مش اسماعیل

 همه در ها را قفل میکرد و میرفت.. تنها زمانی که مطمئن باشد خانه ی سردش در تاریکیِ شب فرو رفته باشد!

با هیچ کس حرف نمیزد. حالش خراب نبود و بود! عادی رفتار میکرد. با تمامِ مشتریهایی که برای مراجعه می 

که باید بابتش با گالره و سعید مشورت میکرد! تلفن هایش را مرتب جواب میداد.. در جوابِ  آمدند.. یا تمامِ مسائلی

بهانه گیری های بهار شلوغیِ دفتر و کارهای تلنبار شده اش را بهانه میکرد و نگاه های متعجب و خیره ی سعید و 

نبود! بیرون رفتن های از سرِ بیکاریِ  گالره را بی پاسخ میگذاشت! در آن دفترِ پنجاه متریِ خلوت و بی صدا بود و

سعید و گالره را میدید و نمیدید! در جوابشان فقط سری تکان میداد و کنارِ پنجره به تماشای شهر مینشست.. حتی 
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دادخواست طالقی که از طرف سام به دفترش فرستاده شده بود هم نتوانسته بود توجه اش را جلب کند. لبخندِ 

 عمیق ولی بریده ای! غریبی زده بود و نفسِ

با یک انگشت آرام به سرشانه اش ضربه زد. نیل برگشت و نگاهی بی تفاوت به لیوانِ نسکافه انداخت. سرش را 

 دوباره برگرداند.

 ممنون سعید بذارش روی میزم._

تکان داد و جلو سعید که تیرش به خطا رفته بود ناراحت برگشت و برای گالره شانه ای باال انداخت. گالره سرش را 

 رفت. باید خودش دست به کار میشد!

 نیل؟ قشنگم؟ میخوای یکم با هم حرف بزنیم؟_

 نیل برگشت و با دقت نگاهش کرد.. دستش را روی بازوی گالره نشاند.

 در موردِ چی؟_

ین سخن ها و سوی همین رفتارِ غیر قابل پیش بینی کار را سخت تر از همیشه میکرد... همین تظاهر .. همین تناقص ب

 چشمانش!

 در موردِ تو.. در موردِ زندگیت.. چی داره سرِ زندگیت میاد نیل؟_

 دوباره همان لبخندِ غریبِ این چند روز... در چشمانش آرامش غریبی موج میزد.

 چیزی برای صحبت کردن نمونده... ندیدی؟ همه چی روی میزمه!_

 گالره سرش را پایین انداخت.

 ید باهاش حرف بزنه؟ هوم؟ ببینیم اصال حرفِ حسابش چیه؟میخوای سع_

 پوزخندی زد.

 میخواین برام کاسه ی گدایی دست بگیرین؟_

 گالره سکوت کرد. نفسِ عمیقی کشید و از کنارش گذشت.

هم  خوب بچه ها... اگه خواستین میتونین برین. ناسالمتی چند ماه بعد عروسیتونه. هنوز هیچ کاری نکردین..اینجا_

 که کارِ زیادی نیست. اگه خواستین میتونین تا آخر هفته نیاین.. سه روز همه جا تعطیله!

 سعید و گالره ناامید به هم نگاه کردند. گالره خواست چیزی بگوید که نیل دستش را باال آورد.

 خوبم! باور کن!!_

قاب روی میزش خیره شد.. به تصویری که  بی میل از جایش بلند شد و مشغولِ جمع کردنِ کیفش شد. نیل به تصویرِ

هر سه ی آنها را در خودش جای داده بود... بهار وسطِ هر دویشان ایستاده بود و دستش را دور گردنشان حلقه 

کرده بود. به تصویرِ سام خیره شد.. پیشانیِ بلند و موهایی که همیشه کوتاه و سبک نگه اشان میداشت! چهارچوبِ 

د که با ظرافت خاصی جای شکستگی هایشان را به منحنی های کم انحنا و مالیمی داده بودند. چهره اش خطوطی بو

لبخندش همیشه عمیق بود و لبهایش را به اندازه ی پهنای صورتش کش می آورد. کنارِ لبش دو خطِ عمیق و تیره که 

مدتِ این پنج سال با خودش غریبی  نشانی از لبخند عمیقش بود هویدا شده بود. نگاهش به خودش افتاد.. مثلِ تمامِ

کرد. با لبخندی که هیچ گاه تجزیه نمیشد تا غمِ نهفته ی درونش را رها سازد.. به چشمهای بی فروغش.. تصویرِ رو 

یعنی تمامِ این لبخند های عمیق از سرِ تظاهر بود؟ " "به رویش از همیشه دور تر به نظر میرسید! با خودش اندیشید

تظاهر نکرده بود.. هر آنچه که بود؛ سرد یا بی انگیزه.. سخت یا غیر قابل نفوذ ، خودش بود.. هرگز او که هیچ گاه 
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کسی دیگر را تداعی نکرده بود! ولی سام چه؟ چگونه میتوانست حسرت ها و نارضایتی هایش را پشت نقابِ این 

ه تصویر کشیده بود؟ آنقدر ماهرانه و بی لبخندهای عمیق پنهان کند؟ چگونه این اجبار را اینگونه زیبا و بی نقص ب

نقص که حتی نیل را هم به وجود و گرمای پوشالیِ این زندگی دلگرم کرده بود! درکش نمیکرد.. مردهای زیادی را 

 "دیده و شناخته بود ولی هیچ گاه نتوانسته بود سام را بفهمد! درکِ این مرد کارِ او نبود! کارِ هیچ کس نبود!!

چشمانِ داغ و متورم اش کشید.. اشکی نریخته بود ولی چشمانش به اندازه ی ناله و شیونِ هزار سال دستی بر روی 

گریه خسته و بی فروغ بود! نگاهش به ساعت روی دیوار افتاد.. از هشت گذشته بود.. اتاقِ تاریک را تنها نورِ شبرنگ 

اطالع از زمان، غرقِ زمان های تمام شده و از  و کم سوی ساعت رویِ دیوار سو میبخشید. وگرنه باز هم بی توجه و

 دست رفته زندگی اش باقی میماند!

سعید و گالره رفته بودند.. از رفتنشان دو ساعت گذشته بود... دو ساعتی که شاید از نظرِ او تنها چند دقیقه ی کوتاه 

دای برخورد دانه های درشتِ باران با را تداعی کرده بود. تقه ای به در خورد. فکر کرد اشتباه شنیده. صدا شبیهِ ص

پنجره ی اتاق بود! سرش را روی میز گذاشت. تقه ای دیگر و به دنبالش باز شدنِ در.. سرش را با عجله بلند کرد. 

 قامت کشیده ی دختری را میانِ تاریکی تشخیص داد.

 متعجب از ورود بی وقتش زمزمه کرد:

 وقتِ اداری تموم شده!_

رو به روی میزش ایستاد. او را شناخت و نشناخت.. با شک چراغِ مطالعه ی روی میز را روشن کرد.  دختر وارد شد و

 از دیدنِ تصویرِ رو به رویش یکه خورد. قدمی به عقب رفت و ناباور زمزمه کرد:

 نسیم؟_

 چشمانِ نسیم سرتاسر گله شد.. با صدایی که ته مایعی از غم داشت جواب داد:

 د...نسیم!آره نسیم نامر_

ثانیه ای نکشید که در آغوشِ هم حل شدند. باورش نمیشد. کنارش روی صندلی نشست و دستانش را در دست 

 گرفت.

 یهویی از کجا پیدات شد دیوونه؟ چرا خبر ندادی؟_

 سرش را کج کرد.

 اگه خبر میدادم که همه سورپرایزش خراب میشد. چیکار میکنی اینجا؟ چرا نرفتی خونه؟_

 ه ای باال انداخت.شان

 کارا زیاد بودن.. بچه ها تازه رفتن. منم از خستگی خوابم برد!_

با چشمانش صورتِ بی رمقِ نیل را کاوید.. دروغ میگفت.. همه چیز را میدانست.. تک به تک و مو به مو! خاتون 

نیاز است به بودنش.. به بودنِ  تماس گرفته بود.. گفته بود که از این سکوت و گوشه گیریِ نیل میهراسد.. گفته بود

کسی که او را از این برزخ بیرون بکشد.. گفته بود در این بحران و شرایط برای نیل بیشتر از خاتون، مادرِ سام است 

 و نیل اجازه نخواهد داد تا کمکی از جانبی او شاملِ حالش شود.

 بریم؟_

 لبخند مالیمی زد.

 کجا؟ خونه؟_
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 تکان داد.سرش را به چپ و راست 

 نه.. بریم یه جایی یه چیزی بخوریم. دلم برات یه ذره شده. میخوام چند ساعتی فقط مالِ من باشی!_

 خندید.. دستش را روی صورت ظریف نسیم کشید.

 خیلی خوبه که اینجایی. بریم... هرجایی که بخوای!_

. 

. 

 ه سیب زمینی های سرخ شده انداخت!رو به روی هم نشستند. رستورانِ خلوتی بود.. نگاهی بی میل ب

 نمیخوای بگی که یهویی این ورا پیدات شد؟ اصال قابل قبول نیست!_

 نسیم صورتش را پشتِ بطریِ نوشابه فلزی پنهان کرد.

 هرجوری دوست داری فکر کن.. دوست داشتم بیام و اومدم. قرار نیست چون تو نمیای منم نیام. هوم؟_

 نبود... به گوشِت چی رسیده؟ میدونی که منظورم این_

 نفسی تازه کرد.

 همینقدر که بدونی از اون دادخواست خبر دارم کافیه؟_

 پوزخند زد.

 همینم یعنی همه چیز.. چیز دیگه ای برای دونستن نمونده._

ط خودت داری اشتباه میکنی.. اون دادخواست و هیچ کوفتی برای ما مهم نیست.. مهم فقط تویی نیل! برای ما فق_

 مهمی!

 در چشمانش دقیق شد.

 مامان و بابا... بردیا... اونا هم میدونن؟_

 سرش را چپ و راست کرد.

 نه... هیچ کس جز من نمیدونه! مطمئن باش._

 بی توجه به کنکاش و جست و جو گریِ چشمانش سرش را تکان داد!

 نمیخوام هُل کنن. مخصوصا مامان! به خاطر دونستن اشون نگران نیستم. دیر یا زود میفهمن.. فقط_

 نسیم دست از خوردن برداشت.

 پس تو هم تصمیمت و گرفتی آره؟_

 لبخندش تلخ شد.

 اونی که تصمیم گرفت من نبودم! هیچ وقت من نبودم!_

 آه کوتاهی کشید.

 من نگران تو و بهارم.. میتونین کنار بیاین؟_

 ید.انگشتش را دور تا دورِ لیوانِ شیشه ای کش

 من دیگه نگرانِ هیچی نیستم! تصمیم گرفتم که نباشم!_

 متعجب شد!

 منظورت چیه؟_
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 سرش را باال آورد و به چشمانِ نگران و پر از شبهه اش خیره شد.

یعنی دیگه برای تصمیمِ یکی دیگه خودمو نمیشکنم... یعنی دیگه با یه رفتنِ دیگه زندگیمو نابود نمیکنم.. یعنی _

اشتن و رفتنای مردای زندگیم عادت کردم. اونقدر عادت کردم که باالخره پوست کلفت شدم. نمیخوام دیگه به گذ

نسیم. دیگه تو زندگیم مرد نمیخوام. دیگه نمیخوام مالِ کسی باشم یا تحتِ حمایتِ مردی! از این حمایت های بی 

ن سایه ی یه مرد از سرمون کم میشه خسته ثبات خسته شدم. از اینکه هر لحظه با ترس و لرزِ این زندگی کنم که اآل

شدم. احمق بودم. بچه بودم. ناتوون و ضعیف بودم ولی دیگه نیستم. یه خونه ی هفتاد متری برای من و بهار کافیه. 

خودم اونقدر محبت میکنم بهش که مثلِ من نبودِ یه مرد و تو زندگیش حس نکنه! خودم میشم همه کس اش. میشم 

 نیازی نداره کسی براش پدری کنه! پناهش. دخترِ من

 حواست هست داری چی میگی؟ داری از سام حرف میزنی.. مگه نمیدونی بهار چقدر وابسته اشه؟_

 صدایش بی اختیار باال رفت.

سام سام سام.. نه نمیدونم.. نمیفهمم... اصال نفهم ام. میخوام نفهم بمونم. یه روز .. دو روز.. سه روز گریه میکنه _

خره یادش میره.. ولی سام چی؟ هیچ به اون بدبخت فکر کردی؟ مثل بختک چسبیدیم به زندگیش! شدیم بالی باال

جونش. همه چیشو پامون گذاشت. جوونیشو.. زندگیشو.. واسه خاطرِ پنج سال مردونگی خودشو یادش رفت. 

حق نداره واسه خودش  غرایزش.. خواسته هاش.. حس هاش.. همه چیشو گذاشت زیر پاش تا ما راحت باشیم.

 زندگی کنه؟

 داری اشتباه میکنی.. اون به خاطر خودش کنار نکشید. پارسا..._

پارسا چی نسیم؟ پارسا رفت.. تموم شد.. کنار کشید! دیگه پارسا نامی تو زندگیِ من نیست که سام نگرانش باشه! _

یکرد. سام خسته شده نسیم! دارم میبینم که اگر بود هم خودش خوب میدونست که برای من بود و نبودش فرقی نم

از این زندگیِ پراز خالی خسته شده. ازش گله ندارم. ناراحت نیستم. بذار بره... من میتونم! این رفتن و هم تحمل 

 میکنم!

حس کرد که صدای نیل صدای همیشگی نیست. غبارِ مالیم ولی سنگینی از بغض و ناراحتی روی تارهای صوتیِ 

 ته بود.حنجره اش نشس

 چرا برنمیگردین پیشِ ما؟ از اون جریان خیلی گذشته نیل... دیگه هیچی مثلِ سابق نیست!_

به مسیرِ پر رفت و آمدِ رو به رویش خیره شد. به هوای آلوده و ابری.. به قطراتِ به گل نشسته ی باران که از شدت 

 اش کم و کمتر میشد!

رنوشتم هم اینجاست. حتی بدترین شرایط هم نتونست منو از اینجا گذشته ی من اینجا شکل گرفت.. آینده و س_

 برونه! اینجا شهرِ منه! شهرِ مه گرفته ها.. غربت دیده ها..! نمیبینی؟ حتی بارونش هم با آدم همدردی میکنه!

 گذاشت.نگاهِ خیره ی نیل هر لحظه دور و دوتر میشد و همین نسیم را نگران تر میکرد.. دستش را روی دستِ نیل 

 بریم خونه؟ سام فردا میره! نیازی به این قایم موشک بازی ها نیست!_

 اخم مالیمی کرد.

 باید به فکرِ یه خونه باشم.. نمیشه اونجا بمونم!_

 داری در حقِ بهار بی انصافی میکنی.. نابود میشه!_

 سرش را مسخ شده چپ و راست کرد.
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ذارم. با خودم عهد کردم بدونِ نیاز به مرد این زندگی رو بچرخونم. میخوام دیگه نمیذارم نابود شه . بخدا قسم نمی_

روی پاهای خودم بایستم.. اگه قراره زمین بخورم رو همین پاها زمین بخورم نه تو بغلِ یکی دیگه! مطمئن باش اینبار 

 دیگه کم نمیارم!

 

*** 

 عفت تقه ای به در زد و آرام پرسید:

 اجازه هست؟_

ز جانبِ پارسا نشنید. مثلِ تمامِ این سال ها که برای تک فرزندش نه مادر که تنها متکلم وحده بود! داخل صدایی ا

شد. پارسا روی تخت اش دراز کشیده بود و چشمانش را به سقف دوخته بود! صندلیِ چرخ دارش را تا نزدیکِ 

 تختش پیش برد. پارسا از گوشه ی چشم نگاهش کرد.

 اپی یه ساعتی مونده..حواسم هست!تا نوبتِ فیزیوتر_

 نفسِ پر آهی کشید و نزدیک تر شد.

 به خاطرِ اون نیومدم. میشه یکم صحبت کنیم؟_

 پارسا سرش را کامل برگرداند. این جمله را بخوبی میشناخت. خودش را کمی باال کشید و دست به سینه نشست!

پرداخت کردم. همه ی قبضا رو هم دادم پرداخت کنه. به  گوشم با شماست ولی قبلش بگم.. حقوقِ نگهبان و دیروز_

 باغبونم سپردم درختای پشتِ خونه رو همون جوری که امر کردین مرتب و سبک کنه! چیزی از یادم رفته؟

 لبخند تلخی زد.. تصویری که پارسا برای اولین بار از مادرش میدید!

 یعنی حرف زدن با مادرت انقدر برات عذاب آوره؟_

 چشمانِ مادرش دقیق شد. به

 چیزی شده؟_

 نفسِ عمیقی کشید.

میدونم خیلی دیر موندم. برای فهمیدنت.. برای درک کردنت... حتی برای پرسیدنِ سواالی ساده ای که همیشه فکر _

 میکردم با پرسیدنشون لوس و متکی به غیر بار میای!

 مکثِ کوتاهی کرد.. پارسا سردرگم بود و متعجب!

گرانتم.. مثلِ همیشه.. مثلِ تمامِ این سی و شش سالی که خدا تو رو بهم داده! نگرانِ آینده ات.. خودت.. ولی ن_

زندگیت! هیچ وقت نفهمیدم چجوری باید باهات ارتباط برقرار کنم! پدرت خوب بلد بود! با یه اشاره اش میفهمیدی 

گاهت کردم. فکر کردم پسری.. باید با پدرت خو باید چیکار کنی! جونتم براش میدادی! ولی من همیشه از دور ن

 بگیری! ندونستم این خالء که دارم بین خودم و خودت ایجاد میکنم یه روزی هر دومون و از پا درمیاره!

دستش را جلو برد. دستِ پارسا را در دست گرفت. پارسا تکانِ خفیفی خورد. دستش را باال آورد و بوسه ای بر 

 پشتش زد!

مادرم.. هم من و هم تو.. بیا این جدایی رو تمومش کنیم. هرچی که بودم.. هر اشتباهی که داشتم به بزرگیِ تنهاییم _

 خودت ببخش.. بذار برات مادر باشم.. مادری کنم. نذار آرزو به دل از دنیا برم!

 پارسا کامل نشست و دستِ مادرش را در آغوش گرفت.
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 ان که میزنی؟چی داری میگی مادرِ من؟ این حرفا چی _

 اشک، بی امان و پشتِ سرِ هم از چشمانش میچکید.

حقیقت و میگم پسرم. برات مادری نکردم. در حق ات بزرگی نکردم که زندگیت شد این. تنِ ساالرخان و تو گور _

 لرزوندم! نتونستم برای پسرش تکیه گاه باشم!

 بوسه ای بر پیشانیِ مادرش زد.

 وای بازم حالت خراب بشه؟بسته.. خواهش میکنم! میخ_

 به پیراهنِ پارسا چنگ زد. به سینه اش.. به هرآنچه که رو به رویش بود!

دیگه نمیذارم زمونه از پا درت بیاره.. خودم پشتت ام. درسته علیل شدم و نمیتونم راه برم. ولی هنوز مهرت و تو _

 تا مادر نباشی نمیفهمی! دلم دارم.. هنوز مادرم! یه مادر میتونه خیلی کارا بکنه پسرم!

 ذهنش دوباره تا نباید ها پر کشید.. یادِ نیل افتاد.. یادِ مادرانگی اش!

میدونم مادرم! ولی برای من دیگه از هیچ کس کاری ساخته نیست! از این به بعد فقط به عشقِ دخترم زندگی _

 به هیشکی محتاج باشه!میکنم! نمیذارم کم و کاستی داشته باشه! شده از دور... ولی نمیذارم 

 عفت دستی بر روی گونه اش کشید..

 باهاش صحبت میکنم. اونم مادره... مطمئنم اینجوریا هم که فکر میکنی نیست!_

با محبت اشکهای گریبانِ مادرش را پاک کرد. بعد از گذشت چند سال تازه این حسِ خوب را میچشید.. حسِ 

 دکش نگذرد!حمایتِ یک مادر! نیل حق داشت که از کو

تا امروز هر سختی ای هم که کشیدم با عزتِ نفس کشیدم.. اگه از بهارم گذشتم به خاطر حفظ مردونگی و غرورِ به _

باد رفتم بود... برای اینکه کسی که دوستش دارم تو آرامش زندگی کنه! حاال شما میخوای برام با ترحم زندگی 

 بسازی؟ پسرت و نشناختی؟

 د و انگشتانش را میانِ موهای پرپشت و حالت دارِ پسرش فرو برد.دستهایش را جلو بر

 اون دوستت داره مادرم.. هنوز انقدر حسِ زنانگی دارم که اینو بفهمم. شک نکن که دوستت داره._

 نفس عمیقی کشید.

اعتماد کنه!  همه چی دوست داشتن نیست.. دلش باهام صاف نمیشه.. من و مردِ زندگی نمیبینه! دیگه نمیتونه بهم_

وقتی اعتمادِ زنت و نداشته باشی مردونگی بی معنی میشه.. میشی پوچ.. بی خاصیت! من نمیتونم اینجوری زندگی کنم 

 مادر.. حتی اگه نیل هم قبولم کنه!

پس خودتو باور کن پسرم! اگه خودتو باور کنی اونم باورت میکنه! خودت میدونی که نامرد نیستی.. میدونی _

ری و جونتم پاش میدی.. همین کافی نیست؟ سعی نکن اون باورت کنه.. سعی کن خودت خودت و باور دوستش دا

 کنی!

از جا بلند شد و تا نزدیکِ پنجره پیش رفت.. برای اولین بار بی توجه به حضورِ مادرش سیگاری آتش زد و گوشه ی 

 لبش گذاشت!

ش فرقی نداره حتی اگه گذشته رو به عقب برگردونم و جبران این بار فرق میکنه! نیل به جبران فکر نمیکنه.. برا_

 کنم! داره به آینده فکر میکنه! آینده ای که من توش جایی ندارم!

 صندلی را جا به جا کرد و پشتِ سرِ پارسا ایستاد.
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همه بسته.. تو  پس خودت و تو آینده اش جا کن... واردِ دنیاش شو.. اون درو فقط به روی تو نبسته پارسا... به روی_

 خودش گم شده.. کمکش کن بیاد بیرون! نه به خاطر وصال! به خاطر خودش!!

 پک محکمی به سیگارش زد. خیره به قطراتِ باران زمزمه کرد:

 این حق و ندارم. تا وقتی سام هست.._

خروج را پیش گرفت. از پشت به قامتِ پسرش که میانِ دودِ غلیظِ سیگار گم شده بود نگاه پر حسرتی کرد و راه 

 قبل از بستنِ در دستش را روی قلبش گذاشت و چشمانش را بست!

ولی حسِ مادریم بهم میگه داری اشتباه میکنی.. گذشتن از اون دختر کارِ تو نیست پارسا! اون دختر همه ی زندگیِ _

بی خطا.! من مطمئنم میتونی  توئه.. یه بارم شده به خاطرِ زندگیت بجنگ.. برای خودت.. از نو شروع کن و اینبار

 درستش کنی!

سیگارِ نیمه سوخته اش را روی سنگ سرد و خیسِ کنارِ پنجره خاموش کرد و با چشم قطره ی روی پنجره را دنبال 

 کرد.

 دیره... برای درست کردن خیلی دیر موندم مادرم!_

 

روی گوشه ترین مبلِ پذیرایی نشسته بود ساکِ سرمه ای رنگِ کوچکش را روی آخرین پله گذاشت.. بهار بی صدا، 

و زانوهایش را در آغوشش میفشرد.. انگار با تمامِ بی اطالعی، او بهتر از همه میدانست که این رفتن با همیشه فرق 

 دارد! خاتون در را برایش باز گذاشت و کنارش ایستاد.. سام مشغولِ واکس زدنِ کفش های چرم اش بود!

 بندیل خوف به دلِ بچه میندازی مادر...یکم سبک تر میرفتی! هنوز که چیزی نشده!با این ساک و بار و _

 سرش را کج کرد و با لبخندِ گرمی خاتون را نظاره کرد.

 شما که بدتر از بهاری خاتون خانوم؟ هوا سرد شده.. یعنی یکی دوتا کاپشن و پالتو هم با خودم نبرم؟_

 سام زل زد.. صدایش تا حدِ ممکن آرام بود. دل آزرده و ناراحت به چهره ی مهربانِ

دستت درد نکنه سامیار جان.. بعدِ این همه سال باید دروغ هم از زبونت میشنیدیم؟ ساکت و باز کردم. هرچی _

 داشتی و نداشتی گذاشتی توش!

 کفشِ نیمه واکس خورده را گوشه ای رها کرد و دستش را دور شانه ی نحیفِ خاتون حلقه کرد!

یل و میشناسی عزیزِ من.. اگه من اینجا باشم یه دقیقه اینجا نمیمونه! میذاره میره! هم خودشو آواره میکنه هم بچه ن_

رو.. نمیبینی خونه اومدنشو؟ با نیومدن فرقی نداره! من میرم که راحت باشه! کارم تا دو هفته تموم میشه.. تا اون وقت 

ه جای کوچیک واسه خودم میگردم! روزا که سرِ کارم! شبا هم فقط تکلیفِ همه چی معلوم میشه. میام دنبالِ ی

 خوابیدنه!

نگاهِ خاتون سراپا گله بود و شکایت.. بدونِ کوچکترین کالمی خیره به چشمانِ خسته و مهربانِ پسرش، بغض 

نقطه ای خیره شده  سنگین و کهنه اش را فرو میداد. سام برگشت و نگاهی به بهار انداخت.. انگار در آن جمع نبود! به

 بود و خودش را تکان میداد!

فقط میمونه بهار که.... اونم با نیل صحبت میکنم. بعضی روزا میارمش پیشِ خودم.. بعضی روزا من میام پیشش. _

 نمیذارم هیچی براش عوض بشه!
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ه تو این تنش بزرگ بخوای نخوای عوض میشه مادرم. درسته پارسا قبول کرد چیزی به بهار نگه ولی این بچه دار_

میشه! اونقدرم از هم سن و ساالش پخته تر و باهوش تره که بفهمه دورو برش داره چه اتفاقی میفته! میدونه ولی دم 

 نمیزنه!

 سام نفسِ عمیقی کشید.

 میدونم.. منکرش نیستم ولی چه بخوایم چه نخوایم بهار تو مرکزِ این حوادثه و هیچی هم نمیتونه دورش کنه! ولی_

عقیده ی من با همه فرق داره خاتون. من موافق نیستم که با شیره مالیدن سرِ بچه ای که داره میبینه و میشنوه یه 

زندگیِ پوچ و بی نتیجه رو ادامه داد.. بچه هم باید یه جاهایی بفهمه... درک کنه.. ببینه و مقاوم بار بیاد! بچه ها از 

میکنیم از همه جا بی خبرن! یه پدر و مادرِ جدا شده داشته باشه خیلی هممون بیشتر سرشون میشه.. ماییم که فکر 

منطقی تر از اونه که در آینده بفهمه مادرش رو چه حسابی با پدرش مونده! نمیخوام تصویری که تا به حال پیش 

 چشمش ساختیم بشکنه. بذار هر جوری که هستیم براش بمونیم!

 سرش را به سرشانه ی سام تکیه داد.

ذرِ امام رضا کردم زندگیِ همتون سرو سامون بگیره.. تندبادِ روزگار هر کدومتون و انداخته یه طرف! از همه بدتر ن_

 هم تو.. الهی خاتونت بمیره که این همه غصه تهِ دلته!

 دستش را روی لبهای خاتون گذاشت و گالیه مند نگاهش کرد!

 بخدا اگه یه بار دیگه بشنوما....._

 ناراحتی برگرداند و مکثی کرد.سرش را با 

من خوبم.. به واهلل خوبم. وقتی داشتم باهاش ازدواج میکردم که جوونِ خام نبودم! میدونستم چی میخوام! اآلنم که _

دلم داره بهم میگه تمومش کنم میدونم چی میخوام! درد داره.. نمیگم نداره.. ولی میگذره... تموم میشه! بهتر از اینه 

 داغِ دلِ چند نفرِ دیگه بشم!که بمونم و 

 خاتون متوجه منظورش شد. دستانش را در هم قالب کرد و روی چهارپایه ی چوبی رنگِ کنارِ جاکفشی نشست.

نیل تصمیمش و گرفته.. نمیگه ولی دارم میبینم راه و به روی همه بسته. اگه به تصمیمت احترام گذاشتم و چیزی _

 پسرم. دلم میخواد سرو سامون گرفتنت و ببینم!نگفتم بیشترش به خاطر خودت بود 

 لبخندِ تلخ و یک طرفه ای روی لبهایش نشست. سعی کرد سوزشِ غیر قابل تحمل انتهای گلویش را مهار کند!

ای بابا... من که از هر چی جنسِ زنه دهن سوخته ام.. همشون اشکشون دمِ مشک اشونه! البته باالغیراتا شما جات _

 هر چی فکر میکنم میبینم با این یه رقم نمیسازم!جداستا! ولی 

 خاتون با خنده ی کوتاهی پسِ گردنش را نشانه گرفت.

 پدرصلواتی نمیشه دو دیقه با تو حرفِ حساب زد؟ یکم جدی باش دیگه!_

 صاف ایستاد و سگکِ کمربندش را جا به جا کرد.

فق نشدم چون هر کی هر چی بگه من هنوز خودم و پدرِ خیلی سعی کردم یه خونواده داشته باشم. نمیخوام بگم مو_

بهار میدونم! ولی بعضی وقت ها نباید با سرنوشت جنگید.. تصمیم گرفتم خودم و بسپارم دستش! بی ترس.. بی 

 اضطراب...بدونِ حساب و کتاب!

! سام شکست خاتون در چشمانش جست و جو کرد. کوچکترین ناامیدی و شکستی در نگاهش نبود! هیچ وقت نبود

 نمیخورد حتی اگر میشکست!
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 خوب خاتون خانومه گل! اجازه هست یکمی با دخترمون خلوت کنیم؟_

 خاتون چشمانش را روی هم فشرد.

 قانعش کن مادر.. به حرفِ تو اعتماد داره!!_

ارِش گذشت و از آستانه ی درِ کوچک و چوبیِ جاکفشی گذشت. چشمش به هلن افتاد که سر به زیر و هراسان از کن

پله ها را دوتا یکی باال رفت. حواسش پیِ بهار بود که برعکسِ چند دقیقه ی قبل، در نقطه ی دیدش نبود و توجهی به 

رفتارِ آنی و شتاب زده ی هلن نداشت. ولی برای خاتونی که از پشتِ سر شاهدِ این منظره بود، هم زمان و هم تجربه 

ی که با احتیاط بر روی چشمانش کشیده شد را ببیند و این دستپاچگیِ ناشی از ی مناسب یاری میکرد تا دستانِ ظریف

 شنیدنِ سخنانشان را به چاالکی تشخیص دهد!

پذیراییِ بزرگ را دور زد.. بهار کنارِ شومینه نشسته بود و عروسکش را در دستانش میفشرد. آرام نزدیک شد و با 

 زد. دستش را روی دستانِ سام گذاشت!دو دست از پشت چشمانش را گرفت. بهار لبخند 

 مثلِ همیشه خودتی بابایی!_

 سام بوسه ای روی گونه اش نشاند. از جا بلندش کرد و روی زانوهایش نشاندش.

 از کجا فهمیدی شیطون؟_

 شانه ای باال انداخت.

 آسون... چون فقط شما چشمامو از پشت میگیری!_

 دماغش را با دو انگشت کشید.

 بزرگونه حرف بزنیم؟ یه کم_

 بهار اخم جدی ای کرد.

 اوهوم._

 او را روی صندلیِ رو به رویش نشاند. دستانش را در هم قالب کرد و کمی به طرفش متمایل شد.

دخترم شما دیگه بزرگ شدی. تا حاال هر چی رو که باید یاد میگرفتی یاد گرفتی و به هممون ثابت کردی که _

 حسابی بزرگ شدی!

 بهار سرتاسر غرور شد. شنیدنِ این سخنان تاییدمند از زبانِ پدرش برایش ارزشمند تر از هر چیز دیگری بود! نگاهِ

میدونی که مجبور شدم برای کاری برم رودهن.. کارم تا چند وقتِ دیگه تموم میشه و من برمیگردم. ولی برای  _

 مدتی شاید نتونم مرخصی بگیرم. متوجه هستی مگه نه؟

 ا باال و پایین کرد.سرش ر

باباها مجبورن برای آسایش و راحتیِ خانواده کار کنن. گاهی تو شهر خودشون.. گاهی جاهای دیگه.. درسته این _

دوری هم باباها رو هم بچه هاشون رو اذیت میکنه ولی عوضش خانوادشون به امکانات بیشتر ی میرسن.. راحت تر 

 یی؟زندگی میکنن! میدونی که چی میگم بابا

 مثلِ بابای آرمان که تو کشتی کار میکنه؟_

آره دخترم.. یا مثل همین المیرا که من با باباش دوستم.. یادته برای جشنِ تولدت اومده بودن؟ اون هم باباش _

مجبوره تو هواپیما کار کنه.. دائما تو پروازه و خیلی کم میاد خونه! ولی عوضش هر وقت میاد خونه با خودش یه 

 اسباب بازی و وسایل قشنگ میاره!عالمه 
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 بهار سرش را پایین انداخت.

ولی من اسباب بازی نمیخوام.. اصال نمیخوام هیچی بهتر بشه.. فقط دوست دارم بمونی.. دوس ندارم با مامانی دعوا _

 کنی یا قهر باشی! همین!

 به رویش زد.نفسی تازه کرد. دستش را روی موهای نرم و مواجِ بهار کشید و لبخند گرمی 

من با مامانی قهر نیستم... شما رو بیشتر از جونم دوست دارم..حتی اگه من جایِ دیگه ای هم زندگی کنم هیچی _

 عوض نمیشه دخترم. اینو میدونی مگه نه؟

بغضِ بهار شکست.. خودش را در آغوشِ سام انداخت و اشک ریخت. دستانِ سام چنگ شد.. دلش میخواست این 

 ند سخت از زبانِ خودش بپذیرد!رفتن را هرچ

نرو بابایی.. یا نرو یا منم با خودت ببر! من نمیخوام بزرگ شم! نمیخوام بزرگونه حرف بزنیم! اگه بری تمامِ اسباب _

 بازیهام و میشکنم.. دخترِ بدی میشم! من نمیتونم مثل المیرا باشم! من عروسک نمیخوام!

 اید قوی میبود؟ قطعا هرآن قدر که الزم بود..!چشمانش را با درد روی هم فشرد. چقدر ب

 ببینمت؟ داری گریه میکنی؟؟_

 بهار سرش را بلند کرد. نوک بینی و چشمانش قرمز شده بود.

وای وای وای... ناامیدم کردی بهار خانوم! منو باش که تعریفت و به همه کرده بودم. به همه مهندسا گفته بودم باید _

که مثلِ یه خانومِ جوونِ بیست ساله با صبر و حوصله و فهیمه...درک میکنه که باباش ممکنه یه ببینید.. دختری دارم 

 مدت نباشه! واقعا میخوای ناامیدم کنی؟

 بهار دستی روی چشمانش کشید و سرش را چپ و راست کرد.

 فقط دلم تنگ میشه! دستِ خودم نیست!_

 یرِ آخر را میزد.بارِ دیگر بهار را روی زانوهایش نشاند. باید ت

دخترم تنها امیدِ من تویی.. بعدِ من تو باید مثلِ یه شیرزن پشتِ مادرت باشی.. اگه تو خودت و ول کنی و گریه کنی _

 مادرت چی میشه؟ میخوام به بابایی نشون بدی که چقدر قوی هستی دخترم. این کار و واسه بابا میکنی؟

 . از معدود دفعاتی بود که روی صورتِ پدرش زبری حس میکرد.دستش را روی ته ریشِ مالیمِ پدرش کشید.

 قول میدم. ولی وقتی دلم برات تنگ شد چیکار باید بکنم؟_

 سام او را به طرف خودش برگرداند.

 آها... این سوالِ خوبیه! یادته یه ستاره ی بزرگ کنارِ ماه بود ؟ گفتم اون مالِ منه؟_

 ن کردبهار با ذوق سرش را باال و پایی

 همون که از همش پرنورتر بود؟_

آره بابایی... هروقت دلت تنگِ من شد برو تو حیاط زیرِ اون ستاره و زود به گوشیم زنگ بزن. اونوقت منم هرجا _

 باشم میرم زیرِ آسمون و اون ستاره رو نگاه میکنم. اینجوری انگار کنارِ همیم!

 پیشانی اش را به پیشانیِ سام تکیه داد.

 ود برمیگردی؟ز_

 چشمش را با اطمینان روی هم فشرد.

 زودتر از زود قشنگم... خیلی زود!_
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بغض مردانه اش را با زور فرو داد تا از ریزش اشکِ سمج اش جلوگیری کند. باید مقاوم میبود. مگر پدر نبود؟ مگر 

 نه این که پدرها مقاوم و قهرمان بودند؟ نبودند؟

 

 

*** 

 

اتاق را باز کرد و داخل شد. هلن مشغولِ جمع کردنِ کتاب داستان های به هم ریخته ی بهار بود. با دیدنِ  درِ نیمه بازِ

 خاتون دستپاچه از جایش بلند شد.

 شمااین؟_

خاتون لبخندی به رویش زد و روی تختِ صورتیِ بهار نشست. تختی که حتی یکبار هم بهار را روی خود جا نداده 

 بود.!

 با یکی درد و دل کنم.. هیشکی جز تو خونه نبود.. اجازه هست؟ دلم خواست_

لبخند دستپاچه ی دیگری زد و کنارِ خاتون نشست. ضربانِ قلبش هنوز هم تند و نامنظم میزد.. در حدِ مرگ 

 میترسید. از این نگاه های هوشیارانه و پرتجربه هراس داشت!

 اختیار دارین خاتون جون! خوشحال میشم!_

 عروسکِ روی تخت را در دست گرفت و به رو به رو خیره شد... انگار که به سفرِ دورو درازی رفته باشد! خاتون

نُه سالم بود که پدر و مادرم فوت شدن.. روستامون روستای کوچیکی بود! خونه ها گلی بودن و تابِ زلزله ی پنج _

یکی تازه داماد بود و اون یکی شش سالی میشد ریشتری رو نداشتن!. دو تا برادرِ بزرگ تر از خودم داشتم که 

 ازدواج کرده بود... اونا هم به رحمت خدا رفتن!

 آهی کشید...

پدرم دنیا دیده بود.... نُه کالس سواد داشت.. منم داشتم تو خونه با کمکِ اون میخوندم.. دستمون به دهنمون _

....خالصه اینکه همه جا زود پر شد که دخترِ غالم بی میرسید و زندگیه خوبی داشتیم. ولی نشد! سرنوشت نذاشت!! 

سرپرست مونده! تو اون زلزله فقط من موندم و همون چند درو همسایه. هر چی فامیل و آشنا داشتیم همه رفتن! فقط 

ر عموی بزرگم مونده بود اونم چون تو آبادیِ باالتر از ما زندگی میکردن و خونه هاشون محکم تر بود! منو گرفت زی

پر و بالش! پر و بال که چه عرض کنم. برام خیال و نقشه داشت!! میخواست منو به جای طلبش بده به ارباب! 

 پسرعموم حشمت نذاشت..!

تو شهر زندگی میکرد. بیست سالش بود. ساواک بود و همه ازش حساب میبردن! حتی پدرش! از دستم گرفت و با 

ستم. فکر میکردم میبرتم تا بفروشه.. بچه بودم و خوف به جونم افتاده خودش برد شهر.. اون موقع ها هیچی نمیدون

بود! خالصه سرت و درد نیارم مادر... من و برد خونش! چهار سالی بود که ازدواج کرده بود. زنش مریض بود. من 

 شدم چراغِ خونشون. میپختم.. میشستم.. درس میخوندم.

 خندید و دستش را روی پای هلن گذاشت.

 کالسِ هفت خوندم! خودش یادم داد!تا _

هلن سردرگم نگاهش کرد.. اسمِ حشمت خان را از زبانش زیاد شنیده بود. نمیدانست منظورش همان حشمت خان 

 است یا نه! خاتون نفسِ عمیقی کشید!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 8 7  

 

بودم به کسی که  تا چشم باز کردم دیدم شدم دخترِ چهارده ساله.. دلمو باخته بودم.. بی اختیار و بی دلیل.. دل داده_

برام هم پدری و هم برادری کرده بود! به کسی که زن داشت.. خونه و کاشانه داشت! شبا گریه میکردم. خودمو 

لعنت میکردم. نمیتونستم تو چشمای زنش نگاه کنم ولی جلوی احساسم و هم نمیتونستم بگیرم! به سال نکشید که 

 خونش شدم!زنش فوت شد.. سالِ زنش هم نشده بود که عروسِ 

 هلن با تعجب نگاهش کرد.

 اون هم شما رو میخواسته یعنی؟_

 خاتون خندید.!

اون موقع ها که عشق و عاشقی نبود مادرجون! مرد نباید چراغِ خونش خاموش میموند! نباید رخت خوابش سرد _

 ط یه لبخند زدم!میموند! عیب بود! منم جوون بودم و رعنا! یه شب اومد کنارم گفت حاللم میشی؟ منم فق

 هلن لبخند مالیمی به رویش زد.. کفِ دستانش عرق کرده بود. خاتون دستانش را در دست گرفت!

حشمت خان زیاد زنده نموند ولی تو همون چند سالی که موند و فرامرز و بهم داد برام کم نذاشت. میدونی چرا _

 موندم و قسمتم شد تا چشم و چراغِ خونش بشم؟

 سراسر سوال شد.چشمهای هلن 

به خاطر اینکه از احساسم مطمئن بودم! بابتش خجالت نکشیدم! درسته ممنوع بود و حقم نبود! اما جلوی احساسم و _

 نتونستم بگیرم! فقط پیشِ خودم نگه اش داشتم تا بارور بشه!

عید! دیگر شک نداشت که هلن سرش را پایین انداخت.. گونه هایش داغ شده بود.. کاش زمین باز میشد و او را میبل

خاتون از احساسش به سام با خبر است! از احساسی که از همان روزهای اولیه شکل گرفته بود و روز به روز پررنگ 

 تر میشد. خاتون سرش را باال آورد.

 ای؟هیچ وقت برای هیچی دیر نیست دخترِ قشنگم.. این شرایط فقط دو چیز میطلبه... صبر و زمان! از پس اش برمی_

سرش به اندازه ی وزنه سنگین شده بود و زبانش قفل.. تنها توانست تکانِ خفیفی به سرش بدهد. خاتون از جایش 

 بلند شد.

 اینجا رو ول کن بیا بریم پایین. نمیخوام پسرم بدونِ بدرقه راهی بشه.. زود بیا مادر!_

مین که خاتون پا از اتاق بیرون گذاشت ، اشک از جا بلند شد و بی حرکت چشمش را به فرشِ زیرِ پایش دوخت.. ه

به پهنای صورتش جاری شد. دلش میخواست میتوانست دلِ زمین را بشکافد و خودش را همراه با این قلبِ بیقرار 

خاک کند. احساس شرم میکرد.. هم از خودش و هم از احساسی که بی اجازه ی او در اعماقِ قلبش ریشه دوانده 

که به جز مردانگی چیزی برای خودش نگه نداشته بود! عشق به اسطوره ای بیمانند! بی تکرار و بود.. عشق به مردی 

 نایاب...!

 

سام کیف و مدارکِ مورد نیازش را داخل ماشین قرار داد.. چهره ی بهار با تمامِ ناراحتی اش آرام تر به نظر میرسید و 

م و دستی که با لطافتِ تمام روی دستِ دیگر نشسته بود، خاتون، مثل همیشه موقر و خونسرد، تنها با لبخندی گر

شاهدِ یک بدرقه ی دیگر بود! در این میان فقط یک چیز کم و ناقص بود! نگاه های پشتِ سرِ نیل! همان نگاهی که 

 تنها نصیبش از تمامِ خداحافظی ها بود! همان چشمانی که تا چندین متر روی آینه ی روبه رویش باقی میماند و در

 انتها در خمِ آخرین پیچ محو میشد!
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خم شد و بوسه ای با محبت روی موهای بهار نشاند.. عطر موهای مواج اش را با تمامِ وجود بو کشید و آرام زیر 

 گوشش زمزمه کرد:

 قول و قرارمون که یادت نرفته خانوم قشنگ؟_

 رش را چپ و راست کرد.بهار با لبخندی که با زور پشت بغض کودکانه اش پنهان شده بود ، س

 خوبه... ببینم چیکار میکنی!_

 مقابلِ خاتون ایستاد.. دستش را باال آورد و بوسه ای بر رویش نشاند.

 جونِ شما و جونِ اهل و عیالِ بنده... نبینم غصه کنیا؟ میدونی که پوست کلفتم.. همه چی روبه راه میشه! قول میدم!_

 هم گذاشت. خاتون چشمانش را با اطمینان روی

 برو به سالمت پسرم.. خدا پشت و پناهت!_

ایستاد و آخرین نگاه را به دختری دوخت که با نگاهی عجیب تر ازهمیشه، با کاسه ای آب، گوشه ای ایستاده و به 

 زیر پایش خیره شده بود. جلو رفت و مقابلش ایستاد.

میدونم همه جوره هواشو داری. ولی این روزا براش  هلن خانوم! حقی که شما روی این بچه داری هیشکی نداره..._

روزای حساسی خواهد بود! ازت میخوام بیشتر از قبل بهش توجه کنی! اگه مشکل یا اتفاقی پیش اومد گوشیم همیشه 

 روشن و در دسترسه... باشه؟

 چیزی به کم سوییِ یک شمعِ کوچک ته دلش را روشن کرد. لبخند غریبی زد و آرام لب زد:

 خیالتون راحت!_

 سام لبخندش را بی جواب نگذاشت.. ثانیه ای به چشمانِ پر از حرفش خیره شد و سریع نگاهش را برگرداند.

 همگیتون و به خدا سپردم! خداحافظ!_

سوارِ ماشین شد و بوقی برایشان زد.. هر چه بیشتر در این جمع میماند، دل کندن سخت تر میشد! طبقِ عادت 

به آینه ی مستطیلی کشیده شد.. چقدر جایِ نیل خالی بود! چشمش را از تصویرِ سه نفره ی پشتِ همیشگی نگاهش 

 سرش گرفت و به رو به رو خیره شد!

لرزش گوشی در جیبش او را از خیال و وسوسه ی آخرین خداحافظی با نیل بیرون کشید. میانِ دلش در کشمکش 

برود که امروز زودتر از همیشه از خانه خارج شده بود همه چیز  بود. میدانست اگر برای خداحافظی به دفتر کسی

قطعا سخت تر خواهد شد! نیل را میشناخت.. دیگر خوب میشناخت.. میدانست که این قایم باشک بازی ها تنها برای 

ز هم پنهان کردنِ بغض و دلسستی ایست که ممکن است برای هردویشان خیلی از تصمیم ها را تغییر دهد..! هر دو ا

میگریختند.. مانند مسافرانِ قطاری که زمانِ حرکت قطار جداگانه ی هر یک رسیده بود و مجالی برای خداحافظی 

 نداشتند!

شماره ی ناشناس اخم هایش را در هم کرد. بی توجه به شلوغیِ جاده و امکانِ وجود افسر گوشی را روی گوشش 

 گذاشت.

 بله؟_

 باز کرد.. چهره اش سرد و سفت شد.صدای پارسا اخم هایش را از هم 

 سالم!_

 سالم.._
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 هر دو قدری سکوت کردن و در نهایت سکوت را پارسا شکست.

 میشه چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟_

 دارم به اتوبان میرسم! دیگه دیره!_

 هر جا بگی میام.. مهم نیس کجا.. فقط بذار چند دقیقه حرف بزنیم!_

ی به ساعتش انداخت. راهنما زد و گوشه ای خلوت نگه داشت. پارسا همچنان منتظر شنیدن نفس عمیقی کشید.. نگاه

 جوابش بود. نگاهی به اطرافش انداخت و گفت:

 اولِ اتوبانِ شهید بابایی ایستادم.. بعد از پل هوایی!_

 تا بیست دقیقه میرسونم خودمو!_

. 

. 

شینِ سام دقیقا چند متر جلو تر از او توقف کرده بود. سوار شد و عینکِ آفتابی اش را کنار گذاشت و پیاده شد. ما

 سالمِ زیر لبی گفت. سام یک دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و به رو به رو خیره بود.

هرچقدر فکر میکنم به جواب نمیرسم! دیگه چیزی نیست که به خاطرش بخوای منو ببینی! چیزی که به خاطرش تو _

 رضِ نیم ساعت خودت و برسونی این ورِ شهر!این ترافیک در ع

 پارسا لبخند یک طرفه ای زد..دو طرف پالتویش را به هم نزدیک کرد و به ماشین های رو به روخیره شد.

خیلی چیزا هست که من و تورو با هم رو در رو کنه سامیار... زندگی یه جورایی ما رو به هم وصل کرده که بخوایمم _

 ی هم فرار کنیم! نمیتونیم از سایه

 سام سرش را برگرداند و به نیم رخ اش خیره شد.

 برای چی اومدی؟ یه بازیه جدید؟_

 خطِ عمیقی میانِ پیشانی اش افتاد.

 نه... بازی نه! فقط اومدم بگم حق نداری بری!_

 خندید.

 و اینو تو به من میگی؟ که حقِ چی رو دارم؟_

ه تو میگه که به خاطر از دست ندادنِ تو پدرِ واقعیش رو از دست داده! حاال میخوای نه.. من نمیگم... اینو بچه ای ب_

 تو هم بزنی به چاک و همه چی تموم؟ این حق و نداری مرد! کوتاه بیا!

 پوزخند صداداری زد.

 ببین کی داره از حق و حقوق حرف میزنه! جالبه برام.. بازم بگو!_

 ف سام گرفت.برگشت و انگشت اشاره اش را به طر

تو مردی درست.. مردونگی کردی درست... واسه بچم پدری کردی درست.. ولی بهت اجازه نمیدم هر چی _

خواستی در موردم بگی.. مطمئن باش اگه خودتم جای من بودی تو اون لحظه انتخابت همون راه بود. من نرفته بودم 

 مجبور نباشه به خاطر دو تا امضا و اجبار باهام زندگی کنه! سیزده بدر میفهمی؟ زندگیمو اینجا گذاشتم و رفتم تا زنم

 لبخند غریبی زد.

 منم دارم همین کارو میکنم! تفاوتی بینمون نیست!_
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هست.... خیلی تفاوت هست. من مجبور بودم ولی تو نیستی...من پای آبروی خودم و نیل در میون بود که رفتم ولی _

 اون بچه از اینجا مونده از اونجا رونده بشه؟تو چی؟ داری میری که چی بشه؟ که 

 سکوتِ سام کالفه اش کرد... این مرد تصمیمش را گرفته بود!

فکر نکن برام آسونه که بیام اینجا و به پات بیفتم تا از زندگیِ کسی که تا عمر دارم دوستش خواهم داشت نری _

این زندگی بمونم! هر جوری دوست داری فکر کن.. بیرون! که زار بزنم برای بچم پدری کنی من همچنان بیرونِ 

دنبالِ منافعی برای خودم نیستم! من زندگیم و باختم. نیل دیگه هیچ وقت منو به عنوانِ مرد قبول نمیکنه! من این 

باخت و قبول کردم و عقب کشیدم. تا ماهِ بعد هم برای همیشه از ایران میرم! فقط نذار چشمم به پشت سرم بمونه! 

 وام زندگیِ نیل از هم بپاشه! بهار به تو خیلی وابسته ست . چیزی برای فرار وجود نداره! خواهش میکنم بمون!نمیخ

 سام همچنان در سکوت به رو به رو خیره بود.

اگه تو نبودی معلوم نبود این زندگی به کجا کشیده میشد.. نیل حق داره که نخواد از دستت بده! و در مقابلش من! _

هیچ وقت فرصت نداشت خودش و به کسی که دوستش داره ثابت کنه! کسی که فقط از خودش آوار و  مردی که

 بدبختی گذاشت!

 سیگاری بیرون کشید و گوشه ی لبش گذاشت. سرش را به پشتِ صندلی تکیه داد.

اومدم. تا ابد هم  میدونی چیه؟ هر جوری که فکر میکنم میبینم این زندگی حقِ من نیست! من با تاریکیِ خودم کنار_

کنار میام! ولی به شرطی که بدونم نیمه ی دیگم هنوز روشنه! آخرین خواستم از زندگی اینه که بهار و نیل خوشبخت 

 و خوشحال باشن!

 هنوز نفهمیدی نه؟_

 دست از تقال کردن برداشت و فندکِ بی گاز را روی داشبورت انداخت.

بری همه چیز بهتر میشه.. حاال هم که دوباره میخوای بری داری به همین  وقتی داشتی میرفتی معتقد بودی که اگه_

 عقیده تکیه میکنی! هنوزم خودخواهی پارسا!

 پارسا برگشت و با تعجب نگاهش کرد.

 راست میگی خودخواهم! برای خودی که نمونده خودخواهی میکنم.. ولی تو چی؟ توضیحی برای کارت داری؟_

انداخت. با حرکتی آنی سیگار را از گوشه ی لبش گرفت و گوشه ی لبِ خودش گذاشت. با نگاه گذرایی به پارسا 

آرامش فندکِ قدیمی و اصیل پدرش را از داشبورت برداشت و سیگار را آتش زد. دو پکِ عمیق زد و شیشه را پایین 

 کشید. پارسا با حیرت نگاهش کرد. نگاهش را با کج خندی پاسخ داد.

 منکرشم نمیشم که آروم میکنه!اهلش نیستم ولی _

 من هنوزم منتظر جوابت ام! این همه راه نیومدم تا شاهد اولین سیگار کشیدنت باشم!_

گفتم که... تو خودخواهی...چیزی که پیشِ خودت پیش بینی میکنی میشه اصل زندگیت و همیشه هم بعد ها _

انتظارشو داری! بعضی وقتا خیلی چیزا قابل پیش بینی میفهمی که اشتباه کردی! زندگیِ دیگران طوری پیش نمیره که 

نیستن! آدما همیشه اون جوری نیستن که فکر میکنی! پنج سال پیش رفتی و فکر کردی بعد رفتنت نیل یکی دوماهی 

آبغوره میگیره و فراموش میکنه! ولی میبینی که نشد.. حاال هم میخوای بری و مسئولیت خودتو گردن یکی دیگه 

ا یه مشت عقیده ی مزخرفِ دیگه! من اگه دارم از شکافِ این زندگی میزنم بیرون به خاطر خودم نیست! بندازی ب
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هیچ مردی حاضر نمیشه زندگیشو ول کنه و بره... چه بد و چه خوب مرد خونشو دوس داره.. چه سرد و چه گرم 

 زندگیش براش با ارزشه!

 برگشت و به چشمانِ منتظر پارسا زل زد.

نم آسون نیست... واسه من سخت تره که بشینم و برات از مجبوریت هایی بگم که ایمان دارم با اتفاق برای م_

افتادنش زندگیِ همسرم بهتر خواهد شد. دوس ندارم تو چشمات نگاه کنم و با کمالِ بی شرمی و بی غیرتی بگم زنم 

 دلش با یکی دیگست. این حق و ندارم مگه نه؟

 د.پارسا ناباور نگاهش کر

اون دوستت داره... اگه نداشت این همه به هم نمیریخت... اگه نداشت من هیچ وقت عقب نمیکشیدم ! داری اشتباه _

 میکنی!

من اشتباه نمیکنم... هیچ وقت نکردم! از اول هم میدونستم دارم چیکار میکنم!حاال هم میدونم! این زندگی بار نداره _

داشتم براش ازین کاستی ها بگم ولی اگه امروز روزِ گفتنِ باشه... منم  پارسا.. تو آخرین نفری هستی که دوست

میگم. نیل با من آینده ای نداره! داره مثلِ یه مرده تو خونم زندگی میکنه! خودشو.. احساسشو.. راهشو گم کرده! من 

 نمیرم که شونه خالی کنم! دارم میرم تا خودشو پیدا کنه!

 انش را بست.سرش را به پشت تکیه داد و چشم

میدونی فرقِ من و تو چیه؟ من هیچ وقت عشق رو باور نداشتم.. تو عقیده ی من جایی برای عشق نیست! برای من _

دوست داشتن و ارزش واحترامی که برای شریکت قائلی خیلی باارزش تر از عشقه! من نگاه اول و باور ندارم... یه 

محبت و احترام زندگی کردن و از همه ی نداشته هام جمع بندی کردم و  شبه تپیدنِ دل و باور ندارم! ولی یه عمر با

یاد گرفتم! من و تو خیلی با هم فرق داریم پارسا... و اون زنی که پنج سال تو خونه ی من زندگی کرد، نتونست با این 

 تفاوت بسازه!

 مکثی کرد و ادامه داد:

داره روز به روز بزرگتر میشه رو ببینه و با حسرت بزرگ شه!  بهار داره بزرگ میشه... دلم نمیخواد این خالء که_

برام مهم نیست نیل تو رو ببخشه یا نه! برام مهم نیست با هم آینده ای داشته باشید یا نه! برای من فقط اون مهمه... 

نی دیگه وقتِ کنار نیل... وقتی میبینم بدونِ من هم میتونه این زندگی رو بچرخونه بدونِ اینکه نیازی بهم حس کنه یع

 کشیدنه... من به نفعِ تو کنار نمیکشم .. من به نفعِ خود نیل دارم میکشم کنار! سعی کن اینو بفهمی!

 پارسا لبخند تلخی روی لب آورد.

 پس تصمیمت و گرفتی آره؟_

 ماشین را روشن کرد و سیگار را بیرون انداخت.

از زندگی رسونده که نیازی به هیچ مردی حس نمیکنه! میفهمی که  متاسفم که اینو میگم ولی نیل خودش و به جایی_

 چی میگم؟

 تلخ زمزمه کرد:

 آره ... میفهمم!_

خوبه.. پس اینم بدون تا وقتی که اسمش تو شناسنامه ی منه حق نداری حتی با گوشه ی چشمت نگاهش کنی! در _

 این باره شوخی ندارم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

4 9 2  

 

 با جدیت گفت: از ماشین پیاده شد. سرش را خم کرد و

 اگه همچین قصدی داشتم حرفای امروز هیچ وقت بینمون زده نمیشد!_

 قصدِ رفتن کرد که سام از پشتِ سر صدایش زد. قدمِ رفته اش را برگشت و منتظر بهش چشم دوخت.

 یک بار با رفتنت همه چی رو خراب کردی... نذار تاریخ تکرار شه!ا_

 شید که ماشین از جایش کنده شد و میانِ گرد و خاک و غبارِ کنارِ جاده محو شد!پارسا سردرگم به کلماتش می اندی

 

 دو ماه بعد

 

نفس هایش کشیده و منقطع شد. بطریِ آبی را که نسیم به طرفش گرفته بود با دستانِ لرزانش گرفت و یک نفس 

ستش را روی سرپوشِ آبی رنگِ بطری سر کشید. چشمانِ نگرانِ نسیم این روزها حالِ خرابش را خراب تر میکرد! د

 نگه داشت و زمزمه کرد!

 نیومد!_

نسیم لبخندِ نگرانی به رویش زد. سالنِ پر رفت و آمد اجازه نمیداد به درستی صدای نیل را بشنود. سرش را نزدیکِ 

 گوشش برد و همزمان بازویش را در دست گرفت.

 یکنه! بریم تو ماشین حرف میزنیم!عزیزم بلند شو بریم.. این شلوغی حالت و بدتر م_

 سرش را به چپ و راست تکان داد.

 حتی حاضر نشد برای بارِ آخر منو ببینه! یعنی انقدر اذیتش کردم؟_

نسیم نفسِ کالفه ای کشید. تلفن همراهش در جیبش بی وقفه میلرزید و اسمِ عمو فرهاد رویش خودنمایی میکرد! 

 ردیا با چهره ای درهم بهشان نزدیک میشد.چشمش را به انتهای سالن دوخت. ب

 پاشو قربونت برم.. ببین بردیا هم اومد!_

بی صدا به نزدیک شدنِ بردیا چشم دوخت.. به محضِ رسیدنش دستش را میان موهایش فرو برد و نفس حبس شده 

 اش را بیرون داد. کالفگی و ناراحتی از وجناتش پیدا بود!

 ین؟شما که هنوز نرفتین تو ماش_

نسیم با چشم به نیل اشاره کرد. بردیا خم شد و بطریِ آب را از میانِ دستانش گرفت و مابقی اش را سر کشید.. نیل 

 اما در دنیای دیگری بود! دنیای جدید چند دقیقه ای اش! دنیایی بدونِ حضورِ مرد!

 !پاشو آبجی... با اینجا نشستن چیزی درست نمیشه! اگه قرار بود بیاد میومد_

 قطره ای درشت از اشک روی گونه اش غلتید. ناباور دوباره زمزمه کرد:

 یعنی انقدر از من بدش میاد؟ انقدر اذیتش کردم؟!_

بردیا بازویش را در دست گرفت و بلندش کرد. مانند رباطی کنارش راه افتاد. پیش رویش صفحه ی جدیدی بود و 

میانِ گذشته و آینده اش گیر افتاده بود! درکِ درستی از زندگی  پشتِ سرش دفتری پر از خاطراتِ فراموش نشدنی!

اش نداشت! از تصمیمش پشیمان نبود... سام را برای خودش و به خودش بخشیده بود.. نمیخواست دیگر باری بر 

روی دوشش باشد.. وصله ای ناجور بر روی زندگیِ بی نقصش! نمیخواست از او فرصتِ زندگی کردن را بگیرد! 

واهی کند و برای پایداریِ زندگیِ خودش این خستگی را نادیده بگیرد. از تمامِ این ها پشیمان نبود ولی زندگی خودخ

ای بدونِ سام! نمیدانست.. مطمئن نبود! انگار هرگز در زندگی بدونِ سام نبوده! حمایت های بی وقفه اش آنقدر 
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و گذشته بود... احساسِ کسی را داشت که زیر پایش به پررنگ و اثبات شده بود که در همین چند دقیقه ای که بی ا

 یکباره تهی شده باشد. شناسنامه اش سبک شده بود و او از این بی وزنی بیم داشت!

 توقف ماشین او را متوجه اطراف کرد. از دیدنِ درِ بنفش اخم هایش در هم شد.

 چرا اومدیم اینجا؟_

 بردیا به طرفش برگشت.

ودتون نخواستین؟ نگو که یه شبه دشمن شدین! اون پیرزن و بچه چه گناهی کردن؟ اصال به بس کن نیل! مگه خ_

 بهار فکر میکنی؟

 آستین پالتویش را با دست کشید.

به همه چیز فکر کردم بردیا... موندنِ من تو این خونه درست نیست! از هر زاویه ای نگاه کنی.. هرجوری نگاه کنی _

اندازه ی مامان دوست دارم.. ولی وقتشه مستقل بشم! اینجوری برام کنار اومدن باهاش  عرف نیست! من خاتون و به

 راحت تره!

 دستی به موهایش کشید.

بریم تو... یکم بشینیم بلند میشیم! بابا بیچاره نگرانه! وسایلت و که بردی چپوندی تو زیر زمینِ خونه دوستت.. _

 که کال غیبی! این پیرزن چه گناهی کرده؟!بهارم که میذاری پیشِ این و اون.. خودتم 

نگاهش سراسر آه شد.. راست میگفت.. خاتون... حتی سام چه گناهی داشتند؟! سام.. آخ سام.. سامی که حتی حاضر 

 نشد در جلسه ی آخر دادگاه شرکت کند!

 باشه بریم! ولی اگه اصرار کرد..._

 نسیم حرفش را قطع کرد.

 بهت کلمه ای گفت نرو یا بمون؟ مگه وقتی وسایلت و بردی_

 سرش را پایین انداخت.

 همین دو دلم کرده... همشون از خدا خواسته بودن! چه داغی بودم روی دلشون!_

بذار بره مادرجون... پرنده تا از بلندی نپره بال و پرِ پروازش  "صدای خاتون برای بارِ هزارم در گوشِ نسیم زنگ زد.

پیشِ ما و متکی به ما زندگی کنه نمیتونه برنامه ای برای آیندش بریزه!... ما تا زمانی که نیاز باز نمیشه! تا وقتی که 

بود پیشش موندیم. وقتش رسیده خودشو به سرنوشت نشون بده.. بجنگه... برای زندگیش برنامه بریزه! منه پیرزن 

جوونیش تو این خونه هدر شه! اینجا دیگه جاش آفتابم لبِ بومه... ولی اون جوونه و هزار تا آرزو داره! نباید عمر و 

 "نیست!

 سرش را با افسوس تکان داد.

 داری بی انصافی میکنی ... تو هیچی نمیدونی!_

بی توجه به لحن کنایه دارِ نسیم پیاده شد.. سوز و سرمای زمستان تا پوست و استخوانش را میسوزاند. زنگِ در را 

که در بی جواب باز شد. قلبش در سینه کوبید! اگر سام هم آنجا بود چه؟ قدمی  فشرد و منتظر ایستاد. طولی نکشید

 به عقب برگشت که دستِ بردیا پشتِ کمرش قرار گرفت.

 میدونم به چی فکر میکنی! سام اینجا نیست!_
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از همین  نفسِ بلندی کشید و داخل شد.. برقِ چشمانِ مهربانِ خاتون را که دید، تمامِ اراده اش در هم شکست..!

 میترسید! جلو رفت و در آغوشش حل شد. اشک هایش یقه ی پیراهنِ بلند و بافتنیِ خاتون را خیس کرد.

 همه چی تموم شد خاتون جون... دیگه تموم شد!_

 دستِ خاتون نوازشگر روی موهایِ از روسری بیرون زده اش نشست!

 اشتباه میکنی دخترم! هیچی تموم نشده!_

توی نرمِ کنارِ شومینه نشستند! چقدر دلش برای گرمای این خانه تنگ شده بود! بردیا و نسیم ، بعد از کنارِ هم روی پ

سالم و احوال پرسی، دورتر از آنها روی راحتی ها نشسته بودند! نیل سرش را روی سرشانه ی خاتون گذاشت... 

بود. نفس راحتی کشید.. بی شک بهشت در  جایی که بارها و بارها اشک هایش را بی بهانه و ترس رویشان رها کرده

 چند قدمیِ این زن بود! بویش را استشمام میکرد!

نیومد خاتون... حتی حاضر نشد برای آخرین بار هم و ببینیم! تا حاال چندین بار اومده و بهار و دیده ولی خودشو از _

 من قایم میکنه!

 لبخندِ دردمندِ خاتون را ندید.

مادرجون! دلش نمیخواست کوچیکترین تردیدی تو دلت باشه! از وقتی تو خودتو از هممون  به خاطرِ خودت بود_

 پنهون کردی حس کرد اگه نباشه و به چشم نیاد راحت تری!

 دستش را روی صورتش کشید و به چشمانِ خاتون زل زد.

 کجاست خاتون؟ ازش خبر دارین مگه نه؟ اگه تهران نیست کجاست؟_

 با اطمینان روی هم گذاشت. با همان لبخندِ غریب و دردمند.خاتون چشمانش را 

رودِ هن... از داخلِ همون پروژه قبلی یه پروژه کوچیکِ دیگه قبول کرده! دلش نمیخواد بیاد تهران! شاید بهتر باشه _

 یکم از اینجا دور باشه!

 نگاه دلخورش رااز خاتون گرفت.

 منزجر باشه! کم بودم... ناقص بودم.. زنِ زندگی نبودم میدونم ولی... هیچ وقت فکرشو نمیکردم تا این حد از من_

هیچ وقت نه براش کم بودی نه ناقص.. پسرم باهات خوشبخت نبود درست.. منکرش نمیشم. هیچکس نمیتونه با _

ه زنی که از تخت و رخت گرفته تا دل و احساس باهاش غریبه و بیگانه ست خوشبخت بشه! ولی دلش خوش بود! ب

همون چراغِ روشنِ خونش! به همون صدای خنده و بازیِ بهار! به همون سفره چند نفره! مطمئن باش هیچ اجباری در 

 کار نبود مادرم!

 چشمانِ نیل سراسر سوال بود.

پس چرا رفت؟ چرا خواست رشته ی این زندگی رو قطع کنه؟ اگه خسته نبود پس چرا از من و بهار گذشت _

 خاتون؟

 فه از جایش بلند شد. صدای آرامش را فقط نسیم شنید.بردیا کال

 میرم تو حیاط یه هوایی بخورم!_

 سرده بردیا!_

 لبخندی زد

 سرد تر از اینجا نیست!_
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 خاتون نگاهِ طوالنی ای به چشمانِ نیل کرد. از همان هایی که یکجا و یک نفس صدها سوال را پاسخگو میشد.

.. فقط نمیخوای به خودت بقبولونی! سام کاری رو کرد که باید میکرد! ثابت کرد که جوابش رو خودت بهتر میدونی._

پسرِ منه! چون اگه منم اون روز توی کوچه به جای اون بودم و چیزی رو که اون حس کرد حس میکردم، قطعا 

 تصمیمِ منم همون بود!

 سرش را با شرم پایین انداخت.

احساسِ دلت شرم نکن! این حرف رو از من به یادگار داشته باش! خداوند  خجالت نکش مادر... هیچ وقت به خاطرِ_

قلب رو چراغی قرار داد تو تاریکیِ مطلقِ دنیای درونِ انسان! چراغی که تحت هر شرایطی راه رو نشونش بده! هیچ 

 وقت به احساس دلت شک نکن! بابتش خجالت نکش!

 میخواستم به پارسا برگردم... من فقط شوکه بودم! سام اشتباه میکنه! من اگه_

 دستش را باال آورد.

هیچ وقت فکر کردی شاید این تویی که داری اشتباه میکنی؟ هیچ وقت از بعُد دیگه ای به این زندگی نگاه کردی؟ _

از اینکه حق نداشتی بهار و از پارسا پنهون کنی؟ اینکه اون هر بدی هم بهت کرده باشه تاوانش این نبود؟ اینکه بعد 

این همه ناحقی ای که تو و سام در حقِ پدرونگیش کردین بازم در کمالِ بزرگواری بهار و بهتون بخشید؟ اینا رو 

میبینی یا فقط پارسا برات یه هیوالست که تو ذهنت با همون چهره ی پنج سال پیش مونده؟ چرا چشماتو باز نمیکنی 

اشته.. . اون هم خودخواهی کرده! تو کدوم عصر زندگی مادر؟ سام رو برای خودت کردی خدا؟ اون هم اشتباه د

میکنیم؟ پنهون کردنِ یه بچه از پدرش! میدونی میتونست با یه شکایت پدرِ هر دوتون و در بیاره؟؟ ولی گذشت.. هم 

 از گناهتون و هم از بهار! چند تا مرد و میشناسی که این برخورد و داشته باشن؟

بود! چیزی برای گفتن نداشت.. حیران بود و سردرگم.. سردرگم تر از همیشه!  چشمانش ثابت و دهانش نیمه باز

احساس میکرد یک جایی خیلی دور از زمین و جاذبه اش! یک جایی میانِ کهکشانِ شیری، خودش را گم کرده! جایی 

 معلق بودند! که همه چیز بی وزن و پوچ بود! منطق اش.. معیارهایش... وجدانش... احساسش و حتی خودش در خالء

از خانه که خارج شد سرش به اندازه ی وزنه ای سنگین بود! همه چیز خارج از پیش بینی و برنامه ریزی اش پیش 

میرفت! مردِ روزهای سخت اش دیگر نبود... نه در کنارش ونه مثل همیشه پشتِ سرش...تنها چیزهایی که از زندگیِ 

لق بودند! شناسنامه ای خالی از اسم در کیفش... وجدانِ سرگردان و این لحظه اش داشت میانِ خالء بی پایانش مع

احساسِ سردرگم اش.. حرف های سنگین تر از وزنه ی صدکیلویی ای که از زبانِ خاتون روی سرش فرو آمده بود... 

کودکی که بیخبر  مردِ سخن های نیش دارِ خاتون که در همان روزِ بارانی کنارِ ریل قطار جا مانده بود .....و در نهایت

از همه جا و همه چیز، گوشه گیر تر از همیشه! به انتظار آمدنِ آخرین امید زندگی اش بهانه گیری میکرد! کجای این 

زندگی از آنِ او بود؟ کجایش حقیقی تر بود؟ کدامش حق بود؟ نمیدانست! مثل تمام سردرگمی هایش برای این 

 سوال ها هم جوابی نداشت!

قفل چرخاند و داخل شد... کلیدی که مادرِ مهربان و سالخورده ی گالره در اختیارش گذاشته بود تا در کلید را داخل 

این چند روزی که مهمانِ آنها بود و دیر به خانه می آمد موذب نباشد! در زندگی هرگز این همه احساسِ خستگی 

دورِ شهر بی هدف چرخیده بودند و بدونِ کلمه نکرده بود! بعد از ساعت های بلندی که همراهِ بردیا و نسیم دور تا 

ای خیره به پنجره، به این سرانجامِ مبهم اندیشیده بود ؛ حاال خلوتی داشت که حتی آن هم ازآنِ خودش نبود! بردیا و 

 "خودم مهمونم... نمیتونم کسِ دیگه ای رو پیشم نگه دارم"نسیم رفته بودند! خودش اینگونه خواسته بود! گفته بود : 
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در جوابش  "مگه بی صاحب و بی کسی؟ چرا برنمیگردی پیشمون تا یه مدت؟ اینجا که کارا خوابیده! "و شنیده بود:

لبخند تلخی زده بود و بردیا، در نی نیِ چشمانِ نمناک و غمگینش به بیهودگیِ هر گونه حرف و سخنی پی برده بود! 

بی میل و رغبت تهران را به همراهِ نسیمِ از او ناراضی تر ترک  و در انتها...با دلی پر از نگرانی برای خواهر کوچکش،

 گفته بودند!

نورِ خفیفی داالنِ قدیمی و باریکِ متصل به آشپزخانه را روشن میکرد.. از راه رو گذشت و به آشپزخانه ی کوچک 

ر افکارش هم میزد! آمدنِ رسید. گالره تاب و شلوارکِ گشاد و راحتی بر تن داشت و شیرِ گرمِ داخل لیوان را غرق د

 نیل را که دید لبخند بی حواسی زد . دستش را دراز کرد.

 کِی اومدی؟ نشنیدم!_

نیل دستش را فشرد و مقابلش روی صندلی نشست.. روسری اش را با کالفگی از سرش برداشت و دستش را زیر 

 ابل تشخیص بود.موهایش برد. چهره ی زرد و بی رنگ و لعابش از زیر همان نور ضعیف هم ق

 بهار خوابیده؟ خاله گوهر کجاست؟_

 بهار تازه خوابیده... نمیخوابید. تورو میخواست. مامان هم که میدونی... سرِ شب میخوابه! شام خوردی؟_

 آره... دستت درد نکنه گالره.. تو این چند روز به اندازه یه عمر شرمندت شدم!_

 ا هر وقت که بخوای.. ولی برنامه ای داری؟ چیکار میخوای بکنی؟اینجا رو مثل خونه ی خودت بدون... ت_

 نفس عمیقی کشید.. نه! امشب گنجایشش را نداشت!

 میشه فردا حرف بزنیم؟ حالم اصال خوب نیست!_

 البته!_

 در چهره اش دقیق شد.

 چیزی شده گالره؟ مثلِ همیشه نیستی!_

 ت:لبش را به دندان گرفت و بعد چند لحظه مکث گف

 سام اومده بود.. یکم با بهار بود و بعد رفت!_

تمامِ وجودش لرزید.. سام اینجا بود... در تهران بود و برای آخرین جلسه ی دادگاهشان او را با وکیلش طرف کرده 

 بود... سام اینجا بود!!

 خیره به لیوانِ شیر زمزمه کرد:

 نیومد دادگاه!_

 .گالره دستش را روی دستِ نیل گذاشت

 میدونم... فقط یه کلمه گفت نمیتونستم برم! خیلی حالِ عجیبی داشت! چهرش از پیشِ چشمم کنار نمیره!_

 حس کرد محتویات معده اش تا گلویش باال می آید.. سراسیمه برخواست!

 میرم پیشِ بهار.. بیدار میشه میبینه نیستم میترسه!_

 گالره چشمهایش را با ناراحتی روی هم گذاشت.

 برو گلم.. شبت بخیر!_

داخلِ اتاق شد. بهار روی تشکِ پشمی کنارِ پنجره خوابیده بود. کنارش رختِ خوابی آماده برای نیل پهن بود! فاصله 

ی پنجره تا زمین خیلی کم بود و هره ی عریضی داشت. همان جا باالی سرِ بهار روی هره نشست. شیشه ی سردِ 
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زی عرق کرده بود. سفیدیِ حیاطِ برفی در امتداد خطوطی که قطرات آب ایجاد مشرف به حیاط از گرمای بخاریِ گا

 کرده بودند پیدا بود! نگاهی به ساعتِ گوشی انداخت.

دقیقه بود. میدانست که سام در این ساعت هرگز نمیخوابد! تعلل را کنار گذاشت و شماره اش را گرفت!  09:02

 ی سام در گوشی پیچید. بعد از چند بوقِ متوالی صدای آرام و خسته

 الو؟_

 سام؟_

لرزانش قلبِ سام را فشرد! نفسی صدادار کشید و دستش را روی پیشانی اش گذاشت. خواست بگوید  "سام"تلفظ 

 جانم؟ ولی لبش را گزید و جلوی کالمِ همیشگی اش را گرفت.

 بله؟_

 .این بار نیل نفس عمیقی کشید. از باال به تنفس منظم بهار خیره شد

 نیومدی!_

 جواب نداد...

 تموم شد... به همین راحتی!_

 هیچ وقت شروع نشده بود!_

 دستش را روی قطره ی آب کشید.

 از دستم راحت شدی!_

 تلخ خندی کرد.

 بی انصافی! مثلِ همیشه!_

 نیل پیشانی اش را به پنجره تکیه داد.

 د بود ولی...نمیدونم قراره بدون تو چجوری بگذره.. قطعا سخت خواه_

 ولی حس میکنی میتونی از پس اش بربیای مگه نه؟_

 چشمهایش را تا جایی که توان داشت باز نگه داشت و رو به باال.. نمیخواست امشب قطره ای دیگر اشک بریزد!

 شاید.. !_

 نیل؟_

 چقدر دلش برای این لحن گرم و مردانه تنگ میشد!

 بله؟_

 کنی؟برنامت چیه؟ میخوای چیکار _

 خنده ای عصبی کرد.

 هنوز چند ساعته که از دستم خالص شدی.. قراره چیکار کنم؟!_

 میدانست که متوجه منطورش شده است.. صدایش آرامتر شد.

اون امضا و نسبت مزخرف برام پشیزی ارزش نداره.. میدونی که برام فقط تو مهمی! حتی اگه باهات هیچ نسبتی هم _

 نه؟نداشته باشم! میدونی 

 لحنش کنایه دار شد.
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 آره... میدونم!... برای همین امروز نیومدی؟_

سام چشمانش را بست. چه خوب بود که نیل نمیتوانست او را ببیند! قطعا وجودش در اتاقِ خالی از وسایلِ نیل 

 توضیحی برای توجیه نداشت!

 میدونی چرا نیومدم!_

 پوستِ کناریه ناخنش را در دست گرفت.

م با بهار احساسِ تنهایی میکنم! نمیکنم.. ولی حسِ خوبی ندارم! اون قدر ها هم که حدس میزدی خودکفا نمیگ_

 نشدم!

 گفتم که... هنوز خودت و باور نداری! کافیه باور کنی! تو خیلی قوی تر از این حرفا ای. مگه نه؟_

 لبخند آشنایی زد و غرق خاطراتش شد.

 فتی!پوست کلفت... همیشه اینو میگ_

 سام خندید.

 آره.. پوست کلفت... لجباز و یکدنده...مقاوم و شکست ناپذیر.... نیستی؟_

 هستم!_

 نیل؟_

 کالفه شد.. این لحنِ آشنا امشب قصد جانش را کرده بود.

 بله؟_

 دوستش داری... شک ندارم!_

 د.ضربان قلبش شدت گرفت. حرف های خاتون دوباره در سرش تکرار شد. جوابی ندا

 نیل؟_

 کالفه جواب داد:

 بله؟؟_

 میدونی که همیشه میتونی روم حساب کنی! مگه نه؟_

 خیره به نقطه ای لب زد:

 نمیدونم!_

 میدونی... تو هر شرایطی هستی باش.. هرکی هر چی میخواد بگه! من همیشه پیشتم! هر وقت که بخوای!_

 ر کرد.چشمانش به عهدشان وفا نکردند. اشک دیدگانش را تا

 سام؟_

 صبر کرده بود؟ با همین لحن و احساسِ صمیمی!"سام "نتوانست مقاومت کند.. چقدر برای شنیدنِ این 

 جانم؟_

بهم قول بده.. قول بده خوشبخت بشی.. بهم ثابت کنی اشتباه نکردم... اونقدر خوشبخت باشی که با دیدنت درد و _

 غمِ خودم یادم بره. قول میدی؟

 رگیِ گردو در گلویش گیر کرد.. آب دهانش را به سختی قورت داد و آرام گفت:چیزی به بز

 قول میدم!_
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صبح با حس شدید قلقلک پرزهای بینی اش چشمانش را باز کرد. با چشمانِ شیطانِ بهار مواجه شد. نیشش تا 

 ت فشرد.بناگوش باز بودو تکه ای از موهای سرش را دست گرفته بود. دماغش را میانِ دو انگش

 نمیگی پا میشم سرِ صبحی با شکمِ گشنه میخورمت؟_

 دستش را جلوی دهانش گذاشت.. خندید و ابرو باال داد.

 باشه بخند... وقتی همه جات و قلقلک دادم حالیت میشه!_

داشت و این را گفت و روی بهار پرید. صدای خنده ی هردویشان اتاق را پر کرد. او را داشت... هنوز دخترک اش را 

چه عجیب بود که این را تنها و تنها مدیونِ بخششِ کسی بود که حتی فکر کردن به لحظاتِ با او بودن هم برایش 

 تداعی بزرگی از غم و کاستی ها بود!

 گوهر وارد اتاق شد.. در دستانش قوریِ کوچکِ چای قرار داشت. با لبخند به منظره ی زیبای رو به رویش خیره شد.

 بخیر.. چیه سر صبحی اتاق و گذاشتین رو سرتون؟ سالم صبح_

 بهار از میان دستهای نیل رها شد و پشتِ گوهر پناه گرفت. نیل با لبخند ایستاد.

 سالم خاله گوهر.. داشتم به این وروجک حالی میکردم یه من ماست چقدر کره داره!_

 تون و بشورین بیاین.ماست و نمیدونم.. ولی کره های سرِ سفره آب شدن.. دست و صورت_

 چشم!_

با چشم خط و نشانی برای بهار کشید و همراهشان از اتاق خارج شد. سفره ی کوچکِ صبحانه، با صفای هر چه تمام 

تر گوشه ای از حال پهن بود. یادِ خاتون افتاد. چقدر دلش تنگِ محبت های این زن میشد! آهی کشید و مشغول 

 شد. گرفتن لقمه های کوچک برای بهار

 مامانی دیشب دیر اومدی؟_

 لقمه را به دستش داد.. آخ دیشب آخ!

 آره عزیزم. یکم کارام طول کشید._

 بابایی اومده بود! بازم کار داشتی نتونستی ببینیش!_

 لبخند تلخی زد که از دیدِ گوهر به دور نماند.

 چی شد دخترم؟ همه چی رو به راهه؟_

را دریافت. لبخندی هم حواله ی او کرد و چشمانش را روی هم گذاشت. رو به گالره اشاره ی ظریف و محتاطِ گوهر 

 کرد.

 چی شد؟ از سعید چه خبر؟_

امروز میریم اون دو مورد و با هم ببینیم! می گفت یکیش دربستیه و دلش زیاد رضا نبود قرار بذاره ....ولی اون یکی _

 انگار آپارتمانه.

ه اش در گوشه ی اتاق انداخت. به جز چند ساکِ لباس و قدری وسایل شخصی و تابلو نگاهی به وسایلِ تلنبار شد

چیزی برای ادامه ی زندگی نداشت! و البته بیست میلیون پولی که پنج سال پیش به ازای جهاز از پدرش قبول کرده 

 بود و سام هیچ گاه اجازه ی دست زدنش به آن پول را نداده بود!
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مبله باشه! تا کارو بار دوباره پا نگرفته باید جا به جا بشیم! بهار خیلی وقته مهد نمیره. دلم باید یه جا باشه که _

 میخواد بیفتیم رو روالِ عادی!

 اعتراضِ بهار بلند شد.

من نمیخوام برم مهد.. هلن جون خودش معلمه.. همه چی هم یادم میده! چرا میریم یه خونه جدید؟ ما خودمون _

 خونه داریم!

 هارم؟ قبال صحبت کرده بودیم دربارش!ب_

آره.. ولی هیچ وقت نفهمیدم چه ارتباطی بین کارای سنگین تو و بابا و جدا  "لب برچید و در کودکانه هایش اندیشید

 "زندگی کردنموم هست!

 گوهر مربای توت فرنگی را جلوی بهار گذاشت. دلش از دیدنِ این شرایط ریش ریش میشد.

 همونیه که دوستش داریا؟ مخصوصا از بهار تا حاال نگه اش داشتم برای خودِ خودت!بهار خانوم از _

 از سر سفره بلند شد.

 نمیخورم.. میخوام با عروسکم بازی کنم!_

 نیل به مسیر رفتنش خیره ماند.

 نمیدونم چجوری میخواد عادت کنه! خدا خودش کمک کنه!_

 وم شد دادگاه؟جلوش نتونستم چیزی بپرسم. خوبی مادر؟ تم_

 سرش را تکانی داد.

 تموم شد..!_

 نمیخوام دخالت کنم ولی یه زنِ تنها ای با یه بچه تو شهرِ درندشت... به نظرت گذشتن از مهریه ات درست بود؟_

 لبخند تلخی زد.

ریه بود! قبول تمام مدتی که با سام زندگی کردم مهر بود.. اگه دادگاه این همه طول کشید فقط به خاطر مسئله مه_

 نکردم! نمیتونستم!

 هیچی؟_

 آهی کشید.

برای خودم هیچی ولی برای بهار یه حسابِ پنجاه میلیونی باز کرد و دفترچه اش و داد به وکیلش! هرکاری کردم _

 نتونستم متقاعدش کنم! گفت دخترمه! خودم میدونم و خودش!

 لبخندِ گوهر پر افتخار شد.

 زیزانش حفظش کنه. حاال میخوای چیکار کنی با پول؟مرد بود... خدا واسه ع_

حتی اگه از گرسنگی بمیرم هم دست بهش نمیزنم. اون پول آینده ی بهارمه.. یه بیست تومنی پس انداز دارم. برم _

 همین دو مورد و ببینم.. شاید شد و همین فردا اسباب کشی کردیم!

 گالره معترض شد.

 وقت بخواین خونه شماست.. من و مامان که کسی رو نداریم!عجله نکن نیل.. اینجا تا هر _

 لبخند قدرشناسانه ای زد.

 میدونم عزیزم! منکرش نیستم! ولی دیگه وقتشه زندگی خودمو بسازم! بسته این همه سال آوارگی و سرباری!_
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ت.. اگر بخواهد از فکرِ دست از پا کوتاه تر به دفتر برگشتند. پشتِ میزش نشست و سرش را روی ساعدش گذاش

آن خانه ی داغون و شبه خرابه ی دربستی بگذرد ، از فکرِ آن آپارتمانِ چهل متری در آن محله ی شلوغ و پر تردد و 

آن همسایه ی رو به رویی که در همان روزِ اول دندان های کرم خورده اش را بیرون انداخته و سرتا پایش را برانداز 

 ه بود نمیتوانست بگذرد!کرده و سالم کشداری کرد

 سعید سکوتِ سنگین جو را شکست!

 میگم از اون مرتیکه هیز و محله فاکتور بگیریم زیادم بد نبودا!_

 هر دو سرشان را برگرداندند و شماتت بار نگاهش کردند. گالره گفت:

نمدارش هم فاکتور بگیریم. آره.. باید از آب و برقِ مشترک و راه پله ی تاریک و مبالی زهوار در رفته و سقف _

 دیگه چی بود؟ آها... دستشویی و حمامش هم ام پی تیری تو هم بود!

 هر سه تا با هم پقی کردند و خندیدند! سعید روی میز نشست.

 ولی باال غیرتا محله اش تو حلقم! زنا رو دیدی دمِ در؟ تیمِ جاسوسی ای بودن برای خودشون!_

 ان داد.نیل خسته و خندان سرش را تک

 همینم مونده از جلوی اونا برم و بیام هر روز. سرِ یه ماه میشم..._

 هر دو با هم حرفش را بریدند.

 اِاِا؟؟_

 تک خنده ای کرد.

 چیه بابا؟ حاال از کجا میدونین میخواستم همون و بگم؟_

 سعید پشت چشم زنانه ای برایش نازک کرد.

 ی بی صاحاب شدیا خان باجی! هنوز سعید نمرده!فکر کردی من اینجا کلم ام؟ فکر نکن_

 گالره با چهار انگشت به پیشانی اش کوبید که باعث شد نیم متر در جایش بپرد.

 دو دیقه زبون نریز ببینیم چه خاکی تو سرمون میکنیم آخه؟ نمیبینی بازم قیافش شکلِ ترشی خیار شده؟_

 نیل خندید.

 نتونستین برین سر خونه و زندگیتون.. به بنگاهِ سرِ این خیابون سر زدین؟ترشی شما دوتااین که چندین ساله _

 آره دیروز با گالره این ورا رو تموم کردیم. حاال نمیشه رهن و بیشتر کنی؟ مگه نمیگی بیست تومن داری؟_

 نفس کالفه ای کشید.

 ی رفت و آمدم ماشین نیازه!همه ی دار و ندارمون همین بیست تومنه! نمیشه همشو بذارم پای خونه! برا_

 صدای تق تقِ در صحبتشان را قطع کرد. سعید از روی میز پایین پرید.

 بفرمایید!_

 از دیدنِ ایمان میانِ چهارچوبِ در هر سه خشک اشان زد.

 میتونم چند دقیقه وقتت و بگیرم؟_

 نگاهش ریز شد و دقیق!
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 بفرمایین!_

 نگاهی به گالره و سعید انداخت.

 نها... اگه میشه!ت_

 دقیقه ای تعلل کرد و در انتها، نفسش را بیرون داد و بلند شد.

روی نیمکت سردِ رو به روی دفتر نشستند. چراغ روشنِ دفتر و سایه ی سعید که پشت پنجره ایستاده بود ، به 

 وضوح نمایان بود. چشمش را به رو به رو دوخت و گفت:

 ن چیزی بگین باید بگم...میشنوم! فقط اگه میخواین از او_

 به خاطر پارسا نیومدم! به خاطر خودت اومدم. تو و بهار!_

 پوزخندی زد.

 فقط شما کم بودی.. خبرا زود میپیچه نه؟_

 خم شد و آرنجش را روی زانوهایش گذاشت.

 .. تک و تنها و بی پناه!پارسا نگرانتونه... بهت قول داد نیاد و نمیاد. ولی حق بده نگران باشه... یه زن و یه بچه_

 تند شد.

 ما نه تنها ایم نه بی پناه.. حالم و بهم میزنه این دلسوزی ها و ترحم های بی جای شما مردا! حرفتونو بزنین و برین!_

 نفس کالفه ای کشید.

 میدونم دنبالِ خونه این.. !_

 خوبه.. پس برام بپا هم گذاشته! عالیه!_

 نیل؟_

 کرد.تند و تیز نگاهش 

ببخشید. خانومِ بهرامی.. تو اینجوری نبودی! چرا به هه چی شک داری؟ چرا هیشکی و باور نداری؟ یعنی اصال _

 پارسا رو نشناختی؟

 پوزخندی دیگر!

 اتفاقا خوب شناختم.. نمیذارم این شرایط فعلی رو اهرمی کنه برای نفوذ به خلوت دو نفرمون!_

 بچگی با اون بزرگ شدم. میدونم حرفش دوتا نمیشه!اون همچین قصدی نداره ! من از _

 به نقطه ای خیره شد.

 چی میخواین ازم؟ حرفتون و رک و راست بزنین!_

 قدری مکث کرد.

 اون خونه هنوزم مالِ توئه. فقط به نیابت به نامِ من زده شده! اومدم بگم.._

 ف ساختمان راه افتاد. ایمان پشتِ سرش دوید.از جایش بلند شد و بی توجه به ایمان با قدم های بلند به طر

 صبر کن... داری با لجبازی با آینده اون بچه بازی میکنی.. یکم عاقل باش. اونجا خونه ی توئه!!_

 برگشت. دهانش تلخ شده بود.. درست مثل چشمانِ درشت و زهرآگین اش!
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یشنهاد بی شرمانه ای بهم میدی؟ اون خونه رشوه آره خونم بود.. قرا بود باشه ولی شد قبرستونم.. چطور همچین پ_

ای بود برای سکوتِ من.. برای اینکه هرگز از دوستِ عزیزتون نپرسم چرا منو با یه بچه توی شکمم گذاشت و رفت! 

 واقعا تاسف باره!

 داری اشتباه میکنی! پارسا.._

 ریزه.. روز بخیر آقا!پارسایی نمیشناسم من... برین بهش بگین برای من و زندگیم برنامه ن_

لگدِ محکمی به گوله برفِ گِلی رو به رویش زد و به دختری که با قدم های استوار و تند وارد ساختمان میشد چشم 

دوخت.. لرزش گوشیِ داخل جیبش باعث شد تسلیم شود و عقبگرد کند. با دیدن شماره سری کالفه تکان داد و 

 جواب داد:

 بله؟_

 چی شد ایمان؟_

 ش را با صدا بیرون داد.نفس

 خودت چی حدس میزنی؟_

 دستش را پسِ گردنش کشید.

 قبول نکرد نه؟_

دست بجنبون پارسا... این دختره همه چی رو گذاشته تو سرش.. اگه بره یه جای بی در و پیکر مستقر شه با یه بچه _

 ی کوچیک..

 میدونم ایمان میدونم... تو دیگه تکرار نکن!_

 کردند.هر دو سکوت 

باید باهاش حرف بزنم.. نمیتونم اجازه بدم خودشو بدبخت کنه! شده از راهِ قانونی پیش میرم تا حق و حقوقی بهش _

 تعلق بگیره!

 ایمان سوار شد و بخاری را روشن کرد.

 مطمئنی میتونی؟ تو این برف و بوران.. بدون وسیله و امکانات.. اصال با عقل جور در نمیاد پارسا!_

 س عمیقی کشید.نف

 لج بازه... دلم میخواد سرمو بکوبم تو دیوار.. دیگه نمیدونم باید چیکار کنم!_

 شاید بهتر باشه یکم صبر کنیم هان؟ از دور کیس هایی که واسه دیدن میره رو کنترل میکنم!_

 بی فایده ست. باهاش حرف میزنم! اگه قبول نکرد مجبورم بازم از راه فرعی وارد شم!_

 

در اتاقش را با خشونت باز کرد و داخل شد. روی صندلی نشست. سرش را پایین انداخت و میان دستانش فشرد. 

خسته بود. از این بن بستِ بیراه... از این برزخِ جهنمی.. از این همه پس زده شدن... از این همه بودن ولی نبودن 

 اق شد. با چشمهای غضبناک نگاهش کرد.خسته بود! دقیقه ای طول نکشید که ایمان پشتِ سرش وارد ات

 تو آبونمانِ این بیمارستانی؟ نمیتونی با دوست دخترت بیرونِ این خراب شده قرار بذاری؟؟_

 فرشته صدایش را شنید.. لبش را به دندان گرفت و از جلوی در به سرعت گذشت! ایمان نزدیکش شد.

 نگرانت بودیم ... چی شد؟ صحبت کردی باهاش؟_
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 را با تاسف تکان داد.سرش 

تو کت اش نمیره... نمیفهمه تهران دیگه اون تهرانِ پنج سالِ پیش نیست. جامعه داره روز به روز خراب تر میشه! _

 نمیدونم با چه عقلی به حرفِ خاتون گوش دادم!

 مگه نمیگی گفت صبر کن... حوصله کن! چی بین اتون رد و بدل شد که این شکلی شدی؟_

 به نقطه ای دوخت و لحظاتِ ساعتی پیش را به یاد آورد. چشمانش را

 

 از اینجا برو پارسا.... خواهش میکنم! اینجا محلِ کارِ منه !"_

 دستش را روی میز گذاشت.

نمیرم.. تا حرف نره تو کله ات نمیرم! چرا داری لج میکنی؟ مگه زندگی فقط زندگیه توئه؟ بریم خونه رو بزنیم به _

 دورو برِ اون خیابون آفتابی نمیشم! فقط بدونم راحتین! نامِ بهار..

 دو ماه پیش هم همین و میگفتی.. گفتی دیگه پیدات نمیشه.. چی شد پس؟_

 دستی به پشتِ گرنش کشید.

 اون موقع فرق میکرد! سام بود... خاتون بود.. چته نیل؟ همه رو پس زدی.. میخوای بگی بزرگ شدی؟_

 با جدیت زمزمه کرد:در چشمانش دقیق شد و 

 آره.. بزرگ شدم. دیگه میتونم از پسِ زندگیِ کوفتیم بربیام! بهتره دیگه مزاحمم نشی!_

 هر دو نگاهشان در هم قفل شده بود.

نمیتونی! همین اآلنشم چیزی ازت نمونده! داری با چی میجنگی؟ چشمات و باز کن نیل. من دشمنت نیستم! مردی _

 ودی.. که هنوزم عاشقته!ام که یه روزی عاشقش ب

 نگاهش را به پایین دوخت.. از این ریتمِ تند شونده و کر کننده قلبش بیزار بود!

 پارسا من نه تو اون خونه و نه هیچ جای دیگه که مربوط به تو باشه پا نمیذارم! حاال هم بهتره بری._

 "ین بوی تلخلعنت به ا"میز را دور زد و کنارش ایستاد.. نیل با خود اندیشید: 

 پس چرا تو چشمام نگاه نمیکنی؟ چرا وقتی میگم دوستت دارم سرت و میندازی پایین؟ این از نفرته یا..._

سرش را بلند کرد.. در نی نیِ چشمانش کوچکترین انعطافی نبود... ولی یک تغییرِ بزرگ... یک چیزِ بیرنگ... یک 

 جای تهی !

اینکه دیگه ما رو به حالِ خودمون میذاری؟ اجازه بده یک روز از طالقم  خیلی خوش غیرتی.. همه چی فیلم بود؟_

 بگذره!

 "انگشتانش از خشم مشت شد.. نگاهش سرد و سفت شد و در نهایت دری که با نهایتِ قدرت بر هم کوبیده شد!

 هرچی میگم بازم حرف حرفه خودشه! دارم روانی میشم!_

 . نمیدونم چی تو سرته ولی مطمئنا وضع بدتر از این نمیشه!بیا و از همون راه فرعیِ خودت برو.._

 سرش را متفکر تکان داد.

 آره.. با بنگاه صحبت میکنم یه موردِ خوب تو محله ی خلوت و مطمئن پیدا کنه.!_

 اینجوری که لو میره همه چی!_
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ص میدم. باید یه غلطی بکنم یا نه؟ نمیذارم بره. مبلغ و میدم. فقط اون قسمتی رو که نیل میخواد پرداخت کنه ناق_

 نمیتونم همینحوری بشینم مثل گاو نگاه کنم که!

 دستش را زیر چونه اش کشید.

خاله طبقه ی باال رو میخواد اجاره بده.. میشناسی که؟ محله ی خوب و آرومیه! نمیدونم مد نظرش چیه ولی خونه هم _

 تمیزه هم مبله!

 در وارد شد!پرستاری بعد از زدن چند تقه به 

 آقای دکتر همه چیز آماده است. تا یک ساعت دیگه بیمار واسه عمل حاضره!_

 سرش را تکانی داد.

 بسیار خب... اآلن میام چک میکنم!_

 بعدِ رفتنش دوباره حواسش جمع ایمان شد.

 پسر خالت چی؟ نمیخوام جایی باشه که مزاحمت ایجاد شه واسش!_

 خت زن گرفته بچه اش تو راهه. جز دل انگیز و خاله و شوهرش کسی نیست که!ای بابا خوابیا؟ اون بدب_

 مردد نگاهش کرد.

 سه میشه ایمان... اگه بفهمه روزگارم سیاهه!_

 ایمان نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.

 ولی خودمونیما اینجا غریبه نیست.. خیلی نافُرم زن ذلیلی.. میدونستی؟_

 .خودش هم خنده اش گرفت

 چیکار کنم؟ نمیخوام بیشتر از این ناراحتش کنم! به حد کافی گند زدم به زندگیش!_

 هر دو سکوت کردند.

ولی یه چیزی بگم پارسا؟ زیاد امیدوار نشوها... ولی حس میکنم مثلِ قدیم ازت کینه نداره! قبلنا حتی اسمتم نمی _

 آورد!

 به رو به رو خیره شد.

تی که داره از خودش نشون میده حس میکنم یه کور سوی امیدی هست! خودمم گیج شدم. عجیبه با این همه مقاوم_

 تصمیمم برای پس کشیدن... شرایطِ جدیدشون!

 صدایش به زمزمه تبدیل شد:

 حرفای سامیار!_

 هنوزم نمیخوای بگی چی گفت که از رفتن منصرف شدی؟_

و فکری که تمامِ مدتِ این دو ماه به شدت درگیرِ آن یک جمله با بی حواسی به رو به رو خیره شد. با اخمهای در هم 

 ی سنگین بود.

 "یک بار با رفتنت همه چی رو خراب کردی... نذار تاریخ تکرار شه!ا"

 

*** 
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خودکارش را پایین گذاشت و بارِ دیگر سعی کرد حواسش را متمرکز به نقشه ی رو به رویش کند. یک جایِ کار 

؟ ذهنش درگیر بود... درگیرِ نیل و خانه به دوشی اش.. درگیرِ بهار.. میدانست به زودی صبرش تمام میلنگید اما کجا

خواهد شد و بر خالف قولش بهانه گیری هایش را آغاز خواهد کرد. برای نیل ناراحت بود.. برای صبر و حوصله ای 

ای فشاری که باید به تنهایی بر دوش میکشید! که باید در مقابل سوال های تمام نشدنیِ کودکشان به خرج میداد... بر

سرش را روی میز گذاشت. نمیتوانست بی خیال باشد! مگر میشد موضوع نیل و بهار باشد و او در بی خیالی طی کند؟ 

تلفن بیسیم را چند بار در دستش چرخاند و در نهایت شماره را گرفت. با اولین بوق صدای خسته و آرامِ نیل در 

 گوشش پر شد.

 جانم بابا؟_

 تعجب کرد.

 نیل؟_

 نیل با مکث کوتاهی جواب داد.

 تویی؟ فکر کردم باباست!_

 چرا صدایش این همه خسته بود؟!

 سالم.. خوبی؟_

 خوبم.. اگه این تلفن های پشت سر هم بذارن کارمو بکنم!_

 کنایه اش را نادیده گرفت.

 میخوای بعدا تماس بگیرم؟_

 هول شد.

 منظورم تو نبودی! بابا و بردیا از صبح شصت بار زنگ زدن.. نگرانن! نـــه!.._

 نفسش آه شد.

 حق دارن.. من که گفتم بمون تا وقتی براتون خونه بگیرم! مثل همیشه حرف حرفِ خودته! پول هم که.._

 سامیار؟ میشه دربارش حرف نزنیم؟_

.. تمام شده بود! سام بودنش برای نیل.. آشنا بودنش.. مثل مرده ای که آخرین نفسش را بیرون داده باشد آه کشید

 ."یار"مثل همان محرم بودنش تمام شده بود! دوباره سامیار شده بود.. با همان پس وندِ تلخِ 

 نگرانتونم.. چیکار کنم؟ _

 صدای نیل استوار تر از چند شبِ پیش بود.. ولی خسته تر!

تی ندونین.. میخوام خودم مشکلم و حل کنم! خواهش میکنم بهم اعتماد حل اش میکنم... انقدر منو دست و پا چلف_

 کنین!

 معلوم بود بردیا و پدرش فشارِ زیادی رویش آورده اند.

 اگه بهت اعتماد نداشتم..._

 "اون وقت هیچ وقت ازت نمیگذشتم.... "لبش را گزید و مابقیِ حرفش را خورد تا باز نگوید

 دار منتطر منه! فعال کاری نداری؟ سامیار باید برم.. بنگاه_

 لبخندش تلخ شد.
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 نه... مراقب باشین! اگه کاری بود.._

 حتما... خدانگه دار!_

 گوشی را در دستش فشرد.

 خداحافظ._

دقایقِ طوالنی به گوشی خیره ماند. این سخنانِ کالفه را میشناخت.. این صدای خسته را.. این بی رمق حرف زدن را... 

عجوالنه را. نیل نمیخواست با او در ارتباط باشد! نمیخواست بپرسد.... بجوید... نگران باشد! با زبانِ  "حتما" حتی این

 "راحتم بگذار"بی زبانی میگفت: 

تقه ای آرام به در خورد. با صدایی که حتی خودش هم نشنید اجازه ی ورود داد. هلن با فنجانِ چایی وارد شد.. حال و 

ی این دختر هم عجیب بود! نمیدانست به خاطر دلتنگیِ بهار است یا دلیل دیگری دارد. فنجانِ چای هوای این روزها

 مقابلش قرار گرفت. چشمش به دستانِ ظریفِ هلن افتاد و باز هم فکرش درگیر شد!

 چرا زحمت کشیدین؟ این چیزا دیگه جزو وظایف کاریتون نیست!_

یدانست ولی وقتی گاهی بی حواس مفرد خطابش میکرد و گاهی بر در دلِ هلن چیزی سنگینی کرد.. خودش نم

حسبِ احترام جمعش میبست؛ میان عقل و دلش مدت ها کشمکش شدیدی بر پا بود! غوغایی میکردند این کلمات! 

 لبخند آرامی زد و رو به روی میزش روی صندلی نشست!

اد تو حیطه شغلیم نبود! من اینجا زندگی کردم! نه خیلی حس هایی که تو این خونه داشتم و چیزایی که اتفاق افت_

 کار..!

 افعالِ به ماضی برده شده اش چشم های سام را ریز کرد.قبل از اینکه چیزی بپرسد هلن خودش به آرامی جواب داد:

باهام تماس اینجا موندنم دیگه دلیلی نداره! بهار که برنمیگرده! ظاهرا به من هم نیازی نیست! که اگه بود نیل حتما _

 میگرفت!

قلبش چنگ شد. آخرین رشته هم در حال پاره شدن بود! دستانش را در هم قالب کرد و متفکر به صورت مغمومش 

 زل زد.

 کجا میخوای بری؟ مگه نمیگفتی اینجا کسی رو نداری؟_

 .سرش پایین بود.. میترسید نگاهش کند و خراب کند.. میترسید نتواند روی حرفش بایستد و...

 برمیگردم رودِهن... درسته کسی انتظارم و نمیکشه ولی خانوادم اونجان!_

 چشمانش از تعجب گرد شد.

 رودهن؟؟؟_

 سرش را به آرامی تکان داد.

 بله.. همه کس و کارم اونجان!_

 منم اونجا کار میکنم! هفته ی بعد هم دوباره برمیگردم سرِ پروژه!_

 "روزش را با تمامی جزئیات میدانممیدانم... روز به "خواست بگوید

 به سالمتی! مزاحم شدم بگم اگر با من امری نیست من برای فردا بلیط بگیرم!_

 سام به سرِ به زیر انداخته اش خیره شد.. بی شک چیزی آزارش میداد.. حرف هایش بوی گریز میداد!

 این هفته رو هم بمون... هفته ی بعد با من میری!_
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 دت گرفت.ضربانِ قلبش ش

ممنون ولی باید برم! خاتون هم گفتن رزا دخترش رفته کرج و میاد همیشگی اینجا پیششون بمونه! خدارو شکر _

 خیالم از این بابت راحته!

 دستت درد نکنه هلن خانوم! ما هم کال گالبی هستیم نه؟_

که می اندیشید. حتی نتوانست به این آب دهانش را به سختی فرو داد. هوای اتاق سام سخیلی سنگین تر از آنی بود 

 مزاحِ لطیف لبخند کمرنگی بزند!

 دور از حضور.. فقط نمیخوام وقت شما و خودم بیهوده تلف بشه! مطمئن باشین اگه نیازی به حضورم بود میموندم!_

کرد این خانه اصرار بیهوده بود... خودش هم نمیدانست چرا نمیخواهد هلن را راهیِ شهری دیگر کند. شاید حس می

برای دوامش به بوی نفسِ زنی جوان نیاز دارد! کسی که حسِ زندگی را منتقل کند و پای سخنان پخته و پند آموزِ 

 خاتون بنشیند!

 هرطور مایلی... تا آخر شب حق الزحمه این چند مدت رو حساب میکنم! مطمئنی با من نمیای؟_

 از جایش بلند شد.

 زودتر راهی شم! ممنون از لطفتون.. بهتره_

 سرش را تکانی داد.

 با اجازه..._

 مسیر رفتنش را با چشم دنبال کرد. هنوز در را نبسته بود که تردد را کنار گذاشت.

 صبر کن!_

 هلن دوباره داخل شد.

 یه سوال میپرسم.. بر حسبِ فوضولی نذارش باشه؟ دلم میخواد جوابِ درست بدی!_

 هلن قدمی جلو آمد.

 که طالق گرفتی؟ چی شد_

 چشمانِ هلن از وحشت گرد شد.

قصذ فضولی نداشتم ولی خوب من پرونده ی کاری و شناسنامه و مدارکت رو چک کردم! خیلی نباید تعجب _

 میکردی!

 سرش را تکانی داد. دعا کرد هنوز صدایش جان داشته باشد!ا

 بله.. میدونم. فقط یک آن شوکه شدم!_

 گرانه صورتش را میکاوید.چشمانی سام جست و جو 

 نمیخوای بگی؟_

 خیره به چشمانش آرام زمزمه کرد:

 اون نخواست! خواست جدا شیم!_

سام دقیق نگاهش کرد.. تجربه ی زندگی با زن زخمی و لطیفی مثلِ نیل این آگاهی را به او میداد که بداند موجودِ 

 والِ نوکِ زبانش را بلعید و سرش را جدی تکان داد.ی پر س "چرا"ظریفِ رو به رویش در حالِ فروریختن است! 

 بسیار خب.. شب برای حساب و کتاب خبرتون میکنم!_
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هلن تنها به تکان دادنِ جزئی سرش اکتفا کرد. همین که پایش را بیرون گذاشت چشمانش سرخ شد و بدنش داغ. 

 دستانش را مشت کرد با آخرین قوایش زیر لب گفت:

 نحس ات کیارش! لعنت به تو و اسمِ_

 

 

سه پایه ی بزرگش دقیقا مقابل پنجره ی بزرگ قرار داشت. یادش نمی آمد آخرین باری که روی کاغذ صورتک 

کشیده بود دقیقا کِی بود! شاید از همان زمانی که قانونِ کشیدنِ آن چشمانِ سیاه و نافذ را از یاد برده بود! از همان 

بود! شاید هم میترسید! میترسید تا ذهنش با غافلگیریِ دیگری، نبایدی دیگر را  زمان ها با کشیدن هم بیگانه شده

 مهمانِ صفحه ی سفیدش کند!

ولی هر چه که بود، ترس یا دلهره یا فراموشی، در این روزها دیگر خبری از آنها نبود. این روزها آرامش داشت.. 

دریا میداد! زندگی اش، با تمامِ دلهره ها و  سکون داشت.. گوش ماهیِ بزرگ و محبوبش دوباره صدای امواج

مشکالتِ جدید آرامش خاصی داشت! احساس تعلق نمیکرد... مجبوریت نداشت... موذب نبود... دلشوره ی دل 

شکستن نداشت! خودش بود و دخترش و مشکالت واضحی که میکوشید برای حل کردنشان مادرِ نمونه ای باشد! 

سه پایه ی نقاشی اش بود و فنجانی چایِ سبز! چایِ سبز دوست نداشت.. هیچ وقت  شب ها بعد از خوابیدنِ بهار،

نمیتوانست مزه ی تلخ و گس اش را تحمل کند! قهوه و چای را ترجیح میداد! اما این روزها، این روزها که زندگی 

گری داشت! این اش با همیشه فرق میکرد و رنگ و لعابِ دیگری داشت؛ چایِ سبز هم بر دهانش طعم و عطر دی

خلوت را دوست می داشت! خلوتی که در آن نگرانِ خلوتِ دیگری در اتاقِ کناری اش نبود! خلوتی بی عذابِ وجدان! 

 بی دلشوره! بی اضطراب! چگونه بیان کنم؟ آرامش داشت.. آرامش!

فت... خجالت نکشید.. سرش را خم کرد و نگاهی به موهای بلند و تکه تکه ی پرتره انداخت. لبش را به دندان نگر

شرم نکرد. در این خلوتِ دلچسب از هیچ چیز نمیهراسید! از هیچ چیز شرم نداشت.. حتی از احساسی که سالیانِ 

سال زیر پوستِ منطق و کینه اش سرکوب شده بود! به خودش قول داده بود تا در این اتاق خودش را بیابد.. همان 

ا تکه های کاموا و دکمه های اضافی و مروارید سیاه آن طرحِ بی نظیر را دخترِ نوزده ساله و لطیف.. همانی که ب

آفریده بود! حاال در پشتِ درِ بسته و در خلوتِ شبانگاهیِ این شبِ زمستانی میخواست کمی هم خودش باشد! برای 

 خودش باشد!

نند همان پنج سالِ پیش نفوذ مقابلِ سه پایه، روی صندلیِ پایه بلند نشست.. چشمانش را چگونه ترسیم میکرد؟ ما

ناپذیر و خواستنی، با همان نی نیِ درخشنده و تاریک؟ یا مانند این روزها ، خسته و پر حرف... کمی تر و البته کدر تر 

از همیشه!؟... اصال مگر میتوانست چشمانش را ترسیم کند؟ طرحِ چشمانی را که دیگر حتی یکبار هم عکس خودش 

خواسته بود ببیند! گریخته بود! هم از خودش.. هم از جادوی سیاه و خطرناکِ آن چشم ها! را درش ندیده بود... ن

 چشمانش را بست و صدایی بی اراده در گوشش طنین انداخت:

نیل؟ روزی که این تصویر از قلبت پاک شه! اون روز من دیگه دنیا رو نمیخوام.. بهم قول بده . قول بده حتی اگه "

ی به جا نموند باز هم تصویرم عین همین تابلو روی قلبت بمونه.. اینجوری قلب منم آروم روزی از من هیچ اثر

 "میگیره.

 نفس عمیقی کشید و دستش را روی قلبش گذاشت.
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دستگیره ی در به پایین کشیده شد. با ترس و تعجب به پشتِ سرش نگاهی انداخت. بهار چشمانش را میمالید و 

 زد و از جایش بلند شد.موهایش پریشان بود. لبخندی 

 چرا بیدار شدی مامانی؟ ترسیدی؟_

 سرش را چپ و راست کرد.

 میخوام برم دسشویی!_

لبخندش مهربان شد. جلو رفت و در آغوشش گرفت. میدانست با وجودِ آن همه صحبت و بازگویی باز هم از 

یره! دستش را گرفت و با هم خارج دستشوییِ خانه ی جدید میترسد! فضایش کمی تاریک بود و رنگِ کاشی ها ت

 شدند.

 بیا بریم مامانم.. نمیدونم کِی میخوای عادت کنی!_

 بهار که کمی هشیارتر شده بود سرش را باال نگه داشت.

 مامانی چی میکشیدی؟_

 دماغش را با دو انگشت فشرد.

 یه تصویر!_

 به منم نشونش میدی؟_

 تکان داد. بهار ناامید سوالِ آخر و همیشگی اش را پرسید: "نه"نیِ خیره به گوشه ای بی جواب سرش را به مع

 بابا سام کی میاد؟_

 چشمانِ نیل غمگین شد.. هنوز هم خیلی وقت ها سواالت و اتفاقاتی با بی رحمیِ تمام آرامش اش را می ربود!

 نمیدونم عزیزم.. هر وقت کارش سبک تر بشه! زود برو تو همین جا ایستادم!_

 ایش را پشت و رو کرد و بی میل داخل شد!لبه

. 

. 

ساعات آخرِ شب بود... نزدیک های سحر! خیالِ خوابیدن نداشت! شاید دیگر هیچ گاه جرات نمیکرد دست به 

کشیدنِ این غیر مجاز بزند! باید تمامش میکرد! دستی به چشمانش کشید و به پنجره ی بخار بسته خیره شد. یک 

منزل جدید میگذشت! خانه ای که در اوج نا امیدی و سرافکندگی به ناچار بهش متوصل شده  ماهی از آمدنشان به

بود! خانه ای که شاید اگر شرایط ایجاب نمیکرد هرگز پا درش نمیگذاشت و بهار را محکوم به این وحشت های 

اعت ها با سعید و گالره شبانه از جای جایِ خانه نمیکرد! همان خانه ی کذایی ای که به امکانت بد و محدودش س

 خندیده بودند. همان تنها موردی که با شرایط آن زمانش جور بود و حاال مامن تنهایی و خلوتش با کودکش شده بود!

یادِ اتفاقِ ماهِ قبل لبخند تلخی روی لبش نشاند! آن خانه ی تمیز و کذایی... همان که مانند پدیده ای به یکباره 

پارتمان سه واحده ای که قرار بود در طبقه ی سومش اقامت داشته باشند! همان صاحبخانه ی مقابلش نازل شده بود. آ

 مهربان و دختر زیبایش! همان محله ی زیباتر و محیطِ دلچسب! زیادی دلچسب!

آهی کشید.. کاش پارسا را انقدر خوب نمیشناخت.. کاش شک نمیکرد که همچین موردی چگونه در سخت ترین 

این قیمت رو به رویش قرار گرفته! و در نهایت، کاش روز عقد قرارداد واژه ی ایمان از زبانِ صاحبخانه فصلِ سال به 
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بیرون نمیپرید! کاش نمیفهمید و حس نمیکرد مانند همیشه ساده و بی خبر میانِ نقشه ای از پیش تعیین شده قرار 

 گرفته! کاش لج نمیکرد و کاش...

یل آشنایی افتاد.. حس کرد چند شب پیش همین اتوموبیل را رو به روی پنجره چشمش به چراغهای روشنِ اتوموب

دیده است.. جلو رفت و پشتِ پرده ی ضخیم پنهان شد. مردی از اتوموبیل پیاده شد. به تنه ی ماشین تکیه داد و 

 دست به سینه شد! چیزی در قلبش فرو ریخت.. پارسا بود!

 "این وقتِ شب و تو این سرما؟"در دستانش فشرد. با خودش اندیشید: لبش را از داخل گاز گرفت و پرده را 

نفس عمیقی کشید. پرده را انداخت و کنار رفت. روی صندلی نشست و سعی کرد فکرش را منحرف کند.. نه! شاید 

دیک شد. نورِ هم اشتباه میکرد! اصال پارسا خانه ی او را از کجا میشناخت؟ کالفه بلند شد و این بار بی مالحظه تر نز

چراغِ مطالعه سایه اش را متوجه پارسا کرد. پارسا دست هایش را پایین انداخت و خیره به پنجره قدمی جلو آمد! 

چهره اش کم و بیش زیرِ نورِ چراغ برق آشکار شد. نیل از دیده شدن نهراسید.. نمیدانست این همه جرات را از کجا 

کرد. بادِ سرد میانِ موها و گریبانش پیچید. دستانش را به طاقچه تکیه داد و و چگونه در خود یافت ولی پنجره را باز 

بی حرف به مردِ رو به رویش خیره شد. برف نم نم میبارید.. از همان جا سایه ی کم رنگ و سفیدش روی موهای 

 سیاهِ پارسا نمایان بود! بی اختیار لبخند تلخی زد و بی اختیار تر زمزمه کرد:

 دیوانه!_

میدانست چقدر گذشته بود.. چند دقیقه بود که حریصانه از پشتِ آن پنجره به پارسا خیره بود. پارسایی که بی ن

حرف و آرام، با سری که کمی به طرفِ چپ متمایل بود نگاهش میکرد! نفسِ عمیقی کشید.. شاید زیادی خودش 

قدم های سنگین خودش را به اتاقِ مشترکشان، شده بود! دستانش عرق کرده بودند! به سختی پرده ها را کشید و با 

کنارِ بهار رساند! دستانش را دورِ کمرِ بهار حلقه کرد و عطر کودکانه ی موهایش را بویید. میانِ همان بهشتِ کوچک 

 آرام زمزمه کرد:

 چرا راحتم نمیذاری؟ چرا دوباره داری ..._

 ه اش نیاندیشد!چشمانش را روی هم فشرد و سعی کرد حتی به ادامه ی جمل

دست هایش را محکم تر روی گوش هایش نگه داشت. بعد از یک ماه شنیدن.. یک ماه طعنه و یک ماه نگاه های 

آغشته به شماتت دیگر توانش را نداشت. مگر این زندگی از آنِ او نبود؟ پس چرا نمیگذاشتند آنگونه که خودش 

ظاهری... این همه زجر و اجبار... از این همه دخالت بیزار بود!  میخواهد به سرانجامش برساند؟ از این همه دلسوزیِ

 کاش آخرین خانه برای برگشتش اینجا نبود! کاش!

 صدای مرتعشِ مادرش را از پسِ همان دستانِ محکمی که روی گوشش میفشرد شنید و دست و دلش شل شد.

 نیست.. با این کارا فقط از اینجا فراری میشه! بیوک آقا جانِ ملیحه.. ارواحِ خاکِ مادرت بیخیال شو! بخدا روا_

به سگِ سیاه که فراری میشه! هزاران بار گفتم بازم میگم! این دختر دخترِ همون احمدِ نمک نشناسه! این همه سال _

براش پدری کردم چی شد؟ آبرو برامون نموند زن! خدا میدونه تو اون خراب شده رفته چه غلطایی کرده که این 

م جمع کرده! بیا... بیا خودت ببین! این پیرهنی که واسه ملیحه خریده اصلِ جنسه.. مارکه میفهمی؟ سواد همه پول

نداری که بفهمی.. صادق میگفت باالی دویست تا قیمتشه! چفت و بست نداشت که کسی بفهمه چه غلطی کرده؟ زنِ 

 .. نه حتی روحِ اون پدرِ...مطلقه و هزار جور خبط و گناه! کسی چه میفهمید هان؟ نه تو.. نه من
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در را باز کرد و به یکباره بیرون پرید. تمامِ تنش میلرزید و اشک دیدگانش را تار کرده بود. مقابل بیوک ایستاد و 

 دستانش را مشت کرد.

نم و یک ماهه که دارین هرچی میخواین به من و زندگیم میگین! باشه بگین.. بازم بگین ولی اجازه نمیدم روحِ آقاجو_

 تو قبر بلرزونین!

 حلقه ی چشمانِ مریم از ترس گشاد شد.. عواقبِ تندی و درشتی با بیوک را خوب میدانست!

بیوک جلو رفت . بدونِ کالمی حرف دستش را باال برد و با تمامِ قدرت بر صورتش فرود آورد. یک طرف صورتش از 

 زش گفت:درد بی حس شد! سرش را برگرداند و بدونِ اندکی ترس و لر

بزنین.. باز هم بزنین! تا عمر دارین و جون به تنتون هست بزنید ولی من زیر بارِ این وصلت نمیرم! چه مطلقه باشم _

 چه بی آبرو.. چه بی خانواده چه بی خانمان زنِ مردی که همسنِ پدرمه و بویی از انسانیت نبرده نمیشم!

 بیوک قدمی جلو تر رفت.

تو از کجا میخواد خوب و بد و تشخیص بده هان؟ تو این شهرِ کوچیک.. با این اوضاعِ اسم و دِ آخه مغز پوکیده ی _

رسمی که در کردی... با این اجاقِ کورت و قیافه ای که یه قرون نمی ارزه میخوای شوهر پیدا کنی؟ یا نکنه میخوای تا 

داره. مغازه فرش فروشی به اون بزرگی .... آخر عمرت تو خونه ی ما بلونبونی و بکپی؟ خونه.....داره. ماشین..... 

 داره. دیگه چی میخوای تو هان؟ قناری نشسته سرِ بومت. مشتبه شدی واسه ما؟

 مریم با نگرانی و ترس جلو آمد و دستش را گرفت.

خونش و  الهی مادر قربونت بره... بابات راس میگه! حاجی نه بچه میخواد و نه بر و رو! فقط میخواد یکی باشه چراغِ_

 روشن نگه داره! یکی که مثلِ تو تحصیل کرده و خانوم باشه! خوشبخت میشی مادر!

دستش را پس کشید و با ناراحتی به مادرش زل زد. چهره ی زنی که در سرمای شبِ یلدا کودکِ چند ساله اش را 

د. از آن روز تنها تصویرِ زیرِ چادرِ گل گلی پنهان کرد بود و به سرعت مسیری را طی میکرد پیشِ رویش زنده ش

ناواضحِ آن زن که گریه کنان چیزهایی زیر لب میگفت و چادرش را به دندان گرفته بود یادش بود و جمله ای که 

آقا بیوک قبولمه... هرچی شما بگی!.. نذار بچم  "بعد از توقف مقابلِ درِ سبز رنگی به مردِ درشت هیکلی گفته بود...

 "تو سرما تلف شه!

در مقابلِ این مادر چه حرفی برای گفتن داشت؟ کسی که خودش زندگی اش را در خانه ی مردِ دیگری دیده حاال 

بود! مردی کوته فکر و بی مالحظه که فاحشگی و خرابی را به بیوه گی نسبت میداد و به قولِ او بی صاحبی! صاحب را 

کشیده شدن زن! مادرش عمری زیرِ عقایدِ این  مرد میدانست.. مردی که در نظرِ او نبودش مصادف بود با به لجن

 مرد زندگی کرده بود! حاال برای توضیح و توجیه چه داشت تا بگوید؟

سرش را با تاسف تکان داد و وارد اتاقش شد. ساک وسایلش هنوز دست نخورده بود.. فقط گه گداری برای تعویض 

بچگی اش و به اراده ی همین مرد ، همیشه روسری  لباسش زیپش را پایین میکشید! روپوشش را تن کرد. به عادت

ساکش را دست  "خانه ای که در آن موی زن پدیدار باشد النه ی شیاطین است! "اش بر سرش بود! بیوک میگفت:

گرفت و بیرون رفت. این بار برعکسِ بارِ قبل توجهی به اشک های مادرش نکرد! این زن اسیر بود و میخواست اسیر 

 ردی که اسارت را عفت و زندگیِ واقعی را بی قیدی و خرابی میدانست!بماند! اسیر م

 بیوک از پشت سر صدایش کرد:
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این شانسِ آخرته دخترجان... حاجی به گردنِ ما خیلی حق داره! اگه خاطرت و نمیخواست نمیذاشتم پای زنِ _

حاجی فتاحِ و نه کیارش! یا مثل آدم خراب به این خونه باز بشه! کسی که تو کوچه و خیابون خوابیده لیاقتش نه 

برگرد و توبه کن و با حاجی زندگی بساز.. یا اینکه همون بیرون و تو همون برف مثلِ سگ بمیر! البته اگه سگ دونی 

 ای واسه موندن پیدا نکردی!

 پوزخندی زد. مادرش با گریه نالید:

کرده.. شما بزرگی کن! شما پدری کن در حق اش. مثل  بیوک آقا توروخدا.. چند روز که بگذره قبول میکنه! اآلن لج_

 تمومِ این چند سال!

صدایش زده بود نگاه کرد! ساکش را  "پدر"برگشت و با حقارت به مادرش و کسی که عمری به احترام مادرش 

 پایین گذاشت.

نِ بی صاحب جهنمه.. همه میدونین چیه مادر؟ هیچ وقت بهتون نگفتم کجا بودم چون از نظرِ شما همه جا برای یه ز_

 کار گناهه.. همه چیز حرامه!

 با استهزا به بیوک نگاه کرد.

نه شما و نه من مرد ندیده بودیم! شما هیچ وقت پاتو از خونه بیرون نذاشتی تا مرد ببینی و همیشه فکر کردی که _

 مردونگی تو آقا بیوک خالصه شده و بس!

 نگاهش ادامه داد:چشمان بیوک به خون نشست. بی توجه به 

 اما من رفتم.. رفتم و دیدم مرد چیه.. کیه.. چجوری زندگی میکنه و برای خانوادش از چی میگذره!_

 نگاهِ بیوک سراسر تحقیر شد و تمسخر.. مریم با دست جلوی دهانش را گرفت.

خودش از حقوق  آره خونه ی یه مرد بودم! یکی که به خاطر خانوادش از خودش گذشت نه کسی که به خاطر_

خانوادش بگذره... خونه ی کسی بودم که بچه ی یکی دیگه رو بدونِ منت و با عشق چندین سال بزرگ کرد و اون 

بچه شبا تا بوی پیراهن پدرش رو استشمام نمیکرد نمیخوابید.. کسی که اتاقش.. دنیاش.. خلوتش..احساسش.. همه 

زن اش میتپید! آره من خونه ی یه مرد بودم.. مرد ....نه مردنما!..  چیزش با زنش بیگانه بود ولی قلبش هنوز هم برای

 پرستارِ بچه اش بودم. بچه اش!.... نه تحفه ی یکی دیگه.. نه وصله ی ناجور... نه نون خورِ اضافه!

 با دست به بیوک اشاره کرد.

از اینجا نمیرم! کاری که توکردی رو  بیرون پرِ مردِ مادر... اینو مطمئن باش.. ولی من برای پناه بردن به یه مرد_

نمیکنم! میرم تا رو پای خودم زندگیمو بسازم. من درس خوندم.. مدرک گرفتم. پیانو زدم. همه ی اینا تو این خونه 

معصیت بود و من باهاشون جنگیدم. سر تک تک اشون کتک خوردم و خون باال آوردم. ولی کوتاه نیومدم! امروزم 

 نمیام!

فتاده ی مادرش آخرین تصویری شد از خانه ای که کودکی هایش را به نوجوانی.. و نوجوانی اش را به سرِ پایین ا

جوانی اش هدیه کرده بود! ساکش را برداشت و تا حیاط پیش رفت. ملیحه پشتِ پرده ی اتاقِ حیاط ایستاده بود و بی 

 گین خودش را به کوچه رساند!صدا اشک میریخت! برایش با لبی خندان سر تکان داد و با قدم های سن

احساسِ بهتری داشت.. تمامِ روزهای سختی که در خانه ی او گذشته بود مملوء بود از حرف های نگفته و حق های 

 نگرفته که در دلش سنگینی میکرد! باید میگفت.. حتی به قیمتِ بی خانمان شدن!
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کودکِ درون بطن اش بسی دشوارتر از شرایطِ فعلیِ او  به یاد نیل افتاد.. قطعا بی پناهی و شکست بزرگِ عشق با آن

 بود! و در آخر خانه ای که بی منت و با عشق به رویش باز شده بود!

خوشحال بود از اینکه کیارش هیچ گاه او را دوست نداشت و او این را از همان شبِ اول ازدواجش فهمیده بود... 

زندگی اش باشد! ولی در عوضِ تمامِ اینها، مردی هم نبود تا برایش  کودکی هم نداشت تا مانند نیل نگرانِ آینده و

 دری از مهر بگشاید و زندگی اش را ازآن اش کند!

برای اولین تاکسی دست تکان داد و آدرس هتلِی را به راننده سپرد. نمیتوانست در این سرما و با این تنهایی به 

 را برداشت و وارد البی شد! مسافرخانه ها اطمینان کند! با توقف ماشین ساکش

پسرِ جوان مدارک اش را تقاضا کرد. غرق در افکارش شناسنامه و کارت ملی را روی پیشخوان گذاشت. پسر نگاه 

 مشکوکی انداخت و پرسید:

 تنها این؟_

 سرش را بی حال تکان داد.

 چند شب اقامت میخواین؟_

 نده شدن نامش توسط صدایی آشنا سرش را برگرداند!شاکی و بی حوصله خیره ی صورت پسرک شد که با خوا

 هلن؟؟!!_

 از دیدنِ سام یکه خورد.. آنقدر زیاد که شناسنامه از دستش روی زمین افتاد.

 سالم!_

 سام خم شد و شناسنامه را دستش داد. نگاهِ سام سراسر تعجب بود و نگاه هلن یک دنیا ناباوری!

 اینجا چیکار داری؟_

 د. سرش را پایین انداخت و با اخم گفت:زبانش خشک ش

 هتل برای چه کاری میان؟_

خودش هم ندانست چرا واردِ این الکِ دفاعی و سخت شده.. شاید نمیخواست آخرین جرعه ی غرورش پیشِ 

 نبایست ترین انسان بر باد رود!

 چشمانِ سام ریز شد. نگاهی به سرخیِ گونه اش انداخت و ناباور گفت:

 ی شده؟ چه خبر شده؟صورتت چ_

 هلن نفس کالفه ای کشید و با صورتی که از درد و خجالت آتش میگرفت به طرف متصدی پذیرش برگشت.

 میشه کلیدامو بدید لطفا؟_

 سام اخم کرد.

 اینجا چیکار داری؟ مگه نرفته بودی پیشِ خانوادت؟ _

 یشخند گفت:نیشخندی زد. دستش را برای گرفتنِ کلید دراز کرد و با همان ن

 پیشِ خانواده بودم! ولی دیگه نخواهم بود! از این به بعد خودمم و خودم!_

 از کنارش گذشت.

 از دیدنِ دوبارتون خوشحال شدم مهندس نیکنام! با اجازه!_
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سام با تعجب به مسیر رفتنش خیره ماند. حرفش را زیر لب برای خودش تکرار کرد و قبل از داخل شدنِ هلن در 

 ور صدایش زد!آسانس

 خانومی بهادری؟_

 با دو خودش را به آسانسور رساند و مقابلش ایستاد!

 وسایلتون و بذارین داخل اتاق و برگردین البی... یه قهوه با هم بخوریم خواهشا... ممکنه؟_

گر بود! جایی این همه درد و مشکالت... فکر و خیال.. عذاب و بی کسی! قطعا جای سام میان این همه بساط جایی دی

 خاص و دست نخورده ، قهوه ای داغ .. به نظر صمیمی میرسید!

 لبخند کمرنگ و مالیمی به نشان موافقت زد و وارد آسانسور شد.

در اتاق را بست و به در تکیه داد. به چشمانش اعتماد نداشت! شاید این اولین تصادف زیبای زندگی اش بود! اولین و 

آینه ایستاد. سرخیِ صورتش بیش از حد واضح بود! کرم پودرش را بیرون آورد و با عجله قطعا آخرین! رو به روی 

روی گونه اش کشید! دلش نمیخواست سام را منتظر بگذارد! شاید این آخرین فرصتی بود که میتوانست یک دلِ 

اد! جلوی آینه نفس سیر نگاهش کند! به آن پیشانیِ بلند و موهای همیشه سبک که صالبتِ خاصی به چهره اش مید

 عمیقی کشید و از اتاق خارج شد!

رو به روی هم پشتِ میزِ کوچک و مستطیلی نشستند! توجه سام هنوز به سرخیِ گونه ی هلن بود که به طرز ناشیانه 

 ای سعی کرده بود زیرِ وسایلِ آرایش پوشش اش دهد. سرش را به طرف دیگری برگرداند و آرام پرسید:

 کارِ کیه؟_

 ن دستش را آرام روی صورتش کشید و لبخند محزونی زد!هل

 زیاد شخصِ مهمی نیست!_

 آرنجش را روی میز گذاشت و به طرفش متمایل شد.

 میخوام بدونم شاهکارِ کدوم بی غیرتیه!_

 هلن پوزخندِ آشکاری زد.

 ناپدریم!_

 چهره ی سام جمع شد.

 ناپدریت؟؟!_

 سرش را تکان داد.

 چهارده ساله ای که کتک ات میزنه؟ مگه تو دخترِ_

 بی جواب و با همان لبخندِ محزون قهوه اش را باال آورد و مزمز کرد. سام کالفه نگاهش کرد.

خانومِ بهادری؟ چندین ماه تو خونه با هم زندگی کردیم بدونِ اینکه چیزی ازتون بدونم! همیشه حس کردم یه _

 چیزی آزارتون میده!

 کمی مکث کرد.

 شه مثلِ یک ماهِ پیش راحت و خودمونی باهات حرف بزنم؟می_

صدات هنوز هم مثلِ یک ماهِ پیش  "لبخند هلن عمق گرفت و گرم شد. سرش را آرام تکان داد و با خودش اندیشید:

 "تو گوشمه... همون قدر مقتدر و دلنشین!
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روزِ اول! ولی هیچ وقت نخواستم با دخالت داشتم میگفتم.. همیشه میدونستم یه چیزی تو زندگیت میلنگه! از همون _

 و فضولی بیجا موذب ات کنم! حس میکنم اگه بدونم چی به سر زندگیت اومده بتونم کمک ات کنم!

محتویاتِ معده اش تا دهانش باال آمد.. کمک.. مساعده.. خوبی.. لطف.. همان واژه هایی که ختم شده بود با ازدواجِ او 

 انِ قهوه اش دوخت.و نیل! نگاهش را به فنج

 چرا حس میکنید در مقابل بدبختی و بیچارگیِ همه ی زنا مسئولین؟ این خصوصیتتون گاهی آزاردهنده میشه!_

 اینبار سام پوزخند زد. پیام نهفته ی کالمش را دریافت و به آرامی جواب داد:

ال شدنِ حقِ یه زن بگذرم! ولی اگه منظورت شاید چون مثلِ بقیه ی مردا نمیتونم بی تفاوت از کنارِ لهِ شدن و پایم_

 نیله! کاری که در برابر اون انجام دادم لطف نبود!

 "جمله ات و تموم کن.. بگو دوستش نداشتی"حس کرد قلبش دیگر نمیتپد.. با خودش هزاران بار گفت

رم! ولی یه جورایی برام خاص و نیل برای من با تمامِ زنای این دنیا فرق داره! نمیگم عشق.. نه! من عشق و باور ندا_

 عزیز بود! مثلِ یه سراب که همیشه برای رسیدن بهش دویدم و آخرش هم زدم به بیراهه!

 نگاهش را که غرق در افکار بود دوباره متمرکز هلن کرد.

 بگذریم.. دلم میخواد از تو بشنوم! میشه؟_

 شک شده بود. گلویش را دهان بسته صاف کرد.هلن حس میکرد نایی برای حرف زدن ندارد.. بدنش از استرس خ

 چی بگم؟_

 از خودت.. از زندگیت.. از اولِ اولش! مطمئن باش هدف خاصی ندارم!_

 لبخند عمیقی زد و ادامه داد:

 قول میدم درخواست ازدواج هم ندم!_

سنگین ماشین ها در تالطم  هلن با آه کوتاهی نگاهش را به درِ شیشه ایِ ورودی هتل دوخت.. جایی که از بارش برف

 بودند.. نگاهش همان جاها گم شد و ذهنش به گذشته پر کشید.

من از چهار سالگی پیانو میزدم. پدرم استادِ موسیقی بود! هنوز هم یادمه که بغلش مینشستم ودستامون و با هم _

از دست دادم! ورشکست شد  روی کالروت ها میکشیدیم! همه به استعدادم غبطه میخودن!شش سالم بود که پدرم و

 و پشت بندش سکته کرد. تنها چیری که طلبکارا برامون گذاشتن همون پیانو بود!

مادرم تحمل نداری رو نداشت.. همین شد که بعد فوت پدرم زنِ بیوک شد.. همین ناپدریم! از نظر مادرم همین که 

دمی خشک مذهب و بداخالق با قوانین خاصِ گوشت و برنج میخوردیم و لباسمون نو بود یعنی خوشبخت بودیم! آ

خودش! حاال فکر کن منی که از پشتِ پیانو بلند شده بودم باید خونه ی اون فقط و فقط رادیو گوش میدادم! پیانوم 

گوشه ی سالن خاک میخورد و هر بار به خاطرِ این اسبابِ گناه هم من و هم مامان کتک میخوردیم. موسیقی.. الک 

ندن.. روسری درآوردن از سر.. قبل نماز ها غذا خوردن..تنها بیرون رفتن... همش حرام بود! من از زدن.. آواز خو

همون اوایل همه چیز یادم بود ولی ملیحه که با من پنج سال تفاوت سنی داره تا شانزده سالگیش نمیدونست که ناتنی 

ن و بیوک. نفر سوم کنکور.. قاریِ قرآن.. منم هستیم! من غد بودم و اون طابع. اون گفت چشم.. شد نور چشمیِ ماما

کتک خوردم و تنم سیاه شد و شدم مربی پیانو. کالس زبان میرفتم.. الکی میگفتم میرم کالس قرآن.. وقتی خونه نبود 

تا جایی که یادم بود پیانو میزدم. به یاد پدرم! اما طولی نکشید که فهمید و خون به پا شد. هیچ وقت روزی رو که 
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نوم و گذاشت وسطِ کوچه یادم نمیره! اگه اون موقع کیارش نبود همون جا آتیشش میزد! همین شد که با صلوات و پیا

 کوتاه بیا و التماس پیانو رو گذاشتیم خونه ی کیارش، برادرزاده ی بیوک.

نمی کرد. کم پسرِ خوبی به نظر میرسید. همیشه دفاعم و میکرد. بیوک ازش خیلی حرف شنوی داشت. رازام و فاش 

کم که دانشجو شدم گفتم کالس دارم. دروغ میگفتم و میرفتم کالس پیانو. استادم میگفت خیلی استعداد دارم! موقع 

 هایی که زن عمو و عموی ناتنیم خونه نبودن میرفتم پیشِ کیارش.. من پیانو میزدم و اون نگاهم میکرد!

 میکرد و سراپا گوش بود! نفسِ عمیقی کشید. سام بدون کوچکترین حرکتی نگاهش

احمق بودم! تو همین رفت و آمدا بهش عالقه مند شدم. بهش نگفتم تا روزی که من و از بیوک خواستگاری کرد. _

هه! منه احمق بال نداشتم پرواز کنم. فکر میکردم دوستم داره! نمیدونم شایدم اون وقتا داشت! لیسانس مدیریتم و 

رفتم خونه ی خودم. همه چیز خوب پیش میرفت. نه تندی میکرد و نه تحقیر. با  که گرفتم نامزدیمون تموم شد و

بیوک خیلی فرق داشت. ولی بعدا اونقدر بی وفایی کرد که با خودم گفتم بیوک هرچی هم که بود مادرم و دوست 

 داشت!!!

 برگشت و به چشمانِ سام خیره شد.

 ته و از یه جایی دوباره تداوم پیدا میکنه. عجیه نه؟زندگیِ من پر از خطِ تیره است.. یه جایی می ایس_

 سام بی جواب نگاهش کرد.

بعد جدایی از کیارش خودم و با پرورشگاه مشغول کردم. مربی شدم و تو دنیای بچه گونه و بی ریاشون غرق شدم. _

 شاید اگه اونجا نبود نمیتونستم هیچ وقت خودم و پیدا کنم!

 شد که جدا شدین؟برام از کیارش بگو.. چی _

 به چشم های پر از سوالش خیره شد.

 دونستنش چی رو براتون عوض میکنه؟_

 باور هام و... اینجوری خیلی جاها میلنگه! دلم میخواد تمامشو بدونم!_

 دوباره به همان نقطه خیره شد. نگاهش تلخ تر شد.

نشیم.. هر کدوم میتونستیم با کس دیگه ای بچه دو سالی از عروسیمون گذشت و فهمیدیم بچه دار نمیشیم. نه که _

دار شیم.. ولی با هم نه! خدا شاهده با تمام عشقی که به بچه داشتم اون روز هیچی برام در مقابل زندگی با کیارش 

 عوض نشد ولی اون...

 نفسش لرزان شد. سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

ن گرفت. دستشو گرفت و آورد تو خونه ی من! گفت یا قبول کن یا هنوز یک ماه از این قضیه نگذشته بود که ز_

 برو! منم مهریه امو بخشیدم و طالق گرفتم!

 نگاهِ سام منقبض شد. واژه ای برای گفتن نمیافت.. چقدر در مقابلِ دنیا شرمنده بود! این مردها چه میکردند؟

 هنوز هم.._

نقدر زیر باید و نباید بیوک کمرم خم شده بود که حس میکردم نه دوستش ندارم! کیارش دیوانگیِ محض بود. او_

با مردی مثل کیارش میتونم به همه جا برسم! رسیدم.. به همه جا جز قلبش! کیارش قلب نداشت... چون شنیدم 

 همین اآلن هم داره به همون زنِ بعد از من خیانت میکنه! با وجودِ اینکه ازش بچه هم داره!

 تهران؟ به خاطر کیارش؟برای همین اومدی _
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 سرش را چپ و راست کرد.

بعد طالقم ناپدریم حبس ام کرد.. کتک ام زد. گفت میمردی دندون به جیگر میگرفتی؟ میگفت زنی که اجاقش _

کوره باید هوو رو تحمل کنه! خالصه اینکه بعد از کلی زجر تصمیم گرفت منو بده به شریکش! کسی که همسن 

 گتر!خودش بود! شایدم بزر

 چشمانِ سام گرد شد.

 یعنی شوهرت بده؟_

 سرش را باال و پاببن کرد.

بارم و بستم و اومدم تهران.. دو سالی تو پرورشگاه مشغول بودم که خدا بهار و سر راهم گذاشت و یه خونه که _

دم! دلم هوای توش پر از آدمای خوب بود! ولی بعد اینکه بهار رفت تصمیم گرفتم برگردم! از آوارگی خسته بو

مادرم و داشت. اومدم و دیدم بیوک هنوزم رو حرفش هست.. سفت تر از همیشه. مجبور شدم بازم بارم و دستم 

 بگیرم و برم!

 حاال کجا میخوای بری؟ تا آخرش که نمیتونی تو هتل بمونی!_

 شانه اش را باال انداخت.

 رِ شما.. فردا مسافرِ یه شهرِ دیگه!گفتم که.. زندگیِ من اینجوریه.. اآلن فنجونی قهوه کنا_

 سام ناراحت و متفکر به فنجانِ قهوه اش خیره شد.

 این اصال منظقی نیست!_

 لبخندِ دردمندی زد.

 زندگی جایی برای منطق نداره. بابتِ قهوه ممنون!_

 قصد بلند شدن کرد که سام صدایش زد.

 میشم تو این روزا همراهیت کنم! حتی شده چند دقیقه! هلن؟ من چند روزی تو این هتل اقامت دارم! خوشحال_

 چشمانِ هلن خشک شد و ثابت.

 برمیگردین تهران؟_

 سام هم از جایش بلند شد.

 نه.. میرم پیشِ پدرم.. یه مدت اونجا میمونم! بابت قبولِ دعوتم ممنونم! شمارم و که داری؟_

 داد و گفت: با همان اندک توانی که درش مانده بود سرش را تکان

 بله!_

 پس منتظر تماست میمونم!_

با اخم های در هم از پشت میز بیرون آمد ودور شد. دور شد و هلن را با همان یک جمله ی تکرار شونده در سرش 

 تنها گذاشت.

 "میرم پیشِ پدرم.. یه مدت اونجا میمونم"

پرت کرد. دستانش را در جیب شلوارش فرو برد بی حوصله و ناراحت وارد اتاقش شد و بارانیِ چرمش را گوشه ای 

و آهسته به پنجره نزدیک شد. دیگر درک نمیکرد! واژه ی عدالت جایی میانِ مردانِ این دنیا گم شده بود! نیل... 
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هلن.. چند زنِ دیگر اینگونه بی دفاع و زخم خورده جای جایِ این روزگار رها شده بودند؟! رها شده بودند بدونِ 

 شان برای کسی حامل کوچکترین ارزش باشد!آنکه وجود

چه ساده میگذشتند از کنارشان.. یکی با کودکی در بطن اش و دیگری با کوله باری پر از خاطراتِ تلخ! کسی چه 

میدانست؟! یقینا بودند زن هایی که به علت بیماری ها و کاستی ها و نداری ها طرد شده بودند از زندگی ای که 

 حقشان بود!

....! چقدر آرام به نظر میرسید! شب ها چقدر آرام و پر آرامش برای بهار کتاب میخواند و روزها تا چه حد موقر هلن.

و با حوصله کنارش روی صندلیِ پیانو مینشست!.. چه بی حاشیه میان مشکالت غول آسای خانه خودش را پنهان 

اطمینان میبخشید! کسی فکرش را میکرد؟! در  میکرد و چه بی طرف، گاهی تنها با چند کلمه ی پربارش آرامش و

 تمامی این مدت او هم زن بود.. زنی آسیب دیده که نه تنها برای کار که برای زندگی به آن خانه پناه آورده بود!

شب بود! حوصله ی شام خوردن را نداشت. با همان کفش و لباسِ اتو کشیده  09کالفه نگاهی به ساعتش انداخت. 

ظهر در سمینار حاضر شده بود ، روی تخت دراز کشید و ساعدش را روی پیشانی اش گذاشت. دلش  ای که بعد از

 محکم و با صدا جواب داد: "فقط بهار؟؟"هوای بهار را داشت! با خودش اندیشید.

 آره... فقط بهار!_

! عکسش را از داخل جیب هفته ای بود که او را ندیده بود! نمیدانست اگر برود چگونه با دوریِ بهار کنار بیاید

پیراهنش بیرون کشید و به چهره ی دوست داشتنتی اش خیره شد. اشک در چشمانش حلقه زد. گذشتن از این 

دختربچه کارِ او نبود! ولی اگر هم میماند باید از دور بزرگ شدنش را نظاره میکرد و تنها حسرت عایدش بود!آیا 

 این شکنجه ی بدتری نبود؟؟!

فه روی پیشانی اش گذاشت. میدانست که بهار این دوری را تاب نخواهد آورد... میدانست که با دستانش را کال

رفتنش فرقی با مردانِ ظالمِ این زمانه نخواهد داشت.. یک خودخواهی محض... یک رفتنِ دیگر و یک نگاهِ تخریب 

سراری که تمنایی برای پنهان شده ی دیگر از جنسِ لطیف درست پشت سرش! ولی چاره ای نبود! تا فاش شدنِ ا

 شدنشان نمانده بود تنها چند قدمِ کوتاه فاصله بود!

بهار پدر داشت. پدری که با تمام کاستی ها و خطاهایش باز هم برای رسیدن به او ونیل دست به هرکاری میزد! شاید 

رای او تنها یک لبخندِ از ته دلِ تنها کسی که بازنده میماند او بود! ولی نمیدانست چرا هرگز حس بازندگی نداشت! ب

 نیل و خوشبختی اش، بزرگترین و شیرین ترین بُرد بود!

 

 

*** 

 

خالصه اینکه مهندس.. تا هفته ی بعد همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه! اگه امر کنین مزد کارگرا رو هم این _

 شما حضور خواهم داشت.. !هفته پرداخت میکنیم! فقط میمونه تحویلِ پروژه که من به نیابت 

ممنون از زحماتت آقای رسولی! همه چیز عالی پیش رفت. ترسم از این بود که به خاطر برف سنگین مجبور باشیم _

 تا عید صبر کنیم! ولی خدا رو شکر باالخره تموم شد...خسته نباشید!

احافظی از جایش بلند شد. چشمانِ سام لبخندِ رضایتمندی روی لب های رسولی نشست. با اجازه ای گفت و بعد از خد

همزمان با بدرقه ی او به هلن افتاد که کاله پالتویش را روی سرش کشیده بود و واردِ هتل میشد! لبخندی روی لبش 
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نشست. قطعا خودش نمیدانست با این پالتوی شطرنجی و کالهی که تا پایین بینی اش کشیده بود چقدر شبیه دختران 

ت! با همان لبخند جلو رفت و مقابلش ایستاد. هلن قدمی مانده بود تا با او برخورد کند که با دیدن دبیرستانی شده اس

 کفش های مردانه اش ایستاد. سرش را باال کرد. نوکِ بینیِ یخ زده اش لبخندِ سام را عمیق تر کرد.

 سالم!_

 سام ابرویی باال داد.

 سالم از ماست. از کجا با این عجله؟_

 می چرخاند و روی اولین کاناپه ی پیشِ پایش نشست!هلن چش

 رفته بودم با مدیر خانه ی شادی صحبت کنم!_

 سام هم با فاصله کنارش نشست.

 خانه ی شادی؟_

 همون پرورشگاه دیگه.. از شانسِ من ظرفیت کادر مربی هاشون تکمیله!_

 نگاهش را به دستانِ قرمز و پوست پوست شده ی هلن دوخت.

 ی پیانو زدن؟برا_

 خندید.

 نه بابا... اینجا واسه غذای معمولیش معطلن بچه ها چه پیانویی! موسیقی رو تو پرورشگاهِ تهران آموزش میدادم!_

 چهره اش در هم شد و ناراحت.. ادامه داد:

 برای مددکاری یا اگه بشه آموزش ابتدایی رفته بودم! اونم که نشد!_

 اینجوری سرما میخوری!پالتوت خیسه.. درش بیار! _

 هول شد... عادت به این صمیمیت و توجه نداشت. از جا بلند شد و سر به زیر گفت:

 آره.. میرم باال عوض اش کنم!_

 سام لبخندی به رویش زد.

 من از صبح کارِ خاصی نداشتم. اگه زنگ میزدی میرسوندمت که انقدر خیس نشی!_

 در چشمانِ مهربانش زمزمه کرد: سرش را بلند کرد و نگاهش کرد. خیره

 نه مشکلی نیست.. من عاشق برف و بارونم! دوست دارم زیرش قدم بزنم!_

 جمله اش آنقدر با احساس و از تهِ دل بود که بی اراده سرِ سام را به طرفِ خیابان برگرداند!

و لذت ها هم از یادم رفته! خوش به جالبه! فکر کنم از وقتی یاد گرفتم بند کفشام و درست ببندم این دیوونگی ها _

 حالِ تو که هنوز باهاشون حال میکنی!

 خنده ی کوتاهی کرد و بی حواس گفت:

 میتونم به شما هم یاد بدم.. کاری نداره که.. فقظ ممکنه خیس شین و یکم سرما بخورین!_

 سام چهره اش را جمع کرد و دو طرف یقه ی پالتویش را روی گلویش کشید.

 ن! داشتن چتر و ترجیح میدم!ممنو_

 لبخندِ هلن جمع شد.. به خودش آمد و سر به زیر انداخت.

 با اجازتون!_
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 سام نگاهِ کوتاه دیگری به بارش برفِ درشت و مالیم انداخت و گفت:

 کجا؟؟ اول اخفال میکنی بعد میری؟؟_

 هلن قدمی به عقب برگشت.. نمیتوانست لبخند روی لبش را محو کند.

 عنی میخواین برین قدم بزنین؟ی_

 سرش را با جدیت چپ و راست کرد و از جایش بلند شد.

نه... یعنی میریم قدم میزنیم! شما اآلن موظفی جاهای قشنگ برای پیاده روی تو شهرت و نشونم بدی! این رسمِ _

 مهمون نوازیه!

 لبخندش عمق گرفت. جلوتر از او راه افتاد و گفت:

 سم که پر از درختای بیدِ مجنونه.. روشون برف نشسته و خیلی خوشگل شدن! زیاد دور نیست!یه پارک میشنا _

سام از پشت قدم های تندش را نظاره کرد و لبخندِ گرمی زد. چترش را از روی میز برداشت و پشتِ سرش راه افتاد. 

 هلن چند قدم جلوتر از او زیر دانه های ریز و درشت برف قدم میزد!

 چتر نمیخوای؟ لباست خیسه! سرما میخوریا؟ مطمئنی_

 ایستاد و ابروهایش را باال داد.

 خیلی پاستوریزه این جنابِ مهندس!_

 با سام همقدم شد.

خیلی وقت ها با ملیحه میرفتیم تو حیاط و اونقدر باال رو نگاه میکردیم تا سرمون گیج بره. دوست داشتیم بدونیم _

 برف از کجا میریزه پایین!

 لبخندش کم کم محو شد.

با هم همدرد بودیم. اون بیچاره فقط یه سالش بود که مادرش رو از دست داد. وقتی یه خانواده شدیم یک سالش _

 بود! مادرم برای اون مادر شد ولی پدرِ اون...

 نفسِ عمیقی کشید.

 بگذریم.. دلم برای بهار تنگ شده. تازگیا دیدینش؟_

 رش داد.سام چترش را به دست دیگ

 آره.. هفته ی پیش دیدمش.. پدرسوخته بزرگ شده. هر بار که میبینمش از بارِ قبل بزرگ تر شده!_

 وقتی به چیزی عادت کنی دل کندن سخت میشه. قبول دارین؟_

 چهره اش متفکر شد.

 دل کندن همیشه سخته.. وقتی به چیزی دل میبندی یعنی برات مهم بوده که دل بستی!_

 به هلن نگاه کرد.برگشت و 

 برنامت چیه؟ تا کِی میمونی تو هتل؟_

 ناراحت شانه ای باال انداخت.

 تا هر وقت که کار پیدا کنم! دوست ندارم برگردم تهران!_

 چرا؟_
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سوالش را بیجواب  "چون اونجا منو به یادِ یه مرد می اندازه"از چرای پر از سوالش دلش لرزید. در دلش آرام گفت: 

 پرسید: گذاشت و

 شما کِی میخواین برین؟_

 احتماال هفته ی بعد. منتظر تحویل پروژه نمیمونم.!_

 آستین هایش را در دست گرفت و متفکر پرسید:

 چرا داریین میرین؟ به خاطرِ بهار و نیل؟_

 بی جوابیِ سام را که دید سرش را چرخاند. سام خیره به قدم هایش نفس های منظم و عمیق میکشید!

 اگه دوست ندارین نگین! قصدم فضولی نبود!_

 سام نیم نگاهی بهش انداخت و چتر را با زور به دستش سپرد.

 دو دیقه نگه اش دار باالی سرت.. اینجوری لرز میفته به جونت!_

 با تعجب نگاهش کرد.

 ولی شما؟_

 یقه ی پالتویش را باال آورد.

 نباش! من به این زودیا خیس نمیشم! تو نگرانِ من_

 لبخندی به رویش زد و به ردیفِ درختانِ بیدمجنون چشم دوخت.

 همین جاست.. باید بریم اون ورِ خیابون!_

سام نگاهی به دو رو بر انداخت و با احتیاط و هم پایِ هم وارد محوطه پارک شدند. چهره اش آن مقاومتِ چند دقیقه 

ده بودند! هلن چتر را با احتیاط بست و کنارش نگه داشت. ی قبل را نداشت. چشمانش به دانه های برف عادت کر

 سام دستمالی از جیبش بیرون کشید و نیمکتِ سفیدپوشِ نزدیک به زیباترین بیدمجنون را پاک کرد.

 اگه سردت نیست یکم بشینیم! اینجا خیلی قشنگه!_

 هلن بی اعتراض کنارش نشست.

شتم! همیشه همه چیز یهو پیش میاد.. اومدنم تصمیمِ یک روزه بود.. من هیچ وقت دخالتی تو اتفاقاتِ زندگیم ندا_

 برنگشتنم هم.. اآلن هم که میخوام برگردم باز نتیجه ی بی خوابیِ یه شب تا صبحه!

 فکر میکنین تصمیمِ درستی باشه؟ بهار به شما نیاز داره!_

 پوزخندی زد.

 که واقعا پدرش باشه! بهار به پدر نیاز داره! کسی که براش پدری کنه! کسی_

 هلن با تعجب به نیم رخ اش خیره شد.

 یعنی فکر میکنین نیل اونو ببخشه؟_

 چشمانش را با اطمینان روی هم گذاشت.

 نمیتونه بیشتر از این مقاوت کنه! عشق همیشه کارِ خودش رو میکنه!_

 نفس عمیقی کشید.

 پس رفتنتون فقط برای خودتون نیست! یه جور فراره!_

 سر چرخاند و به نیم رخ اش خیره شد.
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 رفتنِ تو از خونه چی؟ فرار نبود؟_

 هلن شانه اش را باال انداخت.

 من اینجوری تعبیرش نمیکنم! من دوست دارم اونجوری که میخوام زندگی کنم!_

 سام با لبخند نگاهش کرد. منظورش را دریافت و اعتراض کرد.

 وری زندگی کنین! هر کی ندونه من میدونم به بهار چقدر وابسته این!نگین که شما هم دوست دارین اونج_

 چهره اش جدی شد.

 باید چند ماهی دور باشم ! اوضاع خیلی ریخته به هم! یه طرف معامله اگه حذف بشه مسئله راحت تر حل میشه!_

 هلن ناراحت و مسخ شده به رو به رو خیره شد.

لیلی برای موندنتون وجود نداره! میرین چون حس میکنین نیازی بهتون شما دارین میرین چون حس میکنین د_

 نیست! پس کی میخواین برای خودتون زندگی کنین؟ به خاطر خودتون تصمیم بگیرین؟!

 دستش را باال برد و برفِ انباشته شده روی سرش را تکاند.

 هوا داره سرد میشه.. میخوای برگردیم؟_

 کند. بلند شد و روبه رویش ایستاد. نتوانست عصبانیتش را کنترل

خودتون و فراموش کردین.. بودنتون و زندگیتون و.. دالیل زندگیتون و.. امروز برای یکی اینجا.. فردا برای یکی _

دیگه اونجا! این اسمش زندگی نیست.. شما هم حق دارین برای خودتون زندگی کنین! تصمیم بگیرین! حرفاتون قانع 

مره که دارین به خاطر دیگرون زندگی میکنین.. حاال هم که دیگرون نیازی بهتون ندارن دارین کننده نیست! یه ع

میرین! هیچ فکر کردین شاید شما هم به کسی نیاز داشته باشید؟ کسی که درکتون کنه.. شما بی مالحظگی کنید و 

داشته باشه! به این جنبه ها فکر اون ببخشه.. شما ناراحتش کنید و اون بگذره.. کسی که بی برو برگشت دوستتون 

 کردین؟ به اینکه شاید بودنتون نیازِ کسی باشه نه زندگی ای که براش میسازین!

 از جایش بلند شد و رو به روی هلن ایستاد.

نیل از خیلی وقت پیش انتخابش و کرد.. من هیچ وقت انتخاب نشدم.. همیشه انتخاب کردم! این امر هم جنبه های _

 جنبه های مثبت داره! من از زندگی فرار نمیکنم! فقط همه چیز رو به دستِ خودش میسپرم! منفی و هم

نهادِ جمالتِ من نیل نبود! نتوانست بگوید من از خودم "نگاهش غمگین و سرد شد. زبانش بند آمد. نتوانست بگوید 

گذشتن ها و عبور های سخت هنوز هم قلبی مردِ رو به رویش با تمامِ  "گفتم! از کسی که بودنت براش باالتر از نیازه!

گروِ نیل داشت! این را مطمئن بود! فروغ چشمانش خاموش شد و حنجره اش مسکوت. چتر را باز کرد و به طرفِ 

 سام گرفت. دست هایش را در جیبِ پالتویش فرو برد و بی صدا کنارش مسیر برگشت را طی کرد.

نه شد! خودش را روی شکم روی تخت انداخت. با همان لباس های همین که از سام جدا شد، سیل اشکش هم روا

خیسی که از بهترین پیاده رویِ زندگی اش به ارمغان داشت. سرش میانِ مالفه ی سفید و تازه آنکارت شده گم 

 شد... صدایش نیز!

نیسته.. وقتی غیر ممکنه! خدایا چرا؟ چرا هر بار که میخوام رو پای خودم واستم سام و سرِ راهم میذاری! وقتی برام _

وقتی قلبش مالِ یکی دیگست چرا سر راهم قرارش میدی؟ خدایا تو بزرگی.. بزرگی و عظمتت رو گاهی تو وجودِ 

این بندت میبینم! نذار محوِ این مردونگی شم و خودمو ببازم! دست و دلم و کنترل کن ای بزرگوار! من تحملِ روزای 

 بعد از این نزدیکی ها رو ندارم!
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 چنگی به مالفه زد.

حاال چرا لعنتی ها؟ حاال که میخوای بری.. حاال که برای همیشه از دستت میدم.. حاال چرا انقدر نزدیکمی؟ چرا مثلِ _

قبل باهام بی تفاوت نیستی؟ مثلِ همه ی اون روزا و شبایی که به نقطه ای خیره میشدی و میدونستم داری به کی فکر 

قتا که سهمم ازت فقط همون نگاه های یواشکی بود و سوزش قلبم! من به همونم راضی میکنی! مثل همه ی اون و

بودم! همون قدرشم برای مرگم کافی بود! چرا حاال با این نزدیکیِ چند روزه و صمیمیت میخوای همه ی مقاومتم و 

 بشکنی؟

 گریه اش اوج گرفت.

 چرا میخوای منو بی خودت بذاری؟_

 هق هق کرد.

 نمیبینی؟! چرا منو_

سرش را روی ساعدش گذاشت و به نقطه ای روی دیوار خیره شد. اشک چشمش کم و کمتر شد! در حرکتی آنی 

بلند شد و به دنبالِ گوشی اش گشت. همین که در جیب پالتوی خیسش پیدایش کرد، همان جا کنارِ تخت تا روی 

 ق جواب داده شد.زمین سر خورد و روی زانوهایش نشست! تلفنِ خانه با اولین بو

 بفرمایید؟_

 صدای رزا را شناخت! گلویش را صاف کرد.. هرچقدر که میتوانست...!

 سالم.. خوبین؟_

 سالم.. ممنون. شما؟_

 هلن هستم.. میتونم با خاتون صحبت کنم؟_

 هلن جان شمایی؟ خوبی مادر؟ دلتنگت بودیم! خاتون نیستن! با آقا رضا رفتن دیدنِ بهار!_

 کلمه ی بهار هزاران بار لرزید. دلش با

 ممنونم.. گفتین آقا رضا؟_

 اووو... شما که خبر نداری! آقا رضا راننده ی جدیدن! در نبودِ آقا کارای خاتون و میرسن!_

 نفس عمیقی کشید و لبش را به دندان گرفت.

 بسیار خب. میشه به محضِ اینکه اومد بگین باهام تماس بگیره؟_

 ه که افتاده؟با همین شمار_

 بله!_

 باشه دخترم میگم!_

 پس فعال خداحافط!_

 یا حق!_

گوشی را روی تخت پرت کرد و سرش را میانِ دستانش گرفت! پوزخندی به خودش زد.. به مادرش گفته بود هرگز 

رایش به گونه به یک مرد متوصل نمیشود آن وقت با همین نزدیکیِ چند ساعته دریافته بود که بدونِ سام قطعا دنیا ب

ای دیگر خواهد بود! بیتاب و بی حوصله خودش را تا باالی تخت رساند و با یک دست پالتوی خیسش را از تن کند! 
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سرش را روی بالشت گذاشت و چشمانش را به سختی بست! گوش هایش همچنان آماده برای شنیدنِ صدای زنگِ 

 دیگر چیزی نفهمید.موبایل بودند! ندانست چقدر گذشت که تسلیم خواب شد و 

. 

. 

 آقا برای ما مسئولیت داره!تا خودشون اون تو ان که نمیتونیم کلید بندازیم! شما یه چیزی میگینا!_

مردِ حسابی دارم میگم از ظهر تا حاال تلفن اتاقش رو جواب نمیده....از پدیرش هم که میگن بیرون نرفته! دلیل از _

 و جوابگو میشی؟؟این واضح تر؟ اگه چیزی شده باشه ت

 پسرِ جوان نچ نچی زیر لب کرد.

 باز میکنم ولی مسئولیتش با خودتونه! این دوربینا دارن فیلم میگیرن.. اگه..._

 بازش کن مومن!_

بی میل کلید را در قفل چرخاند. سام سراسیمه وارد شد. با دیدنِ هلن اخم هایش درهم شد. برگشت به طرف پسرِ 

 جوان و با اخم گفت:

 شما میتونی بری!_

 پسر که سعی داشت پشتی سرِ سام را برانداز کند گفت:

 ولی این خانوم..._

در را به رویش بست و به طرف تخت رفت. هلن سرش را روی بازویش گذاشته بود و نفس های منظم میکشید! 

بود و حتی صورتش را هم نفسِ راحتی کشید و با احتیاط به تخت نزدیک شد. موهایش تا روی سرشانه اش ریخته 

پوشانده بود! بافتنیِ تیره رنگی بر تنش بود! با همان شلوارِ جینِ نیمه خیس روی تخت خوابیده بود! میدانست 

حضورش در این اتاق روی خوشی ندارد ولی به شدت نگران شده بود! جلو رفت و دستش را روی پیشانی اش 

توی کنار داده شده را تا روی گردنش باال کشید و با دست گذاشت.. حرارت کمی داشت. خیالش که راحت شد پ

 آرام به سرشانه اش ضربه زد.

 هلن؟.. هلن خوبی؟_

 اصوات نامفهومی زمزمه کرد و سرش را چرخاند... از حالت خوابیدنش خنده اش گرفت.

 این دیگه چه مدلشه!..... هلن؟ پاشو یه لحظه بعد بخواب.... خوبی؟_

ر سرش واضح شد. مانند برق گرفته ها به یکباره از جایش پرید و پتو را تا انتهایی ترین نقطه ی صدای سام کم کم د

 بدنش باال آورد.

 شما اینجا چیکار میکنین؟_

 سام از نگاهِ مستقیم امتناع کرد.

 این چه وضعِ خوابیدنه؟ میدونی چند بار زنگ زدم به اتاق؟_

شت! سام موذب از شرایط، عقب گرد کرد و همان طور که خارج میشد سرش را چرخاند و به دنبال روسری اش گ

 گفت:

 بپوش تا میام!_
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با بیرون رفتنِ سام خیزی برداشت و روسری اش را از روی کاناپه چنگ زد. پالتوی خیسش را هم سریعا تن کرد و 

 با عجله گفت:

 بفرمایید!_

 م هایش در هم شد.سام داخل شد. از دیدنِ همان پالتوی خیس بر تن اش اخ

 چرا دوباره اینو پوشیدی؟ مثل اینکه قسم خوردی سرما بخوری! البته بعید میدونم تا االنشم نخورده باشی!_

هلن دست انداخت و گوشی اش را از روی تخت برداشت. چندین تماسِ از دست رفته! با وحشت شماره ی خاتون را 

 از لیست پاک کرد و گوشی را در دستش فشرد!

سرم خیلی درد میکرد.. یه قرص خواب خوردم! زیاد قوی نبود ولی من کال با قرصِ خواب میونه ی خوبی ندارم! _

 ببخشید نگران شدین!

 سرش را با تاسف تکان داد!

زنگ زده بودم درباره ی کار حرف بزنیم! یکی ازدوستای قدیمیم اومده بود به دیدنم. یه شرکت داره.. شرکت _

 ها سرویس میده برای نظافت. دنبالِ منشی بود! فکر کردم در شرایط فعلی از هیچی بهتر باشه! خدماتی.به خونه

 در این برهه به آخرین چیزی که می اندیشید خودش بود و کارش. سر به زیر انداخت و آرام گفت:

 لطف کردین.. ممنون!_

 سام رو به رویش نشست. به چهره اش دقیق شد.

 همین؟_

 و نگاهش کرد. لعنت به این حواس پرتی!غافلگیر شد 

 آهان نه... من.. نمیدونم! آخه تا بحال منشی گری نکردم!_

 نمیگم تا آخر ولی تا کاری پیدا کنی بد نیست! بازم تصمیم با خودته ولی محیط تمیزیه!_

 بی حواس سرش را تکان داد. بی حواسی اش توجه سام را جلب کرد.

 م یه دفعه از این رو به اون رو شدی!هلن؟ چیزی شده؟ حس میکن_

 لبخندِ تلخی زد.

 نمیدونم! شاید چیزایی شنیدم که زیاد از حد ناراحتم کرده!_

 چشمانش گرد شد.

 از جانبِ من؟_

 سرش را با لبخند تکان داد.

 تا جایی که یادم میاد حرفی نزدم که باعث ناراحتیت بشه.. مگر اینکه ندونسته..._

ندونسته اش زیاد فرقی نداره آقای نیکنام! ناراحت شدنِ من هم مهم نیست! من اصوال انسان زودرنجی دونسته یا _

 ام! زود به دل میگیرم! شما به خودتون نگیرین!

 گیج و سرگردان از جایش بلند شد.

 میشه واضح تر حرف بزنی؟ من اصال متوجه نیستم منطورت و!!_

 لبخندی دردمند به رویش زد.

 اجازه بدین میخوام یکم استراحت کنم! ممکنه؟اگه _
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 با اخمِ مردانه ای انگشتانش را به بازی گرفت.

 البته! شبت بخیر!_

شب بخیر زیر لبی گفت و تا پشتِ در راهی اش کرد. به محضِ خالی شدنِ هوای اتاق از بوی سام نفس عمیقی کشید 

 و چشمانش را بست.

 خداجون دیگه دارم کم میارم!_

ای زنگِ تلفنش را که شنید، هر چه توان در پاهایش داشت به کار برد و تا کنارِ پاتختی دوید. شماره ی منزلِ صد

 خاتون مانند نسیم خنکی دلش را تسکین داد. لبخند آرامی زد و جواب داد.

 سالم خاتون جون!_

 خاتون صدای گرفته اش را به راحتی تشخیص داد.

 در؟ تو که کشتی منو از نگرانی!سالم دخترِ گلم.. خوبی ما_

 گوشی را محکم به گوشش فشرد. انگار به این باور رسیده بود که با این کار خاتون را نزدیک تر حس خواهد کرد!

 خوبم خاتون جون! نگران نباشین! خواب بودم نشنیدم تماس گرفتین!_

 نفسِ راحت خاتون بی تابی اش را بیشتر کرد.

 خوبی..! خدا رو شکر که خودت_

 کمی مکث کرد.

 دلت چی مادر؟ اونم خوبه؟_

 چشمانش را بست.. نباید خجالت میکشید.. مگر به جز محبتِ این زن چه داشت که آذوقه ی وجودش کند؟

 خوب نیست خاتون... حال و روزش به هم ریخته!_

سکوت هایی که در پس اش دو  سکوتِ خاتون را که دید فهمید که باید بگوید.. این سکوت ها را خوب میشناخت.

 گوشِ شنوا و قلبی مهربان بود تا بی دلیل و با محبت چراغ راهش شود!

سام اینجاست... تو همین هتلی که من اقامت دارم.. تصادفی دیدمش! داره میره خاتون! میخواد برگرده پیشِ آقا _

 فرامرز!

 بگو! تو توی هتل چه کار میکنی مادر؟ اگه قرارِ بشنوم از اولش_

در مورد زندگی اش قبال به خاتون گفته بود.. اتفاقاتِ این یک ماهِ اخیر را هم تعریف کرد و با کلمه به کلمه اش 

اشک ریخت. خاتون در سکوت گوش میکرد و هر از گاهی از آن نفس های بلند و شاکی میکشید! از همان ایی که 

 دلِ هفت آسمان را میلرزاند!

 دخترم! اون عرف و باید ها رو تو این نوع زندگی دیده! نمیشه عوض اش کرد!از مادرت خرده نگیر _

من از کسی چیزی به دل نمیگیرم خاتون.. حتی از پدرم! من تحمل همه ی مشکالت و دارم! هیچ وقت کسی تو _

 زندگیم نبود که حس کنم اگه نباشه زندگیم مثلِ قلعه ی شنی فرو میریزه! اما سام......!

 کوت کرد.از شرم س

 از احساست چیزی بهش گفتی؟_

 با ترس چنگی به گوشی زد.

 معلومه که نه!_
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 میخوام باهات رک و بی پروا صحبت کنم. طاقت اش و داری؟_

 ی آرامی گفت. "بله"

فهوم سام همیشه.. تو تمامِ مراحل زندگیش پناه بوده.. تمام کننده.. نقشِ اول... دوبار خواسته زندگیش و با یه زن م_

بده و هر دوبارش هم زمین خورده! خودت خوب میدونی که چه عالقه ای به نیل داشت و بسا همین حاال هم داره! 

نباید انتظار داشته باشی با دو تا امضا و رای دادگاه این عالقه و رشته پاره بشه! نمیگم فراموشش نمیکنه! میکنه! شاید 

میکنه! ولی همین فراموشی هم آسون نیست دخترم! به صراحت  قلبش نکنه ولی ذهنش باالخره یه روز فراموش

میگم.. تو اولین زنی نخواهی بود که شاید سام دوستش داشته باشه! ولی اولین زنی هستی که سام رو این همه دوست 

 داره! برات مفهومه منظورم؟

 آرام جواب داد:

 بله!_

زی که عشقت در جهت مثبت بارور بشه دخترم؟ حاال یادته یه روزی بهت گفتم صبر کن؟ گفتم صبر کن تا رو_

 امروز همون روزه. ازت یه سوال دارم! سام رو با همه ی اینهایی که میدونی میخوای؟

 اگه به خواستنِ من بود.._

فقط جواب منو بده دخترم! میتونی همین جوری قبولش کنی؟ حتی... حتی اگه بدونی قلبش تا مدت ها برای نیل _

 تونی بدونِ ناامیدی و شکست برای به دست آوردنش بجنگی؟میزنه! می

 چانه اش را باال داد و با صراحت و اطمینان جواب داد:

 بله.. میتونم!_

 خاتون مکث کوتاهی کرد.

پس به هر قیمتی که هست نذار بره.. از احساست بگو.. خجالت نکش.. کی گفته که زن همیشه معشوقه؟ زن هم _

و عشقش رو به معشوقش ثابت کنه! حواست باشه دخترم.. سامِ من مردِ دو خط شعر و فضای  میتونه عاشق باشه

رمانتیک نیست... سام اگر باورت کنه.. اگه بدونه که از ته دل دوستش داری بیشتر از جونش دوستت میداره! خجالت 

.. و تو میتونی با عاطفه ی درست نمیکشم از گفتنش.. آره پسرِ من تشنه ی محبته.. تشنه ای که سال ها سیراب نشده

 و غیرِ ساختگی اون و به خودت امیدوار کنی!

چشمانش برق زد. حس میکرد انرژی مثبتی از پشتِ این صدا ساطع میشود و در تمامِ فضای اتاق پر! خجالت از 

 وجودش پر کشید و اطمینان در بند بندِ وجودش قد عَلَم کرد.

 از دستش نمیدم! به هر قیمتی شده بهش ثابت میکنم!سام مردِ زندگیِ منه خاتون.. _

 خاتون راضی و خشنود لبخندی زد که تمامِ چین های گوشه ی چشمش را هویدا ساخت!

 میدونم دخترم! وقتی چیزی رو از تهِ دل بخوای میشه! فقط کافیه خودت و باور کنی و به خدا توکل.. !_

 حق ام کردین ممنونم!ممنونم خاتون.. بابت همه ی مادری که در _

من ازت ممنونم که این همه پسرم و دوست داری.. سام دردونه منه! نورِ چشممه! یعنی میشه روزی خوشبختیش و _

 ببینم؟

 آخرین قطره ی اشک را از چشمش زدود و با صدایی که کوچکترین لرزشی نداشت گفت:

 خودم خوشبخت اش میکنم خاتون.. بهتون قول میدم!_
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 سفت و سخت در آغوشش جا به جا کرد. بدونِ اینکه توجهی به لج و گریه ی شدیدش بکند. بهار را

 من نمیرم مهدِ کودک.. میخوام برم پیشِ خاله هلن.. مگه زوره نمیرم!_

کفش هایش را پوشید.. خم شد و کفش های بهار را هم با دستِ دیگرش برداشت . اشکِ بهار قطره قطره روی 

 !سرشانه اش میریخت

 داری دخترِ بدی میشی مامان.. مگه کوچولویی که برای هر چیزی اینجوری گریه میکنی؟ دیگه مامانت نمیشم!_

 نشو.. بابایی که نیست.. تو هم نباش!_

برگشت و شاکی و ناراحت به چشمانِ خیسش نگاه کرد. دلش برای مژه های به هم چسبیده و چشمان قرمزش 

 چوبی تکیه داد و بهار را مقابلِ خود قرار داد. ضعف رفت. همان جا به جا کفشیِ

الهی قربونِ اون چشمات برم من مامانی.. آخه میگی چیکار کنم؟ بهت که توضیح دادم بابایی مجبوره جای دیگه ای _

 باشه..!

 دستش را روی چشمانِ خیسِ بهار کشید.

 نریز این مرواریدای خوشگل و مامانم.. منم گریه کنم؟_

ا ناراحتی چپ و راست کرد و به یکباره از گردنش آویزان شد. نیل لبخند غمگینی زد و درِ خانه را باز سرش را ب

کرد. به محضِ باز شدنِ در با چهره ی کریهِ صادقی مواجه شد. ظرفِ شیرِ محلی در دستش بود و از پله ها باال 

 ت.میرفت. با دیدنِ نیل پله ی رفته را پایین آمد و مقابلش قرار گرف

 سالم عرض شد خانوم بهرامی.. صبح عالی بخیر!_

 بهار زیر گوشش گفت:

 منو بذار پایین مامان.. خودم میتونم!_

 با اخم سالمی زیرِ لب داد و بهار را پایین گذاشت. بی توجه به حضورش مشغولِ پوشیدنِ کفش های بهار شد.

 پله ی جلویِ در لیزه... میخوای من بهار و بیارم؟_

 اخم بهش خیره شد.با 

 ممنون.. شما بفرمایین!_

 شلوارِ آبی رنگِ کُردی اش را باال تر کشید و نزدیک تر شد. صبح خروس خوان سیگارش گوشه ی لبش بود!

 لج نکن دیگه! یه ماهه که اومدی بازم غریبی میکنی؟ منم جای پدرت!_

 بوی تعفن بدنش و سیگار حالش را دگرگون کرد. پوزخندی زد و دستِ بهار را دنبالش کشید. از کنارش که رد شد

 دلم به حالت سوخت.. اینه جوابِ تشکرت؟ یه زنِ تنها خدا میدونه اون بیرون داره به کی..._

گوش های بهار را گرفت و سراسیمه از پله ها پایین آمد.. آنقدر تند که خوشبختانه آخر جمله ی بیشرمانه اش را 

جلوی در پارک بود. همانی که با وساطت سعید و با زور از نمایشگاه عموی سعید خریده نشنید. پراید مدل پایینش 

بود! سرش را چرخاند و اطراف را نگاه کرد.. ندانست چرا دلش گرفت. به حضورِ وقت و بی وقتِ آن ماشینِ سیاه 

ه ی قدیمی تر شده بود!بهار را عادت کرده بود! همانی که هفته ای بود تمامِ پشتوانه اش در این محله ی قدیمی و خان

 روی صندلی نشاند و سوار شد. بعد از نیم ساعت کلنجار رفتن و گرم شدنِ ماشین.. کالفه راه افتاد.

 صدای گالره و سعید را از پشت در شنید. توقف کوتاهی کرد.

 گوش نمیکنه سعید.. میگی چیکار کنیم؟ هر چی هم میگیم بهش بر میخوره!_
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 اد و یکباره وارد شد. چهره ی گالره و سعید زرد شد. کیفش را روی میز گذاشت.سرش را تکان د

 سالم.. بازم غیبتِ من بود؟_

 هر دو سالم دادند و سکوت کردند. نیل نگاهی زیر چشمی به هر دویشان کرد . عینک کارش را به چشم زد.

رح و از زیر میز نور بیارین ببینم به کجا چرا اینجوری نشستین؟ بعد مدت ها یه سفارش گرفتیما؟ پاشین اون ط_

 رسوندین!

سعید با اخم های درهم طرح را مقابلش گذاشت.. به ندرت چهره اش جدی و عصبی میشد! پشتِ میز کارش 

 برگشت و مشغولِ کار شد. نیل روی صندلیِ گردانش نشست و دست به سینه شد.

 ا این قیافه ی ترشی خیارِ شما نمیشه تمرکز کرد و اتود زد!هر چی قرارِ بشنوم بگین بعد کار کنیم. اینجوری ب_

 سعید شاکی سرش را بلند کرد و به گالره نگاه کرد.

 گالره بگو دیگه!_

 گالره ناراحت به نیل خیره شد.

 چرا بهمون نگفتی صابخونت اذیتت میکنه؟_

 نفس کالفه ای کشید.

 چیزِ مهمی نیست.. از پس اش بر میام!_

 پشتِ میز بلند شد. سعید از

خیلی ببخشیدا؟ ولی این یکی رو دیگه زکی! از پسِ اون مرتیکه فقط یه مرد برمیاد نه تو.. اگه تو میخواستی از پس _

 اش بربیای هر روز موقع رفتن و اومدنت جلوت سبز نمیشد!

 آرنجش را روی میز گذاشت و پیشانی اش را بهش تکیه داد.

 یکم وراجه! همین! دارین بزرگش میکنین! فقط_

بیا گالره خانوم... نگفتم انکار میکنه؟ آخه رفتی لج کردی تو اون محله داغون خونه گرفتی.. تو اون خونه ی بی در و _

 پیکر و قدیمی که با اون صابخونه قلچماق شده نور الی نور! چرا نگفتی؟

 سرش را بی حوصله تکان داد.

 پیدا کردیم؟ نکنه دوست داشتی برم خونه ی خاله ی ایمان بمونم؟ چی میگفتم؟ ندیدی همین جارم با زور_

 خیلی لجبازی.. این لجبازیت فقط به خودت ضرر نمیزنه! داره به بهار هم صدمه میزنه!_

تو بگو چیکار کنم سعید؟ من که کم آوردم تو بگو.. قشون کشی میکردم سرِ مردی که با زور و خواهش بهم خونه _

اضر چاره ی دیگه ای ندارم .. جای من نیستین تا بفهمین! بهار و از مهدِ کودکی که میموند بیرون داده؟ در حالِ ح

نیاوردم تا صدمه نخوره! میدونی ماهی چند دارم پرداخت میکنم تا نهار و عصرانه بدن و تا ساعت هفت نگه اش 

زش خراب میشه و خرج میذاره رو دارن؟ دارم ماهی ششصد تومن بابتِ همون خونه میدم.. ماشین هر روز یه چی

دستم! از خوراک و پوشاک هم که نگم بهتره! یه تنه و با این اوضاعِ کار چجوری از پس اش بربیام؟ باید دندون رو 

جیگر بذارم سعید! عید فصلی کاری ماست میدونی که.. میریم یه جای بهتر.. حتما میریم! ولی تا اون وقت چاره ای 

 نیست!
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رش را پایین انداخت و سکوت کرد. سرش دوباره سنگین شده بود. آرام بخش همیشگی اش را از سعید با اخم س

خشاب بیرون کشید و نوک زبانش گذاشت. دیگر به فرو دادن قرص های رنگی بدونِ آب، عادت کرده بود! سرش 

 را روی میز گذاشت و سعی کرد این بحثِ خسته کننده و آزاردهنده را فراموش کند!

. 

. 

از گالره و سعید خداحافظی کرد و به طرف ماشینش راه افتاد. صدای بوق های پی در پیِ ماشینی توجه اش را جلب 

کرد ولی به عقب برنگشت، تا زمانی که نامش با آهنگ خاصی خوانده شد. همان آهنگی که تا دنیا دنیا بود با 

 شنیدنش قلبش میلرزید.

 خانومِ بهرامی؟_

سا از ماشین پیاده شده بود. با دیدش عینکش را از چشمش درآورد و جلو رفت. نیل بی حالت و به عقب برگشت. پار

 سرد نگاهش میکرد. به محض رسیدنش نفس کالفه ای کشید.

 اینجا چیکار میکنید؟_

 باید حرف بزنیم!_

 من واقعا دیگه نمیدونم با چه زبونی بگم حرفی برای زدن نمونده!_

 ش کشیده شد. با خشم به پشت سرش برگشت.خواست برگردد که دست

 به من دست نزن!_

 فریادِ یکباره ی پارسا تکانش داد.

 میزنم.. دست میزنم.. داد میزنم... تا وقتی به حرفم گوش ندی همه کار میکنم!_

 با خشم به چهره اش زل زد.

 هر کاری دوست داری بکن! مهم نیست!_

 .با خشم دستش را در موهایش فرو برد

من و تو دیگه جوونِ خام و بیست ساله نیسیتیم! دارم میگم حرف دارم باهات. اگه قبول نکنی تا خود خونه میام.. _

 پشتِ در می ایستم.. نشد باال میام.. میدونی که میکنم این کارو!

 دندان هایش را روی هم فشار داد.

 چی میخوای هان؟ چرا دست از سرمون برنمیداری؟_

 م حرف بزنیم.. !فقط میخوا_

 نا امید نگاهش کرد.

 باید برم دنبالِ بهار!_

 پارسا شانه ای باال داد.

 با هم میریم!_

نگاهی به دور و برش انداخت و بی میل سوار ماشین شد.هر دو سکوت کرده بودند! تقریبا نصفِ راه را رفته بودند که 

ش را تکیه گاهِ سرش کرده بود و بیرون را تماشا میکرد. پارسا به خودش جرات داد و نیم نگاهی بهش انداخت. دست

 آرامتر به نظر میرسید. یعنی واقعا میخواست اینگونه ادامه دهد؟!
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 میشه چند دقیقه حواست و بدی به من؟_

 کالفه چشمانش را بست.

 حواسم به شماست.. بفرمایید!_

 آه کشید.

م با ترس و لرز پا تو همچین جایی میذارم! داری چی رو ثابت چطور تونستی بری تو همچین محله ای؟ منی که مردَ_

 میکنی؟

 فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه!_

 نیل؟ لجبازی تا کِی عزیزِ من؟ هرچیزی که مربوط به تو و بهار باشه به منم مربوطه!_

 به طرفش برگشت.

 من عزیزت نیستم! یا درست حرف بزن یا همین جا نگه دار!_

 را با تاسف تکان داد.سرش 

 بچه ای.. بچه تر از بهار! هنوز خیلی مونده بفهمی جات تو دلم کجاست!_

 سرش را بی حوصله چرخاند.

 حرفات و بزن پارسا.. نمیخوام جلوی بهار حرفی بزنیم!_

 جلوی مهدِ کودک توقف کرد.

طور دلت میاد بهار تو اون محیط و خونه بزرگ نیل؟ بذار براتون جایِ بهتری رو اجاره کنم! اصال به عنوانِ قرض! چ_

 شه!

 برگشت و با خشم نگاهش کرد.

چیه آقای تهرانی؟ با پُزِت نمیخونه دخترت تو محله ی پایین نشین بزرگ شه؟ عارت میشه؟ همه ی دردت همینه؟ _

من! همه مثلِ تو تو ولی من عار نیس واسم! همه اون بدبخت ها هم دارن زحمت میکشن و زندگی میکنن! اونا هم آد

کاخ بزرگ نمیشن! همه این شانس و ندارن ولی شاید از تو انسان تر بار میان! من بچم و تو پنبه بزرگ نمیکنم جناب 

تهرانی که وقتی به کوچکترین بن بستی رسید فرار و به قرار ترجیح بده! اونم الزمه که گاهی ببینه .. درک کنه.. 

 سختی بچشه!

مکاناتِ کم نیس خانومِ عزیز! من خودم هم از اولش تو کاخ بزرگ نشدم! منم سرمای دستشوییِ حرفِ من فقر و ا_

حیاط کشیدم. حرفِ من محله ایه که هنوز فرهنگ پذیرش یه زنِ تنها رو نداره ...شب به شب با یه بچه از جلوشون 

هم نشده با سنگ میفتن به جون رد میشی.. مثل گرگ کمین کردن برات. هزارجور وصله بهت میچسبونن.. سرِ سال 

 شیشه خونت که اینجا خونه ی ...ال اله اال اهلل!!.......میتونی بفهمی اینارو؟

 "یه زنِ تنها خدا میدونه اون بیرون داره به کی..."حرف مرد صاحبخانه در سرش تکرار شد. 

 داشت! کمی نرم تر شد و آرام تر.. با تمام ناحقی هایش حق داشت.. در این مورد حق

 باید تا عید تحمل کنیم! دارم چند تا سفارش میگیرم! فعال بودجه ی جای بهتری رو ندارم!_

 به طرفش برگشت.

چرا این کار و باهام میکنی؟ همیشه پیشت حس میکنم گالبی ام. این حسِ خوبی بهت میده؟ این که هر سری _

 خوردم کنی؟
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 کِ شما نمیبینم!من همچین منظوری ندارم! دلیلی هم برای کم_ِ

 پوفِ کالفه ای کرد.

 هیچ وقت نمیشه باهات به نتیجه رسید. به خاطر یه نفرت داری با آینده خودت و همه بازی میکنی!_

صدای جیغ بلند بهار آن ها را متوجه درب ورودیِ مهد کودک کرد. مربی مهد شاکی جلوی در ایستاده بود. نیل برای 

ی با دو خودش را پارسا رساند. خط های گوشه ی چشمِ پارسا عمیق و بلند ، تا کنار گونه عذرخواهی پیاده شد. بهار ول

اش رسیده بود و چهره ی جذاب و مردانه اش را از همیشه بازتر و خوش رو تر میساخت! نیل لحظه ای سربرگرداند. 

 لحظه ی هم آغوشی اشان قلبش را به لرزش درآورد.

 .. باورم نمیشه!عمو پارسا باورم نمیشه اومدی_

 بهار را چندین دور در هوا چرخاند و روی سقف ماشین گذاشت.

 دلم برات قدِ خودت کوچولو شده بود پرنسس! چه خبرا؟_

 دستش را روی صورتِ پارسا کشید.

 مرسی که اومدی عمو.. دلم خیلی گرفته بود!_

 رِ پس از اسمش!نیشدا "عموی"قلبش گرفت.. هم از کالمِ پر از غمِ بهار و هم از 

 نه دیگه.. اومدم پرنسس ام و ببینم تا دیگه دلش نگیره.. دستتو ببر کنار ببینم اصال این دل به چه حقی گرفته؟_

دستش را جلو برد و قلقلکش داد. صدای خنده اش در خیابان پر شد. نیل دوباره به تصویر دو نفره شان خیره شد و 

 آه کوتاهی کشید!

 زتون عذر میخوام.. هم بابت تاخیر.. هم بابت رفتاری که با بچه ها داشته!در هر صورت من ا_

خواهش میکنم خانوم بهرامی.. به نظرم بهار خیلی آشفته شده.. این چند ماه هم که نیومده باعث شده در مقابل _

بدونین ، بد نباشه یکم  قوانین اینجا بیخیال تر بشه!...عید نزدیکه..شاید با یه مسافرت یا هر جوری که خودتون صالح

 روحیه اش ترمیم شه! بچه ی حساسیه!

 بله.. ممنون از زحماتتون.. با اجازه!_

جلوی ماشین ایستاد و با لبخند کمرنگی نگاهشان کرد. لحظه ای از این حضورِ سه نفره دلش فرو ریخت. میانِ خنده 

 ی بهار با صدای بلند گفت:

 اید برم شام بپذم!بهارم؟ دیر میشه مامان... هنوز ب_

 پارسا روی زمینش گذاشت.

 بشین میرسونمتون!_

 دستش را برای گرفتن دستِ بهار دراز کرد.

 نه ممنون.. خودمون میریم._

 مامانی توروخدا...!_

 بشین... تا برسین نصفِ شب میشه!_

 نگاهی به بهار انداخت و بی میل سوار شد. زیر لب به پارسا گفت:

 از ماشینِ تو پیاده شم تو اون محله... دیگه نمیتونم پامو بیرون بذارم!همین مونده _

 پارسا دندان هایش را با حرص روی هم فشرد.
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 چنان میگی از ماشینِ تو انگار من التِ خیابونم! تو غصه اونجاهاشو نخور!!_

 مامانی؟ عمو پارسا میاد خونه ی ما؟_

 اخت که میانِ دو صندلی ایستاده بود.نگاه گذرایی به پارسا و بعد به بهار اند

 بشین مامانم.. میفتی!_

 بهار خانوم بشین کمربندتم ببند که میخوام زودی از این خیابونِ شلوغ در برم!_

 نشست و دست به سینه شد. به آینه ی جلو زل زد.

 میای عمو؟_

 پارسا نفس عمیقی کشید و به نیل نگاه کرد.

 نداره!مامانت زیاد مهمون دوست _

 بهار در فکر فرو رفت.

 آره عمو.. هیچ وقت هیشکی نمیاد خونمون!_

 نیل چشم غره ای به پارسا رفت و به پشت برگشت!

 مطمئنی دیگه؟ پس دایی بردیا و نسیم جون که هفته پیش اومدن چی بودن؟؟_

 بهار شانه ای باال انداخت.

 بردیا مشکلی نداره با اینکه اینجا میمونی؟_

 اره به رو به رو خیره شد.دوب

 زندگیِ من به خودم مربوطه.. اجازه دخالت به کسی نمیدم!_

 پارسا ابرویی باال داد.

 پس با همه لج کردی!_

ترجیح داد جوابش را ندهد.. سکوت کرد و به مناظر بیرون خیره شد. مکالمه ی شیرین و بگو مگوی بین او و بهار را 

 . حسِ خوبی بود برایش! البته تا جایی که بهار سر به فاشِ اسرار خصوصی نمیگذاشت!ترجیح میداد. آرامَش میکرد.

رو به روی خانه توقف کرد. کوچه شلوغ بود. خاله زنک های بیکار دسته دسته جلوی در خانه ها نشسته بودند. با 

ندی روی لبهای نیل دیدن نیل چادر گل گلی اشان را جلوی دهانشان کشیدند و سرشان به هم نزدیک شد. پوزخ

 "همتون برین به جهنم... حداقل بهار دلش باز شد! "نشست و اندیشید:

 ولی با دیدنِ چهره ی ناراحتِ بهار حرفش را پس گرفت.

 عمو فقط چند دقیقه... میخوام نقاشی هامو نشونت بدم!_

 پارسا نشست و خودش را هم قدِ او کرد.

 پرنسس؟همش و جمع کن بیار بیمارستان باشه _

 گوشه ی پالتواش را دست گرفت.

 تا دمِ درمون بیا.. نیا تو.. خودم میارمشون دم در ببینی!_

 قلبِ نیل از داخل سوزن سوزن شد. چشمهایش را روی هم فشرد و به سختی گفت:

 عمو پارسا کار دارن عزیزم! یه روزِ دیگه میبرمت بیمارستان.. باشه دخترم؟_

 ته ایستاد. از دور رو به نیل لب زد:پارسا با چهره ای گرف
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 فقط چند لحظه!_

نیل با ناراحتی نگاهشان کرد و بعد از چند ثانیه از روی ناچاری چشمانش را باز و بسته کرد. با ترس به دورو بر نگاه 

 کرد. چشمهای خبرچینانِ اطراف احاطه اشان کرده بود. جلو رفت و در مقابل خوشحالی بهار گفت:

 مامانی.. بیاین بریم تو! یواش تر_

خودش وارد شد و پارسا و بهار پشتِ سرش راه افتادند. نگاه پارسا به راه پله ی تاریک و دیوار های ترَک خورده 

بود! مقابل درِ صورتی و قدیمی طبقه اول ایستادند. به محض باز شدنِ در بهار به داخل خانه دوید. نیل برگشت و با 

 رد.خواهش به پارسا نگاه ک

 اگه اصرار کرد که بیای تو.._

 لبخند غمگینی زد.

 میدونم! حواسم هست!_

 لبخندش را با لبخند کمرنگی جواب داد.

 من میرم تو.. !_

 چشمانشان خیرهِ در هم بود.

 نمیشه تو هم بمونی؟ یعنی تحملِ من حتی برای چند دقیقه انقدر سخته؟_

 اسِ این نگاه پنهان است. همان گونه خیره در نگاهش زمزمه کرد:نمیدانست چه نیروی نهفته ای میان التم

 سخت ترش نکن!_

 پارسا قدمی نزدیک تر شد.

 چی رو؟ میترسی این دیوارِ آهنی ای که ساختی بشکنه؟_

 سرش را چپ و راست کرد.

 دیگه گول حرفات و نمیخورم.... نمیذارم بازم مثل قدیما..._

 ینم که جمعتون حسابی جمعه! آقا کی باشن؟ معرفی نمیکینین؟به به خانومِ بهرامی! میب_

هر دو به یکباره به عقب برگشتند. پارسا با اخم و نیل با ترس! صادقی در راه پله ایستاده بود و خشمگین نگاهشان 

 میکرد. پارسا از میانِ دندانهایش غرید:

 این کیه؟_

 و آرام شنید:

 صابخونمه!_

 برداشت.عصبانی قدمی به جلو 

 به شما ربطی داره؟_

 نیل با ترس نالید:

 پارسا؟_

برگشت و ناباور نگاهش کرد. یادش نمی آمد آخرین باری که نامش را اینگونه و با این لحن از زبانِ نیل شنیده بود 

 کِی بود! صادقی از پله ها پایین آمد!

 !بفرمایین توروخدا.. مزاحم کارتون نمیشم! الو تو الو دیگه؟؟_
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 نیل دستش را با ناباوری جلوی دهانش گذاشت. پارسا جلو رفت.

 چی داری میگی برا خودت؟ چیزی که میگی رو گوشت میشنوه؟_

 سینه ی عریان و پر مویش را جلوتر داد.

 بله میدونم.. شوما نمیدونی.. این خانومی که داره واسه تو عشوه میاد نوبت ما که میشه جانماز آب میکشه!_

جلوی چشمانش را گرفت. جلو رفت و با حرکتی یقه ی زیر پیراهن سفیدش را گرفت. صورتی کریه و سیاهش خون 

 دقیقا از سینه ی پارسا بود!

 چی زر زدی؟ یه بار دیگه بزن تا دندون مصنوعی هات و بریزم کفِ دستت!_

 زمین افتاده بودند. نیل جلو رفت.بهار از کنارِ در با یک چشم نگاهشان میکرد. کاغذهای نقاشی اش از ترس روی 

 پارسا خواهش میکنم.. !_

 برگشت و داد بلندی زد:

 برو تو درم ببند!_

 صادقی با بی حیاییِ تمام دندان هایش را به نمایش گذاشت.

 چیه؟ نونت به روغن نچربید حرصت و از من درمیاری؟_

دای شکستنِ استخوان دماغش برابر شد با جیغِ بلندِ بدونِ لحظه ای درنگ با سر ضربه ی محکمی به دماغش زد.. ص

نیل! دقیقه ای طول نکشید که مستاجران طبقه های باال به پایین هجوم آوردند. دعوا باال گرفت.. پسری به طرفداریِ 

بود صاحبخانه به طرفِ پارسا هجوم میبرد و چند مرد آن ها را از هم جدا میکردند. صادقی که رسیدنِ امداد را دیده 

 با صدای بلند نعره میکشید:

آی مردم بیاین.. اینجا رو کرده خونه ی فساد.. اینجا خانواده زندگی میکنه.. روزِ روشن مرد میاره خونش! خودتون _

 بیاین ببینین زده چی کارم کرده..

 نیل با چشمانِ خیس از اشک به عقب برگشت. با دیدنِ بهار نفسش گرفت.

 بند.بهار برو اتاقت درم ب_

 مامان میترسم!_

 گفتم برو!_

 داد بلندش چهار ستونِ بدن بهار را لرزاند. با دو به اتاقش پناه برد و در را بست!

 پارسا برای آزاد شدن دستانش تقال کرد.

 از ریشِ سفیدت خجالت بکش.. شرم نمیکنی رو زن و بچه ی بیگناه اسم میذاری؟_

 بگو ما هم ملتفت شیم! هه.. بیگناه.. اصال شوما کی باشی؟_

 من همه کس اشم... اصال نامزدشم حرفیه؟_

 همه ی سرها با تعجب به طرفِ نیل برگشت و او ناباور نگاهش کرد. از پسِ اشکهایی که قطره قطره میچکید!

 ما هم پپه دیگه نه؟ اگه شوهرشی چرا تنها زندگی میکنه؟ ما رو چی چی گیر آوردی؟_

 نعره بلندی زد.

تو ربطی داره؟ خودت چی هستی ها؟ صابخونه ی این آپارتمانی یا دزدِ ناموس؟ واسه زن و بچه ی کی داری به _

 کشیک میدی رو راه پله!
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 با چشمانِ ریز به اطراف خیره شد.

 این وصله ها به من نمیچسبه.. معلوم نیس این خانوم داره صبح تا شب اون بیرون چیکار میکنه! برا ما معامله نچین!_

با حرکتی به طرفش خیز برد که مشت محکمِ پسرِ جوان مانع رسیدنش به صادقی شد!... نیل با ترس و اشک به قطره 

 های خونی که از میانِ جمعیتِ چند نفره روی زمین میریخت خیره شد!.. بدونِ کنترل جلو رفت و فریاد زد:

دارین نه؟ شمایی که صبح به صبح، شب به شب  برین گم شین.. گم شین برین خونه هاتون.. شماها خیلی ناموس_

جلوی پنجره و مغازه هاتون میشینین تا یه زنِ بی دفاع و تنها مثل من از جلوتون رد شه و بتونین از پشت و جلو 

براندازش کنین خیلی ناموس دارین؟ خیلی مردین؟ اون وقت منی که بر ای یه لقمه نونِ حاللِ خودم و بچم دارم تا 

 میزنم خرابم؟شب سگ دو 

 پارسا جلو آمد و بازویش را گرفت.

 برو تو!_

 تفی جلوی پایشان انداخت.

 تف به روتون و غیرتتون.. فقط همینو دارم که بگم!_

به طرفِ پارسا برگشت.. خون مانند شیر آب از دماغش راه گرفته بود. دستش را بر روی چشمانش کشید و استوار 

 گفت:

 دماغت خون میاد! بیا بریم... داره از_

 دوباره به طرفِ جماعتِ مات و مبهوت برگشت و با تاسف گفت:

 شما هم بفرمایین خونه هاتون.. نمایش تموم شد.. زود برین یه وقت نمازاتون قضا نشه!.. وقتِ اذونه... التماسِ دعا!_

تنها پناهگاهش هزاران چشمِ همین که در را بست، تن خسته اش را بهش تکیه داد و چشمانش را بست! پشتِ درِ 

 "بگذار تمامش کنم..!"هرز و انگِ هزار هزار گناهِ نکرده بود و رو به رویش مردی که التماسِ چشمانش فریاد میزد: 

جرات باز کردنِ چشمانش را نداشت. خیرگیِ نگاهِ پارسا را از پشتِ همین پرده ِ گوشتی هم تشخیص میداد. اشک از 

 ته بود!دو طرفِ صورتش راه گرف

 نیل.._

 با صدایی دورگه از بغض حرفش را برید.

 برو دماغت و بشور..بشور و برو .. فقط برو!_

صدای قدم های پارسا را شنید که نزدیک و نزدیک تر میشد. چشمش را به آرامی باز کرد. طاقتِ دیدن صورتِ سرخ 

 از خونش را نداشت.

به خاطر بهاره... نه به خاطر چیز دیگه ای... فقط نخواستم با رفتنت همه ی اگه گفتم بیای تو.. اگه اآلن اینجایی نه _

 تهمت هاشون و تایید کنم!

اخم های پارسا در هم گره خورده بود.. سینه اش هنوز هم از عصبانیت باال و پایین میشد. بی توجه به خونِ بینی اش 

 سرش را با خشم پایین انداخت.

 چرا بهم نگفتی؟_

 ی زد.لبخند تلخ

 چی رو؟ اینکه صابخونم صبح به صبح کشیکم و میده؟_
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دستهای پارسا از خشم مشت شد.. نه تنها از کالمش! حسرت و دردِ صدای دورگه اش کافی بود برای دیوانه شدنش! 

 قدمی به سمتِ در برداشت که کفِ دستِ نیل روی سینه اش قرار گرفت و مانعش شد.

 ه کنم بریم!کاریش ندارم... میخوام تصفی_

 پوزخند زد.

 بریم؟!_

 قدم به قدم نزدیک تر شدنِ پارسا استرسش را دوچندان میکرد.

 لج نکن.. با من.. با زندگیمون..!_

 آرامتر گفت:

 با دخترمون!_

 دستش را از بغلِ سرش حایلِ در کرد. باابرو به اتاق اشاره کرد.

 قِ من و توئه... یادت میاد؟نگاش کن.. ببین.. اونی که اون توئه حاصلِ عش_

 نیل نیشخندی زد و از میان دستانِ پارسا بیرون خزید.

 آره یادمه.. همه چیز.. مو به مو.. از روز اول محرمیتمون تا اون روزِ کوفتی که غیبت زد همه چی رو یادمه!_

قاصش و دادم.. با پنج سال در به تا کی میخوای به چوبِ یه اشتباه زندگیِ هممون و به نابودی و فنا بکشی؟ بخدا ت_

دری.. بی تو بودن.. بی بهار بودن! بس نبود این همه سال؟ حتما باید جلوت بمیرم تا باورم کنی؟ دِ المصب من بدونِ 

 تو نمیتونم زندگی کنم!

 سرش را برگرداند و اشکِ روی گونه اش را پاک کرد.

 ه!برو صورتت و بشور پارسا.. بهار میبینه وحشت میکن_

جلو آمد.. نمیدانست جرأتش را مدیونِ مالیمتِ غیر قابل باورِ نیل بود و یا عشقی که دیگر سرکشانه سر به بیابان 

 گذاشته بود!

عزیزِ دلم.. نفسم.. همه کسم.. دارو ندارم! بخدایی که میپرستی.. به مرگِ دخترم که از جون برام عزیزتره! به مرگِ _

کسی رو ندارم.. اجازه بده جبران کنم! بذار منم ثابت کنم میتونم خوشبختتون کنم!  خودت که روحمی من به جز شما

 نیل؟ اگه خودت و از من بگیری این سرگردونی تا ابد همین جور باقی میمونه! ببین چند سال گذشت؟

 با دستش موهای کنارِ شقیقه هایش را دست گرفت.

سفید میشن.. من دیگه جوونِ سی ساله نیستم! سی و شش  ببین؟ وقتی منو دیدی اینجوری بودن؟ ببین دارن_

 سالمه.. دلم خانواده میخواد.. بچه میخواد.. آرامش میخواد..

 جلوتر رفت. اشک از چشمانش به سرعتِ برق پایین چکید.

ه خودش دلم زنمو میخواد... کسی که ماله منه! تا دنیا دنیاست.. تا نبضش میزنه و نبضم میزنه ماله منه! حتی اگ_

 نخواد و انکار کنه!

مالکیت بود و چشمش  "م"قلبِ بی طاقت و شکسته ی نیل، لحظه به لحظه تند تر از قبل میتپید! فکرش در گرو آن 

به قطرات درشتی که با صالبت و بی خجالت، از چشمانِ مردِ رو به رویش فرو میریخت و ال به الی خون آبه ی خشکِ 

دستش دستمالی بیرون کشید.. دستش را باال آورد و خیره در نگاهش آرام روی بینی  صورتش پنهان میشد. از کنارِ

 اش گذاشت. بی حرکتیِ پارسا را که دید، خودش آرام آرام شروع به پاک کردنش کرد.!
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صدایِ آرامِ جا به جا شدنِ دستگیره ی در، باعث توقف حرکتِ دستش شد. هر دو به طرفِ در برگشتند. بهار با 

 همیشگی اش در آغوشش، میان در ظاهر شد. از ترس به پارسا نگاه نمیکرد! عروسکِ

 مامانی میتونم بیام بیرون؟_

 نیل با دو به طرفش دوید.. در آغوشش گرفت و بوسه بارانش کرد.

 ببخش سرت داد زدم عزیزم! معذرت میخوام!_

 تشویی را پیش گرفته بود!نگاهِ کنجکاوِ بهار به پارسا بود که بیصدا و سر به زیر راهِ دس

 مامانی خیلی ترسیدم.. عمو پارسا چرا داد میزد ؟_

 سرش را در آغوشش فشرد.

 چیزی نیست عروسکم.. بزرگترا گاهی عصبانی میشن! اآلن خوبی؟_

 سرش را تکان داد.

 نقاشی هام خراب شدن!_

 افتاد.. لبخندِ غمگینی زد!سرش را چرخاند و نگاهش به کاغذ های زیرِ دست و پا مانده ی نقاشی 

 خوب دوباره میکشی.. مگه هنرمند نیستی؟_

 سرش را باال و پایین کرد.

 مثلِ تو؟_

 بلندش کرد و به طرف راحتی های حال راه افتاد.

 نه.. از منم بهتر!_

 دستش را روی چشم های ترِ نیل کشید.

 گریه کردی؟_

باز و بسته کرد. با همه ی سختی اش دروغ نمیگفت! بهار اخم  "رهآ"نیل آه کوتاهی کشید. چشمانش را به معنی 

 کرد.

 عمو پارسا سرِ تو هم داد زد؟_

 مگه عمو پارسا میتونه سرِ پرنسس هاش داد بزنه؟_

 با تعجب به طرفِ صدا برگشت. پارسا با لبخند محزونی میان حال ایستاده بود.

 مگه مامانی هم پرنسسِ توئه؟_

را نادیده گرفت و چشمکی برای بهار زد. بهار هاج و واج چندین بار نگاهش را میانِ آن دو چرخاند  چشم غره ی نیل

 و در نهایت آرام از نیل پرسید:

 آره مامانی؟_

 نیل بوسه ای روی موهایش نشاند.

 شوخی میکنه مامانم!_

 پارسا کنارشان نشست.

 خوب؟ کجان اون نقاشی هایی که تعریفشون و میکردی؟_

 لب برچید و سرش را پایین انداخت.
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 خراب شدن!_

 دستش را دراز کرد و گونه اش را با پشتِ دست نوازش کرد.

 خوب دوباره بکش!_

 بهار خوشحال و ذوق زده از آغوشِ نیل بیرون پرید.

 میمونی؟_

 ببرگشت ونگاهی به نیل کرد.

 تا تو یه نقاشیِ خوشگل بکشی آره!!_

 ش دوید و از همانجا فریاد زد.مانند برق به اتاق

 اآلن میارم!_

 نیل خم شد و سرش را میان دستانش گرفت.

 میخوای چیکار کنی؟ دیگه اینجا موندنتون صالح نیست!_

 چشمانش را روی هم گذاشت.

 باید بگردم دنبالِ یه جای دیگه! بینِ این همه مشکالت همین و کم داشتم!_

 من که گفتم.._

 ت تو چی گفتی..!برام مهم نیس_

 برگشت و با جدیت نگاهش کرد.

 نمیدونم چرا همه چی از کنترلم خارج شد.. اینجا بودنت.. حرفات.. حتی به حرفات گوش دادنم!_

 سرش را تکان داد.

 ازم نخواه با چند جمله همه ی بغض و کینه ی چند سال رو بریزم دور.. میدونی که نمیشه!_

 پارسا لبخند آرامی زد.

 من فقط ازت یه چیز میخوام.. خودت و ازم نگیر! بدونِ تو نمیتونم زندگی کنم!_

 سرش را برگرداند.. تحمل نگاه کردن به چشمانش را نداشت.

 نمیتونم باورت کنم پارسا. دست خودم نیست!_

 دستِ پارسا بی مالحظه روی دستانش نشست.

بخوای تا آخرِ عمرم هم میمونم! مشکلی نیست. چشمم کور..  چندین ساله که دارم تو آتیشِ نبودنت میسوزم! اگه_

 دندم نرم! ولی باورم کن! این بی اعتمادی منو میکُشه!

 نیل دستش را آرام از زیرِ دستش بیرون کشید. تمامِ تنش در آتشِ نگاهِ چشمانِ بی تاب پارسا میسوخت.

یتونم یه عمر با شک و شبهه باهات زندگی کنم؟ یه چرا متوجه نیستی؟ حتی اینجا بودنت هم اشتباهه! من چطور م_

عمر با ترس بخوابم که آیا صبح که بیدار میشم پدرِ بچم سر جاش خوابیده یا نه! این ترسیه که به جونم افتاده و از 

 بین نمیره پارسا! من نمیتونم دوباره با این ترس زندگی کنم!

 سرش را پایین انداخت.

 شته باشم!حتی اگه هنوزم دوستت دا_
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نیل؟ من اینجام.. از وقتی پشتت و بهم کردی و زندگیت و شروع کردی من اینجام.. همیشه بودم..تو عروسِ یکی _

دیگه بودی و من نگات میکردم! بچم به یکی دیگه میگفت بابا و من نگاهش میکردم! من همیشه بودم.. همیشه 

نمیسوختم! بهم اجازه بده جبران کنم. بذار برای بهار پدری هستم.. اگه قرار بود نباشم این همه سال از دوریتون 

کنم! بذار منم طمع شیرینی بابا شنیدن و بچشم! من پدرشم نیل.. پدرِ واقعیشم و نمیتونم بدونِ پسوندِ عمو کنارش 

دخترم.. باشم.. اینا درد داره.. میتونی بفهمی؟ دلم میخواد بغلش بگیرم و از ته دل فشارش بدم.. بهش بگم: بهار 

 پدرت منم! کسی که از شیره ی جونشی.. از وجودشی.. حاصل عشقشی...

چشمانِ پر از اشکِ نیل در کثری از ثانیه پر از وحشت و ترس شد.. حس میکرد دیگر کوبش قلبش را نمیشنود.. با 

کرد.. بهار... بهار با  ترس به وسطِ سالن خیره شده بود.. بدونِ اینکه حتی پلکی بزند! پارسا مسیرِ نگاهش را دنبال

چشمانی ناباور ، مسخ شده وسطِ سالن ایستاده بود! نقاشی اش در دستش بود.. بلند شدنِ نیل را که دید سرش را با 

گریه چند بار تکان داد و به سرعت به اتاقش برگشت. پارسا با ترس و وحشت زده از این اتفاقی ناگهانی به نقاشیِ 

د. پیشانیِ بلندِ سام از همان دور هم قابلِ تشخیص بود.. شاخه گلی در دستش... کنارش افتاده بر روی زمین خیره ش

 نیل و در میانشانِ بهار!

دلش با دیدنِ این نقاشی لرزید. صدای مشت هایی که نیل با التماس بر درِ بسته ی اتاقِ بهار میکوبید ناقوسِ مرگش 

 هوده در مقابل آخرین نفس هایش بود!شد و دیدنِ هر لحظه ی آن نقاشی، مانند تالشی بی

ظهر گرم و مطبوعی بود.. درخششِ خورشیدِ زیبا و نور خیره کننده ای که حاصل تالقی اش با برفِ سفید و تازه بود 

شهر را از همیشه روشن تر میساخت! به طرف ماشینش راه افتاد. لحظه ای پایش از حرکت ایستاد .. بعد از آن بارشِ 

روز و اتفاقاتِ دیشب گیج تر از همیشه بود! بعد از آن حرف های عجیب و لحن کالمِ عجیب ترِ سخت و سردِ دی

هلن! با اینکه پرده از رازهای گذشته اش برداشته بود باز هم مرموز و غیر قابل پیش بینی بود! از نظرش چیزی در 

 یبش بیرون کشید و شماره ای گرفت.نگاهِ این دخترک بود که او مطلقا ازش سر در نمی آورد. موبایلش را از ج

 الو؟_

 الو سالم سامیار جان.. صبحت بخیر!_

 سالم .. بد موقع که مزاحم نشدم؟_

 اختیار دارید جانم.. امری بود؟_

 میخواستم ببینم خانومِ بهادری میتونه امروز برای مصاحبه بیاد دفترت؟_

 چرا که نه؟ خیلی هم عالی میشه! میتونه اآلن بیاد؟_

برگشت و نگاهی به ساختمانِ هتل انداخت.. مطمئن بود که صبحِ به این زودی حتما در حالِ استراحت است. 

 مخصوصا بعد از آن پیاده روی و سرماخوردگیِ احتمالی!

 میشه یه کم دیرتر بیاد؟_

 البته.. در هر صورت من امروز تا ظهر شرکتم.. منتظرم!_

 سفارش نکنم از بابتِ...لطف داری حامد جان.. فقط دیگه _

 خیالت تخت.. گفتم که.. فقط منشی گری!_

 ممنون.. خدانگه دار!_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

5 4 2  

 

ریموتِ ماشین را زد و سوار شد. اما همین که خواست استارت بزند پشیمان شد و دوباره از ماشین پیاده شد. ساعت 

راجع به کار را به زمانِ دیرتری  هشت بود! شاید بهتر بود حالی ازش بپرسد و نیز این موقعیت دست نیافتنی در

موکول نکند! با دودلی و شک تا نزدیکیِ اتاقش رفت و پشتِ در ایستاد. صدای دستگاهِ سشوار لبخندی روی لبش 

 نشاند. چند تقه ی محکم به در زد. پشت بندش صدا قطع شد و هلن آرام پرسید :

 بله؟_

 سامیارم.. بیداری؟_

 ست و روسری اش را روی سرش گذاشت. در را باز کرد و لبخندی به روی سام زد.موهای نیمه خیسش را سریعا ب

 سالم.. صبح بخیر!_

نگاهِ مالیمِ سام از روی لپ های گل انداخته و صورتِ بدونِ آرایش و بچه گانه اش گذشت و به شانه ی در دستش 

 افتاد.

 صبح بخیر! بد موقع مزاحم شدم؟_

 شانه را در دستش فشرد.

 .. داشتم آماده میشدم!نه_

 "با همه ی سادگی و بچه سویی اونقدر عاقله که تعارف نمیکنه برم تو!"با خودش اندیشید: 

 دیروز در موردِ کار صحبت کرده بودیم! یادته که؟_

 هلن لبخند عمیقی زد.

 حواسم سرِ جاش بود! همون دوستتون که شرکت داشت؟_

 ؟ البته خودم میبرمت!آره همون.. میتونی اآلن بری اونجا_

 چهره اش به یکباره گرفته شد.

 من نمیخوام اینجا کار کنم!_

 سام با تعجب ابرو باال داد.

 پس داشتی کجا میرفتی؟میرفتی بلیط تهران بخری؟_

 سرش را با اخم پایین انداخت... خاتون چه میدانست.. او حتی در نظرِ سام زن هم نبود!

 ل بزنم. گفتم که فعال میمونم اینجا!میرفتم به چند جا ایمی_

 سام نفسی کالفه ای کشید.

 تا کی؟ تا وقتی همین یه ذره پولت هم تموم شه؟ یه دختر تنها میخوای چیکار کنی تو تهران؟_

 من نگفتم میرم تهران! منتظرِ یه کارم! اگه ازش نتیجه بگیرم..._

 اگه نگیری چی؟ اصال چه کاری؟ بگو منم بدونم!_

 چشمانش خیره شد. به

 نمیتونم بگم!_

 با خنده سرش را تکان داد.

 حاال به خاطر من بیا مصاحبه رو برو.. رو انداختم زشته.. فوقش میگی با شرایطت جور در نیومد.. هوم؟_

 سرش را تکان داد.
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 باشه!-

 تو البی منتظرم!_

کرد و پایین رفت. ذهنش با هزاران جمله درگیر  چشم زیر لبی گفت و وارد اتاق شد. لباس مرتب و رسمی ای بر تن

 بود.. هزاران جمله که برای بیانِ احساسش تنها به یکی از آن ها نیاز داشت.. درست ترینش!

سام با دیدنش روزنامه را روی میز رها کرد و بیرون رفت. لحظاتی بعد کنار هم در ماشین نشسته بودند. هلن ناآرام 

ی میکرد و سام در سکوت حرکاتِ عجیبش را زیر نظر گرفته بود. سکوتِ بینشان با و مشوش با انگشتانش باز

 صدای موبایلِ سام شکست. نگاهی گذرا به شماره انداخت و نفسش را کالفه فوت کرد.

 جانم؟_

 علیکِ سالم.. از دیروز منتظرم زنگ بزنی.. چی شد پس؟ واسه کی بلیط گرفتی؟_

 ؟ باید همه چی اوکی بشه یا نه؟ امامزاده صالح که نمیخوام بیام!پدرِ من ، چند بار باید بگم_

 سرِ من شیره نمال سامیار.. بگو دلم گیره.. بگو پام نمیکشه... !_

 خودتونم میدونین که اینطور نیس.. جز بهار مشغله ی دیگه ای ندارم! باید متقاعدش کنم!_

ه ست سامیار.. اگه به متقاعد کردنِ اون باشه باید فکرِ اینجا رو میدونی که نمیشه... اون بچه زیاد از حد بهت وابست_

 از سرت بیرون کنی!

 نفسِ عمیقی کشید.

 دارم رانندگی میکنم پدر.. شب زنگ میزم!_

 باشه برو.. این بارم در برو! خدانگه دار!_

چاله شده بود. نگاهی متعجب بوق ممتد را که شنید سرش را با تاسف تکان داد. هلن بیقرار تر از قبل در خودش م

 بهش انداخت و پرسید:

 خوبی؟ چت شده امروز؟_

 صاف نشست و دور لبش را تر کرد.

 میشه لطفا چند دقیقه صحبت کنیم؟_

 ابرو باال داد.

 بازم راجع به بهار؟_

 چشمش را باز و بسته کرد و همراه با بازدم نفسِ عمیقش گفت:

 نه.. راجع به شما!_

 و گوشه ای ایستاد! تا مقصد کوچه ای بیش نمانده بود! راهنما زد

 گوشم با شماست.. بفرماید!_

دست به سینه شد و یک طرفه، به هلن زل زد. نگاهِ هلن به رو به رو بود.. سعی میکرد با نفس های عمیق اعتماد به 

ره ی سام ممکن بود؟! چالشِ میان نفسش را به دست آورد و جمالتش را سنجیده انتخاب کند.. ولی مگر زیرِ نگاهِ خی

 عقل و دلش را گوشه ای گذاشت و اولین حرفی که روی زبانش آمد را با صدای رسا و بی لرزش گفت:

 نرین!_
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سام به رو به رو نگاه کرد و با دستش روی فرمان ضرب گرفت. برای اولین بار بود که با چنین لحنی ، کسی ماندنش 

 ه برای دیگری..را آرزو میکرد.. حتی اگر شد

بهار عادت میکنه... بچه ست.. اآلن عادت میکنه. شاید اولش از من بدش بیاد ولی اگه بمونم وقتی که بزرگ شد و _

 همه چی رو فهمید بیشتر ازم متنفر میشه!

 به خاطر بهار نمیگم!_

 چشمانش را روی هم گذاشت.

 در موردِ نیل قبال صحبت کرده بودیم.. مگه نه؟_

 پوزخندِ هلن را شنید و با تعجب نگاهش کرد.صدای 

 یعنی فهمیدنش انقدر سخته؟_

با چشمانِ ریز شده نگاهش کرد.. این صورتِ گل انداخته.. انگشت های در هم گره خورده.. سرِ در گریبان فرو رفته 

 و این لحن خجول! زیادی آشنا ولی دور به نظر میرسید!

 فهمیدنِ چی؟_

کرد.. برقِ چشمانش آخرین تکه ی پازل را هم سر جایش نشاند. موهای بدنِ سام ،همه به هلن برگشت و نگاهش 

 یکباره به پا خواستند و دهانش خشکِ خشک شد.

 گفته بودم شاید موندنتون نیازه برای زندگیِ یه نفر!_

 مکثی کرد و خیره در نگاهِ ناباورِ سام زمزمه کرد:

 نبردم!ولی هیچ وقت اسمی از نیل یا بهار _

سرش را دوباره پایین انداخت.. نگاهِ ناباورِ سام مانند تیر زهرآلودی بود به مرکزِ قلبش.. این نگاه یعنی چرا؟ یعنی 

 کِی؟ یعی به چه حقی؟ یعنی به چه جراتی؟.. یعنی...

س هلن را مدتِ طوالنی ای از سکوتِ بینشان گذشته بود و این سکوتِ مرگبار، هر لحظه بیشتر و بیشتر راه نف

میبست! طاقت نیاورد.. سر بلند کرد و نیم نگاهی به سام انداخت. خیره به نقطه ای نامعلوم در رو به رو بود.. بی 

حرف.. بی عکس العمل! و این برای او مساوی بود با مرگ! خراب کرده بود! بی مقدمه و توضیح.. بی توجیه و دلیل .. 

 که صدای آرامِ سام او را در جایش جا به جا کرد.خراب کرده بود. آنقدر در خودش غرق بود 

 اون کوچه ی رو به رو رو میبینین؟ شرکت اونجاست. آقای عطاپور منتطرتونه!_

برگشت و ناباور نگاهش کرد.. ذهنش مابینِ افعالی که توسط سام به سوم شخص برده میشد در حال رفت و برگشت 

 بود. با آخرین توانش نالید:

 من..._

 خیلی اشتباها تو زندگیتون کردین.. ولی قطعا این بزرگترینشون بود! شما_

 صدای شکستن قلبش را به وضوح شنید.

از صمیمیت من سوء استفاده کردید خانومِ بهادری.. از برادری و کمکِ من به زنی که از نظرم وظیفم بود به خاطر _

 کشیده بهش بکنم!حرمتی که تو خونم داشته.. به خاطر زحمتی که برای دخترم 

 تمامِ تنش داغ شد... اختیار از کفش رفت.. مثلِ فرصتی که به وضوح تنگ و تنگ تر میشد.

 سامیا..._
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 نیکنام خانومِ بهادری... نیکنام!_

 پوزخند عصبی ای زد.. بدونِ اینکه حتی نیم نگاهی به هلن بیندازد.

ه مرد که به خاطر کمک و اجرش با زنا ازدواج میکنه! یکی نمیدونم راجع به من چه فکری پیشِ خودتون کردین.. ی_

که برای خودش ارزش قائل نیست.. یه پپه.. یکی که زود خام میشه! ولی اشتباه کردین.. در موردِ من خیلی اشتباه 

 کردین و متاسفانه باید بگم تیرتون به سنگ خورد!!

ی میخواست.. حرف های بیرحمانه ی سام تیر خالص قدرت تکلم نداشت.. دیگر حتی نفس کشیدن هم قدرتی اهورای

 را زده بود.. میتوانست.. مرد مهربان او هم میتواست بی رحم باشد!

 من این مکالمه رو فراموش میکنم .. به احترام اون چند ماه زحمتی که تو خونه ی من کشیدین ! روزتون بخیر!_

 نمیافت؟ چرا جایی را نمیدید؟ اصال نفس میکشید؟؟!!سرش را برگرداند.. به دنبالِ دستگیره میگشت.. چرا 

دستِ سام از کنارش گذشت و دستگیره ی کذایی را لمس کرد. درِ ماشین باز شد.. ذهنش حالجی نمیکرد.. این 

 یعنی چه؟ یعنی برو؟ یعنی زودتر پیاده شو؟ یعنی...

قه ای بود که نگاهش را تماما از او گرفته بود. با با آخرین توانش پیاده شد. نگاهِ آخر را به کسی انداخت که چند دقی

 لرزش غیر قابل کنترل لب هایش آرام زمزمه کرد:

 دارین اشتباه میکنین!_

پوزخندِ عصبیِ سام را شنید و صدای خشمگینِ الستیک های ماشینش را! دهانش تلخ شد.. تلخ تر از زهر.. دستانش 

ت سرش که صندوقِ صدقاتی بیش نبود تکیه کرد! چشمش را به آسمان را دورِ خودش حلقه کرد و به تکیه گاهِ پش

دوخت.. آسمانِ آفتابی به یکباره هوای باریدن گرفته بود! حاال معنای حرف های خاتون را درک میکرد! بودن با سام 

خانه اش  بهانه میخواست.. تنها یک بهانه ی کوچک الزم بود تا کنارش باشی.. مادرش.. همسرش.. دخترش.. پرستارِ

و یا هر کسِ دیگر! ولی دوست داشتن و عشق ورزیدن به او مردن و زنده شدن میخواست.. سام باور نداشت.. نه 

 عشق را و نه معشوق را... و این یعنی عمق فاجعه!!

 

را از داخل آینه به تصویرِ پشتِ سرش نگاهی انداخت. همان گونه بی حرکت کنارِ جاده ایستاده بود! فشار پایش 

روی پدال گاز بیشتر کرد و سعی کرد به لحظاتِ پیش نیاندیشد! تا به خودش بیاید و از فکر و خیال خارج شود بلوارِ 

شریعتی را رد کرده بود. باز هم به همان جا پناه میبرد.. مأمن همیشگیِ این چند ماهش! تنها جاییی که شاهد قطرات 

 ایش را به چشم دیده بود!اشک مردانه اش بود و دلتنگی ها و بی تابی ه

...جایی که در آن روزِ فراموش نشدنی هم، بعد از جمع کردنِ وسایل شخصی اش از خانه و بریدنش از  "دشتِ الر"

خانواده ی کوچکش به آن جا پناه برده و ساعت ها گریسته بود. برای بهار.. برای بهاری که میتوانست از خونِ او 

ز لحظه ی هم نفس شدنشان لحظه ای در هوایش تنفس نکرد! تنها جای شهر بود که باشد و نبود! برای نیلی که ا

طبیعتِ بکر و دست نخورده ی روستاهای اطراف و قله ی زیبای دماوند را به نمایش میگذاشت. ماشین را گوشه ای 

حمیِ تمام بر رها کرد و در جای همیشگی اش، مرتفع ترین نقطه ی پارکِ جنگلی ایستاد. بادِ سوزناک با بی ر

صورتش تازیانه میزد و برف های ریز و درشتِ روی درختان را بر صورتش میکوفت! دستش را داخل جیب پالتویش 

برد و به تخته سنگِ بزرگِ پشت سرش تکیه داد. رو به رویش قله ی زیبای دماوند وجود داشت. مظهر صالبت.. 

 .. ایستاده بمان!ایستادگی.. چیزی که با سکوتش فریاد میزد.. برپا باش
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چشمانش را بست و به تمامِ زندگی اش اندیشید.. همه و همه تنها در چند لحظه و یک حلقه ی متوالی.. از ناکامیِ 

اولش تا خانواده ی کوچکی که امید داشت همان گونه معلول ولی پر احساس هدایتش کند. سعی میکرد به آخرین 

کمی و کاستی چگونه امیدِ کسی دیگر شده! با کدامین کالم؟ با کدام رفتارِ  اتفاق نیاندیشد! به این که میانِ آن همه

 سَبُک و با کدام وعده؟ سری برای خودش تکان داد.

کلماتِ سنگینِ هلن قابلِ حالجی نبودند! اینکه بودنش برای کسی نیاز باشد... این که آن یک نفر هلن، پرستارِ کناره 

نمیتوانست باور کند! چگونه میشد دل بست به کسی که تمامِ زندگی اش در گروی  گیر و ساکتِ خانه یشان باشد! نه!

یعنی درتمامِ آن چند ماه این دختر با چنین فکری با آنها "کسانی دیگر بود؟ مغزش داغ شد. با خودش اندیشید: 

ودش و صمیمیت دستانش یخ بست... شرم کرد.. هم از خودش و هم از نیل! عصبانی بود. هم از دستِ خ "زیسته؟

 نابه جایش و هم از دختری که در نظرش با زیرکی پا در خانوادشان گذاشته بود و با نیتی غلط ماه ها سر کرده بود!

دست به سینه شد و نفسِ عمیقی کشید.. چهره ی معصومِ هلن پیشِ رویش جان گرفت. پیشانیِ کوتاه و موهای 

مینشست و چهره ی کودکانه اش را کودکانه تر می کرد! لبخند لختش که بی قید و سرکش همیشه روی پیشانی اش 

های صمیمی اش.. حرف های از تهِ دل و دلسوزانه اش! ذهنش تا آن روز پر کشید.. تا آن روزِ کذایی در بیمارستان و 

 روی آن نیمکت... سعی کرد حرف هایش را به یاد آوَرَد!

م.. هر چقدر که بخوایم.. هر چقدر که آرزو کنیم باز هم سهمِ ما تو زندگی بعضی چیزا سهمِ ما نیستن آقای نیکنا"

نیستن......من یاد گرفتم تو زندگی به جای آرزو کردنِ غیر ممکن ها زندگیمو خودم بسازم.. هر چند تنها .. هرچند 

 "بیرنگ ولی حداقل خیالم راحته که زندگیم مالِ خودمه.. حقِ خودمه! از کسی قرضش نگرفتم!

یقی کشید.. آن قدر عمیق که ریه هایش پر و خالی شد از هوای سرد و سرمای بهمن ماه! اندیشید.. بارها و نفسِ عم

بارها... دقیقه ها و دقیقه ها..به تک تک حرف هایش.. به معنای کلماتش! نمیتوانست باور کند تمامِ این مدت داخل 

با تمامِ با تجربگی و پختگی اش شرور نبود! ساده بود و نقشه ای از پیش تعیین شده قرار دارد! هلن این گونه نبود! 

 ساده بیان میکرد! خدا را خواند.. کالفه و بی چاره!

 خدایا پس این چیه؟ یه امیدِ واهی که ندونسته به یه دخترِ بی پناهِ دیگه دادم؟_

ی روی بازویش قرار گرفت. صدای فریادش به درختانِ خوابیده و طبیعتِ عریان برخورد و هزاران بار بازگشت. دست

یکه خورد و با ترس برگشت.. انگشتانِ حناییِ پیرزنِ کولی روی بازویش بود! چشمهای سیاه و سرمه کشیده..لباسی 

 عجیب و لبخندی که تمامی دندان های سیاهش را به نمایش میگذاشت.

 چی شده جاوان؟ دردی دل داری؟_

 .به لهجه ی محلیِ آذری اش لبخند کمرنگی زد

 ترسوندیم مادر..!_

 بیا اینجا بشین فالتو بگیرم! برات بگم چرا دردِ دل داری.!_

 لبخندش تلخ شد.

 من خودم میدونم چرا دردِ دل دارم! نیازی به فال نیست!_

 از جیبش اسکناسِ ده هزار تومانی ای بیرون کشید و کفِ دستش گذاشت.

 ا نباش! منم دیگه دارم میرم!اینجا جز من کسی نیست.. تو این سرما این ور_

 زنِ فالگیر دور شدنش را نگاه کرد و با داد صدایش زد:
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 آی اوغالن؟_

 با دو جلو رفت و راهش را سد کرد. فارسی حرف زدن برایش مشکل بود.

 حاال که پول دادی دو دیقه وایسا فالتم ببینم!_

 من به فال اعتقاد ندارم!_

 بده!اعتقاد میشی.. کفی دستت رو _

سرش را کالفه تکان داد و دستش را دراز کرد. فالگیر چند خطِ فرضی روی کف دستش کشید و شروع کرد به 

 حرف زدن.

 از راهِ دور اومدی.. مالی اینجا نیستی ولی دلت اینجاست!_

 سام خنده اش را با زور کنترل کرد.

 هم نمیرسین! اینجا یه یار داری.. دوستش داری.. اونم دوستت داره! ولی به_

 انگشتش را با لبخند زیر چانه اش گذاشت.

 خوب نگاه کن.. ببین مادرزنمم میبینی؟_

 فالگیر با تعجب نگاهش کرد و جدی گفت:

 نه.. اونو نمیبینم!_

 سرش را با خنده تکان داد و دستش را پس کشید!

 باید برم مادر.. بقیش و بعدا میگی!_

فالگیر با دستش چند تقه به شیشه زد.. در صورتش دیگر خبری از لبخند نبود.. سام  سوار شد و استارت زد.. پیرزن

 شیشه را پایین کشید و منتظر ایستاد.

 دل شکستی..!_

این را گفت و بی حرف و پشت به سام راه آبادی اش را پیش گرفت. سام مات و مبهوت مسیر رفتنش را با چشم 

نی نیمه باز.! صدای گوشی اش او را از فکر بیرون کشید. با تاخیر و بدونِ نگاه دنبال کرد. با چشمانِ سرگردان و دها

 کردن به شماره جواب داد.

 بله؟_

 صدای گریانِ نیل آخرین تواناییِ امروزش را هم ربود!

 سام... سام بیاوو توروخدا!_

 چی شده؟ کسی اذیتتون کرده؟_

 بی جوابی و گریه ی نیل بی تاب ترش کرد.

 بزن نیل.. چیزی شده؟ حرف_

 بهار.._

 دستش را روی صورتش گذاشت.

 بهار چی؟ نصفه جونم کردی نیل.. چی شده؟_

 بهار فهمید.. درِ اتاق و قفل کرده.. من نمیدونم باید چیکار کنم سام! توروخدا بیا!_

 صورتش را با دستانش پوشاند.. نفس عمیقی کشید و آرام زمزمه کرد:
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 فشار نیار بذار همون تو بمونه... کسی پیشته؟آروم باش.. بهش _

پارسا... داشتیم بحث میکردیم که شنید...حرفمون و گوش نمیده سام.. داره گریه میکنه! میترسم حالش خراب _

 بشه!

 کاری باهاش نداشته باشین بذارین خودش آروم شه..تا یه ساعت خودمو میرسونم!_

 

*** 

. نمیدانست چقدر گذشته.. از آن هشت و نیمِ صبحِ دردناک چقدرگذشته و چه مدت پاهایش از درد ذوق دوق میکرد.

است که بی هدف از خیابان های کوچکِ شهر میگذرد. سربلند کرد و خودش را رو به روی کوچه اشان یافت.. لبخندِ 

ای سست جلو رفت و زنگ تلخی زد. به گذشته.. به آینده.. به سرنوشتی که در نهایت در همین خانه رقم میخورد. با پ

 خانه را فشرد. صدای صندل های پاشنه دارِ ملیحه را شناخت.

 کیه؟_

بی صدا پشت در ایستاد.. نه یارای حرف زدن داشت و نه بهانه ای برای برگشتنش! در باز شد..ملیحه با دیدنش در 

 آغوشش پرید و محکم به خود فشردش!

 برگشتی آبجی؟_

 وسه ای بر پیشانی اش زد.. قدش مانندِ بیوک، بلند بود.. یک سر و گردن بلند تر از هلن!روی نوکِ پا ایستاد و ب

 کی خونست؟_

 فقط من و مامان.. بیا تو!_

داخل شد.. مادرش روی سکو ایستاده بود و آبکشِ برنج در دستانش! عادت همیشگی اش بود.. برنج را روی گازِ 

 طور دوست داشت!!تک شعله ی وسطِ حیاط میپخت.. بیوک این

 با دیدنِ هلن آبکش را کناری گذاشت و نزدیک شد. چشمانش پر از اشک بود.

 الهی مادر قربونت بره.. میدونستم برمیگردی.. !_

دقایقی بعد هر سه نفر در کنارِ هم روی فرشِ دست بافِ حال نشسته بودند. سرِ هلن روی زانوی مادرش بود و قطره 

نِ پر گلش میریخت و همان جا در سکوت حل میشد. دست نوازشگر مادرش آرامشِ تمام قطره ی اشکش در بر دام

 این سال ها بود. دست بر روی دستِ مادرش گذاشت و نالید:

حق با شما بود مادر.. یه زن برای بقای زندگیش نیاز به مرد داره... من اشتباه کردم... حاال درک میکنم چرا به بیوک _

 پناه آوردین!

 خم شد و بوسه ای بر روی سرش نشاند. مریم

زندگی همش رنگای قرمز و صورتی نیست دخترِ قشنگم.. زندگی همش احساس و عشق نیست. اآلن زمونه زمونه _

ی گرونی و گرسنگیه.. همین که صدای یه مرد تو خونت باشه.. همین که سفره ات پر باشه و به نامرد محتاج نباشی.. 

نباشن و ژنده نپوشن یعنی خوشبختی مادر! مگه زمونِ پیغمبر عشق و عاشقی بود؟ اینا هم همین که بچه هات گرسنه 

دبدبه کبکبه های نسلِ جدیده... قبول دارم پدرت منو خیلی دوست داشت و با احساس بود.. ولی اون زمون وضع 

تنها به نوازش نیست! ما سرِ فرق میکرد مادر.. آقا بیوک هم دوستمون داره.. هم شماها رو... هم منو! دوست داشتن 
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سفره ی این مرد آب و نون خوردیم... تو گرمای خونه ی اون جون گرفتیم! آدم نباید گربه کوره باشه مادر! اینجا 

 خونه و کاشونه ی ماست!

 لبخندِ تلخی زد و با درد زمزمه کرد :

 حق با شماست!_

نیاوردیم! چی شد؟ به خاطر عیب و ایرادت ازت گذشت.. ببین عاشقِ کیارش شدی.. گفتی دوستش دارم و ما هم نه _

 عشق تموم شد.. باز ما موندیم و سفره ی بازِ بیوک! غیر از اینه؟

 اشک امانش را برید.!

 نه مادر.. درسته!_

نی نذار آبروی اون و ما بیشتر از این بریزه مادر.. بذار حاجی پناهت باشه! دیگه نمیتونی قسمت به این خوبی پیدا ک_

 .. خاطرت و خیلی میخواد!

 ملیحه ناراحت و نگران نگاهش کرد. با همان صورتِ خیس از اشک لبخندی به روی خواهرش زد و صاف نشست.

 بگین همین امشب بیان.. هر چی شما و بابا بگین قبوله!_

 مریم جلور رفت و صورتش را با شادی بوسید.

 بده تا شب.. الهی قربونِ شکلِ ماهت بره مادر!پس بگم زبیده بیاد یه صفایی به بر و روت _

. 

. 

نفسِ عمیقی کشید و سینیِ چای را مقابلِ حاج فتاح نگه داشت.. سرش پایین بود و حتی نیم نگاهی هم به صورتش 

نمیکرد. تعلل بیش از حدش اعصابش را تحریک کرد. سر باال آورد و از گوشه ی چشم نگاهش کرد. لبخند بی 

وشه ی لبِ حاج فتاح بود. همین که نگاهِ هلن را دید دست پیش برد و چای را برداشت. هلن کالفه و مالحظه ای گ

 عصبی راه آشپزخانه را پیش گرفت که با صدای بیوک وسطِ راه متوقف شد.

 دخترم بیا بشین.. مابقی کارا رو ملیحه میرسه!_

 .چنگی عصبی به پیراهنش زد و مقید و ناراضی روی صندلی نشست

 خوب حاجی.. میفرمودید!_

 فتاح نگاهی به هلن انداخت و ادامه داد:

بله.. گفتنی ها رو که به خودت گفتم آقا بیوک.. به جز سه تا پسرم وارث دیگه ای ندارم. شرطت برای مقدار مهریه _

یم سرِ خونه و زندگیمون! هم قبولمه.. جهاز هم نمیخوام.. یه عقدِ ساده و بی تکلف برگزار میکنم و اگه خدا بخواد میر

 فقط چند کلوم حرف دارم که میخوام با خودش بزنم!

 بیوک اشاره ای به هلن داد.

 صاحب اختیارید.. بفرمایید.. ملیحه بابا؟ حاجی و آبجیتو تا اتاق راهنمایی کن!_

رسید هر آن همه چیز به هلن دندان هایش را روی هم فشرد و از جایش بلند شد.. نگاهِ مریم ملتمس بود.. انگار میت

 هم بریزد و بر سرشان آوار شود.

هلن پشتِ سرِ حاج فتاح وارد شد.. برایش خنده دار بود.. مانندِ تازه داماد ها رفتار میکرد مردی که چندی از بهارِ 

 اول و حتی دومش گذشته بود! روی صندلی با فاصله از او نشست و سر به زیر انداخت.
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ند تا چیز هست که باید از همون اول به عرضت برسونم.. دوست ندارم برای قبل از شبِ خوب هلن خانوم.. چ_

 عروسی چیزی ناگفته بمونه!

 ناخن هایش را تا جای ممکن در کف دستش فرو برد و آرام گفت:

 بله!_

اطالعِ من.. همه  تو خونه ی من کار ممنوعه.. فعالیت غیر خونه.. بازار و گشت و گزار... خونه ی دوست و آشنا بی_

ممنوع و غیر ممکنه! آوازه ی آزادگی هات به گوشِ همه رسیده.. اگه خاطرت و نمیخواستم اآلن اینجا نبودم... 

دوست دارم چراغ خونم باشی.. دوست دارم تا وقتی نفسِ راحت و دمِ آخرمو نکشیدم کنارم باشی.! مثلِ یه زنِ 

 کوچه و خیابونه! روشنه؟نمونه.. نه مثلِ یه دختر بچه که دائما تو 

 پوزخندِ واضحی زد.

 بله!_

 نزدیک شد.. ضربانِ قلبِ هلن شدت گرفت. از نزدیکیِ مردی که از پدرش هم پیرتر و دنیا دیده تر بود!

همین اآلن یه صیغه ی محرمیتِ چند روزه میخونیم تا آخرِ هفته عقد کنیم! از وقتی استخون ترکوندی و قد کشیدی _

مالِ خودمی.. وقتی شدی زنِ حاج فتاح تازه میفهمی رویِ خوشِ زندگی یعنی چی! سرتا پات و طال میگیرم! میدونستم 

بهترین لباسا رو برات میخرم.. گرون ترین عطرا.. ! همه ی اینا رو میریزم به پات ولی... ولی امان از اون روزی که 

 بفهمم سر و گوشت داره میجنبه! میفهمی که چی میگم؟

شت سر بلند کرد و به چشمان سبز رنگش نگاه کرد.. مردِ نمازِ بازار... مومنِ خانه ی خدا دیده با همین چند با وح

 جمله و فاصله ی چند متریِ بینشان هم چشمانش خمار بود! ته دلش به این همه تظاهر و ظاهرسازی پوزخند زد.

ل زندگیم با عزت زندگی کردم.. با عزت هم میام نمیدونم چی به گوشتون رسیده ولی من بی عفت نیستم! من از او_

 خونتون!

 لبهایش کش آمد و لبخندِ کریهی زد.

 خوبه.. ! فکر کنم حرفِ هم و فهمیده باشیم.. بهتره بریم!_

قبل از آنکه دل و روده اش به هم بپیچد از جایش برخاست و با اکراه از کنارش رد شد.. پیشِ چشمش با همین چادر 

 فرقی با عریان بودن نداشت.. چشم ناپاکِ فتاح مانند لیزری پوست تنش را میسوزاند.و پوشش هم 

به آشپزخانه پناه برد .. مابقیِ صحبت ها بدونِ نیاز به حضورِ او زده میشد و قول و قرارِ عقدِ ساده گذاشته میشد! 

کنارِ جیغ الستیک های ماشینِ دلش در تب و تاب بود! دیگر درست و نادرست را تشخیص نمیداد.. باورهایش را 

جا گذاشته بود! بعد از شنیدنِ آن جمالت کوبنده و تاریک که مانند اغما زندگی اش را به داالنی تاریک تر  "او"

هدایت کرده بودند. دیگر امیدی به امیدها و آرزوهایش نداشت. سرش را خسته روی میز گذاشت و همراه با صدای 

 به رویش، برای مرگِ آرزوهایش سکوت کرد و بغضش را فرو داد! دستِ جمعِ حضار در سالنِ رو

 

تا رسیدنش به منزلِ نیل چند متری بیش باقی نمانده بود.. تماسش را رد کرد و ماشین را جلوی در نگه داشت. 

د... نگاهی به اس ام اس اش انداخت.. پالک همین جا بود! چند مرد جلوی پله ها ایستاده و مشغولِ بگو مگو بودن

 ببخشید آرامی گفت و از کنارشان رد شد.

 بیا.. معلوم نیس ان یکی کیه! به خدا حسین آقا این نمیشه زندگی.. ما اینجا ناموس میذاریم و میریم پیِ نون..._
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بی توجه و بی خبر از کنارشان گذشت و به طبقه ی اول رسید.. زنگ را فشرده نفشرده در باز شد. چشمانِ متورم و 

 نیل وحشتش را دوچندان کرد. قرمزِ

 سالم!_

به تو مربوط نیست... دیگه "سالمی با اخم داد.. چشمش به کفش های مردانه ی پشت در افتاد و به دلش نهیب زد: 

 "نیست!

داخل شد.. پارسا با دیدنش از جا برخاست و جلو رفت.. دستش را به سردی فشرد.. چهره اش به شدت زرد و 

 کان داد و بدونِ نگاهِ مستقیم پرسید:ناراحت بود. سری ت

 چجوری فهمید؟_

 نیل بی اختیار به پارسا نگاه کرد.. پارسا با صدایی دورگه از ناراحتی جواب داد:

اومده بودم با نیل صحبت کنم.. ال به الی حرفام بود که رسید و فهمید! در و باز نمیکنه! هر چقدر خواستم حرف _

 بزنم فقط جیغ کشید!

 ناراحتی به درِ بسته ی اتاق انداخت. نگاهِ

 صدایی نیست!_

 این بار نیل جوابگو شد.

 از تراسِ اتاقِ بغل نگاهش میکنم.. یه گوشه نشسته با عروسکش.. بچم داره تلف میشه سام.. یه کاری بکن!_

 نگاهش را از دستانِ مشت شده ی پارسا گرفت و به درِ اتاق نزدیک شد. تقه ای به در زد.

 بهار؟_

 صدایی نشنید.

 بهار بابایی؟ منم ... باز میکنی در و دخترم؟_

به ثانیه ای نکشید که درِ اتاق باز شد و بهار در آغوشش حل شد. خودش را به سینه ی سام میفشرد و هق هق 

آشپزخانه میکرد.. نیل تاب نیاورد. همان جا کنارِ اتاق روی زمین نشست و دستش را روی قلبش گذاشت. پارسا به 

پناه برد و سرش را به دیوار تکیه داد. سام آرام پشتش را نوازش میکرد و اجازه میداد پیراهنِ پدرانه اش مأوای 

اشک های کودکانه اش گردد. وقتی صدای های هایش به نفس های منقطع تبدیل شد، او را از خود جدا کرد و به 

 ه ای نداشت.. پدر بود و باید پدرانه رفتار میکرد!چهره ی معصومش خیره شد.. جز متانت و خونسردی چار

 تموم شد بابا؟_

 بهار بی صدا و خیره به انگشتانِ الک زده ی پاهایش فین فین میکرد.

بوسه ای روی گونه اش نشاند و او را با حرکتی در آغوشش گرفت.. واردِ اتاق شد و در را بست. بهار را روی تخت 

زیرِ پاهای روی هوا مانده ی او زانو زد. لبخندش مهربان بود و چشمانش غمگین! با نشاند و خودش پایینِ تخت، 

انگشتِ شصتش اشک های ریز و درشتِ صورتِ زیبای دخترش را میزدود و در سکوت نگاهش میکرد. خوب 

ز زبانِ او بشنود.. میدانست راهِ آرام کردنِ بهار را... چه کسی برایش پدر تر از او بود؟ منتظر شد تا اولین کالم را ا

دقیقه های طوالنی در سکوت صبر کرد و با نوازش های پدرانه اش گریه و اشکش را پایان بخشید. بهار ناراحت 

 نگاهش کرد. دستش را روی صورت سام کشید و آرام و با همان صدای گرفته و بچه گانه گفت:

 ی..! مگه نه؟شنیدم به مامانی چی گفت.. همش و شنیدم. من بچه نیستم بابای_
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 دستانِ کوچکش را در دست گرفت و بوسه بارانشان کرد.

 بهم بگو چی شنیدی باباجون.. تک به تک برات توضیح میدم!_

 اشک چشمش را با پشتِ دست پاک کرد.

 اون ...اون گفت بهار دختره منه.. گفت من باباشم نه سام.. گفت باباش منم.. راست گفت بابایی؟_

ی کشید.. حس میکرد قلبش در حالِ ایستادن است. برخاست و کنارش روی تخت نشست.. با نگاه سام نفسِ عمیق

 کردن به این چشم های اشکی توانی برایش نمی ماند!

 دخترم.. شده تا حاال در موردی بهت دروغ بگم؟_

 سرش را چپ و راست کرد.

 به بابا سام اعتماد داری؟_

 شد. نفسی تازه کرد و همراه با نوازش موهای بلندش گفت: دستانِ کوچکِ بهار دور کمرش حلقه

 قبل از این که تو به دنیا بیای و مامانی با من آشنا بشه..._

 چشمانش را بست.

 مامانی و عمو پارسا با هم عروسی کرده بودن!_

 بهار سر بلند کرد و با تعجب نگاهش کرد.

 یعنی عمو پارسا شوهرِ مامانی بوده؟_

 لخی زد.لبخندِ ت

 قرار شد فقط گوش کنی خانومم!_

 سرش را پایین انداخت.

اونا که با هم ازدواج کردن خدا تو رو بهشون داد. تو خیلی کوچیک بودی.. تو شکمِ مامانی بودی که عمو پارسا _

 مجبور شد برای کاری بره خارج!

 همون جایی که بابابزرگ هست؟!_

سا رفت خدا خواست که من پدر تو باشم! برای اینکه من همیشه آرزو داشتم یه آره دخترم! همون جا!.... وقتی پار_

دخترِ قشنگ و ناز مثلِ تو داشته باشم خدا بهم این فرصت و داد که تا وقتی پارسا برگرده من پدرت باشم! این 

 جوری هم تو بابا دار میشدی و هم من دختر دار! فرشته ها به فکرمون بودن... مگه نه؟

 ی دستانِ بهار تنگ تر شد.حلقه 

ولی این به این معنی نیست که من پدرِ تو نیستم! دخترم تو تو بغلِ من بزرگ شدی.. یادته چقدر با هم پارک و _

سینما رفتیم؟ هیچی قرار نیست عوض بشه! ما این موضوع رو بهت نگفتیم چون وقتش نرسیده بود! ولی حاال که 

 لیلی نداره ازت پنهون کنیم!بزرگ شدی و متوجه همه چیز هستی د

 چانه ی بهار را دست گرفت و سرش را باال کرد.

 من پدرِ تو هستم و میمونم.. تا همیشه! ولی اینکه پدرِ اصلیِ تو پارساست واقعیته دخترم!_

 چشمانِ بهار دوباره اشکی شد.

قط تو رو میخوام! میخوام باهات بیام..هر جا من نمیخوام دو تا بابا داشته باشم.. نمیخوام اون پدرِ اصلیم باشه! من ف_

 میری منم ببر!
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 نفسِ عمیقی کشید که بی شباهت با آه نبود!

بهارم؟ دخترِ قشنگم! هیچ فکر کردی با این کار چقدر مامان ناراحت میشه؟ دخترا جاشون پیشِ ماماناشونه! نه تو _

 خیابون و بیابون پیشِ پدرشون!

 اون بشه بابام.. من به اون بابا نمیگم.. بابای من فقط تویی! ولی من نمیخوام تو بری و_

 دستانش را محکم دورِ بهار حلقه کرد.

باشه دخترم.. نگو! ولی ازت انتظار دارم با فهم و شعور رفتار کنی! من اینجوری بزرگت کردم.. اینجوری یادت _

 دادم.. غیر از اینه؟

س اش باشم.. اون میخواد من و از تو بگیره.. خودم شنیدم که گفت دوستش ندارم بابا... نمیخوام دیگه پرنس_

 میخوام به من بگه بابا! خودم شنیدم!

 با دستش دو طرفِ صورتِ بهار را قاب کرد.

اون دوستت داره دخترم! اون هم پدرته! کسی که تو رو از خدا خواسته! اگه اون نبود تو هم اآلن پیشِ من نبودی! _

 بدت بیاد... یکم قوی باش بابا باشه؟دلیلی نداره ازش 

 در باز شد و نیل داخل شد. صورتش خیس از اشک بود.. کنارشان نشست و دست بر صورتِ بهار کشید.

 دخترم!_

 بهار رو برگرداند.

 بابایی نرو.. اگه بری بازم خودمو توی اتاق حبس میکنم.. من دیگه هیشکی و نمیخوام! خواهش میکنم نرو!_

 چشم به نیل عالمت داد تا آرام باشد و با طمأنینه دست بر پشتِ بهار کشید.سام با 

 آروم باش دخترم.. هیچ جا نمیرم!_

پارسا خودش را کنار کشید و از درِ اتاق فاصله گرفت.. دهانش گس شده بود.. دخترش در آغوشِ دیگری محبتِ 

. عمق فاجعه را امروز درک کرده بود! یک چیز را به پدرانه میجُست و از ترسِ وجود او به کسی دیگر پناه میبرد.

خوبی فهمیده بود! عشقِ عمیقِ پدر و فرزندیِ سام و بهار هیچ گاه گسسته نمیشد! نه با بخششِ نیل و نه با عالقه ی 

 استثناییِ بهار به خودش.. جایِ سام برایش جایی دیگر بود.. دیگر شک نداشت که سام قهرمانِ اوست.. کسی که پدر

 تر از او برای بهار وجود نخواهد داشت!

کتش را از روی کاناپه برداشت و بدونِ آنکه کسی را متوجه غیبتش کند آرام خارج شد. این حس فرق میکرد! 

متمایز بود از حس و دردی که از حضورِ عشقش در منزلِ دیگری داشت! این حسِ تملکِ سام بر تمامِ وجودِ بهار 

او میربایید! یک بازنده در هر صورت بازنده بود.. این را امروز، با سی و شش سال سن فهمیده انگیزه ی زندگی را از 

بود! که هر رفتنی خساراتِ غیر قابل جبرانی در پیش دارد.. که هر برگشتنی مثمر نیست و هر گذشتن به دنبالش 

ای عزیزِ جانش پدری کرده بود.. در هزاران هزار آرزوی دست نیافتنی بر جا میگذارد! او رفته بود و کسی دیگر بر

شب های سرد و تب آلودش بر بالینش بیدار مانده بود و با حوصله تیمارش کرده بود.. قدم های نخستین فرزندش 

 را به چشمانی دیگر بخشیده بود... سخن های نخستین کودکش را هم.. این حقایق غیر قابل جبران و تعویض بودند!

ا اینگونه میپذیرفت.. با همین داشته ها و همین نداشته ها.. او رفته بود و در قبالِ بر جای باید از این پس زندگی ر

 "او... رفته بود!"ماندگانِ پشت سرش هیچ حقی نداشت.. در ذهنش مدام با خودش تکرار کرد و تکرار کرد...: 
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ش گذاشته بود! خیره به جایی روی تابِ کهنه و زنگ زده ی گوشه ی حیاط نشسته بود و آرنجش را روی زانوهای

نامعلوم زیر پاهایش، بیش تر از همیشه غرقِ خودش بود. نه هوای سرد.. نه سوزِ بهمن ماه.. نه دیروقتیِ نیمه شب و 

نه نمِ حاصل از برفِ نشسته بر روی تاب برایش مهم بود! داغ تر از آن بود که سرمای زمستان را به یاد آورد. حتی 

عفت هم او را مجاب به باال آوردنِ سرش نکرد. همین که دستش روی شانه اش نشست، نفسِ  صدای قدم های آرامِ

خسته ای کشید و سیگارش را زیر پاهایش خاموش کرد. به صورتِ شکسته ی مادرش نگاه کرد و به عصایش.. 

 عصایی که چند هفته ای بود جایِ آن صندلیِ چرخ دار را گرفته بود!

 هوای برفه! نمیخوای بیای تو؟ هوا_

 سرش را در جهتی مخالف چرخاند. عفت کنارش نشست و بافتنیِ دورِ ش را روی سرشانه ی او گذاشت!

 دوست داری یکم صحبت کنیم؟_

 باز هم سکوت...

 برو تکیه بر حکم تقدیر کن...... نه چون جاهالن ترک تدبیر کن_

 ى رها!چو کس را رضایت بود بر قضا...... شود از غم و رنج گیت

 برگشت و به چهره ی پر آرامش مادرش نگاه کرد.

 دارم سعی میکنم بفهمم تقدیر دقیقا میخواد چی رو نشونم بده مادر.. بس نبود این همه سال تنهایی؟_

 لبخندِ عفت تلخ شد.

 کاری که ما با اون دخترِ بی پناه کردیم کم نبود مادر.. همه ی گناه ها همیشه بخشوده نمیشن!_

 ش را با نفسی عمیق پایین انداخت.سر

امروز فهمیدم که سام برای اون خانواده چی گذاشته! امروز فهمیدم نقشش تو زندگیِ اونا چی بوده! بهار اونو از مادرِ _

خودش هم بیشتر دوست داره! نیل بدونِ اون دست و پاش و گم میکنه! انگار همیشه یه جوری پشتش به حمایات 

 دم مادر.. با اومدنم خانوادشون و بهم ریختم!اون گرمه! خراب کر

 سکوتِ عفت را که دید دستانش را ال به الی موهای بلند و تکه تکه اش فرو برد.

پدر بودن به نسبتِ خونی و ژن نیست! بهار هیچ وقت.. هیچ جور قبولم نمیکنه! از نظرِ اون پدر کسیه که براش _

 است مرام و درکش خیلی باالتر از ما آدم بزرگاست!پدری کرده! میبینی مادر؟ با اینکه بچه 

این اذیتت میکنه؟ اینکه حدِ اقل کاری که در مقابلِ امانت داریِ سام کرده باشی این باشه که دخترت همچین مردی _

 رو پدرش بدونه؟

 برگشت و با تعجب نگاهش کرد.!

 اده بودن..! اون مرد برای دخترِ من شد پدر!امانت؟ اون مرد شوهرِ نیل بود..اونا تا قبلِ اومدنِ من خانو_

 دستش را روی دستانِ سرد و در هم مشت شده ی پارسا گذاشت.

سام مردیه که بدونِ کوچیکترین چشم داشتی با نیل ازدواج کرده.. پنج سالِ تمام باهاش هم خونه بوده ولی چون _

دیگه ای با امکانات کامال جدا زندگی کرده! یه  میدونسته دلِ زنش باهاش نیست بهش انگشت هم نزده.. تو اتاقِ

زندگیِ مصنوعی کرده ولی بیشتر از یه زندگیِ واقعی عشق و محبت به خانوادش بخشیده. نذاشته آب تو دلِ هیچ 

کدومشون تکون بخوره.. از خودش گذشته.. به قولش وفا کرده و هیچ تقاضا و انتظاری از نیل نداشته! حاال هم که 
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گشتی.. حاال که دیده دلِ زنش هنوزم با توئه خودش و کنار کشیده و راه و برات باز گذاشته! به نظرت دیده تو بر

 اینکه دخترت همچین مردی رو پدر صدا بزنه خیلی دردناکه؟ خیلی ناحقه؟

 با چشمانی پر از شک و ناباوری به عفت خیره شد!!

 چی داری میگی مادر؟!_

م تا مدت ها خواب به چشمم نرفت. سام مردِ مادر... یه مردِ واقعی..! اگه اون نبود تو چیزایی رو میگم که وقتی شنید_

 هیچ وقت شانسِ جبران نداشتی.. چون اگه اون نبود خانواده ای از کسایی که گذاشتیشون و رفتی باقی نمی موند!

 سرش را با ناباوری تکان داد.

 شما.. شما اینا رو.._

مادر.. مهم اینه که همشون واقعیت دارن! زنِ تو.. کسی که تو دوستش داشتی و تو تمامِ مهم نیست کی بهم گفته _

این مدت با همه ی بدیهات دوستت داشت هیچ وقت حاللِ کسی دیگه نشد! اینم مهم نیست.. مهم اون کسیه که همه 

 ی مردونگیش و پای زندگیِ امانتای تو گذاشت و از زندگیِ خودش گذشت!

 یش زد.. کلمات در سرش معلق بود.. زیرِ لب با حیرت زمزمه کرد:چنگی به موها

 امانت..! یعنی میدونست برمیگردم.. میدونست نیل دوستم داره.._

 به طرف مادرش برگشت.

 دوستم داره..!_

 عفت با مهربانی به چهره اش خیره شد. از جایش برخاست و به سختی قدمی برداشت.

کی رو فاش نکردم که ته دلت به چیزای نامربوط شیرین شه! اگه اینا رو گفتم واسه این یادت باشه.. سرّ زندگیِ ی_

 بود که بفهمی ارزشِ اون مرد خیلی بیشتر از یه پدر صدا شدنه!

مشتش را دردهانش فرو برد و چشمانش را بست.. یک صحنه، واضح و بی کم و کاست جلوی چشمانش جان 

 شش زد و دلش را سوزاند!گرفت.. صحنه ای که هزاران بار آت

 

ناموسِ مردم و تو نُه ماه زنِ خودش کرد.. واسه من حرف از اعتماد نزن خوب؟ از جلوی راهم برو کنار... بذار "

دخترم و ببینم!.....هر چی باشه میتونی دوباره بخوابی بغلِ اون شوهرِ از خودت دغل باز ترت و یه بچه دیگه درست 

 "قعا مالِ خودش باشه... شاید دیگه عقده ای نشه که دست به دزدیِ بچه ی دیگرون بزنه! کنی... یکی که اینبار وا

 سرش را با تاسف تکان داد و چشمانِ ملتهب و قرمزش را با ناراحتی روی هم فشرد.

 

*** 

 دسته ی پلستیشن رو با ناراحتی روی مبل رها کرد و دست به سینه شد.

 نمیکنم! بازم جِر زدی.. من دیگه بازی_

 با صدای بلند خندید!

 چی شد بهار خانوم؟ کم آوردی؟_

 بهار دست به کمر زد.

 نخیرم کم نیاوردم.. قول داده بودی منو نبری ولی بردی! مثال من بچه اما؟!_

 اگه بچه ای با بچه ها بازی کن..من رقیب میطلبم!_
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به دسته اشاره  "شروع مجدد بازی"فشردن دکمه ی  نگاهی زیرِ چشمی به سام انداخت که چشمکی به رویش زد و با

 کرد!

 اینبار اگه ببری قهر میکنم!_

 تیمت و انتخاب کن وروجک.. حرفِ اضافی هم نباشه!_

خاتون ظرفی پر از میوه جلویشان روی میز گذاشت. هر دو چنان به صفحه ی ال سی دی خیره بودند که انگار 

ن داد و به آشپزخانه برگشت. نیل پشت میز نشسته بود و با لذت تماشایشان مشغولِ شکافتنِ اتم بودند. سری تکا

 میکرد!

 اصال منو ندیدن.. چنان غرقِ بازی ان که گفتم اگه بگم میوه پوست کندم کلم و میکنن!_

 لبخند کمرنگی زد.

 مدت ها بود بهار و اینجوری ندیده بودم! دلم تنگ شده بود برای خنده هاش!_

 کشید و کنارش نشست.خاتون آهی 

 سام هم دستِ کمی از بهار نداره.. میدونی چند وقت بود که نیومده بود اینجا؟_

 سر به زیر انداخت.

 خودش به شما گفت که میخواد بره؟_

 فرامرز گفت.. خودش روش نمیشه بهم بگه.. دست دست میکنه!_

 م از اشک شده بود! دیگر تواناییِ گریه کردن نداشت!لب گزید.. چشمانش به حدِ کافی در این سه روزِ بحرانی متور

 بهارم و چیکارش کنم خاتون؟ دیدین که تو این سه روز چی بهمون گذشت تا آروم شد؟!_

 خاتون به فکر فرو رفت.

منم موندم مادر... فکر میکنه اینجوری برای بهار هم بهتره..ال به الی حرفاش میگفت دو هوایی شدنش سخت تره.. _

 نجوری پارسا هم زجر میکشه!ای

یادِ پارسا گوشه ی جگرش را سوزاند.. آنگونه بی صدا رفتنش.. فریاد های پر نفرتِ بهار را شنیدنش.. دلش برای 

 مردِ تنهای این چند سالش پر کشید.. برای اول بار بعد از مدت ها!

من که داره تلف میشه! خدا خودش کمک  موقعیت بدیه.. از یه طرف پارسا... از یه طرف سام! وسطشون هم بچه ی_

 کنه!

 صدای جیغ بهار صحبتشان را نیمه کاره گذاشت. با دو به طرفِ آشپزخانه دوید.

 مامانی بردم... باالخره بردمش! دیدی بردم؟_

 سام دست به سینه جلو آمد و به در تکیه داد.

 دن باید تالش کرد!آره بابایی بردی! دیدی با لوس بازی چیزی حل نمیشه؟ واسه بر_

نگاه مغرورانه ای به سام انداخت و در آغوشش جای گرفت! سام بوسه ای روی موهایش نشاند و با چشم به خاتون 

 اشاره داد. خاتون سری تکان داد و گفت:

 پسرم کِی برمیگردی؟ کارات ناقص موندن!_

 بهار با ناراحتی به نیم رخ اش خیره شد.

 اگه کارای ناقصم و نرسم مجبورم بیشتر بمونم و کمتر بیام!باید امروز برم مادر.._
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 بهار بر صورتش دست کشید.

 بابایی کِی میای دوباره؟_

 نفسی آسوده کشید.. این یعنی رفتنش را پذیرفته بود. با چشم از خاتون تشکر کرد.

 به محضِ اینکه کارام سبک شه دخترم!_

 و با خنده گفت:چهره ی بهار دوباره گرفته شد.چشمکی زد 

 دورِ فینال و بزنیم؟ اینبار برزیل تیمِ منه!_

 لبهای بهار شکفته شد و مثل برق از آغوشش پایین پرید!

. 

. 

بوسه ای روی گونه ی بهار کاشت و از کنارش برخاست.. پتو را تا روی سینه اش باال کشید و بیرون رفت. خاتون 

 رد.بیرونِ اتاق ایستاده بود و نگاهشان میک

 شما چرا با این پات اومدی باال خاتون؟_

چهره اش از همیشه جدی تر بود.. بعد از زنگی که بعد از نهار به همراهِ هلن زده بود.... خواهرش به جای او جوابگو 

هلن بازاره.. آخرِ این هفته عروسیشه.. رفتن خرید.. میگم باهاتون تماس "شده بود و با لحنی ناراحت گفته بود: 

 "یرهبگ

 باید صحبت کنیم.. بریم اتاقِ تو!_

با تعجب پشتِ سرش راه افتاد. خاتون وارد شد و روی صندلی نشست. دستش را روی زانویش گذاشت و با چشم 

های ناراضی و ناراحتش به سام خیره شد. نمیدانست دقیقا چه صحبتی بینشان گذشته ولی از آنجا که سام را به خوبی 

 ه هلن را تا چه حد ناامید کرده که تن به ازدواج بدهد برایش پرواضح بود!میشناخت، حدسِ اینک

 میخوام جدی صحبت کنیم پسرم! جدی و مردونه! پس هر چی که میپرسم بی قضاوت و درست جواب بده!_

 چهره ی سام به اندازه ی یک عالمتِ سوالِ بزرگ متعجب شد. رو به رویش نشست!

 چشم.. گوشم با شماست!_

 کش را از چشمش بیرون کشید و مشغول پاک کردنش با گوشه ی دامنِ بلندش شد.عین

 هلن بهت چی گفت؟_

 صورتش برافروخته شد.سر به زیر انداخت.

 شما هم خبر داشتین؟_

 سکوت خاتون را که دید کالفه جواب داد:

 !چیزایی که درست نبود! در موردِ من دچارِ اشتباه شده بود... یه سوء تفاهم._

 از کِی تا حاال احساسِ یه آدم برات حکمِ سوء تفاهم داره؟_

 به چشمانِ جدی اش خیره شد.

 ناخواسته بهش امید دادم مادر.. من نمیخواستم.._

من اینجوری یادت نداده بودم پسرم! یادت نداده بودم احساسِ یکی دیگه رو که از قضا زن هم هست اینجوری _

 مه بهش چیا گفتی!سرکوب کنی.. از حرفات معلو
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 سرش را دوباره پایین انداخت.

 سامیار؟ چی گفتی بهش مادر؟_

 گفتم اشتباه میکنه.. گفتم این عشق نیست.. گفتم یه امیده که برگرفته از صمیمیتِ نابجای من به وجود اومده!_

 عینکش را به چشم زد و سرش را با تاسف تکان داد.

 بد کردی مادر.. خیلی بد!_

 راحتی به خاتون خیره شد.با نا

هرکاری کردم نتونستم درک کنم مادر.. میگه دوستم داره! ولی چطور ممکنه؟ من هیچ امیدی بهش ندادم.. هیچ _

 رفتاری از خودم نشون ندادم که مبنی بر عالقه یا چشم داشتی باشه!

اب میکنی و نه میتونی تصمیم بگیری عشق با این چیزایی که میگی به وجود نمیاد پسرم.. تو نه عشق رو خودت انتخ_

کی عاشقت باشه! عشق دعوت نامه نمیخواد.. امید نمیخواد.. اون دختر تو اوج مشکالت و بدبختیش به تو دل بست! 

حاال حق داشت یا نداشت.. درست بود یا نبود... دلشو باخت.. فکر میکنی خودش دلش میخواست به یکی که نه 

 دل ببنده؟خودشو و نه قلبش و میشناسه 

 با ناراحتی و دلخور زمزمه کرد:

 خاتون!_

هیچی نگو سامیار. اونقدر سن دارم که بفهمم حرفم درسته یا غلطه! تو تو زندگیِ دیگرون خودت و گم کردی.. _

اونقدر که حتی نمیدونی برای زندگیت چه برنامه ای داری! اونقدر غرقِ زندگیِ این و اون شدی که این حق و به 

 میدی که دیگرون رو هم نسبت به احساسی که بهت دارن به استیضاح بکشی!خودت 

 گرفته و ناراحت سر به زیر انداخت.

خدا میدونه دیگه چه حرفایی به اون دخترِ بیچاره زدی.. به خاطرِ چی؟ چون جرات به خرج دادو مثلِ یه شیرزن _

 ! اونی که واقعا عاشقه!بهت گفت دوستت داره؟ کاری که از هر هزار تا زن یکیش میکنه

 ناباور نگاهش کرد.

 نمیتونه عشق باشه خاتون!_

 خاتون لبخندی زد.

تو عشق و نمیشناسی پسرم.. دوست داشتن و ...گذشتن و ...بخشیدن و خوب شناختی ولی عشق و نه! اگه عشق و _

از یه نگاهِ اون دختر تو این مدت  میشناختی نیازی به به زبون آوردنش نبود! اگه یکم.. فقط یکم دقت میکردی تنها

 میفهمیدی چه حسی بهت داشته!

 من زن داشتم مادر.. ازم چه انتطاری داشتی؟_

حرفِ منو نمیفهمی سامیار! خودت میدونی منظورِ من به اون دوره برنمیگرده! شاید این احساس اون زمان پا گرفته _

 ولی وقت برای شکفتنش زیاد بود!

 ی خیره شد.با سکوت به نقطه ا

من ..من تابه حال بهش فکر نکردم! نه به اون.. نه به عشق.. نه به اینکه کسی بتونه عاشقم باشه! عشق و باور ندارم _

 خاتون!

 خاتون بلند شد و دست بر شانه اش گذاشت.
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مجبورت هیچ کس تا عشق و تجربه نکنه باورش نداره! تو این فرصت و از خودت و یکی دیگه گرفتی! نمیخوام _

 کنم بر خالفِ میلت کاری کنی! ولی شاید بتونی با به دست آوردنِ دلی که شکستی جلویِ یه اشتباه رو بگیری!

 سام سردرگم رفتنش را نگاه کرد. جلوی در ایستاد و آرام گفت:

 فقط امیدوارم دیر نشده باشه!_

کرد. متصدی بی توجه به خواهشش با مرد  خسته و کالفه کیفش را روی پیشخوان گذاشت و تقاضای کلید اتاقش را

 رو به رویش درگیر بود!

آقای محترم نمیشه.. باید خودشون باشن.. من از کجا بدونم شما راست میگین؟ میگین پدرشونید ولی نه فامیلیتون _

 یکیه نه اسم ایشون تو شناسنامتونه!

 ن سرِ جدت!دختر خوندمه.. بابا بده بذار بریم به کارمون برسیم. ولمون ک_

 سام دستش را چند بار روی پیشخوان زد.

 لطفا! 66کلید اتاق _

 متصدی عذرخواهی کرد و کلید را رو به رویش قرار داد.

کدوم قانون اینو گفته هان؟ بابا دخترِ من نمیتونه بیاد.. شاید اصال مریض احواله.. بدین به من بذارین حسابشم _

 تصویه کنم!

 انومِ بهادری نباشن از دستم کاری ساخته نیست!نمیشه جناب.. تا خ_

 سام روی پاشنه ی پا چرخید و با تعجب نگاهش کرد.

 خانومِ بهادری دخترِ شمان؟_

 مرد سر تا پایش را برانداز کرد.

 بله جنابعالی؟_

 به فکر فرو رفت و زمزمه کرد:

 کجا رفته؟_

 مرد دقیق تر شد.

 شما میشناسیش؟_

 اد.سرش را تکانی د

 من رئیس سابقشونم.. برگشتن خونه؟_

 بیوک بدونِ جواب سرش را برگرداند.

 من فردا با مامور میام اینجا.. خدا میدونه وسایل دخترمو چیکار کردین که تحویل نمیدین!_

لت دستش را در هوا تکان داد و خارج شد. سام بعد از اندکی مکث پشت سرش راه افتاد. سوارِ ماشینش شد و شِوِر

سفید رنگِ بیوک را تعقیب کرد. ماشینش اواسط کوچه ای توقف کرد. ابتدای کوچه ایستاد و با چشمهای ریز شده 

 مسیر رفتنش را دنبال کرد. بیوک که وارد خانه شد ماشین را روشن کرد و راه هتل را در پیش گرفت!

بود.. آن هم آنقدر با عجله که  کتش را بی حوصله روی تخت پرت کرد و روی مبلِ راحتی نشست. هلن رفته

وسایلش را هم با خودش نبرده بود.. یادِ نگاهش افتاد.. آخرین تصویری که از او بر روی آینه ی ماشینش منعکس 

شده بود! تصویرِ ایستادنش کنارِ آن خیابان و نگاهِ سرخورده اش که از همان فاصله هم قابل تشخیص بود! چه گفته 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

5 6 1  

 

آن خانه باز نمیگردد.. گفته بود منتظر یک نتیجه است برای برنامه ریزی و ادامه ی زندگی  بود؟ گفته بود هرگز به

 اش.. سردرگم زمزمه کرد:

 یعنی منظورش من بودم؟_

 سعی کرد حرف هایش را بیشتر به یاد آوَرَد.

 "نهزندگیِ من پر از خطِ تیره است.. یه جایی می ایسته و از یه جایی دوباره تداوم پیدا میک"

ناگهان جرقه ای در ذهنش زده شد و تمامی وجودش را گرم کرد.. از وصلت صحبت کرده بود.. از وصلتی که قرار 

 بود به خواسته ی ناپدری اش با شریکِ از او بزرگترش داشته باشد! حاال او برگشته بود به خانه و این یعنی...

بود نبود نبود.. هیچ شماره ای از او نداشت! چگونه بود که در با عجله شماره های گوشی اش را باال و پایین کرد... ن

تمامِ این روزها با تمامی تاکیدهایش بر روی آن که در صورتِ نیاز با او تماس بگیرد، هلن یکبار هم زنگ نزده بود! 

 فریاد زد:

 لعنت به این شانس!_

 صدای خاتون ناگهانی در سرش پیچید.

فِ میلت کاری کنی! ولی شاید بتونی با به دست آوردنِ دلی که شکستی جلویِ یه نمیخوام مجبورت کنم بر خال"

 "اشتباه رو بگیری!...فقط امیدوارم دیر نشده باشه!

 شماره ی خانه را گرفت و مدت طوالنی ای منتظر ماند.. بعد از چند زنگ متوالی صدای خاتون در گوشی پیچید.

 الو؟_

 الو خاتون خودتی؟_

 .. رسیدن بخیر!سالم پسرم_

 با عجله و پر استرس از جایش بلند شد.

 خاتون درباره هلن چی میدونی؟خواهش میکنم هر چی میدونی بگو!_

 مکثی کرد.

 فقط میدونم داره شوهر میکنه! خواهرش گفت!_

 ناامید خودش را روی تخت رها کرد.

 مطمئنی؟_

 آره مادر.. تونستی ببینیش؟_

 ق پیشانی اش کشید.دستش را کالفه روی عر

 نه ولی خونش و یاد گرفتم!_

 مراقب باش مادر.. خانوادش.._

 آهی کشید.

 میدونم مادر.. میدونم! شمارشو داری؟_

 یه لحظه واستا.._

 بعدِ چند دقیقه برگشت و شماره ها را شمرده شمرده برایش خواند.
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ت... چون دلش با یکی دیگست! باهاش صحبت کن نمیدونم داماد کیه ولی میدونم این راه آخرش خوشبختی نیس_

 مادر.. نذار خطا کنه!

سام نفسی عمیق کشید و خداحافظی کرد.. نگاهی به ساعت انداخت. از وقتِ شام گذشته بود! گوشی را چند بار متفکر 

 به پیشانی اش زد و تعلل را کنار گذاشت!

 وشش گذاشت! بعد از چند بوق صدای هلن را شنید.صاف و استوار رو به روی پنجره ایستاد و گوشی را روی گ

 بله؟_

 نفسی عمیقی کشید.

 هلن؟ خودتی؟_

_.. 

 الو.. هلن؟ سامم!_

صدای بوقِ آزاد سردر گم اش کرد.. دوباره تماس گرفت.. تماسش چندین بار رد شد و در نهایت، صدای ظریفِ 

 دختری در گوشی پیچید.

 بله؟_

 الو هلن؟_

 ید آقا!اشتباه گرفت_

با تعجب نسبت به صدای متفاوت دختر ببخشیدی گفت و گوشی را قطع کرد.. شاید هم خاتون شماره را اشتباه داده 

 بود! اما آن صدای اول...! سرش را رو به سقف روی تخت گذاشت و به باال خیره شد.

 نکن این کارو!_

 چشمش را بست.

 اشتباهی که من کردم و تو تکرار نکن!_

 گوشی روی سینه اش او را نیم خیز کرد.. صاف نشست و پیامکِ آمده را باز کرد: لرزشِ

 سالم.. من خواهر هلن ام.. اشتباه نگرفته بودید..نمیدونم کی هستین ولی احساس میکنم شما میتونین کمکش کنین!_

 با عجله جواب داد:

 عروسی کِیه؟_

 بعد از چند دقیقه ی طوالنی جواب رسید.

 عصر!فردا _

 دستی به چشمانش کشید و تیرِ خالص را زد.

 باید باهاش حرف بزنم.. کِی میتونم؟_

 جواب آمد:

 .. پدرم تنها اون وقت بیرونه!00فردا صبح ساعتِ _

گوشی را روی پاتختی گذاشت و دراز کشید. خوابش نمیبرد. دستش را زیرِ سرش گذاشت و اجازه داد افکارِ جدید و 

رگیر کند..تازه بودند این درگیری ها.. این احساسات عجیب! حسِ عجیبِ دوست داشته شدن! عجیب ذهنش را د



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –سیمرغ 

5 6 2  

 

برایش هنوز ملموس و قابلِ درک نبود! نه هلن و نه عشقی که ناگهانی و عجیب در قلبِ کوچکش جا گرفته بود! 

 چشمانش را روی هم فشرد و چراغِ مطالعه را خاموش کرد!

. 

. 

ایستاد. خبری از شورلت بیوک نبود! دستش را با تعلل جلو برد و زنگ در را فشرد.بعد از چند رو به روی درِ خانه 

دقیقه درِ خانه باز شد و دختری قد بلند رو به رویش ظاهر شد.. هیچ شباهتی با هلن نداشت ولی مانند او محجوب 

 بود!

 سالم!_

 سالم.. شما باید خواهر هلن باشید!_

 سرش را تکان داد.

 لیحه ام.. شما هم باید سام باشین!م_

 با تعجب نگاهش کرد که کنار رفت و با لبخند گفت:

 بفرمایید.. کسی جز من و اون خونه نیست!_

 داخل شد و اطراف را از نظر گذراند. خانه ی قدیمی و کم امکاناتی بود! آرام پرسید:

 میدونست من میام؟_

 وقت چیزی نگین... بفرمایید! نه.. از اس ام اس ها هم خبر نداره! یه_

 متعجب وارد شد.

 نامناسب نباشه اومدنم.. خبر میدادین! _

 ملیحه لبخندی زد.. او چه میدانست که در خانه ی آنها در مقابلِ دیوارها هم حجاب رعایت میشود؟

 با هم وارد حال شدند. فرش دستبافی وسطِ حال کوچک پهن بود و چند صندلیِ قدیمی.

 یین بشینین.. میرم صداش میکنم!بفرما_

 چشم چرخاند.

 کجاست؟_

 جوابش را نگرفته بود که هلن با لباسی سفید در دستش ظاهر شد.

 ملیحه ببین اینجاش و دیگه مروارید نزدم! دوست نداشتم شلوغ..._

ستش کنارش افتاد و با دیدنِ سام بی حرکت و متحیر وسطِ سالن ایستاد. چشمانش از ناباوری و حیرت برق میزد. د

 مروارید های اضافی از مشتش روی زمین ریختند. سام از جایش بلند شد.

 باید حرف بزنیم!_

 تکانی خورد و به سختی گفت:

 اینجا چیکار میکنید؟_

 ملیحه از کنارشان گذشت.

 میرم چای دم کنم!_

 جلوتر رفت.
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 یوک!مقاومتت همین بود؟ ایستادگیت.. مبارزت با زورگوییِ ب_

 به پیراهن اشاره کرد.

 با چند تا جمله همه ی باورات از بین رفت؟_

 هلن سرش را با اخم پایین انداخت.

 شما گفتنی ها رو گفتین.. درست هم گفتین! من اشتباه کردم..!_

 به سرِ به زیر انداخته اش زل زد.

 ش کنی؟همین؟ چون فهمیدی اشتباه کردی باید با اشتباهاتِ بزرگتری جبران_

 هلن نشست و پیراهنش را در دستانش فشرد.

 من دارم ازدواج میکنم آقای نیکنام.. نه اآلن وقت این حرفاست و نه اینجا جاشه!_

 سام بلند مدت نگاهش کرد.. در سکوت و با دقت.

 این ره که تو میروی به ترکستان است!_

 هلن خنده ی تلخی کرد.

 میگیرم! دارم جلوی اشتباهاتِ بزرگتر و_

 نه... داری اشتباه یکی دیگه رو تکرار میکنی! از زندگیِ من عبرت نگرفتی؟_

 هلن معنادار نگاهش کرد.

 خیلی ناراضی به نظر نمیرسیدین.. شما دوستش داشتین و دارین.. ندارین؟_

 اخم کرد.

 ربطی نداره.. اشتباه اشتباهه!_

رو دادین! من از هیچی پشیمون نیستم.. از هیچ کدوم از حرفایی که  آقای نیکنام.. من حرفمو زدم و شما هم جوابم_

 زدم.. شده همشون و تایید میکنم و پاشون امضا میزنم.. فقط از این متاسفم که همه ی اینا رو به شما گفتم!

 از جایش بلند شد.

 یلی کار دارم.. با اجازتون!ببخشید که نمیتونم اون طور که باید ازتون پذیرایی کنم.. امروز روز عروسیمه و خ_

 راه اتاق را پیش گرفت. سام عصبانی پشت سرش راه افتاد.

 یعنی میخوای زنِ یه پیرمرد بشی؟ اینه آینده ای که میخواستی واسه خودت بسازی؟_

 به چشمانش خیره شد.

 آره ... اینه!_

 داری لج میکنی هلن.. اینجوری فقط به بیراهه میزنی!_

 نیکنام! بهادری آقای_

 شقیقه هایش را با عصبانیت فشرد.

قبول دارم اشتباه کردم.. نباید باهات اونجوری حرف میزدم.. نباید غرورت و میشکستم .. ولی شوکه بودم.. _

 نمیدونستم دارم چی میشنوم! به گوشام شک کردم! من به جز نیل و زندگیش دقدقه ای نداشتم.. فکرِ این که..

دوستتون داشته باشه براتون عجیب بود! اینکه یکی بود که هربار با حسرت به قدم های دورِ  فکرِ اینکه یه زن_

همسرتون نگاه میکردین اونم داشت از پشتِ اُپن با حسرت به حسرت خوردنتون نگاه میکرد! فکر اینکه کسی بود 
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و بودین... نگرانتون بود .. هر که موقع خواب بهتون فکر میکرد! براش عزیز بودین... امید بودین..اسطوره و الگ

 لحظه نگران بود که مبادا دلتون بشکنه.. مبادا زمین بخورین.. مبادا..

 نفس حبس شده اش را به یکباره بیرون داد.

من متاسفم آقای نیکنام.. خیلی متاسفم ولی همه ی اینا وجود داشت.. اون زن من بودم! شاید حق نداشتم باشم ولی _

 میخوام! بودم! ازتون عذر

 سام ناباور و شوکه نگاهش کرد. حرف های صمیمی و پر احساسش در باورش نمیگنجید.. آرام لب زد:

 یعنی واقعا دوستم داری؟_

 سرش را برگرداند.

داشتم آقای نیکنام. من امشب زن مردِ دیگه ای میشم.. و اونقدر شرف دارم که تو خونه ی شوهرم به کسِ دیگه ای _

 فکر نکنم!

 لیحه با سینیِ چای وارد شد.. سام را همان گونه مسخ شده گوشه ی حال دید و با تردید پرسید.م

 چرا نمیشینید جنابِ سام؟_

 سام با حرفش به خودش آمد.. نگاهی به هلن انداخت و از کنارشان گذشت.

 ممنون.. منم داشتم میرفتم!_

را در هم بشکند.طرحِ مروارید های جای گرفته بر روی  هلن برنگشت.. ترسید که یک نگاه کوچک تمامِ اراده اش

سینه ی لباسش، از فشار زیاد روی کف دستش نقش بسته بودند.. به دستانش خیره شد و صدای قدم های مردانه ی 

سام و به دنبالش بسته شدنِ درِ حیاط را با جان و دل گوش داد.. آخرین صدایی که به عنوانِ یادگاری از تنها عشقش 

 ایش میماند!بر

 ملیحه سینیِ چای را روی میز کوبید!

 واقعا که!_

 برگشت و دلخور نگاهش کرد.

 به حدِ کافی حالم خرابه آجی.. تو خراب ترش نکن.. باشه؟_

 سرش را با تاسف تکان داد.

این زورگویی بشین و نگاه کن داری چی به سرِ زندگیت میاری آبجی! فقط به فکرِ خودتی.. امروز تو در مقابلِ _

 کوتاه میای.. فردا هم..

سرش را تکان داد و منقلب وارد اتاقش شد. هلن روی صندلی نشست. پیراهنِ ساده و بلندش را گوشه ای رها کرد و 

با نفرت ازش چشم گرفت! بی توجه به سردیِ هوا پیش رفت و روی سکوی برفی نشست.. ملیحه با دیدنش پرده 

ت. خواهر کوچکش راست میگفت! وقتی او.. اوی لجباز داشت تن به این خواسته ی های اتاق را کشید. دلش گرف

ناعادالنه میداد، اویی که تا به امروز برای خواهرش هرچند در خفا الگو و افتخار بود، دیگر از ملیحه ی آرام و طابع 

 چه انتظاری میرفت؟ فردا هم نوبت او بود و وصلتش با پا به سنی دیگر!!

از شد و مادرش و بیوک وارد شدند.. چهره ی مادرش زیادی شاد بود.. از این خوشحالی دلش گرفت. بلند در حیاط ب

 شد.

 سالم._
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 چرا اینجا نشستی؟ پیرهنت کارش تموم شد؟_

 سرش را تکانِ آرامی داد.

 بله!_

 زود آماده شو.. حاجی جلویِ دره.. ملیحه رو هم با خودت ببر!_

 ناراضی نالید:

 نیازی به آرایشگاه نیست.. همینجا با ملیحه.. مادر_

حرف نباشه دختر.. زنِ عباس بقال که نمیشی؟ داری عروس خونه ی حاج فتاح میشی.. هم ما و هم اون آبرو داریم _

جلوی در و همسایه.. بگو اون ابروهاتم نازک تر کنن. اینجوری شبیه دختربچه های بیست ساله ای! باید به هم بیاین 

 ؟یا نه

 صدای پوزخند ملیحه را از کنارش شنید.

 سالم مامان..!_

سالم.. زود آماده شین.. کفش و لباست و بردار همونجا میپوشی.. ندی ابرو مبرو برات بردارنا؟ خواهر عروسی.. یه _

 آرایش مالیمی کن به چشم بیای.. خدا رو چه دیدی؟ بلکه بختِ تو هم باز شد امشب!

. کفش های پاشنه دارش را پا کرد و مانتو و روسری بلند و پوشیده ای پوشید. مادرش پشت هلن با حرص داخل شد.

 سرش ایستاد.

لج نکن دخترم.... مگه چه عیبی داره چادر پوشیدن؟ ببین ملیحه رو؟ چی از خانومیش کم شد تو این ساال با چادر _

 پوشیدن؟

 برگشت و دلخور به مادرش زل زد.

دارم.. مشکل من زورگویی و تحمیل عقاید بیوک و فتاح و امثالِ اوناست.. من زیر بار حجاب من با چادر مشکلی ن_

 زوری نمیرم! مگه چشه حجابم قربونت برم؟

 من که حریف زبون تو نمیشم! بدو عجله کن حاجی دو ساعته جلوی دره!_

یمی ولی گران قیمتِ فتاح جلوی در پوف کالفه ای کرد و بی حوصله همراه ملیحه از خانه خارج شدند. اتوموبیل قد

پارک بود. خواست پشت سر ملیحه عقب بنشیند که در جلو برایش باز شد. ترس داشت.. نه از مدت صیغه ی سه 

روزه ای که دیشب به اتمام رسیده بود! بلکه از ناپرهیزی ها و بی پروایی های فتاحِ بی مالحظه نسبت به حضور 

 ملیحه!

 ری داد.نشست و سالم سر به زی

 دیر کردین!_

ملیحه با نفرت روی برگرداند و با اخم از شیشه به بیرون خیره شد. اتوموبیل که راه افتاد و صدای موتور قدیمی و پر 

 سر و صدایش در فضا پیچید، فتاح سرش را نزدیک تر برد و با لبخند دندان نمایش گفت:

 حاضری دیگه؟ از امشب عروسِ خونم میشی!_

و ناراحت از آینه ی بغل به ملیحه خیره شد. فتاح سر به زیری اش را دال بر خجالتش گذاشت و  هلن موذب

 لبخندش عمق گرفت. رو به روی آرایشگاه نگه داشت.

 چقدر طول میکشه؟_
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 ملیحه به جای او جواب داد:

 تا شیش آماده ایم!_

 با اخم به ملیحه نگاه کرد.

 .ساعت تازه یکه.. !چه خبره؟ ساعته هفت عاقد میاد.._

 هلن بی حوصله جواب داد.

 تا پنج تمومیم!_

ملیحه بی خداحافظی پیاده شد و جلوی در آرایشگاه ایستاد. فتاح دستش را جلو برد و روی دستان سرد و منقبض 

 هلن گذاشت.

 زیاد نمیخوام تو چشم باشی.. همین یکم سرخاب سفیداب کافیه.. همینجوریشم قشنگی!_

 از زیر دست فتاح بیرون کشید و آرام گفت: دستش را

 خداحافظ!_

پشتِ سرِ ملیحه وارد آرایشگاه شد و نفس حبس شده اش را آزاد کرد. وقتی با تنها یک تماسِ کوچک و چند حرف 

 اینگونه منقلب میشد چگونه میخواست حجله ی او را تاب بیاورد؟

باز روی صندلی نشست. چشمان آرایشگر از دیدن موهای  مانتو و روسری اش را به دست زنی سپرد و با موهای

 لخت و مشکی اش برق زد. جلو آمد و موهایش را باال و پایین کرد.

 میخوای یکمیش و برات باز بذارم؟ بهت میاد!_

 لبخند غمگینی زد.

حد خیلی مالیم و محو  نه.. همش و ساده ببندید.. یه جوری که اصال معلوم نشه.. روشم با تور بپوشونین. آرایشم در_

 میخوام. سایه و سرخاب نمیخوام!

 آرایشگر با تعجب نگاهش کرد!

 مثال عروسیا؟!_

 پوزخندی به تصویرِ رو به رویش زد. ملیحه نزدیکش روی صندلی نشست و رو به آرایشگر پرسید:

 کِی تموم میشه؟_

 با این اوصاف نهایتا تا ساعتِ سه کارمون تمومه!_

 و بعد از دور شدنِ آرایشگر به هلن نزدیک تر شد.لبخندی زد 

 آبجی؟ یه چیزی میگم توروخدا خوب فکر کن و بعد نه بیار! قول میدی؟_

 بگو!_

 دستش را در دست گرفت.

برای آخرین بار با آقا سام صحبت کن! این فرصت و به خودت بده! تمامِ وسایلت که همون جاست.. انگار خدا هم _

 رصت و بهت بده!میخواسته این ف

حواست هست داری چی میگی ملیحه؟ من تو آرایشگاهم.. تا چند ساعتِ دیگه دارم ازدواج میکنم.. برم بهش چی _

 بگم؟

 ملتمس نگاهش کرد.
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هلن دو ساعت وقت داری.. دو ساعت برای کل زندگیت.. ببین چی به سرِ زندگیت اومده؟ میخوای عروسِ خونه ی _

اآلن که عروسی میگه تو چشم نباش.. فردا که رفتی خونش درا رو میبنده و میگه اصال  اون پیرمرد خرفت بشی؟

 جلوی چشم نباش!

نمیتونم .. از اولشم اشتباه کردم. نباید باهاش اون حرفا رو میزدم. جز خورد شدن غرورم چه حاصلی داشت؟ بیشتر _

 بازم بگو؟پیش چشمش خار شدم. حاال برم بهش چی بگم؟ بگم ادب نشدم.. بگم 

نه.. اآلن موقعیت فرق میکنه آبجی.. اون اآلن عشقت و باور داره.. اگه براش مهم نبودی نمیومد دنبالت تا باهات _

صحبت کنه! خواهش میکنم برو و باهاش برای آخرین بار صحبت کن.. اگه نتیجه ای نگرفتی برمیگردی همین جا و 

 عمرم خفه خون بگیرم و چیزی نگم! روبه روی آینه میشینی.. منم قول میدم تا آخر

 سردرگم به خودش خیره شد.

 چه فایده ای داره؟ اون دوستم نداره.. بهم عالقه ای نداره.. تنها کسی که براش مهمه نیله!_

از کجا میدونی؟ اون تازه این فرصت و پیدا کرده که راجع بهت جدی فکر کنه! مگه چی از دست میدی؟ حاضر _

 آخر و برای زندگیت بکنی؟نیستی این کارِ 

 خواهرت راست میگه.. به ریسکش می ارزه!_

 هر دو برگشتند و با تعجب به آرایشگرِ باالی سرشان نگاه کردند که شانه ای باال انداخت.

دو ساعت وقت داری زندگیتو بسازی.. یا میشه یا نمیشه.. در هر صورت چیزی از دست ندادی.. به جاش اگه _

 ره روی این صندلی نشستی شرمنده ی دلت و وجدانت نمیشی!برگشتی و دوبا

 ملیحه دستش را کشید و بلندش کرد.

 موبایلت و بذار بمونه.. خودم جواب میدم و میگم دارن آرایشش میکنن! شک ننداز به دلت آبجی.. فقط برو!_

نوز بیرون نرفته بود که ملیحه لبخند پر مهری به رویش زد و سراسیمه به طرف مانتو و روسری اش خیز برداشت. ه

 صدایش زد.

 آبجی هلن؟_

 برگشت.. ملیحه در آغوشش جا گرفت.

امیدوارم حاال حاالها نبینمت.. حاضرم دوریت و تحمل کنم و بدونم خوشبختی تا اینکه تو خونه ی حاج فتاح به _

 دیدنت بیام!

 اشک چشمانش را زدود.

 برام دعا کن خواهری!_

. 

. 

 یِ هتل شد و به طرفِ پذیرش رفت.. قدم برداشتن با آن کفش های پاشنه بلند برایش دشوار و دردناک بود.وارد الب

 سالم.. آقای نیکنام اتاقشونن؟_

 مرد چشمانش را ریز کرد.

 شما خانومی نیستین که کیف و وسایل و مدارکش مونده بود تو هتل؟_

 بی حوصله سرش را تکان داد.
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 بله..هستن؟_

 انداخت. 66شت و نگاهی به کلیدِ آویخته بر دیوارِ اتاق برگ

 نه.. همین اآلن تحویل دادن و تصویه کردن!_

 قلبش فرو ریخت.. پشتش را به پیشخوان تکیه داد و دستش را روی پیشانی اش گذاشت.

 اینم از شانسِ زندگیِ من!_

 همراهشون و ندارین؟_

 برگشت و متفکر تکرار کرد.

 همراه...؟_

 آه از نهادش برخاست.. تلفنش را به ملیحه سپرده بود.. نا امید به نقطه ای خیره بود که مرد گفت:

 شمارشون اینجا هست.. میخواین باهاشون تماس بگیرم؟_

 با خوشحالی برگشت.

 میشه؟_

 مرد لبخند صمیمی ای زد.

 شدن که میشه ولی زیاد قانونی نیست. چند لحظه صبر کنین._

 را گرفت. هلن آرام گفت:شماره 

 اسمم رو نگین.. فقط بگین کسی منتظرشه!_

 سرش را تکان داد.

 سالم آقای مهندس.. از هتل آفتاب مزاحم میشم._

 سام متعجب سرعتش را کم کرد.

 بفرمایید؟!_

 خانومی اینجان که میخوان ببیننتون. براتون مقدرو هست برگردین؟_

 ساعتِ هشتِ شب از تهران پرواز داشت. سام نگاهی به ساعتش انداخت..

 کی هستن؟_

 میگن از آشناهاتونن.!_

 نفس عمیق و متعجبی کشید.

 بسیار خوب.. بگین منتطرم بمونن!_

ماشین را داخل محوطه پارک کرد و داخل شد. از دیدنِ هلن روی نیم ستِ نارنجیِ رنگِ گوشه ی البی جا خورد و 

 شدنش را دید آرام از جایش برخاست. مبهوت جلو رفت. هلن که نزدیک

 سالم!_

با همان تعجب اشاره کرد بنشیند و خودش رو به رویش نشست...چشمش را به کفش های نقره ای و پاشنه دارش 

 دوخت.

 سالم.. اینجا چیکار میکنی؟_

 نگاه هلن مستقیم و آرام بود. بی ترس و دلهره!
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 ر!اومدم باهاتون صحبت کنم! برای آخرین با_

 ابروهایش باال رفتند و چشمانش ریز شدند.

 میشنوم!_

اگه االن اینجام.. اینجا رو به روتون.. ؛ اگه به جای آرایشگاهی که برای عروس کردنم منتظر برگشتنِ منه اینجام _

 فقط و فقط یه دلیل داره!

 مستقیم و صاف به چشمانش خیره شد.

ا چه حد باور میکنید.. نمیدونم اینکه تو روزِ عروسیم تو البیِ هتل نشستم و من بهتون عالقه دارم! نمیدونم حرفم و ت_

 مجبورتون کردم برگردین باعث میشه راجع بهم چه فکری بکنین ولی برام مهم نیست!

 سکوتِ سام و چشمان جست و جو گرش، سخن گفتن را سخت تر میکرد.. کاش او هم چیزی میگفت!

 .آب دهانش را به سختی فرو داد

من یه زنم.. یه زن که بار ها و بارها زمین خورده.. یکی که قراره با زور و اراده ی کسای دیگه تا چند ساعتِ دیگه _

همسرِ یه پیرمرد بشه! همه ی این اوصاف شرح حالِ منه ولی در کنارش فقط یه چیز دارم! یه چیز که کنارِ همه ی اینا 

 است!منو سر پا نگه میداره.. اونم عشقم به شم

 نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست.

 حاضرین منو بپذیرین و بهم اجازه بدین که خوشبختتون کنم و کنارتون خوشبخت باشم؟_

بدن سام به وضوح لرزید.. این همه شهامت.. این همه جرات و این همه صداقت در باورش نمیگنجید..این دختر چه 

 میگفت؟

 نشاند. چشم گشود و از پشت حلقه ی اشک نگاهش کرد.سکوتش لبخندِ تلخی بر لبانِ هلن 

میبینین؟ من اشتباه نکردم.. من از احساسم مطمئن بودم.. من میدونستم چی میخوام.. اون قدر که حتی تو این روز _

 یه فرصت به خودم و شما بدم!

یر میکشید. همین که قدمی از جایش بلند شد. حس میکرد زمینی زیر پایش وجود ندارد. در هوا معلق بود. قلبش ت

 برداشت صدای سام را شنید.

 اگه صادقانه بگم هیچ حس و عشقی نسبت بهت ندارم چی؟_

 قلبش فشرده شد....تلخندی زد و مطمئن گفت:

 اون وقته که صادقانه اعتراف میکنم منم عاشقِ همین صداقت و راست گویی تون شدم!_

 صبر کن!_

 شمانش تمامِ شهامتش را میشست و با خودش میبرد.برنگشت.. اگر برمیگشت اشکِ چ

تو از زندگیم خبر داشتی.. از این که چه عالقه و تعصبی به همسرم داشتم.. عشق نه ولی دوستش داشتم. من عشق _

و نمیشناسم هلن! دختر زیبا و خواستنی ای هستی..مهربون و پاکی... مثل آب زالل میمونی.. تو این دو روز دقیقه های 

 ادی به داشتنت فکر کردم... ولی فقط تو همین دو روز!زی

 مکثی کرد..

داشتن تو آرزوی هر مردیه.. ولی ازم نخواه که به دروغ بگم عاشقتم! چون نیستم! چون نمیشناسمت.. چون تا حاال _

 از بُعد دیگه ای به تو.. به خصوصیاتت.. به رابطه امون فکر نکردم!
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 صدایش آرام تر شد.

اال به خواستنت فکر نکردم.. به جذابیتت.. به زنونگی و ظرافتت! برای من همیشه دخترِ آروم و سر به زیر و من تاح_

متینِ گوشه ی خونه بودی.. پرستارِ مهربونِ بهار! راهنمای دلسوز و دوستِ خوبی که همیشه حرفاش تکون دهنده و 

 زیبا بود!

 از پشت بهش نزدیک شد.

ی که قادری هر مردی رو خوشبخت کنی شکی نیست! صفات بارز و باطن خوبت زندگی تو اینکه تو دختری هست_

میسازه.. اینا رو میدیدم و میدونستم... ولی... ولی اینکه تو رو کنارِ خودم تصور کنم!.... اینکه به عنوانِ یه زن بهت 

 نگاه کنم....

را میزد و تمام میکرد.. فقط تمام میکرد این چشم های هلن بسته بود و نفسش حبس.. کاش تمام میشد.. تیر خالص 

 درد را!

تازه چند روزه که متوجه بوی عطرت میشم.. چند روزه که میبینم ممکنه از موهای لخت و سیاهِ یه زن چقدرخوشم _

بیاد.. چند روزه که متوجه موهای کوتاه روی پیشونیت شدم و دارم فکر میکنم تو تموم این مدت چقدر بهت میومد و 

ن نمیدیدم! تازه چند دقیقه است که متوجه شدم تا حاال کفش پاشنه بلند نپوشیدی.. من تازه دارم میبینمت هلن.. م

تازه دارم حس ات میکنم! تازگی داره برام همه ی این حس ها.. حس اینکه زنی تا این حد دوستم داره.. حس اینکه 

 که با جرات داد بزنه و بگه خوشبختت میکنم.. یه زن!!!یکی هست که از پشتِ سرم صدام بزنه و نخواد برم.. یکی 

 نفسِ عمیقی کشید..

 خواهش میکنم نگام کن.. اینجوری حس میکنم حرفام و باور نمیکنی!_

 برگشت.. باالخره برگشت. بدون ترس ! به نی نی لرزانِ چشم های سام خیره شد.

به سرِ خودم بیاد.. حاال چه جوری برای زنی که الیق یه دنیا من هنوز خودم و پیدا نکردم.. هنوز نمیدونم قرارِ چی _

عشق و محبت و دوست داشتنه از عشق بگم؟ من تازه دارم تو رو میبینم هلن...چجوری میتونم به این زودی عاشق 

 کسی باشم که تازه دارم باهاش آشنا میشم!

 به قلبش! پس بی واهمه زمزمه کرد:قطره اشکی از چشمانش فرو ریخت.. ایمان داشت.. هم به خودش.. هم 

 من ازتون نمیخوام عاشقم باشیید.. نمیترسمم از اینکه دوستم نداشته باشید ....چون به عشقم ایمان دارم._

 سرش را باالتر کرد و استوار گفت:

 شته باشین!تب مجنون واگیر داره! ... میدونم که اونقدر بهتون عشق و محبت میدم که یه روزی شما هم دوستم دا_

چشمانِ سام برق زد. لبخند آنی و بی اراده ای روی لبش نشست. اما طولی نکشید که چشمانش هاله ای از ترس را 

 در خودش جای داد. آرام گفت:

 میترسم!.... از اینکه بازم اشتباه باشه.. هم راهم و هم انتخابم!_

 هلن لبخند زیبایی زد.

یتونم.. میدونم میتونیم... شما اینبار انتخاب نمیکنی جنابِ نیکنام.....اجازه بدین ولی من نمیترسم.. چون میدونم م_

یک بار هم انتخاب شین ! ...اونم توسط کسی که از تهِ دل دوستتون داره! یه بار به خاطر دلِ یکی دیگه ریسک 

ی کوچیکی تو دلتون باز کردین.. حاضر نیستین یه فرصت به خودتون بدین؟ خدا رو چه دیدید؟ شاید تونستم و جا

 کردم.. خیلی غیر ممکنه؟
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سام نگاهش کرد...به چهره ی دوست داشتنی و معصومش که آرام تر و پایدار تر به نظر میرسید... این دختر مرد 

بود! در عین تمام دخترانگی و زنانگی اش شیردل و مرد صفت بود.. نمیترسید.. نه از ساختن و نه از فرو ریختن! با 

کردن نمیترسید! حتی زندگی با مردی که  "زندگی "زن هایی که در زندگی اش دیده بود فرق میکرد! هلن از  تمامِ

 ممکن بود دلش گروی دلی دیگر باشد!! در چشمانِ پاکش غرق شد و بی اختیار لبخند مردانه و صمیمی ای زد!

 هیچی غیرِ ممکن نیست! این امروز بهم ثابت شد!_

 

ی قدی اتاقش ایستاد و یقه ی تک کتِ سرمه ای رنگش را مرتب کرد. موهای جو گندمیِ کنار شقیقه رو به روی آینه 

هایش نرم تر وبراق تر از همیشه به نظر میرسیدند. چهار انگشتش را آغشته به ژل کرد و آرام رویشان کشید. به 

مندانه زد و مشغول بستنِ ساعتش درخشش استثنایی موهایش برقِ خیره کننده ی ژل هم اضافه شد. لبخندی رضایت

شد. از داخل آینه پایین آمدن دستگیره در و به دنبال آن وارد شدن عفت را دید. برعکس همیشه که از این 

 حضورهای آنی مقید و عصبی میشد این بار لبخندی صمیمی ای زد و بدونِ اینکه برگردد پرسید:

 چطورم؟_

 را برانداز کرد. عفت آرام وارد شد و با لذت سر تا پایش

 مثل همیشه.. عالی!_

 سوالِ بعدی را نپرسید.. پارسا برای گفتنش پیش قدم شد!

 دارم میرم دیدنِ بهار!_

 لبخندش نگران شد.

 مطمئنی اآلن وقته مناسبیه؟_

 همان طور که دوباره مشغول بستن بند ساعتش میشد برگشت و گفت:

 ته ست که ندیدمش! دلم داره پاره میشه!نه... ولی دیگه صبر هم ندارم.. یه هف_

عفت بزاقش را به سختی فرو داد.. عادت به این لحن سوزناک و پرحسرت کارِ یک مادر نبود! تا کنارِ تخت پیش 

 رفت و رویش نشست.

 بهتر نبود اول با نیل مشورت میکردی؟ _

 نگاه خیره ی پارسا را دید و ادامه داد:

 کنه.. اون بچه نیاز به زمان برای پذیرش و هضمِ این موضوع داره!برای این میگم که حاضرش _

 میدونم مادر.. ولی ازم نخواه بشینم و دست روی دست بذارم! نمیتونم! پاره ی تنمه!_

 آهش سینه ی عفت را بیشتر از خودش سوزاند.

 میخوای بهش چی بگی؟_

سوال و چشمانِ نگران را میکشید.. برای یک تایید  کنارش روی تخت نشست.. انگار از خیلی وقت پیش انتظار این

 مادرانه.. یک راهنمایی.. یک کمک!

میخوام برم باهاش مثلِ یه پدر واقعی صحبت کنم.. دخترم بزرگ شده مادر.. درسته من نبودم و ندیدم ولی بزرگ _

 درک میکنه! شده.. سام برای تربیتش از هیچی کم نذاشته.. خیلی عاقل و فهیمه.. مطمئنم پدرش و

 به نقطه ای خیره شد و ادامه داد:
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میخوام بهش بگم برای من مهم نیست اگه منو پدرِ خودت ندونی.. میخوام بگم من میتونم تحمل کنم سام رو تا _

آخرِ عمرت بابا صدا کنی! میخوام بگم یه پدر همیشه پدره و پدر میمونه.. هم سامی که براش یه عمر پدری کرد و 

 بودنِ من نیست، و هم منی که یه عمری نبودم و حاال میخوام که باشم! حاال برای

 لبه ی کتش را به بازی گرفت.

میخوام بهش بگم همین که دخترِ من باشه و بذاره کنارش باشم برام کافیه.. همین که حضورش رو کنارم داشته _

 باشم! من انتظار ندارم پدر صدام کنه.. دیگه ندارم!

 ادرش.. مادری که اشک از گونه اش میچکید پر حسرت گفت:چشم در چشمِ م

 هان مامان؟ به نظرت درکم میکنه؟_

 عفت دست برد و گونه اش را نوازش کرد.

 اون دخترِ توئه پسرم.. از وجودته.. چرا درکت نکنه؟ من مطمئنم حرفات و قبول میکنه!_

ن یک تایید مادرانه کل بار شانه هایش را خالی کرده سرش را کج کرد و بوسه بر انگشتانِ مادرش زد.. انگار همی

بود! چقدر جادو داشتند این دستان حمایتگر.. این چشمانِ خیس و این لحنِ مادرانه و عجیب! از جایش بلند شد و 

 دوباره رو به روی آینه ایستاد.

 خواستم امروز خوش پوش ترین پدرِ دنیا باشم! خیلی هیجان دارم!_

 م شد.لبخندِ عفت گر

 میری خونش؟_

 عینکش را به چشم زد.

 نه.. میرم مهد کودک دنبالش!_

 تا جلوی در با همان اندک توان بدرقه اش کرد و امیدوار گفت:

 خدا پشت و پناهت پسرم!_

هنوز ربع ساعتی از حضورش در مقابل مهد کودک نگذشته بود که متوجه پراید سفید رنگِ نیل شد. عینکش را از 

رداشت و جلو رفت.. قبل از پیاده شدنش تقه ای به شیشه اش زد.. نیل با دیدنش غافلگیر شد و بعد از چشمش ب

 کمی مکث شیشه را پایین کشید.

 سالم!_

 نگاهی به ظاهر آراسته اش انداخت و سالم داد.

 میخوام باهاش یکم صحبت کنم.. خودم میارمش خونه!_

 بعد از چند دقیقه نگاه طوالنی نفس عمیقی کشید و گفت: نیل متعجب و موشکافانه نگاهش میکرد..

 بهار خیلی حساس شده.. فکر نمیکنم اآلن...._

 میدونم.. میدونم هنوز نتونسته قبول کنه چنین چیزِ بزرگی رو!_

 نگاهش را به درِ ورودی دوخت و آرام و غمگین گفت:

د اقل دوستم داشت.. من طاقت ندارم ازم نفرت داشته ولی ازم نخواه بی تفاوت باشم! وقتی عمو پارساش بودم ح_

 باشه!

 قلبِ نیل فشرده شد. درِ جلو را برایش باز کرد و خیره به رو به رو گفت:
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 هنوز چند دقیقه ای تا تعطیل شدنِ مهد مونده.. بیا بشین!_

شتانش سفت و پر تنش فرمانِ با تعجب کمی مکث کرد و در نهایت سوار شد. نگاهِ نیل هنوز به رو به رو بود و انگ

ماشین را میفشرد. طاقتِ نگاه مستقیم را نداشت.. بیتاب تر از هر وقتی بود.. با دیدنِ این دریایِ غمِ بزرگ و این 

 سیاهیِ کدر دستِ دلش شل میشد و برای به زبان نیاوردن واژه های زیادی با خودش میجنگید!

 بریش!به مدیر زنگ میزنم.. همینجوری نمیذارن ب_

 پارسا سرش را تکان داد. بعد از چند لحظه سکوت گفت:

بهارِ من کینه ای نیست... هم تربیت سام و من. و هم ذات خودش طوریه که هیچ وقت از کسی نفرت نداشته ... _

 اآلنم نداره.. اینو مطمئنم!

 سرش را کمی چرخاند.. ولی نگاهش را.. نه!

فقط میخوام بدونی من به فهم و شعورِ دخترم ایمان دارم.. اگه چیزی گفت..  ازت نمیپرسم میخوای بهش چی بگی.._

 حرفی زد که تلخ بود پای کینه.. نفرت یا هر چیز دیگه ای نذارش!

 باالخره برگشت و نگاهش کرد.

 پای اشتباهِ غیر قابل جبران خودت بذار.. پای اینکه حق نداشتی بری ولی رفتی.. وقتی هم که رفتی.._

 ی کرد.. لبخند تلخ و غمگینی که روی لبهای مسکوتِ پارسا بود را تاب نیاورد و سرش را دوباره برگرداند.مکث

دیشب ازم میپرسید چرا رفت؟ میگفت چطوره که بابای خودم میره و تو با یکی دیگه ازدواج میکنی! هزار تا سوال _

 تو مغزشه که من از جواابشون میترسم!

 سواالست که اآلن اینجام، نه برای توجیح گذشته!منم برای جواب همون _

 منتظر به چهره ی نیل خیره شد. وقتی سرش را برگرداند و چشم در چشمِ هم شدند لبخند غمگینی زد و گفت:

 نگران نباش!_

 نیل از داخل آینه دستی به روسری اش کشید و موذب از نگاهِ خیره ی پارسا زیر لب گفت:

 گه من و ببینه نیاد باهات!بهتره بری.. شاید ا_

 پارسا نفسش را با آه بیرون داد و در را باز کرد.

 نیل؟_

 لحن ملتمس کالمش سرِ نیل را به طرفش برگرداند.

 گفتی بهار کینه ای نیست..._

 مکثی کرد.

 تو چی؟ هنوزم..._

 لبش را گزید.. نتوانست جمله اش را تمام کند.. از شنیدن جوابش میهراسید..!

 نیل سرش را پایین انداخت و آرام گفت:

حرف و سخنِ بین من و توحرفِ دیروز و امروز نیست.. ما خیلی بیشتر از پنج سال از هم دور شدیم. خیلی بیشتر از _

پنج سال از زندگیِ هم زدیم بیرون! بینِ ما یه عمر گذشت.. یه فصل.. یه زندگی.. برای همین دیگه جایی برای کینه و 

 نمون نیست!نفرت بی
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چشمش را به دستانِ روی فرمانش دوخت و سکوت پر از حرفِ پارسا را به گوش سپرد.. همین که فضای کنارش 

 خالی شد دستان منقبض اش شل شد و قلبش آرامتر.. سرش را روی مچ دستانش گذاشت و زمزمه کرد:

 وباره نیست!خیلی بیشتر از پنج سال با نبودنت مُردم.. دیگه نایی برای زندگیِ د_

. 

. 

روی نیمکت پارک نشسته بود و پاهایِ در هوا مانده اش را تکان میداد. سعی میکرد نگاهش را به مردِ سرپا ایستاده 

ی رو به رویش نیاندازد.. با تمام کودکی اش مانند فرد بالغی دلخور و دل شکسته بود و پارسا، این را از نگاهش به 

 خوبی میفهمید.

 ت و بدی به من؟میخوای کیف_

سرش را به معنیِ نه تکان داد و کیفش را بیشتر به خودش فشرد. پارسا نفس عمیقی کشید و رو به رویش ، روی زانو 

نشست. نگاهِ بهار به پوتین های قرمزش بود و هر از گاهی ناشیانه از گوشه ی چشم گردنِ کج شده ی پارسا و لبخند 

 غمگینش را میپایید!

 نمیخوای نگام کنی؟بهار خانوم؟ _

 اخمش عمیق تر شد.

 میخوام برم خونه.. مامانی نگرانم میشه!_

 دستش را جلو برد و دستهای سردِ بهار را در دست گرفت.

 مامانی میدونه پیشِ منی.. ببینمت؟_

 سرش را کمی باال کرد و با همان اخم نگاهش کرد.

 نمیخوام باهات صحبت کنم!_

 و آرام بود!ی پارسا غمگین  "چرا"

 دستش را بیرون کشید و از روی نیمکت پایین پرید.

 میخوام برم خونمون!_

 پارسا کنارش صاف ایستاد و دست در جیب شلوارش فرو برد.

 ولی من به خاطر دیدنِ تو اومده بودم پرنسس! میدونی چند ساعت جلوی آینه بودم؟ خیلی بی انصافی!_

را نگاه کرد. ولی چیزی نگفت و دوباره سرش را برگرداند. پارسا روی لبه ی  بهار برگشت و با تعجب سرتا پایش

 نیمکت نشست.

 یادته اون روزی که بابا سام برای مرخص شدنت از بیمارستان جشن گرفته بود چی پوشیده بودم؟_

 سکوت بهار را که دید ادامه داد:

. گفتی همیشه همینارو بپوشم! بببین. حاال با اینکه همین کت و همین شلوار.. یادته گفته بودی خیلی بهم میاد._

 زمستونه و خیلی هم سردمه به خاطر تو همینا رو پوشیدم!

 بهار برگشت و با اخم نگاهی به کت سرمه ای رنگ اش انداخت.

 نخیر.. اصال هم بهت نمیاد!_

 تک خنده ای کرد.
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 یه ذره با هم حرف بزنیم؟_

 با اخم گفت:بهار با فاصله کنارش نشست و 

 من فقط با بابا سام حرفای بزرگونه ای میزنم!_

 لبخند پارسا غریب و تلخ شد.

 نمیشه این یه بار و بهم تخفیف بدی ؟_

 رویش را با قهر برگرداند. پارسا نفس عمیقی کشید. باید حوصله ی بیشتری به خرج میداد.

ی چیزا رو بدونی. اینکه چی شد که یه شبه بابات شد میدونم تو مغزکوچیکت چه سواالیی هست.. دوست داری خیل_

 یه نفرِ دیگه.. اینکه..

 بابای من یه نفرِ دیگه نشد.. بابای من فقط بابا سامه!_

 طوالنی نگاهش کرد.

 بهار خانوم.. عزیز دلم.. اگه اجازه بدی یه کوچولو حرف بزنیم اینجوری نمیشه ها؟ داری بد قضاوت میکنی!_

 . هم تو.. هم بابا سام.. هم مامانی.. همتون دروغ گفتین!دروغ گفتین._

 کالفه چنگی به موهایش زد.

چی بگم؟ چی رو برات توضیح بدم؟ خیلی چیزا هست که تا بزرگ نشدی نمیشه برات توضیح داد.. خیلی چیزا _

شدی، شاید بهم حق هست که اآلن نمیتونی درکش کنی.. یه روزی.. یه روز که بزرگ شدی و واسه ی خودت خانومی 

ندی ولی درکم میکنی.. اون وقت میفهمی چرا همه ی این اتفاق ها افتاد.. من اآلن هیچ توضیحی برات ندارم.. هر چی 

 هم که بگم برات قابل درک نیست.

 صدای آرام و پر خشمِ بهار را شنید.

مه چی رو گفت... گفت مجبور شدی بری.. من بچه نیستم.. میدونم مامانیم و من و گذاشتی و رفتی.. بابا سام بهم ه_

 گفت بعداز اینکه تو رفتی مامانی با اون عروسی کرد.. من خودم همش و میدونم! همشو!

چشمان بهار از هجومِ اشک میسوخت.. دستانش را تند و پشتِ سر هم روی چشمانش میکشید تا اشک های غرورش 

 را از دیدِ پارسا پنهان کند. صدایش میلرزید.

امانی همیشه گریه میکرد.. هیچ وقت با من و بابایی بیرون نمیرفت.. شبا نمیخوابید.. همش غصه اش میشد.. م_

همیشه ناراحت بود.. حاال میدونم همش به خاطر تو بود.. تو من و مامانی و گذاشتی و رفتی.. حاال من باید به همه بگم 

 دو تا بابا دارم؟

 رسا خیره شد.برگشت و با همان چشمانِ خیس به پا

نخیر.. من دو تا بابا ندارم.. من فقط یه بابا دارم.. باباییِ من فقط بابا سامه.. فقط اونه. خودم دوستش دارم.. خودم _

 نمیذارم غصه بخوره! خودم پیشش ام. مامانی پیشش نیست.. من که هستم!

در تمامِ عمرش از درون فرو ریخت. دستش  چشمانِ پارسا مانند گودال سیاه رنگی خالی و تیره شد. برای اولین بار

را جلو برد و روی دستان کوچکِ بهار گذاشت. سرمای منجمد کننده ی نگاهش، نگاهِ بهار را هم تسلیم و بی حرکت 

 کرد.

نیازی به یادآوری نیست دخترم.. من خودم میدونم باباییت تا چه حد الیق دوست داشتنه.. اون برات پدری کرده.. _

 ده. دوستت داشته.. مگه من گفتم دوستش نداشته باش و من و دوست داشته باش؟؟بزرگت کر
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بهار سرش را پایین انداخت. صدای آرام ودورگه ی پارسا را از کنارش میشنید و از تندیِ چند لحظه ی پیشش 

 پشیمان میشد.

نمیدونست چه دختر خوشگل و  این گناهِ تو نبود که پدرت بی لیاقتی کرد.. اینکه حتی از بودنت خبر نداشت.._

خانومی داره.. قسمت این بود که یکی بهتر از من برات پدری کنه.. قسمت این بود که پرنسسِ یکی دیگه باشی.. 

 مگه نه؟

لبش را به دندان گرفت.. این دختر عجیب شبیه مادرش بود.. کمی بهش نزدیک تر شد و دستانش را دورش حلقه 

 کرد.

تو دختر خودمی.. مالِ خودِ خودمی چه حالی شدم؟ دلم میخواست داد بزنم به کل دنیا بگم  میدونی وقتی فهمیدم_

 این پرنسس دخترِ منه.. دخترِ پارسا.. دخترِ خودِ خودم!

 نفسی تازه کرد..

دلم خیلی تنهام بابا.. خیلی.. از وقتی شماها رو از دست دادم تا حاال یه روز نشده که از این تنهایی زجر نکشم.. _

میخواد باهات باشم.. با هم بگردیم.. بخندیم.. بریم پارک.. سینما. برات لواشک و پشمک بخرم.. مثل همه ی بابا ها 

و دخترا جمعه ها با هم دوچرخه سواری کنیم.. تو حیاط آب بازی کنیم.. شبا قبل خواب برات قصه بگم.. توی 

اد اونقدر قلقلکت بدم که از خنده قش کنی.. دلم میخواد شیطون نخوابی و خودم وسط قصه خوابم ببره.. دلم میخو

برات غیرتی شم.. وقتی یکی دو سال دیگه روسری سر کردی.. وقتی موهای نازت از زیرشون زد بیرون، اخم کنم و 

ت با اخم بگم بابایی موهاتو بپوشون.. دلم میخواد با هم بریم خرید.. من لباس بپوشم و تو نظر بدی..دلم میخواد برا

غذا بپدم.. من غذا رو بسوزونم و تو با تاسف و خنده نگام کنی... دلم میخواد با هم بریم رستوران.. من حواسم نباشه 

 و تو نمک بریزی تو طرف سوپم.. دلم خیلی چیزا میخواد بهار.. خیلی حسرتا تو دلمه که نمیتونم به کسی بگم!

 بهار سرش را باال کرد و عمیق نگاهش کرد.

م همه ی اینا.. شایدم از اینا قشنگ ترش و با بابا سامت داشتی.. ولی من چی؟ منی که میخوام با دختر میدون_

کوچولوم باشم.. منی که اندازه جونم دوستت دارم...منی که دارم این فرصتا رو از دست میدم....من چی میشم بهار؟ تا 

 حاال فکر کردی؟

 چشمِ معصوم و تر! جوابش همان سکوت بود و نگاهِ عمیقِ آن دو

 بوسه ای بر سرش زد و آرام گفت:

نمیگم بابا صدام کن.. نگو.. نه بابا.. نه عمو..! بگو پارسا.. بگو دکتر تهرانی.. هرچی که خودت دوست داری! ولی ازم _

 نفرت نداشته باش.. من تو رو از جونمم بیشتر دوستت دارم!

 بهار سرش را پایین انداخت.

 اونم دوستش داری؟ مامانی رو چی؟_

 پارسا کمی مکث کرد و بعد گفت:

 اگه بگم آره ناراحت میشی ازم؟_

 سرش را به معنی نه تکان داد.

 من خیلی چیزا میدونم از مامانی.!_

 سرش را دوباره باال کرد و خیره در چشمانِ پارسا شمرده گفت:
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 مامانی دوستت داره!_

 ابروی پارسا با تعجب باال پرید.

 ز کجا میدونی؟ا_

 شانه ای باال انداخت.

 میدونم دیگه!_

 پارسا دستش را باال آورد و بوسه ای بر انگشتانش زد.

 هیچ راهی نداره که به منم بگی؟_

 کمی اندیشید و با تعلل گفت:

 خودم دیدم عکست و میکشید.. بعدش هم شبا هی نگاش میکرد و گریه میکرد._

 ضربان قلب پارسا شدت گرفت.

 مامانی هیچ وقت بابا سام و دوست نداشت.. من از اولش هم میدونستم! اون موقع که عروسِ تو بود..._

 کمی مکث کرد..

 اون موقع تو رو خیلی دوست داشت؟_

 پارسا نفس عمیقی کشید و به رو به رو خیره شد.

 ی نمیکردم هیچی اینجوری نمیشد...من و مادرت عاشقِ هم بودیم.. اگه من به خاطر یه ترس مسخره میدون و خال_

 بهار که از جمله ی آهسته اش نصفش را هم نشنیده بود آرام گفت:

 بابا سامِ من همه چیمه.. من به هیشکی جز او بابا نمیگم..!_

 پارسا لبخند زیبایی به رویش زد.

 پرنسسِ منی.. همین برام کافیه!فقط میخوام پیشم باشی دخترم.. گفتم که.. برام فرقی نداره چی صدام کنی.. تو _

 لبخند کمرنگ و نصفه نیمه ی بهار دلش را زیر و رو کرد و قلبش را امیدوار.

 بریم یه چایی و بیسکوییت بخوریم؟ تو این هوای سرد میچسبه!_

 بهار سرش را چپ و راست کرد.

 خسته ام.. میخوام برم خونه!_

 ه ی تایید روی هم گذاشت.لبخندش را تکرار کرد و چشمانش را به نشان

 باشه پرنسس.. یه روزِ دیگه میریم!_

رو به روی منزل توقف کرد.. بهار در گرمای مطبوع ماشین به خواب عمیقی فرو رفته بود.. کاله کاپشن آبی رنگش را 

ار بود.. روی سرش کشید و گونه اش را نوازش کرد.. میدانست هنوز در دادگاهِ کودکش تبرئه نشده است ولی امیدو

از نگاهی که دیگر منزجر و تیره نبود و آن لبخند کودکانه، هرچند کمرنگ و بیروح ، جانی دوباره گرفته بود. بهار را 

در آغوش گرفت و زنگِ در را فشرد.بعد از آن درگیری به نیل قول داده بود وارد آپارتمان نشود.. و نیل هم در 

بپذیرد تا آخرِ ماه به جای بهتر و مناسب تری نقل مکان کنند. طولی نکشید  مقابل با تمامِ لجبازی اش مجبور شده بود

 که نیل جلوی در ظاهر شد. نگاهی به بهارِ فرو رفته در آغوشش انداخت و لبخند کمرنگی زد.

 چرا بیدارش نکردی؟ سنگینه!_

 پارسا بوسه ای بر پیشانی اش زد.
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 خیلی خسته بود.. سردشم بود.. بیارمش باال؟_

 با اخم سرش را تکان داد.

 نه... میبرمش!_

 دستش را برای گرفتن بهار جلو برد و همزمان پرسید:

 خیلی سخت بود؟_

 نگاهِ پارسا روی صورتش معطوف شد.

 نه به سختیِ راضی کردنِ مادرش!_

 .نیل بدونِ نگاهِ مستقیم بهار را در آغوش گرفت. صدای آرام پارسا ضربان قلبش را شدت بخشید

 باالخره با دلم راه میای نیل.. میدونم که میای!_

 نیل چند لحظه در سکوت نگاهش کرد و در انتها آرام گفت:

 شب بخیر!_

 لبخندِ غمگینی روی لبهای پارسا نشست.. از پشت رفتنش را نگاه کرد و زیر لب زمزمه کرد:

 شبتون بخیر عزیزای من!_

 

های تر و تازه ی درختانِ نارنج و پرتغال تمامِ باغ را پر کرده بود. چراغ های  ششمِ فروردین ماه بود...بوی شکوفه

یکی در میانِ پرنور از داربستِ باالی باغ آویزان بودند و زیبایی اطراف را هر چه بیشتر به نمایش میگذاشتند.. بوی 

 هوش کننده بود!درختچه ی کوچکِ محبوبِ شب که دقیقا کنارِ صندلیِ عروس و داماد قرار داشت، مد

میزهای گردی که رویشان با ساتن سفید رنگ پوشانده شده بود و صد البته گلدان های نقره ای که گلهای زیبای 

ارکیده را در بر داشتند.. همه چیز آماده بود برای یک جشنِ زیبا و به یاد ماندنی! چیزی به شروع ساعت مراسم 

ن ظروف میوه بودند و ژاله، با وسواس آخرین توصیه های الزم را نمانده بود! کارگران داخل باغ مشغولِ چید

 برایشان یادآوری میکرد.

نمیخوام هیچی از قلم بیفته زهرا خانوم.. به کل بچه ها بسپار.. مهمونی که روی صندلی نشست باید سریعا پذیرایی _

 بشه!

 چشم خانوم!_

برگرداند. دندان هایش از دیدنِ بهار در آن لباسِ صورتیِ بلند با صدای جیغ و دادِ بهار سرش را به طرف ورودیِ باغ 

 و زیبا به قژ قژ افتاد.

 من اومدم مادرجون!_

 دستانش را از هم باز کرد.

 خوش اومدی فرشته!_

نیل از پشتِ سر ظاهر شد.. دنباله ی پیراهنِ طالیی اش را در دست گرفته بود و سعی میکرد با آن کفش های پاشنه 

 با احتیاط و سریع قدم بردارد. خودش را به ژاله رساند و ناراضی گفت:بلند 

 سالم مامان.. تو که هنوز اینجایی؟_
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ژاله که بعد از مدت ها از دیدنِ دخترش در این لباس و چهره ی زیبا حسابی کیفور و غافلگیر شده بود با لبخند 

 جواب داد:

 وام؟چیکار کنم؟ منه پیرزن که سرخاب سفیداب نمیخ_

 نیل دلخور نگاهش کرد . دستش را گرفت و با خودش همراهش کرد.

 میدونستم اینجوری میکنی.. همراهم یه چیزایی آوردم.. اعتراض نمیخوام!_

 وارد اتاقِ خانه باغ شد و ژاله را روی صندلی نشاند.

 مادر زیاد نزنه تو ذوق ها؟ زشته!_

 ژاله بود بیرون کشید و مشغول شد. مداد سرمه ای اش را که همرنگِ کت و دامنِ

 نترس مامان.. حواسم هست!_

 مامان من برم با مایک بازی کنم؟_

 تهدید وار برگشت و چشمهایش را برای بهار از حدقه بیرون آورد.

قبال هشدارش و بهت داده بودم بهارخانوم... حتی بهش فکرم نکن! این همه لباس پوشیدی و خوشگل کردی که _

 سگ بازی کنی مامانم؟؟بری با 

 گوشه ی پیراهنش را به بازی گرفت.

 ژاله با لذت براندازش کرد.

 ماشااهلل هزار ماشااهلل ماه شدی دخترم... تا حاال با موی بسته ندیده بودمت!_

ه شده! نمیدونم دیگه بهم بیاد یا نه! گفتم اول کارِ من و راه بندازن که بیام پیشت.. مامان نمیدونی عروس چه ما_

 الهی قربونش برم من!

 لبخندِ ژاله عمیق تر شد.

 پس حسابی دلِ داداشت و میبره امشب! چقدر وقت داریم؟_

 ریمل و لوازمش را داخل کیف گذاشت و ظرف مخملی را بیرون کشید.

 اآلنا دیگه میرسن مهمونا.. بهار بیا اینجا!_

مثل تمامِ این سال ها لبخندِ تلخی زد و آهش در سینه ماند. آرام  گردنبندِ ظریف و زیبا را از داخل ظرف بیرون آورد.

 دور گردنِ بهار بستش و آرامتر گفت:

 مراقب باش تو شلوغی از گردنت نیفته ها مامانم!_

 بهار برگشت. دستش را روی سیمرغِ کوچک و طالیی گذاشت و کالفه گفت:

سفارش میکنی.. نمیفته بابا نمیفته.. این گردنبند از گردنِ من هزار تا سنجاق قلفی که زدی.. ده هزار بارم همیشه _

 نمیفته!

 لبخندِ تلخش غمگین شد و با محبت دستی روی پیراهنش کشید.

 برو بشین عزیزم.. اآلن دوستاتم میان!_

. 

. 
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بود و پیستِ  چند ساعتی از مراسم گذشته بود. اکثر مهمان ها رسیده بودند.. دی جی همه را حسابی به وجد آورده

رقص لحظه ای خالی نمیشد. از آنجا که مهمان های هر دو طرف یکسان و مشترک بودند ، جمعیت زیادی را شامل 

نمیشدند ولی همان دویست نفری هم که حضور داشتند، از آنجا که بیش از نیمشان متشکل از گروه های جوان و 

ه بودند. نگاهِ خیلی ها به نیل هنوز هم همان بود! همان نگاه نوجوان بودند، جشن عروسی را تبدیل به سالنِ رقص کرد

های پر از سوال و شماتت باری که سال ها از ترحمشان گریخته بود... نیما و مهین با همان لحن سالم داده بودند 

از اینکه ..سرد و خشک و سرد تر و منجمد تر جواب شنیده بودند! با تمامِ این ها دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود! 

روزی از حرف های این جمع و نگاه هایشان تا چه حد رنجور میشد در دل به خودش میخندید. حاال که بهار را 

داشت، آن هم به قیمت خیلی چیز ها.. حاال که نامالیمتی های بسی سخت تر را دیده و چشیده بود، حاال که میدانست 

دیگر سامی نبود باز هم از این نگاه های زیرزیرکی و لبخند های طعمِ تلخِ از دست دادن و شکستن را، حتی حاال که 

تصنعی نمیرنجید.. برایش تنها دخترکی مهم بود که با لباس زیبای صورتی رنگش، که همراه با دوچرخه ای به همان 

.. رنگ، کادوی روز تولدش بود درمیان جمعیت باال و پایین میپرید و شادی میکرد! برایش خنده هایش مهم بود

گفتنِ پر از هیجانش... رقصیدنش! کودکی اش که بعد از مدت ها از میان مشکالتِ بزرگان دوباره به  "مامان مامان"

 دست آورده بود!

یادِ روز تولدش لبخندی روی لبش نشاند و او را به دو هفته ی پیش برد... وقتی که از مهد کودک برگشته بودند و 

پیچ شده ی بزرگ را جلوی خانه دیدند! او پارسا را دیده بود! دقیقا چند متر آن آن دوچرخه ی زیبا و بسته ی کادو

طرف تر داخل ماشینش نشسته بود و نگاهشان میکرد اما بهار..! نه تنها پارسا را ندیده بود بلکه بعد از باز کردنِ 

ه ای گرفته و ناراحت نشسته بسته و فهمیدنِ اینکه کادو از طرفِ چه کسی ست، تمام ِخوشی اش زایل شده بود! گوش

اگه "و تنها به گفتن جمله ی  "چرا عمو پارسا خودش برای دادنِ کادو نیومد؟"بود. غرورش اجازه نمیداد تا بپرسد : 

اکتفا کرده بود! و چقدر این جمله ی شاکیانه و پر حرص دلِ نیلِ این روزها را گرم کرده  "خودش میداد بهتر بود

 و ته دلش به این تکنیکِ هوشمندانه آفرین گفته بود! بود.. امیدوار شده بود

چرا که مطمئن بود اگر پارسا خودش هم با کادوها همراه میشد بهار هرگز او را نمیپذیرفت و با یک غرور بچگانه از 

گرفتن کادوی تولدش هم صرف نظر میکرد! از وسوسه ی بودن کنار دخترش، آن هم در روز تولدش گذشته بود تا 

 ند کمی هم شده با مالحظه تر بهار را برای پذیرفتنش آماده سازد!بتوا

آرام و حساب شده حرکت کردنِ پارسا برایش لذت بخش بود.. حمالت احساسی نمیکرد.. عجله نداشت.. خودش را 

 ن بود!تحمیل نمیکرد.. سعی داشت ذره ذره جایش را در قلبِ بهار باز و بازتر کند و چقدر این تالشِ بی وقفه شیری

با اعالم ورود عروس و داماد توسط دی جی سراسیمه از جایش بلند شد و به طرف ورودیِ باغ دوید. نسیم و بردیا 

دست در دستِ هم کنارِ فولوکسِ صورتی رنگ ایستاده بودند و فیلمبردار توصیه های الزم را بهشان گوشزد میکرد. 

ش به همان روزِ کذایی و داغِ تابستان پر میکشید و وجودش زیرِ قلبش چنگ شد... هنوز هم با دیدنِ این تصویر ذهن

ترکش های باقی مانده از همان روزها سوراخ سوراخ میشد.. ندانست بغض سنگینش نتیجه ی همان ترکش هاست یا 

 از دیدنِ برادرش در این لباسِ سنگین و زیبای دامادی!

ر دستش را دورِ گردنِ بردیا حلقه کرد. بردیا که از این حضور بی اراده جلو رفت و بی توجه به حرف زدنِ فیلم بردا

 ناگهانی جا خورده بود، کمی خم شد و زیر گوشش بامالیمت گفت:

 چی شده آبجی کوچولو؟ بابا معموال عروس و بیشتر تحویل میگیرنا!_
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نند فرشته ها شده بود. گونه میانِ اشک خندید و از آغوشش بیرون آمد. نسیم با آن آرایش ساده و لباسِ ساده تر ما

 اش را آرام بوسید.

 الهی قربونت برم.. ماه شدی آبجی!_

 نسیم خجالت زده خندید.

 خودت ماه تر شدی..!_

صحبتشان میانِ هل کشیدن های مهمانان و صدای بلند موسیقیِ مخصوصِ عروس و داماد نیمه کاره ماند. پشت 

اغ نگذاشته بود که دستی روی شانه اش قرار گرفت. به پشت برگشت. سرشان راه افتاد. هنوز پا در محوطه ی ب

 خاتون شانه اش را فشارِ خفیفی داد و در آغوشش گرفت. با خوشحالی فشردش و با هیجان گفت:

 کی اومدین؟ کی آوردتون؟ زودتر میگفتین کسی رو میفرستادم دنبالتون خب؟_

دارش که با اطمینان روی هم گذاشته شد. با هم داخل شدند. نیل جوابش لبخندِ خاتون بود و چشمانِ چین و چروک 

 خاتون را گردِ میز خانوادگیِ خودشان، کنارِ خودش نشاند و با هیجان دستانش را گرفت.

 فکر نمیکردم بیاین.. خیلی خوشحالمون کردین!_

های معمول آغاز شد. بهار با  ژاله و فرهاد هم که از دیدنِ خاتون تعجب کرده بودند نزدیک شدند و احوال پرسی

دیدنِ خاتون جیغ بلندی کشید و به طرفش دوید. حضورِ خاتون برایشان چیزِ دیگری بود. مثل نسیمی آنی و قوی که 

دلِ همگان را قرص و خنک میکرد.. مثلِ یک پشتوانه ی محکم و یک دیوارِ بلند... بودنش مایه ی آرامش بود برای 

 مک و مساعده ی این زن به پا خواسته بودند!خانواده ای که بارها با ک

همه گردِ میز نشسته بودند و مشغولِ صحبت بودند.. خاتون از سام میگفت.. از هر از گاهی به تهران آمدن هایش و 

از منصرف شدنش از رفتن.. از آپارتمانِ قدیمی میگفت که در این هفته به فروش رسید.. نوید از خبرهای تازه ای 

 قرار بود به زودی شنیده شود ولی با تمامِ اصرارِ جمع باز هم راضی به بازگویی اشان نشد!میداد که 

عروس و داماد میرقصیدند و صدای جیغ و سوت کر کننده بود... ژاله و فرهاد غرق در خوشی و لذت به عروس و 

 صحنه های عروسیِ زیبا میکردند!داماد می پیوستند و رقصِ سنتی و رایجِ شمالی)سما( را جزو به یاد ماندنی ترین 

فضا شاد بود.. لبهای نیل بعد از مدت ها به خنده و شادی گشوده شده بود و چشمانش از دیدنِ تصویرِ زیبای زوجِ رو 

 به رویش مدام پر و خالی میشد!

و ریتمیک در جا به  اواخرِ شب بود و ریتمِ مراسم کند ترشده بود... موسیقیِ الیتی در حالِ پخش بود که همه را آرام

حرکت وا میداشت. بهار خسته و هالک در آغوشِ نیل به خواب رفته بود و کتِ فرهاد رویش را پوشانیده بود! نیل 

 دستی روی موهای خرگوشی و بلندش کشید.

 بابا به نظرت ببرمش تو؟ میترسم سرما بخوره!_

قطه ای اخم هایش هر لحظه بیش از پیش در هم سکوتِ فرهاد را که دید سرش را بلند کرد. فرهاد خیرهِ به ن

میرفت. سرش را با تردید برگرداند. از دیدنِ صحنه ی پشت سرش زیر پایش خالی شد و دلهره مانند جغدی شوم، 

روی بلند ترین نقطه ی قلبش خانه کرد. پارسا کنارِ دی جی ایستاده بود و چیزی در گوشش میگفت. فرهاد از روی 

 که دستِ خاتون روی آستینِ پیراهنش قرار گرفت. صندلی نیم خیز شد

 اگه من و به مادری و بزرگی قبول داری بذار حرفاش و بزنه آقا فرهاد._

 با تعجب به خاتون نگاه کرد.
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 تو مراسمِ عروسیِ پسرِ من چه حرفی واسه گفتن داره خاتون؟ میخوای همون یه ذره آبروی مونده مون هم بره؟_

 نگاهش کرد.. هم او را و هم ژاله ی مضطرب تر از او را!خاتون با خواهش 

بذارین ببینیم چی میگه! ما ها باید به جوونا فرصت بدیم.. اگه ما هم راه و به روشون ببندیم که دیگه زندگی زندگی _

 نمیشه؟

 سکوت و خشمِ فرهاد را که دید با چشم به بهار اشاره کرد.

 به خاطرِ این بچه!_

بعدِ گفتنِ کلماتی زیرِ لب سرش را میانِ دستانش گرفت! نیل اما همانگونه که اختیارِ کنترل تپش  فرهاد نشست و

های نامنظم قلبش از دستش خارج شده بود؛ چشمانش هم بی اراده و با ترس روی حرکاتِ مطمئن و شمرده ی 

زی از او رفته بود و حاال قرار بود یک پارسا قفل شده بودند. تمامِ ترسش از سر رسیدنِ بردیا بود.. از آبرویی که رو

بی آبروییِ دیگر دامانِ برادرش را بگیرد.. نمیدانست دستانش به یکباره ناتوان شدند یا بهار در همین لحظه چندین 

 کیلو سنگین تر! نفس حبس شده اش حال خرابش را خراب تر میکرد!

رِ گوشی شدت گرفتند و عرقِ سردِ روی گردن و پارسا باال رفت و میکروفون را به دست گرفت.. پچ پچ های د

گریبانِ خانواده ی عروس و داماد بیشتر شد. تمامی این تنش ها در چند دقیقه ی کوتاه اتفاق افتادند ولی در همین 

مدت راه نفس افراد زیادی بسته شد! مخصوصا نسیمی که دستش را به کنارِ صندلی گرفته بود و با استرس و ترس 

 ی دیر برگشتنِ بردیا از پشتِ باغ خدا خدا میکرد!در دلش برا

 میخواستم اگه ممکن باشه چند لحظه وقتتون و بدین به من!_

چشمانِ هراسانِ نیل دو تکه یخ شد! دیگر راهی برای فرار نبود.. به مردِ رو به رویش چشم دوخت و لبهایش را روی 

هر وقتی به نظر میرسید.. در صدایش کوچکترین تردید و هم فشرد. پارسا نگاهش کرد. استوار تر و مصمم تر از 

 لرزشی نبود.

میدونم اآلن جاش نیست. وقتش نیست.. قصدم فیلم هندی بازی کردن و آرتیست بازی در آوردن نیست! اگه این _

 باالم فقط و فقط یه دلیل داره!

 دستش را به طرفِ نیل نشانه گرفت. پچ پچِ جمعیت کم و کمتر شد.

که باهاش بد کردم.. داغونش کردم.. شکستمش! اونجاست... با همه ی شکستگی هاش هنوز همون جا صاف کسی _

 نشسته!

همه ی سر ها به طرفِ نیل برگشت. دیگر حتی قادر نبود بزاقش را فرو دهد.. پارسا میگفت و او لحظه به لحظه 

 بیشتر به مرگ نزدیک میشد!

ی ام که قرار بود شش سالِ پیش همسرِ نیل باشه.. کسی که تهران عروسیش خیلی هاتون منو میشناسین.. من همون_

 دعوت بودین!

 صدای زنی را از کنارش شنید و رگ های گردنش منبسط شد.

 دیدی گفتم خودشه؟_

 پارسا در چشمانش خیره شد.

 همون دامادی فراریِ معروف.. همونی که روزِ عروسیش غیبش زد!_
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ار را از آغوشش گرفت..نگاهش را برنگرداند... روی همان زغال های گداخته معطوف دستش سبک شد.. بیژن به

 بود و مبهوت!

 همونی که تو یه روز.. با یه ترس، با یه حماقت، وقتی فقط چند قدم تا خوشبختی مونده بود همه چی رو خراب کرد._

زه ی یک لحظه مجالِ پلک زدن نداشت.. برای روی پله ی اولِ سن نشست. در مقابلِ تصویرِ رو به رویش حتی به اندا

 خودش میگفت و زنی که با خودش عهد کرده بود برای آخرین بار گفته ها و ناگفته ها را برایش بگوید!

نیل؟ بهت بد کردم... وقتی فقط چند ساعت مونده بود تا عروسِ خونم باشی تنهات گذاشتم.. تو بدترین شرایط.. به _

دم.. جلوی همینا.. همینایی که روی صندلی هاشون نشسته بودن و منتظر رسیدنِ عروس و بدترین شکل! خردت کر

 دامادِ مجلس بودن.. بزدلی کردم.. به خاطر خبط و اشتباهِ خودم تو رو قربونی کردم!

 چشمش را به بهار دوخت.

 دخترمونو..._

 هیاهو میانِ جمع باال گرفت.. فرهاد از جایش بلند شد.

 مرد؟ بس نبود اون همه خار و خفیف کردنمون؟ هدفت چیه _

میکروفون را کنارش رها کرد و جلو رفت.. تا کنار میزی که فرهاد با دستِ مشت شده پشتش ایستاده بود پیش 

رفت.. نگاهِ سرگردان نیل سر خورد و روی کفش هایش افتاد. جایی که شاید کمی میانِ خآل اش فرصتی برای نفس 

 کشیدن بود!

 میگی آقا فرهاد.. آبروتون و بردم.. از اعتمادتون سواستفاده کردم.. امانت دار نبودم! همه ی اینا درست! راست_

 صدایش را بلند تر کرد.

 ولی اینکه میگم دخترمون.. اینکه میگم بهار دخترِ من و نیله خجالت نداره.. آبرو بری نیست. عار نیست!_

 دستش را مشت کرد و به سینه اش کوبید.

 نیل زنِ من بود.. شرعیِ شرعی.. قانونیِ قانونی.. حاللِ حالل! ....... بهار هم دخترِ منه! هم شرعا.. هم قانونا!_

 سرِش را به طرفِ نیل برگرداند.

 نیومدم اینجا تا مراسمِ داداشت و خراب کنم یا بخوام با خود شیرینی ازت عذر بخوام!_

 ل.. نیلی که هنوز مصرانه نگاهش به پایین بود و قلبش دیوانه وار میکوبید!روی زانو نشست.. درست رو به روی نی

من موظف بودم بیام.. بیام و تو همین جمع.. همین جمعی که یه روزی پیششون خردت کردم اینا رو بگم.. موظف _

دگیش چسبید.. اونی بودم به همه بگم اونی که با جون و دل این بچه رو بزرگ کرد.. اونی که با چنگ و دندون به زن

که با عرقِ پیشونیش و نون حالل مثلِ یه مرد شش سال تو غربت زندگی کرد و برای این بچه زندگی ساخت تو 

 بودی!

 صدایش آرام و غمگین شد.

اونی که بی لیاقت بود.. اونی که باخت، اونی که فقط از دست داد، اونی که الیق نیست که حتی تو چشماش نگاه کنی _

 منم!

نیل لبش را گزید و چنگی به کنارِ پیراهنش زد. چگونه این دل را آرام میکرد؟ دلی که با هر کالمش قدری بیشتر در 

 خودش مچاله میشد!

 پارسا بلند شد و صاف ایستاد.
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از همتون عذر میخوام.. فقط خواستم مِن بعد وقتی دارید درباره ی اون روزِ معروف و مزخرف حرف میزنید ، _

باشه نیل کی بود و من کی بودم! شاید تو نگاهاتون که برای یه زنِ بی پناه بدتر از هزار تا نیشِ زهردار بود  یادتون

 جدیدِ نظر کنین!

عقب گرد کرد و قصدِ رفتن داشت که سینه به سینه با بردیا برخورد کرد. چشمانش به خون نشسته بود.. فاصله اش 

 ترس سریع از جا بلند شد.با پارسا تنها چند قدم بود.. نیل از 

 کجا؟_

 با پشت دست چند ضربه ی آرام به سینه ی پارسا زد.

 فقط همین؟ ببخشید و اشتباه کردم و تموم؟_

 قدمی جلو تر رفت.

همیشه منتظرِ این فرصت بودم.. یه روزی که مثل یه مرد واستم جلوت و بگم این بود قولِ مردونت؟ این بود قول و _

 ون سیزده بدر ازش دم زده بودی؟ این بود مردونگیت؟؟قراری که تو ا

 باز هم جلو تر رفت.

قسم خورده بودم زندت نذارم.. همون روز.. همون روز که خواهرم مثل دیوانه ها اتاقای خالیِ خونت و دنبالت _

 میگشت!

 اشک مانند سیل از چشمانِ ملتمسِ نیل راه گرفت.. با بغض نالید:

 داداش.._

 به عالمتِ سکوت برای نیل باال برد و ادامه داد: دستش را

وقتی بعد چند سال یهویی پیدات شد فقط به احترامِ اینکه سام گفته بود دکترِ بهاری کاری به کارت نداشتم.. ولی _

 اینکه بخوای سرت و بذاری و صاف صاف دوباره واردِ حریم خونوادگیمون بشی و حتی از فکرت بگذره که با نیل..

 هاد هشدار گونه صدایش زد:فر

 بردیا؟.... بابا جان اینجا جاش نیست!_

 پارسا با زهرخندی گفت:

 بذارین بگه آقا فرهاد!_

پایانِ حرفش مصادف شد با مشت محکمی که گوشه ی لبش فرو آمد.. صدای جیغِ مهمانان بلند شد. نیل دستش را 

 دور کرد. از همان دور انگشت اشاره اش را باال برد. ناباور روی دهانش گذاشت. فرهاد جلو آمد و بردیا را

اینو زدم که یادت باشه نمیتونی هر وقت خواستی سرت و بندازی و بیای تو این خونه و خونواده.. آینده ی خواهرمو _

 تباه کردی.. حالیته؟

 نسیم و پدرش و چند مرد از میانِ مهمان ها دورشان حلقه زدند.

 ان.. خوبیت نداره!دامادی امشب بردیا ج_

 راست میگه باباجان.. به خاطرِ نسیم کوتاه بیا! ببین رنگ به روی زنت و خواهرت نمونده!_

پارسا سرش را کج کرد و انگشتش را گوشه ی لبش کشید. زهرخندی دیگر زد و نگاهِش را به نیل انداخت که مات 

را به خاتونِ ناراحت دوخت و با قدم های بلند از باغ و مبهوت و با چشمانِ اشکی به پارسا خیره بود! نگاهِ اخرش 

خارج شد. بعد از رفتنش نیل خودش را روی صندلی رها کرد. ژاله لیوانی آب به دستش داد.. هر کسی به طرفی 
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میدوید و سعی در آرام کردنِ جو داشت. مهمان ها نا آرام و شوکه قصدِ ترکِ مجلس را داشتند. نسیم کنارش 

 ش را نوازش کرد.نشست و دستان

 نیل؟ یه ذره از این آب بخور قربونت برم.. خوبی؟_

 آخرین قطره هم از چشمانش فرو ریخت.. برگشت و با بغض گفت:

 مجلستون بهم ریخت.. بازم به خاطرِ من!_

 بردیا رو بردن خونه باغ یکم آروم شه.. مراسم تموم شده بود دیگه.. تو به فکرِ خودت باش.. خوبی؟_

 را گنگ تکان داد. سرش

 خوبم!_

 خاتون از کنارِ گوشش گفت:

 این حرفا باید زده میشد مادر! هر چقدرم که ناراحت و موذب شی! خودم جلوشو نگرفتم.. ناراحت نباش!_

 خیره به نقطه ای لب زد:

 نیستم!_

رفتنِ مهمانان گذشته بود. نسیم و ژاله نگاه ناراحتی بین خودشان رد و بدل کردند و لب گزیدند. یک ساعتی از 

همگی کنارِ درِ ورودیِ باغ ایستاد بودند و عروس و داماد را راهی میکردند. بردیا مقابل نیل ایستاد و با صدایی گرفته 

 گفت:

نتونستم جلوی خودم و بگیرم. خیلی سعی کردم ولی هضمش برام سخت بود! این غده ی چرکی از خیلی وقت _

 پیش ته دلم بود!

 ساختگی و خسته ای زد و آرام گفت: لبخند

 میدونم!_

 بردیا خم شد و گونه اش را بوسید.

 نمیرین؟_

 سرش را چپ و راست کرد. ژاله به جایش جواب داد:

 تا شهر بیست کیلومتره.. فردا هم باید اینجا رو تحویل بدیم.. بابات گفت شب و همینجا بخوابیم!_

 تاده بود نگاه کرد.ناراحت به خاتون که کمی دورتر ایس

 خاتون چی؟_

 نیل جواب داد:

 با ما میمونه!_

چشمانش را باز و بسته کرد و سوار شد. بعد از راهی کردنشان همه داخلِ ویال شدند و قصد خوابیدن کردند. فاصله 

سیاهش را  ی ویال تا دریا بسیار کم بود. نیل کفش های پاشنه دارش را با کفش پاشنه تختی عوض کرد و بافتنیِ

 دورش پیچید. فرهاد کنار استخر ایستاده بود. با دیدنِ نیل با تعجب پرسید:

 میری بیرون؟_

 میرم لبِ آب. زود میام!_

 این وقته شب؟ صبر کن باهات بیام!_
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 ایستادو نگاهش کرد.. فرهاد حرفش را از نگاهش خواند و بعد از نفس عمیقی ناراضی گفت:

 زود برگرد.!_

لبی گفت و راه افتاد. کنارِ آب روی تخته سنگ کوچکی نشست و به موج های پر سر و صدا خیره شد..  چشم زیر

کفِ سفیدِ موج های خروشان تنها صحنه ی روشن و قابلِ رویت از دریای بزرگ بودند. پاهایش را داخل شکمش 

اطرش را رها نمیکرد. جمع کرد و چانه اش را روی زانویش گذاشت. صدای پارسا و حرف هایش لحظه ای خ

 سردرگم بودو درگیر با افکارش.. با ذهنش.. با دلش و نجواهای بی وقت و بی ربطش!

سنگِ کوچکی از روی زمین برداشت و به طرفِ آب پرتاب کرد...دستش را برای برداشتن سنگِ دوم پایین برده 

 رسا پشت سرش ایستاده بود.بود که صدای برخورد سنگی را با آب شنید. متعجب سرش را برگرداند. پا

 با تعجب نگاهش کرد که نزدیک آمد و کنارش روی ماسه های نیمه تر نشست.

 میبینی؟ این سومین باریه که دارم به خاطرت کتک میخورم!_

 چشمش را به دریا دوخت.

 حقته!_

 خودش هم ندانست چرا این کلمه را به زبان آورد.. کمی جدی تر شد و با اخم گفت:

 تما باید مجلس برادرم و خراب میکردی؟ح_

متوجه شد پیراهنش از پایین کشیده میشود. متعجب سر برگرداند. دنباله ی پیراهنش در دستِ پارسا بود. صورتش 

 دیده نمیشد ولی مشخص بود که سرش را کج کرده.

 امشب خیلی خوشگل شدی... از همیشه خوشگل تر.!_

 با حرص چشم بست!

 گم؟متوجهی چی می_

 تک خنده ای کرد.

 دِ بی انصاف من چی دارم میگم؟ یعنی فقط مجلسِ داداشت مهم بود؟؟ اصال این پایین پایینا رو میبینی؟_

 خیره در تصویر ناواضحش گفت:

 نمیدونم دیگه باید چی بگم.. عادت داری همیشه وارد حریمی بشی که توش جا نداری؟_

 نیم خیز شد و با اخمی ساختگی گفت:

 ندارم؟؟!!_

 با حرکتی پیراهنش را از دست پارسا آزاد کرد و سرش را برگرداند.

 نخیر... نداری!_

 از جایش بلند شد.. مقابلِ نیل ایستاد ودستانش را از هم باز کرد.

 ندارم دیگه؟_

 نیل از میان دندان های کلید شده اش غرید:

 نداری!_

 فرو رفتند. با همان دستانِ باز از هم گفت: عقب عقب رفت.. تا جایی که پاهایش در آب

 مطمئن؟؟_
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 نیل نگاهش را از او گرفت و بلند تر گفت:

 آره مطمئن.... نداری...نه دا ری!_

 پارسا عقب تر رفت. نیل از جایش بلند شد و عصبی گفت:

 این مسخره بازیا چیه پارسا؟_

 عقب عقب رفت و فریاد زد:

 ندارم؟_

 داد زد: نیل هم مانند او

 نه نــــداری!_

 باز هم عقب تر رفت.. تا جایی که نیمی از بدنش داخلِ آب فرو رفته بود.. نیل با ترس گفت:

 بیا بیرون نمیبینی دریا طوفانیه؟_

 عقب تر رفت.

 جوابِ منو بده... ندارم؟؟_

 پارسا بیا بیرون.. تو دیوونه ای میفهمی؟_

پشت با فشار و محکم با سرش برخورد میکردند و تعادلش را بر هم میزدند. نیل باز هم عقب رفت.. امواجِ آب از 

 جیغ کشید.

 بیا بیرون روانی.. بیا بیرون!_

 با اخرین توان فریاد زد.

 آره روانی ام.. امشب و روانی ام.. دارم یا ندارم؟؟؟_

 میگم بیا بیرون لعنـــتی!_

 نیل با اشک فریاد زد. عقب تر رفت و میان موج های خروشان گم شد.

 کجایی؟_

 جلو رفت.. تا کمر در آب فرو رفت و با دست دنبالش گشت.

 کجایی لعنتی؟ ...پارسا؟_

 قلبش تنها یک نفس تا ایستادن فاصله داشت.. با آخرین توانش فریاد زد:

 داری لعنتی داری ...کجایی؟... پارســـا؟_

ی زد و به پشت برگشت.. پارسا پشت سرش ایستاده بود.. هر دو دستی از پشت کمرش را سفت گرفت. جیغ محکم

 تا کمر میانِ موج ها شناور بودند. با مشت به سینه اش کوبید و با اشک داد زد:

 روانیِ آشغال.. این چه کاری بود هان؟_

 پارسا خنده ی بلندی کرد و دستانش را در هوا قاپید.

 چی گفتی دوباره بگو!_

 بامزه نیست این مسخره بازیات.. قلبم داشت میومد تو دهنم!ولم کن.. اصال _

 بگو.. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو!_

 فریاد زد:
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 نمیگم.. برو به درک خوب؟؟؟_

 یکی از دستانش را رها کرد و مسیرش را برگرداند.

 نمیگی دیگه؟؟_

 با وحشت نگاهش کرد.

 عقده ایِ روانی... این کارا یعنی چی؟_

 دا میرم جلو ها؟نیل بخ_

 با خشم گفت:

 گفتم داری.... اینو میخواستی بشنوی ؟؟_

 پارسا با صدای آرامی گفت:

 نه.. اون یکی ها رو... همونا که چشمات میگن ولی لبات نه!...حاال که اعترافت گل کرده بگو همشو!_

 حال داد زد: پشتش را به طرفِ پارسا کرد و به سختی سعی کرد از آب خارج شود.. در همان

 اصال برو بمیر! _

 خنده ی بلندِ پارسا دلش را زیر و رو کرد.

 بگو دوستم داری دختر... من که میدونم داری! بگو خالصمون کن!_

 با خشم داد زد.

 عمرا!!_

پارسا پشتِ سرش از آب بیرون آمد و کنارش روی ماسه ها دراز کشید. نیل نشسته بود و ماسه های خیس و 

 ک را از روی بدنش میتکاند.چسبنا

 گند زدی به لباسم.. به کل شبم.. چی میخوای از جونم تو؟_

 یک دستش را زیرِ سرش گذاشت و به طرفش برگشت. با لذت براندازش کرد.

 زنم و میخوام!_

 با لرزش غیر قابل کنترل چانه اش از سرما گفت:

 اینجوری؟ با زور؟ با اعتراف گرفتن؟_

 شد و از پشتِ تخته سنگ کتش را برداشت.. دورِ نیل پیچیدش و با همان ته مانده ی خنده گفت:خندید، بلند 

 آره با زور.. با کتک.. با دعوا.. هر چی بگی امشب پایه ام.. !_

نیل نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد.. میانِ لبخندی که با آخرین توان سعی در کنترلش داشت ، با اخمی ساختگی 

 گفت:

 ین گوی و این میدون! من اهلِ حرفِ زور نیستم!ا_

 هنوز جمله اش تمام نشده بود که میانِ زمین و هوا، در آغوشِ پارسا قرار گرفت.

 فریاد زد:

 بذارم پایین پارسا.. به چه جراتی بهم دست میزنی؟_

 پارسا با سرخوشی به طرفِ آب حرکت کرد.

 تو امشب از آب بازی سیر نمیشی انگار!_
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 مریض میشم احمق.. بذارم زمین.. اآلن بابا از صدای دادم میاد اینجا._

 شانه ای باال انداخت. خیره در نگاه نیل زمزمه کرد:

 بذار بیاد ببینه دخترشم دوستم داره... نیل؟ ...بگو قبوله و تمومش کن!_

 کالفه نالید:

 چی قبوله ها؟ چی قبوله؟؟_

 آرام لب زد:

اره همه چی با من قبوله.. بگو یه فرصتِ دیگه میدی! بخدا اگه نگی تا جایی که نفسم قطع شه همه چی.. بگو دوب_

 پایینت نمیذارم و ولت نمیکنم!

 صورتش را به صورتِ نیل نزدیک تر کرد.

 دیگه ولت نمیکنم!_

مقابلش موج میزد.  دیگر چهره ی رو به رویش ناواضح نبود.. به راحتی میدید آن دو مروارید سیاه را که در نگاهِ

 شمرده گفت:

 بذارم زمین پارسا!_

 فشاری به کمرش وارد کرد و مصرانه گفت:

 بگـــو!_

نیل چند لحظه ی طوالنی به چشمانش خیره شد.. مقابله با این سمفونیِ مرگبار و دلتنگ دیگر کارِ او نبود!! .. سرش را 

 ه اش خارج میشد آرام گفت:در سینه اش پنهان کرد و با صدایی که به زور از حنجر

 باشه لعنتیِ من.. قبوله!_

دستِ پارسا در مقابل چشمهای خجولش داخل جیبِ شلوارش شد. چیزی را از جیبش بیرون کشید. دستش را باال 

 آورد و مقابل نورِ ماه نگه داشت. حلقه ی ازدواجشان در نورِ مهتاب

گشتش را گرفت و حلقه را نرم داخلِ انگشتش کرد.. سپس، با درخشید. لبهای نیل به لبخند آشنایی مزین شد. ان

 صورتی که لحظه به لحظه به سرانگشتانش نزدیک تر میشد آرام زمزمه کرد:

 دیگه هیچ وقت.. هیـــچ وقت نمیذارم درش بیاری!_

 

 دو سال بعد...

 

بلندی گفتند و با  "هین"رافش دستش را محکم روی تک صندلیِ چوبی کوبید که با این کارش همه ی بچه های اط

 ترس نیم متر از جای خود پریدند.

خالصه حواستون باشه.. این موجودات خبیث تو حموم.. زیر تخت.. توی کمد.. همه جا هستن! اگه میخواین در امان _

 باشین همیشه پناه ببرین به اتاق خواب پدر و مادراتون!

 ق خودش بخوابه!ولی مامانِ من نمیذاره. میگه بچه باید اتا_

 اخمی کرد.

 من همیشه وسطشون میخوابم.. اون از بی لیاقتیه توئه! باید راهش و پیدا کنی!_

 دستش را زیر چانه اش زد.
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 چه جوری؟؟_

خواست لب باز کند که با برپا شدنِ آنیِ بچه ها از جایش بلند شد و با لبخند شروری به درِ ورودیِ کالس خیره شد. 

 ناظم مدرسه با ابرویی که باال مانده بود به صندلیِ برعکس و سخنرانیِ همیشگی اش چشم دوخت.خانوم حکیمی 

 بهار تهرانی.. اگه نطق ات تموم شد.. سریع وسایلت و جمع کن.. اومدن دنبالت!_

 چشم خانوم!_

 چشمکی برای پرستو زد و کیف و کاپشنش را برداشت.

 عرضه از خودت نشون بده. هوم؟بقیه اش و شنبه میگم.. تو هم یه کم _

 تکان داد و رفتنش را نظاره کرد. "باشه"پرستو با مظلومیت سرش را به معنیِ 

با خارج شدن از مدرسه و دیدن اتوموبیلِ سام بی اراده جیغ بلندی کشید. سام با خنده سرش را تکان داد و در را 

 ه بارانش کرد.برایش باز کرد. همین که نشست از گردنش آویزان شد و بوس

 سالم به بهترین باباییِ دنیا!_

 اخمِ هشدار گونه ی سام را دیگر از بر بود.. خنده ی ریزی کرد و سرش را پایین انداخت.

 حواسم هست باباجان.. اینجا که هیشکی نیست.. قلمروی خودم و خودته!_

 سام سرش را با خنده تکان داد.

 نیدم بازم رو منبر بودی!ببند زیپ اون کاپشنت و موشموشک. ش_

 اخم کرد.

 یه بار نشد ما یه کاری بکینم خانوم حکیمی نذاره تو دستِ شماها!_

 با خنده ی بلندی نوک دماغش را کشید.

 زبون درازی نکن بچه.. واسه شب چی بخریم؟_

 دستانش را با ذوق برهم کوبید و با فریاد گفت:

 آخ جووون پشمـــک!!_

. 

. 

 انارها را وسطِ خانه گذاشت و کنارِ خاتون نشست.ظرف بزرگ 

 دیر نکردن؟ باید اآلنا میرسیدن!_

 خاتون چاقو را برداشت و مشغول برش دادنِ انارِ بزرگ شد.

سامیار و که میشناسی مادر.. با این بچه بیفته خودش هم، هم قد و قواره ی اون میشه. اآلن خدا میدونه کجاها چیکار _

 میکنن!

 خند سرش را تکان داد.با لب

راست میگین.. راستی! بابا زنگ زد گفت هندونه پیدا نکردن.. دیر جنبیدیم خاتون.. امشب دیگه هر چی هست له و _

 پوچه!

 ای بابا چه عیبی داره؟ یه بار هم بی هندونه بگذره.. این همه مزه و تنقالت هست.. انار به این خوشگلی!_

 م ضعف رفت!وای من که از همین اآلن دل_
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 خاتون با نگاه معناداری بهش خیره شد.

 نکنه؟_

 سرش را پایین انداخت.

 نه بابا خاتون جون.. همین یه دونه برای هفت پشتم بسته!_

 با صدای بلند خندید.

 چیه خونه رو رو سرتون گذاشتین؟ نمیذارین آدم دو دقیقه بخوابه!_

که دست در دستِ نسیم از اتاق بیرون آمده بودند. چینی به بینی اش  برگشت و به چهره ی برزخیِ بردیا نگاه کرد

 داد.

 شما دو تا هم فقط بخوابینا.. عروس هم انقدر تنبل؟ ناسالمتی خونه ی خواهر شوهرته!_

 خاتون با خنده اعتراض کرد.

 چیکارشون داری مادر؟ از راه رسیدن.. خسته ان!_

 ف شده ای را برداشت.بردیا دست انداخت و انارِ از وسط نص

 چه قرمزن اینا.. نسیم بیا.. به این میگن انارا!_

 نسیم خسته و خواب آلود کنارشان نشست.

 واسه امشب دون میکنین؟_

 آره دیگه.. همه چیز امادست.. گفتم اینا هم دون شن دیگه کاری نمونه! تو هم دستت و کثیف نکن. برو آماده شو!_

 ا هم آماده میشیم!حاال بذار کمک کنم.. ب_

 خاتون گفت:

به نظرِ من هر دوتاتون دستتون و بشورین و برین. من عاشق انار دون کردنم. شما بزک و دوزک و صد تا کار _

 دارین. من بیکارم! برین مادر جون!

 نیل لبخندی زد.

 چشم!_

ی سالم و احوال پرسی ها از هال به و همراهِ نسیم به طرف اتاق انتهای راه رو راه افتادند. دیری نگذشت که صدا

 گوش رسید. پیراهن پشمی و پوشیده اش را روی تنش مرتب کرد و از کنارِ نسیم گذشت.

 من میرم.. مهمونا اومدن. دستت درد نکنه عزیزم!_

 نسیم در حالی که رژ گونه اش را روی لپش میکشید چشمکی برایش زد و با اصوات نامفهومی گفت:

 خواهش میشه!_

 با صدای صندل هایش مهمانان را متوجه خودش ساخت. جلو رفت و قبل از هر کس عفت را نرم در آغوشش فشرد.

 خوش اومدین مامان! چرا زحمت کشیدین؟_

 عفت هنوانه ی بزرگ و تزئین شده را به دست بردیا سپرد.

 آب در بیاد! از دو روز پیش خریدمش.. هر سال برامون کنار میذاره. هیچ وقت نشده بد از_

تشکری کرد و به طرفِ هلن پا تند کرد. شکم بزرگ و برآمده اش مانع از آغوش گرم و احوال پرسیِ جانانه شان 

 میشد! دستش را روی شکمش کشید و با لبخند صمیمی ای گفت:
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 چقدر مونده مامان خانوم؟_

 هلن خندید و با سرخوشی گفت:

 یه ماه و نیم!_

 گشت. با چشم به دنبال سام

 سامیار کو؟ نرسیدن هنوز؟_

 بردیا به جای او جوابگو شد:

 نخیر... هر وقت میره دنبال خانوم مثل غول چراغِ جادو غیب میشن!_

 تقصیرِ منه که با تنبلیم براشون شرایط مالقات ایجاد میکنم!_

 برف وارد خانه شده بود! همه ی سرها به طرف پارسا برگشت که شیرینی به دست، با سرشانه ای سفید از بارشِ

 نیل جلو رفت و جعبه ی شیرینی را از دستش گرفت. آرام گفت:

 خسته نباشی عزیزم!_

 و آرامتر شنید:

 مرسی خانومم!_

 رو به جمع کرد و سرشانه اش را تکاند.

و صورتِ داغون از سریِ پیش که با هم غیبشون زده بود بهار و ساعتِ یازدهِ شب تحویلِ بنده داد. البته با سر _

 کاکائو!... راستی! سالم به همه.. خوش اومدین!

 صدای خنده ی جمع بلند شد.

 حاال یه زنگی بزنین.. ترافیکه.. هوا برفیه.. امشبم که چله ست! گناه بچه هامو نشورین انقدر!_

 پارسا جلو آمد و با بردیا دست داد. خم شد و نیمه ی دیگرِ انار را دست گرفت.

من ربطی نداره.. بعدا انگ حسودی و چشم تنگی و هزار تا چیزِ دیگه روهم بهمون میزنن! دستِ خودت و به _

 میبوسه هلن خانوم! ببین کجاست این شوهرت!

 هلن با لبخند شماره ی سام را گرفت. آرام صحبت کرد و بعد از چند ثانیه رو به جمع گفت:

 سرِ کوچه ان.. رسیدن!_

 و با چهره مشکوکی به نقطه ای خیره شد.بردیا دست به کمر 

 فقط موندن ژاله خانوم و آقا فرهاد که جدیدا خیلی با هم تنهایی تیک میزنن.. میترسم..._

 نسیم حرفش را نیمه کاره قطع کرد.

 نه آقا بردیا شما نترس عزیزم.. باهاشون صحبت کردم. تا ده دقیقه میرسن!_

 خاتون رو به نسیم گفت:

 محمود و زینت خانومم میومدن. جاشون خیلی خالیه! کاش آقا_

شما لطف دارین.. به خاطر بیژن و سمیرا نتونستن بیان! بیژن یه مدته ماموریته.. نخواستن تنها باشه! راه ها هم که _

 برفی و خطرناک بود!

ام در آستانه ی در ظاهر صدای زنگِ توجه همه را به سمتِ در جلب کرد. به ثانیه ای نکشید که بهار و پشتِ سرش س

 شدند.
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 سالم بر همه.. نگین که منتظر ما بودین!_

 بهار سالمِ بلندی داد و با دو خودش را در آغوشِ پارسا انداخت.

 سالم باباخان. جات خالی.. خیــــلی خوش گذشت!_

 پارسا قبل از هرکس جلو رفت و دستش را فشرد.

 برنامه های شما .برامون تازگی نداره!خوش اومدی.. دیگه عادت کردیم به این _

 نیل جلو امد و نایلون بزرگ خوراکی ها را از دستش گرفت.

 زحمت کشیدی دستت درد نکنه!_

 لبخندی زد و به طرف خاتون رفت. دست اناری اش را باال آورد و بوسید.

 والده ی ما چطوره؟_

 ره کرد.خاتون با لبخند سرش را نوازش کرد و با چشم به هلن اشا

 خانومت دو ساعته واست سرِ پاست مومن!_

 سام با رویی گشاده به طرفش رفت و بی مالحظه ی جمع پیشانی اش را بوسید.

 شما چرا پا میشی تاجِ سر!_

 هلن لبخندی خجولی زد.

 خوش اومدی!_

ا با ولع و چشمانی سام نگاهی به شکم بزرگش انداخت. وسوسه ی نوازش شکمش را داشت. مثلِ همیشه! ولی تنه

 درخشان به حجمِ رو به رویش خیره شد و آرام گفت:

 کوچولوی بابا چطوره؟_

 هلن در جواب آرام لب زد:

 خوبه!_

نیل که از پشتِ اُپنِ آشپزخانه خلوت دو نفره شان را زیر نظر گرفته بود لبخند صمیمی ای بر لب آورد و سرش را 

 کنارگوشش شنید: تکانی داد. صدای آرامِ پارسا را از

 بد نگاه میکنی خانوم؟ شما هم میخوای؟_

 برگشت و با تعجب نگاهش کرد.

 تو کی اومدی اینجا؟_

 پارسا به صورتش خیره شد.

 جوابِ منو بده!_

 خجول لبخند زد.

 معلومه که نه؟_

 پارسا دستانش را گرفت.

 چرا اونوقت؟؟_

 چون هنوز بهار بچه ست.. چون_

 بگو چون بهار خانوم نذاشته چند وقته درست و حسابی.. به جای اون_
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 دستش را باال آورد و روی لبهای پارسا نگه داشت. ریز خندید.

 بسته بابا... میشنون!_

 پارسا انگشتش را نرم و نامحسوس گاز گرفت.

 باالخره که این وروجک کوتاه میاد.. بخدا نیل اونقدر.._

پزخونه با زوجش خلوت کرده.. یکی گوشه ی هال.. بابا حرمتی.. احترامی! مثال اینجوری نمیشه ها؟ یکی تو آش_

 بزرگ داریم تو مجلس!

 پارسا با چشم برای بردیا خط و نشان کشید.

 خودت احساس نداری حسودیت میشه؟_

 جمع از صدای خنده منفجر شد.پیروز و سربلند از آشپزخانه بیرون آمد و با خونسردی گفت:

 به صدا کلفت کردن که نیست.. باید لطافت داشته باشی.. بیچاره نسیم خانوم! مرد بودن_

ی بلند و هشدار گونه ای گفت که دستانش را به حالت تسلیم باال برد و چشمکی حواله اش کرد. از  "پارسا"نیل 

 همانجا گفت:

 در مورد اون موضوع هم دوباره حرف میزنیم. فکر نکن همینجا تموم شد!_

ا خجالت به طرف اجاق گاز روی برگرداند و لبش را به دندان گرفت. هنوز هم گاهی این خوشی.. این نیل ب

خوشبختی و این حال و هوا در باورش نمیگنجید. همه چیز آنقدر سریع و باورنکردنی پیش رفته بود که گویی ساحره 

 ای با عصای چوبی اش به تمامِ اتفاقاتِ اخیر نظم و جادو داده بود!

زدواج دوباره اش با پارسا.. ازدواجِ استثنایی و غیر قابل باورِ سام و هلن.. زندگیی آرام و روابط صمیمی اشان با آن ا

ها.. همه و همه به طرز عجیبی باور نکردنی و زیبا بود. هنوز هم میترسید.. هنوز هم صبح ها وقتی از خواب 

پارسایی که این فوبیا را به خوبی فهمیده بود و هر روز قبل از برمیخواست با استرس ابتدا به دنبالِ پارسا میگشت. 

رفتن به مطب، پیشانی اش را به آرامی میبوسید و رفتنش را خبر میداد. رفتارهای بهار اما در این میان از همه چیز 

کدامشان جدا و  عجیب تر بود! کودکی که میانِ دو احساس گیر افتاده بود. نه از سام و نه از پارسا نمیگذشت. با هر

به شیوه ی خود زندگی میکرد. تفریحاتش.. بازیگوشی هایش..تمامِ مسائل ریز و درشتش.. از خرید لوازم مدرسه 

گرفته تا نوشتنِ انشای کالسی و انتخابِ الکِ دستش با پارسا بود... پارسایی که قدم به قدم با او همراه میشد و برای 

، حریصانه و بی محابا پدری میکرد! ولی هنوز هم وقتی بغض میکرد.. وقتی هیچ جبرانِ تمامِ شش سالِ از دست رفته

کس را در خلوتش راه نمیداد.. وقتی دلش میگرفت و چیزی از درون آزارش میداد؛ شریکِ تمامِ رازهایش سام بود 

باره با لبخندِ وسیع و و حرف های آرامش.. با او صحبت میکرد.. آرام میشد.. به نتیجه میرسید و طولی نمیکشید که دو

خوشحال تر از قبل، به جمع خانوادگی اش باز میگشت. سام هنوز هم عجیب بود. برای همه.. برای تمام کسانی که با 

 القاب و انصابِ مختلف در زندگی اش جا داشتند عجیب و نعمتی دست نیافتنی بود!

 طرف نسیم برگشت.با دستی که روی شانه اش قرار گرفت از خیاالتش خارج شد و به 

 کجایی؟_

 سرش را به طرفین تکان داد.

 همین جاها!_

 بابا اینا اومدن.. سفره رو بندازم؟_
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 شعله ی روشنِ گاز را خاموش کرد و با همان لبخند گفت:

 آره.. بندازیم کم کم!_

. 

. 

شان فال حافط میگرفت و بردیا ساعت از دوازده گذشته بود. همه دور تا دور هم نشسته بودند. فرهاد برای تک تک

سریعا تمامِ فال ها را در ثانیه ای سوژه ی خنده و مسخره بازی میکرد. بهار زیرِ شومینه و کنارِ ظرفِ پشمک به 

خواب رفته بود و هلن، خسته و خواب آلود سرش را به شانه ی سام تکیه کرده بود! آخرین فال که گرفته شد، 

 ند شد.خاتون زودتر از همه از جا بل

 دیگه کم کم رفع زحمت کنیم مادر.. ببخش. کلی خونه رو زدیم به هم._

 سام و هلن از جا برخاستند.

 این حرفا چیه خاتون؟ خونه ی خودتونه!_

 عفت هم به پا خواست

 منم برم. دیر شده!_

 پارسا سوئیچش را دست گرفت.

 میرسونمت مادر!_

 سام پالتویش را تن کرد.

 پارسا جان. من میرسونمش!الزم نیست _

 نیل کنار در ایستاد و تک به تک بدرقه شان کرد. هلن آخرین نفر بود. دستش را روی شکمش کشید.

 ماه های آخر و مراقب باش.. بیرونم لیزه! سعی کن زیاد نری. منم ماه های آخرم زمستون بود! سخته!_

 هلن لبخندی زد.

 نم. هر کاری هم باشه خودش میاد میبرتم!سام نمیذاره دست به سیاه و سفید بز_

 لبخندش را بی جواب نگذاشت.

 خوبه.. اسم انتخاب کردین؟_

 سرش را تکان داد.

 امیر حسین!_

 خیلی قشنگه... دارم لحظه شماری میکنم کوچولوتون و بگیرم تو بغلم!_

 سام از پشت به هلن نزدیک شد.

 خوب خانوم؟ بریم؟_

 م گذاشت.نیل چشمانش را روی ه

 برین به سالمت.. مراقب خانومت باش آقا!_

 سامیار با حالت خاصی به هلن خیره شد و گفت:

 عمرمه.. نگران نباش!_
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با رفتنِ مهمانها وسطِ سالن ایستاد و پشت سرش را خاراند. پارسا که شلوارش را با شلوار راحتی ای عوض کرده بود 

 با لبخند نگاهش کرد.

 چیه؟_

ر میکنم چجوری جا به جاشون کنم؟ اتاقا تخت دارن ولی سه تا اتاق بیشتر نداریم! یکیش که مالِ بهاره.. دارم فک_

 تختشم کوچیکه!

 نسیم از اتاق بیرون آمد.

 من و بردیا همین جا تو حال میخوابیم دیگه!_

. من و نیل هم تو اتاقِ بهار پایینِ تختش نه بابا چرا حال؟ شما و بردیا تو یه اتاق بخوابین.. بابا و مامان هم تو یه اتاق_

 جا میندازیم میخوابیم!

 نه اخه اینجوری سخت میشه!_

 سخت چرا؟ ما راحتیم مگه نه؟_

 نیل لبخند رضایتمندی زد و به طرف اتاق بهار راه افتاد.

تخت بهار خوابیده  نیمه ی شب بود. همه در اتاق هایشان مستقر شده بودند و پارسا و نیل، روی تشک کوچکی زیرِ

 بودند. پارسا دستش را زیر سرش زد و به طرفِ نیل برگشت.

 میگما.. اینجا موندنشون زیادم بد نشد!_

 نیل به طرفش برگشت.

 چطور؟_

 اشاره ای به بهار کرد.

 شاید فرجی شه عادت کنه جاش بخوابه.. انقدر باباش و عذاب نده!_

 نیل ریز خندید.

 وقت! یواش.. میشنوه یه_

 سرش را به پیشانیِ نیل تکیه داد.

 بشنوه.. پدرم و در آورده پدرسوخته!_

 نیل خجالت زده لبخند زد.

 من جدی بودما.. منم پسر میخوام!_

 لبش را به دندان گرفت.

 زوده پارسا!_

 زود؟ واسه منی که درست و حسابی پدری نکردم زوده؟_

 دلخور به چشمانش خیره شد.

 ون موقع ها هیچی نگو باشه؟دیگه از ا_

 خیره به لبهای نیل لب زد:

 باشه.. تو هم کم برام نه بیار!_

 با یک حرکت پیراهنش را از تنش بیرون کشید. نیل خندید.
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 سرده احمق.. میچایی!_

 من گرممه.. تورو نمیدونم!_

 خنده ی نیل شدت گرفت.

 چله ست دیوونه..چه گرمی؟_

به حرکت درآورد. حرارت نگاهش برای ذوب کردنِ هر شیئی کافی بود. ولی هنوز  دستش را روی موهای نیل

صورتش به صورتِ نیل نزدیک نشده بود که صدای ناله های ضعیفِ بهار هر دو را متوقف کرد. چشمانش را با خشم 

 بست و در مقابل خنده ی نیل گفت:

 فیلمه.. بخدا فیلمشه!_

 نیل آرام گفت:

 . شاید واقعا داره خواب بد میبینه؟برو کنار پارسا._

 دردمند و ناچار زمزمه کرد:

 فیلمه.. بخدا فیلمه!_

 هر دو با لبخند به یکدیگر نگاه کردند و آرام شمردند.

_0...6...:.. 

 شمردنِ عددِ سه برابر شد با صدای بهار که نیم خیز شد و با موهای پریشانی گفت:

 بد دیدم!!بابایـــی.. مامانـــی.. خواب _

 پارسا با یک حرکت از روی تخت بلندش کرد و میان خودشان جایش داد.

 امشب یه کاری میکنم تا خودِ صبح صدای سگ بدی پدر سوخته.. برا من هر شب خوابِ وحشتناک میبینی نه؟_

 سرش را الی گریبانِ بهار فرو برد و این شد آغازِ یک جنگِ بزرگ و سه نفره در رختِ خواب!

 

 

 

 

 "پایان"

 
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


