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 ایران اسالمی جمهوری قوانین با مطابق و جدید ایرانی های رمان دانلود

 ::....:: 

 

 اول فصل

 با همزمان و گرفتم دردناکم گردن به را دستم. دادم تکانی را شدهام خشک بدن

 مچ مبل روی از شدن نیمخیز

 رنگینیپ سفید حلقه به پوزخندی. بیندازم ساعتم به نگاهی تا آوردم باال را دستم

 حریصانه را چپم دست که

 تمدس از. بود شده صدادار پوزخندهای از پر زندگیام چقدر. زدم بود دربرگرفته

 سالن وسط میز روی و آوردم بیرونش

 کردم پرتش.

 که روزی همان درست. بودم کرده مکان نقل نقلیام آپارتمان به که میشد مدتی

 اولین با است قرار دادند اطالع

 وجود من برای جایی دیگر عمارت آن در آنها وجود با. بیایند ایران به پرواز

 زخم و اعصاب جنگ از حداقل. نداشت

 هایالیت در. ایستادم قدی آینه روبهروی و برخاستم جایم از. میماندم دور زبانها

 زن تصویر دیوارکوب نورهای

 .تگش نمایان بود شده زندگیام روزهای این غریبه که دیروز آشنای سیاهپوش

 متورم   پلکهای زیر به دستی
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 شدم خارج خانه از و پوشیدم را مشکیام خزدار پالتوی. کشیدم بیآرایشم.

 از. مبود ایستاده آمدنشان منتظر فردوگاه سالن سکوریتی شیشههای جلوی در

 که سیاهپوش گروهی دیدمشان دور

 میچرخاندند طرفی به سر کدام هر.

 4  
 زدم صدا قدمیشان چند در و کردم تند پا بهسمتشان:

 - شمس؟ آقای

 .شود جلب بهسمتم توجهشان میخواستم فقط نبود، خاصی شخص منظورم

 چرخید بهسمتم سرشان همزمان.

 ورتق را دهانم آب استرس با. گرفت باال قلبم ضربان و شد بیشتر استرسم

 دادم.

 - سالم!

 ودند،ب آمده جنگ قصد به آنها. داشتم بیجایی انتظار چه. نشنیدم سالمی جواب

 نه

 صلح!

 بهسمت و انداخت سرتاپایم به نگاهی تحقیر با بود بیشتر همه از سنش که زنی

 نگاهی هم بقیه. افتاد راه به خروجی

 لوممع زیادی بستهشان رو از شمشیر. افتادند راه پشتسرش و کردند ردوبدل

 بود.

 به .زدم زل پایم زیر سفیدرنگ سرامیکهای به و ایستادم جایم سر  شده خشک

 کرده رفتار اینگونه من با حقی چه

 هستم؟ احمق ساده دختر  همان من که میکردند فکر خودشان پیش بودند؟
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 شسته رفتنشان و قهر از قبل که همان

 من از سال پنج این در زندگی نمیدانستند بودند؟ کرده پهن رختآویز روی بر و

 بود ساخته خودخواه و مغرور زنی

 اتو و خشک حسابی شدن شسته از بعد که زنی نمیرفت؟ هیچکس بار زیر  که

 5  
 بود شده کشیده!

3 
 

 

 
 که دنداشتن را جایی آنها. گشتم دنبالشان چشم با و شدم خارج فرودگاه سالن از

 پیش سال پنج آشوب از بعد. بروند

 را جدید عمارت آدرس آنها و بود شده عوض عمارت من خواست به رفتنشان، و

 نداشتند هم.

 منتظر فرودگاه مخصوص زردرنگ تاکسی دو بر سوار که دیدمشان باالخره

 راه سرم پشت و کنم حرکت من تا بودند

 .رفتم روف نرمش صندلی در. کردم حرکت ماشینم بهسمت آنها به پشت. بیفتند

 را شیشه و کردم روشن را بخاری

 و تعویض ماشین درون هوای تا کشیدم پایین انگشت بند یک اندازه به

 نگیرد بخار را ماشین یخبسته شیشههای.

 شیشه روی بر نشسته باران قطرههای دیدن عاشق من و میبارید نمنم باران

 درست دیدمشان جلو آینه از. بودم
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 یرونب کیفم از را موبایلم گوشی بیخیال. بودند کرده پارک من ماشین پشت

 گرفتم را نظرم مورد شماره و کشیدم.

 - خانوم سالم.

 6  
 آنان پَر به پَرم که االن خصوصاً نداشتم، را رودهدرازی و سالموعلیک حوصله

 حسابی بیمحلیشان از و بود خورده

 بر محیطشان در زندگیکردن با جماعت این خلقوخوی از کمی انگار. بودم کفری

 بود کرده سرایت هم من!

 - آمادهست؟ همهچیز

 - خانوم بله!

 ینظمیب از که میدونی. بده خبر هم بقیه به. کنید عمل برنامه طبق. افتادیم راه ما

- 

 متنفرم بهشدت.

 بدم طوالنی تماسهای از. کردم قطع را تماس و نشدم صحبتش ادامه منتظر

 میآمد؛

 را حرفم خاطر همین به

 میکردم قطع را تماس و میزدم.

 فروشگاه به راه بین در. افتادم راه باالخره و کردم اینپاوآنپا و تعلل کمی

 خرید راحت خیال با و رفتم موادغذایی

 انمعطلش کمی و بگذرد وقت میخواستم فقط نداشتم، الزم خاصی چیز. کردم

 خنک دلم کمی طریق این از. کنم

 اشینم سوار منتظر، تاکسی دو به توجه بدون آمدم بیرون که فروشگاه از. میشد
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 افتادم راه و شدم.

 .بردم داخل به را ماشینم و کردم باز را پارکینگ میلهای بزرگ در ریموت با

 عمارت سرامیک تمام و کوچک حیاط

 دهرسی راه از تازه خسته مسافران به بیتوجه. بود گیاهی یا گل هرگونه از عاری

 7  
 شدم عمارت بزرگ سالن وارد.

 تا دکشی طول دقیقهای چند. بودند ایستاده مرتب و بهخط خدمه من دستور طبق

 چمدانهایشان با همراه مسافران

 شوند سالن وارد.

 داشتم که رفتاری از حسابی. میزد موج خشم از آثاری تکتکشان صورت در

 جواب میگویند. بودند شده کفری

 هک نیست این بر قرار. میکند پیدا معنا دوطرفه همیشه احترام! است هوی های،

 احترام و ببینم بیاحترامی من

 کرده من حق در را بیاحترامیها بدترین روزی که کسانی به هم آن بگذارم؛

 بودند.

 .دمش متذکر را وظیفهشان و کرده معرفی را خدمهها تکتک و گرفتم باال را سرم

 کردم مسافران به رو معارفه از بعد

 آوردمی در حدم از بیش خونسردی از را حرصشان بیشتر که آرام پلکزدنی با و

 دادم ادامه را صحبتم:

4 
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 - ور عصرونه میز میکنید، استراحتی شما تا. کردن آماده براتون رو باال اتاقای

 میکنن آماده.

 8  
 ریبب ماده همچون بود شده اسکورت کوچکترش برادر دو توسط که خشنی زن

 غرید برافروخته صورتی با زخمی:

 - بندازی؟ دست رو ما که میدی اجازه خودت به حقی چه به بیسروپا دخترهی

 بود عمارت تا فرودگاه از شده طی راه به اشارهاش.

 گفتم بود گرفته خودش به بیخبری و تعجب رنگ که چشمانی با:

 - نمیشم متوجه رو منظورتون!

 دخو به سفیدی رگههای صورتش جلوی موهای از دسته چند که بزرگتر برادر

 گذاشت جلو به قدمی بود گرفته.

 - رو ام پاشیدی، ریختی،. کردی دوستداشتی کاری هر سال پنج! دخترجون ببین

 مایه انداختی، پدرمون چشم از

 زندگیمون و سرما از دست و برو. بردار دست دیگه شدی، سرافکندگیمون

 بردار.

 - ندارم زندگیتون و شما به کاری من.

 - کن گم رو گورت. وایستادی زندگیمون وسط دقیقاً تو! نشد د .

 نظارهگر گشادشده چشمهای با و بیصدا خدمه و میگرفت باال داشت بحث

 بودند بگومگویمان.

 اج از که کشیدم فریادی چنان و کردم خالی آنها سر را سهراب حرفهای تالفی

 پراندشان.
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 - سرکارتون برید زدید؟ زُل چی به.

 الس پنج دخترک آنها. نداشتند را من جانب از خشونت اینهمه توقع خانواده آن

 9  
 من   نه میشناختند، را پیش

 بودم کرده علم قد جلویشان که را حقیقی.

 گفتم سهراب به رو:

 - قشونکشی از نه دادزدنات، از نه میترسم، تو از نه من! شمس آقای جناب ببین

 کردنات.

 کردم اشاره همراهانش به دست با.

 سال پنج این دقُودلی هم شاید یا بودم ریخته فلفلهندی حرفهایم البهالی انگار

 سنگینی دلشان روی زیادی

 و تگرف را بازویم زیر. آمد بهسمتم گرفته گُر صورتی با سودابه که میکرد

 داد هلم خروجی در بهسمت.

 - کسی هدیگ. بگیره رو طرفت که نیست خسروخانی دیگه. بیرون شو گم برو بیا

 ما علیه موشمردگی با که نیست

 کنی تحریکش.

 چه هر به لعنت. ایستادم جایم سر  محکم اما خوردم؛ تلوتلویی دادنش هُل از

 رعشه به بدنم! است بلند پاشنه کفش

 ستانمد کف را ناخنهایم. میشد چنین حالم عصبانیت مواقع در همیشه. بود افتاده

 دستانم لرزش از تا فشردم

 ودمخ گریهکردن و لغزیدن با نمیخواستم. باشم قوی میخواستم. کنم جلوگیری

 من. دهم جلوه ضعیف را
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 میشکستم نباید بودم، شمس خسروخان دستپرورده.

 11  

5 
 

 

 
 - اکنس اینجا من میکنید؟ رفتار من با اینطور که کردم ازتون درخواستی من مگه

 رو من میخوای که نیستم

 دارم زندگی و خونه خودم من. بیرون کنی پرت.

 - همخون االن که هم خونهای این که؟ نرفته یادت بودی، بدبخت هیچیندار  یه تو

 بابای صدقهسر  از میکنی خونهم

 داری من ساده.

 - نجپ من پیشم؟ سال پنج آدم من. کن نگاه من به. کنی توهین من به نداری حق

 زندگیم روزای بهترین از سال

 برنمیگردن هیچوقت دیگه که روزایی. گذاشتم رو.

 کرد باز سخن به لب کوچکتر برادر اینبار:

 - تو نشه کار این که زدیم دری هر به که روزی اون مگه نخواستی؟ خودت مگه

 حتماً  که نکردی سپر ـینه*سـ

 بشه؟ باید

 هب برسه چه میده، تکون دُم بخوره کی هر دماغ به پول بوی! من برادر : سودابه

 دخترهی این[.]..

 گرفت شانههایش از و رفت بهسمتش همسرش.
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 11  

 - تنیس بحثا این برای مناسبی وقت اصالً. رسیدیم تازه ما عزیزم! سودابهجان.

 موهای تمام که عینکی مردی بود، سودابه شوهر بیطرف فرد تنها جمع این در

 خاکستری-سفید از مخلوطی ف رَش

 سلیطه؟ زیادی سودابه یا بود زنذلیل زیادی او نمیدانم فقط. بود

 ماغتوند به پول بوی نکردید ما از یادی حتی که سال پنج از بعد که شمایید این

- 

 شدید بلند. برگشتید و خورده

 نرسیده راه از هنوز چی؟ که کردید آویزون خودتون به سیاه لباس تیکه دوتا

 هوار برید خاکش سر  اینکه بهجای

 من؟ سر  شدید

 جلو به. گرفت را دستش همسرش که برداشت خیز بهطرفم سودابه دوباره

 کشید فریاد شده متمایل:

 - زا میخوای چی نبود؟ بس کشتی رو بابامون غربتی عوضی دخترهی! شو خفه

 رو سیاهت سایهی که جونمون

 برنمیداری؟ سرمون از هم مردنش با حتی

 مه خانوم که اینی اومدنمون دلیل اگه مثال برفرض! من خواهر  صبرکن: سهراب

 نکردیم، که ـناه گـ باشه میگه

 حقمونه!

 گرفت بهسمتم تهدیدوار را انگشتش.

 - کن گم رو گورت هم حاال. نداری حقی هیچ باشه یادت رو این تو اما.

 در فکم بودم فشرده هم روی را دندانهایم بس از و بود چسبیده زمین به پاهایم
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 11  

 بود خردشدن حال.

 مرمک پشت برخورد بدون و فاصله با را دستانش از یکی. آمد بهسمتم سبحان

 بهسمت را دیگرش دست و گذاشت

 کرد دراز در.

6 
 

 

 
 - که میومد پیش بحثا این نباید داغداریم، همه ما. نشده بدتر این از وضع تا برو

 وقتی. برو نشده بدتر تا پس. اومد

 میزنیم حرف فرصت سر شدیم آروم همگی.

 هبیحدوانداز که چشمانش به بودند، باریدن آماده که چشمانی و لرزان چانهای با

 زُل داشت شباهت خسروخان به

 گفتم لرزان صدایی با و زدم:

 - نمیگذرم حقم از من.

 کرد در بهسمت اشارهای دوباره.

 - میکنیم صحبت بعداً برو.

 ار دستم. انداختم بودند ایستاده گوشهای بیصدا که نوهها و عروس به نگاهی

 از دو حالت با و گرفتم دهنم جلوی

 شدم خارج سالن.

 13  
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 بلکه چهرهاش، تنها نه. بود منطقیتر و آرامتر برادرش و خواهر از سبحان

 اما بود؛ رفته پدرش به هم آرامشش

 بود یکدنده و خودرأی بهشدت خسرو.

 بهخاطر خانوادهام طرف از طردشدن با اول روز. نبودند شمردنی قلبم جراحتهای

 در پا نمیدانستم احمقانهام، کار

 جمع هم دور  بار یک خندیدنشان، بار یک آرزوی روز هر که میگذارم مسیری

 کردم، اشتباه. بکنم را شدنمان

 النا که کسی بهخاطر هم آن. نداشت وجود آن در برگشتی راه هیچ که اشتباهی

 طرف از الفاظ بدترین با

 بودم شده انداخته بیرون خانوادهاش.

 هب را سرم. کشیدم سَر آب لیوانی با و کردم خارج خشابش از را مسکنی قُرص

 را چشمانم و دادم تکیه مبل پشتی

 که بیدروپیکر عمارت آن به داشت ارزش متریام۶۰ آپارتمان آرامش. بستم

 بود کرده متشنج را اعصابم.

*** 

 ودز چه. زدم تأیید میکردم واریز حسابش به ماه هر که را مبلغی بانکم همراه با

 و سال یک درست. بود شده بزرگ

 واریز برمیآمد، دستم از که کاری تنها و میگذشت بودنش سرباز از ماه چند

 کمتر تا بود حسابش به ماهیانهای

 در لحظه یک برای میزد، پَر دیدنش لحظه یک برای دلم. بکشد سختی

 14  

 همه بلکه او، تنها نه کشیدنش؛ ـوش*آغـ
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 بودم داده دستشان از یکشبه که عزیزانی.

*** 

 هکرد حک آن روی بزرگ را اسمش که گرانیتی مشکی قبر سنگ از را نگاهم

 اشک دستمالکاغذی با. گرفتم بودند

 نفسم و بود خفقانآور برایم شمس خانوادگی مقبره هوای. کردم پاک را پلکم زیر 

 اشک مخصوصاً. میکرد تنگ را

 از. میزد هم به را حالم عروسهایش و سودابه کردنهای شیون و ریختنها تمساح

 و بمیرد خسرو که بود خدایشان

7 
 

 

 
 دهم ارفش را سودابه گلوی آنقدر میخواست دلم. بزنند جیب به را میلیاردی چند

 ببینم چشم به را دادنش جان که.

 کشیدم عمیقی نفس و شدم خارج مقبره از.

 هسپرد عالی تشریفاتی یک به را آن به مربوط مراسمات و چهلم کارهای تمام

 چهلم و ختم مراسم بار چند آخر. بودم

 باشم؟ بلد که بودم گرفته

 مراسمی که نداشت اهمیتی برایشان و نبودند قید در اصالً که هم بچههایش

 تشریفاتی باوجود. نشود یا شود گرفته

 15  

 و بزرگ مرد خسرو. بود راحت آبرومند مراسمی گرفتن بابت از خیالم
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 آن با مرگ از بعد که نبود حقش بود سرشناسی

 سفارشات آخرین. شود شهر وراج پیرزنهای مجلس نقل دارایی و ثروت همه

 مجالس تشریفات مدیریت به را الزم

 یازین دیگر گردنکلفتش بچههای و تشریفاتی وجود با. شدم دور آنجا از و کردم

 سال پنج این در. نبود من به

 و متنفر بهشدت خودم بهسمت دیگران انگشت رفتن نشانه و جمع از همیشه

 بودم فراری.

 جلو به رو محکم باید من. میخورد ورق زندگیام دفتر از دیگر برگی امروز از

 در تازهای زندگی. میدادم ادامه

 آن از. میزد هم به را حالم رفتارشان یادآوردی که بچههایش از وای. بود انتظارم

 که امروز به تا جنجالیشان ورود

 سراغی آنان نه و بودم گرفته آنان از سراغی من نه میگذشت هفته یک از بیشتر

 پیش روز چند فقط. گرفتند من از

 زرو چند چهلم مراسم که بدهم اطالع فرزندانش به تا گرفتم تماس عمارت با

 کارهای تمام و میشود برگزار دیگر

 مراسم از اطالعی هیچ که بود خندهدار واقعا. دادهام انجام خودم را مربوطه

 آنوقت. نداشتند تدارکاتش و چهلم

 میانداختند راه منممنم و میکردند علم قد من جلوی.

*** 

 16  

 رمس و میشد نازل سرم بر پُتکی همچون خسروخان وکیل سرمدی آقای حرفهای

 میانداخت دوران به را.
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 به که بود گرفته تماس من با سرمدی دیروز. بود شده باز چهلم از بعد وصیتنامه

 من با را موضوعی تا بروم دفترش

 بگذارد میان در.

 لحظه هر دفترش اتاقک سقف که بود سنگین برایم آنقدر حرفهایش حجم

 تنگتر لحظه هر من نفس و کوتاهتر

 بود کمتر دردش نمیبخشید من به هیچچیز اگر. میشد.

 و دمش خارج دفتر از بهسرعت نداشت تمامی که دنبالهدارش عریضهی به بیتوجه

 پایین یکی دوتا را دفتر پلههای

 و ذشتندمیگ خیابان از که ماشینهایی به بیتوجه. برسم آزاد هوای به فقط تا آمدم

 عرض ممتدشان، بوقهای

 کردم زمزمه آرام باری چند. انداختم ماشینم در را خودم و دویدم را خیابان:

 - خسرو کنه لعنتت خدا! خسرو کنه لعنتت خدا! خسرو کنه لعنتت خدا!

 کشیدم فریاد یکباره به و:

 - خسرو کنه لعنتت خدا!

8 
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 روی از سایهاش هم مردنش از بعد حتی که بود کرده را همهجا فکر پیرمرد

 نمیرفت کنار سرم.

*** 
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 خوشیهای به خانوادهام، به. میکردم فکر گذشته به را اخیر روز چند این

 زیر مدتها تا مزهشان که کوچکمان

 هب کارم این با میکردم فکر که محالی آرزوهای به و خودم به. میماند دندانمان

 شاید. نرسیدم ولی میرسم؛ آنها

 ام خواسته و بابمیل چیز همه هیچوقت. نشد میخواستم که آنطور اما رسیدم؛ هم

 آن اوقات گاهی. نمیرود پیش

 جذابیتی دیگر که دور آنقدر ولی میآوردیم؛ دست به میخواهیم که را چیزی

 محال آرزوی یا ندارد، برایمان

 میکند بیاهمیت و کمرنگ را قبلی آرزوی آن و میشود جایگزینش دیگری.

 اتفاقی هچ آینده در که میدانست کسی چه. برود باد بر حقم بگذارم نمیتوانستم

 االن فکر به باید من افتاد؟ خواهد

 .میخورد چرخ هزار هزاران زمین دیگر سال چند تا باشم لحظهام این و

 پا از دست سال پنج از بعد نمیتوانستم

 قمح من. باختم هیچوپوچ به را آبرویم بگویم و خانوادهام پیش برگردم درازتر

 را این. نمیآمدم کوتاه و میخواستم را

 بودم مطمئن.

 از هک اسنادی به مربوط اوراق و شدم سرمدی دفتر وارد استوار قدمهایی با اینبار

 18  

 بودند شده محضری و تنظیم قبل

 کردم امضا را.

 - خانوم باشه مبارکتون.

 گفتم تبریکش به بیربط:
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 - من؟ نام به اسناد این زدن با ـطه رابـ در نکردند اعتراضی بچههاش

 گذاشت میز روی و کرد قفل هم در را دستانش داد، باال کمی را عینکش.

 - .بودند شده محضری و تنظیم مرحوم اون فوت از قبل وصیتنامه و اسناد این

 داشتند اگر هم اعتراضی

 بندهب رو دهنشون که رسیده بهشون اونقدر ضمن در. بود بیفایده اعتراضشون.

 زدم پوزخندی.

 - بردارن من سر از دست راحتی این به بخوان که بعیده طماعش بچههای از.

 داد تکانی را سرش.

 - دست هیچچیزی باشید پایبند قولوقرارتون به شما که زمانی تا خانوم؟ بگم چی

 بودن آروم. نمیگیره رو اونا

 کردن خوش شما زدن قول زیر به رو دلشون که اینه بهخاطر فقط هم االنشون.

 شد پررنگتر پوزخندم.

 - به دستشون بذارم محاله. شدم افعی و خوردم مار جماعت این دست تو من

 برسه چیزی.
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 ار سند حاوی پاکت. شدم ماشینم سوار و خارج دفتر از کوتاهی خداحافظی با

 هتل سمت به و گذاشتم کیفم درون

 بودم شمس هتل سهام درصد۶۰ صاحب من امروز از. افتادم راه.
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*** 

 برپا هتل باقیمانده سهام درصد۶۰ فروش بهمنظور جلسهای مدیریت دفتر در

 بود.

 ارث آنها به که آنچه هر و عمارت هتل، سهام درصد۶۰ داشتند قصد فرزندانش

 همان به و بفروشند را بود رسیده

 برگردند بودند آمده آن از که خرابشدهای.

 طرف مرد کنار در خالی جای تنها در هم من. بود نشسته میز صدر در سهراب

 سودابه و سبحان روبهروی و خریدار

 هب نگاهم و بودم ساکت من میکردند صحبت آنها که مدتی تمام در. نشستم

 با تماماستیل میوهخوری کاردهای

 .بود نآ لبه در طالیی باریک خط و سفید چینی گرد  بشقابهای در هخامنشی طرح

 این پرسیدن درحال ذهنم

 من شکم پارهکردن توانایی میوهخوری کاردهای این آیا که خودم از سوال

 نشسته خشمگین برادرهای خواهر توسط

 نه؟ یا دارد را میز اطراف در

 حال در شنیدنش از مغزم که باورنکردی قیمتی با هتل سهام درصد۶۰

 11  

 اتاق از همه و شد معامله بود سوتکشیدن

 با که کردند بارَم آبدار متلک چند سودابه و سهراب. شدند خارج مدیریت

 به من. گذشتم کنارشان از سکوت

 برایم اهمیت هم ذرهای حتی دیگر آنان حرفهای بودم، رسیده خواستهام

 نداشت.
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 - مجد خانوم ببخشید!

 برگشتم قرارداد طرف مرد بهسمت.

 - بفرمایید.

 -. دارن رو شما با جلسهای تقاضای هتل، سهام درصد۶۰ خریدار ایرانی، آقای

 مربوط دیگه کارهای و معارفه برای

 هتل به.

 دادم تکان کمی را سرم.

 - با تمدیری اتاق تو میتونیم هتل، میام من دیگه هفته از. ندارم مشکلی من باشه

 روز. باشیم داشته مالقات هم

 آقا خوش.

 پای. افتادم راه به هتل خروجی در بهسمت و نشدم صحبتهایش ادامه منتظر

 مردی که بود داده نشان معامله

 نداشتم را پرحرفی و پرچانگی حوصله هیچوقت من و است پرحرف.

*** 

 اتاق آن طراحی برای که دکوری طراح به رو و زدم مدیریت اتاق در چرخی

 11  

 کردم بودم آورده بیروح و خشک.

 - عالیه کارتون!

11 
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 آمد ک ش بیشتر لبخندش.

 - پسندتونه مورد که خوشحالم.

 - رو نم کارتون. بدم هم هتل دیگه قسمتهای تو اساسی تغییراتی دارم قصد من

 از دوباره میخوام و کرده راضی

 کنم استفاده شما تیم.

 هم خوشرنگ طوسی لنزهای آن پس در حتی افتاد چشمانش در که برقی

 بود مشخص.

 - خانوم تیممونه و من افتخاره باعث.

 گرفتم بهسمتش و کردم جدا چکم دسته از را شده نوشته چک برگه.

 - میدم خبر بهتون و میکنم صحبت شریکم با.

 از بعد و گذاشت کیفش درون رقمش به نگاهکردن بدون گرفت، را چک برگه

 ترک را دفتر شیرینی و چای صرف

 کرد.

 سر امر حسابی که ریاست اتاق در چرخی دوباره تا برخاستم جایم از رفتنش با

 11  

 بزنم میآورد ذوق.

 به و شده پوشانده روشن افهای.دی.ا م با تماماً ریاست بزرگ شکل مستطیل اتاق

 و چوبی پارتیشنهای وسیله

 روبهروی که اتاق وسط در. بود شده تقسیم قسمت سه به رنگ قهوهای طرحدار

 مبلمانی داشت، قرار ورودی در 

 دی.ای.ا ل تلویزیون ورودی در روبهروی دیوار روی و شده چیده شیریرنگ

 دوطرف در. بود شده نصب بزرگی
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 ابق تقدیرنامههای و لوحها داخلشان که داشت قرار باریک ویترینهایی تلویزیون

 کاپهای و افتخارات شده، گرفته

 مه مثل دقیقاً اتاق راست و چپ قسمت دو. داشت قرار هتل به مربوط تقدیری

 بزرگ میزی با. بودند شده دکور

 قسمت یک در. دیگر صندلی چهار با آن جلوی در دیگر میزی و ریاست برای

 از پر مانند ویترین قفسههایی اتاق

 نفشب دونفرهی مبل یک قسمت، انتهاییترین در و داشت قرار کارتابل و زونکن

 چوب با پایههایشان و دسته که

 کارشده شبنف با پایههایشان و دسته که سفیدرنگ تکی دومبل و کارشده سفید

 قرار. داشت دید ورودی در به و بود

 چند. ودندب ست اتاق گوشهی سفید-بنفش طرحدار ویترینهای با که بود گرفته

 هم شاد رنگهای با فانتزی تابلوی

 میکرد کم اتاق خشکی از که بود آویزان دیوار روی.

 13  

 عهمطال را زونکنی در موجود برگههای و بودم نشسته اتاق شیریرنگ ست روی

 و خورد در به تقهای که میکردم

 کیفی و شال و روشن قهوهای چرم پوتین و پالتو با الغراندام دختری آن پشتبند

 شد وارد شیریرنگ.

 ازدر را دستش و آمد بهسمتم میانداخت چال گونهاش دوطرف در که لبخندی با

 و ایستادم جایم سر  گیجی با. کرد

 فشردم را دستش.

 - هستم پناه من سالم!
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 اهپن اسم به کسی دنبال ذهنم در خودم، معرفی از قبل اما دادم؛ را سالمش جواب

 فکر بیشتر چه هر و میگشتم

 واهمبخ که برسد چه بودم ندیده تابهحال را او من. میآوردم یاد به کمتر میکردم

 بیاورم یاد به را اسمش.

 کرد نمکین تکخندهای.

 - شما شریک خریده؛ رو هتل این سهام درصد۶۰ که کسیام خواهر من.

 کردم نشستنش به تعارف لبخند با و شدم خارج گیجی از اینبار.

 - خوشبختم. بشینید بفرمایید.

 14  

 کرشبیدروپی شلوول  بزرگ  کیف و انداخت پا روی را پایش نشست مبل روی بر

 گذاشت کناریاش مبل روی را.

 ردهک قرقش ریاستم برای که قسمتی همان راست، بهسمت و گفتم ببخشیدی

 از. بدهم چای سفارش تا رفتم بودم

 کشید فریاد همانجا:

 - نکردی؟ معرفی خودتو

 تمبرگش جایم سر سفارش، دادن از بعد. بود دلنشین و خودمانی دختر این چقدر

 نشستم و.

 - برادرتون؟ جای به کنید؟ مدیریت رو اینجا قراره شما! هستم ثریا
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 - کنم؟ خواهشی یه میشه

 - حتماً بله!

 - دراینق نیست الزم میایم نظر به همسن تقریباً. نزن حرف رسمی من با لطفاً

 هم با باشیم رسمی.

 کردم خندهای نمیگفت هم بیراه.

 - نه؟ که چرا باشه

 پرسیدم دوباره را سؤالم خودش مثل راحت:

 - کنی؟ اداره رو اینجا قراره تو برادرت بهجای

 - یشپ براش مشکلی که وقتیه چند یه داداشم. نمیارم در سر مدیریت از که من

 تا بیام جاش من قراره اومده

 بیتجربه همکار یه شمام، همکار من فعالً پس. بشه حل مشکلش.

 15  

 - نمیارم در سر چیزی اصالً منم واقعیتش. خودم مثل درست.

 کردم اشاره میز روی زونکن به چشم با.

 - بشه دستگیرم چیزایی یه که میکردم مطالعه داشتم اومدنت از قبل.

 .ماند نصفونیمه صحبتمان آوردنش چای و هتل خدمههای از یکی آمدن با

 گذاشت میز روی را چای فنجانهای.

 - ندارید؟ دیگهای امر

 - ممنون نه.

11 
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 رفت بیرون و گفت میکنمی خواهش.

 کالتیش که همانطور. کردم تعارفش میز روی گ رد کاکائویی شکالتهای با را چای

 طالیی زرورق از را

 کرد زونکن به اشارهای میکرد جدا ستارهدارش.

 - شد؟ دستگیرت هم چیزی حاال

 - مشکل که زمانی تا میتونی هم تو. کردم یادداشت رو چیزا سری یه تقریباً

 مطالعه رو اینا بیاد، و بشه حل برادرت

 کنی.

 لندب زرورقش بازکردن حین و برداشت دیگری شکالت قبلی، شکالت خوردن با

 16  

 زد خنده زیر.

 - میکنم؟ فکر چی به میدونی

 شد باز خنده به هم من لبان او خنده از.

 - چی؟

 - از یهیچ که بیتجربه آدم تا دو. سپرده کیا دست رو اینجا من داداش که این به

 نمیدونن ریاست.

 زدیم خنده زیر دو هر همزمان.

 - خیلیه نکنیم ورشکست.

 - نیستیم که حد این در دیگه بابا نه.

 گذاشت دستم روی را دستش و کرد نگاهم جدی.

 - نکن حساب که من رو. بیشترم حدم این از من خدا به.
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 - دارم ترس یهکمم گرچه. هست حواسم خودم من.

 - چی؟ برای دیگه ترس

 - نیام بر َپس ش از میترسم میدم، انجام بزرگ کار یه دارم که باره اولین آخه.

 - خوبی شریک اون. هست خ بره بیزینس تو حسابی من داداش! نباش نگران

 میشه واسهت.

 - که امیدوارم. کرده کم ترسم از یهخورده همینم. ایشونه به که من امید همه

 بره پیش بهخوبی همهچیز.

 نانجامداد برای هم دیگری کارهای که انگارنهانگار خندیدیم و گفتیم شب تا

 انگار. بود اولمان برخورد و داشتیم

 17  

 این ارکن در میشد مگر اصالً. بود دیرینهام دوست و میشناختم را او که سالهاست

 دختر نخندید؟ و بود دختر

 از مرا تا بود الزامی زیادی زندگیام روزهای این برای وجودش که سَرزندهای

 بیاورد بیرون تنهاییام الک.

*** 

 نظرش مد که مغازهای دیدن با میچرخاند اینطرفوآنطرف را سرش که همانطور

 روی را دستش تندتند بود

 کوبید بازویم.

13 
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 -نگهدار! ثریا نگهدار!

 و نبود پارک جای. کشیدم خیابان کنار به را ماشین چراغراهنما زدن با بهناچار

 کنم پارک دوبل شدم مجبور.

 پرید پایین ماشین از هیجان با.

 - میام االن کن صبر.

 - کردم پارک جایی بد بیا زود.

 کشید فریاد و رفت پیادهرو بهسمت بلند قدمهای با:

 - میام زودی باشه.

 خترد این دست از امان. بود تعقیبش در نگاهم شود گلفروشی وارد که زمانی تا!

 18  

 کرده دعوتش خانهام به هفتهایمان چند دوستی از بعد بار اولین برای امشب

 به خالی دست نمیخواست او و بودم

 بخرد گل برایم حتماً که داشت اصرار و بیاید خانهام.

 و نداشت فایدهای بخرد چیزی نیست الزم که کردم بحث چه هر مسیر طول در

 نبود بدهکار گوشش.

 و وبخ حسابی روحیهام. نمیکشید ماه به که پناه با دوستیام هفته چند این در

 وجود با خوبم حال. بود شده سَرزنده

 با یدوست محتاج چقدر سال پنج این در من که بود این نشانگر زندگیام در پناه

 روزها این. بودم پناه جنس از کسی

 زا حتی من. میکشدیدند رُخم به را خودشان سال پنج این در کمبودهایم چقدر

 هم معمولی دوست یک داشتن

 وت شأن در نکن را کار این که میکرد زمزمه گوشم در همیشه چون بودم؛ محروم
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 باید تو نکن، را کار آن. نیست

 یآمدنم چشم به االن اندازه به کمبودها این زمان آن شاید... و کنی رفتار خانومانه

 در درست من زمان آن در چون

 یستممینگر دیگر دیدی با قضیه آن به گود از بیرون در االن بودم، قضیه وسط.

 با و شدم خارج افکارم از سراسیمه. خورد ماشین به مهیبی صدای با که تقهای با

 سر دوباره و پرتاب جلو به شتاب

 با و یبهسخت. میلرزید پایم و دست و بود کندهشدن درحال قلبم. برگشتم جایم

 و شدم پیاده ماشین از لرزان پاهایی

 19  

 حرکت ماشین پشت بهسمتBMW.  حسابی و بود زده ماشینم عقب به ای

 کردم

 با. بود کرده داغان را ماشینم

 شد کج بهسمتش سرم کشید سرم بر که دادی.

 - دوبله؟ پارک جای ترددی پُر این به خیابون مگه خانوم

 رسید سر دست به گل پناه دادنم، جواب از قبل. بود درست کامالً حرفش.

 - میکشی؟ هوار چرا آقا خبرته چه

 برد پارچهایش مارکدار شلوار جیب به دست.

 - در مجلس وسط بفرمایید. آوردن تشریف گلچیدن از هم عروسخانم انگار

 باشید جریان.

 کرد اشاره خودش و من میان فاصله به دست دو هر با و.

14 
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 کوبید ماشینش کاپوت روی را گل عصبانیت با پناه.

 - هستی؟ طلبکارم رو، ماشین کردی داغون زدی

 آورد در جیبش از را موبایلش گوشی بیحوصله.

 - مقصره کی ببینم بیاد افسر میزنم زنگ االن بذار.

 زد کمر به دست طلبکار پناه.

 - میترسونی؟ افسر از رو ما. مرتیکه ببینم بزن

 31  

 ایستادم جلویش و کشیدمش عقب به کمی و گرفتم را پناه بازوی.

 - تموم من. مقصرم من میدونم. میکنیم صحبت بدید اجازه یهلحظه آقا

 میکنم پرداخت رو خسارتتون.

 متبهس بیدرنگ. آورد جوش به را خونم که زد نازنینم ماشین و من به پوزخندی

 و گواهینامه کارت و رفتم ماشین

 تشبهسم و برداشتم را بودیم کرده چاپ هتل برای جدیداً که کارتهایی از یکی

 در سعی که صدایی با. برگشتم

 دادم دستش به را کارتها نرود، باال تا داشتم کنترلش.

 - بیارید تشریف عصر۴ ساعت رأس فردا شما. شمس هتل مدیر هستم مجد ثریا

 پرداخت نقداً رو خسارتتون تا هتل

 کنم.

 رو و نماندم بعدیش عکسالعمل منتطر. شد خیرهام و رفت باال اَبرویش تای یک

 گفتم( بریمی) جذبه باهمان پناه به.
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 کشید فریاد بودند شده جمع دورمان که کسانی بهسمت پناه:

 کارتون پی برید شد تموم حلواها.

 رفتیم ماشین بهسمت و کشیدم را دستش.

 - کن ولشون بریم بیا.

 تجرع دیگر دفعه تا زدم را خالص تیر و برگشتم عقب به شدن سوار از قبل

 ندهد خودش به مرا دستانداختن.

 بود ایستاده جایش سر شده خشک هم هنوز.

 31  

 - ساعت نکنید، فراموش. قبلی وقت مجبورید بیارید تشریف دیرتر اگر۴

 موکول دیگه روز یه به قرارتون و بگیرید

 میشه.

 و االب نگاههای از همیشه. میکردم پا به خون حتماً میماندم بیشتر دقیقه چند اگر

 را خونم و بودم متنفر تحقیرآمیز

 میآورد جوش به.

 که مبودی نکرده فرار مهلکه از بیشتر کمی هنوز. افتادم راه و شدم ماشین سوار

 از هم من. زد خنده زیر بلند پناه

 زدم زُل روبهرو به دوباره و انداختم بهسمتش نگاهی. زدم لبخندی او خندهی.

 - پناه؟ چیه!

15 
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 گفت خنده میان بریدهبریده:

 - بود کرده هنگ بیچاره پسره هستی؟ کی دیگه تو دختر وای.

 را یهقض هزاربار از بیشتر خانه، به رسیدن تا. زد خنده زیر دوباره و گفت را این

 پیازداغهای افزودن و تاب و آب با

 زا هم هربار جدیدتر، داستانی و جدید لحنی با هربار هم آن. کرد تعریف فراوان

 اسم با و میرفت ریسه خنده

 31  

 BMWمیرسید نتیجه این به هم تَه ش و میکرد یاد پسر آن از ای.

 - کیه؟ کرده فکر. پرو پسره بود حقش

 بیشک .داشت را بد شرایط در حالم خوبکردن توانایی که بود کسی تنها او شاید

 شوخیهایش با تا نبود او اگر

 کسی دنبال به و میشدم بداخالق و بیاعصاب روز چند تا. کند خوب را حالم

 رفتار میلم برخالف کمی تا میگشتم

 دمیش راحت اعصابم صورت این در فقط. کنم خالی سرش را دقودلیم تا کند.

 میرگاهتع به فردا را ماشین تا دادم نگهبان به را ماشین ریموت خانه به رسیدن با

 و شدیم آسانسور سوار پناه با. ببرد

 وارد هک کردم تعارف او به اول و کردم باز را آپارتمانم در. رفتیم پنجم طبقه به

 شود.

 - خانوم بفرمایید.

 - کن روشن رو خونه المپای برو اول تو عزیزم نه.

 وشنر را سالن بزرگ لوستر آوردم، بیرون را کفشهایم شدم، وارد ببخشیدی با

 محض به. گفتم بفرماییدی و کردم
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 شد ولو سهنفره مبل روی و رفت مبلمان بهسمت درآورد، را روسریاش ورودش.

 - آخیش!

 رفتم سیار تلفن بهسمت و انداختم درآور روی را دستهکلیدم هم من.

 - فستفود؟ یا چلو شام؟ میخوری چی

 به اشاره انگشت با و بست را چشمهایش از یکی. آورد در را فککردن ادای کمی

 33  

 زد آرام ضربههایی مخالفش گونه.

 گفت آویزان لبهایی با و داد موضع تغییر یکدفعه:

 - میخواستم خونگی غذای من آخه.

 سرش و بکشم را موهایش خواست دلم بار اولین برای. بود مانده فقط همینم

 کنترل را خودم اما کنم؛ جیغجیغ

 کردم.

 ردگ صورت و بودند ست خوشحالتش چشمهای با که عسلیرنگ چتریهای آن با

 بود محال رفتهاش فرو چانه و

 و ملیح زیبایش چهره همچون دختر این باطن. نکند باز جا کسی دل   در که

 حس از پر دختر این چقدر. بود دلنشین

 چهره حالت از و میشد مشخص دقیقه هر در رفتارش با که حسهایی. بود

 میبردی درونش به پی دلنشینش.

 خودمانی بهشدت و بیشیلهپیله درونی.

16 
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 انداختم ساعت به نگاهی. بود شب۹.

 - دمب سفارش بگو چیزی یه. نیست درستکردن غذا واسه وقت پناه، دیروقته

 هم با میایم زودتر بعد دفعه. بخوریم

 34  

 میکنیم درست غذا.

 کوبید هم به را دستانش کودکانهای شادی با و نشست مبل روی زانو چهار.

 - جون آخ!

 با را لباسم تا میرفتم خانهام اتاق تنها بهسمت دست، به تلفن که همانطور

 پرسیدم کنم تعویض لباسراحتی:

 - میخوری؟ چی حاال

 - پیتزا!

 - اُکی.

 همانجا از

 زد داد.

 - استوایی. بگیر هم دلستر.

 ردمیک نگاه را دوروبرش کنجکاوی با. آمدم بیرون اتاق از و دادم سفارش را غذا.

 - داری قشنگی و نقلی خونه چه.

 کردم روشن را چایساز و رفتم آشپزخانه بهسمت.

 - عزیزم ممنونم.

 گذاشتم میز روی را میوه ظرف و رنگی باقلواهای بسته.

 - نکن تعارف بفرما.
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 - میکنی؟ زندگی تنها

 گفتم دلم در آه هزاران با و آمد لبهایم روی مصنوعی لبخندی:

 - آره.

 35  

 گذاشت دهانش در باقلوایی.

 - میکنن؟ زندگی دیگه جای خونوادهت

 - آره.

 - کردنت؟ زندگی تنها با ندارن مشکلی

 حالت اما «نداری خونوادهای هیچ ازاینبهبعد: »افتاد آخرش روز حرف به یادم

 جواب لبخند با و کردم حفظ را قبلیام

 دادم:

 - مشکلی؟ چه عزیزم نه

17 

 

 

 
 ادامهدار از و میکرد بیشتر را بغضم لحظه هر که بحثی عوضکردن برای و

 زندگیام راز که میترسیدم شدنش

 رفتم چایساز بهسمت و برخاستم جایم از. شود فاش.

 - ساده؟ یا میخوری عطری چای

 - خوشمزهتره عطری.

 - کردی؟ امتحان. هستم ه ل و بهارنارنج چای عاشق من
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 شد متمایل جلو به و انداخت ُاپن روی را تنش ذوق با.

 - میخوریم بهارنارنج چای همهش میریم که شیراز آره.

 36  

 ریختم کوچکم قوری در بهارنارنج برگ چند و ه ل حبه چند.

 - فوقالعادهست.

 داص به در، زنگ که گذاشتم میز روی و ریختم بلورم گ رد فنجانهای در را چایها

 را پیک تصویر آیفون از. آمد در

 رد جلوی. پوشیدم شومیزم روی بر مانتویی و کشیدم سرم روی را شالم. دیدم

 تحویل نگهبان از را غذاها تا رفتم

 بگیرم.

 رعط دست به فنجان پناه. بستم را در پایم با و شدم واحدم وارد دست به غذا

 میکشید نفس را چای خوش.

 - معرکهست این ثریا وای!

 - عزیزم جونت نوش.

 - میخوام اینا از بازم من.

 چیدم چهارنفرهام ناهارخوری میز روی تندتند را مخلفاتش و پیتزا.

 - میکنم درست واسهت بازم شام از بعد. بخور رو شامت بیا.

 .من نه میکرد، صحبت خانوادهاش از او نه. گفتیم دری هر از دوازده ساعت تا

 مسائلی و میگفتیم خودمان از دو هر

 میچرخید خودمان محور حول   که.

 تعارفهای جواب در و کرد عزمرفتن آژانس به زنگزدن با دوازده ساعت باالخره

 که گفت ماندنش شب برای من
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 بگذراند خودشان خانه بهجز جایی را شب است مخالف برادرش.

 37  

*** 

 کشید سرکی پارتیشن ـل*بغـ از.

 - نیومده؟ هنوز

 انداختم ساعتدیواری به نگاهی و گذاشتم میز روی را یادداشتم دفترچه.

 - هنوز نه.

18 

 

 

 
 - که چهاره ساعت!

 خورد در به تقهای که بود نشده تمام حرفش هنوز.

 - خودشه! آنتایمه چقد.

 کارهای از دست دختر این. دوید خودش قسمت بهسمت و پرید جایش از

 برنمیداشت بچگانهاش.

 - میگه چی ببینم بدم گوش میخوام. اینجام من نفهمه.

 گفتم لبخند با و دادم تکانی را دستم:

 - شو قایم! هیس.

 .بیاید باید سمت کدام به بفهمد اتاق به ورود با تا کردم حرکت اتاق در بهسمت

 شلوار و مانتو جلوی به دستی

 کردم باز را در و کشیدم رسمیام.
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 انروب زیبای جعبهفلزی با خوشدوختش مشکیرنگ شلوار و کت در پوشیده

 38  

 جلو به قدمی دستش در پیچیدهشده

 گذاشت.

 - سالم!

 گرفت بهسمتم را شکالت باکس و.

 - نداره رو شما قابل.

 تاقما در چیدهشده نیمست و خودم قسمت بهسمت و گرفتم دستش از را باکس

 کردم راهنماییاش.

 - بفرمایید. ممنون سالم.

 بود دهش تقسیم قسمت سه به که غیرعادیش چیدمان و اتاق به نگاهی تعجب با

 نشست تکی مبل روی و انداخت.

 .دادم چای فنجان دو سفارش و برداشتم را تلفن گذاشتم، میز روی را باکس

 نشستم روبهرویش.

 - رو خسارتتون میزان. مطلب اصل سر  میرم مقدمهچینی بدون. اومدید خوش

 میکشم روز چک من بگید.

 و کشید بیرون کتش داخلی جیب از را دیگر کارت یک و گواهینامهام کارت

 گذاشت میز روی.

 - رسیدم خدمتتون مهمتری کار برای. نیومدم خسارت گرفتن برای من.

 پرید باال ناخودآگاه چپم سمت ابروی.

 - کاری؟ چه آوردید؟ تشریف علت چه به پس

 کرد میز روی کارت به اشارهای.
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 -شفق مسافربری و هواپیمایی آژانس مدیرعامل هستم، میرعمادی آذین.

 کرده کیش را او کارت روکردن با من دیروز. پریدند باال ابرویم دو هر اینبار

 مرا کارت روکردن با او امروز و بودم

 بود کرده مات.

19 

 

 

 
 آوردم زبان به را میگذشت ذهنم در آنچه.

 - نمیشم منظورتون متوجه.

 زا بعد. شد وارد چای سینی با خدمهها از یکی و خورد در به تقهای حین همین در

 روی بر مخلفاتش و چای چیدن

 شد خارج در از من طرف از تشکری با میز.

 انگار. زد هتکی مبل پشتی به و رفت عقبتر کمی کرد، باز را کتش تکی دکمهی

 آماده سخنرانی برای را خودش

 میکرد.

 - نم نظر زیر آژانس به مربوط کارهای تموم علناً ولی هستند پدرم آژانس مدیر

 من. میشه انجام من هماهنگی با و

 کنم شراکت شما با دارم قصد.

 تعجبم انگار. میگشتم آمدهام در حدقه از چشمان دنبال به زمین روی اینبار

 41  
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 بدون که بود مشهود زیادی

 داد ادامه من طرف از اظهارنظری:

 - مسافرانتون برای شما و میکنیم رزرو رو شما هتل مسافرانمون ا سکان برای ما

 این. کنید تهیه بلیط ما آژانس از

 ما تا هست بیشتر شما سود حتی که هست دوطرفه شراکت یه.

 گفتم زیرلب اوهومی:

 - بکنید؟ من حق در رو بزرگ لطف این میخواید حسابی چه رو بپرسم میشه

 داد ادامه و نیاورد خودش روی به اما بود؛ تمسخرآمیز کمی لحنم:

 - دوطرفهست شراکت یه که گفتم.

 - بیشتره ما سود گفتید ولی!

 - تقریباً.

 - ادامهش؟ خب جالب چه

 - چی؟ ادامه

 - .کردم تصادف شما با دیروز من. نیست قانعکننده من واسه اصالً دلیالتون

 رو خسارتتون بیاید شما بود قرار امروز

 سابیح چه رو نمیدونم اصالً که کردید مواجهه پیشنهاد یه با رو من االن. بگیرید

 هست؟ علت چه به و

 گذاشت زانوهایش روی را دستانش و آمد جلو کمی.

 - اقامت مکان به نیاز گردشگریمون تورهای علیالخصوص مسافرانمون برای ما

 و مهمانسراها هتلها، با. داریم
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 مورد هک میکنیم ذکر قرارداد توی رو بندهایی و میبندیم قرارداد رستورانها حتی
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 باشن طرف دو هر توافق.

 اونا هم میبریم سود اونا اسمورسم از ما هم اینطوری.

 - کردید؟ انتخاب مارو هتل چرا

11 

 

 

 
 - رو نامی به آژانس ما که همونطور. میزنه رو اول حرف مشتری رضایت ما برای

 اندازه به هم شما هتل داریم،

 خوبی معرفهای میتونیم چون ماست دوی  هر نفع به این. هست مشهور کافی

 همونطور قطعاً. باشیم هم برای

 رو خودتون خاص مشتریهای هم شما داریم رو خودمون خاص مشتریهای ما که

 تبادل باعث شراکت این. دارید

 میشه هم مشتریها این.

 - بدم قولی شما به همینطوری نمیتونم کنم تحقیق باید من اما.

 گرفت بهسمتم را کوچک و دکمهدار پوشهای.

 -. نیدک مطالعه موضوع این درباره بیشتر اطالعات بهمنظور رو پوشه این میتونید

 بازم. شده نوشته مکتوب همهچیز

 ات بگیرید تماس میتونید هست کارت روی من موبایل شماره داشتید سؤالی
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 بدم توضیح بیشتر.

 را آن تشدس در پوشهی به نسبت من بیتوجهی با و صحبتهایش تمامشدن از بعد
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 گذاشت میز روی.

 - چیه؟ نظرتون

 گرفتم بودم آن میخ که میز لبهی از را نگاهم.

 - دارم شریک من آخه بدم، نظر نمیتونم تنها من.

 - ونباهاش ببینم هم رو ایشون که بزارید مالقات وقت یه. نداره مشکلی من برای

 اگه رو شمارشون یا کنم، صحبت

 میگیرم تماس باهاشون خودم من کنید لطف میشه.

 تنداش به برسد چه ندیدهام تابهحال را شریکم من که نمیدانست او! مسخره چه

 او از شماره!

 کردم صاف کمی را صدایم.

 - شد سرد چاییتون بفرمایید. میکنم صحبت باهاشون خودم من.

 رفتن قصد بودند شراکت محور حولِ   همه که صحبتهایی و چای خوردن از بعد

 من جایش سر از بلندشدن با. کرد

 شدم بلند هم.

 - نکردم پرداخت رو شما ماشین خسارت من میرعمادی آقای.

 - نمیخوام خسارت شما از من نیست، مهمی موضوع اصالً.

 بود غیرمحال چیزی چنین که. کند خودش مدیون مرا میخواست.

 - پرداخت رو خسارتتون وقت هر. نمیکنم قبول رو موضوع این من بههیچوجه
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 پیشنهادتون مورد در اونوقت کردم

 میکنم فکر.

 بود شده عاصی من محکم لحن و لجبازی از انگار.
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 - تحویل رو ماشین زمان هر چَشم. نگرفتم تعمیرگاه از رو ماشینم هنوز من

 میگیرم شما از رو خسارت گرفتم.

 - میشه موکول بعد به هم شراکت مورد در ما صحبتکردن پس.

11 

 

 

 
 چرخاند حدقه در را سیاهش بهشدت چشمان.

 - براتون میفرستم فردا من باشه.

 رفت در سمت به محکم قدمهای و حرص با او و زدم رضایتبخشی لبخند.

 - با و نشه ختم همینجا به آشنایی این امیدوارم. خوشبختم آشناییتون از

 کنه پیدا ادامه شراکتمون.

 - برسیم مطلوبی نتیجه به امیدوارم هم من! همچنین.

 ودب تبلتش در سرش که همانطور پارتیشن کنار از پناه در، از شدنش خارج با

 آمد بهسمتم.

 - پیشنهادش؟ مورد در چیه نظرت

 انداختم باال را شانهام.
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 - نمیدونم.

 گرفتم سمتش به و برداشتم را دکمهدار پوشه رفتم، میز بهسمت:

 - ام. نمیارم در سر چیزی از که من چیه؟ نظرش ببین بده داداشت نشون   رو این

 این ندیدیم نزدیک از هنوز که
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 رو جنابعالی داداش.

 - هکن بررسی که میدم رو این من. شده خلوتتر سرش االن بود درگیر مدت یه.

 -. گیریمب تصمیم بهتر میکنه کمک داداشت. ندارم تجربهای من. تو با خبر پس

 کنم تحقیق حسابی باید منم.

 گرفت جلویم را تبلتش.

 - ساشونعک. تهرانه مسافربری آژانسای بزرگترین از یکی اونا آژانس ثریا ببین

 موقعیت یه این. ببین رو

 االترب پله ده کمکم اینجا از رو جایگاهمون میتونیم اونا اسم با ما فوقالعادهست

 ببریم.

 اصخ ژستی با رسمی شلوار و کت در پوشیده پدرش کنار در که آذین به خیره

 گفتم بود ایستاده:

 - رسم و اسم خودمون اندازه به هم ما. نیست کوچیکی هتل هم شمس هتل

 داریم.

 - رو فرصت این نده دست از میگم که من.

 - داره یبستگ هم تو داداش تصمیم به بگیرم، تصمیم نمیتونم تنهایی که من.

*** 
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 ۲فصل

 داشت قرار آن در خودکار که دیگرم دست با و کردم موهایم بند را دستم

 کردم زیرورو را روبهرویم برگههای.

 دتأیی برای باید ماه هر که بود حسابداری به مربوط برگههای به حواسم همهی

 میشد امضا زیرشان و میآمد.
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 که ردمب چاینبات بزرگ لیوان برداشتن برای را دستم بودم، درگیر که همانطور

 به دستم آرام   ضربهی با ناگهان

 شد میز پخش لبهاش.

11 

 

 

 
 شده سانیک چاینبات با برگهها کل. کشیدم بلندی «هین» و پریدم جایم از سریع

 حسابدار بیاتی آقای اگر. بودند

 .یزدم را سکته حتماً میدید را اینها حساس، و مقرراتی بهشدت و مرتب مرد هتل،

 ناقصش نوع از هم آن!

 ههابرگ همهی بهناچار. میچکید چایی ازشان برمیداشتم میز روی از که را برگهها

 اتاق مبلمان وسط میز روی را

 است شده چسبناک اتاقم تمام که بود این غصهام تمام. چیدم.

 از. یایدب اتاقم به تا خواستم بیاتی آقای از و گرفتم تماس حسابداری قسمت با

 46  

 سرمای هم پناه رنگینکمانم شانس

 بود نیامده امروز و بود خورده بدی.

 دور رگهای. شده چروکیده و چای َلک از پر برگههای دیدن با بیاتی آقای

 میخ و زدند بیرون بهشدت چشمش

 زدم صدایش. بود بیچاره برگههای:

 - بیاتی؟ آقای
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 من جز اگر دارم حتم. برگرداند بهسمتم را سرش خراب اعصابی و گیجی با

 داشت قرار روبهرویش دیگری شخص

 شود خفه تا میچپاند دهانش در را برگهها همهی!

 - خانوم بله!

 - کرد؟ کاریشون میشه

 - خدمتتون میارم مینویسم مرتب رو همه دوباره بدید مهلت بهم روز چند.

 پرسیدم دوباره حرفش به بیتوجه:

 - شده پاک بعضیهاشون عدد چون دارید؟ ازشون چکنویسی یا کپی.

 - بود همین مرتبشده نسخهی تنها. هستن نامرتب ولی دارم؛ بله.

 کرد جریترش که کشیدم راحتی نفس.

 - همه هتاییس میتونیم شب تا. بمونه بگید هم کمکحسابدار به کمکتون، میام من

 کنیم؟ مرتب و بنویسیم رو

 شد گرد چشمانش تعجب با.

 - شب؟ تا

 47  

 - میکنم در حقوق برابر دو با اضافهکاری براتون نباشید نگران اصالً. شب تا بله.

 گفت بهناچار و کرد اینپاوآنپا کمی:

 - چشم خانوم؟ بگم چی.

 - اومدم هم من بخورید ناهارتونو شما تا پس.

 شده حک انگشتانم روی مداد جای  میکردم حس. کشید طول شب تا کارمان

 اثر بر اشارهام انگشت. است

 بود شده بیحس ماشینحساب دکمههای روی ضربهزدن.
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 و کنم جمع را وسایلم تا رفتم اتاقم بهسمت. شد تمام کارمان۲۲ ساعت باالخره

 عمیق خواب یک دلم. بروم خانه به

 نور یک جز. کردم باز را اتاق در. کند بهدر تنم از را خستگی تا میخواست

 از هالهای در همهجا دیوارکوب کمسوی

 بود رفته فرو سیاهی.

 راه بهزور که میکرد درد مدت طوالنی نشستن بهخاطر بدنم عضالت آنقدر

 تاریک اتاق به بیتوجه. میرفتم

 مانداریمه گیت با و برداشتم را تلفن میز جلوی از ایستاده. رفتم میزم بهسمت

 گرفتم تماس.
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 - خونه برسونه منو باشه در جلو بگید رانندهها از یکی به.

 آمد صدایی که بود نشده تمام حرفم هنوز:

 - میرسونمتون من!

 چهار من و شد زمین پخش تلفن باال بهسمت پرشم شدت از. کشیدم بنفشی جیغ

 به و پریدم میز روی پا و دست

 مشخص درست کمنوری آن در صورتش که قامت بلند مردی. برگشتم عقب

 از. بود ایستاده پارتیشن کنار نبود

 دآور باال بهسمت را دستش و شده متمایل جلو بهسمت ُهولزده من جیغ صدای.
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 - نترسید خانوم، نترسید.

 گفتم تتهپته با:

 - میکنی؟ چیکار اینجا هستی؟ کی تو

 هک چیزی اولین و کشیدم میز روی را دستم جیغزنان که گذاشت جلو به قدمی

 و برداشتم را آمد دستم دم

 گرفتم بهسمتش را آهنی بزرگ منگنهزن تهدیدکنان.

 - نیا جلو.

 تبرگش عقب به را آمده جلو قدمهای و آورد باال تسلیم نشانهی به را دستانش.

 - هستم ایرانی من باشید آروم.

 - ی؟میکن چیکار من اتاق تو بگو هستی، کجایی که چه من به. خارجیم من البد

 دزدی؟ نکنه

 بیشتر بُرنده چاقویی همچون را منگنهزن و شد گ رد وحشت از چشمانم

 49  

 دادم تکانی و گرفتم بهسمتش.

 - میخوای؟ چی من جون از

 بود مشخص باریکش لبخند هم نور کمرنگی آن در.

 - مجد ثریا خانوم شما مگه جنابعالی، شریک. هستم ایرانی محمدطاها من خانوم

 نیستید؟

 هادزد به عمراً کتوشلوار آن با. انداختم سرتاپایش به نگاهی دقت با اینبار

 میخورد.

 ندادم موضعم در تغییری هم باز ولی.

 - میگی؟ راست که معلوم کجا از
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 .ردک خارج کیفپولش از را شناساییاش کارت و برد شلوارش جیب در را دستش

 و آمد بهسمتم قدمی چند نامطمئن

 با ناگهان و کردم ریز اسمش خواندن برای را چشمانم. گرفت جلویم را کارت

 گردشده، چشمانی با اسمش، دیدن

 تاقا در که کردم پنهان پشتسرم را منگنهزن و پریدم پایین میز روی از هولزده

 از نفر چند و شد باز بهشدت

 پریدند داخل به مهمانداران.
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 - مجد خانوم! مجد خانوم!

 کشید فریاد و برگشت بهسمتشان خشم با محمدطاها.

 - ؟نداره نظم خرابشده این تو؟ میپرید نزده در که بیدروپیکره اتاق این مگه

 هب ساکت که بیچاره مهمانداران به برسد چه کردم، کُپ هم من عصبانیتش از

 بودند چسبیده دیوار.

 کشید فریاد و گرفت در بهسمت را دستش:

 - بیرون.

 هم من. بستند پشتسرشان را در و شدند خارج اتاق از سریع بیحرف مهماندارن

 ایستاده ساکت چسبیده، میز به

 ودب این من ذهنی معضل لحظه آن در. کشید سیاهرنگش موهای در دستی. بودم
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 روشن را لوسترها کسی چرا که

 نمیکند؟

 - میرسونمتون من.

 بردارم را زمین روی شده پخش تلفن تا شدم خم.

 - نمیشم مزاحتمون. ازتون ممنونم.

 - تعارفکردن پس. هستم شما همکار و شریک من. نمیکنه کار دیگه تلفن اون

 میشه ساعتی چند. بذارید کنار رو

 داشتم دیگه. کنم صحبت باهاتون موضوعی مورد در تا بودم منتظرتون که

 آوردید تشریف که میرفتم.

 کنزدی هم به را کتش لبههای من طرف از جوابی برای منتظرماندن بدون بعد و

 51  

 رفت در بهسمت و کرد.

 - منتظرم ماشین تو.

 بنز مرسدس بهسمت زد که بوقی تک با و شدم خارج هتل ورودی در از

 مشکیرنگSکردم حرکت کالسش.

 باز داخل از را جلو در و شد خم که بودم ایستاده عقب و جلو در دو بین مردد

 روی را کیفم و نشستم معذب. کرد

 آن از .میکشیدم خجالت قبل دقیقه چند اتفاقات بهخاطر هم هنوز. گذاشتم پایم

 با. بودم متنفر کذایی منگنهزن

 کردم زمزمه آرام بهشدت و گرفته صدایی:

 - ممنونم.

 شده بودنم معذب متوجه هم او انگار. پرسید را آدرس و زد لب میکنمی خواهش
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 سکوت شکستن برای که بود

 مورد موزیک و برد ماشین پخش دستگاه بهسمت را دستش ماشین فضای

 کرد پلی را نظرش.

15 

 

 

 
 ردک کم را پخش دستگاه صدای. انداخت طنین ماشین در موبایلش زنگ صدای

 داد جواب و:

 51  

 - بابایی جانم!

 در حواسم تمام اما ماندم؛ خیره جلو به بیصدا و شد گشاد چشمهایم ناخودآگاه

 بود گفته. بود تماسش و او پی

 هیچچیزی الًک! بود نگفته من به اینباره در چیزی که پناه بود؟ متأهل مگر بابایی؟

 بود نگفته برادرش و خانواده از.

 ...- 

 - نکن بهونهگیری. میام منم بخواب تو.

 ...- 

 _ پسرم باشه.

 ...- 

 - مگه حصب فردا بخواب پس! داری تنبیه موندی بیدار هم موقع این تا بابا نفس 

 مهد؟ بری نباید
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 ...- 

 - مهرداد!

 که بود زیاد آنقدر صدایش تحکم اما بود؛ خشم از دور به و محکم لحنش

 میکرد وادار اطاعت به را فرد ناخودآگاه.

 ...- 

 - نکن اذیت رو پناه عمه شبخوش. پسرم آفرین.

 اهناخودآگ. گذاشت پنجره لبهی را چپش دست آرنج. تماسش قطعکردن از بعد

 انگشت و چپ دست بهسمت نگاهم

 چپشان دست به اول مردم تأهل اثبات برای که است عادتی چه. رفت حلقهاش

 میکنیم؟ نگاه

 53  

 راداف از بعضی که دیگر معادلهای بههمریختن هم این. نبود حلقهای دستش در

 برای که دالیالتی به متأهل

 نمیپوشند حلقه است قانعکننده فقط خودشان.

 شدم خیابان خیرهی دوباره و دادم تکان تأسف روی از سری.

 که مزد تعارفی و کردم تشکری پیادهشدنم از قبل. داشت نگه ساختمان جلوی

 یک ساعت معموالً  چون. کرد رد

 دنمیرو کسی خانهی به شیرینی و چای صرف و مهمانی برای کسی نیمهشب.

 زد صدایم و کشید پایین را شیشه که بستم را در و شدم پیاده:

 - مجد خانوم!

 - بله؟

 - که کنم صحبت باهاتون میرعمادی آقای شراکت موضوع مورد در میخواستم
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 مناسبی زمان االن میکنم فکر

 میکنیم صحبت میبینمتون هتل فردا نیست،.

16 

 

 

 
 دادم تکانی را سرم.

 - خدافظ.ً حتما بله.

 - نگهدار خدا.

 54  

 سرم،پشت در بستهشدن با. رفتم ساختمان ورودی بهسمت و دادم تکان دستی

 دور و ماشین الستیکهای صدای

 رسید گوشم به شدنش.

 با اههمر و رفت اتاقکش بهسمت بود کرده باز برایم را در که ساختمان سرایدار

 آمد بهسمتم پاکتی و ماشین ریموت.

 - قبض. گرفتم تعمیرگاه از عصر امروز. ماشین ریموت اینم خانوم بفرمایید

 پاکته تو تعمیرگاهم.

 - فیاضی آقای ممنون!

 دادم شدست به زیاد اصرار با و کشیدم بیرون تراولی. بردم کیفم داخل به دست.

 - کردید لطف.

 درآور روی را تعمیرگاه قبض و دستهکلیدم آپارتمان به ورودم محض به

 و کردم پرت سالن وسط به را کیفم. انداختم
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 کنم تخلیه بیچاره کیف سر را حرصم داشتم سعی. زدم آن به لگدی.

 - لعنتی!

 یرونب لباسهای همان با و افتادم راه اتاق بهسمت شده آشوالش کیف به بیتوجه

 کردم پرت تخت روی را خودم

 زا بعد. کردم خارجش سرم از و باز را ساتنم روسری گره. شدم خیره سقف به و

 محض، سکوت در فکرکردن کمی

 گرفت برم در خواب سقف به خیره.

*** 
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 کالفه باری چند را خانهام کوچک سالن عرض و طول دوباره و کشیدم را موهایم

 را اعصابم صبح تماس. کردم طی

 در. میرفتم راه فقط و بودم فکر در. برنمیآمد دستم از کاری و بود بههمریخته

 به شروع بیدلیل مواقعی چنین

 .نبودم اطرافم متوجه که بود زیاد ذهنم درگیریهای آنقدر. میکردم راهرفتن

 مبل پایهی به پایم انگشت ناگهان

 در ار انگشتم و نشستم چهارزانو مبل کنار همانجا. شد بلند نالهام و کرد برخورد

 وسط از ناخنم. گرفتم دست

 پخش موهایم که کوبیدم مبل نرم دسته به را سرم باری چند. بود شکسته

 صورتم

 و زدم گریه زیر  بیاختیار. شد

 دوباره. ردممیک حس وجودم بندبند با را بالتکلیفی. پوشاندم دستانم با را صورتم

 جایم از آتش روی اسپند همچون
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 از را لمموبای. بازگشتم را رفته راه دوباره و رفتم اتاقم بهسمت قدمی چند. پریدم

 مورد شماره و برداشتم مبل روی

 گرفتم را نظرم.

 - بفرست رو بیمارستان آدرس.

17 
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 بافت  پانچوی. رفتم اتاقم بهسمت دو با و نشدم کردنش صحبت منتظر

 و کرمیرنگ بافت بلوز روی را مشکیرنگم

 رمس روی را آمد دستم دَم که شالی اولین و پوشیدم پشمیام مشکی ساپورت

 کیفپول موبایل، برداشتن با. کشیدم

 شدم خارج در از ماشینم ریموت  و.

 را اشینم بیمارستان به رسیدن با. میراندم بیمارستان بهسمت سرعت آخرین با

 بهسمت دواندوان و کردم پارک

 رفتم پرستاری ایستگاه.

 - کجاست؟ قلب بخش خانوم ببخشید

 - راهرو انتهای چپ، سمت سوم، طبقهی.

 سانسورآ برای منتظرماندن طاقت. رفتم پلهها بهسمت سرعت با و کردم تشکری

 نداشتم را.

 ارانگ. میچرخیدم خودم دور گیجوارانه نفسنفسزنان سوم، طبقه به رسیدن با
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 پاک ذهنم اطالعات تمام یکلحظه

 پشت ار صورتم و نشستم انتظار صندلیهای روی مستأصل قیافهای با. بود شده

 فشارم. کردم پنهان دستهایم

 میرفت گیج سرم و بود افتاده.

 نفر ندچ از پرسیدن با و شدم بلند جایم از شد، بهتر حالم که دقیقهای چند از بعد

 کردم پیدا را قلب بخش باالخره.

 رفتم پرستاری ایستگاه بهسمت دوباره.

 57  

 - مجد؟ باقر دارید؟ مجد اسم به بیماری شما خانوم ببخشید

 از بود گذاشته بینیاش نوک روی را شکیاشم ف رم با بزرگ عینک که پرستاری

 با و زد ُزل من به عینک باالی

 -باال را جلویش برگههای باری چند بود آورده در را لجم حسابی که خونسردی،

 کرد پایین.

 - خانوم بله.

 - چطوره؟ وضعشون بگید میشه

 - یکشون درجه اقوام اختیار در فقط رو بیمار شخصی اطالعات ما خانوم نخیر

 دارید؟ نسبتی باهاشون شما. میذاریم

 - هستند پدرم بله.

*** 

 به نگاهی .میدادم تکان را پاهایم استرس با و بودم نشسته اتاقش در دکتر منتظر

 جایم از کالفه و انداختم ساعتم

 باشدت را پاهایم و نشستم جایم سر   دوباره و رفتم راه قدمی چند. برخاستم
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 دادم تکان بیشتری.

 در دهپوشی بود، یکدست سفید  پرفسوری ریشهای با میانسال مردی که دکتر

 زرد راهراه کراوات و سفید یونیفرم-

 شدم بلند جایم از احترامش به. شد اتاق وارد نقرهای.

 - نباشید خسته! دکتر سالم.

 کرد اشارهای بودم نشسته آن روی که صندلیای بهسمت دستش با.

18 

 58  

 

 

 
 - بفرمایید! خانوم سالم.

 پرسیدم بیطاقت بالفاصله:

 - چطوره؟ پدرم حال 

 کرد قفل درهم و گذاشت میز روی را دستهایش.

 - گایر از تا سه. هستند بستری که میشه هفتهای یک. نداره تعریفی حالشون

 بشن عمل باید و گرفته قلبشون.

 هب بودند باریدن آماده لحظه هر که چشمانی با و زدم لب خدایی ناله با لب زیر

 پرسیدم و زدم زل دکتر:

 - هستید؟ چی منتظر نمیکنید؟ عملش چرا پس

 - نیدک واریز رو هزینه عمل از قبل باید ولی داره؛ ربط بیمارستان به مسائل این

 ظاهراً که بیمارستان حساب به
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 نکردن پرداخت هزینهای هنوز شما خانواده.

 رفشا زانوهایم روی محکم را انگشتهایم. نشست کمرم تیرهی بر سردی عرق

 حال در بغض شدت از. دادم

 قورت دهانم آب فروبردن با را بغضم میکردم سعی چه هر. بودم خفهشدن

 گلویم قلوهسنگی همچون. نمیشد بدهم

 .بودم بیخبر خانوادهام احوال از که من سر بر خاک. میخراشید و میزد چنگ را

 59  

 بر بالیی چه میفهمیدم دیرتر اگر

 میآمد؟ عزیزانم سر

 گفتم میلرزید بغض شدت از که صدایی با و شدم بلند جایم از سریع:

 - میکنید؟ عملش کی کنم، پرداخت االن همین رو عمل هزینهی

 زد لبخندی دکتر.

 - میشن عمل فردا-امروز کنید، پرداخت رو هزینه شما! نباش عجول.

 با تکراری صحنه همین مرا؟ حال میفهمید چه دکتر. بود میان در عزیزم جان 

 برای هزاربار روزانه متفاوت آدمهای

 میافتاد اتفاق او.

 میچرخد پول پایه بر المذهبش عقربههای تمام که زندگی این به لعنت.

 نوقتآ. بودند نکرده برایش کاری و بود بستری بیمارستان در هفته یک پدر

 سرکوفت من به همیشه پدرم

 میزد را محالم آرزوهای و بلندپروازی.

 ردمک پرداخت کارتم کشیدن با را هزینه و رفتم حسابداری بهسمت بیدرنگ.

 پشت. تممیرف جلو به سرککشیدن با هستند پلیس تعقیب در که دزدانی همچون
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 دوباره و شدم پنهان ستونی

 دعا ،دست به دعا کتاب مشکیرنگش، چادر آن در پوشیده مادرم. کشیدم سَرکی

 را راهرو عرض خواهرم. میخواند

 نشسته یوارد بر تکیه و زمین روی تن به سربازی لباس برادرم و میرفت باالپایین

 روی را راستش دست و بود

 61  

 بود گذاشته سرش.

19 

 

 

 
 دمخو به سال پنج این در. بود شده عوض قیافههایشان چقدر. شد روان اشکهایم

 به نزدیکشدن و اجازهدیدن

 دیدنشان با که داشتم خبر بیجنبهام دل از چون. بودم نداده را هیچکدامشان

 اوج بهسمتشان و شد خواهد هوایی

 نشستم زمین روی و خوردم سُر میگیرد،.

 - مجد خانوم!

 باال بهسمت و کشیدم باال را دماغم کردم، پاک دستهایم با تندتند را اشکهایم

 سرم باالی درست. کردم نگاه

 بود ایستاده.

 - خوبه؟ حالتون

 را لبهایم .کنند فوران بیشتری شدت با اشکهایم تا بودم جمله همین منتطر انگار
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 به را سرم و فشردم هم به

 دادم تکان نفی نشانهی.

 نشست زانو روی و شد خم.

 - شید؟ بلند کنم کمکتون میخواید نشستید؟ اینجا چرا افتاده؟ اتفاقی

 61  

 اشراهنمایی با و شدم بلند دیوار به دستم گرفتن با. دادم تکان را سرم دوباره

 در شده چیده صندلیهای بهسمت

 نشستیم و رفتیم دیگر سمت.

 یقهدق چند. کردم خم رویشان را سرم و گذاشتم جلو صندلی روی بر را دستم دو

 خوراکی کیسه و آب بطری با بعد

 با .گرفت بهسمتم و کرد باز را آب بطری سر. نشست کنارم دوباره دست به

 دستم در شده مچاله کاغذی دستمال

 گرفتم دستش از را بطری و کردم پاک را دماغم.

 - ممنونم.

 کرد تکرار را سؤالش دوباره:

 - افتاده؟ اتفاقی

 بهسمتش را دردمندم نگاه

 دوختم.

 - نیست خوب اصالً حالش. بستریه اینجا پدرم.

 و ودب شنیده من زبان از کسی را پدر اسم سال پنج از بعد. زدم زیر گریه دوباره و

 بهجای که بود شرایطی در این

 میزد چنگ را قلبم عمیقی غم  خوشحالشدن.
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 آوردش باالتر کمی و گذاشت دستم در آب بطری زیر را دستش.

 - هستند؟ قلب بخش. بیاد جا حالتون بخورید آب یهکم

 دادم تکان را سرم.

 61  

31 

 

 

 
 - ماست باهاشون االن من هستند بیمارستان این قلب دکتر پدرم دوستان از یکی

 نیست نگرانی جای. میگیرم

 هستند شناختهشده قلب دکتر بهترین ایشون.

 گرفت فاصله من از قدمی چند تماس، برقرارکردن با و برخاست جایش از.

 و دست که مواقعی چنین در آدم که است خوب چقدر. گرفت آرام دلم ته کمی

 در را کسی میکند گم را پایش

 باشد کسی فقط غریبه، چند هر باشد، داشته کنارش.

 پرسید پچپچکنان و آمد بهسمتم:

 - چیه؟ پدرتون اسم

 دادم جواب گرفته صدایی با:

 - مجد باقر!

 قطعکردن با و کرد صحبت کلمهای چند. گفت را پدرم اسم و داد تکان سری

 خندهرو و گرفت جا کنارم تماسش

 گفت:
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 - هک رفتند االنم دارن، عمل پنج ساعت. افتاد جلو عملشون بنده پارتیبازی با

 کنن آمادشون عمل برای.
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 خسارت که بود نشده روز دو هنوز. میریخت بیرون طالیی ستارههای چشمانم از

 کرده پرداخت بهزور را ماشینش

 شدم مدیونش باز که بودم.

 پرسیدم گریه میان لبخندی با:

 - میگید؟ راست

 - کنید؟ خوشحالشون بدید خبر خانوادهتون به نمیخواید. بله

 رد مچاله دستمالکاغذی ریزریزکردن مشغول سربهزیر و کشیدم دل ته از آهی

 شدم دستم.

 - متوجه خودشون. اینجام من نمیدونن اونا. نه

 میشن

. 

 سؤال شکر را خدا که ندید مناسب را وضعیت انگار

 نپرسید دیگری.

 - ازتون ممنونم.

 - خوردین؟ ناهار شما. نکردم کاری میکنم، خواهش

 را بعدازظهر۲ عقربههایش. انداختم بیمارستان سفیدرنگ بزرگ ساعت به نگاهی

 میدادند نشان.

 - نه.

 - پاشید. انداختین راه که گریهزاریای همه اون با میاین در پا از که اینطوری
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 انرژی که بخوریم چیزی یه بریم

 دیگه ساعت چند واسه باشید داشته.

 64  

 - میشمن مزاحمتون من برسید کارتون به برید شما ولی کمکتون؛ بابت ممنون.

31 

 

 

 
 - تنهاتون شرایط این تو که ندارید توقع. تعطیله کار امروز چیه؟ مزاحمت

 بزارم؟

 - بشید اذیت من بهخاطر نمیخوام ولی ازتون؛ ممنونم.

 کشید درهم مصنوعی را ابروهایش.

 - و یمبخور ناهار هست بیمارستان نزدیک رستوران یه پاشید رو، حرفا این نزنید

 برگردیم زود.

 دادم تکان نفی نشانه به را سرم.

 - بیفته اتفاقی نبودم تو میترسم. بکنم دل اینجا از نمیتونم نه.

 - برگردم و بگیرم غذا من تا باشید همینجا شما پس باشه.

 آمد بهسمتم بیرنگ کیسهای در پیچیدهشده فویل غذاهای با.

 - بخوره بهتون باد یهکم بیرون؟ بریم موافقید دلگیره، و خفه بیمارستان فضای

 میشه بهتر هم حالتون.

 هک میرعمادی آذین و من پاییزی عصر یک در. بود تحمل قابل اما سرد کمی هوا

 نازل آسمان از فرشتهای همچون
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 حوصله و میکرد چهکار بیمارستان در که نمیدانستم هم هنوز و بود شده

 65  

 نداشتم، هم را شرایط این در پرسیدن

 بودیم نشسته بیمارستان حیاط فلزی نیمکتهای روی.

 شماره انداختم؛ مانیتورش به نگاهی و آمدم در فکر از موبایلم زنگخوردن با

 صدایی با و بیحوصله. بود ناشناس

 دادم جواب خشدار:

 - بفرمایید بله.

 - هستم ایرانی. سالم!

 شد زده جرقهای بیجانم مغز در.

 - امرتون بفرمایید! ایرانی آقای سالم.

 - صحبت میرعمادی آقای موضوع مورد در هم با بود قرار هتل؟ نیومدین امروز

 و گرفتم پناه از رو شمارتون. کنیم

 گرفتم تماس باهاتون.

 پرسید و کرد مکثی:

 - گرفته بدجوری صداتون آخه دارید؟ کسالتی اومده؟ پیش مشکلی.

 انداختم میکرد باز را غذا فویلهای و بود نشسته کنارم که آذین به نگاهی.

 - امبی نمیتونم رو آینده روز چند و امروز که اومده پیش واسهم مشکلی راستش.

 - افتاده؟ اتفاقی

 - هستند بستری بیمارستان پدرم.

 - میاد؟ بر من دست از کمکی. متأسفم واقعاً

31 
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 - شما دوش رو میفته هتل کارای من نبود در فقط. ازتون ممنونم نه.

 - شه بهتر حالشون زودتر انشاءاللّه. نداره اشکال حرفیه؟ چه این.

 - ممنونم.

 - ایآق پیشنهاد مورد در میارم، پیش رو کار بحث شرایط این تو که ببخشید

 بهشون سریعتر باید من میرعمادی،

 بدم جواب.

 - من هست صالح میبینید خودتون اگر ندارم، مشکلی من. میکنم خواهش

 با مورد این در تصمیمگیری. موافقم

 خودتون.

 - در من .هستند بینالمللی و ب نام آژانس که مخصوصاً. خوبه خیلی پیشنهادشون

 با و کردم تحقیق موردشون

 موافقم پیشنهادشون.

 - موافقم منم پس.

 - نمیکنم دریغ بگید، برمیاد دستم از کمکی هر. پدرتون به راجع ضمن در.

 - ازتون ممنونم. دارید لطف شما.

 - کنید حساب من کمک رو بههرحال.

 - ندارید؟ دیگهای امر!ً حتما

 67  
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 - خدانگهدار. باشید خودتون مراقب.

 - خداحافظ. ممنونم.

 گذاشتم پولم کیف در و کردم قطع را گوشی.

 - ندارم اشتها اصالً من گرفتید؟ چی برای غذا همه این!

 داد دستم به یکبارمصرف قاشقی با را جو سوپ ظرف.

 - نمیاد در صدات کردی گریه بس از بخور، رو این اول.

 .گذاشت پایم روی را جوجه چلو ظرف که گذاشتم کنار نیمهخورده را سوپ

 که مرتب و تمیز اما لُپی دو هم خودش

 دیس ته آوردن در حال در نمیریخت بیرون قاشقش از برنج دانهای حتی

 بود یکبارمصرف.

 - دیگه بخور.

 - ندارم جا دیگه.

 کرد جا دستم در بهزور را قاشق و کند دل غذایش از.

 - نداری صورتت به رنگ بخور قاشق تا چند.

33 

 

 

 
 معذب را آدم که نبود زننده یا بد اصالً لحنش اما! بود شده خودمانی زود چه

 .کند

 البته و دوستانه لحنش برعکس

 68  
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 بود دستوری کمی.

 دمکشی عقب و گذاشتم دهانم در بیمیل را جوجه از تکه چند چنگال با بهناچار.

 - نخوردی؟ چیزی که تو

 - دارم استرس من بریم؟ میشه. ندارم میل.

 تک و کرد مرتب را کتش. شد بلند جایش از و خورد را برنجش دانه آخرین

 ظرفهای هم من. بست را دکمهاش

 افتادیم راه بیمارستان ورودی بهسمت هم با و ریختم زباله سطل در را غذا.

 میکردم طی را راهروها عرض و طول ببرند عمل اتاق به را پدر که پنج ساعت تا

 رفتوآمد ستون پشت از و

 به چشمان مقابل را شد بـرده عمل اتاق به تخت روی بر که پدرم و خانواده

 و میکردم تماشا آذین نشسته تعجب

 ،دستمالهایم تمامشدن صورت در و میآمد پشتسرم هم آذین. بود روان اشکهایم

 تعارفم کاغذی دستمال

 میکرد!

 ؤالشس اشکهایم شدتگرفتن با هربار که نمیروم، جلو چرا که پرسید هم چندبار

 میماند بیپاسخ.

 ایستگاه به چندبار برادرم و میچرخیدند خودم همچون سرگردان هم خانوادهام

 چه که بود پرسیده و رفته پرستاری

 ار پول ناشناس زنی که میشنید بار هر و است؟ کرده واریز را عمل پول کسی

 است کرده واریز.

 69  

 رو قدم و چرخاندن سر با هربار و است من کار بود شده متوجه که دارم حتم
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 آن دنبال بیمارستان سالن در رفتن

 و ستونها پشت. میکرد سختتر مرا کار این و میگشت پیش سال پنج آشنای دختر

 از و میشدم پنهان دیوارها

 او. است شده خبر چه که دهد گزارش من به و بکشد سَرکی تا میخواستم آذین

 سرک دزدانه من همچون هم

 اینگونه هک میشناختند را او انگار. میجهید عقب به سریع دیدنشان با و میکشید

 میکرد پنهان آنها از را خود!

 در یرَمق مدتم طوالنی گریههای و راهپیماییها اثر بر و بود گذشته ساعتی چند

 صندلیهای روی. بود نمانده تنم

 نارمک هم آذین. بستم را چشمانم و دادم تکیه دیوار به را سرم. نشستم انتظار

 حاوی کاغذی لیوان و نشست

 گرفت بهسمتم را هاتچاکلت.

 - گرم هم شیرینه هم! بخور.

 نفس را عطرش و کردم نزدیک بینیام به دستی دو و گرفتم دستش از را لیوان

 کشیدم.

 - امروز شدی اذیت حسابی من بهخاطر. ازت ممنونم.

 داده تغییر مُفرد اولشخص به جمع سومشخص از را فعلم خودش مثل هم من

 جمعش که بود نفر چند مگر. بودم

 میبستم؟

 71  

 - شریک وظیفهست. میکنم خواهش.

34 
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 برگشتم سمتش به سوالی حالتی با:

 - شریک؟

 - قبول رو من شراکت پیشنهاد که گفتند و گرفتند تماس من با ایرانی آقای. بله

 کردی.

 یوانل و خشکید لبهایم روی لبخند که چرخاندم روبهرو به را سرم و زدم لبخندی

 افتاد دستم از هاتچاکلت.

 لندب جایش از سریع هم آذین من، واکنش از تبعیت به برخاستم، جایم از سریع

 تماشایم خیره چشمانی با علی. شد

 .دآم بهسمتم و کرد تندتر را قدمهایش. بودم زده زل او به خیرهتر من و میکرد

 روی دستش فرودآمدن منتظر

 فشردم ـینهاش*سـ به و کشید غـوشم*آ در باشدت که بودم صورتم.

 - ثریا!

 میکرد، خیس را پیراهنش اشکهایم. بود شده مردانه صدایش تُن چقدر

 برادری. کردم مشت دستم در را پیراهنش

 نم و بود شده بلندتر من از گردن سرو یک االن بود قدم هم بهزور روز یک که

 71  

 بوی عجیب که غوشش*آ در

 ـوش*آغـ در را یکدیگر سخت هردو. بودم شده گم میداد را کودکیام روزهای

 از جداشدن قصد و بودیم کشیده
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 بودم دلتنگش سال پنج اندازه به نداشتیم، را هم.

 نالیدم.

 - علی!

 زد زل چشمانم در و کرد جدا خودش از مرا.

 - بگردم دورت بزرگه آبجی جانم.

 جسم آورییاد با اما بست؛ نقش لبهایم روی بیجانی لبخند گفتنش آبجی لفظ از

 بیمارستان تخت روی پدر

 شد خشک لبخندم.

 - میشه؟ خوب بابا

 پر لبالب چشمانش آنی در

 شد اشک از.

 - تنترف با ثریا نمیدونی. میشه بهترم ببینه رو تو اگه! میشه خوب که معلومه

 از خنده. شدیم داغون چقد همهمون

 ی؛لعنت هتل اون جلوی دنبالت اومدیم چندبار. رفت تو با همهچیز رفت، خونمون

 جواب هربار نداد، جواب کسی اما

 میدادن باال سر.

 کردم نگاهش باز دهانی و تعجب با.

 71  

 - گذشتید؟ من تقصیرات سر از شما یعنی

 - بود دلگیری از بیشتر دلتنگیمون اما بودیم؛ دلگیر ازت.

 رفتم فرو غوشش*آ در دوباره.

35 
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 - همیشه واسه بمونم که اومدم. نمیذارم تنهاتون هیچوقت دیگه.

 - چی؟ احمق خرفت پیرمرد اون پس

 اچارن به و گرفتم گاز را لبم و کردم بود ایستاده کنارمان که آذین به اشارهای

 دادم جواب:

 - میشه ماهی دوسه کرده فوت خسرو.

 کرد عوض را بحث و آمد چهرهاش به لبخندی.

 - دلتنگتن چقدر رها و مامان نمیدونی اینا؟ مامان پیش نیومدی چرا.

 انداختم پایین را سرم.

 - ازشون میکشم خجالت بشم، روبهرو باهاشون بخوام که ندارم رو.

 عمل اتاق جلوی و آن در خواهرم و مادر که راهرویی بهسمت و گرفت را دستم

 کشاند بودند نشسته.:

 - ببیننت اگه میکنن سکته خوشحالی از اونا چیه؟ خجالت.

 - میام من بعد اول، بگو بهشون برو تو! علی کن صبر.

 73  

 -بری؟ دوباره میترسم

 -همینجام نترس.

 در علی. کشیدیم سرک دیوار پشت از دوباره آذین و من و شد راهرو وارد علی

 اشاره ما بهسمت صحبتکردن حین

 ید،میکوب ـینه*سـ در بهشدت قلبم. شدیم مخفی دیوار پشت سریع که کرد
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 خودم. کردم مشت قلبم روی را دستم

 مرتعش صدایی با آذین به رو. میلرزید هیجان از بدنم نداشتم، دیدزدن جرعت

 گفتم:

 - خبره؟ چه ببینی کنی نگاه میشه

 کشید عقب به را سرش سریع و کشید سرکی داد، تکان سری.

 - سمت این میان دارن.

 خوردم محکمی تکان.

 - چی؟

 اشارهای نامحسوس و ایستاد دادهها قورت عصا همچون و کرد صاف را کتش

 کرد راهرو بهسمت.

 شنیدم را مادر صدای.

 -کجاست؟ پس علی؟ کو

 و گرفت را اشکش چادرش پَر با. گرفت قرار روبهرویم که نکشید ثانیه به و

 کشیدنم ـوش*آغـ در برای را دستانش

 فرو غوشش*آ در و کردم تند پا بهسمتش روان اشکهایی با و بهسرعت. کرد باز

 74  

 مادرانهاش، عطر بوییدن با. رفتم

36 

 

 

 
 هم هرچقدر فرزند. شد سرازیر قلبم به وافر آرامشی و گرفت آرام قلبم ضربان
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 هم باز باشد ـناهکار گـ و خطاکار که

 است آمده دنیا به منزه و پاک اول روز که است طفلی همان خانوادهاش برای.

 و مزد رویش به لبخندی. میکرد پاک را اشکهایش و بود ایستاده مادر کنار رها

 دختری. کشیدمش ـوش*آغـ به

 یانکار غیرقابل شباهت اما بود؛ شده من از توپرتر کمی و جوان بزرگ، حال که

 داشت من با.

 - رهایی!

 - آبجی! ثریا.

 بود دلنشین و نازک گل برگِ   همچون که صدایش از وای.

 - الهی برم قربونت!

 آذین مصلحتی سرفه با که بودیم پنجساله دلتنگیهای رفع درحال خانوادهام و من

 آمدیم خودمان به!

 - شد عرض سالم.

 کنم معرفیاش تا شدند خیره من به منتظر و دادند را سالمش جواب همه.

 75  

 - بابا داره که دکتری. هستن من دوست و همکار میرعمادی، آذین آقای ایشون

 ایشون پدر دوست  میکنه، عمل رو

 افتاد جلو بابا عمل آذین، سفارش با هستن،.

 گوشهای بیحرف سربهزیر رهای تنها. کردند تشکر او از حسابی برادرم و مادر

 بود ایستاده.

 .ممیکردی متر را راهرو نوبت به و بودیم نشسته عمل اتاق در جلوی همه اینبار

 شرایط در رفتن رو قدم انگار
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 بود ما خانواده در ارثی امری استرسآور!

 میشد آشوب بیشتر دلم هرلحظه و نمیرفت جلو لعنتی ساعت.

 ستد او با و رفت بهسمتش آذین دیدن با و شد خارج عمل اتاق از دکتر باالخره

 نگاهش منتظر که همه به رو. داد

 گفت میکردیم:

 - خوبه مریضتون حال. بود موفقیتآمیز عمل راحت خیالتون.

 پر را راهرو خندههایمان و شادی صدای ناگهان و کردند سکوت همه لحظهای

 آذین و کردیم تشکری دکتر از. کرد

 و بودیم گرفته ـوش*آغـ در را یکدیگر نفرمان هرچهار. افتاد راه به همراهش

 نمیشد پاک لبهایمان از لبخند.

 برگشت بهسمتمان آذین.

 - مالقاتی هیچ عصر فردا تا میشن منتقل ویژه مراقبتهای بخش به که گفت دکتر

 حالشونم باشن، داشته نمیتونن

 76  

 بیاید عصر فردا کنید، استراحت خونه برید شما. خوبه کامالً.

 کشید جلو بود، رفته عقب کمی که را چادرش مادرم.

 - برید شماها میمونم من. نمیگیره آروم دلم اصالً من پسرم نه.

37 

 

 

 
 میمونیم هم ما بمونی، تو بریم؟ کنیم ول کجا ما! من مادر : علی.
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 گفت لطیفش و ملیح صدای همان با رها:

 - میمونم منم.

 - .کوفته و خسته بیمارستانید تو روزه چند شماها الهی برم قربونت مامان وا

 میریم. خوبه هم بابا حال خداروشکر

 میارمتون فردا من، خونهی.

 - دارم، دکترشونو شماره من ببرید تشریف شما اصالً. ثریا میگه درست

 بهتون میگیرم خبر ازشون لحظهبهلحظه

 میدم گزارش.

 مهمان را شب که شدند راضی آذین پادرمیانیهای و من اصرارهای با باالخره

 خانه

 بند پاهایم روی. باشند من

 سؤالی گذشته و خسرو درباره هیچکدامشان. میکردم سیر آسمانها در و نبودم

 گفته برایشان علی انگار. نپرسیدند

 77  

 است شده فوت خسرو که بود.

 را شب که کردم اصرار آذین به هرچه. بودیم ایستاده همه پارکینگ جلوی

 جواب در و نکرد قبول باشد من مهمان

 اب و کرد بهانه را استراحتمان به نیاز و ما بودن خسته خانوادهام، و من اصرارهای

 گفتن:

 - میشم مزاحمتون دیگه وقت یه انشاءاللّه.

 شد جدا ما از خانوادهام و من تشکرات از سیلی در و.

 و رفتم ماشینم بهسمت سریع. میوزید سردی سوز و بود تاریکتاریک هوا
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 دوست خانواده. زدم را دزدگیرش

 بودم هولزده و بیقرار کنارشان در بودن از من و بودند معذب کمی داشتنیام.

 داخل به و روشن را دیوارکوبها و لوسترها تمام. شدم خانه وارد بهسرعت

 هنوز میکردند فکر شاید. کردم دعوتشان

 و نقلی خانهی زوایای تمام متعجب که میکنم زندگی شمس عمارت در من هم

 دید را مرتبم و تمیز بهشدت

 مه خانهام به آمدن برای کردنشان دستدست و بودن معذب دلیل شاید. میزدند

 بود همین.

 و کم بودنشان معذب از زیادی حجم نقلیام آپارتمان دیدن با میکردم احساس

 شد ناپدید.

 - چای یه براتون تا بشینید بفرمایید! خودتون خونه به اومدید خوش خب

 بیارم مخصوص.
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 برگشتم سالن به و کردم روشن را چایساز رفتم آشپزخانه بهسمت سریع.

 - سرحال یهکم بدم، سفارش غذا من تا بگیرید دوش میخواید گرمه، حمام آب

 میشید.

 داشتم دقص. بودم من میکرد صحبت تندتند و استرس و هیجان با که کسی تنها

 آب را یخشان صحبتکردنم با

 به و نشسته معذب بودند شده غریبهای خانه وارد که انگار آنها اما کنم؛

 کمی علی تنها. میکردند نگاه اطرافشان

 بود شده ولو نفره سه مبل روی و بود راحت.

 - بخوابم فقط میخواد دلم. لهم له  خدا به داره؟ حوصله کی! بابا کن ول.
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 - میاد بیرون تنت از خستگی. میشی سرحال بگیری دوش.

 - نمیرم که من.

 - برو شو بلند شما جان مامان.

 - ندارم حال اصالً مادرجان.

 - میپَره سرتون از بیمارستان هوای و حال بگیرید دوش بابا ای.

 تمیز حولهی و لباس هرکدام برای و فرستادم حمام به را تکتکشان زور به

 که بود زندگیام در اولینبار. گذاشتم

 79  

 که داشتم شوق آنقدر. خانوادهام عزیزی به مهمانانی هم آن. میکردم مهمانداری

 بودم بـرده یاد از را خستگی.

 پیاش و رگ در خون ذرهذره و بود گرفته تازه جانی بیروحم و سرد خانهی

 را بینمان گرمای حس تا میشد جاری

 کند بیشتر.

 زدم صدا را علی سرایدار دست از غذاها گرفتن از بعد:

 - علی کمک بیا.

 سمتمبه غرغرکنان بود چسبانده شوفاژ به نمدارش لباسهای با را خودش که علی

 آمد.

 - هَمهش بدی؟ شام لشکرو یه میخوای مگه گرفتی؟ چی واسه رو غذا اینهمه
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 نفریم چهار.

 - بچینم رو میز تا آشپزخونه تو بزارشون جاش به! بچه نزن غر.

 شد آشپزخانه وارد دنبالش به رها.

 - آبجی؟ نمیخوای کمک

 ـوسیدم*بـ را تپلش لُپ محکم و رفت ضعف دلم یکلحظه.

 - بشم فدات چرا.

 ترکان روی و آوردم بیرون را زیتون و ماست ترشی، ظرف. رفتم یخچال بهسمت

 گذاشتم.

 - هست باالیی کابینت تو کاسهها.

 .نشستیم دورش و چیدیم را شام میز هم با هرسه و آمد آشپزخانه به هم مادر

 81  

 میز صندلیهای که بود اولینباری

 مواقع اکثر و بودم تنها همیشه خسرو، مرگ از بعد. میشدند پر نفرهام چهار

 پایه صندلی روی بر نشسته را غذایم

 میخوردم اپن کنار بلند.

 گرفت را اشکش روسریاش پَر با مادرم.

 - ببینه رو هم دور شدنمون جمع دوباره داشت دوست بابات چقدر!

 دوختیم چشم مادرمان به ماتمزده سه هر.

 - میشیم جمع گذشته مثل هم دور باز خونه میاد میشه خوب بابا انشاءاللّه.

39 
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 گذاشتم چروکیدهاش محبت پر دست روی را دستم.

 - هب این از ولی کردم؛ نفهمی من. بگذر من تقصیرات سر از بگردم دورت الهی

 میدم قول میکنم، جبران بعد.

 - باشه؟ دلگیر بچش از مادر یه میشه مگه

 وسیدم*بـ را دستش و شدم خم.

 - بخور رو غذات پس برم قربونت.

 از و کند عوض را فضا داشت سعی که برادرم خندههای و شوخی کنار در

 خدمتیهایش هم و سربازی خاطرات
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 کردیم جمع را میز رها کمک با و خوردیم را شام میگفت،.

 مهه این خانهام در که بود اولینباری. چیدم ظرفشویی ماشین در ذوق با را ظرفها

 حتی من و میشد کثیف ظرف

 ییظرفشو ماشین از شستنشان برای بار اولین که شده کثیف ظرفهای برای

 بودم زده ذوق هم میکردم استفاده.

 میوه و ارمغزد شکالتهای باقلوا، بهارنارنج، چای  با را نفتیام آبی مبلمان وسط میز

 کردم پر.

 - میخوری؟ بهارنارنج چای هنوزم

 زدم مادرم روی به لبخندی.

 - هنوزم.

 - نپیچید بهارنارنج عطر خونه اون تو هیچوقت دیگه رفتنت از بعد.

 زدم لبخندی گذشته یادآوردی و ناراحتی از جلوگیری برای.
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 - میخورم میخرم، باقلوا باقلوا، به رها عالقه بهخاطر همیشه من اما.

 و نشستم زمین روی گذشته همچون راحت خیال با من زدند، خنده زیر سه هر

 شروع و گذاشتم جلویم را میوه دیس

 میوهخوری بشقابهای در آنها چیدن و میوهها گرفتن پوست به کردم.

 پرسیدم مادرم به رو:

 - هستید؟ قدیمی خونه همون تو هنوز

 کاریاش گل حیاط وسط در بزرگ حوضی که قدیمیمان اما حیاطدار؛ خانهی یاد با

 کشیدم آهی داشت،.

 81  

 کشید آهی هم مادر من، از ب الطبع.

 - فروختیم رو خونه اون نه.

 کشیدم فریاد تقریباً تعجب با:

 - فروختید؟ چی؟

 رفح ادامه و داد تکانی را سرش. کرد نُچی علی که میافتاد گریه به داشت مادر

 گرفت را مادر.

41 

 

 

 
 - از سهممون که کردند دبه زدند، قولشون زیر عموها و عمهها پیش سال دو

 مدرکی هم ما. میخوایم رو خونه

 ایتشک به کار خریده، رو اونا خونه سهم بابا آقابزرگ، مردن از بعد که نداشتیم
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 خونه هم بابا. رسید شکایتکشی و

 تو کردیم اجاره خونه یه خودمون سهم با هم ما. داد رو سهمشون فروخت، رو

 نشستیم توش محله، همون.

 فمکثی دستان همان با شدم بلند جایم از. کوبیدم بشقاب روی محکم را چاقو

 کشیدم و زدم چنگ را موهایم.

 - کردن؟ کاری چنین چطور. نمیفهمم اصالً من چی؟ یعنی

 رسید زورشون: رها.

 83  

 رو بابات حقوق و اندازمون پس همه زمان اون ما نمیگذره، ازشون خدا: مامان

 نگه رو خونه که دادیم بهشون

 کشیدیم سختی چقدر. داریم...

 ماند تمام نیمه بود انداخته چنگ گلویش در که بغضی و آه با حرفش.

 ودیمب کشیده بیخبرها خدا از آن سهم پول   جورکردن برای که سختیهایی یاد با

 افتاد جانم به آتشی.

 - شونوپا یکیشون خدا به چرا؟ بگو پس بیمارستان نبودن هیچکدومشون دیدم

 خورد پاشونو قلم بیمارستان بزارن

 میکنم.

 .ندیدن هم رو پوله خیر. کردیم ـطه رابـ قطع همشون با ما سال همون: علی

 زدن آتیش رو پوله طریقی از هرکدوم.

 کردم طی را خانه سالن عرض و طول قدمی چند:

 - ؟میکنید زندگی دارید اجارهای خونه تو بازنشستگی حقوق یه با چطوری االن

 بهسختی: رها!
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 رفت رها به چشمغرهای اعتراض با مامان.

 - رها!

 - غریبهست؟ مگه آبجیمه، خُب من مادر  چیه

 کرد من سمت رو بعد.

 - مامان حساب به میریخت یهجا علی، حساب به میریختی پول هرچی مدت این.

 به را پول آن من که بودند فهمیده کجا از شد گشاد چشمانم تعجب فرط از

 84  

 میکردم؟ واریز علی حساب

 - من... آخه... من...

 من حساب به ماهبهماه کی که نمیفهمیدم من کردی فکر. نداره ماخه آخه: علی

 کی تو جز میریزه؟ پول

 باشه؟ میتونست

 نشستم زمین روی زانو چهار.

41 

 

 

 
 -. شیبک سختی افتادی دنیا سر اون رو سربازیت که حاال نمیخواستم فقط من

 از خدا به ولی گذشت؛ گذشتهها

 بخوره تکون دلتون تو آب نمیذارم بعد به این.

 پول که کردی خودت مدیون رو ما االنشم همین تا. نداریم تو از توقعی ما: مادر

 دادی رو بابات عمل.
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 - به باید خانوادهایم، یه ما داریم؟ شما و من مگه اینجوری، نگو توروخدا! مامان

 کنیم کمک هم.

 مظلوم میک را لحنم و انداختم تکتکشان به نگاهی لبخند با آنی تصمیم یک با

 شود بیشتر حرفم تأثیر تا کردم.

 - تهخس. قدیما مثل کنیم، زندگی هم کنار باشیم، هم کنار هممون میخواد دلم من

 85  

 حتی نمیخوام تنهایی، از شدم

 دلتنگتونم دوری، سال پنج اندازه به. باشم دور ازتون هم یهلحظه.

 هست هم تو خونهی اونجا ما، خونهی بیا هم تو عزیزم خب: مادر.

 - کنید زندگی اجارهای خونهی تو نمیخواد دلم ولی میدونم؛.

 چیه؟ منظورت: مادر

 - من پیش بیاید!

 کرد خندهای علی.

 - کردن زندگی شهر باال به چه رو ما! آبجی کن ول.

 سرت؟ رو بیایم ما داری بیشتر اتاق یه مگه کوچیکه، خونت تو: رها

 .داریم زندگی خونه خودمون ما خودتون؟ برا میگید دارید چی! بسهبسه: مادر

 باشه، ما با میخواد دلش اگه هم ثریا

 ما پیش میاد.

 - خونه این که منظورم من ضمن در. ندارید زندگی و خونه که نگفتم من! مامان

 نبود.

 برگشت بهسمتم عصبانیت و چشمغره با مادر.

 -. مکنی زندگی پیرمرده اون عمارت تو بیام ما میخوای نکنه چیه؟ منظورت پس
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 میگن؟ چی مردم فردا هان؟

 زندگیش خونه رو بیان که کشتن رو پیرمرده میگن.

 پریدم حرفش میان خنده با.

 - تموم با فروختن، بچههاش رو عمارت اون. میاری جوش چرا من مادر نه

 86  

 برگشتن بود رسیده بهشون که ارثیهای

 واحد این. رسید شمس هتل سهام درصد۶۰ منم به. بودن که خرابشدهای همون

 به قبالً هم روبهرویی واحد و

 مهریه بهعنوان بود کرده نامم.

 برداشت خیز بهسمتم و پرید پایین مبل روی از بهسرعت علی:

 - توئه؟ مال هتل اون نصف االن یعنی میگی؟ راست علی جون

 دادم تکان سری لبخند با.

41 

 

 

 
 - آره.

 پس؟ شدی پولدار آبجی وای: رها

 برخاست جایش از عصبانیت با مادر!

 - چی؟ قیمت به زد آتیش زندگیشو. ندارید عار این عین هم تا دو شما

 - خدا رو تو مامان!

 - بیچاره پیرمرد اون و من دل به خون کردی، نابود رو جوونیت چی؟ خدا رو تو
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 کردی.

 بود او با حق نگفتم، هیچ و انداختم زیر به شرم شدت از را سرم.

 همیم کنار همه که االنه مهم رو، گذشته بحث کنین ول توروخدا: رها.

 87  

 نشاندمش مبل روی دستش گرفتن با و برخاستم جایم از.

 - ارتاهز که من. نیست جبران قابل اشتباهم اصالً کردم، اشتباه من میدونم مامان

 باشه، بذار پشتسرمه، حرف

 صالًا االن. کنم جبران بذار کنم، کمک بهتون بزار حداقل! نیست مهم برام اصالً

 بخواد که نیست خوب بابا شرایط

 زخمزبون همه از من بهخاطر هنوزم میدونم من. محله اون و خونه اون به برگرده

 از رو بابا میخوام من. میشنوید

 رفح شنیدن با نمیخوام. بشه خوب قلبش زمانیکه تا حداقل. دارم نگه دور همه

 بشه بد باز حالش خیلیا دیدن و.

 و استرس هرنوع از دور باید. داره آرامش به نیاز اون کنم، خطر نمیتونم من

 داریم نگهش اضطرابی.

 دادم دستش به فشاری.

 - میشی؟ حرفام متوجه

 ریختم چشمانم در را التماسم تمام. میکرد نگاه چشمانم به زده زل.

 - هخون یه میگردم بعد. بشه خوب حالش که زمانی تا فقط مامان، میکنم خواهش

 باشه؟ میکنم پیدا براتون

 زا پُرزی و گرفت را دستم برداشت، موهایم روی از چیزی و برد باال را دستش

 گذاشت دستم کف را پرتقال.
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 - بشور موهاتو پاشو.

 زدم صدایش اعتراض با و برخاستم جایم از اخم با:

 88  

 - مامان!

 - میکنم فکر روش.

 ـوسیدم*بـ را گونهاش خوشحالی با.

 - میارم رو وسایالتون پسفردا فردا، من چون کن؛ رو فکرات سریعتر پس.

 - ثریا!

 کردم دل ته از خندهای.
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 - جانم!

 - راضیم نگفتم میکنم، رو فکرام گفتم.

 - قطف مبلهست، روبهرویی واحد بیارین نمیخواد هیچی اصالً. دیگه نکن اذیت ا 

 بقیه. بیارین رو ضروریتون لوازم

 میذاریم واحد انباری تو میکنیم جمع هم رو وسایال.

 - بدوز و نُبر خودت برا نگرفتم، تصمیم هنوز من گفتم!

 زدم چشمکی رها و علی به رو.

 - چیه؟ شما نظر

 انداخت باال شانهای بیخیال علی.
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 - نیستم خونه فعالً مونده، خدمتم از ماه دو هنوز که من.
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 - رها؟ چی تو

 انداخت مادر به نگاهی زیرکی زیر.

 - بگه مامان هرچی منم.

 بگیرم دوشی تا گرفتم پیش در اتاق بهسمت را راهم سرخوش و سبکبال.

 - اسبابکشی واسه میریم فردا. حله پس اُکی.

 اصد بلند را اسمم که مادر اعتراض به و بستم را حمام در   حولهام برداشتن با

 نکردم توجهی هم میزد.

*** 

 هب ضربهای که بودم ایستاده اتاق در پشت میجویدم را ناخنهایم که همانطور

 بهسمتش اعتراض با. خورد دستم

 شدم مواجه اخمهایش با که برگشتم.

 - سابیدی تقتق رو ناخنات بس از کردی خورد رو اعصابم بسه.

 - دارم استرس خب کنم؟ چیکار میگی.

 - خب میدی استرس منم به.

 برگشتم بهسمتش طلبکار!

 - افتادی؟ راه من دنبال هفتهست یه که نداری زندگی و کار تو مگه اصالً

 - آخه؟ زندگیای و کار چه بابا نه

 آوردم در را ادایش کلفتشده صدایی و قورتداده عصا ژستی با:

 - و خهمیچر تو دستای رو آژانستون کارهای تموم میگفتی که نبودی شما احیاناً

 کارهای؟ همه عمالً
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 علی. بازشد اتاق در که خاراند نمایشی را سرش فرق و کرد کج کمی را سرش

 ایستاد میانمان متحیر.
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 - خبرتونه؟ چه

 برگشتم بهسمتش سریع.

 - گفتی؟ شد چی

 - بهسختی ولی گفتیم؛ آره.

 - داخل؟ برم یعنی

 - نکن گریهوزاری اصالً. حالشو که میدونی! ثریا باش مواظب.

 ات شود بهتر کمی حالش تا کردیم صبر بود آمده هوش به پدر که روزی چند

 کنند صحبت او با من دربارهی بتوانند.

 هم من که میخواست دلش و میگرفت را سراغم هرروز میگفت علی که آنطور

 باشم کنارش.

 کشیدم آذین دستان از را دستهگل و کردم مرتب را روسریام استرس با.

 - یواشتر بابا خبرته چه!

 سعی حسابی که صورتش بامزهی حالت به چشمغرهای و کردم کج را سرم

 رفتم دهد جلوه اخمو را خود داشت.

 91  
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 الح در را آذین که گذاشتم در دستگیره روی را دستم و کردم صاف را صدایم

 دیدم کتش و بلوز یقه مرتبکردن.

 - ببر تشریف اول شما بفرما.

 - میام پشتسرت منم برو تو.

 - اصالً هستن تو منتظر برو، تو بیا توروخدا، نه.

 - یعنی؟ نیام

 - الیح اون با اونم ببینه، تو با رو من اول برخورد تو که مونده همینم فقط نهخیر

 داره االن که.

 شد گ رد چشمهایش!

 - چمه؟ من مگه

 حواست که همینطور. کردم علی به اشارهای پس نداشتم توضیحدادن حوصله

 براش داخل، نیاد که هست بهش

 بده هم توضیح.

 هم او انگار بود، در به پدر چشمهای. شدم اتاق وارد و کردم دستبهدست را گل

 در زمانیکه. بود من منتظر

 بودم رفته سرش باالی چندبار سرمیبرد به بیهوشی.

 ـوش*آغـ در برای کمی را زدهاش س رُم دست و زد بیجانی لبخند دیدنم با

 به نتوانستم. آورد باال کشیدنم

 بهسمتش میچکید چشمانم از اشک که همانطور دهم، گوش علی توصیههای

 نالیدم بغض با و کردم پرواز:

 91  

 - بابا!



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 88 صفحه  

 

45 

 

 

 
 صدای هم فاصله همین از. گذاشتم ـینهاش*سـ راست سمت روی را سرم

 کوبش

 جانی و میرسید گوشم به قلبش

 سرم روی و آورد باال بهسختی را دستش. میداد خستهام روح   و جسم به دوباره

 گذاشت.

 - میکنی؟ گریه بابا دختر

 گرفتم انگشتانم با را اشکهایم سریع.

 - خیلی حالم همیم، کنار دوباره که دارمت، دوباره که خوشحالم خیلی بابا نه

 خوبه.

 دست به کاغذی دستمال آذین. بستم را در و شدم خارج اتاق از فینفین با

 آمد بهسمتم.

 - گرفتی آبغوره باز که تو!

 کشیدم دستش از را دستمالکاغذی.

 - نداری؟ من به دستمالکاغذی دادن جز کاری تو

 - میکنی؟ مقدمهچینی اینقدر چرا دیگه! برو بگو بهم خب

 چرخاندم حدقه در را چشمانم!
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 - کجاست؟ علی
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 - بده جواب اونطرف رفت خورد، زنگ گوشیش.

*** 

 برای امحمدطاه هم یکبار و پناه چندبار بود بستری بیمارستان پدر که مدتی در

 بودند آمده بیمارستان به عیادتش.

 من و بود محمدطاها دوش روی هتل کارهای تمام. بود ثابت پای که هم آذین

 بودم؛ شرمنده بابت این از حسابی

 عدم برای کردنم عذرخواهی برابر در هربار و میکرد درک را من موقعیت او اما

 نبود  جور که این و هتل در حضورم

 رایب است ممکن شرایط این که میداد پاسخ متانت با فقط میکشید، هم را من

 درک مرا او و بیاید پیش هرکس

 میکند.

 پایان هب برای اسبابکشی از بعد شد مجبور و بود رسیده پایان به علی مرخصی

 بازگردد یزد به خدمتش رساندن.

 هب خم هم او و بود افتاده آذین دوش بر علی رفتن از بعد ما مردانه کارهای تمام

 دریغ کمکی هیچ از و نمیآورد ابرو

 دل رد حسابی و بود گرفته شکل آذین و خانوادهام بین عمیقی دوستی. نمیکرد

 کرده باز جا خود برای مادرم و پدر

 بود.

 ۳فصل
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 در رها. بودند کرده مکان نقل روبهروییام آپارتمان به خانوادهام که مدتی در

 در هم علی و مادر پدر، و من آپارتمان
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 بودند ساکن روبهرویی واحد.
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 رآنقد میرفتم هتل به که هم روزهایی. بودم خانوادهام درگیر تماماً ماه دو این در

 برخورد که بود شلوغ سرم

 ماا بود؛ خودش شخصی مشکالت درگیر هم او انگار. داشتم محمدطاها با کمتری

 هتل، به رها بردن با بین این در

 یرونب تنهاییاش الک از هم رها و بود گرفته شکل رها و پناه بین عمیق دوستیای

 بود آمده.

 را موهایم. پوشیدم را نودم کتان شلوار همراه به مشکیرنگ خزدار بافت پیراهن

 حریر شال و بافتم یکطرفم در

 خانوادهی که بود بار اولین. انداختم سرم روی هم را نازکی مشکیرنگ

 تا میآمدند خانمان به آذین و محمدطاها

 کنم سر روسری اول برخورد در دادم ترجیح همین برای باشند، مهمانمان.

 زد چرخی و آمد بهسمتم ستش شلوار و تسمهدار لی  سارافون در پوشیده رها.

 - شدم؟ چطور

 95  

 شد تحسین از پر بارانم ستاره چشمان!

 - عزیزدلم شدی عالی.

 برد اتاق بهسمت و کشید را دستم.
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 - شال؟ یا بپوشم روسری نظرت به

 - میاد اسپرتت تیپ به بیشتر شال.

 ادمد دستش به را حاشیهاش در آبی ریز  برجستهی گلهای با طوسیرنگ شالی.

 - میاد لباست به این.

 پوشیدم را سانتیام پنج پاشنه مشکی صندلهای و شدم خارج اتاق از سریع.

 - مهمونا میان االن! رها بدو.

 دهش بلندتر کمی موهایش. کرد باز را در علی که فشردم را روبهرویی واحد زنگ

 داده حالتشان باال بهسمت و بود

 شکیرنگم کالج کفش و آبیروشن کشی پاچه شلوار با سفید اسپرت پیراهن. بود

 وسطمان خنده با. بود پوشیده

 انداخت کمرمان در دست و ایستاد.

 - خوشگلی لیدیهای چه به به!

 زدم سرش به ضربهای دست با.

 - پررو پسره!

 مالید کمی را سرش نمایشی.

 - کنم چیکارت دیگه، میرسه زورت!

 - میزدی رسمیتر تیپ یهکم پوشیدی؟ چیه اینا.
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 افتاد راه به سالن بهسمت.

47 

 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 92 صفحه  

 

 
 - هست؟ کی مگه داریم، مهمون تا۷-۸ همش بابا بیخیال

 - هستن هم خالهاینا.

 پرید جایش از سریع!

 - میگی؟ جدی

 .شد رها ریز خندههای جلب توجهش که دادم تکان مثبت نشانه به را سرم

 پرسید و کرد ریز را چشمانش:

 - گفتی؟ بهش چیزی تو نکنه

 گرفتهاند، را مچش جرم ارتکاب حین در که خرابکار دختربچهای همچون رها

 ایستاد راست سریع.

 - نگفتم چیزی من نهخیر.

 - شیره رو من سر. همه با جیکوپوکتون همهی نگفتی، چیزی معلومه قشنگ

 نمال.

 برگشتم بهسمتش ناراحت.

 - میکنی؟ دعواش که غریبهام من مگه علی؟ چی یعنی

 رفتم آشپزخانه بهسمت و شدم رد بغلش از کرده اخم.
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 - نمیخوای؟ کمک گلم مامان

 ایحاشیهه با رنگ همان به ساتن روسری و تیره بادمجانی امنکتود در پوشیده

 چرخید بهسمتم ای نقره-سفید.

 - حاضره همهچیز عزیزم نه.

 - که نمیدی گوش میگیرم بیرون از غذا گفتم چقدر.
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 - رها .شده آماده ببین بزن بابات به سر یه برو. دیگهست یهچیز خونگی غذای

 دارم کارش بزن صدا هم رو.

 کشیدم فریاد میشدم خارج آشپزخانه از که همانطور:

 - داره کارت مامان برو! رها! رها.

 اب دوماه گذشت با. ببندد را پیراهنش دکمههای تا میکرد کمک پدر به علی

 رژیم پیادهروی، ویژه، مراقبتهای

 دهش ضعیف کمی. بود کامل بهبودی به رو و بهتر خیلی حالش دارویی و غذایی

 که اول روزهای به نسبت اما بود؛

 بود بهتر حالش نداشت رخسار به رنگ.

 آن و تمرف بهسمتش سریع. کند بلندش تخت روی از تا گرفت را پدر دست علی

 اتاق از. گرفتم را دیگرش دست

 نشاندیمش بود سهنفره که مبل باالترین روی و شدیم خارج.

 - بابا؟ نمیخوای چیزی

 - باباجان نه.

48 

 98  

 

 

 
 یرو را دستش. کردم را کار همان ببرم، جلو به را سرم تا کرد اشاره دستش با

 خمکردن   کمی با و گذاشت سرم

 گرفت قرار تحتتأثیر بیجنبهام دل  باز. ـوسید*بـ را سرم روی گردنم،.
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 شمانمچ صورتش، به نگاهکردن با. گرفتم دست در را دستش و نشستم کنارش

 سال ده کم کم. شد اشک از پر لبالب

 روی زا و کشید را دستم دید وخیم را اوضاع که علی. میداد نشان سنش از پیرتر

 کرد بلندم مبل.

 - برو پاشو. نیست خوب بابا واسه هیجان و استرس! نیار در هندیبازی پاشو

 مامان کمک.

 رفتم چشمغرهای.

 - خائن پنهونکار . میرسم بعداً رو تو حساب!

 زد لب بابایی برو و داد تکانی را دستش.

 آمد در صدا به واحد زنگ که میرفتم اینسمتوآنسمت به آشپزخانه در مدام.

 رفتیم در بهسمت علی با همراه و کردم خشک دستمال با را دستم.

 طوسی، بزرگ چهارخانههای با سورمهایرنگ شلوار و کت در پوشیده آذین

 با طوسی کراوات و سورمهای پیراهن

 یپاکت زن. بود ایستاده جوانی مرد و زن کنار در لیلیوم از بزرگ گلی دسته
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 یکدیگر با و داد دستم به را قرمزرنگ

 کردیم احوالپرسی گرم.

 - اومدین خوش. بفرمایید.

 وارد پدرش مادر پشتسر و آذین کنار در و گرفت آذین از را دستهگل علی

 شدیم.

 ودتخ به اینقدر خواستگاری بری میخواستی مگه پسر زدی تیپی عجب: علی

 رسیدی؟
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 خنده از هردو که گفتند هم به چه نمیدانم و برد آذین گوش در را سرش و

 رفتند ریسه.

 .مدآ در صدا به در زنگ دوباره که بود راه به آشنایی و خوشامدگویی بازار هنوز

 شدم مجبور تنهایی به خودم اینبار

 الح در مادر و بود کرده خوش جا آذین کنار علی چون بروم؛ مهمانان استقبال به

 بود مهمانان از پذیرایی.

 و دوقلوها با همراه مشکیرنگش برجستهی گل چادر با خالهام گشودم که را در

 و بلند. بودند در پشت همسرش

 گفتم بشنود علی که طوری:

 - اومدین خوش! خالهجان سالم به به.

 خانوادهی. فرورفتم میداد را مادرم بوی عجیب که سَلما خاله ـوش*آغـ در و

 از پدر مرخصی از بعد سَلما، خاله

 بودند آمده او عیادت به چندبار بیمارستان.
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 تیژس درحالیکه مسخره، لبخندی با که شدم علی متوجه شدم، جدا خاله از وقتی

 آن با بود گرفته خود به جنتلمنانه

 بود شوهرخالهام با روبوسی و دستدادن حال در جلفش لباسهای.

 - بفرمایید بیژن عمو اومدید خوش.
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 اب و کرد پرت علی بهسمت را شکالت جعبهی ساره شوهرخالهام، و خاله ورود با

 شالم. شدند آویزان سروکولم از پریا

 علی از سال یک دوقلوها. بود گرفتن درحال نفسم و بود افتاده سرم روی از

 بهشدت درونشان کودک اما کوچکتر؛

 بود فعال.

 رفت او به غرهای چشم و کشید را پریا دست علی.

 - کردی خفه رو آبجیم بسه.

 گفت اعتراض با پریا:

 - نمیگی؟ هیچی ساره به چرا

 - چه؟ تو به

 - بود شده تنگ براتون دلم چقد وای! بچهها بسه!

 هفتهی همین در که انگارنهانگار. کشیدم ـوش*آغـ به را هردو محکم دوباره و

 111  

 اقوامم از. بودمشان دیده گذشته

 ار خانوادهام احوال و داشتم تماس آنها با گاهی سال پنج این در که کسی تنها

 بودند وروجک دو همین میپرسیدم.

 را رشس و زد نمکین لبخندی که گفت ساره به چیزی زیرزیرکی علی ما، ورود با

 انداخت پایین.

 نه به عرب یک ساعت. میگرداند شیرینی پشتسرش رها و میکرد تعارف چای علی

 خانوادهی اما بود؛ شب

 بودند نیامده هنوز محمدطاها.

 داد جواب بوق چند از بعد. گرفتم تماس پناه با و رفتم علی اتاق بهسمت:
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 - جانم!

 - کجایید؟. عزیزم سالم

 - موندیم ترافیک تو ببخش خونهایم، نزدیک ما ثریاجون سالم.

 - منتظرتونیم عزیزم، میکنم خواهش.

 بمقل روی را دستم و کشیدم بلندی هین دیدم پشتسرم را رها که برگشتم

 گذاشتم!

 - منو ترسوندی دختر؟ خبرته چه!

 خندید ریز.

 - نمیان؟ طاها خونواده مگه میگه مامان

 - هستن راه تو زدم، زنگ چرا.

 هم خانومها. بودند صحبت گرم حسابی میرعمادی آقای و باجناقش با پدر

 111  

 یکدیگر با و کرده انتخاب را گوشهای

 میکردند صحبت.

 خانوادهی داشتم حتم. رفتم ورودی در بهسمت بهسرعت زنگ صدای با

 هستند محمدطاها.

51 

 

 

 
 که بلند و خرمایی موهای با ساله۶-۶ بچهای پسر دستدردست پناه همه از جلوتر

 بود، گرفته قاب را صورتش
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 بود ایستاده.

 کوتاهش قد همان با مشکی پاپیون و زردرنگ کت در پوشیده بامزه، پسرک 

 چشمهای با و آورده باال را سرش

 که محمدطاها مادر و پدر کنارش در و میکرد نگاهم آبیرنگش-سبز درشت

 ایستاده میدیدمشان بود بار اولین

 بودند.

 و محمدطاها از خبری چرخاندم، چشم. کردم تعارفشان احوالپرسی و سالم از بعد

 جعبهی مادرش. نبود همسرش

 شدند وارد و داد دستم به را خامهای شیرینی بزرگ.

 گلهای از دستهای با همراه محمدطاها که چرخاندم آسانسور بهسمت را سرم

 113  

 آن از آب خیس و دست در نرگس

 شد خارج.

 سمتمبه لبخند با. بود کرده پذیرایی محمدطاها از حسابی و بود بارانی هوا امشب

 بهسمت سرم هنوز من و آمد

 گذاشت شیرینی جعبهی روی را دستهگل. بود آسانسور.

 رو نماشی خیابون اونسمت شدم مجبور نبود پارک جای شد دیر میبخشید سالم

- 

 کنم پارک.

 - داخل بفرما میکنم، خواهش.

 شد داخل و زد کنار را بود افتاده پیشانیاش روی که خیسی موی تار چند.

 روی ار گل و شیرینی جعبهی سریع. بستم را در پایم با و شدم وارد پشتسرش
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 به پشتش که اویی و گذاشتم درآور

 زدم صدا را بود من.

 - کنم آویزون برات بده رو کتت.

 کم، فاصله آن در شدم، غافلگیر ناگهان. چرخید بهسمتم و آورد در را کتش

 بهسمتم لبخند با و آورد باال را کتش

 گرفت.

 - مرسی.

 باور و عجیب نظرم در کهرنگش بود چشمانی میخ ناخودآگاه نگاهم من اما

 خیلی روابطمان مدت این در. بود نکردی

 ار چشمانش رنگ که بودم نگرفته قرار او از فاصله این در هیچگاه اما بود؛ خوب

 114  

 ببینم واضح.

 هسال چهارده دختربچههای همچون. کرد مصلحتی سرفهای و انداخت باال ابرویی

 و دزیدم را نگاهم سریع شده هول

 ردنعوضک برای. بود کرده افت یکباره به بدنم دمای. گرفتم دستش از را کت

 پرسیدم سریع جَو:

 - نیومده؟ مگه همسرت

 داد جواب جدی قیافهای با و شد جمع لبخندش ناگهان:

 - نه.

51 

 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 111 صفحه  

 

 
 باال مصنوعی لبخندی به را لبم گوشهی و آوردم کش را صورتم عضالت بهزحمت

 بردم!

 - داشتم نگهت سرپا ببخش داخل، بفرما وایستادی؟ چرا.

 لوارش و جلیقه داشت، فرق همه با تیپش. افتاد راه سالن بهسمت و زد لبخندی

 زرشکی پیراهنی همراه به کرمیرنگ

 داشت تن به.

 و کردم آب از پر برداشتم، را مادر بلوری گلدان. رفتم آشپزخانه به سریع

 در علی. گذاشتم آن در را نرگس گلهای

 115  

 و صحبت کمی از بعد و نشستند مهمانان همه باالخره. بود چای بردن حال

 وسط در را شام سفرهی خوشوبش

 کردیم پهن زمین روی و سالن.

 خودم واحد به پریا و ساره با همراه و زدم رها به چشمکی شام، صرف از بعد

 شبیه که گرد و بزرگ کیک. رفتیم

 روبهرویی واحد به دوباره و آوردم بیرون یخچال از را بود ارتشی پیراهن

 برگشتیم.

 تعجب با که جمعی روبهروی و جلویم در سپری همچون رها و پریا ساره،

 ناگهان. بودند ایستاده میکردند نگاهمان

 یدناتمامرس به بهمنظور سفارشیام کیک از و رفتتد کنار جلویم از نفر سه آن

 شد رونمایی برادرم تنها سربازی.

*** 
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 و سمتش کردم رو. کردم پارک آموزشگاه خیابان کنار در و زدم چراغراهنما

 گفتم:

 - داریم کار هزارتا امروز که علی پایین بپر!

 شد پیاده غرغر با علی.

 - راحت مدت یه حداقل بذار شده، تموم سربازیم تازه من توروخدا کن ول

 بچرخم.

 کردم اخمی!

 - کردیم رو صحبتامون قبالً ما نباشه حرف.

 116  

 - میگی زور همیشه.

 روبهروی. رفتیم اداری قسمت بهسمت و شدیم آموزشگاه وارد هم با همراه

 ایستادم منشی.

 - نباشید خسته خانوم سالم.

 کرد رها کاغذ روی را انگشتانش میان خوردکار  و آورد باال را سرش.

 - بفرمایید ممنون. سالم.

 - اومدیم ثبتنام برای.

 شد گرد چشمهایش!

 -ثبتنام؟ چی؟

 - هست؟ مشکلی مگه. بله
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 - نصف ما استادای. کنکوره دیگه ماه۶ از کمتر گذشتیم، تحصیلی نیمسال از آخه

 از باید. دادن درس رو کتابا بیشتر

 میآوردید تشریف ثبتنام برای تابستون.

 - کنکور تو میخواد شده، تموم سربازیش تازه برادرم اما هستم؛ متوجه من

 کنه شرکت.

 من نای واقع در. میکرد نگاهم ـینه*دستبهسـ و چپچپ که علی سمت کردم رو و

 117  

 بودم کرده مجبورش که بودم

 یعل بودیم، بیعالقه درس به نسبت رها و من هرچقدر. کند شرکت کنکور در

 و بود درس عاشق همیشه

 بدهد ادامه نخواهد بود حیف. بودند باال همه نمرههایش.

 دادم ادامه دوباره:

 - خصیمش ساعت سر یا خونه بیاد یا که بگیرم خصوصی استاد براش میخوام من

 کالسش سر بیاد داداشم.

 انداخت باال ابرویی!

 - اینطوری میشه زیاد خیلی هزینش.

 - نداره مسئلهای اصالً.

 ثریا: علی!

 - میزنیم حرف رفتیم، شد تموم که کارمون بده اجازه.

 شد دور منشی میز از و کشید بلندی هوف.

 - بوده؟ چی دبیرستانشون رشته
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 - فیزیک ریاضی.

 برداشت را میزش روی گوشی و داد تکانی را سرش.

 - میکنم صحبت آموزشگاه مدیر با االن.

 حدود از بعد. کرد راهنمایی مدیریت اتاق به را ما تماسش کردن قطع از بعد

 آموزشگاه مدیر با صحبت دقیقه۲۰

 بهترین با هفته در روز سه برای کالسهایش و شد انجام مربوطه کارهای تمام

 118  

 نیم باید. شد تعیین آموزشگاه اساتید

 کنیم صحبت مشاور با تا مینشستیم هم دیگر ساعت.

 یکمکدرس و درسی کتابهای اسم که دست به برگه و شد تمام کارمان باالخره

 از بود شده نوشته آن روی

 شدیم خارج آموزشگاه.

 کرد فوران که بودم نزده استارت هنوز.

 اصالً بشه؟ چی که دادی پول همه این میدوزی؟ و میبُری خودت برای چی برای

- 

 قبول من که مطمئنی کجا از

 الکیه؟ مگه بخونم رو کتاب اینهمه چطوری ماه۶ تو من میشم؟

 شوم مسلط اعصابم بر تا گرفتم نفسی.
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 - بگردی؟ عالف کنی؟ چیکار شده تموم سربازیت که حاال داشتی قصد پس

 کشید موهایش در دستی.

 - کار دنبال میرفتم! هیچی.

 گفتم خونسردی با هم باز:

 - جامعه؟ این تو هست خوبی کار چه دیپلمه آدم یه برای کاری؟ چه

 - میشه پیدا باالخره.

 119  

 - یه دنبای شاخه؟ اون به بپری شاخه این از هی میخوای کی تا ولی میشه؛ که پیدا

 فردا تو باشی؟ داشته ثابت کار

 وت بیاری بگیری رو دختر یه دست میخوای امیدی چه با کنی؟ ازدواج نمیخوای

 نیستی؟ فکر به چرا خونت؟

 دادم ادامه که بود شده خیره بیرون به ساکت:

 - هست؟ جدی ساره و تو بین قضیه

 هدوبار و کردم نگاهش رفته باال ابرویی با. چرخید بهسمتم سرش بهسرعت

 بهسمت را دستش. کردم تکرار را سؤالم

 خاموش ار پخش و کشیدم عمیقی نفس کالفه. کرد روشنش و برد پخش دستگاه

 کردم.

 - میکنی؟ فرار چرا

 - بزنم حرف بهش راجع فقط نمیخوام نکردم، فرار.

 - بشی مواجه باهاش باید زود یا دیر بزنیم، حرف که میخوام من ولی.

 - نمیفته اصالً اتفاق این اما.

 - اتفاقی نگو پس. داره دوست اونم دیدم، هم تو به اون نگاه نمیفته؟ چرا چرا؟
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 همیشه اونو که نمیتونی. نمیفته

 هخست نذاری پیش پا اگه زود یا دیر جوونه، اونم میتونی؟ نگهداری، همینطوری

 اون. میکنه ازدواج میره و میشه

 بمونه تو پای عمر یه نمیتونه که!

 برد باال را صدایش.

 111  

 - بگیرم؛ رو اشتباه حس این جلوی کنم، دوری میخوام من نمونه، که میخوام من

 بکنم؟ باید چیکار. نمیشه ولی

 نکنم کارو این که میشم عالقهمند بهش دارم که میفهمیدم مگه اول روز.

 - عالقهمند هم به نفر هزار روزی دنیا این تو شده؟ چی مگه اشتباه؟ میگی چرا

 داره؟ اشکالی چه میشن،

 - میباره زندگیم روی و سر از داره بدبختی که منی نه. آره همه واسه.

 گفتم سرکشش قهوهای چشمان در خیره و چرخیدم بهسمتش عصبانیت با:

 - میگی؟ اینطوری که چته مگه

 هسمتب را سرش دوباره و داد تکان بابایی برو نشانه به را دستش کشید، هوفی

 چرخاند شیشه.
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 بچرخد بهسمتم که کردم وادارش و گذاشتم بازویش روی را دستم.

 - میگی؟ اینجوری که شده خراب دنیا مگه علی؟ چته
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 کشید پیشانیاش به دستی.

 - از خونهش، از طالفروشیش، مغازهی از. داری خبر بیژن عمو وضع از خودت

 با فردا هان؟ دارم چی من. زندگیش

 !هکن قبول اونم که محال فرض بر اصالً میخوام؟ رو دخترت بگم برم رویی چه

 111  

 ما ببرم؟ کجا بگیرم رو ساره دست

 توئیم سربار االنم.

 - خونهی. هستید من خونوادهی شما سرباری؟ چه! نزن حرفو این هیچوقت دیگه

 داره؟ نداره، شما و من

 هکشید آتش به برادرم مظلومیت برای دلم. انداخت زیر به سر و ماند ساکت

 شد.

 - خودت واسه فردا که دانشگاه، بری بخونی، درس باید میگم که همینه واسه

 دو رو ساره اینطوری. بشی کسی

 میدن بهت دستی!

 گذاشتم چانهاش زیر را دستم.

 - منو ببین.

 دوخت چشمانم به را غمگینش چشمهای.

 - واست آیندهت اگر میخوای، رو ساره اگر. شی قبول که بکن رو تالشت همه

 باشه؟ مهمه،

 زدم لبخندی.

 - میدم بهت خوبخوب قولهای منم.

 رفت هم در اخمش.
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 - نمیخوام ازت چیزی من!

 - دارم عالی سوپرایز یه واسهت بشی قبول اگر ولی نمیخوای؛ که میدونم.

 - میدی؟ وعید وعده بهم که بچهم من مگه

 111  

 - بیای بپژن عمو چشم به خورده یه که کنم کاری یه میخوام! دارم دوست.

 کردم حوالهاش چشمکی و.

 - هوم؟ کنیم، شروع یهجایی از باید باالخره

 زدم استارت که چرخاند حدقه در را چشمانش.

 - بریم بزن.
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 اشتمد قصد. بود رفته داخل به ثبتنام برای علی و بودم ایستاده باشگاه جلوی

 باشگاه به فراغت اوقات برای

 خیس از جلوگیری برای دواندوان. میشد بازتر هم ذهنش اینگونه. بفرستمش

 و آمد ماشین بهسمت شدنش

 گرفت جا جلو صندلی روی نفسزنان.

 - کردی؟ ثبتنام شد چی

 - برم باید درمیون یهروز آره.

 رتشصو روی آبهای تا دادم دستش به دستمالی و کردم بیشتر را بخاری حرارت

 بارانی یکباره به. کند خشک را
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 بود شده تار و سیاه آسمان و بود گرفته شدید.

 ندلیص روی بودیم خریده فروشگاه از که را کتاب بزرگ کارتونهای هم کمک با

 113  

 و کنارم در علی. گذاشتیم عقب

 انداخت نگاهی کارتونها به و برگشت غصه با. گرفت جا جلو صندلی روی.

 - بخونم؟ باید رو اینا همهی یعنی

 - مطمئنم میتونی، تو عزیزم آره.

 - میکنم فرار خدا به دستت از.

 - کن فکر ساره به.

 - ساره ساره میگی هی میگم هرچی. کردی دیونهم بابا ای!

 - میگیری انگیزه بیاد ساره اسم کنم چیکار خب!

 رفتم ریسه خنده از اخمآلودش نگاههای به بیتوجه هم بعد.

*** 

 خارج حسابداری اتاق از بیاتی آقای با همراه و زدم بغلم زیر را بزرگی زونکن

 افزایش به رو سودمان نمودار. شدیم

 که بودم محمدطاها مدیون را این و میرفت پیش خوب همهچیز خداراشکر و بود

 را همهچیز بینظیرش مدیریت با

 را رمس میدادم گوش بیاتی آقای توضیحات به که همانطور. داشت کنترل تحت

 که مهماندارانی و خدمه برای

 مروزا شدیم، مدیریت اتاق وارد بیاتی آقای با همراه. میدادم تکان میکردند سالم

 داشتیم سهنفرهای جلسه.

 ایصد و شد باز شتاب با و زدن در بدون اتاق در که بود گرم کارمان به سرمان
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 جایمان سر هرسه،. کرد ایجاد بدی

 114  

 شاطراف آزادانه که بلوند موهای و عجقوجق لباسهای با زیبا زنی که ایستادیم

 غلیظ آرایشی با همراه بود ریخته

 تربیش بهخوننشستهاش وحشی و سبز چشمان شدنش، نزدیکتر با. شد وارد

 رفت، محمدطاها بهسمت. شد نمایان

 کشید فریاد و گرفت یقهاش از:

 - سپردی مادرت و پناه به حقی چه به ببینم؟ رو بچهم نمیدی اجازه حقی چه به

 کنن؟ قایم من از رو مهرداد که

56 

 

 

 
 یشب دیوانهای زن این. شود مسلط اعصابش بر تا کشید عمیقی نفس محمدطاها

 محمدطاها یقه که حینی در. نبود

 الش میکشید، جیغ و میداد تکان خود با هم را او میخورد، تکان و بود گرفته را

 سرش روی از نارنجیرنگش

 نداشت آن به توجهی هیچ و بود افتاده.

 غرید شدهاش کلید دندانهای میان از محمدطاها:

 - بیرون گمشو! بکش رو دستت.

 محمدطاها. میداد ناسزا و فحش فریاد با و کرد جریتر را زن حرفش این

 روی محکم و برد باال را دستانش
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 کفشش سانتی ده پاشنه که راند عقب به را او هلی با و کوبید زن ساعدهای

 جیغ آنقدر. افتاد زمین روی و شکست

 من محمدطاها جای به که داد خانوادهاش و محمدطاها به ناسزا و فحش و زد

 هم محمدطاها. بودم شده عصبی

 عمیق نفس کنترلش ازدستندادن برای و میکشید موهایش در دست کالفه

 و خدمه به نگاهش ناگهان. میکشید

 به هم نفری چند و کرده اجتماع در جلوی در جیغوداد صدای از که مهماندارانی

 با و افتاد بودند آمده اتاق داخل

 کشید فریاد خشم:

 - بیرون زدید، زل چی به!

 شد خارج اتاق از هم خودش فرستاد، بیرون به را خدمهها و آمد خودش به بیاتی

 بست سرش پشت را در و.

 .رفتمگ میکوبید رانهایش و زانوها روی محکم که را دستانش و رفتم زن بهسمت

 که این توانایی زن این بیشک

 صحبتهایش از. داشت بریزد هم به را شهری و کند پا به خونی ثانیه یک در

 است محمدطاها زن  که شدم متوجه

 سلیطهای همچین با میتواند چگونه که خوردم افسوس محمدطاها حال به و

 کند؟ زندگی!

 گفتم میرفتم بهسمتش که همانطور و آمد جوش به خونم:

 - مبل، رو بشین پاشو. کردی آبروریزی هرچی بسه خبرته؟ چه خانوم بسه

 116  
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 صورت شدی زمین پهن   اینجوری

 نداره خوشی.

 که زن دستان از را دستم و گرفت را بازویم بهشدت آمد، بهسمتم محمدطاها

 کرد جدا داشتم کردنش بلند در سعی.

 - نزن کثافت آشغال این به دست!

 و انداخت زن بازوی زیر به دست فشرد، را راستش چشم گوشه هم بعد

 شدت بر زن. بردش در بهسمت کشانکشان

 آمد فرود دهانش روی پرقدرت که محمدطاها دستان با که افزود جیغهایش

 محکم. شد خفه گلو در صدایش

 کشید فریاد صورتش سانتیمتری چند در و شد خم داد، تکانش:

 - واسه رو گورت نگفتم مگه نبینمت؟ زندگیم دوروبَر دیگه نگفتم بهت مگه

 کن؟ گم همیشه

 خواباند گوشش زیر محکمی سیلی و برد باال را دستش دوباره و.

 هم را مسو سیلی که کشیدم بلندی هین شوکزده و گرفتم دهانم جلوی را دستم

 زد گوشش زیر محکمتر.

57 

 

 

 
 - تو مثل بیشرفی مادر من بچهی گفتم برس، زهگریهات*ـر*هـ به برو گفتم

 117  

 فهمیدی؟. نمیخواد
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 را محمدطاها دست. دویدم بهسمتشان و آمدم در شوک از چهارم سیلی با

 گرفتم.

 - طاها؟ میکنی چیکار

 - نمیشناسی رو زه*ـر*هـ این تو ثریا کن ولم.

 - نیست خودت دست! خورده اعصابت االن تو میکنیم صحبت بده اجازه باشه...

 کشید فریاد زن هقهقهای به بیتوجه و زد پس را دستم.

 - میدونی؟ من زندگی از چی تو نیست؟ خودم دست رو چیچی

 شیدک فریاد دیگر بار بود شده مچاله خودش در در، به تکیه که زنی به اشاره و:

 - شدم عاموخاص شهره ساله ده. کشیده آتیش به رو من زندگی زن، این.

 زد ـینهاش*سـ به را انگشتش.

 - نکشتمش و گذشتم ازش که بیغیرتم خیلی! بیغیرتم من.

 میزد دیگر حرفی گردنش روی متورم رگ و میزد بیغیرتی از دم او.

 - وت. شده تیز زیادی گوشهای در این از بیرون. نکش داد! باش آروم باشه! باشه

 زندگیت شخصی مسائل نباید که

 بزنی جار همهجا رو.

 چرخاند اتاق دور را دستش و زد عصبی پوزخندی.

 - جا ههم زن این رسوایی تبل. گذشته من زندگی تو چی که میدونن شهر این کل

 من واسه آبرویی شده، کوفته

 نذاشته.

 118  

 .رفتگ لگد و مشت زیر را او و کرد حمله زن بهسمت بهخوننشسته چشمانی با و

 و میکشیدم را دستش هرچه
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 رآژی همچون زن و میداد ادامه کارش به بیتوجه او کند ولش که میکردم التماس

 انگار اما میکشید؛ جیغ

 ناچار به. را همسرش جیغهای نه مرا، حرف نه. نمیشنید محمدطاها گوشهای

 دو و انداختم میانشان را خودم

 سعی و گذاشتم میرفت پایین-باال شتابزده که محمدطاها ـینه*سـ روی را دستم

 زن. بدهم هلش عقب به کردم

 تشدس دو با. کرد قایم شانههایم میان در را سرش و گرفت سنگر پشتم سریع

 زد چنگ محکم را مانتویم و پهلوها

 هیچ اما شد؛ کشیده هم در اخمم و رفت فرو گوشتم در بلندش ناخنهای که

 از مرا داشت سعی محمدطاها. نگفتم

 فهایخ صدای با پشتسرم زن. بگیرم را دستهایش داشتم سعی من و کند جدا او

 ناگهان. میکرد هقهق

 محکم و کشید جیغی زن. گرفتم فاصله زن از کمی که کشید را دستم محمدطاها

 احساس با. زد چنگ مانتویم به

 جیغ پیچید پهلوهایم در که دردی و دکمههایم کندهشدن و مانتو شده پاره

 جایشان در را هردو که کشیدم بلندی

 کرد میخکوب!

58 

 119  

 

 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 114 صفحه  

 

 - کنین بس! بسه.

 نشنیده و ندیده را صدا شدهی بلند ُتن این با من روی این تابهحال محمدطاها

 با و کردم استفاده غفلتش از. بود

 .ستادای آنطرفتر قدم چند و خورد تلوتلویی. دادم هلش عقب بهسمت توانم تمام

 زن دستان روی دست کالفه

 از و کردم جدا پهلوهایم از بهشدت را شدهاش کاشته ناخنهای و گذاشتم

 روی و خورد سُر که رفتم کنار جلویش

 ونخ لبش و بینی از و بود شده قرمز بهشدت صورتش یکطرف. نشست زمین

 میچکید.

 گفتم محمدطاها بهسمت داد با:

 - میشه؟ لح مشکلی اینطوری ولی بکشش؛ میشه خنک دلت اگر! بکشش برو بیا

 میشه؟ درست چیزی

 دادم هلش جلو به و گرفتم پالتویش گوشه از رفتم، زن بهسمت.

 - وت نمیدونم من میشه؟ حل زندگیت مشکالت تموم زدن، با االن دیگه، بزن بیا

 چی و بوده خبر چه زندگیتون

 وریزیآبر و اینجا به کارتون میکردید صحبت هم با منطقی بار دو اگر ولی شده؛

 از باید مردم همه مگه. نمیرسید

 111  

 !خبره؟ هچ شما زندگی تو میفهمیدم نباید منم حتی بشن؟ خبر با شما مشکالت

 که رفتید اشتباه رو راه کجای

 آشفتگی اینهمه باعث که افتاده اتفاق بینتون چی شده؟ کشیده اینجا به کارتون

 آبروتون از دست اینقدر شده؟
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 ریادف رو زندگیتون شخصی مسائل و میکنید دادوبیداد همه جلوی که شستید

 میکشید؟

 نشست رنگ شیری مبلمان روی کالفه و زد پوزخندی محمدطاها.

 - اونوقت. میشنوم اینواون زبون از رو زندگیم مسائل شخصیترین من! هه آبرو؟

 و من نداشته آبروی از دم تو

 میزنی؟ زه*ـر*هـ زنیکه این

 داد ادامه تهدید با و زن سمت برداشت خیز دوباره و:

 - و زندگیم دوروبَر دیگه یهبار اگه خدا خداوندی به نوشین، میگم چی ببین

 میریزم رو خونت ببینمت پسرم

 فهمیدی؟

 کشید فریاد بلندتر و:

 - نه؟ یا فهمیدی

 و هراسان علی و آذین. شد باز بهشدت در که بود نداده جوابی زن هنوز

 مسیر انگار. شدند وارد نفسنفسزنان

 که بودند ندیده را دیوار گوشه شده مچاله زن هنوز. بودند دویده را طوالنیای

 با که من وضعیت دیدن با علی

 111  

 از ت،رف محمدطاها بهسمت بیدرنگ بودم ایستاده پاره لباسی و پریشان موهایی

 چسباندش دیوار به گرفت یقهاش

 کشید فریاد و:

 - کردی؟ من خواهر با غلطی چه

59 
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 ینا همه. خواباند چانهاش بر مشتی که بود نداده توضیح کالمی محمدطاها هنوز و

 و ثانیه چند عرض در اتفاقات

 علی سمت بهسرعت آذین. داد رخ آذین یا من جانب از هرعکسالعملی از قبل

 علی کمر در را دستهایش رفت،

 محمدطاها بهسمت زخمی شیری همچون علی اما کشیدش؛ عقب به و کرد قفل

 بهسمتش سریع. میبرد یورش

 ایستادم جلویش و رفتم.

 - اصالً نداره، من به کاری محمدطاها بزنیم، حرف بده اجازه میکنم خواهش علی

 نبوده بامن دعواش!

 کشید فریاد سرخ چشمانی با:

 - جرعت کسی و شده دعواتون که زنگزدن چرا شکلیه؟ این وضعت چرا پس

 زودی ما اتاق؟ داخل بیاد نمیکنه

 111  

 برسونیم؟ رو خودمون

 -. کردم جداشون فقط من شده، دعواش زنش با محمدطاها. داداش نیست هیچی

 نیست هیچیم خدا به.

 ارهاش میریخت اشک و میکرد نگاه ما به ساکت که نوشین به بندش پشت و

 گشادشده چشمهایی با هردو. کردم

 قالت از دست علی. انداختند نگاهی بود بدتر من از وضعیتش که نوشین به



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 117 صفحه  

 

 از یکی. برگشت بهسمتم و برداشت

 رفت هم در اخمهایم که گذاشت پهلویم روی را دستهایش.

 - آبجی؟ نشده طوریت

 زدم لبخندی زور به.

 - خوبم نه.

 آنقدر. شدند وارد هم محمدطاها مادر و پناه که بود نشده تمام حرفم هنوز

 نوشین دیدن با که بود آشفته وضعیت

 گفت هم در اخمهایی با و رفت بهسمتش محمدطاها مادر. شد هم آشفتهتر:

 - زنیکه؟ میکنی چیکار اینجا تو

 اینجا؟ اومدی پاشدی رویی چه با نپ لک؟ داداشم دور نگفتم مگه: پناه

 تا جدیده بازی یه اینم رو؟ آوردنات در ادا کنی تموم نمیخوای: محمدطاها مادر

 کنی؟ تَلکه باز رو من بدبخت پسر

 جلوی کردی، تباه رو آیندهش و گذشته و زندگی میخوای؟ پسرم جون از چی

 تا. بردی رو آبرومون آدم و عالم همه

 113  

 اومدی؟ دنبالش و نکردی ولش هم اینجا

 کرد اشاره در به و داد بینیاش به چینی محمدطاها.

 - به ازش داره حالم کنید، دورش چشمم جلوی از فقط. بیرون بندازید رو این

 میخوره هم.

 .میانداختند نگاهی میکرد صحبت که هرکس بهطرف هاجوواج علی و آذین

 نشستم مبلها از یکی روی بیرمق.

 هب رسیدن از بعد تا. شد وارد زن مهمانداران از نفر دو با همراه و رفت بیرون پناه
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 که کنند راهی را او نوشین وضعیت

 برود.

61 

 

 

 
 اب که کردند بلندش زمین از و انداختند نوشین ـل*بغـ زیر دست مهمانداران

 انگار. آمد حرف به دوباره فریاد

 نبودند کاری کافی اندازه به محمدطاها ضربههای!

 - نم. ببینمش بذاری تا میام هم دیگه صدبار شده محمد، نمیگذرم پسرم از من

 میگیرم ازت رو پسرم.

 به محمدطاها زیر یکباره به را شده خشک هیزمهای از بزرگ دستهای انگار

 با و پرید جا از که کشیدند آتش

 114  

 کرد حمله بهطرفش دوباره قرمز صورتی.

 - نیار کثیفت دهن تو رو من پسر اسم گفتم زه*ـر*هـ عوضی!

 شنگه محکم و رفتند بهطرفش آذین و علی که بود نرسیده نوشین به هنوز

 جایشان در بیچاره مهمانداران. داشتند

 زد داد پناه که بودند شده خشک.

 - دیگه ببریدش زدید زل چی به.

 فتهامآش وضعیت به کمی پناه کمک با. بودیم نشسته مبلها روی نفرمان شش

 مهمانداران از یکی. بودم رسیده



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 119 صفحه  

 

 هرکدام جلوی و شد وارد گلگاوزبان بزرگ لیوانهای حاوی سینی یک با همراه

 خارج بیحرف و گذاشت لیوان یک

 بههمریخته همه اعصاب و نیست مناسب اصالً اوضاع میدانست هم او انگار. شد

 نزد حرفی که است.

 گذاشت محمدطاها زانوی روی دست علی.

 - یهلحظه دیدم وضعیت اون تو رو ثریا که لحظهای اون خدا به. طاها ببخش

 دست گرفت رو چشام جلو خون

 نبود خودم.

 گفت غمگینی لبخند با و کشید چانهاش به دستی محمدطاها:

 - همین میدیدم وضعیتی همچین تو رو پناه اگه منم. فداسرت داداش نداره عیب

 میکردم کارو!

 بیجانی لبخند و زد بود زانویش روی که علی دست به آرامی ضربه هم بعد

 115  

 داد تحویلش.

 بر هک بغلش زیر پارگی در را دستش یک و گرفت باال را کتش. کرد نُچی آذین

 کرد بود شده ایجاد کشمکش اثر.

 - کردی؟ نابود چطوری رو کت میلیون یه توروخدا ببین

 تبرداش را جلویش بزرگ دستهدار لیوان. انداخت باال شانهای بیتوجه محمدطاها

 کرد نزدیک لبش به و.

 - دیگران کار تو نکنی دخالت میخواستی!

 - کزدهفل بود بغلت زیر قتل پرونده یه االن که نمیکردم دخالت من اگه بیچاره.

 زد پوزخندی محمدطاها.
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 - نریختم رو خونش که بود همین من اشتباه دقیقاً.

 اون. میگیره ازش رو دلت تقاص خدا! پسرم اینجوری نگو: محمدطاها مادر

 حرفاست این از بیارزشتر.

 .رفت خودش قسمت بهسمت و گذاشت میز روی را خالیاش لیوان محمدطاها

 برگشت کتش با بعد دقیقه چند.
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 - خونه برسونمتون پاشید پناه، مامان،.

 برخاست جایش از هم آذین.
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 - هم میکنی آشوالش رو خودت هم میزنی نیست، سرجاش اعصابت فعالً تو

 راه سر خودم من. رو خالهاینا

 میرسونمشون.

 صدا خاله را یکدیگر مادرهای بودیم، شده آشنا هم با که مهمانی شب آن از

 هم خانوادهها به دوستیمان و میزدیم

 بود کرده سرایت!

 سمتم کرد رو علی.

 - ثریا خونه بریم پاشو هم تو.

 - اینجا دارم کار کلی هنوز.

 - نمیبینی؟ رو وضعت و سر. دیگه روز یه واسه باشه کار
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 خونه میرسونمش خودم دارم، حرف ثریا با من برید شماها: محمدطاها.

 گذاشتم هم روی را چشمهایم آرام که کرد نگاهم ناراضی علی.

 و انداخت مبل دسته روی را کتش محمدطاها. شدند خارج در از نفرشان چهار

 زد زانو پایم پایین.

 - داری؟ درد خیلی

 زدم راه آن به را خودم.

 - نشد چیزیم که من نه!

 کرد پهلوهایم به اشارهای.

 - پهلوهات تو کرد فرو رو ناخنهاش جادوگر اون میگم، رو پهلوهات.

 بشینم صافتر کردم سعی.
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 - خوبم نه.

 داد دستم به را خوردهام نیمه گلگاوزبان لیوان.

 - بشه آروم اعصابت یکم بخور.

 بودم بینظیرش رنگ قفل هم هنوز که شدم چشمانی میخ باز من و.

 آمد حرف به دوباره که گرفتم دستش از را لیوان بیحرف:

 - شدی من زندگی مسائل درگیر هم تو ببخش.

 .وختمد گلگاوزبان لیوان به رنگش فکر با و گرفتم چشمانش از بهزور را نگاهم

 به شباهت چشمانش رنگ چقدر

 نزدیک از اما میرسید؛ نظر به مشکی دور از! داشت دستم در محلول...
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 - باشی دیده جدی آسیب میترسم دکتر بریم پاشو.

 یوانل از را خیرهام نگاه گیج،! نمیدانم شنیدم، هم شاید نشنیدم، را حرفش انگار

 نگاهش به دوباره و گرفتم دستم در

 دوختم.

 - هان؟

 زد لبخندی.

 - دکتر؟ بریم میگم
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 - خوبه حالم نه.

 - مطمئنی؟

 - آره! آره!

 - باشی دیده جدی آسیب شاید.

 - خوبم نه.

 - بخور رو جوشوندت پس.

 او و دادم فرو را شده سرد محلول جرعهجرعه کردم، نزدیک لبم به را لیوان

 رفت خودش قسمت بهسمت بیحرف.

 که ودمب خسته آنقدر. بستم را چشمانم و دادم تکیه مبل پشتی به را سرم هم من

 رفتم خواب به حالت همان در.

 و رورفتهف تاریکی در اتاق. کردم باز چشم بینیام زیر در آشنا بویی استشمام با

 اطرافم به نگاهی. بود ساکت همهجا
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 و برداشتم مبل دستهی روی از را دردناکم گردن. بودم کارم دفتر در انداختم،

 انداخته تنم روی که محمدطاها کت

 زدم کنار را بود.

 دمکر حرکت داشت بیشتری نور که او قسمت بهسمت و زدم پا را کفشهایم.

 آن از نشان فضا در پیچیدهشده کاپیتانبلک بوی و بود ایستاده پنجره به رو

 بارانخورده خیابان در خیره که داشت

 میکند دود سیگار.

 نهاینگو را او که بود بار اولین. بود سیگار از شده خارج مارپیچی دود به نگاهم

 119  

 میدیدم دست به سیگار ماهرانه.

 مپای صدای متوقفشدن با که بود شده حضورم متوجه کفشم صدای از انگار

 پایش زیر را سیگار. برگشت بهسمتم

 کرد خاموش و انداخت.

 - خوابیدی؟ خوب

 دادم دردناکم گردن به تکانی.

 - برد خوابم کی نشدم متوجه اصالً نبود، بد.

 دادم دستش به را کتش و رفتم بهسمتش.
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 - ممنونم.
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 زد لبخندی. کردم اشاره کت به و.

 - خونه میرسونمت.

 - آوردم رو ماشینم.

 - بمونه هتل پارکینگ تو بذار رو ماشینت. دارم حرف باهات!

 قبو قرمز چراغ پشت و راندن حوصله خوابآلود قیافه و حالواحوال آن با انصافاً

 نداشتم را زدن.

 نتوما روی را بلندم بارانی. بود شده پاره پهلویم کنار درز و مانتو اول دکمه سه

 131  

 بستم باال تا را دکمههایش و پوشیدم.

 یاهیس از کمی اشارهام انگشت با و انداختم نگاهی صورتم به موبایلم صفحه در

 پخششدهام آرایش از که پلکم زیر

 دفتر از محمدطاها با همزمان و زدم چنگ را کیفم. کردم پاک بود مانده جای به

 شدیم خارج.

 از پس یکی که باران قطرههای به خیره و بودم چسبانده شیشه به را سرم

 میکردند، چکه شیشه روی از دیگری

 شدم.

 اپید انعکاس خیس آسفالت روی ماشینها چراغ نور. بود دلپذیر و مطبوع هوا

 دیدن از هم هنوز من و میکرد

 دگیزن خود یعنی این و میکردم ذوق نمیآید خیلیها چشم به که کوچک چیزهای.

 که مانگشتان سر و میکشیدم بخارگرفته شیشهی روی را دستم گاهی چند از هر

 میگرفتند خود به را شیشه سرمای

 گاران. میبردم ـذت*لـ سرمایش از و میکشیدم گونههایم روی را میشدند نمدار و
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 شده حرکاتم متوجه محمدطاها

 پرسید رفته باال ابروهای با و برگشت بهسمتم که بود:

 - میکنی؟ چیکار

 گذاشتم گونهام روی بر و کشیدم شیشه روی دوباره را دستم لبخند با.

 - میکنم رو کار این.

 رمزچراغق پشت. مرا یکنظر میپایید را جلویش نظر یک شدهاش گشاد چشمهای
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 و زدم در به را کمرم ایستادیم،

 برگشتم بهسمتش.

 - کنی؟ امتحان میخوای

 پرسید گیج:

 - رو؟ چی

 گذاشتم گونهام روی بر و کشیدم شیشه روی دوباره را دستم.

 - رو این.

 کرد خندهای.
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 - سالته؟ چند گفتی

 - سنم درباره چیزی بودم نگفته!

 - ازت میپرسم من االن خب.
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 زد پلکی.

 - سالته؟ چند

 کردم جمع اندکی را لبم.

 - سال۲۶.

 زد کجی لبخند.
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 - میمونه ساله پنج دختربچهی یه مثل رفتارات اما.

 دل ته از لبخندی زدم، لبخندی هم من.

 - کوچیک چیزای با حتی میسازیم، و میکنیم انتخاب خودمون رو خوب حال.

 - شده گلی لپات!

 و ادمد پایین را ماشین نورگیر. کشیدم لپم روی دست و کردم تعجب بهشدت

 سفید پوستم. شدم خیره آینهاش در

 حتی گرما، چه سرما، چه هرشرایطی، در. نمیانداخت گل لپهایم وقت هیچ اما بود؛

 خجالت که مواقعی در

 میکشیدم!

 چیزی روشن و تاریک آن در اما کردم؛ اینطرفوآنطرف آینه در چندبار را سرم

 نبود مشخص.

 چرخیدم بهسمتش طلبکار افتاد، راه و شد سبز چراغ.

 - انداختی؟ دست رو من

 است درست گفتهام که داشت آن از نشان خندیدنهایش ریزریز و.

 ودب نگذشته دقیقهای چند هنوز. چرخیدم در بهسمت کرده اخم و ـینه*دستبهسـ

 گونهام ناگهانی خنکشدن با که
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 مردانهاش و بم صدای آن با بلندبلند. برگشتم بهسمتش و کشیدم جیغی

 ساعت چند همین انگارنهانگار. میخندید

 گردنش رگ زیاد عصبی فشار از و بود گرفته لگد و مشت زیر را زنی پیش

 بود پارهشدن درحال!
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 چشمی زیر و گذاشتم گونهام روی دستش از مانده برجای سردی روی را دستم

 کردم نگاهش اخم با و.

 - ایرانی محمدطاها آقای شادی و خنده به همیشه!

 هخیرهخیر. گذاشت پیشانیاش بر و کشید شیشه روی را انگشتش سرخوش

 به نگاهش که همانطور. کردم نگاهش

 کرد نگاهم چشمش گوشه از بچرخاند را سرش بیآنکه بود جلو.

 - چیه؟
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 ردمک صاف را نداشتهاش چروکهای و کشیدم بارانیام جلوی به را دستم نمایشی.

 - هیچی هیچی.

 حال در و کردم باز آرام را در زدم، چنگ را کیفم. داشت نگه آپارتمانم جلوی

 شد روان تشکرهایم سیل پیادهشدن.

 تمبهسم و گذاشت صندلیام پشت را دیگرش دست و فرمان بند دستش یک

 چرخید.
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 - ثریا!

 شدم خم بهسمتش و گذاشتم در روی را دستم. بودم شده پیاده ماشین از.

 - بله؟

 134  

 - چای یه مهمون رو من میشه! ندارن حرف بهارنارنجات چای که شنیدم پناه از

 کنی؟ دبش

 برای وقت پس. میداد نشان را شب۸ که افتاد ماشین ساعت به نگاهم ناخودآگاه

 به میتوانستم و بود شبنشینی

 کنم دعوتش مادرم و پدر آپارتمان!

 زدم لبخندی.

 - حاضره باال بیای و کنی پارک رو ماشینت تا نه؟ که چرا.

 آمد حرف به دوباره که گرفتم را راهم.

 - کفالس یه تو میشه اگه. نیستم فرم رو زیاد بشم، خونوادهت مزاحم نمیخوام نه

 از. بیرون بریم هم با تا کن آماده

 فهخ آپارتمانهای سقف زیر برم نفس تنگی از حجم این با نمیخواد دلم طرفی!

 کرد کج را سرش.

 - دادم بهت امروز که زحمتی پاس به باشی؟ من مهمون شام امشب میشه.

 و بهارنارنج چای بخار هم خودم دل ناخودآگاه! نه یا کنم قبول که بودم د ل دو

 خواست را زمستانی سرد هوای.

 - نمم مادرم و پدر آپارتمان بری و باال بیای تو تا. بکشه طول شدنم آماده شاید

 میام میشم آماده زود.

 - بیای تا میمونم منتظرت ماشین تو ممنون، نه.
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 بقهط به را خودم سریع و پذیرفتم پس. نبودم بازی تعارف و الکی اصرارهای اهل

 شدم واحدم وارد و رساندم پنجم.
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 کن گرم ستی با را لباسم. رفتم اتاقم به بعد و کردم روشن را چایساز اول

 کردم، عوض طوسی بهرنگ زمستانه

 دسب در کوچکی قندان و ماگ دو با همراه و ریختم مسافرتی فالسک در را چای

 چیدم بنفشرنگم.

 که را محتویاتش ُاپن، روی شکالتخوری دیدن با و زدم آشپزخانه در چرخی

 ظرف در بود ه لدار آبنباتهای شامل

 تا را گرمکن کاپشن زیپ. گذاشتم سبد درون و کردم خالی سردار پالستیکی

 واحدم از و کشیدم باال چانهام روی

 هب خانگی لباس و آشفته موهایی با علی زدم، را روبهرویی واحد زنگ. شدم خارج

 آن در دیدنم با. کرد باز را در تن

 پریدند باال ابروهایش لباسها،.
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 - کوهنوردی؟ بری میخوای

 کردم خندهای.

 - کوهنوردی؟ میره کی شب۸ ساعت

 - پیچیدی؟ رو خودت اینجوری چرا پس
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 کرد دستم در سبد به اشارهای و.
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 - برداشتی که راهم آذوقهی به به!

 شد ُپررنگتر لبخندش آن در بزرگ ماگ  دو دیدن با و.

 - بهسالمتی میبرید تشریف که هم نفره دو به به!

 کردم اخمی.

 - بابا مامان به بیرون میرم محمدطاها با دارم من علی، میگی چرتوپرت چقدر

 بگو.

 داد تکیه در چهارچوب به را دستش.

 - اب بارونی؟ هوای این تو اونم شبی؟ نصفه کجا غریبه یهمرد با! روشن چشمم

 ماگ؟ تا دو و چای

 - درس سر برو. میفته دارودستش و قیصر به یادم که میزنی حرف جوری! ایش

 یادت داری کالس فردا مشقت، و

 بای بگو، بابا و مامان به. نره.

 رفتم آسانسور بهسمت گفتنهایش ثریا به بیتوجه.

 را یمرکز قفل دیدنم با و کرد بلند فرمان روی از را سرش زدم، شیشه به تقهای

 و گرفتم جا جلو صندلی روی. زد

 افتاد راه و داد تکان سری سبد به خیره. گذاشتم پایم پایین را سبد.

 نیمنگاهی بدون و بیحرف. میراند نامعلوم مسیری در.

 تـذ*لـ پنجره پشت از خیابانها دیدن و فضا آن در ساکتماندن و نشستن از

 بودم شده کالفه کمی اما میبردم؛.

 فتمگ او به خطاب کردنش روشن از قبل و بردم پخش دستگاه بهسمت را دستم:
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 - هست؟ اجازه

 موزیکهایش. داد تکان مثبت نشانه به سری و انداخت نگاهی چشم گوشهی از

 اعصابخوردکن و غمگین تماماً

 و ودب آرام ریتمشان بس از که اینهایی نه بودم شاد موزیکهای عاشق من. بودند

 آدم که میزدند فریاد را بدبختی

 میشد سیر زندگی از!

 بهسمتم اعتراض با کردم، خاموشش و بردم پخش دستگاه بهسمت را دستم

 برگشت.

 - کردی؟ خاموشش چرا

 - نمیخورن درد به هیچکدومشون چون!

67 

 

 

 
 چرخیدم بهطرفش حقبهجانب.

 - نم؛ک دخالت یا بدم نظری کسی زندگی به راجع بخوام که نیستم حدی در من

 رو مشکلتون باید نظرم به ولی

 هیچوقت روندی بچهت و زندگی و خودت از رو اون تو که این کنید حل اساسی

 یا کنه تغییر اون نمیشه باعث

 نمیتونی .کنی پیدا مشکلت این حلکردن واسه منطقی راه یه باید تو. بشه درست

 138  
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 گیسوگیسکشی عمر آخر تا که

 وت مثل فهمیدهای مرد از. بیاری پایین اینواون جلو رو زنت شخصیت و کنی

 خودت! رفتارکردن اینطور بعیده

 که ارهرب. میبینه آسیب اون همه از بیشتر وسط این. کن فکر بچهت به هیچی،

 رو میبینه شمارو دعواهای

 اب شما هردوی به اون. میکنه تباه رو آیندهش زندگی و میذاره اثر ناخودآگاهش

 هم کنار باید اون. داره نیاز هم

 نهات باید مهرداد، سن تو بچه یه برای. بشه قرص دلش تا ببینه رو شما بودن

 باشه بازیگوشی و شیطونی دغدغش.

 من. نکن مشوش نمیاره در سر ازش هیچی که بزرگونه مشکالت با رو ذهنش

 نه عاقالنهست نه زنت رفتار میدونم

 هباری. بشینی حرفاش پای باید تو ولی داره؛ قرار توش که سنی شأن در حتی

 باهاش بشین موضعگیری بدون

 هک یهدوست بهعنوان من. کن تالش زندگیت نگهداشتن برای. کن صحبت

 جزئیات از مقدار یه جریان در ناخواسته

 بگم بهت رو اینا که دونستم موظف رو خودم گرفتم قرار زندگیت شخصی.

 هک بگوید چیزی حداقل یا کند تأیید تا ماندم خیره اما داشتم؛ زیادی حرفهای

 دقیقه چند از بعد اما دهم؛ ادامه

 انداخت بهسمتم گذرایی نگاه تنها سکوت.

 - شد؟ تموم حرفات
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 تمگف غیظ با. برخورد بهم خیلیزیاد بلکه نه، که کم. پریدند باال ابروهایم:
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 - شد تموم بله.

 - نیست دادی که راهحالیی و کارا این به نیاز!

 پرسیدم تعجب با:

 - چرا؟

 - شدیم جدا هم از ما چون!

 ودب ناگهانیاش حرف تحتتأثیر و نبود خودم دست ولومش که بلندی صدای با

 گفتم:

 - چی؟

 زد پوزخندی.

 - شدیم جدا.

 به ضممتناق افکار در و یکنقطه به خیره پس نداشتم گفتن برای حرفی دیگر

 همچنان محمدطاها و زدم زل روبهرو

 بود راندن حال در.
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 قهایمنط که شهر از خارج سرباالیی در و شدیم پیاده ماشینش پارککردن از بعد

 با حق. رفتیم باال بود کوهستانی

 141  

 ار مسیر و آمده بند باران حال. بودیم آمده شبانه کوهنوردی به انگار! بود علی

 روشن رنگیرنگی بلند پایه چراغهای
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 ار صورتم پوست کمی فقط و میپیچید درختان البهالی در باد بودند، کرده

 میکرد سوزنسوزن.

 ایمحوطه به. میرفتم پشتسرش دست به سبد هم من و پیچید فرعی یک در

 در که- چوبی کلبههای از پر بزرگ

 و بودند دهپیچی پالستیک کلبه، درون فضای گرمکردن برای بعضیهایشان اطراف

 بودند ـان*عـریـ هم بعضی-

 از دیزیا تعداد بلکه ما، تنها نه و بود پخش فضا در نمخورده خاک بوی. رسیدیم

 بودند کلبهها درون و آنجا در مردم.

 که ینیمکت روی و داشت کمتری نور که افتاد راه قسمت انتهاییترین بهسمت

 نشست بود آن پناه بزرگی ایوان.

 زا ما و بودند پایمان زیر شهر چراغهای. نشستم کنارش روبهرو منظره به خیره

 از پر شهر به نقطه باالترین

 میکردیم نگاه ناتمام قصههای.

 - فوقالعادهست اینجا طاها وای.

 برگشت بهسمتم کجی لبخند با.

 - کنم امتحان اینجا رو بهارنارنجت چای که اومدم رو راه اینهمه!

 کردم چای از پر و دادم دستش به را بزرگ استیل ماگ لبخند با.

 بودیم بهارنارنج خوشعطر بخار پس از روبهرو منظره به خیره دو هر.
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 ملب روی لبخندی ناخودآگاه و کردم ریهام وارد را بهارنارنج عطر از عمیقی نفس

 آمد.

 -! ظاهربینی شده ما کار داره، دلش تو دردی یه هرکسی بزرگ، شهر این توی
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 میبینیم، رو یکی زندگی ظاهر

 خونشون سنگی دیوار پشت رازه، دلشون راز بعضیا. میدیم شرح رو باطن

 تو از دلشون راز بعضیا اما میمونه؛

 راز اون دیگه اونطوری. هرطرف به میکنه پیدا درز خونهشون سوراخموش

 یکی وقتی. نداره جذابیتی نیست، قشنگ

 راز اون اهمیت برات دیگه فهمید، رو شخصیت زندگی راز فهمید، رو دلت راز

 بعدی و بعدی نفر به میشه، کمرنگ

 دیگهش یهکم بذار فهمید رو ذرهاش یه که اون میگی خودت پیش. میگی هم

 میشه؟ چی مگه بدونه هم

 اینطوری! میکشی زندگیت تن از جون ذرهذره داری کارت این با نمیدونی اما

 اجازه خودش به هرکسی که میشه

 حتی گاهی بده، نظر زندگیت مسائل به راجع کنه، دخالت زندگیت تو میده

 هم گاهی و میکنه تحمیل رو نظرش

 تو هک اینطوریه. میگیره تصمیم تو واسه که میبینه کُل عقل رو خودش اونقدر

 اختیار و تصمیمگیری قدرت

 مسائل مثالً قشنگن؛ بودنشون یواشکی به چیزایی یه. میدی دست از رو زندگیت

 پیش اینطوری. دونفره زندگی
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 داشتههات اگر ولی نمیدونه؛ کسی که داری مهم چیز یه که یمیکن ذوق خودت

 دیگران بین حرفزدن با رو

 یپاشهم هم از زندگیت و نمیمونه چیزی شیرینی و ذوق اون از دیگه کنی تقسیم.

 هروروب به متفکرانه که بهسمتش و نوشیدم را بویم و خوشعطر چای از جرعهای
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 شدم خیره بود زده زل.

 - نمیخوری؟ شد، سرد

 ظرف در . نوشید هم پشتسر جرعه چند و کرد نزدیک لبش به را ماگ بیحرف

 و کردم باز را ه لدار آبنبات

 گرفتم بهسمتش.

 - خوشمزهست خیلی!

 - شریک شیرینی با رو طعمش و عطر نمیخوام بخورم، تلخ رو چاییم میخوام

 بشم!

 گذاشتم میانمان را ظرف و انداختم باال شانهای.

 شدم خیره روبهرو به دوباره.

 - برسم؟ نتیجهای چه به میخواستم حرفام ته میدونی

 دادم ادامه من و نوشید دیگر جرعهای بیحرف:
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 - شدی شریک همه با رو زندگیت راز. هست تو زندگی مصداق حرفام که این به

 از خودت از زودتر همه که

 شدن خبر با زندگیت مسائل شخصیترین.

 کردم تصحیح را حرفم که برگشت بهسمتم اخم با.

 - ایدب دونفره ـطه رابـ تو بوده، همسرت مقصر شاید نیستی تو منظورم البته

 یک اگر. باشن بزرگی رازدار نفر هردو

 نفرشون، هردو جای به. لغزیده زندگی اون کل بلغزه، پاش کمی هم نفرشون

 ویرانی میتونه نفر یک اون

 بیاره بار به جبرانناپذیری.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 137 صفحه  

 

 داد دستم به را چایش از خالی لیوان.

 - آروم رو ذهنم بود، عمرم چای خوشعطرترین و خوشمزهترین! بود فوقالعاده

 کرد.

 زدم لبخندی.

 - میکنم درست برات بازم خواستی هروقت.

 - ساعتها میخواد دلم قشنگن، خیلی هم حرفات حضورت، گرمای و چای از جدا

 چطور. بزنی حرف برام و بشینم

 کنی؟ تحلیل رو همهچیز منطقی اینقدر میتونی

 رفتم نشانه نامعلوم بهسمتی را اشارهام انگشت و کشیدم دل ته از آهی.

 - میده؟ نشون رو کجا داره من انگشت میدونی

 انداخت نگاهی بود گرفته نشانه انگشتم که بهسمتی بادقت.

 144  

 - اونجا تقریباً.

 داد نشان را نقطهای دست با و.

 - رو هرفت نشونه انگشتم که جایی دوباره سرم باالی از بیای کنم خواهش میشه

 بدی؟ نشونم هم
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 هاینقط دوباره روبهرو به خیره ایستاد، سرم باالی و برخاست ازجایش تردید با

 داد نشان را دیگر.
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 - اینجا؟ تقریباً

 گفتم دوباره:

 - مگرفت نشونه رو کجا که بگو هم زاویه این از و بشین راستم سمت بیا حاال.

 داد نشان را دیگر نقطهای و کرد تکرار را کار همان دوباره.

 - اینجا؟ تقریباً

 پرسید معطلی بدون و:

 - میکنی؟ کارو این چرا

 انگشت با موازی و آوردم باال را چپم دست اشاره انگشت حرفش به بیتوجه

 را دیگر نقطهای راستم دست اشاره

 دادم نشان.
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 - بودم رفته نشونه رو اینجا من اما!

 را ستانمد. بشود بودم رفته نشانه که نقطهای آن متوجه دقیقاً تا چرخید گیجی با

 گفتم لبخند با و آوردم پایین:

 - نمیکنی پیداش نگرد.

 شد درشت چشمانش!

 - نمیشم؟ منظورت متوجه

 - از هرکس. داره دیگران زندگی به نسبت هرکس که هست دیدی از مثال یه

 ایستاده که جایی و خودش طرف

 .تدیگهس چیز واقعیت اما میکنه؛ تجزیهوتحلیل و میبینه رو دیگران زندگی

 که هست نقطهای اون دقیقاً واقعیت

 به راجع هیچی تو. بود شناسایی قابل خودم چشم از فقط و بود من نظر مد
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 از نمیدونی، من زندگی مجهوالت

 اینجاست اصلی راز کردی، تجزیهوتحلیل و دیدی چیزی یه بیرون.

 کردم اشاره قلبم به و.

 - ماآد. هست خودم دید از تو زندگی اتفاقات به نسبت من تجزیهوتحلیل اما و

 دیدگاهشون در تغییر با میتونن

 باشم دهکر قضاوت اشتباه تو زندگی به راجع منم شاید. بدن تغییر رو دنیاشون!

 اب و چیدم سبد در را وسایل بود نقطهای خیره کرده هنگ که اویی به بیتوجه

 روی که باران قطرهی اولین

 کوچکترین با میسازیم، خودمان را خوب حال» زدم لبخندی چکید، پیشانیام
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 چشم به حتی که چیزهایی

 نمیآیند.«

 بابک بزرگی پایهبلند منقل در روبهرویمان در که کبابی جوجه خوردن از بعد

 میدادند، دستمان به سیخسیخ و میشد

 بود نفره دو شبانهی گردش یک پایان این و شدیم خانه راهی.
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 ۴فصل

 ریموت دنبال به کیفم در و بودم گرفته گردنم و شانه بین را همراهم تلفن

 را ریموت بیحوصله. میگشتم ماشینم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 141 صفحه  

 

 سوارشدم و کشیدم بیرون.

 - بزن رو اصلیت حرف آذین، کردی دیوونهم!

 - باش خونوادهم و من مهمون فردا میگم! هیچی.

 کشیدم بلندی هوف.

 - مهمونی؟ بیام پاشم سرم، ریخته کار هزارتا من

 - نداره رو حرفا این که ناهار یه! تو میگیری سخت چقد.

 - بیکارن؟ تو مثل همه مگه. میگیره رو من وقت ساعت چهار-سه ناهار یه همون

 - بیای باید حتماً فردا گفته مامانم دیگه، نیار بهونه.
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 مونه بهخاطر. شراکتت این با کردی بدبخت رو ما تو؟ دست از من کنم چیکار

- 

 سرک همهچیز تو شراکت،

 یزیمچ یه تا. میگی زور داری که االنم. پالسی هتل که هم دقیقه به دم. میکشی

 خوبه شریکم، من میگی میگیم،

 رو مغزمون بودی داده لم من صندلی رو تماموقت وگرنه نیستی، هتل سهامدار

 میخوردی.

 - منتظرتم ظهر فردا! بزن نق کم! بزن غر کم.

 و ادمید تکان را ایست تابلوی شیشهاش از افسری که گشت ماشین دیدن با

 دست کف با میکرد حرکت کنارم

 کوبیدم فرمان روی.

 - گرفت رو جلوم پلیس آذین، نکنه چیکارت بگم خدا.

 - اینا؟ و قاچاق و خالف کار تو زدی نکنه کردی؟ چیکار مگه
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 غریدم شدهام کلید دندانهای میان از:

 - سرخوش رانندگی، و راهنما پلیس! آذین.

 و دمش پیاده ماشین از افسر رسیدن از قبل و کردم قطع را گوشی بیخداحافظی

 پرسیدم پررو پررو:

 - اومده؟ پیش مشکلی

 - تیم،گرف جلوتونرو رسیدیم ما میکردی صحبت تلفن با خانوم، خستهنباشی

 تازه بودین، خوشوبش درحال هنوزم

 اومده؟ پیش مشکلی میگی

 148  

 آورد باال سر افسر که کردم آذین نثار فحشی لب زیر.

 - گفتید؟ چیزی

 زدم الکی خندهای!
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 - نهنه.

 را سپلی ماشین دورشدن دست، به جریمه برگهی من بعد دقیقه پنج از کمتر و

 با و شدم ماشین سوار. میکردم نگاه

 کوبیدم داشبورد روی را برگه حرص.

 - آذین الهی بمیری!

*** 
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 که همانطور دست، به سوهان رها که میکردم تکمیل را چشمم خط آینه جلوی

 وارد میکرد مانیکور را ناخنش

 نشست تخت روی و شد اتاق.

 - کردند؟ دعوت خونشون رو تو تنها فقط شده چی

 - نداره شخصیت ثبات میشناسی، که رو آذین بگم چی! واال نمیدونم.

 برگشتم بهسمتش.

 - نیست؟ کلفت زیادی چشمم خط

 - میاد بهت که، خوبه نه.
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 - ندیدی؟ رو هلوییه لب رژ اون

 - بیارم واسهت کن صبر منه کیف تو چرا.

 گرفت بهسمتم را لب رژ.

 - بیا.

 - رهایی؟ بیا هم تو میخوای

 - نکرده دعوت که رو من چیکار؟ بیام بابا نه.

 - بیا هم تو داره اشکال چه.

 - میکشم خجالت نه.

 - که کارایی چه به رو آدم توروخدا ببین. معذبم االن همین از همینطور، منم

 نمیکنن وادار!

 - بشینی زیاد نخواد که برو ناهار دم برو، دیرتر بذار.

 - حاال؟ بپوشم چی اونجوری، زشته

 - خوشگله که لیموییت شومیز.
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 - کوتاهه زیادی اون نه.

 - بپوش چیزی یه دیگه، میدونم چه.
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 وشیدنپ با. کردم جمعشان سرم باالی کلیپسی با و زدم فرق را موهایم وسواس با

 151  

 همراه به رنگ زرشکی بافتی

 عبهایج راه بین در. زدم بیرون خانه از پوشیده، را پوتینم و پالتو همرنگش، شال

 زنگزدن با و خریدم هم شکالت

 پرسیدم را آدرس آذین به.

 و شد باز در. فشردم را در زنگ و کردم پارک طبقهشان دو ویالیی خانه جلوی

 که بزرگشان نهچندان حیاط وارد

 شدم بود، اثرگذاشته کوتاهقامتش گیاههای و گل روی زمستان حسابی.

 بود ایستاده در جلوی آذین.

 - خانوم ثریا به به!

 دادم دستش به را شکالت جعبه.

 - سالم.

 - سرما از میزنی یخ االن که تو بفرما کشیدی؟ زحمت چرا سالم،!

 - نداره شمارو قابل.

 را پالتویم و آمد بهسمتم بود مسن خانومی که خانهشان خدمهی ورودمان، با
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 گرفت.

 داج قسمتها سایر از پله چند با که خانهشان سالن باالی قسمت در آذین مادر

 آن در سلطنتی مبلمان و بود شده

 گرفت غوشم*آ در گرم و آمد بهسمتم لبخند با. بود ایستاده بودند چیده.

 - خالهجان سالم.

 - بشین بفرما اومدی خوش. عزیزدلم سالم.

 151  

 کم بودنم معذب از که بود خودمانی رفتارشان آنقدر اما بودم؛ معذب کمی

 میکرد.

 شیر لیوان و نشستم تکی مبل روی

 کردم تشکر و برداشتم کرد تعارفم خدمتکارشان که را داغ کاکائوی.

 کردم احساس. میکرد نگاهم لبخند با که افتاد آذین مادر نگاه به نگاهم یکلحظه

 دیدار در دیدهام، جایی را او قبالً

 فکر خودم با همینطور و شد درگیر ذهنم. داشتم را حس همین هم اولمان

 قیافهاش دیدهام؟ را او کجا که میکردم

 بود آشنا زیادی.

 آمدم خودم به آذین بلند تقریباً صدای با.

 - ثریا!

 انداختم آذین به نگاهی گیج.

 - هان؟

 - خانوم بود شما با مامانم.

74 
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 مادرش سمت کردم رو.

 - شد پرت حواسم یهلحظه خالهجان ببخشید.

 151  

 زد لبخندی.

 - بهتره؟ پدرت حال گفتم. عزیزم میکنم خواهش

 - احوالپرسیتون از مرسی بهترن، خیلی خداروشکر بله.

 - شد بهتر که پدرت حال انشاءالّله. برسون حتماً پدرت و مادر به سالم

 میکنیم دعوتتون خونوادگی.

 - شما دارید لطف.

 - هستی؟ هتل درگیر میکنی؟ چیکار روزا این جون ثریا خب

 - ندارم کاری هتل اون جز دیگه، آره!

 - زیاد یهتجربه باشه هرچی تو، مثل جوونی خانوم واسه هتلداری سخته خیلی

 میخواد.

 - ونهردوم اندازه به خوبه، خیلی شریکم خداروشکر البته. درسته حرفتون واقعاً

 داره رو هتل اداره توانایی!

 - باشی موفق همیشه. خداروشکر.

 - ازتون ممنونم. همچنین.

 - چیه؟ پدرت شغل ثریاجون راستی

 - هستن پرورش و آموزش بازنشسته پدرم.
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 - عزیزم سالمتی به.

 - باشید سالمت.

 - میکنن؟ چیکار اونا چی؟ برادرت و خواهر

 از چیزی چون بود؛ حرامم خوردن شیرکاکائو پس نداشت، پایانی سؤالهایش

 153  

 یکجرعه تا. نمیفهمیدم مزهاش

 میز روی را شیرکاکائو نیمهخورده لیوان. میپرسید را بعدی سؤال میخوردم

 به تا نشستم جایم سر راحت و گذاشتم

 بدهم جواب میرسیدند نظر به بودار هم کمی که سؤاالتش!

 - آبجیمم. میخونه کنکور واسه داره االن و شده تموم سربازیش تازه که داداشم

 تو و شده تموم درسش ساله دو که

 فعالً خونهست.

 - نمیره؟ دانشگاه

 - دوست خودش ولی بده؛ ادامه که بهش کردم اصرار خیلی من متأسفانه نهخیر

 نداره.

 - میره سر خونه تو حوصلش حسابی که اینطوری آخی.

 - ردهخو یه فعالً. سپردم بهش اونجا هم کارا سری یه هتل، میاد من با روزا بیشتر

 شده گرم سرش.
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 وانلی و انداختم میداد گوش مادرش و من مکالمهی به ساکت که آذین به نگاهی

 دوباره که برداشتم را شیرکاکائو

 پرسید سؤالی:

 154  

 - خوندی؟ درس چقد عزیزم؟ چی خودت

 - دارم دیپلم من.

 - ندادی؟ ادامه چرا خودت

 - نبود جور شرایط.

 لبم هب تا چون بخورم؛ آخر تا را شیرکاکائو لیوان آن من که نبود مصلحت انگار

 دیگر سؤالی میکردم نزدیکش

 توجهم آذین انگار! بازجویی جلسه یا بودند کرده دعوت مهمانی به مرا. میپرسید

 را بحث و زد لبخندی که شد جَو

 کرد عوض:

 - بود شکار دستت از حسابی شکوری آقای.

 کردم نگاهش گرد چشمانی با:

 - داری؟ شکوری آقای به چیکار تو

 - میکرد گالیه تو از من پیش بودم هتل که روز اون هیچی.

 رفتم مسخرهاش لبخند به چشمغرهای.

 - مسئول آخه نداری؟ زندگی و کار تو هتل، تو میگیری منو جای داری کمکم

 تو؟ به کارش چه هتل خرید

 - شریکم منم باالخره...

 پریدم حرفش وسط:
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 - فردا از که کنم امضا باید رو کجا خوبه؟ کردم شراکت تو با کردم غلط من

 رو پدرم ندارم، تو با شراکتی هیچ دیگه

 155  

 تو درآوردی!

 هب بلندش خندهی با که بودم کرده فراموش را آذین مادر حضور انگار یکلحظه

 خجالت از را سرم و آمدم خودم

 انداختم پایین.

 - از هم اینا ببین پسر؟ نذاشتی کنار هم اونجا رو فضولیت تو! من خدای وای

 شدن عاصی دستت!

 کرد اعتراض اخم با آذین.

 - مامان!

 گفت خندههایش بین بریدهبریده و رفت ریسه خنده از دوباره مادرش که:

 - میکرد دخالت همه کار تو و بود فضول بچگیش از.

 که زمانی تا کردیم حرفزدن به شروع هرسه و شد کم خجالتم حجم از کمی

 زدند صدایمان ناهار برای.
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 ماا دسر و غذا مدل چند. بودند کرده ریختوپاش و گذاشته تمام سنگ حسابی

 ساده معارفه یک تنها ناهار این انگار

 مادرش ناهار از بعد تا. بود من زندگی جیکوپوک از آوردن در سر بلکه نبود،
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 من و میپرسید سؤال من از یکریز

 156  

 فهکال حسابی گرچه. بدهم را جوابش مزخرفی لبخند و آرامش با بودم مجبور هم

 پرحرفی حجم این بودم، شده

 بود زیاد زیادی بودم فراری پرحرفی از که من برای.

*** 

 اتاق وارد داشت دوش به را مهدش خرسی کیف که همانطور دواندوان مهرداد

 پرت غوشم*آ در را خودش و شد

 ـوسیدم*بـ را تپلش لپهای و کردم بغلش محکم. کرد.

 - چطوره؟ ما پسر  گل

 - خوبم.

 بست را در و شد وارد هم محمدطاها بعد دقیقه چند.

 - بهخیر صبح سالم.

 - بهخیر صبح سالم.

 داد دستور میرفت خودش قسمت بهسمت که همانطور:

 - یکنیم کثیف رو لباسش خاکیه کفشت پایین بیا ثریاجون ـل*بغـ از مهرداد!

 نشاندمش زانویم روی و نشستم مبل روی.

 - بچه باشه راحت بذار.

 هآورد در را کتش درحالیکه بعد اندکی و آمد میز روی سویچش برخورد صدای

 نشست روبهرویم بود،.

 - نتونستم دیگه امروز. هتل ببر رو من میگه روزه چند صبح، کرد دیوونهم

 مدادرنگیهاش و دفتر. بگیرم رو جلوش
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 کشمب نقاشی ثریاجون برای برم میخوام میگه کیفش، تو ریخته کرده جمع رو.

 ـوسیدم*بـ محکم را لپش و رفت ضعف دلم.

 - ثریاجون بشه فدات.

 - نرفته مهد شما بهخاطر امروز.

 مبرگشت میکرد بازی انگشتش با سربهزیر که مهرداد بهسمت اعتراض با!

 - بابایی؟ میگه راس

 - مهد برم ندارم دوست من آخه آره،!

 - میگذره خوش بهت هستن، دوستات اونجا عزیزم؟ چرا.

 - میشم خسته زود من آخه نمیگذره، خوش هم اصالً.
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 گفتم محمدطاها به رو و نشاندمش کنارم:

 - باید که هم دیگه سال مهد، بره که ساله۶ بچه واسه زوده. میگه راست طفلکی

 از میشه خسته پیشدبستانی بره

 مدرسه.

 داد مهرداد دست به و گرفت مربا کره لقمهای.

 - زارمب تنهاش خونه تو که نمیتونم سرکار میام من وقتی کنم؟ چیکار میگی.

 - یه. اهپن یا مامانت پیش بذارش بذار، تنهاش نگفتم. میگیرم لقمه واسش خودم

 158  
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 هتل بیارش هم روزایی.

 - که نمیتونم دارن، رو خودشون زندگی همه باالخره روزه؟ دو یهروز مگه نمیشه

 اینواون زندگی بار سر عمر یه

 باشم!

 - مهرداد با میشم خوشحال من. میگیری سخت رو شرایط خودت تو نظرم به

 بگذرونم وقت.

 - بچهی درگیر رو خودت که نمیتونی. داری رو خودت به مخصوص کارای هم تو

 بکنی من.

 - رو هواش نفرمون هرسه بیار، مهردادم میان رها و پناه که روزایی حداقل

 داریم.

 - میشه عادت بد.

 - رفتنه مهد از بهتر.

 دادم مهرداد دست به را چای لیوان.

 هم محمدطاها چشمهای از که بودم شده عالقهمند مهرداد به آنقدر مدت این در

 همین شاید. بود نمانده دور

 کرد راضیاش مهرداد به میلم و عالقه.

 - میارمش روزایی یه باشه.

 زدم مهرداد روی به لبخندی.

 - هتل بیارتت یهروزایی داد قول بابا.

 پشتسر چندبار را گونههایش و شد آویزان محمدطاها گردن از کشید، هورایی

 159  

 ـوسید*بـ هم.
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 - بچه شد خوشحال چقد میبینی!

 شدیم صبحانه ادامه خوردن مشغول و زد لبخندی هم محمدطاها.

 مسیستم با هم من. بود کشیدن نقاشی درحال و بود نشسته میزم روی مهرداد

 چک را پروندهای و بودم مشغول

 بانک به و بود سپرده من به را مهرداد محمدطاها که بود ساعتی یک. میکردم

 بود رفته.

 - ثریاجون

 برگشتم بهسمتش.

 - عزیزم جانم.
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 - میاد خوابم.

 - میکشم روتو میام بعد. بخواب بزرگه بنفش مبل رو برو.

 آمد بهسمتم پا و دست چهار.

 - بخوابم؟ بغلت تو میشه

 به نیاز که بود سنی در او. سوخت صدایش مظلومیت برای دلم یکلحظه

 آغـ*در مادرها از بعضی. داشت مادر ـوش
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 را بچه کی زندگی، یک پاشیدن هم از و طالق با که باشند بیفکر میتوانند حد چه

 میکنند؟ آواره هم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 153 صفحه  

 

 روی را سرش و خزید بغلم در خواسته خدا از هم او کردم، باز هم از را دستانم

 برخاستم جایم از. گذاشت ـینهام*سـ

 دلم. برد خوابش تا کردم نوازش آنقدر را نرمش موهای. نشستم مبل روی و

 کنم جدایش بغلم از نمیآمد.

 رویش را پالتویم. خواباندمش مبل روی آرام و ـوسیدم*بـ را موهایش روی

 که شدم کارم مشغول دوباره و کشیدم

 شد اتاق وارد سروصدا با پناه:

 - کجایید؟ هتلداران، بر سالم

 کردم پچپچ آرام و رفتم بهسمتش شدم، بلند جایم از سریع.

 - یواش چته؟!

 کردم مهرداد بهسمت اشارهای و.

 - خوابه بچه.

 کرد ریز را چشمهایش.

 - مهرداده؟

 - آره.

 رفت بهسمتش و آمد کش لبخندش یهو.

 - اینجا؟ اومده کی عزیزم، بره قربونش عمه وای

 کشیدمش عقب به و گرفتم را دستش.
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 - میشه بدخواب خوابیده تازه کن ولش.

 - شده تنگ واسش دلم.

 - کن دلتنگی رفع حسابی شد بیدار وقتی همینجاست عصر تا.
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 - بمونه؟ عصر تا میذاره محمدطاها جدی

 - آره.

 انداخت باال را سرش.
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 - میدونم بعید.

 - مگه؟ چیه

 - نداره دوست هتل، بمونه ساعت دو -یکی از بیشتر نمیذاشت هیچوقت آخه

 کارش محل بیاره رو مهرداد.

 - کردم صحبت طاها با خودم بیاد، بیشتر شده قرار.

 - مهرداد رو حساسه خیلی آخه شده، راضی چطور تعجبم در واال بگم چی.

 - داشتی؟ چیکار بگو اینارو کن ول

 - هماهنگ محمدطاها با میاد، فردا زده زنگ دکوره طراح این رفت، یادم آها

 کردی؟

 - هب حواستون باالسرشون، بیاید رها و تو فردا از فقط کردیم، رو صحبتاش آره

 161  

 باشه ریزهکاریها.

 - بدی؟ تغییر رو هتل فضاهای کل میخوای

 - به مه دستی رسید پولمون اگر بعد تا کنه شروع اتاقا از بگو اول تقریباً، آره

 این. بکشیم راهروها و البی سروگوش
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 میدیم جیب از داریم هم رو هزینهها.

 - نیست؟ زیادهروی نظرت به

 - مدرن نظرم به. شده قدیمی اتاقا طراحی یهکم میکنم فکر زیادهرویای؟ چه نه

 قشنگتره باشن فانتزی و.

 - نیست خوب باشن هم مدل یه همهشون.

 - این ولی میزنم؛ سر خودمم. بدید ایده هم شما رها، و تو سلیقه به اون دیگه

 حرف کارشون تیمش و طراحه

 نداره.

*** 

 آنقدر بیرون هوای. چسباندم شوفاژ به را خودم و کردم خارج تن از را بارانیام

 تمام میکردم احساس که بود سرد

 موهای که همانطور و شد خارج اتاق از خوابآلود رها. بستهاند یخ استخونهایم

 وارد میکرد مرتب را پریشانش

 شد بهداشتی سرویس.

 - رهاخانوم شد عرض سالم!

 آورد بیرون در الی از را سرش.
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 - ندیدمت اومدی؟ کی تو!

 - علیکالسالم. االن همین.

 کشید فریاد در پشت از و بست را در:

 - نباشی خسته سالم.

 کشیدم دراز شوفاژ به چسبیده و برداشتم را مبل کوسنهای از یکی.
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 - خوابیدی؟ اینجا چرا

 - میزنم یخ دارم روم، بکشی بیاری پتو یه میشه سردمه.

 ازهت. افتادند هم روی پلکهایم و کردم تشکری رویم بر پتو کشیدهشدن با

 رها که بود شده خواب گرم چشمم

 زد صدایم:

 - میشه گرمت بخور رو این آبجی پاشو.

 گفتم خوابآلود و کردم نگاهش نیمهبازم چشمان از یکی با:

 - میاد خوابم کن ولم.

 - یلیخ که هست نسکافه شیر. اینا آذین خونه دعوتیم مهمونی شب! دیگه پاشو

 خواب دیگه شو بلند. داری دوست

 نداره فایدهای.

 164  

 افتادند هم روی دوباره پلکهایم:

 - نمیام من.

 - باشی حتماً باید گفته آذین نیای، که نمیشه.

 - خستمه نمیام من میزنه زیاد حرف اون بگه،.

 - آجی زشته.

 بردم باال کمی را صدایم:
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 - نه؟ یا بذارم رو مرگم کپهی اونطرف میری

 شد بلند کنارم از دلخور.

 - نیا چه من به اصالً.

 خوابیدم راحت خیال با من و آمد آپارتمان در خوردن هم به صدای بعد اندکی و.

 و سرم دور هرچه را دستم چشمبسته میرفت رژه مخم روی موبایلم زنگ صدای

 پیدایش میکشیدم کوسن زیر 

 نکشید هثانی چند به. شد قطع صدایش که میشد متشنج داشت اعصابم. نمیکردم

 هم باز خورد زنگ دوباره که

 خورد زنگ دوباره نشده قطع هنوز که شدم، بیخیالش.

 میزد زنگ یکسره نمیکرد جوابدادن به وادار مرا تا بود کسی هر.

 شدت از سرم. کوبیدم دیوار به محکم را سرم زیر کوسن و برخاستم جایم از

 بود منفجرشدن حال در درد.

 - پدرت بر ای...

 خالیکردن با و کشیدم خودم بهسمت را کیفم. میآمد کیفم درون از صدایش
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 جواب و کردم پیدا را موبایل وسایلش

 دادم:
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 - بله؟
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 - ندادی؟ جواب زدم زنگ هزاردفعه چرا! سالم

 - داشتی؟ کاری بودم، خواب سالم

 - هستی؟ من محبتهای قدردان اینطوری میدی؟ منو لطفای جواب اینطوری

 غریدم کالفه و چرخاندم حدقه در را چشمهایم:

 - کردم؟ چیکارت مگه آذین، شده چی باز

 - بودم منتظرت امشب؟ نیومدی چرا.

 کشیدم بلندی هوف!

 - شده چی حاال گفتم.

 - نظرت؟ به شده چیزی کم

 - مامان از. بودم کوفته و خسته میکرد درد سرم. نیومده زمین به که آسمون

 من طرف از کن عذرخواهی بابات.

 - دنبالت میام شو آماده نداره صفایی اصالً تو بدون نزن، مفت حرف.

 - میترکه داره سرم خدا به ندارم، حالشو اصالً آذین نه.
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 - حالت میشه خوب باشی جمع تو بیای.

 - دیگه یهدفعه انشاءاهلل.

 - داشتم باهات واجب کار آخه.

 - هتل بیا فردا.

 - بگم بهت امشب همین حتماً باید کنم، صبر فردا تا نمیتونم!

 - میشنوم؟ بگو خب

 - باید نمیشه، اینطوری نه

 بگم رودررو.
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 - هتل بیا فردا یا بگو، االن یا نمیمیرم، من که فردا تا بابا.

 - بگم؟ بهت بیام االن میشه

 - کنی ول رو اونا میخوای تو مهمونن، شما خونهی تو االن من خونوادهی ناسالمتی

 بزنی؟ من به رو حرفت بیای

 مهمه؟ اینقدر یعنی

 - میشه؟ نمیشه، که بیادبی بهشون بذارم تنها رو خونوادهت و بیام اگر

 - میشه که درصد۲۰۰.

 - کنم صحبت باهات میام شب آخر کن، استراحت شب آخر تا پس.
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 167  

 .دبو کرده قطع را تماس چون نداشت؛ فایدهای که زدم صدا را اسمش اعتراض با

 معلوم بود، شده خل هم پسر این

 آمده؟ سرش بر چه نیست

 رفتم خواب به و گذاشتم کوسن روی را سرم دوباره.

 شدم بیدار خواب از رها صدازدنهای و تکانها با.

 - دیگه پاشو خوابی؟ هنوز تو آبجی!

 شدم نیمخیز جایم از است، بهتر خیلی حالم میکردم احساس.

 - چنده؟ ساعت

 - نیم و دوازده.
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 گذاشت جلویم را دستش در غذای ظرف.

 - نیومدی چرا که شدن ناراحت خیلی البته گذاشته، غذا واسهت خاله.

 - نیستم گرسنه.

 - یخیل بیارم، قاشق واسهت کن صبر. داری دوست خیلی که همونی کلمپلوئه

 خوشمزهست.

 به هک کلمپلو سبزیهای خوش بوی. کرد باز را ظرف در و داد دستم به را قاشق

 انگار که شدم متوجه خورد، مشامم

 بود معرکه واقعاً کردم، خوردن به شروع! هستم گرسنه.

 - داره حرف باهات گفت! منتظرته پایین آذین.

 شد گشاد چشمهایم.

 - شده خل واقعاً پسره این انگار.
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 - چرا؟

 - حرف هم با میاد شب آخر گفت داره، کارم گفت زد زنگ شب سر نمیدونم

 بیاد نمیکردم فکر بزنیم،.

 - واجبه کارش حتماً.

 - حتماً.

*** 

 صندلی پشتی به را سرشBMW. بود بسته چشمهایش و بود داده تکیه معروفش

 که زدم ماشین شیشه به تقهای

 مرکزی قفل دیدنم با. چرخید بهسمتم سرش و کرد باز را چشمهایش سریع

 و شدم سوار سریع من و زد را ماشین
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 گرفتم ماشینش بخاری جلوی را دستم.

 - سالم! زدم یخ وای.

 - شد؟ بهتر حالت سالم،
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 - داشتم خواب به نیاز آره.

 - خداروشکر.

 سمتش برگشتم.

 - بود؟ واجب اینقدر کارت
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 داد تکان مثبت نشانه به را سرش و افتاد راه به.

 - میشنوم؟ بگو خب

 او طرف از سکوت شد جوابم که بود فرورفته فکر در انگار.

 - هستما تو با!

 .رخیدچ بهسمتم گیج که زدم بازویش به ضربهای دستم با. نشنیدم جوابی بازم

 زدم لبخندی.

 - اصالً نیست حواست پسر؟ کجایی.

 ریخت همهشان به و کشید موهایش در دستی.

 - نیستم اینجاها اصالً! نه راستش!

 - پس؟ هستی کجاها
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 برگشت بهسمتم و کرد پارک خیابان گوشهی را ماشین.

 - ثریا؟ چیه من به راجع نظرت

 - کاره؟ یه سؤالیه چه این وا

 - هستم؟ آدمی چطور من تو، نظر از بدونم میخوام

 - بدم؟ جواب باید حتماً

 - حتماً آره.

 - خوبی خیلی پسر تو خب

 هستی.

 - بودن خوب بهجز.

 - منظورته؟ نظر چه از
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 - نظر همه از.

 - هستی خوب تو نظر همه از خب.

 - همین؟

 - نیست؟ کافی خوببودن بگم؟ باید دیگهایم چیز مگه. همین آره

 - نهبتو که مردی هستم؟ زندگی مرد من تو نظر به بدونم میخوام من ولی هست؛

 کنه؟ خوشبخت رو زن یه
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 کردم نگاهش مشکوک.
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 - میزنی؟ بودار حرفای

 ودمب ندیده را آذین روی این تابهحال. میرسید نظر به مضطرب و کالفه خیلی.

 - نیستم بلد اصالً برام، سخته خیلی بگم، بهت چطوری نمیدونم واقعاً من

 کنم مقدمهچینی.

 گفت بیمقدمه و کشید عمیقی نفس:

 - شدم عالقهمند رها به من!

 ندلیص به و کرد خارج تنش از را پالتویش کشید، آسودگی سر از نفسی اینبار

 گوشهایم به انگار. کرد پرت عقب

 بود؟ شده عالقهمند من خواهر به بود؟ گفته چه او داشتم، شک

 171  

 زدم فریاد تعجب با:

 - چی؟

 کرد صحبت به شروع تندتند و کرد گم را پایش و دست:

 - ،کردم فکر خودم با خیلی. واقعیه واقعی احساسم جدیه، قصدم خدا به ببین

 رها. کردم سبکسنگین رفتم، کلنجار

 فقط االن. کردم انتخابش آیندهم زندگی برای و میخوامش من که کسیه اون

 صحبت خونوادهت با تو میخوام

 بیام من کردند قبول خونوادهت اگر خواست، رو من هم رها اگر کنی،

 خواستگاری.

 بود؟ شده بزرگ آنقدر رها کی هم؟ کنار در آذین و رها یعنی نمیشد، باورم

 من؟ خواهر یعنی

 نفس حتی بدون و هم پشتسر که آذین حرفهای نصف که بودم گیج آنقدر
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 نمیفهمیدم را میشد گفته گرفتنی.

 شد ساکت که چرخاندم بهسمتش را سرم:

 - آذین؟ میگی چی

 کرد نگاهم تعجب با!

 - نشدی؟ حرفام از هیچکدوم متوجه یعنی

 - شدم.

 - چی؟ پس

 - میخوای؟ رو رها واقعاً تو
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 - آره.

 - دل؟ ته از

 - اون از بیشتر چیزی یه.
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 -. نداشتید آنچنانی برخورد هم با که شما نفهمیدم؟ من که شدی رها عاشق کی

 از سربهزیرتر و خجالتیتر رها

 بزنه حرف شناختتش ماهه چند تازه که پسری با بخواد حتی که اونیه.

 - توجه چیزاش همین شدم، بودنش آروم و سربهزیری همین عاشق منم. میدونم

 کرد جلب رو من.

 میشد شکفتهتر رها از تعریف با هرلحظه که خندانش صورت به چشمغرهای
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 رفتم.

 - دارما غیرت آبجیم رو من باشه حواست هی!

 بلق آذین همان به تبدیل دوباره و خارج مضطرببودن و خجالتی الک آن از انگار

 شد.

 - داره؟ حسی من به هم رها نظرت به

 کوبیدم داشبورد روی را دستم.

 - ها نشو پرو دیگه ببین!
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 برد باال تسلیم نشانه به را دستش.

 - دست به واسه کار همه بخواد رو من اونم اگه بزن، حرف رها با فقط تو باشه

 میکنم آوردنش.

 - چی؟ نخواد اگر

 شد غمگین لحنش.

 - نخواد؟ ممکنه یعنی

 برابر در باشد زیاد سنوسالش که هم هرچقدر عاشق آدم. بود گرفته خندهام

 خردسال بچهای همچون عقلش عشق

 زودرنج و نازک اندازه همان به دلش و است!

 - هست هرچیزی امکان.

 - دست به دلشو تا میام و میرم اینقدر نخواد، رو من اون بذار اصال نداره، اشکال

 بیارم.

 میکرد زمزمه خود با همانطور و کرد روشن را ماشین:

 - مبکش دست عشقم از من الکیه مگه کنم، راضیش تا میام و میرم اینقدر آره!
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 عاشقانه اینگونه آذین همچون کسی که بود خوب چقدر کردم، ذوقی دلم در

 داشت دوست را خواهرم!

 - برسون رو من بزن دور میری؟ گرفتی رو جاده همینطور حاال؟ میری داری کجا

 خونه.

 ودیمب ساکت هردو. داد تکان را سرش بود، زده زل خیابان به متفکر که همانطور

 زد ترمز روی محکم ناگهان که.
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 با زممغ قطعاً نمیگرفتم داشبورد به را دستم موقع به اگر و شدم پرت جلو به

 بهسمتش عصبانی. بود یکی شیشه

 برگشتم.

 - ممغز بود نزدیک بدم؟ رو تاوانش باید من شدی، عاشق تو دیوونه؟ خبرته چه

 کنی یکی شیشه با رو!

 پرسید التماس با فریادم و داد به بیتوجه او اما:
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 - باشه؟ زندگیش تو کسی نکنه ثریا میگم

 شد گرد چشمانم!

 - کی؟ زندگیه تو

 - دیگه رها.

 - شاید نمیدونم.
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 - چی؟

 - نمیدونم میگم میزنی؟ داد چرا.

 - نمیدونی؟ خواهرت از هیچی که هستی خواهری چه

 کنارش را خواهرش که است ماه چند تنها که خواهری بودم؟ خواهری چه واقعاً

 از سال پنج که خواهری. دارد

 175  

 است بوده دور خانواده!

 - نیستم که فضولش خواهرشم،!

 -! میشم دیوونه صبح تا امشب من وای. تویی بهش نزدیکتر همه از بههرحال

 میزنی؟ حرف باهاش امشب همین

 - نیست بد کنی ساعت به نگاه یه.

 - میکنم خواهش.

 - بزنم حرف باهاش من که خونه میرسونی سالم رو من تو ببینم باشه.

 میراند خانه بهسمت باد همچون افتاد، راه بهسرعت.

 - خونه میرسونمت سوته سه هستم، نوکرتم!

 - برو یواش آذین! خیابون تو افتادم راه این با شبی نصفه کردم غلطی چه خدا ای

 میدیمون کشتن به.

*** 

 زل سقف به آباژور روشنایی در و بودیم کشیده دراز هم کنار در خواهر دو هر

 بودیم زده.

 صحبت رها با پیشنهادش مورد در امشب همین شد باعث آذین اصرارهای آخر

 بردارد سرم از دست تا کنم.
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 ار حرف سر بود بهتر پس. است شده بیخواب من همچون هم رها که میدانستم

 کنم باز.

 - رها!

 - هوم.

 176  

 - بله بگو چیه؟ هوم.

 چرخید بهسمتم و گذاشت سرش زیر را راستش دست.

 - بله؟
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 چرخیدم بهسمتش او همچون هم من.

 - چیه؟ آذین دربارهی نظرت

 کرد جمع را لبهایش.

 - نمیدونم.

 - جواب؟ شد هم نمیدونم

 - دبای چطوری نمیدونم نگرفتم، قرار موقعیتش تو حاال تا نمیدونم، واقعاً خب

 بگیرم؟ تصمیم

 - خوبیه پسر خیلی آذین ولی میگی؛ درست.

 داد چینی را دماغش.

 - اوهوم.
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 - من بعدم. دلت و عقلت خودت، اول. بکنی رو فکرات بشینی قشنگ باید

 که کسی و بزرگتر خواهر بهعنوان

 داشتم هم ازدواج تجربه و میشناسه رو آذین تو از بیشتر.
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 دادم ادامه و کشیدم آهی:

 - و تربه تصمیمگیری تو بهت میتونم اما بود؛ اشتباهی و غلط تجربهی هرچند

 دیگه که کنم کمک درستتر

 نکنی تکرار رو من اشتباه.

 دادم ادامه و زدم چشمکی:

 - داری؟ دوسش چیز، مهمترین و اولین گذشته، اینا از

 انداخت باال را شانههایش.

 - یا داری؟ دوسش. میزنیم حرف هم با خواهرانه داریم. نده رو جوابم اینطوری

 میاد؟ خوشت ازش

 - ازش نمیاد بدم.

 - خوششون هم از یا دارن، رو ازدواج قصد هم با که دونفر ببین. نشد اینطوری نه

 میاد بدشون هم از یا میاد،.

 معمولی آدم یه با صورت اون در چون نداره؛ وجود خنثی یا میانه بهعنوان چیزی

 ازش اگر. نداره فرق تو برای

 االن همین میاد، بدت ازش اگر. بعد مرحلهی سراغ میریم که بیاد خوشت

 چون دور؛ بریز رو آینده درباره خیالبافی

 وت که بدی حس اون چون نمیشه؛ ایجاد عالقه هیچوقت بیاد بدت کسی از اگر

 هیچوقت داری بهش نسبت دلت
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 وشتخ بگو حاال خب. بشه بینتون عالقه ایجاد و ببینی رو خوبیاش نمیده اجازه

 نه؟ یا میاد
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 - ندیدم ازش بدی خوبیه پسر خب آره.
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 - بری راه کنارش عمر یک قراره تو اما نیست؛ ظاهر همهچیز. خودم آبجی فدای

 به شوهرت بهعنوان رو اون و

 آدم به باشه، معقول و خوب ظاهری نظر از که کسی. کنی معرفی دیگران

 قبول رو ظاهرش. میده اعتمادبهنفس

 میشینه؟ دلت به داری؟

 - هست قیافهای خوش و خوشتیپ مرد واقعاً. آره.

 - خونواده، میمونه. میکنم تأیید من هم اجتماعیش موقعیت و کار و شغل

 آدمهای و شخصیت با بسیار خونوادش

 رو نزاکتشون و ادب و داشتی برخورد باهاشون خودت. هستن دیدهای دنیا

 دیدی.

 - راستش. شده بزرگ شخصیت با خانواده یه توی پسری همچین معلومه خب

 میاد خوشم خونوادشون جو از خیلی.

 - داری؟ قبول رو اینجاش تا

 - آرهآره.
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 - مورد حاال
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 بعد.

 دادم ادامه من و کردیم خندهای دو هر:

 - منش و شخصیت. باشه گزیدهگو و کمحرف. کنه رفتار جنتلمنانه باید مرد

 کردنش صحبت طرز با هرکس

 که داره همراه به رو اونطرف به نسبت دیگران احترام و میشه مشخص

 اُکی هم رو مورد این آذین خداروشکر

 همه با و هست جا به و اندازه به همونم که میاره در لودهبازی یهخورده. هست

 همین اتفاقاً. نیست اینطوری هم

 کمحرف و جدی هم خیلی وقتش به. کنه باز جا آدم دل تو میشه باعث اخالقش

 چه تو و کجا میدونه کالً. میشه

 بده انجام رو رفتاری چه باید شرایطی.

 - متانت با اونقدر. جا به ولی میکنه؛ شوخی. میاد خوشم رفتارش و اخالق از منم

 با کمی اگر که میکنه صحبت

 برنمیخوره بهت بشه هم خودمونی آدم.

 - و خوشاخالق. باشه باال اجتماعی روابط در جنبش میزان باید مرد!ً دقیقا

 چند تو. باشه چشمپاک و خوشبرخورد

 همهش اینا. ندیدم ازش هرز نگاه مورد یه داشتم، برخورد باهاش من که وقتی

 که خونوادهای و محیط به برمیگرده

 ناخودآگاه که داره انرژیای یه برات نگم که هم اخالقش از. شده بزرگ درش

 اون میزنه حرف باهات وقتی
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 میشه منتقل هم تو به انرژیش.

 - آبجی.

 - جانم.

 - احساس میریم جلوتر هرچی بودم، نکرده نگاه قضیه به زاویه این از حاال تا من

 حس! سرتره من از اون میکنم

 عقبم اون از خیلی میکنم.

 کردم مصنوعی اخمی.
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 - .نبین کوچیک رو خودت شخصیت هیچوقت. نزن رو حرف این دیگه هیچوقت

 حتماً هم اون. نیستی کمی آدم تو

 گذاشته جلو قدم که دیده تو وجود در مثبتی نکات.

 - آخه؟ بگم چی

 -. بگیری درستی تصمیم که کن گوش فقط تو بزنم رو حرفام من بذار

 هستی تو نهایی تصمیمگیرنده.

 - اشتمد احتیاج تو مثل کسی به واقعاً من موقعیتی همچین تو. هستی که مرسی.

 گرفتم دستم در را دستش.

 - اب بتونی که نیستی سنی توی فعالً تو. کنم روشن رو تو که منه وظیفهی

 181  
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 درست تصمیم جامعه االن واقعیتهای

 واقعیتهای از خیلی ولی بزرگترن؛ ما از که درسته هم بابا مامان. بگیری رو

 یکی پس نمیدونن رو جوونا امروزه

 کنه راهنمایی درست رو تو میتونه من مثل!

 - بهترینی تو.

 - یایآنچنان برخورد نه که این با آذین مثل مردی که بشم فدات بهترینی هم تو

 و سالم از بیشتر نه داشته، باهات

 شده عالقهمند بهت زده حرفی تو با احوالپرسی.

 گذاشت سرم نزدیک را سرش.

 - کنم؟ چیکار باید نمیدونم واقعاً من

 - هایدیگ موارد. میگیری تصمیم میخواد دلت که اونطور و میکنی فکر فقط تو

 نظر در باید که هستن هم

 باشه غبال اینقدر. باشه خودش دست زندگیش افسار و مستقل باید مرد بگیری،

 رو زندگیش مهم تصمیمهای که

 تگو،راس. باشه داشته زندگیش اداره برای مردونه ابهت نوعی باید. بگیره خودش

 و باشه بیشیلهپیله و درستکار

 ینهم درنظرگرفتن. زندگیش شریک با باشه روراست که اینه چیز مهمترین

 یه گرفتن باعث کوچیک چیزهای

 یپلها درست ازدواج. میکنه عوض رو زندگیت مسیر که میشه بزرگ تصمیم

 محدودیتی نه پیشرفت برای هست
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 زناشویی زندگی. باشی داشته درستی انتخاب اگه البته میکنن، ایجاد بعضیها که
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 زندگی! رها پیچیدهست خیلی

 باشی هداشت عمیقی درک باید زندگی اداره برای نیست، رُفتوروب پختوپز، فقط.

 بود یمرد او داشت، وجود آذین در همهاش که گفتنیهایی. بودم گفته را گفتنیها

 را خواهرم میتوانست که

 کند خوشبخت.

 - رها چیزی یه فقط.

 - جانم.

 - خودت باهاش باید. بزرگتره ازت سال۹ اون هست، سنیتون تفاوت مسئله

 یه نیازهای میتونه ببینی کنی صحبت

 هستی یسن توی االن تو بههرحال نه؟ یا کنه تأمین بهخوبی رو ساله بیست دختر

 اون و داری متفاوتی نیازهای که
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 فرق تو با سن این تو خواستههاش و نیازها و گذاشته پشتسر قبالً رو سن این

 باال متقابلش درک اگه ولی داره؛

 نید،ک صحبت هم با باید بههرحال. نمیمونه دیگه مشکلی هست مطمئنم که باشه

 چندبار بلکه یهبار نه اونم.
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 - میکشم خجالت من آبجی نه وای!

 - خجالتکشیدن با نمیتونی تو میونه، در زندگی عمر یک بحث چیه؟ خجالت
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 یک زندگی نکرده خدایی االنت،

 کنی خراب رو عمرت.

 - میای؟ هم تو

 - جهنتی به و کنید صحبت باید خودتون شما بیام؟ چی برا من نه، که معلومه

 برسید.

 - من اما...

 - بهش بزرگ چه کوچیک چه دلته، تو هرچیزی بگم، بهت رو این فقط! نداره اما

 باهات که میخوای اونم از. میگی

 هم با میتونید بهتر خیلی بگید هم به اگر االن باشه که هرموضوعی! باشه صادق

 بفهمید بعداً که این تا بیاید کنار.

 کنار و میشه بیاعتمادی باعث نگفتید و بوده موضوعی فالن بفهمید بعدها اگر

 سختتر باهاش اومدن.

 - بگم میکنم سعی.

 - فتنر با بزرگ مشکلهای نکن فکر هم هیچوقت. بگی باید نداریم، کردن سعی

 چون میشن؛ درست سقف یه زیر

 هسریی اینکه نه. االن همین بیاید کنار هم با کنید سعی. نیست اینطوری اصالً

 یک زیر رفتن و بعد به رو چیزا

 کنید رها درستشدن امید به سقف.
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 ـوسید*بـ را پیشانیام و شد خم.

 - گرفتم رو تصمیمم من امشبت حرفای با.

 - خانوم؟ تصمیمتون چیه خب
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 - مثبته آذین به جوابم!

 - هم با اونقدری باید. نکن عجله هست قضیه طرف یه اینا! نیار در بازی بچه

 باشید داشته رفتوآمد کنید، صحبت

 یا بیاید نارک هم رفتار و اخالق با میتونید اصالً ببینید. بشناسید رو دیگر هم که

 .نه

 نمیخوام من حرفای حساب رو

 ای بله خودت شناخت با میخواد دلم. میگم دارم رو خودم نظر من چون بگی؛ بله

 بگی رو نه.

 کرد جمع را لبهایش باز.

 - خوبیه پسر خیلی آذین ولی.

 زدم لبخندی.

 -. شد بحص بخواب بگیر. هست بیشتر شناخت به نیاز ولی خوبیه؛ پسر خانوم بله

 هتل؟ نمیای من با فردا مگه

 کشید خمیازهای.

91 

 

 

 

 185  

 - بشه حوصلم اگه چرا.

 - بخوابی خوب عزیزم، بخواب پس.

 - بخیر شب ثریا، ممنون.
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 کرد باز را چشمهایش ناگهان.

 - ثریا!

 - جانم.

 - میگی؟ بابا مامان به کی

 - فردا.

 - وای

 نه!

 - چیه؟

 - میکشم خجالت من.

 - هک تو بگم، قراره من. بگیم باید بههرحال میکشی؟ خجالت تو چقد بابا ای

 میکشی خجالت که بگی نمیخوای.

 یادم آذین حرف دوباره که بستم را چشمهایم. کردم زمزمه آرامی بخیر شب

 آمد.

 - رها!

 داد جواب سریع:

 - آبجی؟ بله
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 - هست؟ زندگیت تو کسی

 - چیه؟ منظورت

 - عالقهای کسی به میگم

 نداری؟

 - کی؟ آخه آبجی، نه
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 بردم چانهاش زیر به را دستم.

 - ربهخاط نمیخوام بگو؟ االن همین زندگیته تو کسی اگر! نگیا دروغ من به رها

 بذاری دلت رو پا آذین موقعیت.

 - نیست خدا به.

 انداختم را دستم.

 - به مونیپشی فردا که بگیری تصمیم عاقالنه امیدوارم فقط بخوری، قسم نمیخواد

 نیاد بار.

 - هب بخوام که کردم وقت ک ی من آخه. نیست زندگیم تو کسی خودم جون به

 اصالً گذشته، اون از کنم؟ فکر کسی

 کردن فکر و گذاشتن وقت ارزش که بوده من دور حسابی و درست آدم مگه

 باشه؟ داشته
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 زدم لبخندی.

 -. همیرس عقلت و شدی بزرگ واقعاً انگار نیست، میدی نشون که هم اینطور پس

 تو. کردی راحت رو خیالم یهکم

 داری رو بهترینا لیاقت.

 دلم. هار آینده فکر در بودم، فکر در هنوز اما گفتم؛ بهخیری شب چندم بار برای

 برادرم و خواهر میخواست
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 درآن،ق. داشتند را بهترینها حق آنها. است حقشان که چیزی باشند، خوشبخت

 که بود راحت آذین بابت از خیالم

 سکهایهر چون کمی؛ فقط البته. میکرد کم را رها آینده درباره پریشانیام از کمی

 روی آن مهم و داشت رو دو

 بود آذین دیگر.

 گذاشتم میان در آنها با را موضوع و رفتم مادرم و پدر واحد به اول صبح،.

 ذبج را همه ذاتیاش، خودشیرینی آن با آذین چون شکفت؛ گالزگلش که مادرم

 مدت همین در و میکرد خودش

 منش و شخصیت از هم پدرم. بود کرده خودش مجذوب را خانوادهام هم کم

 که این و میگفت پدرش و خانوادهاش

 بازی غیرتی کمی تنها علی فقط. هستند احترامی قابل و شخصیت با انسانهای

 محل غرغر با هم تهش و درآورد

 کرد اضافه آخر در و کرد ترک را:

 - اصالً؟ میده معنی چه بدم، پسره این به گوشمالی یه باید
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*** 

 بود آذین طرف از پیامک آمد، در صدا به موبایلم پیامک زنگ.

 - هتل؟ بردی خودت با هم رو رها. بهخیر صبح سالم

 شتنمیگذ خواستگاریاش از بیشتر ساعت چند هنوز! بود پررو بشر این چقدر.

 کردم تایپ:

 - خانوم رها و نه رها. سالم!

 فرستادم برایش قرمز، رنگ به عصبانی شکلک چند با همراه و.
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 - بود بهتر خیلی اخالقت قبلنا... رهاخانوم. ببخشید!

 - داشت فرق االن با قبلنا!

 - نه؟ یا بردی هم رو رها نکن، اذیت توروخدا

 گفتم دروغ به و شدند ور حمله شیطانیام خوی:

 - نیومده امروز نه!

 - بای. برس کارت به. هیچی پس بابا ای.

 گفتنش بای آن با پرو پسره!
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 زد صدایم رها:

 - صبحونه بیا آبجی.

 ناهپ و رها. بودند چیده شیریرنگ مبلمان وسط میز روی را صبحانه معمول، طبق
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 چای بههمزدن حال در هم

 بودند شیرینشان.

 - شنیدم رو صداش االن همین کجاست؟ محمدطاها پس.

 بیرون رفت. نمیدونم: پناه.

 این. شدند وارد خندهکنان آذین و محمدطاها که بود نشده تمام حرفش هنوز

 زده پیامک من به پیش دقیقه پنج پسر

 بود رسانده را خودش سرعت این به چطور! بود!
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 کرد سالم جمع به رو.

 - زیبا خانومهای به سالم!

 چطوری. سالم: پناهBMWای؟

 را آذین که بود شده پناه کالم تکه اینBMWمیخواند ای.

 برگشت رها بهسمت لبخند با و رفت پناه به چشمغرهای آذین.

 - خانوم رها سالم.

 غضبناک و دستبهکمر من اما داد؛ را جوابش سربهزیر و خجالت کمی با رها

 میکردم نگاهش.

 - زدن دیگه میشینم محمدطاها سهمیهی تو میرم زدی؟ زل من به یزید عین چیه

 که نداره.

 - آوردی؟ تشریف که داده خبر شما به کی

 - خودتن؟ مثل همه کردی فکر باالخره،

 یتست نان. گرفت جای پناه کنار در و رفت مبلمان بهسمت بیخیال محمدطاها
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 کردم رو. مالید کره و برداشت

 سمتش.

 - ایرانی؟ محمدطاها آقای نداری حرفی شما

 انداخت باال شانهای.

 - نمیکنم دخالت خانوادگی بحثای تو من حرفی؟ چه نه.

 پایین را سرش محمدطاها تیکهی گرفتن با رها. بود جریان در هم او پس

 انداخت.

 - ندادی؟ رو خبرا شما که احیاناً
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 گفت لقمهاش قورتدادن از بعد و زد نانش به گازی ریلکس محمدطاها:

 - بخور رو صبحونت بشین بیا نخور، حرص جاسوسم؟ من مگه.
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 - خبره؟ چه جاسوسی النهی این تو بفهمم باید من اتفاقاً بله

 میگیری سخت چقد ثریا، کن ول: پناه.

 داد تکان را سرش پناه حرف تأیید در آذین.

 - نجاای رسیدم اینطرف، بیام افتادم راه صبح من. شد چپ چشات بابا ای! آفرین

 رو من میدونستم. دادم پیامت

 میذاری سرکار.
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 به رو و نشست روبهرویمان هم او و نشستم نفرهای تک مبل روی رها کنار

 یقهاش در سرش خجالت از که رهایی

 گفت بود:

 - خانوم؟ رها احوال

 داد جاخالی که کردم پرت بهطرفش قندی.

 - نکن زیاد روتو.

 خواهرم چقدر. کرد نگاهم و آورد باال جوابدادن اجازهی برای را سرش رها

 هم روی آرام را چشمهایم. بود خجالتی

 گفت آذین به رو و زد لبخندی هم او. زدم لبخندی و فشردم:
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 - خوبید؟ شما. مرسی خوبم

 کرد بلندی خنده آذین.

 - عالیم که من.

 باشم؟ عالی من نباشی عالی سیبیل و ریش من یه با تو: محمدطاها

 .بود شده اضافه دلنشینش چهره به جدیداً که بود آذین تهریش به اشارهاش

 بود تیغه شش صورتش همیشه آخر.

 و ابربر چند را جذابیتش ریشش خط که روزهاش چند کمرنگ تهریش به دستی

 برد بود، کرده بیشتر را مردانگیاش.

 - میایم بیرون داریم مجردی فاز از کمکم کنیم، چیکار دیگه.

 گفت خنده با پناه:

 - نشه فراموش ما شیرینیBMWای.
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 - میدم شیرینی شهرو کل بگیرم رو جواب من چشم.

 زد کفی پناه.

 - ولخرجی داماد چه ماشاءاللّه!

 از بعد و خوردیم را صبحانهمان محمدطاها تکهپرانیهای و آذین شوخیهای با

 محمدطاها و من آذین، خداحافظی

 رفتند دکوراتورها پیش سرکشی برای هم رها و پناه. رفتیم سرکارمان به.

*** 
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 .بودم نظارهگرش لبخند با هم من و میگرداند را چای سینی سربهزیر رها

 که کرد تعارف آذین به را چای نفر آخرین

 کرد تشکر و برداشت را چایش هولزده هم او.

 پیراهن و مشکی شلوار و کت آن در. داشت دیدن هم آذین خجالتی روی این

 شباهت دامادها به زیادی سفید

 داشت.

 بردم گوشش کنار را سرم. انداخت زیر به را سرش دوباره و نشست کنارم رها.

 - سالهای؟۲۴ دختربچهی مگه. زشته پایین نگیر رو سرت اینقدر

 زدم لبخندی. کرد نگاهم و آورد باال کمی را سرش.

 - هولی؟ اینقدر چرا. باش عادی
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 - دارم استرس.

 شد جلب آذین پدر بهسمت توجهم و آمد کش بیشتر لبخندم.

 مطلب؟ اصل سر بریم بدید اجازه اگر مجد آقای خب: آذین پدر

 بفرمایید. اجازهاید صاحب: پدر.

 - که هم شما. کرده گیر شما دخترخانوم پیش گلوش ما آذین آقا واقعیتش

 با و میشناسید رو آذین وقتیه چند دیگه

 خداروشکر مالی نظر از. داریم رو پسر دونه یه همین ما. شدید آشنا اخالقش

 میتونه و میرسه دهنمون به دستمون

 هب من که هم رفتاری و اخالقی لحاظ از. بسازه دخترتون واسه رو خوب زندگی یه

 پسری. میکنم تأییدش شخصه
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 میذاره، احترام بهشون و نزده حرف بلند صدای با مادرش و پدر با االن تا که

 هم دخترتون و شما با قطعاً

 میکنه رفتار بهتر مراتب به حتی همونطور،.

 - و میشناسم که وقتیه چند رو آذین من میرعمادی آقای صحیح شما حرف

 کردم سنگین-سبک رو رفتاراش.

 - بنده حرفای هست شما تأیید مورد خداروشکر پس!

 - اهاشب بیشتری برخورد اون. کرده تعریف آذین از خیلی ثریا. هست که البته

 رو آذین ما از بهتر قطعاً پس داشته،

 ماش پسر خوب اخالق و شخصیت با وقته چند این تو خودم من البته. میشناسه

 شدم آشنا.

 194  

 گفت پدر به رو و کرد بهسمتم قدرشناسانه نگاهی آذین:

 - خودتونه از خوبی. مجد آقای دارید لطف شما.

 میکرد سعی هم آذین. میکرد نگاه آذین به اخم با و بود شاکی هم هنوز علی

 شود چشمتوچشم او با کمتر.

 منت دیدهی به ما مجد آقای بفرمایین شما هرچی اوصاف این با: آذین پدر

 میذاریم.

 - اما شدهست؛ تأیید آذین من نظر از. رهاست حرف من حرف دارید اختیار

 رهاست خود نهایی تصمیمگیرندهی.

 چیه؟ شما نظر خانوم، رها خب: آذین پدر
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 کرد منی من رها.

 - همونه منم حرف بگه بابام هرچی.

 گفت خندهکنان آذین پدر:

 - مجد آقای شما زمین تو انداخت رو توپ که خانومم رها.

 کرد خندهای هم پدر.

 - واال بگم چی.

 راشونب تصمیمگیری اینطوری کنن؟ صحبت هم با جوونا نیست بهتر: آذین مادر

 195  

 میشه راحتتر. حرفای اول باید

 نه؟ یا بشنون رو هم

 گذاشت مادرم دست روی را دستش هم بعد.

 - خانوم؟ شهال چیه شما نظر

 کرد رو. بود آذین پروپاقرص طرفدار او. بود مشخص اول از نظرش که هم مادر

 رها سمت.

 - بزنید رو حرفاتون هم با علی، اتاق کن راهنمایی رو آذین مادر، رها.

 کرد نگاهم مستأصل رها.

 - ثریا!

 - دتخو از چیه املبازیا این بزنی حرف باهاش باید که آخر و اول شو، بلند زشته

 میاری در.

 تسرشپش ببخشیدی با هم آذین. افتاد راه علی اتاق بهسمت و شد بلند ناچار به
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 رفت.

 نشست رها جای سر و شد بلند جایش از علی.

 - پایینا بیارم رو فکش بزنم بلندشم میگه شیطونه.

 شد گرد چشمانم!

 - میگی؟ رو کی

 - دیگه رو آذین.

 - نکرده که ـناه گـ بردار دست علی وای.

 -. میکردا تعریف واسهم هی. میخوام رو یکی میگفت من به پررو پسره آخه
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 میگه رو خودم خواهر نمیدونستم.

 - کرده؟ اشتباهی مگه داده؟ بدی پیشنهاد مگه. بگه خب

 - نظر آبجیمم به ما خونه تو میومده خورد، پاش قلم. کرده اشتباه که معلومه

 داشته.

 کشیدم کالفهای هوف.

 - و المس حد در اونم نداشتن برخورد بیشتر هم با بارم دو اینا که خوبه! علی بسه

 نداشته که بد نظر. علیک.
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 - ازش گرفته زورم بههرحال.

 - همهچیز که آذین از بهتر کی. کنه ازدواج باید رها که آخر و اول. نگیره زورت
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 و گرمابه رفیق که دیروز تا تمومه؟

 شد؟ بد آبجیت خواستگاری  اومده که امروز بود، گلستانت

 - دیونهست دَل  پسره این بابا! هست کی انگار حاال میگی همچین!

 صحبت گرم همه. انداختم جمع به رو نگاهی. کنم کنترل را خندهام کردم سعی

 بودند.

 - سالمی خیلی تو که این نه!

 - فروختی؟ رو من غریبه اون بهخاطر دیگه حاال دردنکنه، دستت

 197  

 گرفت باال کمی را سرش هم بعد.

 - با میدونستم من اونوقت میومد، در آب از زرد تو آذینه این میشد اگه خدا ای

 کنم چیکار ثریا این.

 کوبیدم زانویش روی را دستم:

 - مشقت و درس سر برو پاشو. زشته میشنون! یواش بسه!

 کرد اخمی.

 - پایینا میارم رو دکورت میزنم.

 با ندک تالفی هم باشد، داده گیری هم تا میگشت بهانهای دنبال انگار که هم بعد

 گفت اخم:

 - شدی جن شبیه صورتت؟ مالیدی چیه اینا.

 اما میشدم؛ آویزان موهایش از و میکشیدم جیغ قطعاً که نداشتیم مهمان اگر

 پرسیدم آرام و کردم کنترل را خودم:

 - که ابری دمپایی اون و تو و میدونم من اونوقت میرن، باالخره که اینا چی؟

 کشتیم سوسک باهاش.
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 شد بلند صندلی روی از.

 - زدی هم به رو حالم بزنن گندت اَه.

 نشست کنارش و رفت پدر بهسمت شده مچاله قیافهای با هم بعد.

 شدند سالن وارد آذین پشتسرش و رها باالخره.

 انداخت رها بهسمت نگاهی ذوق با آذین مادر.

 - نه؟ یا خانوم رها میشی ما عروس باالخره

 198  

 انداخت زیر به را سرش و انداخت پدر به نگاهی چشمی زیر رها.

 گفت جمع به رو و زد لبخندی پدر:

 - مبارکه.

 بود خوشحالتر همه از آذین بین این در. کردیم دستزدن به شروع همه.
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 کرد باز جا خودش کنار در آذین مادر:

 - گلم عروس بشین اینجا بیا.

 متبهس و کرد خارج آن از جعبهای و برد مشکیرنگش چرم کیفدستی در دست

 گرفت آذین.

 - کن عروست دست رو حلقهت پسرم بیا.

 به رزانل دستانی با را پرنگین سفید بزرگ حلقهی و زد زانو رها پای جلوی آذین

 دوباره همه و انداخت رها دست
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 کردیم زدن دست به شروع.

 بگردون رو شیرینی بلندشو مامان رها: مادر.

 یغهیص بینشون موقتاً و بریم دفترخونه یه به فردا بدید اجازه اگر: آذین پدر

 با بتونن راحت تا بشه جاری محرمیت

 هک کرده روشن رو ما قبالً آذین آخه. بشناسن رو هم بهتر و کنند رفتوآمد هم
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 هستید حساسی خانواده شما.

 کنم مطرح رو موضوع همین داشتم قصد هم من شما صحبت از قبل: پدر.

 - نهایی صحبتهای واسه میایم. عیده دیگه ماه یک انشاءاللّه.

*** 

 ردیگ که بود شده زیاد آذین خانواده با آمدمان و رفت آنقدر اخیر یکماه این در

 و رفتن مهمانی از بودم شده خسته

 میپیچاندم خستگی و کار بهخاطر هم مهمانیها بیشتر نصف. آمدن مهمان.

 .میانداخت هتل در را لنگرش یا بود پالس خانهمان یا هرروز که هم خودش

 که بود آمده در هم علی صدای کمکم

 که میدانستم من البته میشود، خواندنش درس از مانع آذین رفتوآمدهای

 خواستگاری روز از. است بهانه همهاش

 میچزاند هرطریقی از را بیچاره و بود کرده لج آذین با.

 پخش که را موهایم و آوردم بیرون پتو زیر از را سرم ترقوتروقی صدای با

 در آینه جلوی رها. زدم کنار بود صورتم

 بود کردن آرایش حال.

 - بهسالمتی؟ کجا
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 برگشت بهسمتم.

 - کوه بریم آذین با میخوایم شدی؟ بیدار ا .

 - من هفتهست یه اونوقت چرخیدید؟ ول رفتید هرروز بس از نشدید خسته

 فردا و امروز هی خرید بریم بیا میگم
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 ممیر پناه با منم. بده انجام جونت آذین همون با عیدتم خریدای برو. میکنی.

 که دمش متوجه تخت رفتن پایین از. کشیدم سرم روی را پتو و چرخیدم هم بعد

 دستش. است نشسته آن لبهی روی

 گذاشت شانهام روی را.

 - ثریا!

99 

 

 

 
 بردارد را دستش که دادم تکانی را شانهام.

 - میاد خوابم کن ولم.

 - نمیرم اصالً.

 - نکرده الزم.

 - نمیرم گفتم که من بابا. نکن قهر توروخدا.

 حرص با و کردم جمع یکطرفم را موهایم. زدم کنار را پتو و شدم بلند جایم از

 گفتم:

 - گرفت ازم رو خواهرم تنها شده، گوربهگور آذین ای.
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 زد لبخندی.

 - میگی؟ اینطوری میاد دلت

 - چیا؟ دیگه روشن دلم و چشم

 111  

 داد جواب ذوق با که خورد زنگ موبایلش گوشی:

 - جانم.

...- 

 - اومدم باشه باشه.

 هم بود گرفته خندهام هم. شد خارج در از و ـوسید*بـ را لپم هوا روی هم بعد

 همان او. بودم شده حرصی کمی

 مثالً؟ بود خجالتی رهای!

 را جمعهشان صبح که نداشتند عقل واقعاً. بود صبح۷ انداختم ساعت به نگاهی

 میشدند بیدار کلهسحر.

 ندبل جایم از سراسیمه. خورد دیوار به محکم اتاق در که خزیدم پتو زیر دوباره

 گشاد لبخندی با را علی که شدم

 دیدم سرم باالی.

 - بهخیر صبح! جونی ثریا سالم.

 - زدی هم به حالمو اَه چیه؟ حرفزدن لوس مدل این نه؟ داری مرض.

 گرفت را دستم که بخوابم خواستم دوباره.

 - دارم آزمون امروز برسون، رو من پاشو.

 فرستادم خودم به لعنتی.

 - بشه؟ چی که گذاشتن رو تاکسی من داداش آخه
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 - دیگه پاشو تنبلی چقدر.

 - کنم استراحت میخوام امروز یه. علی توروخدا کن ول.

111 
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 - رفتم ماشینت با من پس.

 .یدمد اتاق از شدن خارج حال در دست به سوئیچ را او که نشستم جایم سر سیخ

 و پریدم پایین تخت از سریع

 دویدم دنبالش.

 - میکنی بدبختمون میزنی نداری، گواهینامه. علی کن صبر.

 .کردم کج هتل بهسمت را راهم امتحانیاش، حوزه جلوی علی رساندن با

 بود نیامده من به استراحت.

*** 

 ۶فصل

 وارد رها برای هدیه عالمه یک با. بودند مهمانمان آذین خانواده را عید روز اولین

 تبریکات از بعد و شدند خانهمان

 اسممر خانوادهها، توافق با. کشیدند پیش را عروسی و عقد بحث نو، سال مرسوم

 نوروز تعطیالت پایان از بعد را عقد

 کردند تعیین تابستان در را عروسی مراسم و.

 برای هم محمدطاها، و من برای هم سال روزهای مشغلهترین پر نوروز ایام
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 ما پاسوز هم خانوادههایمان. بود آذین

 بود، خواندن درس مشغول که علی. بودند خانهنشین نوروز ایام در و شدند

 که کردم اصرار هم پدرومادرم به هرچه

 113  

 قدع خرید درگیر که هم رها. نرفتند بار زیر بروند مدت کوتاه مسافرتی حداقل

 بود نامزدش و.

*** 

 اپیکافیش در تا خواست من از و گرفت تماس من با آذین عقد، از قبل هفته یک

 حرفهای میگفت. بگذاریم قرار

 شود گفته عقد مراسم از قبل تا باید حتماً که دارد نگفتنی.

 سربهزیر که مدتی تمام. نشستم روبهرویش خوشوخرم شدم، کافیشاپ وارد

 نگاهش تعجب با میزد حرف

 رمباو تا کردم براندازش دقت با چندبار. حرفهایش بود باورم از خارج. میکردم

 کسی و نیست کار در اشتباهی شود

 است آذین نشسته روبهرویم واقعاً که. میشد نمایان داشت سکه روی آن.

 سادهدلم خواهر برای خوبیهایش از که بود همانی او. بود افتاده دوران به سرم

 تأییدش من که همانی بودم؟ گفته

 کردم؟

 کردم؟ بازی جانم از عزیزتر خواهر آینده با دستیدستی چطور

 .دش زمین پخش مهیبی صدای با پایم زیر صندلی که برخاستم جایم از چنان

 نفر چند نگاه که نبود مهم برایم

 یفکر چه خودشان پیش که نبود مهم حتی برایم! است برگشته ما بهسمت
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 برایم که چیزی تنها. کرد خواهند

 میرفت داشت سیاهی به رو که بود خواهرم سرنوشت داشت، اهمیت.
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 کانت تهدیدوار بهسمتش را اشارهام انگشت میلرزیدم، عصبانیت از که همانطور

 دادم.

 - هیچوقت شدی؟ متوجه. نبینمت رها سمت هیچوقت دیگه.

111 

 

 

 
 کردم ادا بلندتر کمی صدای با را آخر هیچوقت.

 چشمهای و بود شده پریشان آنها در دستهایش کشیدن اثر بر که موهایی با

 کرد نگاهم بهخوننشسته.

 - دارم دوستش خدا خداوندی به. دارم دوست رو رها من اما.

 هسمتشب نیمنگاهی با میز، روی از دستیام کیف برداشتن با حرفهایش به بیتوجه

 گرفته دستانش با را سرش که

 ینمماش بر سوار و زدم بیرون کافیشاپ از بهسرعت بود شده خم میز روی و بود

 افتادم راه هتل بهسمت.

 ضیهق چطور. نداشتم هم خانه به رفتن روی. نداشتم آرامشدن و رفتن برای جایی

 به چطور میدادم؟ توضیح را

 .نمیآورد دوام دیگر اینبار او قلب میکردم؟ نگاه پدرم دردمند و خسته صورت

 آینده بلکه خودم، زندگی تنها نه من
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 میکردم نابود داشتم هم را رها.
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 رکنانکا طرف از نباشیدها خسته و سالم به بیتوجه ماشینم، پارککردن از بعد

 قدمهایی و برزخی قیافهای با هتل

 بستم پشتسرم محکم را در و کردم پرت اتاقم درون را خودم سریع.

 سخی را صورتم تمام اشکهایم. نشستم زمین روی و خوردم سُر در، به تکیه با

 بودم افتاده هقهق به و بودند کرده.

 اشک آنقدر. کنم گریه میتوانستم راحت و نبود دفتر در کسی که خوب چه

 سکسکه به هقهقهایم که ریختم

 بودند شده تبدیل.

 ریزم؟ب سرم بر خاکی چه که میکردم فکر این به و بودم نشسته زمین روی هنوز

 هک برخاستم جایم از هولزده شد، داده هل جلو به در و رفت پایین در دستگیره

 شد وارد محمدطاها و باز در.

 چشمهایم دور و بود ریخته هم به آرایشم تمام دارم حتم که چهرهام دیدن با

 ماسید دهانش در حرف بود، شده سیاه.

 پرسید هراسان. کردم سکسکهای:

 - شده؟ طوریش کسی افتاده؟ اتفاقی

 سکسکه دوباره و دادم تکان نفی نشانه به را سرم!

 - افتاده؟ اتفاقی بابات شده؟واسه چی بگو

 رفت بعدی گزینههای سراغ به او و دادم تکان بغض با دوباره را سرم.

 - مامانت؟ رها؟ علی؟

 محمدطاها. میکردم گریه بلند صدای با و زدم گریه زیر رها اسم شنیدن با
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 مبلهای روی مرا و بست را در دستپاچه

 داد دستم به و ریخت آبی لیوان میز، روی پارچ از. نشاند شیریرنگ.

 - نگرانی از مردم بزن حرف توروخدا.

 توان االن من میزدم، حرف یکی با باید. میشدم خفه نفرتانگیر بار این زیر داشتم

 را تصمیمگیری هیچگونه

 نداشتم.
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 ارث به و مردنش از. خسرو با ازدواجم از گفتم برایش را ماجرا تمام هقهق با

 هتل این سهام درصد۶۰ رسیدن

 هب زهرشان ریختن و هتل چنگآوردن به برای بچههایش نقشهی از. من به لعنتی

 پسر  که آذین طعمهکردن از. من

 بود سهراب همسر  خواهر .

 شنیده قطعاً هتل، مهمانداران و کارکنان از. میکرد نگاهم شده گرد چشمهای با

 شمس خسرو همسر من که بود

 روزی چون است؛ رسیده من به هتل این سهام نصف مرگش از بعد و بودهام

 همین مهمانداران از یکی هم خودم

 را عموضو این هتل قدیمی کارکنان! شدم آشنا خسرو با طریق این از و بودم هتل

 117  
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 کارکنان به حتماً و میدانستند

 بودند گفته هم جدید.

 میرفت پایین و باال اتاق در رو قدم.

 - تو؟ دگیزن تو بفرستن رو آذین باید چی برای باشه؟ پست میتونه آدم یه چقدر

 فشردم گریهام از دردناک چشمان به را دستمالکاغذی.

 - یزندگ تو مرد یه حضور که کرده ذکر لعنتیش وصیتنامه اون تو خسرو چون

 بهعنوان نه حتی یا ازدواج برای من،

 هک نفری دو طریق از موضوع این تأیید و مرد یه با من ـطهی رابـ فقط همسر،

 آورده، وصیتنامش تو رو اسمشون

 تله این نصف زمانی تا. برمیگردونه بچههاش به رو بخشیده من به که سهامی

 باشم تنها مطلقاً که منه مال!

 نشست روبهرویم و کشید موهایش در دستی شده گرد چشمهایی با محمدطاها.

 - آذین یعنی...

 را حرفش پی خودم. نداد ادامه را حرفش که داشت شک حرفش ادامه به انگار

 گرفتم.

 - اونا طرف از آذین! کنه بازی نقش همهمون واسه تونست خوب آذین. بله

 آشنا من با هرطریقی به که بود اومده

 بگیرن ازم رو سهام بتونن اونا که بیاد، من با ازدواج پای تا و بشه.

 - همحال دارم ازش من که شناختی با. نیست آدمی همچین آذین اصالً! غیرممکنه

 باشه کرده کاری چنین.
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 - گفت. گفت من به رو اینا همه کافیشاپ توی خودش امروز غیرممکنه؟ چی
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 که بودند گفته بد من پشت اونقدر

 .دهش پشیمون کردش از من، شناخت با گفت. هستم هیوال من میکرده فکر اون

 به زده پشتپا و شده رها عاشق

 و نامزدی جشن به عوضیا اون اومدن با که میترسیده همهش گفت. همهچیز

 همهچیز و بفهمیم ما عروسیش

 ی،پنهانکار از ترسیده گفت. بشه آبروریزی و بریزه هم به مجلس وسط همونجا

 بده دست از رو رها ترسیده.

 برید را حرفم محمدطاها که میزدم حرف هقهق با بند یک:

 - خدا به. کرده اقرار گناهش به که اون! میکشی خودتو داری ثریا باش آروم

 نیست ذات بد نیست، بدی پسر آذین.

 کردم فوران آتشفشان همچون.

113 

 

 

 
 - تو پا ساختگی تصادف یه و دروغ با گذاشت، ما خونهی تو پا دروغ با اون

 اعتماد بهش من. گذاشت من زندگی

 ؟میفهمی. بوده نقشه همهش نبوده، اتفاقی برخوردامون از هیچکدوم. بودم کرده

 - ونا تونستن وعدهای چه با ولی کرده؛ خریت. نیست کم آذین ـناه گـ میدونم،

 119  

 کنن؟ راضی رو

 - دادن بهش پول وعده حتماً. پول معلومه خب.
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 زد پوزخندی.

 - ذهن که داره اونقدرا. نداره پوالیی همچین به نیازی آذین ثریا؟ چیه پول

 نکنه چیزایی همچین درگیر رو خودش.

 دشخو اندازه به اون اما نیست؛ کمی پول نیست، کمی چیز هتل این سهام نصف

 خسرو بچهی تا سه وجود با. داره

 کنه؟ کاری چنین بخواد که میرسیده اون به چقد مگه شمس،

 یچرخ بود، کمرش به دیگرش دست که همانطور و کشید صورتش روی دستی

 زد.

 - اصالً نمیشه باورم.

 زمی روی از را آب لیوان. بود شده قطع هم سکسکهام و بود آمده بند اشکم حال

 تمام عطش. کشیدم سر و برداشتم

 که آذین بهانهتراشیهای از دادم، توضیح برایش. بود دربرگرفته را وجودم

 خالهاش به طرفه دو و زیاد عالقه بهخاطر

 مدیون آنها به و میکرده زندگی کانادا در خالهاش خانواده کنار در که را مدتی و

 و رفته کار این بار زیر است بوده

 در آنقدر میگفت. میریزد هم به همهچیز شدنمان روبهرو با که میدانست

 راضیاش توانستهاند تا خواندهاند گوشش

 کنند.
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 میداد گوش حرفهایم به متفکرانه.

 - میشه دست همهچیز میکنم، صحبت باهاش من.

 گفتم جیغ با:
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 - روزهای سختترین سال پنج من بشه؟ درست همهچیز چهطوری میگی؟ چی

 سپری خونواده این با رو زندگیم

 سرم از دست کنایههاشون و نیش اما بودند؛ دور من از که درسته. کردم

 هستند خبیث اینقدر اونها. برنمیداشت

 رو خواهرم بیام من متوجهای؟. کشیدند زندگیم و من برا نقشهای همچین که

 مثل اونم بیام شیر؟ لونه تو بفرستم

 ـناه گـ. بوده صحنهسازی همهچیز. جلو اومده دروغ با آذین کنم؟ بدبخت خودم

 وسط؟ این چیه رها

 زدم گریه زیر دوباره.

 - خرابتر که کنم درستش اومدم. شد نابود من اشتباه با آرزوهاش و امید همه

 رها فقط میخواستم من. شد

 اونا. رسیدم بهشون تازه و بودم دور خونوادهم از سال پنج. باشه خوشبخت

 هیچوقت رو من اشتباه این بهخاطر

 میدم دستشون از دوباره. نمیبخشن.

114 
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 همه. گفتم ندیدهام خوشیهای و زندگی سال پنج از و میزدم زجه گریه با

 دیوار آن. ریختم بیرون را دردهایم

 فروریخت محمدطاها برابر در امروز غرور، محکم.
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 بدمست پیرمرد یک با زندگیکردن باشد، فراهم برایش همهچیز هم هرچقدر آدم

 سخت زخمزبان. است سخت خیلی

 سخت نداشتن را خانه از خروج و ورود حق. است سخت خانواده از دوری. است

 رفتارکردن سنت از بزرگتر. است

 ادای. است سخت بودهای بزرگ شمس خانهی خانوم که این دلیل به فقط

 است سخت آوردن در را خوشبختها.

 .چیدپی اتاق فضای در کاپیتانبلک عطر. زد آتش سیگاری و کشید آهی هم او

 کرد سیگارش به اشارهای.

 - نمیکنه؟ اذیتت

 زدم لب آرام:

 - نه.

 - رو دردا زا بعضی سنگینی با اما داشتم؛ رو کردنش ترک قصد که بود وقتی چند

 برای که مجبوری آدم، ـینه*سـ

 ببری پناه چیزی یه به خالصیشون.

 ماندم خیره سیگارش دود به ساکت.

 - که نپرسیدی من از سؤالی شدم، جدا همسرم از من شدی متوجه وقتی چرا
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 چرا؟

 رد .فرستادم روسریام زیر به را آشفتهام موهای و کشیدم پیشانیام به دستی

 را گونهام روی جایمانده بر اشک

 کردم پاک.

 - ه،دار خصوصی حریم یه هرکسی بکشم، سرک کسی زندگی  تو ندارم دوست
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 حریم به پاگذاشتن با ندارم دوست

 هدار ربط خودش به هرکس زندگی مسائل بشم، آزارش باعث کسی خصوصی.

 زد رویم به لبخندی.

 - گفتی من برای رو خصوصیت مسائل تمام تقریباً االن تو اما!

 - بورممج که تو گفتم، خودم من. کنم صحبت کسی با داشتم نیاز من خب... خب

 نکردی.

 - گفتنش؟ از نیستی پشیمون

 - نه.

 - چرا؟

 - شده آرومتر دلم االن چون.

 - شد آروم منم دل شاید بگم، برات زندگیم از میخوام منم.

 ایستاد طرفتر آن قدمی چند و شد بلند جایش از. ماندم خیرهاش ساکت.

 - تراس؟ تو بریم میای. خفهست خیلی برام اینجا هوای
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 اتاق به متعلق داشت، قرار ورودی در باالی دقیقاً که هتل تراس بزرگترین

 تا محمدطاها قسمت از و بود ریاست

 ورشی از زمستان در سکوریتی کشویی  شیشههای با و داشت امتداد من قسمت

 فضای به. بود امان در سرد هوای
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 رفتیم تراس شده سنگکاری.

 ایستاد مقابلش و کشید را کشویی درهای از یکی محمدطاها.

 - الًاص بیغصه آدم داره، زندگیش تو مشکلی هرکسی بزرگی این به شهر تو

 نداره وجود!

 صندلی نزدیکترین روی و کردم حلقه دورم را دستهایم سرد هوای هجوم اثر بر

 نشستم محمدطاها به فلزی.

 - ظاهر فقط بعضیا منتها غصهدارن همه نداره، خبر دیگران دل از هیچکس آره

 خوبه زندگیشون.

 نقطهای به نگاهش که همانطور. کرد خاموشش و انداخت پایش زیر را سیگارش

 پشت بود، دوردستها در نامعلوم

 کرد صحبت به شروع من به:

 - نداشت هم خوب ظاهر همون من زندگی!

 دز پایش زیر سرامیک به ضربهای کفشش نوک با و انداخت زیر به را سرش.

 - نچو شدم؛ قبول شیراز وکالت درسخوندن، و سختی کلی با که بود سالم۲۸

 114  

 زندگی اونجا مادرم خونواده

 من و گذشت ترمی چند. نداشتن مشکلی اونجا به من رفتن با خونوادم میکردند،

 که همکالسیهام از یکی عاشق

 عاشقی و عشق از تجربهای و بودم کمسن. شدم بود شیطون و شر دختری

 خودی که این برای زمان اون. نداشتم

 یهرچ چون بخره؛ ماشین برام که کردم تقاضا پدرم از بدم نشون دختره اون به

 یه. نمیداد محلم سمتش میرفتم
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 یخودمون و راحت زیادی کالً. میپرید همونا با فقط که بودن پولدار بچه اکیپ

 .بود

 هم خودشون مالی وضع البته

 من که بود بـرده بوهایی یه چون بود؛ ارتش بازنشسته پدرش. نبود بدک

 این و نمیداد محل من به تنها میخوامش

 میاورد در منو حرص!

 فندک با دیگر سیگاری و زد گذشته یادآوردی از حاکی تلخی لبخند

 با و زد عمیقی پک. کرد روشن نقرهایرنگش

 کرد پر را همهجا کاپیتانبلک عطر دوباره بیرون، به دودش فرستادن.

 - قول به. خشک چوب عین بودم، الغر اونوقتا. اینطوریم االن نبین رو من

 دیالق آقابزرگم،.

 زد عمیقی پک دوباره.

 - میکشیدن صف براش من از بهتر که بود خوشگل اینقدر اون اما.

 »داد ادامه و گفت تمسخری پر «هه:

 115  

 - دمجدی ماشین. نبودم قیافه و تیپ تو زیادم آخه زدم، آنچنانی تیپ یه روز یه

 از. دانشگاه رفتم شدم، سوار رو

 پر رو همهجا اومد، که بعدش هفته. نیومد هم فرداش نیومد، روز اون شانسم

 هفتهای یک خانوادهش با که بود کرده

116 
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 فتعری بقیه واسه سفرش از و بود گرفته دوره. رفته کشور از خارج مسافرت

 تو داشت دوست همیشه آخه. میکرد

 بود پزدادن اهل و باشه چشم.

 محلش هک بودم من این اینبار اما شد؛ شوکه ماشین و تیپ و وضع اون با دیدنم با

 محلندادن با اون ولی ندادم؛

 وبخ لعنتی. شد دورتر ازم فرسخ هزاران بلکه نشد متمایل بهطرفم تنها نه من،

 ساده احمق  منه! بود بلد رو کارش

 پیغام امدوست از یکی طریق از. کنم اساسی کار یه باید نمیشه اینطوری گفتم هم

 رستوران یه به و فرستادم

 از من. کردیم صحبت هم با رودررو بار اولین برا و اومد اونم. کردم دعوتش

 از زندگیمون، وضع از گفتم، خونوادم

 که فتمگ اینقدر خالصه و بود شیراز شهر باال محلهی فالن که آقابزرگم باغ خونه

 116  

 فرداش از. افتاد راه دهنش از آب

 وت حتی گردش، تفریح، بیرون، میرفتیم بودیم، هم با همهش برگشت، ورق

 هم با رو ما همه دیگه دانشگاهم

 تم،گف آقابزرگ به. کرد قبول جونودل با کردم، خواستگاری ازش. میشناختن

 خونوادش مورد در تحقیق از بعد اونم

 به رو موضوع و زد زنگ پدرم به بودن آبروداری و اصیل خوب، خانواده واقعاً که

 بودن؛ مخالف خونوادهم. گفت اونا

 و مرفت خواستگاریش ماه یک از کمتر در. کردم راضیشون بود هرطریقی به اما
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 مهریهی یه با هم اون. کردیم عقد

 روزبهروز اون اما میدادم؛ انجام جونودل با رو میخواست ازم که کارهایی! سنگین

 چیزهای هردفعه و میشد بدتر

 درسم هنوز منم... و سفر فالن مارک، لباس فالن مثالً. میخواست ازم جدیدتری

 جیب نونخوره و بود نشده تموم

 اونطور. شد تموم درسمون و گذشت هم دیگه سال یک خوب یا بد. بودم بابام

 براش میخواست که عروسیای

 قدچ. کردم محیا براش شیراز تو میخواست که زندگیای و خونه اونطور گرفتم،

 از. کرد کمک بهم آقابزرگ

 مادرم و پدر اعتراضای جلوی حتی کردم، واسهش کار همه موندم، دور خونوادم

 کردم علم قد زیادهرویهام برای

 به عالی و خوب همه جلو داشت دوست و بود ظاهربین آدم یه فقط اون. وایسادم

 117  

 پول و شوهرش پز. برسه نظر

 میذاشت روش هم تا صد میداد، همه جلو رو پدرشوهرش.

 انومخ قروفرهای کفاف حقوقم اما سرکار؛ میرفتم و بودم کرده پیدا کار یه تازه

 دراز بابام جلو دستم و نمیداد رو

 خونمون تو و میرفت مختلف مهمونیای وهمچشمی چشم واسه همهش. بود

 و لباسا هربار. میگرفت مهمونی

 فراموش رو شوهردار زن یه بهعنوان نقشش. میخواست ازم جدید جواهرای

 نه میاومدم، سرکار از خسته. بود کرده

 یرهم جا فالن به بود نوشته که یخچال در رو یادداشتش با فقط شامی، نه ناهار،
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 دست از کمکم. میشدم مواجهه

 و قهر و دعوا بود شده زندگیمون همه. شدم خسته رفتاراش و کاراش

 اومدم و گذاشتم تنهاش ماه یک. ناسازگاری

 یشهم آدم و میاد خودش به دوری با میکردم فکر. بشه درست رفتارش تا تهران!

 و اختاند زمین روی بود رسیده تهش به که را کشیدهنشدهاش سیگار فیتیلهی

 جیب در را دستش. کرد له پایش زیر

 فلزی میز آنطرف صندلی روی مکث کمی با آمد، بهسمتم و برد شلوارش

 نشست.

 - هک هستی گوری کدوم تو دیدم، فالنی با رو زنت که زد زنگ دوستام از یکی

 رفتی کردی ول رو زندگیت.

117 

 118  

 

 

 
 گرفت دستانش میان را سرش.

 - شد خراب سرم رو دنیا.

 با و آورد باال را سرش. میکشد حرفها این زدن با دردی چه که میکردم درک

 از پر لبالب که سرخشده چشمان

 شد خیره پشتسرم در نقطهای به و گذراند من از را نگاهش بود، شده اشک.

 ناموسش طریق از تنها مرد یک غرور. بودم ندیده آنگونه را محمدطاها حال به تا

 درد خیلی این و میشود شکسته
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 دارد.

 آمده ودب ترسناک حسابی عصبانیتش البته که آرامش و غرور کوه آن سر بر چه

 بود.

 - تا کردم تحمل وقتی چند. شد شروع دعواهامون و جنگ باز شیراز برگشتم

 اما بندازم؛ گیرش و بلغزه پاش دوباره

 جمع بیشتر حواسش دفعه این. نمیداد تله به دم بود، حرفها این از زرنگتر

 به بیشتر میکرد سعی و شد زندگیمون

 و بودم احمق ولی ازش؛ بودم شده دلچرکین من اما کنه؛ توجه زندگیمون و من

 و حرف تا چند با! عاشق هم هنوز

 زا بهتر اما نبود؛ بد زندگیمون. بردم یاد از رو تهمت اون و کرد خرم زنانه مکر

 119  

 خبر و گذشت مدتی چند. بود قبل

 دوجو با من سرگرمی اما میکردم؛ سیر ابرها روی. کرد عوض رو دنیام بارداریش

 روی نظارتم باز زندگیمون تو بچه

 مهرداد اومدن دنیا به با. گرفت سر از رو کاراش اون دوباره و کرد کم رو زندگی

 از و گرفت زایمان از بعد افسردگی

 با و بگیرم پرستار براش شدم مجبور من و نداد شیرش حتی. بود فراری مهرداد

 بزرگش رو بچه این خشک شیر

 درستحسابی رو مادرش حتی اون ندید، مادر طرف از محبت ذرهای. کنم

 نمیشناسه.

 .نرفتم بار زیر جوره هیچ. داد طالق درخواست که بود نشده سالش یک هنوز

 میکردم؛ حبسش خونه تو بهزور حتی
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 .یکنهم پیدا فرار واسه راهی یه آخر ببندی پاشم و دست بمونه نخواد که کسی اما

 اطرافیانم سرزنش از فقط من

 زن که زنی به رسیدن برای دستوپازدنهات آخر دیدی بگن که این از میترسیدم،

 و من از دوسال نبود؟ زندگی

 خیلی. خونوادم پیش تهران اومدم برداشتم رو بچهم منم. شد دور زندگیم

 دوست، خونوادم، طرف از شدم سرزنش

 .بود مهرداد من دلخوشی اما شکست؛ غرورم. نباختم رو خودم اما همه، و آشنا

 منم نبود، بچهم و من پابند اون

 عادی واسهم که بود خورده گوشم به زهگریهاش*ـر*هـ اونقدر. زدم رو قیدش

 111  

 حرفای تموم با رو بیغیرتی. بود

 کشیدم دوش به مردم.

 بود ندپوزخ به شبیه بیشتر که دردمندی لبخند. کرد نگاهم و آورد باال را سرش

 بست نقش لبانش بر.

 - ایبهج و هتل بیام نتونستم خریدم، رو هتل این سهام که اولی هفتهی میدونی

 بودم؟ کجا من میومد، پناه من

 دادم تکان نفی نشانهی به را سرم.

 - بودم زندان.

 کردم نگاهش شده گرد چشمهای با و کشیدم بلندی هین ناگهان!

118 
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 - چرا؟

 - کار به کاری پیش، ماه۶-۶ همین تا کردم رهاش خودش حال به که موقعی از

 میخواستم فقط. نداشتیم هم

 تماً ح ویزا برای و کشور از خارج بره که بود این پیگیر همهش آخه! کنم اذیتش

 میگرفت رو همسر رضایت باید.

 فرار دادن طالق زیر از بهونه، یه با هربار و زمین رو کشیدمش سال چند منم

 از یکی با شنیدم که این تا. کردم

 111  

 .بود فاجعه اوج واسم دیگه این. شده عیاق حسابی دانشگاهمون همکالسیهای

 زنت کرد، فالن زنت میگفتن همه

 اونقدر م،کرد پیداش و شیراز رفتم. کنم تحمل نتونستم دیگه. رفت مرد فالن با

 دست زیر از رو جنازش که زدمش

 خنک دلم ولی زندان؛ انداختن منم کرد، شکایت ازم رفت اونم. جمعکردن پام و

 به و کردم جمع رو دردام همه شد،

 یه برای. نکشتمش چرا که میخورم حسرت همش. کردم خالی سرش یکباره

 و بیغیرتی سال اینهمه مرد

 دگیمزن از میخواستم فقط اینبار. سخته خیلی تماشاکردن رو زنش زهگی*ـر*هـ

 فقط بره، و کنه گم رو گورش

 پول ازم فروخت، پول به رو مادریش مهر. نبینمش دیگه که بره میخواستم

 حتی عمر آخر تا که کرد امضا و گرفت

 نهک فراموش اینکه شرط به فقط دادم، طالقش منم. ببینه رو بچهش نمیخواد
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 داره مهرداد اسم به پسری.

 زد پوزخندی.

 به نه. کردن در دو ازش و دادم بهش که پوالیی همه. نشسته حق جای خدا ولی

- 

 به نه رسید، رفتن خارج

 من مهرداد دیدن بهونهی با میخواد و برگشته درازتر پا از دست حاال آرزوهاش،

 من از پولی یه باز و کنه اذیت رو

 عوضی زنیکه کورخونده اما بکنه؛.

 111  

 - باشی؟ آروم اینقدر میتونی چطوری طاها نمیشه باورم

 - چیزی االن. کردم رفتم باد بر غیرت زخمی رو تنم تموم من! نیستم آروم من

 هم به حالم خودم از نمونده، ازم

 میخوره.

 - شده تموم و گذشته بوده هرچی نگو اینطوری.

 - قطف من زخم و میشه برداشته من زندگی از کشتنش با فقط زن این سایهی اما

 میشه خوب مردنش با.

*** 

 برایش را قضیه امشب نباشم مجبور من تا باشد خواب رها میکردم دعا فقط

 لحظه آن در نمیدانستم. بدهم توضیح

 دممیکر احساس که بود زیاد مغزم روی فشار آنقدر. بگیرم باید تصمیمی چه

 بخار زیاد داغی از مغزم هرآن

 میشود!
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 کشیدم، اتاق داخل به سرکی بودند، خاموش المپها همهی. شدم خانه وارد آهسته

 نفس. بود خواب غرق رها

 کوچک سالن مبل روی باال، دوز با آرامبخشی خوردن از بعد. کشیدم راحتی

 مسافرتی پتویی و کشیدم دراز خانهام

 کشیدم رویم.

119 
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*** 

 ادهایست سرم باالی رها. کردم باز را دردناکم چشمهای دستی، مالیم تکانهای با

 بود.

 - خوابیدی؟ اینجا چرا. بهخیر صبح آبجی سالم

 رمکم. نداشتم حرکت ذرهای حتی و حرفزدن توان که بودم ناالن و خسته آنقدر

 بود گرفته گردنم و شده خشک.

 زدم لب زور به:

 - باش نداشته کارم به کاری خستهام، خیلی.

 زد صدایم دوباره که نکشید دقیقه چند به:

 - ردم،ک پهن تشک واسهت پاشو. خوابیدی که اینطوری میشی داغون بدتر آبجی

 بخواب اون رو.

 مغزم درآنق. بود کرده پهن تشکی بودم خوابیده رویش که سهنفرهای مبل پایین
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 تمام انگار که بود خسته

 رب را خودم و کردم آویزان مبل از را دستهایم از یکی. بود شده پاک اطالعاتش

 نفهمیدم و کردم پرت تشک روی

 برد خوابم کی دوباره.

 رافماط صداهای. کردم باز آرام را چشمانم پیشانیام روی بر چیزی خیسی حس با

 شدنم هوشیار با اما بودند؛ مبهم

 شدم متوجه بهتر.

 شد بیدار مامان! مامان: رها.

 114  

 گرفت دست در را دستم و نشست کنارم سریع مادر.

 - ثریا؟ خوبی مامان، بگردم دورت

 فقط. نداشتم را حرفزدن کالمی حتی توانایی. دادم قورت زور به را دهانم آب

 دادم تکان را سرم.

 نمیشه قطع تبش دکتر ببریمش باید نداره فایده مامان: علی.

 دکتر ببریم رو ثریا بیاد، آذین به بزن زنگ! مامان رها: مادر.

 خوب من ندهید، راه خانه این به دیگر را آذین نه، بگویم نمیتوانستم حتی

 اما اوست؛ بدم حال دلیل اصالً. میشوم

 رفتم فرو بیخبری حالت در دوباره.

 در هشد پیچیده کـل*الـ بوی با. کردم باز را چشمهایم دوباره دستم سوزش با

 مغز را بیمارستان فضای بینیام، زیر

 داد تشخیص خستهام.

 ارهدوب و باشم بیخبر اطرافم از تا میکرد وادار را مغزم که بود خراب حالم آنقدر
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 روم فرو ناهوشیاری خلسه در!

 جرهپن از مهتاب نور فقط. بود تاریک همهجا کردم، باز را چشمهایم وقتی اینبار

 روشن را فضا کمی اتاق، بزرگ

 میکرد.

111 
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 احساس بهشدت. شدم بود بـرده خوابش مبل روی آنطرفتر کمی که رها متوجه

 آنقدر گلویم و میکردم تشنگی

 به نگاهی. نمیشنیدم هم خودم را صدایم حتی میزدم لب هرچه که بود خشک

 روی گلدان متوجه انداختم، اطرافم

 دبو زحمتی هر به. شدم داشت قرار آن در نرگس گل دستهای که کناریام میز

 از را گلدان و آوردم باال را دستم

 افتاد مکنار بیجان دستم گلدان شکستن صدای با. کردم پرت پایین میز، روی.

 رها که بود رفتن سیاهی حال در چشمهایم دوباره و بودم شده خسته تقال از

 آمد بهسمتم سراسیمه.

 - شده؟ چیزی آبجی! ثریا

 برگشت بهسمتم دوباره و کرد روشنش رفت، برق کلید بهسمت هولزده.

 - میکنم خبر رو دکتر االن بذار آبجی؟ بیدارشدی.

 برگشت بهسمتم. گرفتم را لباسش آستین بیجانیام تمام با.
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 - میخوای؟ چیزی آبجی جانم

 کردم بازوبسته مثبت نشانه به را چشمهایم.

 - میخوای؟ چی

 زدم لب بود هرجانکندنی با:

 - آب.

 گرفت را منظورم سریع.

 116  

 - میخوای؟ آب

 گوشهی کوچک یخچال بهسمت بهسرعت. کردم بازوبسته را چشمهایم دوباره

 یخچال روی تنگ از رفت، اتاق

 باال را سرم کمی برد، سرم زیر را دستش. آمد بهسمتم و کرد پر آب لیوانی

 با. کرد نزدیک لبم به را آب لیوان و آورد

 گلویم بس از. خراشیدند پایین تا را گلویم انگار آب، جرعه اولین خوردن

 بر تشنگیام اما آمد؛ در اشکم بود خشک

 کرد غلبه گلویم درد و سوزش احساس.

 پرسیدم خشداری صدای با پس بود، شده نرمتر گلویم بعد دقیقه چند:

 - اینجام؟ روزه چند

 آورد دهانم نزدیک را گوشش که نشد حرفم متوجه انگار.

 - نفهمیدم آبجی؟ گفتی چی.

 - اینجام؟ روزه چند میگم

 - ترس از مردیم همهمون. داشتی شدید تبولرز هستی، بستری که روزه سه.

 هکرد سپری بیخبری در و بیمارستان در را روز سه. بود سخت برایم باورش
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 بودم.

111 

 

 

 

 117  

 وریاینط زیاد عصبی و روحی فشار شاید و کاری فشار بهخاطر گفت دکتر: رها

 اومده مقاومتش بدنت و شدی

 همش ولی نمیارم؛ در سر چیزا این از که من. انتخابی بیخبری یهجور. پایین

 اسیر رو خودت که مدته این بهخاطر

 کردی لعنتی هتل اون.

 به لعنت. بود آذین خرابم حال دلیل. اوست خرابم حال دلیل میدانست چه او

 و من زندگی وارد آذین که روزی

 شد خانوادهام.

 یجای مغزم من و میگفت خانوادهام بیتابی و من روزه سه احواالت از بند یک رها

 چشمهی دوباره. بود درگیر دیگر

 صدایم دوباره رها که گذشت دقیقهای چند. بستم را چشمهایم جوشید، اشکم

 زد:

 - خوابیدی؟ باز آبجی

 روحم. شنیدن حرف حوصله نه داشتم حرفزدن حوصله نه اما بودم؛ بیدار

 استراحت، روز سه که بود آن از خستهتر

 سکوت در همهجا دوباره و نکردم باز را چشمهایم پس. کند در به را خستگیام
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 اتاق المپ و فرورفت محض

 فقط. ماندم بیدار اما بسته چشم حالت همان به ساعتی یک. شد خاموش

 حال به فکری و باشم آرام میخواستم

 مه آذین و رها عقد من، برای آمده پیش شرایط با قطعاً. بکنم آمده پیش وضع

 118  

 بود افتاده عقب.

 من رحضو بدون نکنه: »شد باز چشمانم سریع ذهنم به فکری رسیدن با ناگهان

 برباد همهچیز و باشن کرده عقد

 باشه؟ رفته«

 برای و انداختم بود رفته خواب به دوباره مبل همان روی که رها بهطرف نگاهی

 خودم جواب خودم دلم، آرامکردن

 رها ضمن، در باشن؟ کرده عقد خواهرش حضور بدون میشه مگه نه: »دادم را

 من درگیر رو هفته این تموم گفت

 بودند.«

 هنوز من و شد روشن هوا تا رفتم کلنجار و زدم حرف ذهنم در خودم، با آنقدر

 بودم پنجره به خیره هم.

*** 

 وشگ کسی چه حرف به نمیدانستم که بود شده شلوغ اتاقم آنقدر مالقات وقت

 بدهم را کسی چه جواب و بدهم.

 و ودب ایستاده سربهزیر ورودی در کنار در و من به نسبت نقطه دورترین آذین

 دلم. بود او به نگاهم فقط من

 محمدطاها مالقات، وقت رسیدن پایان به با. کنم خورد را گردنش میخواست
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 آمد تختم کنار به خداحافظی برای.

 - انداختی رو همهچیز و کردی فرار کار زیر از هفته یه خوب! ثریاخانوم خب

 من گردن.

 119  

 - میشم تو شرمنده همیشه من.

 یزیچ چه بدم حال دلیل میدانست که کسی تنها چون میکرد؛ درک را حالم انگار

 این با فقط. بود او فقط است

 کند عوض را جو کمی میخواست حرفها.

 - نکنی فکر چیزی هیچ به و بشی خوب زودتر امیدوارم. کردم شوخی.

111 

 

 

 
 نستمیدا او چون کنم؛ فکروخیال کمتر که میفهماند من به داشت غیرمستقیم

 خانوادهام احواالت روی چقدر

 حساسم.

 - دارم؟ کار باهات من بمونی میشه

 اصالح را جملهام پس است جمع ما بهسمت اطرافیانمان حواس که میدانستم

 کردم.

 - دارم صحبت باهات هتل مورد در.

 کرد اخمی مادر.

 - زرو و حال این به آوردی فشار خودت به بس از. شو بیخیال فعالً رو کار بحث
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 افتادی.

 - مهمه مامان.

 131  

 تو بهجای خودم من بود کاری فوقش. نیست سالمتیت از مهمتر هیچچیزی: علی

 میرم.

 - داری کنکور دیگه ماه دوسه داری، درس تو.

 تسر بال این که شدیم غافل ازت ما اونقدر! خودت جز هستی همه فکر تو: علی

 اومد.

 باش خودت فکر به یهکم کن ول توروخدا. میگه راست علی: رها.

 - دارم محمدطاها با شخصی کار من اصالً نفر؟ یه به نفر چند! باشه باشه.

 داری؟ من داداش با شخصی کار چه! روشن دلم و چشم: پناه

 کرد روانه بهسمتم چشمغرهای دستبهکمر پشتبندش و.

 آمد بهسمتمان و شد بلند مبل روی از خندان پدر.

 - همیم کار شاید دخترم؟ سر ریختید همهتون کردید دستبهیکی خبرتونه چه

 باشه داشته.

 هک آذین شانهی روی دست و رفت در بهسمت پیشانیام ـوسیدن*بـ از بعد

 گذاشت بود ایستاده ساکت همچنان.

 - هک دیدی بودی، ثریا حال نگران اینقدر آذین؟ شدی گوشهگیر و ساکت خیلی

 بیا بیرون پس. خوبه کامالً حالش

 نمیاد بهت گوشهگیری و ساکت اینطور اصالً بودنت، ساکت الک این از.

 د،بو هم حالم نگران حال، بود خرابم حال مسبب که کسی. زدم پوزخندی دلم در

 بود مسخره واقعاً!
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 - میرسونمتون من بریم بیاید! پدرجان چشم.

 131  

 ردوروب دیگر نداری حق نه بگویم و کنم ضایعش جمع جلوی همانجا میخواستم

 تا حرفم حتی. بپلکی من خانواده

 حرفی نگذاشت و کرد دستوپا بهانهای سریع محمدطاها اما آمد؛ هم زبانم نوک

 بهسمت را ماشینش ریموت و بزنم

 کرد پرت پناه.

 - بیام منم تا ماشین، تو برید مامان با پناه.

 گذاشت دستم روی را دستش و آمد بهسمتم محمدطاها مادر.

113 

 

 

 
 - میگیره، رو بهونت خیلی مهرداد. عزیزم بشه خوب حالت زودتر امیدوارم

 دلتنگته و کرده عادت بهت حسابی.

 زدم لبخندی.

 - ـوسیدش*ببـ حتماً من طرف از شده، تنگ واسش دلم منم.

 فشرد هم روی را چشمهایش و زد دستم به آرامی ضربهی.

 - شو خوب زودتر.

 مچشم حتی نمیخواست دلم. آمدند بهسمتم آذین مادر و پدر آنها خداحافظی با

 دروغگوهای. بیفتد چشمشان به

 متقلبکار!
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 لغت فرهنگ در هم کنم، را مراعاتشان بودم مجبور خانوادهام جلوی هم اما

 که نمیگنجید هیچگاه شخصیتم و شعور

 کنم بیاحترامی خودم از بزرگتر به.

 او. میزد آشنا برایم چهرهاش چقدر آذین مادر دیدن با روز آن میفهمم حال

 هردو چشمهای بود، سهراب خواهرزن

 بود هم شبیه تهچهرهشان کمی و سبز.

 آورد گوشم کنار را سرش مادرش.

 -. عزیزم نکن اذیت رو خودت اینقدر. کرده تعریف واسهم آذین رو همهچیز

 قانع مطمئنم بشنوی، منم حرفای باید

 لیو باشی؛ شده دلچرکین رها آینده و آذین به نسبت که میدم حق بهت. میشی

 همون جون به میدم قَسم ت ثریا،

 تا دو این افتادی، روز و حال این به بهخاطرش که عزیزه واسهت اینقدر که رها

 واقعاً  اونا! نکن جدا هم از رو جوون

 اقرار بهش و داره قبول رو اشتباهش کرده، اشتباه آذین. دارن دوست رو هم

 نیست بدی پسر آذین خدا به کرده،.

 ادد آنقدر نبودند خانوادهام اگر شرایط؟ این در میگفتم چه. کردم نگاهش فقط

 از. شود پاره حنجرهام تا میزدم

 میدانست که گذاشت خانهای در پا خواستگاری برای و داشت خبر همهچیز

 آن در پا نامردی با اول روز پسرش

 است؟ گذاشته

 133  
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 و سیدـو*بـ را پیشانیام زد، لبخندی آذین مادر که میکرد نگاهمان مشکوک مادر

 زد لب چهرهاش آرامش همان با:

 - میشه درست همهچیز.

 رفت رها بهسمت هم آذین پدر.

 - نداری؟ ما با کاری عروسخانوم! خب

 اما نیست؛ شما عروس دیگر رها بگویم همانجا که میخورد را خونخونم

 که را رها زیرپوستی ذوق و سربهزیری

 شد خفه گلو در صدایم دیدم.

 - کشیدید زحمت پدرجون نه.

 غرغرکردنهای و سفارشات از بعد هم خودم خانواده آذین، خانوادهی رفتن با

 شدند خارج اتاق از جانم به بسیار.

114 

 

 

 
 وشهیگ از اشک قطره اولین و شکست بغضم علی، توسط اتاق در بستهشدن با

 شد گم موهایم در و چکید چشمم.

 کرد نگاهم کرده اخم محمدطاها.

 - نرسیده آخر به که دنیا! ثریا کن بس.

 - شدم سرخوردگیش و شکست باعث من میترکه، داره رها برای دلم.

 134  

 تار ار همهجا. کرد فوران چشمهایم سیل پشتبندش و غلتید دیگر اشکی قطره
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 میدیدم.

 کرد پاک را اشکهایم و کرد جدا جعبهاش از کاغذی دستمال محمدطاها.

 - که گریهکردن با کنم، درست رو همهچیز خودم میدم قول بهت من! ثریا بسه

 نمیشه درست چیزی.

 - نداره؟ وجود راهی وقتی میکنی درست رو همهچیز چطوری

 - و بگیری آسون یهکم اگر. داره وجود راهی حتماً وگرنه بستی، تو رو راهها همه

 خودت واسه رو زندگی اینقدر

 نگیری سخت.

 - میونه در رها آیندهی پای طاها، نمیتونم.

 - االنم کرده اشتباهی یه اون. روزه سه دو این تو کردم صحبت آذین با من

 نه دیگه باش مطمئن. پشیمونه

 یوقت نمیدونی خدا به. میذاره کج رو پاش حتی نه میکنه تکرار رو اشتباهش

 میسوختی تب تو و بودی بیهوش

 تساع از قبل هم حاال. خونه نمیرفت میکردیم اصرار هرچی. بود اینجا ساعته۲۴

 کرد، صحبت من با مالقات

 نی،ک امتحانش میخوای تو هرجور حاضره حتی. میکنه قبول بگی تو هرچی گفت

 رها پای به سال چند حاضره

 بزنه، رها منا به داره هرچی میتونه گفت حتی. کنه ثابت رو خودش تو به تا بشینه

 پول بهخاطر کنه ثابت تو به تا

 135  

 قطف کنه؟ چیکار باید دیگه. کنن خامش تونستن حرف با اونا نکرده، اینکارو

 نشه چیزی متوجه رها کرده خواهش.
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 نخوادش دیگه و بفهمه رها که اینه از ترسش تموم.

 - زندگی شریک که داره حق هم رها. طاها نمیکنه آروم چیزا این رو من دل

 خجالتم از من. بشناسه رو آیندهش

 اول روز وگرنه نگفتم، چیزی شدم ازدواج این مسبب و کردم تأیید رو آذین که

 رها و خونوادهم به رو همهچیز باید

 میگفتم.

 - انزم بذار. میگم هم تو به گفتم، آذین به من. نکن عجله هم تو. ثریا میدونم

 دلت بگذره که مدت یه بگذره،

 رهاست، هقضی این طرف یه ثریا ولی بگیری؛ تصمیم میتونی بهتر میشه آرومتر

 بسته، دل آذین به داره، دل اونم

 راه هزارتا بخوای اگر که میدونی. کرده خیالپردازی آیندهش واسه اون کنار

 احساس به باشه حواست پس هست،

 نزنی ضربه خواهرت.

115 

 

 

 
 مه از باعث که این از. کنم ناحق را حقی که این از. میترسیدم همین از هم خودم

 136  

 این. شوم نفر دو عشق پاشیدن

 تدرس راهی چه بروم؟ باید طرف کدام نمیدانستم که بود راهیای دو همان دقیقاً

 هیچ است؟ غلط راهی چه و
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 نمیدانستم.

 ایطیشر در خصوصاً. بود مشکالت حالل زمان زمان، دست به میسپردم باید فقط

 داشتم قرار آن در من که.

*** 

 حال این با. بود شده خوب کامالً حالم و میآمدم هتل به که میشد هفتهای یک

 را خودم که نمیگذاشت محمدطاها

 دوش به تنهایی به را هردویمان بار همچنان و کنم کار درگیر حد از زیاد

 میکشید.

 هتل به محمدطاها میان در روز یک که بود مهرداد وجود خوبم حال دلیل تنها

 میآوردش.

 ار موشک و پرید هوا در ذوق با کردم، پرتاب بهسمتش و کردم درست موشکی

 موشکهای از پر اتاق. گرفت

 .ودیمب کرده درستشان مهرداد نقاشی دفتر پارهپارهکردن با که بود سفیدرنگ

 بود گرفته سرش باالی موشکی مهرداد

 ودب بامزه کارش آنقدر. میآورد در خود از مثالً  هواپیما صدای و میدوید اتاق در و

 رفتم ریسه خنده از که.

 وارد هیکل درشت مرد دو همراه به نوشین و شد باز بهشدت اتاق در ناگهان

 137  

 خشک سرجایش مهرداد. شدند اتاق

 بهسمت نوشین دویدن با. بود زده زل نفر سه آن به من همچون و ایستاد شده

 سرگرفت از را فعالیتش مغزم مهرداد

 برداشتم خیز مهرداد بهسمت هم من و.
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 در را خودش هم او رسیدم، او به سریعتر و بودم مهرداد به نزدیکتر من

 را مانتویم محکم و کرد پرت غوشم*آ

 چسبید.

 از را مهرداد داشت سعی و آورد هجوم بهسمتم درنده حیوانی همچون نوشین

 را مهرداد توانم تمام با کند، جدا بغلم

 بودم گرفته.

 کرد مرد دو آن به رو نوشین.

 - باید دهنیوم کسی تا بگیرید رو بچه بیاید میکنید؟ غلطی چه اونجا ایستادید

 کنیم فرار.

 و بودند ریخته سرم روی هرسه. کردم جیغزدن به شروع حرف، این شنیدن با

 را دهنم جلوی هم میکردند سعی

 شده خراب این خدمههای نبود معلوم. کنند جدا من از را مهرداد هم بگیرند،

 بودند گوری کدام.

 از را متوان داشتم کمکم. افتاد کمتر شاید یا دقیقه دو عرض در اتفاقات این همه

 بغلم در هم مهرداد. میدادم دست

 زا هم ترس، از هم بود، افتاده هقهق به که بود کرده گریه و کشید جیغ آنقدر

 138  

 بود آمده بهجانش که فشاری.

 ردهک قفل را اتاق در نامردها انگار. میکوبیدند در به لگد و مشت با نفر چند

 و آورد در چاقویی مردها از یکی. بودند

 گذاشت گلویم زیر.

 - گلوت تو نکردم فرو رو تیزی این تا کن ول رو بچه.
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 آوردم میلرزید بغلم در که مهرداد تن به فشاری. شد خفه گلویم در صدا.

 - رو بچه کن ول گفتم!

 ربیشت ترسیده، مهرداد. کردم باز مهرداد دور از را دستم آرام. نداشتم راهی هیچ

 چسباند من به را خود.

 - توروخدا. ثریاجون نکن ولم نه،!

 ماشک. میکرد درک را شرایط هم او انگار. نکنم رهایش میکرد التماس هقهق با

 شد روان.

 ماند دستم روی ناخنهایش رد که زد چنگ بغلم از را مهرداد چنان نوشین.

 نیاورد، طاقت دلم. میزد صدا را اسمم جیغوداد با و میزد دستوپا هوا در مهرداد

 ببرند را او میگذاشتم نباید.

 را یمسع باید اما نمیشوم؛ حریفشان میدانستم. بود سپرده من به را او محمدطاها

 139  

 با که دویدم بهسمتشان. میکردم

 هب سرم بزند، کنار راهش سر از مرا داشت قصد که مردها از یکی محکم ضربهی

 دیگر و کرد برخورد میز گوشه

 نفهمیدم هیچ.

*** 

 ایستاده کنارم محمدطاها. کردم باز را چشمم سرم، در شدیدی درد احساس با
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 بود.

 - ثریا!

 را بود کرده برخورد میز به که قسمتی همان گذاشتم، سرم روی را دستم

 بودند کرده باندپیچی.

 - سرم آخ.

 - ثریا؟ خوبی

 محمدطاها پیراهن از. شدند گرد چشمهایم و گرفت جان ذهنم در وقایع ناگهان

 گرفتم.

 - کجاست؟ مهرداد طاها،! مهرداد

 - نباش نگران تو. نشده هیچطوریش خوبه، حالش خونهست مهرداد نترس.

 درد با و کردم رها را پیراهنش. نمیگفت دروغ داشتم حتم شرایط این در

 بستم را چشمهایم.

 - خداروشکر.

 - س رمت؟ تو کنن تزریق آرامبخش بیان بگم داری درد اگر
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 زدم لب بسته چشمهای با:

 - خوبم نه.

 - خونه بریم میتونیم شه تموم سرمت گفته دکتر.

 آمد حرف به دوباره که بودیم ساکت هردو دقیقهای چند:

 - افتادی روزی و حال چه به ببین بچهم و من بهخاطر. ثریا شدم شرمندت واقعاً.
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 - که امانتیای از فقط من. میشدم تو شرمنده من میشد، طوریش مهرداد اگر

 کردم محافظت بودی سپرده دستم.

 نبودم خوبی امانتدار که ببخش تو.

 - رو مهرداد نوشین نبودی تو اگر هستم، تو مدیون من. ثریا رو حرف این نزن

 بود دزدیده.

 - گرفت ازم و مهرداد نوشین اینکه از بعد من. دادین نجات رو مهرداد چطوری

 نفهمیدم چیزی.

 - سروصدای با بودن، شده اونا مشکوک ورود متوجه انگار مهماندارا از تا چند

 من وقتی. پلیس به میزنن زنگ شما

 بود اومده هم آمبوالنس بودن، کرده دستگیر رو نفر دو اون و نوشین رسیدم

 میبرد رو تو داشت.
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 کرد نگاهم میخ را نگاهش.

 - زیاد خیلی. ثریا ترسیدم خیلی دیدم، خون از پر رو سرت وقتی.

 از میترسید اندازه همین به محمدطاها بود، شرایط آن در من جای هرکسی قطعاً

 حرفش اما جانش؛ افتادن خطر به

 آورد لبم به لبخند و نشست دلم به عسل همچون.

 - خوبه حالم که من.

 - تخت رو از تازه تو. نمیبخشیدم خودمو عمر آخر تا میشد طوریت اگر

 من باز که بودی شده بلند بیمارستان
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 دردسر تو انداختمت.

 - خوبه مهرداد حال که اینه مهم فقط.

 - حاال؟ بدم چی رو خونوادهت جواب من. خودت جز هستی همه فکر به همیشه

 گرفت دست در را چانهاش هم بعد.

 - میکنه درد علی مشت جای هنوز.

*** 

 بود آوردن در شاخ حال در تعجب از کردم، تعریف رها برای که را قضیه.

 -میکنی؟ نگام اینطور چته

 - میکردم سکته بودم تو جای من اگر وحشتناکه خیلی! ثریا وای.

 - نداشتم چارهای ولی میکردم؛ سکته داشتم منم.

 - هتل بری نمیذارن دیگه بفهمن بابا مامان.

 - نگی؟ چیزی بهشون یهوقت! هی
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 - میشن متوجه که آخر و اول چی؟ که باالخره!

 - بشن نباید یعنی. نمیشن.

 - شدی؟ اینطوری چرا نمیگن ببینن سرت رو رو، باند این وقتی دیوونه خب
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 - یهچیزی میدونم، چه. زمین خوردم میگم. میکنم اون حال به فکری یه حاال

 میگم.
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 - نخو بفهمه، اگر میکنی؟ چیکار رو علی بمالی، شیره رو اونا سر بتونی حاال

 میریزه رو محمدطاها.

 - داره؟ محمدطاها به ربطی چه

 - میزدن چاقو با اگر جونت از دور. اومده سرت بال این بچش و اون بهخاطر خب

 میخواستی میاوردن سرت بالیی

 کنی؟ چیکار

 - تو میکنی گنده رو قضیه چقدر. نشده طوریم که حاال.

 است کسی چه بود معلوم لبخندش از. خورد زنگ موبایلش گوشی.

 - رها؟ کیه

- 

 آذینه.

- 

 143  

 جواب

 نده!

 کرد نگاهم تعجب با.

 - آخه؟ چرا

 - نده یعنی نده، جواب میگم بهت.

 میکرد نگاهم تعجب با همچنان.

 - کنار بذار رو گوشیت!

 - شده؟ چت آبجی وا

 - بدی رو آذین جواب نداری حق بعد به این از فقط نیست، هیچیم من!
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 - چرا؟

 کشیدم داد:

 - که اونطور آذین بدون رو این فقط. میترکه داره سرم. نکن چراچرا اینقدر

 دستش! نیست ما همه به داده نشون

 حال .کنم رو هم بابا مامان جلو رو دستش که فرصتم یه منتظر شده، رو من واسه

 اما بسته؛ رو من پای و دست بابا

 مغزت تو رو این. نمیندازم آذین دوش رو هم، رو تو جنازهی من خونده، کور

 امروز از. شد تموم آذین کن، فرو

 میری باهاش نه میدی، رو تلفناش جواب نه. میدونی خودت بشنوم ازش اسمی

 ببینم اگر جدیم، کامالً رها. بیرون

 متوجهای؟ میبینی، رو بدش ندادی گوش حرفم به
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 بلم لبهی به را دستم. نمیگفت هیچ و بود زده زل من به پلکزدنی حتی بدون

 بهسمت شدم بلند جایم از گرفتم،

 کوبیدم هم به محکم را اتاق در و افتادم راه اتاق.

*** 
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 من از عیادت برای مثالً و بودند نشسته روبهرویم که آذین خانواده به حرص با

 میکردم نگاه بودند آمده.
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 ثریا واسه میاد فعالً هست قضا هرچی: مادر!

 قربانی دختر این واسه یهچیزی حتماً ولی شهالخانم؛ دوره به بال: آذین مادر

 کنید.

 دخترم از دوره به بال که انشاءاللّه. کنیم رو کار همین باید حتماً: پدر.

 دتیم تمام بود، داده گوش حرفم به رها انگار. میریختند هم به داشتند را اعصابم

 در یا بودند آمده آذین خانواده که

 اب کلمهای پرسی، احوال و سالم جز. بود نشسته من نزدیک یا بود آشپزخانه

 هم کنارش حتی و بود نزده حرف آذین

 آنها. بودند شده موضوع متوجه انگار هم آذین مادر و پدر. بود ننشسته

 پسرشان و است من با حق که میدانستند

 برای نه را قضیه که بود من بزرگواری از این. است داده آب به گلی دسته چه
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 بودم؛ نگفته خانوادهام برای نه و رها

 نمیداد راه خانه این در را آذین لحظهای حتی میفهمید، را جریان پدرم اگر چون

 تا که بود غیرتی آنقدر علی و

 ینا حل برای راهی که زمانی تا حداقل. نبود دستبردار نمیشکست را گردنش

 نمیتوانستم نمیکردم پیدا مشکل

 بزنم حرفی.

 دمیگرفتن ماهی هم گآللود آب از حتی که بودند خوبی ماهیگیران خانواده این.

*** 

 - بخورم میتونم خودم. نشکسته که دستم شکسته، سرم! من مادر .

 کرد فرو دهانم در حرص با را سوپ قاشق وحشتناک، چشمغرهای با.
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 این روزت و حال که کردم رهات خودت حال به. کن باز رو دهنت نباشه حرف

- 

 شده.

 دادم قورتش بهزور من و ریخت حلقم ته را سوپ قاشق آخرین.

 - کنم استراحت میخوام خودم، واحد برم بذار حاال. برم قربونت خوردم.

 - میخوابی میگیری همینجا نباشه حرف.

 - توروخدا مامان وای!

 - ور پات قلم میزنم عصبانیم دستت از اینقدر که نزن، حرف! ثریا نزن حرف

 از رو پات نتونی که میکنم خورد

 بیرون بذاری خونه این.

 که میاری سرش بدتر تو میکنه، درد سرش خانوم، کن ولش: پدر.
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 - گفتم، چیزی یه من هربار. آوردی بار لوس رو اینا که تویی مقصر همهش

 این شد هم تهش. گرفتی رو اینا طرف.

 کرد اشاره سرم بانداژ به هم بعد.

 - راه گبزر پسر و دختر دنبال شم بلند. شدن بزرگ دیگه اینا کنم؟ چیکار خب

 خروج و ورود برگه ازشون و بیفتم

 بگیرم؟
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 برد آشپزخانه به را بشقاب و شد بلند جایش از حرص با مادر.

 - بکن میخواد دلت هرکاری برو نهخیر.

 گفتم ذار حالت با که میگرفت باال داشت بحث:

 - بخوابم؟ باید کجا من اصالً. کنید ول خدا به کردم غلط

 هم کنار هرسه و کرد پهن خانه پذیرایی در رها و خودش بین را تشکم مادر

 اجازه مادرم هفته، یک تا. خوابیدیم

 میکرد را پرستاریام حسابی و نمیداد را خانه از خروج.

*** 

 ویر کمی پنبه با و برداشت را بتادین بود، سرم بانداژ عوضکردن درحال ساره

 رفت هوا به جیغم که زد سرم زخم.

 خودت از تا دو این دست رو خودت داشتی عقل اگر تو! دیوونه آخه: علی
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 عوض رو بانداژت که نمیسپردی دیونهتر

 کنن.

 گرفتم را دستش سریع که کند پرت بهسمتش را بتادینی پنبه خواست ساره.

 - نمیشه پاک دیگه بشه مالیده هرجا! کثیفه ننداز رو اون نه.

 دادم دستش به و برداشتم اولیه کمکهای جعبه درون از را رولی چسب.

 - کن پرت رو این!

 علی. شد پرت گوشهای او، به برخورد بدون رولی چسب علی، خالیدادن جا با

 داد سر بلندی خندهی.

 مشقت و درس سر برو: پریا.

 کرد اخمی علی.
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 - بچه نزن حرف دیگه تو.

 - چی بزنم حرف مثالً

 میشه؟

 - چی ببین بزن حرف

 میشه!

 - زدم زدم زدم...

 آوردم باال را دستم.

 - سر برو دختر؟ تا چهار وسط علی میخوای چی! بسه کردین دیوونهم! وای

 اَه درست.

 برو دیگه میگن راست: ساره.
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 گذاشت چشمش روی را دستش علی.

 - خانوم بفرمایید امر شما. چشم به ای!

 آوردم در را ادایش و کردم کج را دهنم.
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 - چشم به ای!

 دادم تکان خاکبرسرت نشانه به را دستم هم بعد.

 شده؟ چیزی ساکتی؟ اینقدر چرا رها: پریا

 میرفت ور موبایلش گوشی با و بود نشسته گوشهای ساکت رها.
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 - نشده چیزی نه.

 امزدن وقتی از رها شده، شلوغ سرش. مشغوله گوشیش با همهش نمیبینی: ساره

 نمیگیره تحویل رو ما دیگه کرده.

 ترینکوچک حتی آذین با نداشت حق بودم نگفته مگر. رفتم رها به غرهای چشم

 باشد؟ داشته هم ارتباطی

 تهروق رو اون. باش جمع تو بیا نمیکنه، که فرار دستت از. بابا کن ول: پریا

 هست بخوای.

 نشست پریا کنار و گذاشت کنار را موبایلش گوشی.

 - وت گندهای دل چقدر رو باند این ببند زودی دوساعته؟ میکنی چیکار ساره هی.
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 - نشه باز که ببندم مرتب باید خب.

 - کنم عفونیش ضد باید فردا دوباره موزه؟ تو بذارمش میخوام مگه.

 خورده؟ بخیه تا چند: پریا

 - تا هشت.

 کرد کج را دهنش.

 - میکشی؟ رو بخیههاش ک ی حاال. شد ریش دلم اوی

 - دیگه روز چهار-سه.

 نمونه؟ جاش: رها

 - مهم که پیشونیمه رو کمش یه فقط موهامه تو نصفش ولی میمونه؛ که جاش

 نیست.

 نمیمونه جاش باشه دوخته خوب اگر: پریا.

 میمونه جاش بههرحال باشن؟ دوخته خوب که شبه لباس مگه: ساره.
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 پیچید سرم دور را بانداژ ساره.

 - کنی کیف که کردم باندپیچی واسهت قشنگ همچین.

 کردم خندهای.

 - نکنه درد دستت.

 ونمهمونم معروفت چاییهای اون از یکی با اگر ولی نمیکنه؛ درد که دستم: ساره

 میشه عالی کنی.

 کردم رها به رو.

111 
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 - کن روشن رو چایساز شو بلند! آبجی! رهایی.

 .ندبود آمده دیدنم به پریا و ساره باری چند بودم، شده خانهنشین که مدتی در

 از بعد که میکردند شیطنت آنقدر

 مه را خودش مزیتهای وجودشان اما بود؛ ترکیده بمب خانهام در انگار رفتنشان

 زمان گذر بودند که وقتی تا داشت،

 مشکالت از کمی که میکردند شاد را روحیهام آنقدر و نمیشد حس کنارشان

 میگرفتم فاصله زندگیام.

*** 

 گذراندم نظر از را بودند خاموش المپهایش همه که کور و سوت خانهی تعجب با.

 که مرفت اتاق بهسمت بیحرف. میشد خارج اتاق باز نیمه در از باریکی نور تنها
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 که آهنگی و خفه هقهقهای متوجه

 شدم میشد پخش مالیم صدای با.

 »کوش موندم که دل یه دارم، خدا دونه یه

 روش نمیکنم حساب موقعها این که تو دونه یه

 ندارم دیگه که سایه یه تنها دل دونه یه

 کارم پی میرم میکنم درستش خودم«

 غرق آنقدر. میریخت اشک و بود زده زل آن صفحهی به دست به گوشی رها

 من حضور متوجه که بود خودش

 151  

 نشد.

 از ریعس دیدنم با. کشیدم دستش زیر از را موبایلش گوشی و رفتم بهسمتش

 را اشکهایش تندتند و شد بلند جایش

 وریاست میشد پخش که موزیکی زدم، زل موبایل صفحه به بیحرف. کرد پاک

 بزرگراه در ماشینش در. بود آذین

 شپخ حال در دستگاه شامل که ماشینش جلوی قسمت از و بود رانندگی حال در

 فیلم میشد خیابان و موزیک

 بود گرفته.

 .نرود باال تا کنم کنترل را صدایم تن داشتم سعی. زدم زل رها به عصبانیت با

 جلوی و آوردم باال را موبایلش گوشی

 دادم تکان صورتش.

 - چیه؟ این

 نالید بغض با بود افتاده جانش به که سکسکهای با.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 241 صفحه  

 

 - آبجی!

 - چیه؟ این میگم. آبجی رو زهرما

 - هیچی خدا به!

 - چیه؟ این. نخور دروغ قسم

 گذاشت صورتش روی را دستش و زد گریه زیر بلندبلند.
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 زدم داد:

 - با فتمنگ نیست؟ زندگی مرد اون نگفتم نگفتم؟ کن، فراموشش گفتم بهت

 اون شده؟ زندگیمون وارد کلک و دروغ

 معناست تمام به عوضی یه.

 زدم شانهاش به محکم و رفتم بهسمتش.

 - نگفتم؟ یا گفتم

 چسبید دیوار به و رفت عقب قدمی چند.

 - غلط میگم االن خوبیه، پسر آذین گفتم من گذاشتم، سفرت تو رو نون این من

 دست چرا. کردم اشتباه کردم،

 برنمیداری؟

 - آبجی!

 - نکنه میکنی؟ چک رو استوریاش چی واسه چی؟ یعنی کارت این. نزن حرف
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 ارتباطی؟ در باهاش هنوز

 زدم زل قرمزش صورت به تعجب با. کرد سکوت فقط و نگفت هیچی.

 - رها!

 دیوار هب را موبایلش قدرتم تمام با. کرد عصبانیترم که انداخت پایین را سرش

 با که موبایلی گوشی همان. کوبیدم

 غجی دیوار، با موبایل برخورد صدای از. بودم خریده سالگیاش۲۰ تولد برای ذوق
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 روی را دستش و کشید خفهای

 دیوار رد بیشتر که برداشتم قدم بهسمتش برزخی قیافهای با. گذاشت دهانش

 شد مچاله.

 -. رها ینیمیب بد کردی تکرار خودت با حتی آذین از اسمی ببینم دیگه یهبار اگر

 نه؟ یا فهمیدی! میبینی بد خیلیم

 کشیدم فریاد که کرد نگاهم شده گرد چشمهای با فقط.

 - نه؟ یا فهمیدی

 داد تکان را سرش تندتند.

 دچن. شدم خارج اتاق از بود اشک از پر لبالب که چشمهایی و خراب اعصابی با

 از هم پشتسر و بهشدت اشک قطره

 دیوار به مشتکوبیدن حتی فریادکشیدن، میخواست، دادزدن دلم. چکید چشمم!

 دهش وابسته آذین به کم مدت این در! نبود که سنگ از داشتم، خبر دلش از من

 فقط آذین اما داشت؛ دوستش بود،

 سخت هرچه. نداشت مرا خواهر لیاقت که کسی. بود متقلبکار دروغگوی یک

 اگر. بود رها خود بهخاطر میگرفتم
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 اما نمیکرد؛ فکر آذین به هم یکلحظه داشتم حتم میفهمید، را جریان هم رها

 همه مقصر هم باز نمیخواستم

 بودم کرده رها حق در که کاری یادآوری از باز. باشم من خانوادهام بدبختیهای

 شد خاکستر و سوخت جیگرم.

 هزج دل ته از و کوبیدم اپن روی محکم و برداشتم اپن روی از را بلوری گلدان
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 زدم.

 - شدم خسته دیگه. بسمه خدا آی.
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 کنار در خوشی طعم داشتم تازه بود، گذشته عذاب و درد با زندگیام همهی

 بدترین که میچشیدم را خانوادهام

 اما نداشتم؛ اهمیت اصالً خودم. شد نازل سرم بر عمرم طول در بدبختی

 جانم از بیشتر برایم خواهرم خانوادهام،

 داشتند اهمیت.

 کشید را دستم و آمد بهسمتم بهسرعت رها.

 - پات تو میره شیشه اینطرف بیا آبجی.

 را خدا و میزدم زجه دل ته از. شدم ولو زمین روی و رفتم آنطرفتر قدمی چند

 کنارم ترسیده رها. میکردم صدا

 زد زانو.
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 کرد توجیه به شروع گریه با و گرفت را بازویم.

 - به .ببخش رو من. بگی تو هرچی اصالً. اینطوری نکن. کردم غلط خدا به آبجی

 سمتش دیگه بابا مامان جون

 ازش فقط. نمیدادم اصالً رو جوابش حتی نداشتم، باهاش کاری من اصالً. نمیرم
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 از چرا کردی؟ چیکار پرسیدم

 رچیه گفت. آبجیته با حق گفت فقط چرا؟ نگفت اونم افتادی؟ آبجیم چشم

 همین فقط. بده گوش حرفش به میگه

 که مبد قسمت کی جون به آبجی. میگم راست خدا به دیدم، رو استوریش یهبار

 کردم غلط اصالً نکنی؟ اینطوری

 اینطوری نکن مامان جون توروخدا آبجی خوبه؟.

 من. میکردم ـناه گـ احساس. نبود شدنی خاموش و بود شده آتشـکشیده به دلم

 بدبختی و دلشکستگی مسبب

 بودم من گریههایش مسبب بودم، من االنش خراب حال مسبب. بودم خواهرم.

 بدترین و بودم رنجانده را خانوادهام بودم، کشیده آتش به را خودم زندگی

 بودم کرده آنها حق در را ظلمها.

 کرده شکستهشان سر همه جلوی. نیاورد دوام قلبش مردم حرف بار زیر پدر

 بود؟ خواهرم نوبت حال. بودم

 آنقدر. میریخت اشک من پابهپای هم رها. شدم آرام تا کردم گریه یکساعتی

 خودم با لب زیر و بودم کرده گریه

 را چشمهایم و کشیدم دراز همانجا. بود نمانده تنم در جانی که بودم زده حرف

 جمعکردن از بعد هم رها. بستم
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 ار دستم. گرفت دست در محکم را دستم و کشید دراز کنارم شیشهها، خورده

 او. کشیدم غوشش*آ در و آوردم باال

 دروغگویی دست به میرسید آخر به هم دنیا. بود جانم همهی نه، که جانم نیمهی

 156  

 نمیسپردمش آذین همچون.

 کنارم او داشتم، را رها من. گرفت آرام دلم. انداخت کمرم در را دستش هم او

 میکرد آرام را دلم همین و بود.

 والنیامط گریههای اثر بر چشمهایم. کردم باز هم از را پلکهایم دستی، تکانهای با

 علی تصویر و بود شده متورم

 میدیدم تار را.

 - دیوونهها؟ خوابیدید اینجا چرا. ببینم شید بلند! هی

 شدیم بلند رها با همزمان.

 - شده؟ مدلی این چرا چشاتون

115 

 

 

 
 چرخاند هردویمان بین را نگاهش شک با هم بعد.

 - کردید؟ گریه

 زدم بیجانی لبخند.

 - یهکم.

 کرد اخم.
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 - چرا؟

 - بود خواهرانه دردودل یهکم.
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 - شده چی حاال گفتم. دیونهها.

 - کجان؟ بابا مامان

 - نیومدن هنوز خالهاینا خونهی رفتن که عصر.

 - نرفتی؟ چرا تو. دیگه موندن شام حتماً

 - جا همه دیدم شدم، بیدار تازه خوابیدم یهکم بعدم میخوندم درس که من

 شماها ببینم اینور اومدم سوتوکوره

 حاال؟ داریم چی شام. میکنید چیکار

 زهرمار: رها.

 رفت رها به چشمغرهای علی.

 - نداریا؟ اعصاب انگار! بیادب

 رفت بهداشتی سرویس بهسمت و کرد علی به دهنکجی رها.

 این؟ چشه: علی

 انداختم باال شانهای.

 - نیست؟ پیداش اینورا آخه شده؟ بحثش آذین با

 .بود لحال آذین خون میفهمید علی اگر میگفتم؟ چه نداشتم، گفتن برای حرفی

 فکر بار هزار خودم با هرروز

 بگویم؟ خانوادهام به را موضوع چگونه که میکردم

 شد خارج بهداشتی سرویس از رها که بودم نداده را جوابش هنوز.

 - شده؟ بحثت آذین با شده؟ چی رها هی
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 زد زل من به ترسیده رها.
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 - پرسیدما سؤال ازت من میکنی؟ نگاه ثریا به چرا.

 شد کشیده درهم اخمش دوباره.
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 - مبد مالش و مشت حسابی تا بگو کرده زیادی و کم گفته، بهت چیزی اگر.

 - خودشونه، بین هست هرچیزی میکنی؟ دخالت چی همه تو که اصالً چه تو به

 میکنن حل.

 - بگید چیزی من به نمیخواید شماها و شده چیزی یه واقعاً انگار نه.

 خوبه همهچیز. شلوغه خیلی روزا این سرش فقط آذین شده؟ چی داداش نه: رها

 راحت خیالت خوبه.

 - شه راحتتر خیالم تا میزنم حرف آذین با خودم فردا.

 رساست هم باز اما نمیگفت؛ چیزی آذین بودم مطمئن. داشتیم کم را همین فقط

 هرچه باید. بود افتاده جانم به

 میکردم قضیه این حال به فکری سریعتر.

 آمد در صدا به آیفون زنگ که بودم فکر در هنوز.

 رفت بهسمتش علی.

 - طاهاست محمد.

 زد را آیفون دکمه.
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 - داداش باال بیا.

 پوشیدیم مناسبی لباس و رفتیم اتاق به رها با.

 کاشت لبهایم روی عمیق لبخندی میآمد بیرون از که صدایی.

 - علی؟ عمو کجاست ثریاجون پس

 اب که بود بار اولین را مهرداد اما بودند؛ آمده دیدنم به چندبار پناه و محمدطاها

 میآوردند خود.

 - ببینتت میشه خوشحال خیلی حتماً که برو بدو اتاقه تو.

 دستش آتشین سرخ رزهای از دستهگلی. رسیدم اتاق در به مهرداد با همزمان

 گرفت بهسمتم را دستهگل بود،.

 - بود شده تنگ برات دلم ثریاجون سالم.

 یدمـوس*بـ را لپش محکم و کردم بغلش گلها با شدم خم گلها گرفتن بهجای.

 -ثریا عزیزدل بود شده تنگ برات منم دل.

 میرفتم، بهسمتشان و بودم کرده ـل*بغـ را مهرداد که من دیدن با محمدطاها

 را خودش و شد بلند جایش از سریع

 رساند ما به.

 - بهتری؟ ثریا سالم

 - ممنون بهترم سالم.

 کرد دراز مهرداد بهسمت را دستش.

 - نکن اذیت رو ثریا. بابا بغلم بیا.

117 
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 مگفت سریع. نداشت آمدن پایین قصد و بود چسبانده من به را خودش مهرداد:

 - نمیشم اذیت.

 شود دوتا حرفش نداشت قصد محمدطاها اما.

 - میکنه بغلت باز بعد کنه احوالپرسی عمهپناه با ثریاجون تا! عزیزم بیا.

 ـوسیدمش*بـ و رفتم پناه بهسمت. آمد پایین بغلم از باالخره.

 - خوبی؟ عزیزم، سالم

 - بهتری؟ چطوری؟ تو بشم فدات سالم

 - عالیم خداروشکر.

 انداخت پشتسرم به نگاهی.

 - کجاست؟ رها پس

 اتاقه تو: علی.

 زد صدا هم بعد.

 - دیگه بیا موندی کجا پس رها.

 از را گلها بود پناه و محمدطاها با احوالپرسی مشغول که رها آمدن با باالخره

 خشکشده گلهای. گرفتم مهرداد

 اب. گذاشتم را تازه گلهای جایش و برداشتم بود، آورده محمدطاها که را قبلی

 روی شیرینی بزرگ جعبهی دیدن
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 کردم پناه و محمدطاها به رو کانتر.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 251 صفحه  

 

 - آخه؟ کشیدید زحمت چرا

 زحمتی؟ چه میکنم خواهش: محمدطاها

 آمد آشپزخانه به رها.

 - مهمونات پیش برو تو میارم شیرینی و چای من.

 ـوسیدم*بـ را لپش.

 - نکنه درد گلت دست.

 دبن سرم روی بانداژ به را دستش و نشست پایم روی هم مهرداد نشستنم، با

 کرد.

 - میکنه؟ درد خیلی

 زدم لبخندی.

 - اصالً نداره درد عزیزم نه.

 - میکنن؟ چسبش میشکنه سر وقتی دکترا
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 زدند خنده زیر همه او حرف با.

 - میکنن باندپیچی اینطوری. عزیزم نه.

 - کرد خوبش آبی چسب با بابام شکستم که رو ماشینم من آخه.
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 زدم دل ته از قهقهای.

 - عزیزم نیست ماشین که سر اما.
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 زد بانداژم روی ـوسـهای*بـ.

 - منم. میشه خوب زودی میکنه بوسش که بابام میگیره، درد هرجام وقت هر

 خوب زودی که کردم ـوست*بـ

 بشه.

 ـوسیدم*بـ محکم را لپش.

 - کرد معجزه ـوست*بـ. شد خوبخوب حالم االن همین.

*** 

 ۶فصل

 افتادم راه ورودی بهسمت و کردم پارک هتل پارکینگ در را ماشینم.

 - ثریا!

 این دونب حتی بیتفاوت، صدایش شناختن با هم بعد. ایستادم جایم سر یکلحظه

 به برگردانم را سرم ذرهای که

 دادم ادامه راهم.

 - کن صبر. هستم تو با ثریا!

 شد کشیده عقب از دستم که کردم سریعتر را قدمهایم.

 - توروخدا کن صبر.

 برگشتم بهسمتش و کشیدم پس را دستم بهشدت.

 - و من زندگی وارد دوزوکلک با و نترسیدی ازش که خدایی همون خدا؟ کدوم
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 معلوم کجا از شدی؟ خونوادهم

 نباشه؟ من زمینزدن واسه نقشههاتون از جزئی هم رها با ازدواجت

 دادم هلش بهعقب بهشدت و گذاشتم ـینهاش*سـ روی را دستم.
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 - هنکن قبولت بیمارستانی هیچ که بزننت اینقدر ندادم تا برو! آذین برو.

 گرفت را دستم دوباره که دهم ادامه راهم به برگشتم.

 - صبرکن!

 کشیدم داد:
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 - عوضی؟ میخوای جونم از چی. کن ولم

 - بزنم حرف باهات بذار فقط.

 - زدی رو حرفات قبالً تو. هم با ما نداریم حرفی.

 - نباش سنگدل ثریا میکنم خواهش!

 من خواهر احساسات با وقتی نبودی؟ سنگدل میدادی بازی رو من داشتی که تو

- 

 سنگدل میکردی بازی

 گفتمن رها به که کن خداروشکر برو وضعیتیه؟ چه تو رها میدونی اصالً نبودی؟

 میگفتم اگر کردی، غلطی چه تو

 نمیکرد نگاهتم عمر آخر تا.

 164  

 - دهب گوش بهحرفام فقط تو میکنم درست رو همهچیز من خدا به ثریا میدونم.

 گرفتم بهسرم را دستم.

 - نمیخوام. آذین بدم گوش بهحرفات نمیخوام...
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 - چی؟ من حرفای به

 بود شده نزدیکمان تقریباً که آذین مادر بهسمت چرخیدم.

 - بدی گوش من بهحرفای باید ولی نده؛ گوش آذین حرفای به.

 زدم پوزخندی.

 - تفسیر و توجیه از پره سرم من.

 - شقشع کنم ثابت بهت میخوام فقط. کنم رد یا تأیید رو آذین کار نمیخوام من

 نمیخواسته و نیست دروغ رها به

 بده بازی رو اون.

 - شما نه آذینه کار موضوع این ثابتکردن کنید؟ ثابت باید شما مگه!

 - کردی، جدا هم از رو بچه دوتا این کنه؟ ثابت رو خودش آذین میذاری تو مگه

 داری روزبهروز هم رو خودت

 میکنی نابودتر!

 - بین من اگه. داشته خونوادهم و من دادن بازی واسه وقت کافی اندازهی به

 فقط انداختم، فاصله رها و آذین

 یزندگ مرد که شه آدمی دلبستهی این از بیشتر نمیخوام رهاست خود بهخاطر

 نیست.

 گوش مادرش و من مکالمهی به غمگینی حالت با. بود ایستاده ساکت آذین
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 میداد.

 - نمادرشو دست گندکاریشون، پوشوندن واسه که میمونی خطاکار بچههای عین

 ازشون تا میبرن و میگیرین رو

 کنه دفاع.
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 ردوا. گرفتم پیش در را اتاقم راه و شدم هتل وارد بهسرعت شد، تمام که حرفم

 هم به محکم را در و شدم اتاق

 تکیهام. مبود افتاده نفسنفس به که بودم دویده را طوالنی مسافت انگار. کوبیدم

 عمیقی نفس و دادم در به را

 آمد بهسمتم تعجب با محمدطاها. کشیدم.

 - شده؟ چیزی. بهخیر صبح سالم

 افتادم راه خودم قسمت بهسمت و انداختم دوشم روی را کیفم.

 - نیست چیزی نه. سالم.

 افتاد راه سرم پشت.

 - آشفتهای؟ اینقدر صبحی اول چرا پس

 - ریختن هم به رو اعصابم. بودن پایین مادرش و آذین.

 - میگفتن؟ چی
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 - تکراری حرفای.

 گرفتم سرم به را دستم و نشستم صندلیام روی.

 - دیگه شدم خسته.

 - خوب هیچکدومتون واسه بالتکلیفی حالت این. بزنن رو حرفاشون بده اجازه

 نیست.
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 - شدم درمونده. کنم چیکار باید نمیدونم اصالً.

 - تهش بودیم بالتکلیف سال چند. کن عبرت درس خودت واسه رو من زندگی

 البته. شد تموم بیآبرویی با هم

 نشده تموم هنوزه، که هم هنوز.

 - که اینه بهخاطر فقط نگفتم چیزی خونوادهم به اگر. دارم نیاز زمان به فقط من

 اگر. کنم عمل عجوالنه نمیخوام

 .مکرد تایید رو آذین من کردم، من رو اینکار. میشه تموم کار بشن متوجه اونا

 جمع رو زدم که گندی باید هم خودم

 کنم.

 - دلیل بدون داری تو که اینجوری. بدونه داره حق اون. بگو رها به حداقل

 داره ـناه گـ میدی زجرش.

 - آذین و شد ختمبهخیر جریان این اگه درصد یک احتمال به. بدونه نمیخوام

 که ذهنیتی تموم رها، سمت برگشت

 هستم بعدش فکر من. میشه خراب ساخته آذین از رها.

 - باید خودش رهاست، زندگی این بدون ولی منطقیه؛ حرفت ثریا؟ بگم چی
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 بگیره تصمیم.

 - وسطه منم پای ولی میدونم؛.

 برگشت در بهسمت سر مان. خورد در به تقهای.

 بفرمایید: محمدطاها.
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 را چرخدار صندلی و کشیدم عصبی هوف. شد اتاق وارد آذین مادر و شد باز در

 از و دادم هل عقب به حرص با

 شدم بلند رویش.

 اومدید خوش شما؟ حال جان خاله سالم: محمدطاها.

 ممنون. باشی سالمت عزیزم سالم: آذین مادر.

 ماتاق بنفشرنگ مبلمان بهسمت نشستن، برای و رفت بهسمتش محمدطاها

 کرد راهنماییاش.

 - بشنید بفرمایید.

 بشنوم خودم فقط که طوری و آرام. آمد بهسمتم آذین، مادر نشستن از بعد

 گفت:

 - اینوری ای. کن تموم رو قضیه این همیشه واسه بار یه. بزنید رو حرفاتون بشینید

 این از دیگه. اونوری یا میشه
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 کنی فرار واقعیت از نکن سعی نیست؟ که بدتر.

 وارفته و شل قدمهای با اتاق از محمدطاها خروج از بعد. دادم تکان سری

 بهسمت

 مادر روبهروی. رفتم تکی مبل

 نشستم آذین.

 - هستی کلهشقی دختر.

 نماند دور نظرش از که کشیدم هوفی. چرخاندم حدقه در را چشمانم.
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 - میگفت خواهرم. نشدی من متوجه تو ولی بودمت؛ دیده خسرو مراسمای تو

 کردی خونواده اون خونبهجگر.

 دختر یه آخه. افتادی شمس ثروت روی خوشخطوخال مار یه مثل میگفت

 مرد یه با باید حسابی چه رو ساله،۲۰

 داره؟ پول بهجز دلیلی مگه کنه؟ ازدواج ساله۷۰-۶۰

 جایی یک اما بزنم؛ کتکش مرگ سرحد تا میخواست دلم. میخورد را خونم خون

 حقیقت حرفهایش فهمیدم

 شدم ساکت و هستند محض.

 -. گذشته زمان اون از سال۶-۶ باشه چی هر. کنم ناراحتت نمیخوام کنار، به اینا

 و قصد نمیدونستم اولش من

 نم. بسته قرارداد شمس هتل با گفت بهم پدرش اینکه تا. چیه آذین نیت

 ارث بهت هتل این نصف که میدونستم

 استمخو ازش. شدم پاپی خیلی چیه؟ اینکارا از قصدش نمیدونستم ولی رسیده؛

 بار زیر ولی نباشه؛ تو دوروبر که
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 تو به رو جریان و میام برنداره کاراش از دست اگر کردم تهدیدش. نمیرفت

 رو من جلوی پدرت قلب وضعیت. میگم

 ما که مه بعدش. بود بیمارستان تو پدرت داشتی، سختی شرایط تو آخه گرفت،

 اولش. کردید دعوت خونهتون به رو

 م،بود شنیده تو به راجع بد تعریفهای بس از! چرا؟ دروغ. نداشتم اومدن قصد

 چشمت به چشمم نمیخواست دلم

 وت آخه. بههمریخت معادالتم همه خونوادهت و تو رفتار با شب اون ولی بیفته؛
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 رو شخصیتش میشه کس هر رفتار

 رو درونیش شخصیت اما کنه؛ تظاهر مدت چند تا هم چقدر هر. داد تشخیص

 مخفی طوالنی زمان مدت نمیتونه

 اون مخالف دقیقاً رفتارت اما باشی؛ کرده اشتباهی جوونیت توی تو شاید. کنه

 بودم شنیده ازت من که بود چیزی.
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 خسرو خونواده میدونستم. کردم حسابی و درست بحث یه آذین با شب همون

 وارد هم آذین و دارن نقشههایی

 قسم رو آذین شب اون. چیه نقشهشون نمیدونستم اما کردن؛ خودشون بازی

 ولی نچرخه؛ دوروبرت دیگه که دادم
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 چرا؟ میدونی. نمیتونه دیگه گفت اون

 زدن حرف نه میخواست شنیدن دلم. شدم خیرهاش سکوت در هم باز.

 - بره یا بخوابه که وقتی تا خونه میومد که لحظهای از. بود شده رها عاشق اون

 میزد حرف اون از مدام بیرون،.

 .بود لبش رو لبخند و خوب حالش شب تا. بود ابرا رو میدید رو رها که روزایی

 همچین با نمیتونی تو گفتم بهش

 کی وت بفهمن وقتی اونا بشیم راضی که پدرت و من اصالً. کنی وصلت خونوادهای

 بهت رو دخترشون هستی،
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 اومد شب یه اینکه تا. نمیفهمید رو پدرش و من حرفای. بود رؤیا تو آذین. نمیدن

 بریم که گفت جدی خیلی و

 گه،ن من به رو تو با آشناییش جریان که وقتی تا گفتم هم من. رها خاستگاری

 هم اون. نمیکنم خاستگاری براش

 ولی هیوالیی؛ یه تو میکرده فکر من مثل هم اون گفت. گفت رو جریان تمام

 باهات وقتی شناخته، رو تو وقتی

 هک حرفایی همهی و اشتباهه فکراش همه که فهمیده کرده، برخاست و نشست

 گفت. بوده دروغ میگفتن پشتت

 مانعش رها عشق ولی بیاد؛ بیرون بازی این از میخواست و شده پشیمون حتی

 کار به کاری دیگه خورد قسم. شده

 رها از جدایی ترس ولی کنه؛ تعریف واسهت رو همهچیز و باشه نداشته تو

 شک آذین تربیت توی من. شد مانعش
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 .فتهگر قرار مفت حرف مشت یه تحتتأثیر فقط. نیست خراب آذین ذات. ندارم

 با موضوع همین بهخاطر حتی من

 کردم قهر خواهرم تنها.

 گرفت دست دو هر با را دستم. نشست کنارم و شد بلند مبل روی از.

 - رو آذین خطای نمیخوام اصالً من. نکن جوون دوتا این با رو کار این ثریا

 که مطمئنم رو این ولی بپوشونم؛

 دق داره. میشه نابود رها دوری از داره آذین. داره دوست عاشقانه رو رها آذین،

 به تا رو اشکش هنوز من. میکنه

 ولی حکمتیه؛ چه نمیدونم. ریخت اشک رها برای اون اما بودم؛ ندیده سن این
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 داره چی رها که موندم هم خودم

 نمیشه بیخیالش و شده شیفتهش اینقدر آذین که.

 سرد یخ، تکهای همچون دستم و میلرزید درون از بدنم. نبود خوب اصالً حالم

 که اشکهایی از چشمهایم. بود شده

 بود شده سرخ سرخ بودم شده ریختنشان مانع.

 لحظهی در. رفت در بهسمت ناامید و زد چنگ را کیفش تا ماندم ساکت آنقدر

 برگشت بهسمتم آخر.

 - به داره، دل آدمه، هم اون. بره خواهرت چشم تو دودش فردا که نکن کاری

 شده دلبسته من آذین .

 .ممیریخت اشک بیصدا و میلرزید چانهام. شد جاری اشکهایم در، بستهشدن با

 داده فشار را مبل دستهی آنقدر
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 بودند شده سفید انگشتانم بند که بودم.

 جلوی و آمد بهسمتم بهسرعت من، دیدن با. شد وارد محمدطاها و شد باز در

 زد زانو روبهرویم مبل،.
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 - زد؟ بهت بدی حرف شده؟ چی ثریا

 دل هت از و بودم شده خم. کردم گریه به شروع صدا با و شکست بهشدت بغضم

 میزدم زار.
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 داد تکانم بهشدت کرد، صاف را کمرم اینکه از بعد و گرفت شانهام از.

 - هان؟ گفت؟ بهت چی

 گفتم گریه میان:

 - هیچی.

 برد باال کمی را صدایش.

 -میکنی؟ گریه داری اینطوری و نگفته هیچی

 گفتم گریه میان:

 - خل دارم کردم فکروخیال بس از. میشم دیوونه دارم. کنم چیکار نمیدونم طاها

 جای یه برم میخواد دلم. میشم

 ساعت چند واسه میخوام. نشنوم رو هیچکس صدای. نبینم رو هیچکس که دور
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 باشم داشته آرامش شده که هم.

 کنم فرار اومده سرم که مصیبتی از میخوام.

 زدم زار دل ته از و گذاشتم صورتم روی را دستم.

 گرفت بهسمتم آبی لیوان محمدطاها.

 - میشه؟ درست کنی خودت با رو کارا این

 داد دستم به و کشید دستمالکاغذی برگ چند.

 - کن پاک رو اشکات اول.

 گذاشتم میز روی بودم، نیمهخورده تا که را آب لیوان و کردم پاک را صورتم.

 - کنم؟ چیکار کنم؟ چیکار طاها

 - مونده؟ ازت هم چیزی انداختی؟ خودت به نگاه یه. نکن فکر هیچی به. هیچی

 میکنی نابود رو خودت داری.
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 گرفتم سرم به را دستم و گذاشتم مبل لبهی را آرنجم.

 - جایی میبرمت من باشه باشی؟ دور همهکس و همهچیز از نمیخوای مگه. باشه

 نکنه اذیتت هیچی که.

 - چی؟ هتل کنم؟ چیکار رو خونوادهم تنهام؟ خودم مگه بیام؟ کجا

 - هک هستی لعنتی هتل این نگران بعد میکشی، رو خودت داری! هتل بابای گور

 بهخاطر زندگیت آتیشای همه

 اونه؟

 - بابام مامان، علی، چی؟ رها.

 - به یکم حداقل. نرفتیم جایی که عید ایام تو. میبریم خودمون با هم رو اونا

 174  

 بدیم استراحت خودمون.
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 زدم لبخندی.

 - ندارم من که میخواد، خوش دلِ   مسافرت. میشه بلند گرم جای از نفست!

 - هک ببرمت جایی میخوام. بگذره زمان تا بگیری فاصله همهچیز از میخوام من

 بگیری آرامش ازش خواهناخواه!

 - کجا؟

 -بهارنارنج معدن!

 کردم نگاهش تعجب با.
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 - بهارنارنج؟ چی؟ معدن

 کرد خندهای.

 - نیستی؟ بهارنارنج عاشق تو مگه. آره

 - هستم.

 - کنه خوب رو حالت میتونه همون فقط پس.

 - نمیشم حرفات متوجه اصالً من.

 کرد اخمی.

 - خنگی چقدر تو دختر!
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 بازویش به مشتی. پیچید اتاق در خندهاش صدای که کردم آویزان را لبهایم

 زدم.

 - ناراحتم من مثالً میخندی؟ چی به.

 مالید نمایشی را بازویش.

 - نباشی ناراحت میتونی خب!

 گفتم حرص با:

 - واقعاً؟ میشه!

 - میشه خوب حالت شیراز میریم. آره.

 کردم منومنی.

 - شیراز؟!

 - اول االن. میشن بهارنارنج شکوفههای از پر درختا همهی اردیبهشت. آره

 ریز شکوفههای تازه درختا و اردیبهشته

 سر از. باغه از پر همهش کوچه اون. بهارنارنجه درخت از پر آقابزرگ باغ. زدن
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 میشه احساس بهارنارنج عطر خیابون.

 کنی استشمام و ببینی باید فقط! محشره چقدر نمیدونی.

 زدم لبخندی.
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 - هستی که ممنون طاها.

*** 

 بیرون مادرم و پدر واحد از و کشیدم بهزور را مشکیرنگ بزرگ چمدان

 گذاشتم.

 - سنگینه؟ اینقدر که این تو گذاشتین چی

 ورآسانس بهسمت و گرفت را چمدان دستهی بهراحتی و زد شانهام به تنهای علی

 کشید.

 - داره؟ فنچا به ربطی چه کارا این آخه

 پر کاهی مانند را چمدان. شد خارج دیگر چمدانی با رها که کردم نگاهش برزخی

 بود گرفته.

 - چیه؟ دیگه این

 دیگه چمدونه نیست؟ معلوم: رها!

 - نیست؟ توش چیزی مگه که اینه منظورم. میدونم

 انداخت باال سری میپوشید، را مشکیرنگش عروسکی کفشهای که همانطور.
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 - خالیه نه.

 - میبرن؟ کجا رو خالی چمدون خب

 ببرن سوغاتیا واسه میخوان رو این: رها.

 - کردی کمک مامان به چمدونا پیچیدن توی تو حتماً.

 چی؟ پس آره: رها

 دادم تکان تأسف روی از سری.

 177  

 - اون وت کنی مچاله رو همهش اینکه نه این، تو میریختی رو بار نصف! آیکیو خب

 داد تکونش نشه که چمدون.

 هب و گذاشتم شانهاش پشت را دستم. کرد نگاهم گیج و کرد کج را گردنش

 دادم هلش واحد از بیرون.

 - برو فقط تو! خدا رو تو برو بیا!

 کشیدم فریاد و بردم داخل ورودی، در از را سرم:

 - بیاین شد دیر خدا به شدین؟ چی پس.

 پریدند بیرون آسانسور از پریا و ساره که برگشتم سرجایم.

 منتظریم بیرون ساعته یه نمیاید؟ مگه. سالم: ساره.

 میمونن جا میپره، هواپیما. شد شب بابا ای: پریا.

 - میان دیگه االن چطورین؟ دخترا سالم.
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 .شدند خارج در از پدرم با یدمیکش سرش روی را چادرش که همانطور مادرم

 با احوالپرسی و سالم گرم پریا و ساره

 آسانسور بهسمت همه و کردم قفل را واحد در سریع که بودند مادرم و پدر

 رفتیم.

 کو؟ آب کاسه پس: ساره

 178  

 - چی؟ واسه آب کاسهی چی؟

 گفت ـینه*سـ به دست پریا:

 - دیگه میریزن آب مسافر سر پشت خب! نباشی خسته.

 شد دیر بریم، بیاید دخترا نمیخواد: پدر.

 انداخت سمتم به نگاهی مادر.

 - بردار آب کاسه یه سریع! ثریا برو. نداره شگون اینجوری! میگن راست وای

 بیا.

 کرد دراز سمتم به را دستش پریا.

 - میارم من پایین، برید شما تا. بده من به رو کلید.

 دادم دستش به را کلید خواسته خدا از.

 - بیا سریع!

 کردم مادرم پدر به رو.

 - نمیرسیم بخدا. شد دور که بریم.

 پرسید پدر:

 - نیومد؟ آذین

 کردم کنترل سختی به را خودم اما بههمریخت؛ اعصابم.
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 - داشت کار. بابا نه.

 اصالً. شده شلوغ سرش چقدر تازگیا: پدر

 نمیبینمش.
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 - کارمونه اوج بهار فصل. دیگه همینه ما کار.

 وگرنه نمیدونه، حتماً. میزدیم بهش زنگ یه کاش. شده تنگ براش دلم: مادر

 یا میرسوند، رو خودش هشد هرطور

 میزد خداحافظی واسه زنگ یه حداقل.

 - کنم خداحافظی طرفش از گفت زد زنگ من به.

 کرد اخمی مادر.

 -گفته؟ تو به که بودیم چالق خودمون ما مگه

 دمز را ماشین ریموت میکردم، سالموعلیک عموبیژن و خالهسَلما با که همانطور

 شوند سوار مادرم و پدر تا.
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 - دیگه دیدمش من هم این. شلوغه سرش که گفتم...

 اخم. شد نمایان آذین ضایع ماشین کوچه ته از که بود نشده تمام حرفم هنوز

 فشردم هم روی را دندانهایم و کردم.

 گفت خوشحالی با مادر:

 - میرسونه؟ رو خودش باشه جا هر گفتم دیدین
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 خندید پدر.

 - نمیدادم دختر بهش من که نمیکرد رو خودشیرینیها این اگه. خانم بله.

 181  

 عصبی هوف. آمدند بهسمتمان و شدند پیاده ماشین از مادرش همراه به آذین

 محمدطاها ماشین بهسمت و کشیدم

 آنان اب صحبت مشغول را خودم و رفتم بودند نشسته آن در پناه و مادرش با که

 زد صدایم پدر که زمانی تا کردم:

 - شد دور بریم بیا ثریا.

 عقب و اطراف به نگاهی. شدند سوار هم علی و مادر و پدر. شدم ماشین سوار

 انداختم.

 - کجاست؟ رها پس

 داد جواب بیخیال مادر:

 - میاد آذین با عزیزم.

 کشیدم دادی:

 - چی؟

 کردی سوراخ رو گوشم جیغجیغو چته؟: علی.

 - بره؟ اونا با گذاشتید چی واسه رفت؟ کی اجازه با

 داره؟ اشکالی چه نامزدن، هم بعد. نرفته که سرخود. دادم اجازه خودم: پدر

 زدم استارت میجویدم را لبم که همانطور خراب، اعصابی با.

 - کاراتون و شما دست از.

 از که غرزدم آنقدر. زدم غر پدرم و مادر جان به و خوردم حرص فرودگاه تا

 شدند پشیمان کردهشان.
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*** 
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 ار تعریفش که کوچهای به رسیدن با. میکردم حرکت محمدطاها ماشین پشت

 را شیشهها بودم، شنیده او از زیاد

 .دش بهارنارنج خوشبوی عطر از پر مشامم. کشیدم نفس دل ته از و دادم پایین

 برای و آمد لبم روی لبخندی

 که ردمپیب زیبایی آنهمه دیدن با. کردم باز سریع و بستم را چشمهایم یکلحظه

 از آقابزرگ خانهی کوچهباغ

 است زیباتر هم محمدطاها گفتههای.
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 نساختما جلوی و کردیم حرکت سنگریزهها روی و شد باز باغ میلهای بزرگ در

 بنایش. ایستادیم آجرنما دوطبقهی

 .ودب پرتقال و نارنگی نارنج، درختان از مملو باغ تمام. بود زیبا اما قدیمی؛ کمی

 که بود بهشتی همان دقیقاً این

 بودم خواستارش.

 سریعتر محمدطاها مادر. بودند ایستاده ساختمان جلوی همسرش و آقابزرگ

 پرواز مادرش و پدر بهسمت و شد پیاده

 زدم صدا را رها و برگشتم عقب به. کرد:

 - رسیدیم شو بیدار رها!
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 کردم علی به رو.

 - بیار رو چمدونا هم تو.

 گفت حرص با علی:

 - برداری؟ دادنت دستور عادت این از دست میخوای کی نمیدونم

 - جنابعالیه کتابای که نصفش! نزن چونه.

 - کردی مجبورم تو بیارم، کتاب نمیخواستم که من!

 - هم استراحت، واسه خوبه فضاش هم اینجا. میفتادی عقب برنامت از! نزن غر

 خوندن درس واسه میده جون.

 - مشهد بابا مامان با کاش. کنی مارمون زهر باید حاال مسافرت، آوردی رو ما

 بودم رفته.

 - چیکار؟ میرفتی سرخر تو. دونفرهست زیارت یه اون

 شد کشیده عقب بهسمت نگاهمان ماشین، در بههمخوردن با.

 - باید خدا همیشهی هم من. شد پیاده تو و من از زودتر بود، خواب که رها ببین

 کنم بحث تو با.

 کوبیدم هم به محکم را ماشین در و شدم پیاده حرص با.

 شه؟ خورد که میزدی اینجور بود باباتم ارث! یواشتر چته؟: علی

 - نداره ربطی تو به.

 .ردمک احوالپرسی و سالم آقابزرگ با همه از اول و رفتم پلهها بهسمت لبخند با

 پیرزنی که بیبیخاتون بهسمت بعد

 بهاری نسیم همچون غوشش*آ. گرفتم غوشش*آ در و رفتم بود اندام الغر

 183  
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 گونهاش لطافت با. بود خنک و خوشبو

 .بود دستم در چروکیدهاش دستان همچنان اما کشیدم؛ عقب و ـوسیدم*بـ را

 احساس که بود نشسته دلم به آنقدر

 میشناسم را او سالهاست میکردم.

 پرسید مادرمحمدطاها به رو آقابزرگ:

 - داماد بی هم اون ما، طرف اومدین عمر یه از بعد کجاست؟ ما داماد پس

 اومدین؟

 داد بینیاش به چینی مادرطاها.
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 - کاره درگیر همیشه. میشناسی رو جالل که شما آقابزرگ.

 داد تکان سری آقابزرگ.

 - بیاره؟ میتونست بهونهای چه دیگه وگرنه هست، کار که خداروشکر

 یباز فرشهای از خالی هم گوشهای یحت. شدیم فرششان تمام و باصفا خانهی وارد

 نبود قرمزرنگ پرنقشونگار و.

 نردههای با راهپلهای و بودند چیده خانهشان بزرگ سالن در مبل دست چند

 میرفت باال طبقه بهسمت چوبی.

 .دهمی نشونتون رو مهمان اتاقای محمدطاها. باال طبقهی برید شما: بیبیخاتون
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 رو چمدوناتون هم مشرجب
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 میاره واسهتون.

 کوچک کالهی و طوسی جلیغه با کوتاهقد و الغراندام پیرمردی لحظه همان در

 باالی از کوچک دایرهای فقط که

 شد وارد بود گرفته را سرش.

 - اومدین خوش سالم.

 گرفت غوشش*آ در و رفت بهسمتش محمدطاها.

 - بود شده تنگ برات دلم چقدر خوبی؟ مشرجب سالم.

 نمیزنین؟ سر دیگه! آقا شده سنگین سایهتون: مشرجب

 انداخت او به نگاهی لبخند با و کشید گردنش پشت دستی محمدطاها.

 کجاست؟ ماهمنیر پس مشرجب؟ خوبی: مادرطاها

 نیومده هم هنوز خرید، رفته ماهمنیر. کوچیک خانم شما مرحمت به: رجب مش.

 کرد ای خنده مادرطاها.

 - موندیم نهار بی امروز پس.

 میذاره بار رو غذاش سحر کلهی ماهمنیر! دختر نباش نگران تو: آقابزرگ.

 بیارم چایی نبراتو تا پایین بیاید کنید عوض رو لباساتون باال برید: بیبیخاتون.

 تگف آقابزرگ که افتادم راه محمدطاها سر پشت و گرفتم دست به را چمدانم:

 - میاره مشرجب. ببری باال رو چمدون خودت نمیخواد دختر.

 زدم لبخندی.

 - ببرم میتونم خودم نیست توش زیادی چیز. آقابزرگ دردنکنه دستتون.
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 .یمرفت باال پلهها از و برداشتند را چمدانهایشان هم علی و رها من، از تبعیّت به

 آن داشت ـناه گـ بیچاره پیرمرد
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 بودیم؟ چالق خودمان مگر بیاورد، باال پلهها این از را چمدان همه

 کرد باز را اول اتاق در محمدطاها.
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 - احتر که علیآقا برای اختصاصی هم کناری اتاق. دختراست شما برای اتاق این

 بخونه درس بتونه.

 گذاشت شانهاش روی دست علی.

 - مغزم که ننداختی جیغجیغو دخترای این با رو من همینکه. داداش کردی لطف

 دعاگوتم بخورن رو!

 هم هب را در و پرید اتاق درون کرد، باز را اتاق در سریع بزنم حرفی اینکه از قبل

 کوبید.

 بهسمتش اخم با. میخندید ریزریز محمدطاها و میخوردیم حرص رها و من

 برگشتم.

 - میخندی؟

 برای نمایشی را سرش. ایستاد راست و کرد جمع را لبخندش سریع محمدطاها

 کج کمی راهپلهها به کشیدن سرک

 186  

 کرد.

 - نیومد مامان انگار.

 شد اتاق وارد و کشید را چمدانش دسته حرص با پناه.
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 - که واقعاً!

 با و برگشت محمدطاها بهسمت باشد آمده یادش را مهمی چیز که انگار و

 گفت گشاد چشمهای:

 - کجاست؟ مهرداد پس

 میکرد نگاه را دورش هولشده محمدطاها.

 - بود اینجا االن همین میدونم؟ چه من.

 بود؟ اینجا االن که چی یعنی: پناه

 بود آقابزرگ ـل*بغـ ورودی جلوی بار آخرین: رها.

 - پایینه؟ شاید

 داص را مهرداد بلندبلند حین همین در و رفت پایین پلهها از بهسرعت محمدطاها

 دنبالش به سریع هم پناه. میزد

 آورد بیرون در الی از را سرش علی که میرفتیم داشتیم هم رها و من. رفت.

 - شده؟ چی

 - نیست مهرداد.

 بود پایین که االن همین چی؟: علی.

 هردادم از اثری و بودند گشته را پایین طبقهی تمام. آمدیم پایین پلهها از سه هر

 هر و بود شده پا به ولولهای. نبود
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 میزد صدا را مهرداد بلندبلند و میرفت بهسمتی کس.

 رفته جان از و بود نشسته خانه جلوی بلند سکوی پلههای روی مادرمحمدطاها

 را شانهاش و نشستم کنارش. بود

 گرفتم.
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 - میشه پیدا نباشین، نگران خالهجون.

 کوبید زانوهایش روی.

 - یده،نرس هنوز و شده آزاد نوشین نکنه. اومدیم ما دودقیقهست رفته؟ کجا یعنی

 دزدیده؟ رو بچه

 - مهرداد. نشده تشکیل نظرش تجدید دادگاه هنوز زندانه، که نوشین! خاله نه

 در هم بعد. دوروبراست همین

 میکنه ازیب داره گوشه یه رفته حتماً بازیگوشیه، پسر. نرفته بیرون بستهست.

 - خداکنه. خداکنه.

 آمد بهسمتمان باغ راست قسمت از نفسزنان محمدطاها.

 - رفته اونجا شاید باغ ته بریم بیا علی.

 شد بلند جایش از و کوبید زانویش روی مادرطاها.

 - افتاده؟ چاه تو نکنه. نداره سرپوش که هست آبی چاه یه باغ ته! وای

 188  

 زد صدایش آقابزرگ که میرفت باغ ته بهسمت داشت:

 - .راحت خیالت گذاشتم سرپوش رو چاه اون! باباجان نترس میری؟ کجا المیرا

 رو همه! نکن بیقراری اینقدر

 ترسوندی.

 داد مادرطاها بهدست را لیوان و آمد ما بهسمت آبقند لیوان با بیبیخاتون.
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 - زج خطری هیچ باغ این. کردی عمر نصف بیقراری این با هم رو پیرزن منه تو

 گذاشتیم سرپوش که چاه همون

 نداره.

 زا هم لحظه یه ما اومده؟ ما سر به چی نمیدونی که تو بیبیخاتون آخه: مادرطاها

 تنها رو پسر این نوشین، ترس

 نمیذاریم.

 آمدند بهسمتمان باغ چپ سمت از هم رها و پناه.

 - نبود؟

 بگرده؟ رو باغ ته رفته کسی. نبود نه: پناه

 - رفتن علی و طاها.

 هر عصایش بر تکیه هم آقابزرگ. میزد حرفی هرکس ماندیم منتظر دقیقه چند

 و میکرد نوچی یکبار دقیقه چند

 میرفت اینطرفوآنطرف.

 مثل سگ از عمرم تمام در. پریدم جایم از فنر همچون سگی پارس صدای با

 میترسیدم عزرائیل.

 189  

 و فشردم محکم را رها دست هراسان. میآمد هم باغ سمت این تا محمدطاها داد

 گفتم پناه به رو:

 - بود؟ کجا سگ. پناه شده چی
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 کشید فریاد و کوبید زمین به را عصایش اخم با آقابزرگ:

 - بیاد فرهاد بزن زنگ رجب!

 محمدطاها رسیدن با شد همراه میشد پیاده راننده ماشین از که ماهمنیر رسیدن

 با و بود گرفته ـل*بغـ را مهرداد که

 جا زا قلبم که میکرد گریه و میزد جیغ آنقدر مهرداد. میدویدند ما بهسمت علی

 راننده به چشمش تا. شد کنده

 هراسان همگی. انداخت ماشین در را خودش و دوید ماشین بهسمت خورد

 اشک که همانطور. دویدیم بهسمتش

 کشیدم فریاد میریختم،:

 - میرین؟ کجا شده؟ چی

 انداخت ماشین در را خودش سریع هم علی.

 - گرفته رو دستش سگ.

 شنیدم را بیبیخاتون صدای همزمان و شد خم زانوهایم.
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 - شاهچراغ یا!

 توان هیچکس. ندارد من از دستکمی هم بقیه حال فهمیدم گرداندم سر وقتی

 را بقیه به دلداریدادن و کردن بلند

 بهسمت و کرد بلندم. گرفت را دستم رها که گذشت چقدر نمیدانم. نداشت

 ورودی در کنار در که سنتی تختهای

 نشاند آنها روی را من و برد بودند، چیدهشده ساختمان بزرگ سکوی روی و.

 به و رساند ما به را خودش بود آبقند لیوانهای حاوی که بزرگی سینی با ماهمنیر
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 داد آبقند لیوانی هرکدام.

 گفت عصبانیت با آقابزرگ:

 - جهنمدرهایه؟ کدوم نیومد؟ فرهاد چرا پس

 میان االن زدم زنگ آقا: مشرجب.

 .کشید ترمز عمارت جلوی سرعت، با ماشینی که کشید طول دقیقهای چند

 دواندوان و شد خارج آن از جوان پسری

 آمد ما بهسمت.

 - شده؟ چی آقابزرگ

 هک داشت را او به سیلیزدن قصد و رفت بهسمتش عصبانیت با آقابزرگ

 مادرطاها

 گرفت را جلویش.

 - باش نداشته کاریش. آقابزرگ میکنم خواهش!

 - امحمدطاه بچهی زد اینجا؟ از ببر وردار رو سگ این نگفتم مگه الدنگ پسرهی

 کرد پاره تیکه رو!
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 شد گشاد فرهاد چشمهای.

 - قفسه تو اون هم بعد. نیست شکاری سگ که ت دی! آقابزرگ محاله.

 هلش عقب به و زد فرهاد ـینهی*سـ به آن با و کرد بلند را عصایش آقابزرگ

 داد.
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 - بود اومده اینجا محمدطاها چندسال بعد کردی؟ سیاهم رو خوب.

 کشید موهایش در دستی عصبی فرهاد،.

 - رفتن؟ بیمارستان کدوم

 شد دور ما از و داد گاز. شد ماشین سوار هم او. نداد را جوابش کسی.

 میکرد شیون و میکوبید زانوهایش روی بیبیخاتون.

 - معصوم طفل بچهی کردی؟ مجازاتم اینجوری که بودم کرده گناهی چه خدایا

 تو خاکی چه بشه طوریش اگه

 بریزیم؟ سرمون

 گفتم رها به رو و خوردم را آبقندم از کمی:

 - دارم. گرفتم حالتتهوع استرس از. شدن چی ببین بگیر رو علی شمارهی

 میمیرم.

 بیفکریاش دست از آنقدر. شد دور جمع از و گرفت را علی شمارهی سریع

 191  

 نداشت حد که خوردم حرص:

 »بزنه زنگ سمت اون رفته شده بلند دلنگرانم، من میدونه دیوونه دخترهی.«

 آمد ما بهسمت و کرد قطع را تماس زمانیکه تا بود رها به چشمم.

 - نشده چیزی نباشید نگران.

 گفت سریع مادرمحمدطاها. شد جلب او بهسمت همه توجه:

 - زدی؟ زنگ کی به شد؟ چی دخترم

 - و انگشتا خورده یه. ترسیده بیشتر نشده طوری گفت. زدم زنگ علی به

 زدن بهش آمپول. شده زخمی مچدستش
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 کردن باندپیچی رو دستش و.

 کرد پاک را اشکش پناه.

 - میگی؟ راست توروخدا رها

 - زنگ علی به خودت میخوای! خدا به آره

 بزن.

 رفت او بهسمت سریع پناه.

 - بگیر دیگه یهبار رو شمارهش آره.

 زا خیالشان همه علی، صحبتهای با. زد اسپیکر روی و گرفت را علی شمارهی رها

 آنقدر. شد راحت مهرداد بابت

 و آقابزرگ ماشینهای که زدیم زل عمارت میلهای در به و نشستیم تختها روی

 همه. شدند باغ وارد فرهاد

 گرفته ـل*بغـ را مهرداد که همانطور محمدطاها. بردیم یورش ماشین بهسمت

 193  

 شد پیاده ماشین از بود.

 رفتند بهسمتش پناه و مادرطاها بیبیخاتون،.

 جلو مهرداد دیدن برای را سرش میکرد پاک را اشکش که همانطور مادرطاها

 برد.
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 - مادر؟ خوابه
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 - شده زخمی یهکم. نیست جدی چیز نباشید نگران. خوابه آره.

 گرفت آسمان سمت را دستانش بیبیخاتون.

 - کنیم خیرات شیرینی شاهچراغ بریم همه فردا کردم نذر بیبی. خداروشکر.

 ـوسید*بـ را پیرزن پیشانی طاها.

 - برم پاکت دل قربون.

 فتگ عصبانیت با بود، ایستاده گوشهای سربهزیر که فرهاد به رو آقابزرگ:

 - کمعقل؟ پسرهی نبردی رو سگ اون هنوز

 آورد باال را سرش سریع فرهاد.

 - میبرمش االن.

 - و داغونن که خونوادهت االن حال مقصر. میکنم حرومش تیر یه وگرنه! زودتر

 تویی بچه اون حال!
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 - مرگش چه نمیدونم سگ اون. همهتونم شرمندهی بخدا. آقابزرگ میدونم

 نبود اینجوری اصالً شده،.

 - وحشی و حیوانی خوی هم باز باشه آروم هم چی هر. درندهست حیوون سگ

 برو زودتر هم حاال. داره!

 با و فتگ ببخشیدی. بود ترسیده حسابی. میبارید محمدطاها سروکول از خستگی

 وارد و گذشت میانمان از بچه

 شد عمارت.

 کشیدم بهگوشهای و گرفتم را علی یقهی سریع.

 - شده؟ چی بگو رو راستش

 - سگ که قفس، تو کرده رو دستش کنه سگبازی با اومده بچه! هیچی ایبابا
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 سریع فقط. گرفته گاز رو دستش

 هی که خداروشکر. میشد خرد استخوناش وگرنه عقب بود کشیده رو دستش

 دیگه وگرنه بود تپل دستش خرده

 بخیه تا سه-دو بود عمیقتر که هم جا چهار-سه. شده زخموزیلی یهکم. هیچی

 خورده.

 گذاشتم سرم روی را دستم.

 - مه کابوس این که بود نیفتاده سرش از نوشین کابوس هنوز. مهرداد بیچاره

 شد اضافه.

 گذاشت ـینهاش*سـ روی را سرم و کرد حلقه شانهام دور را دستش علی.

 - هستی همه نگران که برم قربونت الهی.
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 قوی آنقدر. بگیرم آرام شد باعث صدا همین. زندگی یعنی قلبش کوبش صدای

 دلم تا کنم تکیه او به بتوانم که بود

 کند قرص را.
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 .کشیدم سرکی و کردم باز را اتاقش در آرام. زدم محمدطاها اتاق در به تقهای

 گرفته ـوش*آغـ در محکم را مهرداد

 بستم آرام را در و نشست لبهایم روی به لبخندی. بودند خواب دو هر و بود.

 - میکردی؟ چیکار داشتی
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 را مدست و پریدم باال باشند گرفته را مچش جرم ارتکاب حین که کسی همچون

 گذاشتم قلبم روی.

 -ترسیدم شدی؟ دیوونه!

 کرد بلندی خندهی.

 - ترسویی چه دختر وای!

 کردم اخمی.

 - بپرسم رو مهرداد حال اومدم نترسم؟ کارت با میخواستی.

 - بود؟ خوب

 - نشن بیدار که بستم رو در آروم هم من. بودن خواب.
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 - واسهش اتفاقی یه شیراز، میذاره رو پاش تا. شده نحس طاها واسه شیراز انگار

 میفته.

 - نباش خرافاتی اینقدر دختر!

 - شده پخش شهر این کل تو زنیکه اون نحسی انگار. بوده همینطور همیشه

 زندگیش و داداشم سر از دست

 برنمیداره.

 افتادیم راه به راهرو در و گذاشتم کمرش پشت را دستم.

 - نشد بدتر این از خداروشکر. نباش بدبین اینقدر.

 - نکردی؟ استراحت تو ببینم. خداروشکر هم باز

 - هنوز نه.

 - خستهای معلومه. بخواب یهکم بریم بیا.

 - کجاست؟ رها. نمیاد خوابم زیاد نه
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 - خوابیده اتاق تو.

 ماخ با پناه. شد کشیده بهسمتش هردویمان نگاه پلهها، از فرهاد آمدن باال با

 سرش به مشت با و رفت بهسمتش

 کوبید.

 - بیاد؟ بچه اون سر بالیی نگفتی احمق پسرهی

 - یآتیش چه مهرداد نیس معلوم. میکرد کاری همچین ت دی بود بار اولین که اوالً

 کرده عصبانیش که سوزونده.

 ندمَن؟چ به بگه باغ ته رفته پاشده کاره یه نرسیده هنوز آتیشپاره پسرهی دوماً

 197  
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 - مقصری تو. نکن تبرئه رو خودت!

 را گونهاش و کرد بغلش محکم فرهاد که بود نشده تمام پناه حرف هنوز

 ـوسید*بـ.

 - خواستم معذرت همه از هزاربار حاال تا صبح از. ببخشید من عروسک.

 و وسیدـ*بـ را او لپ محکم هم پناه که بود نشده کم قبلی واکنش از تعجبم هنوز

 خانوادهی. شد آویزان گردنش از

 آنها که منی برای بودن راحت حد این در اما بودند؛ راحتی خانوادهی محمدطاها،

 میشناختم حدودی تا را

 بود غیرعادی!
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 کردم صاف را صدایم و کردم مصلحتی سرفهای.

 - شد عرض سالم.

 چرخید بهسمتم فرهاد.

 - شما؟ حال. ببخشید سالم

 - ممنون. خوبم.

 گفت پناه به رو لبخند با فرهاد:

 - میکردی؟ واسهم رو تعریفش که نیست ثریاخانوم همون این ببینم

 198  

 افتاد چال گونههایش روی که زد شیرینی لبخند پناه.

 - خودشه آره.

 فرو گونهاش چال در را اشارهاش انگشت فرهاد که بود نشده تمام حرفش هنوز

 زد پس را دستش اخم با پناه. کرد.

 - نکردی؟ ترک رو عادتت این هنوز تو! اه

 - ندارم بیشتر که سوراخسوراخ پناه دونه یه!

 نهاآ بین چیزی حتماً کردم فکر خودم با. رفتم پایین پلهها از و زدم لبخندی

 یکدیگر با اینهمه که هست

 النس بهسمت و کردم دور خودم از را منفی افکار سرم، دادن تکان با. صمیمیاند

 رفتم نشیمن.

*** 

 به را جعبهیشیرینی دارم، نگه سرم روی را گلدار چادر داشتم سعی که همانطور

 تعارف شاهچراغ حرم زائران

 آرام ناخودآگاه دلم که بود مطبوع و خنک آنقدر. شدم حرم وارد. میکردم
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 بر تکیه کردم، زیارت اینکه از بعد. گرفت

 شکا بیمحابا. نبود خودم دست اشکهایم اختیار. نشستم و زدم مرمرین ستون

 صورتم روی را چادرم. میریختم

 مکرد خلوت خودم خدای با دلم در آرام و دادم تکیه ستون به را سرم و کشیدم.

 - چقدر خونوادهم میدونی خودت. کشیدم سختی چقدر میدونی خودت خدایا

 بهم که روزی. عزیزن واسم
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 کاری قسم بزرگیت به رو تو. دادی نجات غصههام از رو من برگردوندیشون

 سیاهم رو. بدم دستشون از باز که نکن

147 

 

 

 
 نذار. بزن رقم واسهش رو همون صالحشه چی هر. میسپارم تو به رو رها. نکن

 من، بهخاطر باز نذار. بره آبروم

 ستشک طاقت دیگه قلبش بابام. بشکنه دلش رها نذار. بشن ناراحت خونوادهم

 امیدم خدایا. نداره رو دختر یکی این

 .کنم جبران برادرم خواهر، واسه داشتم کم خودم چی هر میخوام. توئه به فقط

 باشن خوشبخت میخوام.

 وت هم علی خدایا. بذار من برای رو غصههاشون. بذار من برای رو بدبختیاشون

 جوون دیگه اون. بشه موفق کنکور

 بده دست از رو عشقش نمیخوام. بشکنه جوونیش غرور نمیخوام شده،.
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 خدایم با میکرد سنگینی دلم در هرچه. میآوردم زبان بر میآمد، ذهنم در چه هر

 ساکت حال. گذاشتم میان در

 لمس را برمیگرفت در را من که آرامشی بسته چشمانی با فقط. بودم شده

 نشست شانهام روی دستی که میکردم.

 کنارم موقر بسیار و چادری زنی. برگشتم بهسمتش و زدم کنار را چادرم آرام

 311  

 بود نشسته.

 - شی روا حاجت.

 زدم لبخندی.

 - همچنین. ممنون.

 - دادن رو من حاجت شاهچراغ و خدا!

 گرفت بهسمتم سفیدرنگی تسبیح.

 - هدیهست یه این. بگیر رو این.

 دمز آن بر ـوسـهای*بـ و کردم نزدیک لبم به. گرفتم دستش از را تسبیح.

 - ممنونم.

 - نذر من مثل شدی، روا حاجت وقتی. بخواه خدا از االن همین داری، حاجتی اگه

 زائرای به تسبیح تا۲۰۰ و کن

 بده هدیه حرم.

 آمد کش لبخندم.

 - نذر مهروجانماز تا۲۰۰ و تسبیح تا۲۰۰ من

 میکنم.

 گذاشت دستم روی را دستش.
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 - بده رو حاجتت خدا انشاءاهلل.

 گفت و شد بلند جایش از:

 - دعا التماس.

 و خواهر تا خواستم خدایم از دل در میکردم نگاه را شدنش دور که همانطور
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 را نذرم تا شوند عاقبتبهخیر برادرم

 کنم ادا.

148 

 

 

 
 و نشستم لبحوض. شدم خارج حرم از و پیچیدم مچم دور به دور، چند را تسبیح

 رفتوآمد در که مردمی به خیره

 دندی با و برگرداندم را سرم. نشست کنارم شخصی که میکردم نگاه بودند

 زدم لبخندی محمدطاها.

 - فرا رو وجودش آرامش بیرون میاد در این از آدم وقتی که داره حکمتی چه

 میگیره؟

 - میای بیرون سبک که معلومه تو، اون میذاری رو غصههات وقتی.

 گفت مچم دور تسبیح دیدن با:

 - قشنگی تسبیح چه!

 کشیدم سنگیاش مهرههای روی را دستم.

 - هدیهست!
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 - هدیه؟!

 - داد هدیه بهم حرم تو خانومی یه. آره.

*** 

 را تمدس که همانطور. بمانم او کنار باید را شب حتماً که بود گرفته بهانه مهرداد

 311  

 تخت پایین بود؛ گرفته محکم

 نوازش را موهایش و میگفتم قصه برایش بودم، زده زانو محمدطاها دونفرهی

 سمت هم محمدطاها. میکردم

 بود بازویش روی مهرداد سر و بود کشیده دراز دیگرش.

 کمترمح که شوم بلند جایم از خواستم و ـوسیدم*بـ را سرش قصه شدن تمام با

 نیمخیز جایش از و گرفت را دستم

 شد.

 - بری؟ میخوای کجا بمونی؟ میشه

 - بخوابم که اتاقم میرم هم من. بخوابی باید عزیزم.

 - باش من پیش نه.

 هب مهرداد بعد و محمدطاها اول که گفتم قصه آنقدر و نشستم دوباره ناچار به

 رفتند خواب.

 ردمک باز را انگشتانش آرام و ـوسـیـدم*بـ را بود دستم در هم هنوز که دستش

 و شد نیمهباز چشمانش که

 گفت خوابآلود:

 - ثریاجون؟!

 - بخواب تو هستم. عزیزم جونم.
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 سروصدا بی را در و شدم خارج اتاق از آهسته افتاد، هم روی که چشمهایش

 بستم سرم پشت.

 هب رختخوابم در کشیدن دراز با و شدم اتاق وارد. بود گرفته درد کمرم حسابی
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 برد خوابم که نکشید سهشماره.

 نبود رها و پناه از خبری. گذاشتم اتاق گوشهی و کردم جمع را رختخوابم.
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 خیلی .نبود کسی هم نشیمن سالن در. رفتم پایین طبقه به و شدم خارج اتاق از

 اول یعنی داشت؛ تعجب جای

 بودند؟ رفته کجا صبحی!

 دراز زمین روی. کردم باز زدن در بدون را علی اتاق در و رفتم باال را پلهها

 با میکرد، حل معادلهای و بود کشیده

 نشست سریع دیدنم.

 - خبرته؟ چه هی

 - صبحی؟ اول رفتن کجا! نیست هیچکس

 آورد باال را مچیاش ساعت.

 - هم حاال هستن؟ کجا میدونم چه من هم بعد. ونیمه۲۰ ساعت اطالعت محض

 بخونم درس میخوام برو.

 وشخام که گرفتم را رها شمارهی. کوبیدم بههم را اتاق در محکم و گفتم ایشی
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 نبود دسترس در هم پناه. بود.

 نمیداد جواب و میخورد زنگ هم محمدطاها شماره.
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 زدم صدا و رفتم پایین بهسرعت پلهها از. بودم شده نگران حسابی:

 - بیبیخاتون؟ آقابزرگ؟

 انهآشپزخ از هراسان ماهمنیر که زدم صدا بلندتر اینبار. نداد جواب کسی هم باز

 شد خارج.

 - بهخیر صبح خانم سالم.

 - رفتند؟ کجا نیست؟ کسی. سالم

 - سر باال دیروقت تا دیشب گفت محمدطاها بودی خواب شما. بیرون رفتند

 خستهای نکنن بیدارت بودی مهرداد!

 - گذاشتن؟ جا رو من یعنی بابا ای

 آشپزخانه بهسمت را من و گرفت را دستم. بودم شده دمغ و ناراحت حسابی

 کشید.

 - حاال میان هم اونا. بخوری کنم آماده صبحونه واسهت بیا.

 نشستم صبحانهخوری میز صندلی روی.

 - ناهاره وقت دیگه. بدین چایی یه فقط. نیست گرسنهم.

 - عزیزم؟ ناهار تا کو

 نبود آن روی غذایی ظرف هیچ. انداختم اجاقگاز بهروی نگاهی.

 - نکردید؟ درست غذا

 شد هول یکلحظه.

 - زوده هنوز نه.
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 - درست غذا زود صبح شما میگفت آقابزرگ. هست بهیازده یهربع ساعت
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 میکنید.
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 - کنم درست غذا نگفتن من به آخه. خونه بیان ناهار واسه نکنم فکر امروز.

 و جان تمام که بگو را من! خوشگذرانی؟ بودند رفته پس. بههمریخت اعصابم

 آنها پای را زندگیام و اعصاب

 شدم بلند خراب اعصابی با صندلی روی از. گذاشتم.

 گذاشت میز روی را چای استکان هولزده ماهمنیر.

 - گذاشتم چای واسهت دخترم؟ کجا.

 - نمیخورم.

 - نگفتن بهت خودت راحتی واسه اونا. نشو ناراحت!

 - هستن بهفکرم چقدر دیدم! خیلی.

 ارختخوابه روی را سرم. رفتم باال پلهها از سریع و چکید چشمم از اشکی قطره

 من. زدم زار دل ته از و گذاشتم

 نبودم مهم هیچکس برای!

 .اندنم ریختن برای اشکی دیگر که گذشت آنقدر ولی گذشت؛ چقدر نمیدانم

 که بودم فکر در بهنقطهای خیره

 زدم خواب به را خودم و بستم را چشمهایم سریع. آمد در شدن باز صدای.
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 بیخو بازیگر اصالً میدانستم. کردم حس را میشد نزدیکم که قدمهایی صدای

 را خودم وقت هر چون نیستم

 میلرزید پلکهایم میزدم بهخواب.

 نکردم اعتنایی. گرفت قرار شانهام روی دستی.

 - ثریا!

 نکردم باز را چشمهایم اما کردم؛ اخمی.

 - ثریاجان!

 افتاد دستش که دادم تکانی را شانهام.

 - کن باز رو چشمات نمیدی؟ جواب چرا.

 - بیرون برو. ببینمت نمیخواد دلم!

 - بودی؟ خواب االن تا گرفته؟ صدات چرا آخه؟ چرا

 گفتم وحشتناکی اخم با و کردم باز را چشمهایم:

 - برسین تفریحتون به بفرمایین شما. نبودم خواب نهخیر.

 پرسید شک با و شد محو لبخندش ناگهان:

 - کردی؟ گریه

 افتاد گونهام روی اشکی قطره و لرزید چانهام.
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 - نیستم مهم هیچکدومتون واسه میکنید؟ رفتار بچهها مثل من با چرا.

 از و زدم کنار را دستش عصبی که آورد باال اشکم کردن پاک برای را دستش

 تنها زیر از را چمدانم. شدم بلند جایم

 تمیریخ گونهام روی اشکم که همانطور و کشیدم بیرون اتاق یکنفرهی تخت

 جمع را لباسهایم کردم شروع

 ریختن درونش و کردن.

 - .نمیخورم رو هیچکس غصهی دیگه! هیچکدومتون نیستین، مهم واسهم دیگه

 تموم مسافرتتون و تفریح وقتی

 واسهم ،بگو رو قضیه بهش اصال. نیست مهم برام دیگه! آذین به بسپار رو رها شد

 دیگه نیست مهم.

 کشید را دستم.

 - میکنی؟ داری چیکار

 - برمیگردم االن همین من. میکنم جمع رو وسایلم دارم. کن ولم.

 ریخت بیرون چمدان از را لباسها و زد زانو.

 - نمیری جا هیچ تو!

 چمدان درون را لباسها تمام، سماجت با من و میریخت بیرون را لباسها او

 میریختم.

 کشید دستم از را لباسی.

 - رو این کن ول.

 - خودمه لباس نمیکنم ول!
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 - کن تمومش میکنی؟ اینجوری داری رفتن بیرون یه واسه که شدی بچه مگه
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 رو کارا این.

 و انداختم زمین روی را لباس و شدم بلند جایم از نمیکنم را چارهاش دیدم وقتی

 کشیدم فریاد:

 - نکنن، حساب آدم رو من که جایی. میرم من. نمیخوام رو هیچکدوم! بهدرک

 نمیمونم.

 زد صدایم که رفتم در بهسمت:

 - ثریا؟

 را دشخو سریع که کردم باز را در و گذاشتم در دستگیره روی را دستم بیاعتنا

 در روی را دستش رساند، من به

 بست محکم را در و گذاشت.

 کشیدم جلو بهسمت و دادم تکانی را در دستگیره.

 - برم میخوام رو، در این کن ول.

 - بری نمیذارم هیچجا.

 - کنار برو. شم عصبی نذار!

 - نمیرم.
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 دادم هلش بهعقب و گرفتم را یقهاش.

 - نمیذاری؟ که هستی کی تو! میگم کنار برو
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 به و شد گرد چشمهایم. کشید خودش بهطرف و گذاشت شانهام پشت را دستش

 خیره بود نمانده دیگر که فاصلهای

 لز بود صورتم سانتیمتری چند در که صورتش به و آوردم باال را سرم. شدم

 زدم.

 - بده گوش میزنن حرفی یه وقتی! خیرهسر دخترهی.

 شد مانع که بگیرم فاصله خواستم.

 - بده گوش وایستا سرجات!

 ماندم بیحرکت ناخودآگاه.

 - بعدش شنیدی، که رو حرفاشون. دارن حرف باهات هستن تو منتظر همه پایین

 میبرمت خودم خواستی هرجا.

 - من...

 بزنم را حرفم حتی نگذاشت.

 -. مدیماو و رفتیم داشتیم، کار بیرون. چیزی نه بودیم رفته تفریح نه ما! هیس

 خودت از چیه بازیا بچه این

 منتظرتن خیلیا پایین درمیاری؟!

 ندبل خندهاش صدای که انداختم پایین خجالت از را سرم گرفت، فاصله وقتی

 شد.

 -. یمونینم ساکت لحظه یه که خودته تقصیر. بکشی خجالت اینقدر نمیخواد حاال
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 حرف تا کنن حبست باید حتماً

 بدی؟ گوش!

 گرفت بهسمتم را بود گذاشته در کنار که جعبهای هم بعد.
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 - که ضایعست خیلی. کن آرایش چشماتم. برس بهخودت بپوش، رو این زود

 رو علی مشت تحمل من. کردی گریه

 بریم تا شو آماده هم تو شم آماده من تا! ندارم.

 - مگه؟ خبره چه

 - جشن واسه خرید بیرون بودیم رفته ما. خونوادگیه جشن یه!

 کمی. بود ماهمنیر تقصیر همهاش. کردهام زیادهروی کمی کردم احساس

 خودم روی به نخواستم اما کشیدم؛ خجالت

 کشید را لپم. دادم تکان سری و گرفتم را پاکت. بیاورم.

 - کن گوش حرف دختر آفرین!

 گفتم داد با! میشود پررو دارد زیادی کردم احساس. کردم اخمی:

 - هستی؟ چی منتظر. دیگه برو

 رفت بیرون اتاق از سریع.
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 - خبرته؟ چه باشه
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 پررو پسره. کردم کج را دهنم و رفتم اتاق در به چشمغرهای!

 را ودب پایم مچ از باالتر کمی تا که قرمزرنگ حریر لباس و کردم باز را پاکت

 حتی. بود اندازه اندازهی. پوشیدم

 است خریده را لباس این کسی چه نپرسیدم!
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 پایم هب را بود آویزان توخالی قلب یک فقط ظریفش زنجیر به که سادهام پابند

 را مشکیام عروسکی کفش و بستم

 د،نبو کردن درست مو وقت. زدم را رژلبقرمزم و کردم آرایشی سریع. پوشیدم

 جدا را دوطرفم موهای از تکهای پس

 آینه در نگاهی. کردم وصل سرم پشت طالیی، گیرهای با و پیچاندم کردم،

 دختری همان من عمراً . انداختم بهخودم

 به هک رسیدم خودم به عمداً اصالً. میکرد گریه بیوقفه تمام ساعت یک که باشم

 اینکه و نبودنشان کنم ثابت آنها

 ودهام،ب بیتفاوت بدانند میخواستم! نداشته اهمیت برایم ذرهای نکردهاند، خبرم

 بود؛ دیده را حالم محمدطاها گرچه

 .زدم اتاقش در به تقهای و شدم خارج اتاق از. میدید را ضعفم نباید هم باز اما

 سریع که بود من زدن در منتظر انگار

 کرد باز را در.

 اریکی،ب قرمز کراوات و بود پوشیده سفید پیراهنی! بود کرده من با هم ستی چه

 بود بسته رویش شلوول.

 کرد نگاهم خیره.
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 - بانو ثریا شدی خوشگل چه!

 بودم عصبی هنوز کردم، اخمی.

 - بریم نداره ربطی شما به!

 انداخت لباسم به نگاهی بیتوجه.

 - نداره حرف. رو انتخابم ببین. اندازهست اندازهی که لباستم!
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 راهپله بهسمت و زدم صدا حرص با را اسمش شده قفل دندانهای با عصبی

 کردم حرکت.

 ار خندهاش داشت قصد که صدایی با. افتاد راه سرم پشت و بست را اتاق در

 گفت کند کنترل:

 - بابا؟ خبرته چه

 - عصبیم نزن حرف من با!

 گفت مسخره:

 - چشم!

 سمتش برگشتم.

 - میکنی؟ مسخره منو

 - شد دیر بریم. نهخیر ایبابا.
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 شدیم مواجه سوتوکور سالن با رسیدیم پایین طبقه به وقتی.

 - نیست اینجا که کسی!

 میرفت ور موهایش با میزد سوت که همانطور. ایستاد آینه جلوی.

 - باغن تو آره.

 کشیدم ورودی در بهسمت و گرفتم را یقهاش.

 - موهام بابا ای...
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 - چی؟ موهات

 - شد خراب موهام.

 - زدم؟ موهات به دست من مگه

 انداختم بهاطرافم نگاهی کالفه.

 - که نیست کسی بابا ای!

 - باغن ته آره.

 کردم نگاهش شک با.

 - میندازی؟ دستم داری

 کردم حرکت سرش پشت من و افتاد راه جلوتر او.

 - بابا نه.

 - باغ؟ ته میری داری چرا پس

 - منتظرن اونجا بقیه چون.

 گفتم ترس با و چسبید زمین به پایم چیزی، یادآوری با:

 - سگه؟ اون پیش ببری منو میخوای نکنه
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 برگشت بهسمتم.

 - برد فرهاد که رو سگه بابا نه.

 - نمیام من.

 کشید را دستم.

 - هستن تو منتظر همه نمیای؟ رو چیچی.

 چیزی یدند با که بودیم درگیر یکدیگر با هنوز. بردم باغ ته بهسمت کشانکشان

 فاصله من از متر۲۰ فقط که
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 ایستادم تعجب با داشت.
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 و بودند ایستاده بود، چیدهشده صندلی و میز که بزرگ آالچیقی در همه

 همه که بود این ممکن چیز تعجبآورترین

 پوشیده ستهم اسپرتقرمز دامن و کت رها و پناه. بودند پوشیده قرمز لباس

 همه دیگر پسر دو و فرهاد علی،. بودند

 هک دیگر زنی و مادرطاها. بودند پوشیده طاها مثل قرمز کراوات با سفید پیراهن

 و قرمز کت بود، ایستاده کنارش

 ردندستمالگ و سفید کتوشلوار هم آقابزرگ حتی. بودند پوشیده مشکی دامن

 هم بیبیخاتون. بود پوشیده قرمز

 315  

 هم او که بود ادهایست آقابزرگ کنار مردی. بود پوشیده یقهیقرمز با مشکی کتی

 مشکی کتوشلوار با قرمز کراواتی

 بود پوشیده.

 مردانه پیراهن آن با مهرداد که میچرخید همه روی چشمم سرگردان هنوز

 زده باال را آستینش که قرمز دکمهدار

 گفت بلند و پرید پایین باال بود:

 - جون ثریا مبارک تولدت!

 کردند دستزدن به شروع همه.
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 تولد جشن بود سالها! بود رفته یادم را تولدم من. زد حلقه چشمانم در اشک

 بود؟ چندم امروز اصالً. بودم نگرفته

 شنیدم گوشم کنار را طاها صدای:

 - اردیبهشتی بانوی مبارک تولدت!

 چرخید بهطرفش را سرم.

 - من طاها...

 - دور همهچیز و همهکس از رو ذهنت همینجا کن، فکر االن به فقط! نگو هیچی

 کن!

 زدم بغض با همراه لبخندی.

 - ممنونم.

 با همه و کردند بغلم محکم رها و علی. کردم تشکر و دادم دست همه با

 گفتند تبریک را تولدم خوشحالی.
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 و بودن کرده درست بزرگی میز روی بهارنارنج غنچههای با بزرگ قلب یک

 میداد نشان را۲۶ عدد که کیکی

 بالن همچون قرمز، بادکنک دستههای هم میز دوطرف. میکرد خودنمایی رویش

 خوشحالی از. بودند کرده وصل

 بگویم؟ چه نمیدانستم

 ایستاد کنارم و آمد موبایلش گوشی با علی لحظه همان.

 - گرفتن تصویری تماس! باباست و مامان. ببین بیا.

 دادم تکانی را دستم. زدم زل گوشی مانیتور به لبخند با و کردم پاک را اشکم.

 - بابا سالم. مامان سالم.
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 گفتند باهم دو هر:
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 - مبارک تولدت عزیزم سالم.

 زدم دل ته از لبخندی.

 - شدم سوپرایز واقعاً مرسی.

 وپرایزس برات گفت. نذاشت علی ولی بزنیم؛ زنگ بهت صبح میخواستیم ما: مادر

 عزیزم بودیم پیشت کاش. دارن.

 - هستین پیشم هم االن همین.
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 گرفت امامرضا حرم بهسمت را موبایل گوشی بابا.

 - کن آرزو یه دخترم!

 خانوادهام خوشبختی. بود چیز یک فقط من آرزوی. بستم را چشمهایم!

 تولد کیک و من سمت را موبایلش گوشی علی و شدند جمع میز اطراف همه

 در هم پدرم و مادر تا بود گرفته

 و کردم فوت را بود کیک روی که رنگیرنگی شمع۲۶. باشند حضور جشنمان

 کردند بهدستزدن شروع همه.

 روی و کردم بغلش. بود وورجه ورجه مشغول پایم کنار و نمیرسید مهرداد قد

 بهسمت را دستش. نشاندمش میز

 کرد دراز محمدطاها.
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 - جون ثریا بدم تا بده کادومو بابا.

 ـوسیدم*بـ را تپلش لپ و زدم لبخندی.

 - عزیزدلم مرسی.

 با مهرداد. داد مهرداد دست به و درآورد شلوارش جیب از جعبهای محمدطاها

 گرفت سمتم را جعبه ذوق.

 - کردم انتخاب من.

 ـوسیدم*بـ را شدهاش باندپیچی دست.

 - من برم شما قربون.

 از کادوها لسی که کردم تشکری. بود جعبه در سفیدرنگی ظریف بسیار گردنبند

 شد سرازیر بهسمتم طرف هر.
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 و دستبند کیف، ساعت، ادکلن، شال، لباس،...

 فرهاد. بود فرهاد مادر و خواهرش بود، ایستاده محمدطاها مادر کنار که خانومی

 از آنها از یکی که دیگر برادر دو

 داشت نیما اسم به او از کوچیکتر دیگری و فربد اسم به بزرگتر خودش.

 یک و چسباندند یکدیگر به را میزها. نداشت حد که بودم شده ذوقزده آنقدر

 کردند درست بزرگ مستطیلی میز.

 عروسشان و بودند منقل در جوجهها کبابکردن حال در رضا پسرش و مشرجب

 را سفره هم ماهمنیر و بهار

 نشستیم میز دور همه و شد حاظر غذا باالخره. میچیدند.
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 همین برای. نداشتند فرقی هیچ خانه اهل با خدمتکار آقابزرگ، سفرهی سر

 میز سر همیشه هم مشرجب خانواده

 میخورند غذا باهم همه و مینشستند.

 حسابی طرف هر از. روبهرویم محمدطاها و بودند نشسته طرفم دو رها و علی

 محمدطاها. میشد پذیرایی ازم

 گرفت بهسمتم بال سیخی.

 - دوستداری خیلی بال میگفت علی! ثریا بیا.
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 گفتم میدادم قورت را لقمهام که همانطور:

 است شده شرمنت و ساخته  سایت در کتاب این.

www.negahdl.com 
 - میترکم دارم. طاها نه وای!

 - گرفتی آبغوره عالمه یه امروز. میشم دلخور نگیری!

 کردم اخمی.

 - شماهاست تقصیر همهش. نکن مسخره.

 - بگیر اینو حاال کردم شوخی.

 کشیدم سیخ سر از تکهای.

 - میترکم دارم باورکن. بسه همین مرسی.

 - میخورم خودم پس باشه.

 جا چقدر مگر. میخورد چقدر. انداختم دوروبرش خالی سیخهای به نگاهی
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 ؟!داشت

 فتر بودند چیده صوتی سیستم که قسمتی بهسمت علی ناهار صرف از بعد.

 - بسوزونید کالری که وقتشه االن خوردید غذا خیلی! آقایون خانوما خب.

 گاهشانن لبخند با. وسط پریدند پناه و فرهاد نفر اولین و کرد روشن را سیستم

 بود بینشان چیزی واقعاً انگار کردم،.

 بودند شده جور باهم حسابی ساعت چند همین در که علی و نیما هم بعدش

 وسط رفتند.

 کرد اشاره ـص*رقـ پیست به و آمد نزدیکم محمدطاها.
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 - نمیری؟

 - میکشم خجالت نه!

 کشید را دستم.

 - بریم بیا چیه؟ خجالت.

 کشیدم را بود ایستاده کنارم که رها دست هم من.
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 - رها بیا هم تو پس.

 - میکشم خجالت آبجی نه وای.

 - بریم بیا هستم هم من.

 ار رها دست هم بعد. چرخیدم خودم بهدور یکدور من و گرفت باال را دستم علی
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 چرخید هم او و گرفت باال.

 رفتم پناه کنار.

 - خبریه؟ آبزیرکاه دخترهی هی

 رفت ریسه دل ته از که کردم اشاره فرهاد به و.

 - آخه؟ خبری چه. دختر تو منحرفی چقدر وای

 - جیکتوجیکی فرهاد آقا با زیادی آخه!

 - داداشمه فرهاد! بابا نه.
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 شد گرد چشمهایم.

 - چی؟!

 - هستیم شیری برادر خواهر،. همسنیم فرهاد و من!

 - مرغا قاطی شدی پرپر کمکم دیگه کردم فکر. شد حیف!

 - رفتم واقعاً شاید میدونه چه کسی.

 دمیکر نگاه پناه به اخم با و بود ایستاده گوشهای که کرد اشاره فربد به و.

 - آره؟

 خندید دل ته از دوباره.

 - هست اخمو یهکم فقط.

 رفت میرقصید مهرداد با که محمدطاها بهسمت و ـوسید*بـ را گونهام هوا روی

 و

 گرفت را دستش.

 و شوخ فوقالعاده مردی بود، جدی کمی که پدرمحمدطاها برعکس پدرفرهاد

 را فربد دست. بود جوان حسابی دلش
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 .دش رقصیدن مشغول رفتند بهسمتش که دیگرش دوپسر و او با همراه و کشید

 هم کنار چهارنفر هر وقتی

 ستا جوان سه آن پدر قیصرخان که داد تشخیص میشد بهسختی میایستادند،.

 خوش آنقدر. داشتیم برقص و بزن شب تا و کردیم صرف نوشیدی و کیک عصر

 عمرم تولد بهترین که بود گذشته

 صرف سنتی رستورانی در را شام و رفتیم بازی شهر به باهم همه شب. شد

 کردیم. بالشت روی را سرم وقتی
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 اهامحمدط. میکردم فکر بود افتاده اتفاق امروز آنچه هر به لبخند با گذاشتم

 خاطراتم همهی در پررنگ نقشی
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 گردنبند روی را دستم. بود بزرگ سوال یک برایم چشمهایش هم هنوز. داشت

 به لبخند با و گذاشتم گردنم درون

 رفتم خواب.

*** 

 ۷فصل

 انشچشم به نگاهی و دستش به نگاهی. داد تکیه دیوار به سرم کنار را دستش

 نکرده کشف را رازش هم هنوز که

 انداختم بودم.
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 - برم ردشم میخوام بردار رو دستت.

 آورد جلوتر کمی را سرش و کرد آرام را صدایش تُن.

 - چی؟ ندارم بر اگه

 نظر از را جایی هرلحظه در و میزد دودو نگاهم. کردم لبم جویدن به شروع

 میگذراندم.

 زد کجی لبخند.

 - زشتیه؟ کار خیلی وایسادن فالگوش میدونی
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 کردم منومنی.

 - شنیدم که میشد رد داشتم اینجا از فقط من!

 کرد اوهومی و داد تکانی را سرش ساختگی جدیتی با.

 - دیدم؟ اتاق در به چسبیده و ایستاده تورو باال اومدم وقتی من چرا بعد

 میشدم معذب داشتم کمکم.

 - طاها برم کن ولم.

 - داره شرط.

 گفتم درماندگی با:

 - چی؟

 - داره شرط گفتم!

 وضعیت این در را ما و میشدند خارج در از اگر. کردم اتاق در به نیمنگاهی

 سریع پس. میشد بد خیلی میدیدند

 گفتم:

 - قبول باشه.
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 آورد پایین را دستش.

 - میگفتن؟ چی داشتن بگو هم من به!

161 
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 - چی؟

 کرد اشاره اتاق در به و گذاشت بینیاش روی را دستش.

 - وگرنه ،میگفتن چی داشتن بیبیخاتون و مامانم بگو هم من به... یواشتر میشنون

 میگم بهشون میرم االن

 بودی وایستاده گوش!

 زدم صدایش تعجب با:

 - طاها؟!

 کرد نگاهم چشم زیر از کرده اخم.

 - چیه؟

 - شدی؟ بچه

 کشید اتاق بهسمت را دستم.

 - پیششون؟ ببرمت یا میگی!

 کشیدم عقب بهسمت را خودم.

 - میگم میگم.

 - باش زود پس!
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 محمدطاها داشت، را آن بازکردن قصد کسی که اتاق در دستگیره صدای با

 دنبال به هم من و شد اتاقش وارد سریع

 گذاشتم قلبم روی را دستم. بست را در و کشید خودش.

 - تو دست از بودن؟ فهمیده دیدی خدا وای!

 - خودته تقصیر.
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 نشست تختش روی هم بعد.

 - آمادهم من بگو باش زود خب.

 اام نبود؛ خودم دست. بودم بههمریخته ناخودآگاه بودم شنیده که حرفهایی از

 افتاده تکاپو به قلبم در چیزی انگار

 ودمب شنیده که حرفهایی جایگزین تا میگشتم دروغی دنبال به ذهنم در. بود

 خواند را دستم انگار که بکنم.

 - بمالی شیره رو سرم دروغ با میتونی نکن فکر! هی!

 نبود چارهای انگار. کشیدم هوفی.

 - میزدن حرف تو درمورد بیبیخاتون و مادرت خب.

 کرد ریز را چشمهایش.

 - خب؟

161 

 

 

 
 - خب... خب...
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 - دیگه؟ بگو! ثریا اَه

 - داره مادر به نیاز مهرداد میگفت بیبیخاتون خب...

 شد بلند جایش از که بود نشده تمام حرفم هنوز.

 - چی؟
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 گفتم تندتند زده هول:

 - هیچی هیچی.

 گفت تحکم و اخم با:

 - گفتن؟ چی ببینم بزن رو حرفت درست

 کردم اینپاوآنپا کمی.

 - تا ندچ گفت بیبیخاتون. شده که هم مهرداد بهخاطر کنی ازدواج باید میگفتن

 داره سراغ واسهت خوب دختر...

 آمد بهسمتم قدمی چند.

 - دیگه؟ خب

 انداختم زیر را سرم و پیچاندم درهم را انگشتهایم.

 - همینا دیگه.

 - مطمئن؟

 - آره.

 - بگی نمیخوای رو تهش کنم فک ولی!

 - اگه محمد میگفت مادرت چون بدم؛ گوش رو آخرش نذاشتی. بود همینا نه

 مادرت هم بعد. میشه ناراحت بفهمه

 تو یگفت شدی ناراحت تو گفته، هم تو به گرفته نظر در برات رو یکی گفت
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 طرف اگر من نکنید، دخالت من زندگی

 سراغش میرم خودم بخوام رو.

 لمد حرف یکباره به. میزدم حرف تندتند نفسکشیدن ذرهای بدون یکبند

 317  

 آمد زبانم سر ناخودآگاه.

 - میخوای؟ رو طرف هم تو طاها

 - طرف؟ کدوم

 صاف را گلویم. نداشت وجود برگشتی راه دیگر ولی شدم حرفم متوجه تازه

 کردم.

 - گرفته نظر در برات مادرت که طرفی همون.

 کشید اتاق در بهسمت را دستم و کرد اخمی.
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 - زشتیه کار واینسا فالگوش هم دیگه. بیرون برو بیا!

 مثالً! بودم احمق من چقدر وای. بست را در و کرد شوتم بیرون به اتاق از

 کیست؟ طرف آن بفهمم میخواستم

 زمزمه خودم با و کوبیدم دیوار به باری چند را سرم آرام و رفتم دیوار بهطرف

 کردم:

 - کیه؟ طرف اون یعنی

 ریختم همشان به و بردم موهایم در را دستم.
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 - چی؟ بخواد رو طرف اون هم محمدطاها اگه! خدا آی

 کردم زمزمه خودم با باز و رفتم جلوتر قدم چند هم بعد:
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 - توچه؟ به اصالً. بخواد خب!

 که شدم خم کمی و گذاشتم دیوار روی را دستم و آمدم عقب را رفته قدم چند

 شد صورتم پخش موهایم.

 - بدونم باید من خب.

 گفتم آویزان لبهایی با و دادم تکیه دیوار به. نشستم زمین روی:

 - کنم؟ چیکار من حاال

 گفتم حرص با و بههمریختم را موهایم دوباره:

 - نداری عرضه ثریا! سرت تو خاک!

. دیدم سرم باالی شده، گرد چشمهای با را محمدطاها آوردم باال که را سرم

 سریع

 را موهایم. شدم بلند جایم از

 ایستادم سیخ و زدم احمقانهای گشاد لبخند و کردم مرتب.

 - چیه؟

 داد نشان انگشتانش با را دو عدد.

 - درگیری؟ خودت با اینجور موضوعی چه واسه دوساعته

 افتادم منومن به:

 - هیچی... هی...

 - مشخصه کامالً!

 گفتم سریع:
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 - چی؟ که خب

 گفت میرفت پایین پلهها از درحالیکه و گذاشت کمرش پشت را دستش:
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 - میخوام رو طرف اون منم بگم باید طرفه، اون درگیریت موضوع اگر!

 را مادرش پیشنهادی فرد هم محمدطاها یعنی. ایستادم جایم سر کرده هنگ

 چی؟ من پس میخواست؟
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 .شد فاش خودم پیش میکردم فرار آن از ماه چندین که دلم حقیقیت یکلحظه در

 میخواستم را محمدطاها من.

 زدم خودم سر به مشتی بچگانهام رفتار از حرصی.

 - رفت آبروم.

*** 

 روی را سرش هم مهرداد. بودم نشسته سهنفره مبل روی تلوزیون روبهروی

 مبل روی را پاهایش و بود گذاشته پایم

 میدید کارتون و کرده دراز.

 در اطرافم به بیتوجه میکردم نوازش را نرمش موهای که همانطور هم من

 در صدایی که بودم غرق فکروخیالم

 پیچید خانه.

 - نیست؟ خونه کسی! اهالی ای
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 جایم سر راست و برداشتم پایم روی از را مهرداد سر صدا شدن نزدیک با

 فرهاد دیدن با. برگشتم عقب به و ایستادم
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 کردم سالمی لبخند با.

 - خانوم ثریا سالم.

 بهسمتش که مهرداد و شد خم هم او رفت، بهسمتش جستوخیزکنان مهرداد

 کرد ـل*بغـ را پرید.

 - وروجک سالم!

 ـوسید*بـ را گونهاش ذوق با مهرداد.

 - دایی سالم.

 نپایی پلهها از آژیرکشان پناه که بود نشده تمام مهرداد با خوشوبشش هنوز

 شد آویزان گردنش از و دوید.

 - فرهاد وای!

 انداخت نگاهی پناه شلوارک و تاپ به اخم با و گذاشت زمین را مهرداد فرهاد،.

 - دیگه که هم من. تو میاد االن حیاطه تو فربد. بپوش درست لباس یه برو

 غیرتی...

 زد پناه به چشمکی و.

 زد صدا ورودش از قبل فربد:

 - صاحبخونه؟. یااهلل

 - اینجاییم ما داداش، سمت این بیا.

 شد خارج دید از و دوید پلهها بهسمت سریع پناه.
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 .داد سالم و آمد ما بهسمت بود دستش هلههوله کیسه یک که همانطور فربد

 دیدن با مهرداد. دادم را جوابش

 جستوخیزکنان میزدند چشمک بیرنگ کیسهی داخل از که کرانچی و چیپس

 پایش محکم و رفت فربد بهسمت

 گرفت ـوش*آغـ در را.

 زد زانو کنارش فربد.

 - بودی کرده ـل*بغـ رو فرهاد که االن همین! دورو وروجک ای.

 شد آویزان مهرداد لبهای.

 - میکنه ـل*بغـ رو عمهپناه همیشه اون نهخیرم!

 گفت مهرداد گوش در چیزی و کرد اخمی فربد:

 - مال یاخوراک این همهی بعد. بیا و بگو پناه به گفتم در گوشت که رو این برو حاال

 میشه تو.

 کشید جیغی میرفت پلهها بهسمت که همانطور مهرداد.

 - جون آخ! هورا!

 رفت بهسمتش فرهاد.

 - بگه؟ خواهرم به گفتی چی ببینم بگو هی

 نشست و آمد مبل بهسمت سوتزنان فربد.

 - چه؟ تو به!
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 گفت من به رو هم بعد:

 - بشینین بفرمایین.

 کردم نگاه میکردند کلکل که برادر دو به لبخند با و نشستم.

 زد شانهاش روی و آمد بهسمتش فرهاد.

 - دارما غیرت من هی!

 داد تکان بابا برو نشانه به را دستش فربد.

 گفت بلند ذوق با و آمد پایین پلهها از دواندوان مهرداد:

 - کردی غلط بگو گفت عمهپناه!

 زد فربد پشت محکم و سرداد بلندی خندهی فرهاد.

 - کن تف رو هستهش حاال خوردیش؟!

 و برداشت را هلههولهها کیسه فربد، اخم به بیتوجه مهرداد که میخندیدم ریزریز

 نشست کنارم.

 دویید دنبالش هم فرهاد. رفت پلهها بهسمت و شد بلند جاش از فربد.
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 - کن صبر میری؟ کجا هی.

 یسالم با و برخوردند میآمد پایین پلهها از داشت که محمدطاها به راهپله وسط

 گذشتند کنارش از سرسری.
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 نشست کنارم محمدطاها.

 - خبره؟ چه

 کرد میخورد چیپس تندتند که مهرداد به نگاهی. انداختم باال را شانهام.

 - نخوری؟ هلههوله شما نشد قرار مگه

 و کرد نگاهش مظلوم بود چیپس از پر مشتش که همانطور پر، دهن با مهرداد

 آورد باال را شدهاش باندپیچی دست.

 - دارم ـناه گـ. گرفته گاز سگ رو دستم که من!

 کرد اخم محمدطاها.

 - نکن توجیه میکنی اشتباهی کار وقتی گفتم.

 - میشه ناراحت نخوردم بفهمه اگه. خریده فربد دایی آخه!

 - یه همون داری اجازه نخوردی وقته خیلی چون ولی کردی؟ توجیه که هم باز

 بخوری رو چیپس دونه.

 - بذار لواشکم دونه یه.

 گذاشت میز روی لواشکی محمدطاها.

 - بودی کنی گوش حرف بچه چون.

 کرد کج را لبش و انداخت لواشک به نگاهی مهرداد.

 - نداره؟ قرمزاش اون از

 شد جستوجو مشغول کیسه در و چرخاند حدقه در را چشمش محمدطاها.

 - نداره نه.

 انداخت باال را سرش بامزه مهرداد.
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 - خوبه هم همین نداره عیب!
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 داد مهرداد دست به را کیسه محمدطاها.

 - ثریاجون به بده رو اینا حاال.

 - میشه مریض حساسه معدش ثریاجونم آخه!

 - میکنن کمکش هم رها و پناه نیست، تنها هم بعد. بزرگه آدم ثریاجون!

 گرفت بهسمتم را کیسه.

 - میشی مریض نخوریا روهمروهم ولی. جون ثریا بیا!
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 باال طبقه از سروصدایی متوجه که ـیدم*بــوسـ را لپش محکم رفت ضعف دلم

 شدیم.

 - خبره؟ چه

 گفت مهرداد به رو محمدطاها:

 - باالها نیای. بخور رو چیپست بشین همینجا بابایی.

 - بابایی باشه.

 رها .افتادم راه دنبالش به هم من رفت، پلهها بهسمت و شد بلند جایش از سریع

 و بود ایستاده اتاق از بیرون

 میجویید را ناخنهایش.
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 - رها؟ شده چی

 شنیدم را فربد صدای رها، جواب از قبل.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 321 صفحه  

 

 - یا آره بگو یا. شدم خسته. داشتی نگه آسمون و زمین وسط رو من ساله چند

 با. بهم بده درست جواب یه. نه بگو

 یه یخوب باهام روز یه که چیه من ـناه گـ. میکشی پیش پا با میزنی پس دست

 نمیدی؟ محلم دیروز مثل هم روز

 میکنی اذیتش داری فربد بسه: فرهاد!

 -. فهمهنمی رو تو و من بین فرق هنوز این. میکنی لوسش همهش تو! توئه تقصیر

 باشم تو مثل هم من میخواد

 براش.

 سرش پشت هم من و شد اتاق وارد محمدطاها.

 - من با بیا داری حرفی کردی؟ بلند من خواهر روی رو صدات فربد؟ خبرته چه

 بزن؟

 میکرد گریه و بود ایستاده گوشهای پناه.

 کشید موهایش در دستی فربد.

 - گفتم، تو خود به اومدم اول روز. نامردی نه کردم ـناه گـ نه من! داداش ببین

 گذشته، سال چند نگفتم؟ مگه

 صمیمت خودش بذار کمه سنش گفتی موقع اون. میبینی داری که هم من وضعیت

 سالشه۲۶ دیگه االن. بگیره.

 هنوز شده، بزرگ نمیکنه احساس. بده زجر کنه، عصبی رو من بلده فقط
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 من با مدته چند. بچهگونهست رفتاراش

 بگو؟ تو کنم؟ چیکار من. همهش میاره بهونه کرده، قهر

 کشید عصبی پوفی محمدطاها.
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 - تهس آشنایی گفتید هی. نمیخوره درد به مدلی این ـطه رابـ گفتم، هم اول روز

 آشنا بیشتر هم روحیات با و

 میشیم.

 گفت فربد به رو هم بعد:
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 - تو. خواستگاریش میای میگیری رو خونوادهت دست میخوایش، اگر هم تو

 هرچه باید تکلیفتون میگی، راست

 شه روشن سریعتر!

 - خواستگاری میام شب فردا همین من باشه!

 - ونجاا میای میشی بلند. تهران میریم ما. یواشتر یکم. میری تند داری داداش نه

 خونهش خواستگاریش،

 تا رو فکراش هم پناه. نشه پیدات اینورا هم موقع اون تا درضمن،. اونجاست

 میگه یا میکنه، تهران به تو اومدن

 میره میشه تموم میگه حسابی و درست نه یه یا آره،.
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 دنبالش به فرهاد و شد خارج در از عصبی فربد.

 - داداش کن صبر فربد.

 - نخورمش وقت یه خواهرت به بچسب برو کن ولم!

 با. بودند زدن چانه درحال هم با هنوز و میشد دورتر و دورتر لحظه هر صدایشان
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 کنارش و رفتیم پناه بهسمت رها

 نشستیم زمین روی.

 - اسهو بالتکلیفی نمیخوام، بگو نمیخوایش اگه. نکن اذیت رو خودت عزیزم پناه

 نیست خوب هیچکدومتون.

 کنی فکر داری وقت تهران بریم تا بگیر رو تصمیمت پناه: محمدطاها.

 - بخدا زوده هنوز داداش!

 - هنوز تو خدا، به داره حق موندی؟ سالگیت۲۶ تو هنوز سالته؛۲۶ تو دختر

 بهتره زوده واسهت میبینی اگه. بچهای

 کنی دلش یه و بدی منفی جواب!

 گفت هولزده پناه:

 -نه...

 بیندازد پایین را سرش پناه شد باعث که آمد رها و من لبهای روی لبخندی.

 - آخه... چیزه میگم یعنی نه...

 - دس فربد. زوده میگی هم میخوایش هم. نیست معلوم هم خودت با تکلیفت تو

 میگی که پیشرفتته کدوم راه

 زوده؟
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 - داداش ندارم رو زندگی یه اداره توانایی واقعاً من.

 - اولش هیچکس شدی؟ زندگی وارد تو مگه نداری؟ که میدونی کجا از تو

 تو بری وقتی نداره، رو تواناییش

 نهعاقال و درست تصمیم یه پناه، بکن رو فکرات. میشی جدید آدم یه زندگی،

 بگیر.
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 اهپن بود بهتر. بست سرش پشت را در محمدطاها و شدیم خارج اتاق از باهم همه

 را فکرش بتواند بهتر تا باشد تنها

 نداشت زیادی وقت برمیگشتیم، تهران به پسفردا. کند متمرکز.
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 - پس؟ کجاست علی

 - میخونه درس داره باغ تو.

 - بزنم بهش سر یه میرم. نشده پیداش چرا سروصدا اینهمه با گفتم.

 - آبجی میام هم من.

*** 

 نشست روبهرویم و گذاشت میز روی را چای فنجانهای.

 - نه؟ عالیه هواش

 کشیدم نفسی دل ته از.

 - معرکهست.
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 - خوردم بهارنارنج چای خونت که شبی اون...

 داد ادامه دوباره و کرد مکثی:

 - یاد از داشتم کمکم. کرد زنده برام رو خونه این تو خاطراتم تو، چایی عطر

 پیش چندسال از چون میبردمشون؛

 نمیاومدیم، شیراز زیاد هم ما دیگه تهران اومد کرد ول رو شیراز محمدطاها که
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 میاومدیم سال در یهبار شاید.

 اینجا اومد که روزی تا بود نیومده شیراز به اصالً سال همون از که محمدطاها

 انداختنش و زد گرفت رو نوشین

 واسهت کرده تعریف رو اینا همه که میدونم. زندان!

 کشید نفس را عطرش و گرفت دست در را فنجانش.

 - عمر یه. میگیرم من که همونطور. میگیره آرامش تو چاییهای با هم اون

 چاییهای عطر ولی شیراز میاومدیم

 انگار خونت بار اون. کرده بهارنارنج چایی عاشق رو من و دیگهست چیز یه تو

 بهارنارنج چایی بود بار اولین

 که میزدیم غر محمدطاها و من همهش شیراز، میامدیم هربار. میخوردم

 نمیخوردیم و میدن بد بو چاییهاتون

 داشت تازگی واسهمون تو چاییهای عطر همین واسه.

 کرد خندهای.

 - بهارنارنج؟ اینهمه با چیه برنامخت حاال

 - خونه ببرم کنم جمع رو شکوفهش عالمه یه میخوام.
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 - میده مزه تو خونهی فقط بهارنارنج چای چون ببر؛ هم ما سهم پس!

 برداشتم را استکانم هم من.

 - داره تازگی من واسه چایی این ولی.

 زد صدایم که میکردم مزه را چایم داشتم:

169 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 326 صفحه  

 

 

 
 - ثریا؟!

 - جانم.

 پرسید بیمقدمه:

 - باشی؟ داشته عالقه بهش که بوده زندگیت تو کسی

 گذاشتم میز روی را فنجانم و کشیدم دل ته از آهی.

 - داره؟ جایی تو زندگی تو هم فربد چی؟ تو

 - نده جواب سوال با رو سوال.

 - بگو تو اول.

 - آتیش عالمه یه هم با باغ همین تو. شدم بزرگ فربد با من راستش خب

 مثل واسهم هم نیما و فربد. سوزوندیم

 .مبود شده شوکه واقعاً. گفت واسهم احساسش از فربد که روزی تا بودن، فرهاد

 عشق بهعنوان رو فربد هیچوقت من
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 نارک خودم با کامل هم هنوز. بود زمانبر احساسم تغییر. نمیدیدم آینده همسر یا

 ببینم؛ شوهرم رو اون که نیومدم

 اون سال چند این تو. ندارم بهش هم عالقهای هیچ که بشم منکرش نمیتونم ولی

 اون دیدم، رو فربد دیگه روی

 ممیترس هم باز اما بکنه؛ داره دوسش که کسی واسه کاری هر میتونه که رویی!

 گذاشتم دستش روی را دستم.

 - عمر آخر تا بدی دستش از اگه. بگیر تصمیم عاقالنه نده، راه دلت به ترس
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 میخوری رو حسرتش.

 زدم چشمکی هم بعد.

 - هستا اُکی لحاظ همه از برادری چشم به هم فربد خدایی ولی.

 کرد پرت بهسمتم قندی.

 - کن درویش رو چشمات! دختر هوی!

 رفتم ریسه خنده از.

 - پیفپیف میگی میکنی ناز داری که تو هم بعد! برادری جای گفتم اولش که من

 نمیخوام!

 کرد لوس را خودش و انداخت باال ابرویی.

 - دیگ تو بندازم رو خودم بیام حلیم هول از که نمیتونم بههرحال!

 زدم کفی.

 - کنیمی اذیت رو بیچاره داری بگو پس نمیکنیا؟ رو هستی بلد خوب ماشاءاهلل!

 - هست که همینه.
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 شد بلند جایش از و گذاشت میز روی را نیمهخوردهاش فنجان.
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 - بپرسم ازت که خواست ازم محمدطاها!

 بود شده خنگ مغزم انگار.

 - چیو؟
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 - پرسیدم اول که رو سوالی همون.

 کشید را کشوییاش در و شد خارج تراس از. گذاشت تنها مرا بهت در هم بعد.

 با باالخره تا ماندم خیره نقطه یک به آنقدر اما بود گذشته چقدر نمیدانم

 معما هم به پازل تیکههای تمام چسباندن

 شد حل.

*** 

 نبیرو آن از را زونکن چند. رفتم اتاق گوشه قفسههای بهسمت باعصبانیت

 هم خودم. انداختم زمین روی و کشیدم

 ههابرگ بین از را آذین با قراردادم برگه گشتن، کمی با و نشستم زمین روی

 با و شدم بلند جایم از. کشیدم بیرون

 و کردم پاره را برگه متعجبش چشمهای جلوی. رفتم بهسمتش بلند گامهای

 باعث که کوبیدم ـینهاش*بهسـ محکم

 برود عقب قدمی چند شد.
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 کشیدم فریاد:

 - اینجا بذاری رو پات نداری حق دیگه. شد تموم بود ما بین چی هر. شد تموم.

 کردم دراز در بهسمت را دستم.

 - بیرون!

 - منه نامزد رها. بزنیم حرف بذار ثریا!

 آن .بود افتاده رعشه به بدنم کل. زدم گوشش زیر محکم و بردم باال را دستم

 شیراز در خوب خاطرات یکهفته

 که صدایی با. نبود خودم دست. بود گرگرفته تنم تمام دیدنش با. شد زهرمارم
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 گفتم بغض با و میلرزید بهشدت:

 - نیار زبون به رو رها اسم دیگه هیچوقت. نیار زبونت به رو من خواهر اسم.

 چکید چشمم از اشکی قطره.

 - آذین؟ اومد دلت چطور. مظلومه خیلی اون

 هایماشک سیل و نشستم مبلها از یکی روی و خوردم تلوتلویی. رفت گیج سرم

 صورتم روی را دستم. شد روان

 میزدم زار دل ته از و بودم گذاشته.

 - میکنم خواهش کن گوش حرفام به ولی بزن؛ منو دیگه هزاربار بیا ثریا.

 کشیدم فریاد:

 - بیرون برو فقط. بشنوم رو صدات نمیخوام.
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 کرد روبهرویم میز بند را آرنجش و زد زانو پایم کنار.

 - ردم؛ک قبول شد چی نمیدونم. نمیکرد کار عقلم اونموقع بهخدا. کردم غلط ثریا

 بیشتر گذشت که چی هر ولی

 از الًک میخواستم. شدم پشیمون کردم از اول روز همون کن باور. میشدم پشیمون

 ولی بیرون؛ برم زندگیت

 مثل کردم غلطی یه نیستم، بدی آدم من خدا به. نذاشت رها به عالقهمندیم

 سگ
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 میدم هم تاوانش دارم. پشیمونم.

 - شم بدتر نذار آذین برو.

 گرفت دست در را مانتویم گوشه.

 - جون به خودم مرگ به. میمیرم بگیری ازم رو رها اگه. میمیرم رها بدون من

 من دنیامه، که رها همون

 مجون. نباش سنگدل ثریا. میکنم کار همه بهخاطرش. دیوونهشم من عاشقشم،

 نیار رو رها اسم نگو ولی بگیر؛ رو.

 سعی خیلی. بودند خون کاسهی دوچشمش هر. چکید چشمش از اشکی قطره

 اما نشکند؛ را مردانهاش بغض داشت

 و شدند روان چشمهایش از اشکهایش. کرد سست را ارادهاش قطرهاشک همان

 شدند گم ریشهایش البهالی در.

 کشید عمیقی نفس و کرد پاک را اشکش دست پشت با.
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 - نمک چیکار برگردونی؟ بهم رو رها که کنم چیکار کنی؟ باورم که کنم چیکار

 برگردی بودم منتظر من ثریا؟.

 میکنیم صحبت هم با برمیگردی میشی، آروم میری گفتم.

 میلرزیدند گریه شدت از مردانهاش شانههای. انداخت پایین را سرش.

 -. میپرستمش دیوونهوار من. عشقم نبود دروغ خدا به. عاشقشم من خدا به

 ازم چندماهه. هست رها زندگیم همهی

 ندیدم؟ رو عشقم وقته چند من میدونی. نمیده رو تلفنم جواب کردی، دورش

 از دارم نشنیدم؟ رو صداش وقته چند

 ومدما خودم منکه شده؟ سنگ دلت چرا ثریا؟ رفته کجا انصافت میمیرم، دوریش
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 که بود؟ این جوابم. گفتم بهت

 ولی م؛نگ میتونستم کنم، نامردی میتونستم کنی؟ دیوونهم که کنی؟ نابودم

 نخواستم نکردم،!

 د؛بو واضح جوابش بودم؟ شده سنگ چرا واقعاً. میکردم گریه هم من او پابهپای

 رها آیندهی از! میترسیدم چون

 وشتشسرن نمیخواستم. بود ـناه بیگـ بود، مظلوم بود، پاک من رهای. میترسیدم

 آینده اگر. شود سیاه من همچون

 چون نگفتم؛ بهخانوادهام دلیل این به فقط. بودم مقصر من میشد نابود او

 خراب را پشتسر پلهای نمیخواستم

 یدنفهم با نمیخواستم. داشتم امید بودم شناخته که آذینی به هنوز چون کنم؛

 هم آمده، پیش اتفاقات از همه،
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 در چون. کند مسدود را برگشت راه هم شود، خراب دیگران پیش آذین وجههی

 نظر و حرفها شرایطی چنین

 حضور ماجرا اصل و ماجرا عمق در و میبینند را ظاهر فقط که دیگران شخصی

 تصمیم و ذهنیت بر میتواند ندارند

 ایپ که ازدواج امر در مخصوصاً دیگران شخصیت خرابکردن. بگذارد تأثیر آدم

 میان در آدم خود شعور و انتخاب

 مآد آن بهسمت باز تو درصد یک بهاحتمال اگر چون اشتباهیست؛ کار است

 شخصیت و شعور وقت آن برگردی

 در همیشه پس. کردهای توهین خودت بهانتخاب چون میرود سوال زیر خودت

 دانست سهیم را عقل باید مشکالت
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 را موضوع اگر. شوی پشیمان خودت کردهی از بعد، که لحظهای عصبانیت آن نه

 قطعبهیقین میفهمیدند خانوادهام

 میافتاد من گردن هم تقصیرها همه میشد، تمام چیز همه اول روز همان.

 میتواند صبر با و زمان طول در آدم و میشود درست زمان گذشت با همهچیز

 تو شاید. بگیرد را تصمیمها بهترین

 کرف چندماه همان نان عمر یک عوض در ولی کنی؛ فکر تصمیمی روی بر چندماه

 347  

 چه پس. میخوری را کردنت

 کنیم زندگی مهم تصمیمهای گرفتن صرف را بیشتری زمان که بهتر!

 گذاشتم شانهاش روی را دستم.

 - آذین؟!

 را مردانهاش غرور که این باور بود سخت برایش انگار. نیاورد باال را سرش

 بود شکسته من پیش.

 - داری؟ قبول رو قرآن

 را نقرهکوب رحل روی کوچک قرآن. برخاستم جایم از. آورد باال کمی را سرش

 بهسمتش و برداشتم قفسه درون از

 برگشتم.

 - که راسته، حرفات که قرآن همین به بخور قسم قرآن، این رو بذار رو دستت
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 دروغ دیگه که داری، دوست رو رها

 میکنی خوشبختش که بخور قسم. نمیکنی کاری پنهون نمیگی،.

 بیدرنگ. شد بلند جا از و زد لبخندی میلرزید، که چانهای با گریه میان در

 گذاشت قرآن روی را دستش.

 - داشتم قصد اولش من. راسته حرفام. دارم دوستش که قسم خدا کالم همین به

 بعدش اما بزنم؛ ضربه بهت

 بختشخوش میدم قول. بشه زیاد اینقدر رها به عالقهم اینکه از قبل. شدم پشیمون

 کنم.

 آن آنقر ـوسیدن*بـ با و رفتم قفسه بهسمت و کشیدم دستش زیر از را قرآن

 را

 348  

 گذاشتم جایش سر.

 - خونوادهت، نه رها نه. بمونه خودمون بین قضیه این میکنم خواهش ازت ثریا

 خانومی االن تا. نشن خبردار ازش

 نگو و کن خواهری برام هم ازاینبهبعد. بزرگواریته از نگفتی، کردی.

 - امروز از. نگذشتم اشتباهت از هم آسونیا همین به. دارم شرط واسهت هم من

 زن اسم به خالهای کن فراموش

 فراموش رو اونا میخوای رو رها اگر. بزن رو قیدشون داشتی، عوضی سهراب اون

 باشن عروسیت مراسم تو نه. کن

 میتونی؟. زندگیت تو نه

 داد جواب سریع درنگ لحظهای بدون:

 - نیستن چیزی که اونا میزنم رو عالم همهی قید رها بهخاطر من. قبوله!
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 خانه اب و برداشتم را موبایلم گوشی. شد راحت کمی خیالم. زدم بیجانی لبخند

 داد جواب علی که گرفتم تماس:

 - آبجی سالم.

 - خودمون؟ واحد تو یا اونجاست رها. علی سالم
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 - نیست که اینطرف نه.

 349  

 - دارم کارش بده بهش رو گوشی ما واحد برو.

 - میرم االن کن صبر باشه.

 داد جواب رها بعد چندلحظه:

 - آبجی؟ بله

 - سالم.

 - سالم.

 - هتل بیا تاکسی به بزن زنگ شو آماده.

 - افتاده؟ اتفاقی

 - دارم باهات مهمی کار بیا تو نه.

 - باشه.

 گفتم میکرد نگاهم خندهرو که آذین به رو و کردم قطع را تلفن:

 - شدی شلخته خیلی!
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 تکاند را شدهاش خاکی زانوهای.

 - مپرس که کشیدهام عشقی درد!

 - شدی که هم شاعر.

 - میکنه کاری همه آدم با عشق.

 - مرد اشکآلود صورت نمیخوام میاد، داره رها بشور رو صورتت حداقل برو

 ببینه رو آیندهش.

 کرد بغلم برادرانه.

 - کردی حقم در که بزرگواری نمیره یادم هیچوقت.
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 - کن خوشبخت رو رها فقط تو.

 - میذارم مایه واسهش جونم از.

 ایدب. داشت را دیگر فرصت یک دادن لیاقت  آذین. زدم لبخندی راحت خیال با

 میگرفتم، او از اساسی زهرچشم یک

 گرفتم که.

 چای فنجانم از راحت خیال با هم من میداد، تکان را پایش استرس با آذین

 مینوشیدم.

 - نمیخوری؟ رو چاییت چرا

 - میخوریم هم با بیاد رها نمیره، پایین گلوم از.
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 .شد وارد رها و شد زده در به تقهای که نوشیدم دیگر جرعهای و زدم لبخندی

 با رها. برخاست جایش از سریع آذین

 میکرد نگاهم خیره باشد کرده تعجب که انگار آذین دیدن.

 زدم لبخندی.

 - خوردی؟ رو سالمت

 به آذین که آمد من بهسمت و انداخت پایین را سرش و کرد سالمی تتهپته با

 رها. گرفت را دستش و رفت طرفش

 351  

 جخار آذین دستان از را دستش داشت سعی و کرد نگاهم چشمی زیر و ترس با

 کند.

 - بزنیم حرف میخوایم بشین آذین کنار. آبجی نداره اشکال.

 ارانگ زمین بر من میخ چون داشت؛ شک بود شنیده آنچه و گوشهایش به انگار

 دور بر دست آذین. بود چسبیده

 گرفته محکم را دستش همچنان اما نشاندش؛ خودش کنار و انداخت شانههایش

 به سربهزیر هم رها. بود

 بود زده زل کفشهایش.

 - نداره که کشیدن خجالت نامزدته آذین. باال بگیر رو سرت آبجی!

 زل چشمانش در عشق با آورد، باال را سرش و برد چانهاش زیر به دست آذین

 زد.

 - الهی بگردم دورت خانومم؟ خوبی.

 در سر هم هنوز انگار. بود آذین سمت نگاهش یک من، سمت نگاهش یک رها

 افتاده اتفاقی چه که بود نیاورده
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 در یندروغ شخصی با الکی و برداشتم را موبایلم گوشی آنها، به بیتوجه. است

 و کردم برقرار تماس خط آنطرف

 و ادمد در به را تکیهام. بستم سرم پشت را در و شدم خارج اتاق از صحبتکنان

 کشیدم عمیقی نفس.

 میشد نزدیک من به که دیدم دور از را محمدطاها.

 - وایستادی؟ اینجا چرا سالم

 351  

 - میکنن صحبت دارن هستن داخل رها و آذین سالم!

 کرد نگاهم تعجب با.

 - اومدی؟ کوتاه باالخره چی؟

 - بدم دیگه فرصت یه بهش که گرفتم تصمیم عاقالنه امروز.

 زد لبخندی.

 - ور دیگه فرصت یه دادن لیاقت خوبیه، پسر خیلی آذین! ثریا خوشحالم واقعاً

 داشت.

 - کردم رو فکر همین هم خودم.

 - دیگه بخور غصه کمتر. میکنه خوشبخت رو رها باش مطمئن.

 - طاها میترسم.
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 - میخواد رو رها جونودل با آذین میشناسم، خوب رو خودم جنس من. نترس.
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 - کنه پنهونکاری بگه، دروغ دوباره میترسم. نیست شکی عشقش به.

 - کنه اشتباه دوباره محاله آوردی، سرش تو که بالیی با.

 زد خنده زیر بلند هم بعد.

 - آوردی در رو بیچاره پدر!

 - بود حقش!
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 - بیرون؟ بیان لیلیومجنون تا وایستیم اینجا باید ما کی تا

 - داری؟ اونا چیکار. کن ولشون بریم بیا

 هم دستدردست و خندان رها و آذین شد؛ باز در که بود نشده تمام حرفم هنوز

 شدند خارج آن از.

 چرخاند محمدطاها و من بین را نگاهش آذین.

 - برین؟ میخواین جایی

 میرین جایی شما انگار ولی نه؛ که ما: محمدطاها.

 - بیرون بریم رها با میخوایم ثریا، اجازه با.

 زدم لبخندی.

 - باشه خونه۹ ساعت از قبل تا ولی برید؛ باشه.

 - خونه میارمش۹ تا باشه.

 - باش مواظبش آذین. بهتون بگذره خوش برید!

 - نیست چیزی که مواظبت میدم واسهش جونمم.

 آورد در زدن عوق ادای محمدطاها.

 -شو دور چشمم جلوی از زودتر برو. مردگنده زدی هم به رو حالم اَهاَه.

 - عذب مرتیکه عشقوعاشقی از میدونی؟ چی تو بابا برو!
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 - نه؟ یا میری

 داد خالی جا که کرد پرت آذین بهسمت لگدی محمدطاها.

 - بزنی؟ میخوای که خوردم رو حقت مگه بابا؟ چته

 - نشده عوض خودت با رها بردن از نظرم تا آذین برو.
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 شدند دور ما از خداحافظیکنان بلند، قدمهای با و کشید را رها دست هولزده.

*** 
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 گرفتم تماس آذین با که بود۹ به یکربع ساعت.

 - کجایید؟ آذین سالم

 - خونهایم نزدیک. سالم.

 - خداحافظ منتظرم پس.

 - خداحافظ.

 رنگیرنگی پاکتهای از کولهباری با رها و آمد در صدا به واحد زنگ بعد چنددقیقه

 شد وارد.

 - آبجی سالم.

 - گذشت؟ خوش سالم

 آمد کش لبخندش.

 - خیلی...
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 - خریدی؟ چیا ببینم کن باز بیا کردی؟ خرید اینهمه چهخبره. خداروشکر

 - بخره همهچیز واسم میکرد اصرار همهش آذین نمیخواستم؛ چیزی که من.

 آورد بیرون را موبایلی جعبه همه از اول.

 - آبجی؟ این خوشگله ببین
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 - کنن درست واسهت میدادم رو قبلیت گوشی همون چیکار؟ خریدی گوشی.

 - نرفت زیربار ولی گفتم آذین به هم من.

 کرد وصل شارژ به را موبایلش و شد بلند ذوق با.

 - باالتره مدل دو خودم گوشی از.

 - عزیزم باشه مبارکت.

 از. میکردم اظهارنظر هم خریدهایش دربارهی میکردم باز را جعبهها که همانطور

 و میگرفتم ایراد بعضیها

 حسابی روحیهاش. میکردم ذوق رها پابهپای که بودند زیبا آنقدر هم بعضی

 ته از ماه چند از بعد و بود شده خوب

 من از میکرد جرئت نه بود، شده گوشهگیر خیلی مدت این در. میخندید دل

 که میدانست چون بپرسد؛ چیزی

 میزد خانوادهمان به حرفی نه و میکنم دادوفریاد سرش.

 وجودی با کرد، تحمل را آذین از دوری ماه چند که صبور آنقدر. بود صبور رها

 را آذین چقدر میدانستم من که

 دارد دوست.
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 پرسیدن حتی تمام، آذین گفتم وقتی. بود گذاشته احترام من شعور و عقل به او

 356  

 که نیستم آدمی میدانست چون چرا؟

 رد مطمئنم. است حرفم پشت محکمی دلیل میدانست چون بزنم؛ حرفی الکی

 او چون شد؛ خواهد موفق زندگیاش

 است بردباریاش و صبر هم آن و دارد قوی صالح یک.

*** 

 .شدم خارج آپارتمانم در از کفشم پوشیدن با و برداشتم را ماشین ریموت سریع

 باالی مادر که قرآنی زیر از علی

 ـوسیدند*بـ را او هردو مادر پدر و شد رد بود گرفته سرش.

 بشی موفق انشاءاهلل داداش میکنم دعا واسهت: رها.

 کشید را رها لپ.

 - بره قربونت داداش مرسی.

 رفتم آسانسور بهسمت سریع.

 - شد دیر علی بدو.

 برد پشتیاش کوله در دست استرس با.

 - نه؟ یا آوردم رو جلسه به ورود کارت ببینم بذار

 - کن چک رو همهچیز نرفتیم تا همینجا.

 کشید را کولهپشتیاش زیپ.

 - بریم برداشتم، رو همهچیز.
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 سوار و کردیم خداحافظی بودند ایستاده راهرو در که رها و مادر و پدر به رو

 شدیم آسانسور.
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 دادم بهدستش و برداشتم عقب صندلی از را خوراکی کیسه.

 - بخور کولهت تو بذار اینارو نخوردی، که هم صبحونه.

 - دارم استرس.

 گفت میکرد وارسی اخم با را خوراکیها کیسه که همانطور هم بعد:

 - نمیرم که پیکنیک ببرم؟ کجا من رو خوراکی اینهمه!

 - برم قربونت میره ضعف دلت بشینی جا یه باید چندساعت خب.

 چپاند کولهاش درون را کیسه.

 - نیستم بشو تو حریف که من!

 کردم پیادهاش امتحانات حوزه جلوی.

 - باهات؟ بیام
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 - میرم خودم نیستم، که بچه بابا نه.

 - بیای تا میمونم منتظرت همینجا پس.

 - برمیگردم خودم من برو میشی خسته نمیخواد.

 - میشه دیرت عزیزم، برو. دیگه میمونم.

 شد دور و گذاشت هم روی خنده با را چشمهایش.
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 .شدم آنطرف و اینطرف ماشین صندلی روی و دادم گوش موزیک یکساعتی
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 درحال استرس از من علی بهجای

 .رفتم خیابان آنطرف بهسمت و شدم پیاده ماشین از. بودم خفهشدن

 در که همانطور و خریدم آبهویجبستنی

 مانداخت بهساعت نگاهی. خوردم را آبهویجم میکردم نگاه مردم تردد به پیادهرو

 میشد تمام دیگر ساعت دو.

 بود آذین. خورد زنگ موبایلم گوشی.

 - سالم.

 - داد؟ رو امتحانش علی سالم

 - میشه تموم دیگه دوساعت.

 - داشتم کارت نبودی هتل اومدم پس؟ کجایی تو.

 - شه تموم امتحانش منتظرم حوزه جلوی منم.

 - دارم کارت بیام بده آدرس پس! ایبابا.

 - نهنمیک کار مغزم دارم استرس بس از االن. اونجا بیا هتل میرم عصر کن صبر.

 - نباشی تنها باشم پیشت حداقل بیام رو آدرس بگو خب.

 - بدین انجام رو عقدتون کارای برید رها دنبال برو تو! نمیخواد.

 - دیگه بزنم حرف باهات میخواستم موضوع همین درباره خب.

 - کردی دیوونهم بگو؟ خب.

 - نمیشه که گوشی پشت.

 کشیدم کالفه هوفی.

 - هتل بیا عصر پس.
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 - چیزی؟ امری، کاری،! اکی اکی

 - خداحافظ باش رها و خودت مواظب. نه.

 - خداحافظ. همینطور هم تو.
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 کلهسرو که شدم پیاده و شدم ماشین سوار چندبار و کردم متر را خیابانها آنقدر

 از سریع دیدنش با. شد پیدا علی

 ایستادم روبهرویش لبخند با. کردم تند پا بهسمتش و شدم پیاده ماشین.

 - بود؟ چطور

 زد اطمینانبخشی لبخند.

 - خداروشکر بود خوب.

 شدم آویزان گردنش از و پریدم بیهوا.

 - الهی برم قربونت.

 استرس هم آنها که مادرم و پدر به اطالعدادن از بعد و شدیم ماشین سوار

 حرکت سنتی رستورانی بهسمت داشتند

 نشستیم کوهستانی آزاد فضای در تختی روی. کردم.

 - دارید؟ میل چی مهندس آقای خب

 زد لبخندی.
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 - نشدم قبول هنوز که من مهندسی؟ تا کو.

 - نکن شک دارم ایمان بهت من.

 - شدم عمر نصف من بیاد جوابا بخواد تا. شم قبول خداکنه.

 - جونت از دور!

 زدم چشمکی هم بعد.

 - نه؟ یا هستی دوغ و دلوجیگر پایه

 - عالی هم خیلی.

 روی دو هر. کشیدم سر را دوغم لیوان و خوردم حسابی داشتم جا که آنجایی تا

 شدیم پهن تخت!

 کشیدم عمیقی نفس.

 - میخوری؟ بازم. بود عالی وای

 داد تکان تندتند را دستش.

 - میترکم دارم نهنه!

 جلوی را علی. شدیم خانه راهی چای صرف از بعد و نشستیم ساعتی یک

 کردم پیاده آپارتمان.

 - بیاد در تنت از خستگی تا کن درستوحسابی استراحت یه برو.

 - کنم؟ جبران رو زحمتات چهجوری

 - من برای جبرانه بزرگترین بشی کسی خودت واسه همینکه.
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 رفتم هتل بهسمت و کردم خداحافظی تکبوقی با.

 بود نشسته منتظر دفترم در آذین.

 - هستی؟ اینجا کی از

 - کار تا چند اومده، پیش کار واسهش زد زنگ محمدطاها. اومدم ساعتیه یک

 کردم فکر. دادم انجام اومدم داشت

 میای دیرتر.

 - داره چشمام و کردم پرخوری حسابی هم ظهر. دارم کار عالمه یه هم خودم

 میره خواب.

 - میزنیم؟ حرف هم با بعد بخواب میخوای خب

 - بگی؟ میخواستی چی بینم بگو بیا. بابا نه

 - بگیریم هم با رو عروسی و عقد گرفتیم تصمیم رها و من راستش!

 پرسیدم تعجب با:

 - چرا؟ چی؟

 - بندازیم؟ فاصله بینش چی واسه آمادهست که همهچیز داره؟ اشکال مگه خب

 هست تو با مشورت یه حد در این

 خونوادهها به دادن اطالع از قبل.

 - کن صبر مدت یه عجلهایه؟ چه حاال.

 کرد نگاهم ماتمزده چشمانی با.
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 - بدبینی؟ بهم هنوز

 - رفت شد تموم کردیم حلش بود موضوع یه اون. نیست بدبینی بحث.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 347 صفحه  

 

 - کجاست؟ مشکل پس خب

 - کامالً موضوع این با رها گرفتید؟ تصمیم دوتاتون وقتی آخه من بگم چی

 موافقه؟

 - بزن حرف خودش با میخوای خدا به آره.

 - هست تو سر زیر همهش اینا میدونم که من.

 کشید آهی.

 - از تجربه یهبار من. میلرزه بدنم و تن روز هر. ثریا بشم دل یه میخوام

 خیالم میخوام داشتم، رو دستدادنش

 خودمه مال دیگه که بشه راحت.

 زدم لبخندی.

 - رو رضایتشون بزنید حرف خونوادهها با. دوتاست شما خوشبختی من آرزوی

 بگیرید.

 رفت اتاق در بهسمت لبخند با.
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 - میری؟ کجا حاال
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 - خونتون میایم شب بزنم، حرف بابا و مامان با میرم.

 - شب فردا. کنه استراحت راحت بذار رو امروز خستهست علی خبرته؟ چه

 بیاین.
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 - دیره آخه!

 - نک عصبی رو من کم ردکارت برو! چشمسفید پسره نمیگما هیچی من حاال هی.

 رایمب پلکهایم وزن تحمل توانایی واقعاً. گذاشتم میزم روی را سرم آذین رفتن با

 بود شده سخت!

 و ردمک اخمی. بود گرفته بهشدت گردنم. کردم باز را چشمم دستی تکانهای با

 کردم بلند میز روی از را سرم.

 - خوابیدی؟ اینجا چرا

 انداختم بود ایستاده محمدطاها که سرم باالی به نگاهی.

 - برد خوابم همینجا بود سنگین چشمام بس از سالم.

 - نهایی صحبتای واسه میان خالهاینا امشب. میرم دارم من. سالمعلیکم.

 زدم عمیق لبخندی.

 - شن خوشبخت.

 - نمیای؟ تو ممنون

 - نامزدیشون جشن انشاءاهلل. خونوادگیه جمع دیگه نه.

 گذاشت شانهام روی را دستش.

 - عزیزی پناه و من برای خونوادهمون اندازه به تو!

 - ـوس*بــبـ من طرف از هم مهرداد. داری لطف.
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 پوشید را کتش.

 - کنی یرانندگ نمیتونی میبینی اگه کن، استراحت خونه برو هم تو. رفتم من پس

 از یکی با بذار رو ماشین

 برو رانندهها.
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 کشیدم خمیازهای.

 - میرم پرید خوابم یهکم هم من برو تو باشه.

*** 

 متشبهس لبخند با. شدند اتاق وارد فربد با همراه دست به شیرینی جعبه پناه

 بوسیدم را گونهاش و رفتم.

 - باشه مبارکا عروسخانم،! بهبه.

 زد لبخندی.
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 - ممنونم.

 گرفت بهسمتم را شیرینی جعبه و.

 - شیرینی هم این.

 - دارهها خوردن شیرینی این.

 کردم بود انداخته سربهزیر متین، که فربد به رو.

 - جواهره تیکه یه پناه بشید، خوشبخت.
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 انداخت پناه به نگاهی عشق با.

 - باشماست حق. ممنونم.

 - بشنید بفرمایید.

 نشستم و دادم چای سفارش سریع.
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 کجاست؟ مهرداد پس: پناه

 - در هم سرآشپز صدای تا آشپزخونه، رفته. نمیشه بند جا یه که وروجک اون

 کی بهسالمتی خب! نمیاد نیاره

 میدید؟ رو اصلی شیرینی

 - میگیریم مراسم شه اکی کارامون یهکم. کردیم نامزد تازه زوده، که هنوز.

 - بهسالمتی.

 - جشن یه. کنیم دعوت هفته آخر واسه رو خونوادهت و تو که اومدیم امروز

 هنوز آخه گرفتیم جمعوجور نامزدی

 میان هم بیبیخاتون و آقابزرگ. بگیریم عروسی کی که نیست معلوم.

 - شده تنگ واسهشون خیلی دلم. میل کمال با حتماً.

 شد بلند جایش از.

 - داریم کار حسابی فربد، بریم دیگه پس.

 بست را کتش تکدکمه و ایستاد فربد.

 - اجازهتون با.

 - حاال بودید خب.

 - داریم کار خیلی.
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 برسونید سالم بهخونوادهتون من طرف از: فربد.

 - میرسونم رو بزرگیتون.
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 وارد یییهو مهرداد که برداشتم را شیرینی جعبه سر سریع فربد و پناه رفتن با

 جعبه روی که من دیدن با. شد اتاق

 زد شیطانی لبخندی بودم، شده خم شیرینی.

 - ؟میخوردی شیرینی یواشکی داشتی ثریاجون؟ نیست حساس معدهت تو مگه

 میکنهها، دعوات بیاد باباطاها

 بد بچهی ایِ  میگه دستت پشت میزنه!

 کردم اخمی بود، مانده همینم فقط.

 - نخوردم هنوز میکردم نگاهشون داشتم فقط من. شیطون پسر نهخیر.

 زدم چشمکی.

 - بخوریم؟ هم با میای

 - میکنه دعوا باباطاها.

 - بخوری دونه یه که میدم اجازه بهت من.

 انداخت جعبه درون خامهایهای نان به نگاهی و آمد بهسمتم جستوخیزکنان.

 - بخورم؟ دوتا میشه
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 - نهخیر.

 گفت کشیده و کرد لوس را خودش:

 - جون؟ ثریا!

 - نطوریای چطوره؟. میکنیم نصف باهم هم دیگه یکی. میخوریم یکی نفری. باشه

 نمیشه حساس هم معدهمون!

 نشست میز روی.
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 -جون آخ.

 - نیست نشستن جای میز رو مهرداد، پایین بیا.

 زدم مبل روی خودم کنار را دستم و.

 - بشین اینجا بیا.

 در ار نانخامهای کوچکش دست دو با. نشست کنارم سریع و داد گوش حرفم به

 آنقدر. میخورد و بود گرفته دست

 ،خوردنش شدن تمام از بعد. میرفت ضعف برایش لحظه هر دلم که بود شیرین

 پاک دستمال با را دهانش دور

 کردم روشن را دی.ای.ال و کردم.

 - برسم کارام به هم من میبینی خوشگل کارتون تا چند شما تا خب.

 کشید دراز مبل روی و آورد در را کفشش.

 - بذار میشا ماشا.
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 - خودم عشق چشم.

 - کن زیاد هم صداش.

 - اینطوری بشنوی، خودت فقط که میکنم تنظیم جوری رو صداش دیگه نه

 میشه من کار مزاحم.

 شد کارتون دیدن مشغول و زد کنار پیشانیاش روی از را مویش از تکهای.
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*** 

 آفتابگردان تخمهی پوست از پر را اطرافش و دور که همانطور سروصدا با علی

 بود فوتبال دیدن درحال بود؛ کرده

 تجذابی برایم فوتبال هیچوقت. شدم تلوزیون خیرهی و نشستم کنارش که

 به چندنفر میدهد معنی چه آخر! نداشت

 کنند؟ تماشا را آنها نفر میلیونها و بدوند توپ یک دنبال

 رد را، تخمهای پوست و پرید پایین مبل روی از گلی، موقعیت ازدستدادن با

 که میز روی میوهخوری بشقاب

 کوبید بودند بیشتر اطرافش پراکندهشدهی تخمهی پوستهای.

 - لعنتی!

 زدم شانهاش روی را دستم.

 - پسر؟ هی!

 کشید بهجلو را خودش دوباره.

 - صبرکن صبرکن.

 369  

 دادم تکانش بیشتر.

 - شمام با علی هی.

 - حساسشه جای میبینم، فوتبال دارم که میبینی. بذار ثریا بابا ای.

 میزد باال داشت آمپرم درجه کمکم.

 - دارم کارت میگم.

 گفت آرام و برگشت بهسمتم دادم با:

 - میزنی؟ داد چرا. چشم باشه
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 گرفتم بهسمتش را پاکت.

 - هست تو مال این.

 کرد اینطرفوآنطرفش و گرفت را پاکت.

 - هست؟ چی

 - گواهینامه واسه کردم ثبتنامت!

185 

 

 

 
 کرد کج کمی را لبش.

 - ندارم ماشین که من.

 - گواهینامه فقط دارن ماشین که اونایی همه مگه انشاءاهلل، میخری هم ماشین

 میگیرن؟
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 بود زده شمحبوب تیم که گلی و فوتبال از کالً. میکرد نگاهم خیره کجی، لبخند با

 بهسمت که بود شده غافل

 کردم اشاره تلوزیون.

 - زدنا گل!

 چرخید تلوزیون بهسمت سرش سریع.

 - چی؟ کی؟

 پرید باال و کشید دادی گل، تکرار صحنه دیدن با.

 - همینه! گل گل!
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 رفتم چشمغرهای.

 - بکن هم رو بابا مراعات.

 داد تکان تندتند را سرش.

 - باشه باشه.

 زدن حرف درحال رها. شدم خودم واحد وارد و دادم تکان سفٔ  تا روی از سری

 بود موبایلش گوشی با خندیدن و.

 گریکدی کنار هم هیچوقتی بود آذین کنار که موقعی تا بود، همین کارش کالً

 صحبت باهم تلفنی دائماً نبودند

 میکردند.

 دادم تکان سفٔ  تا روی از سری.

 - گوشیه این سوخت!

 گفت کشآمدهای لبخند با:
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 - میرسونه سالم هم ثریا!

 کردم گرد را چشمانم.

 - رسوندم؟ رو دوسر افعی اون سالم کی من

 میبینمت شب خودتباش مواظب: رها.

...- 

 - خداحافظ... هم من... چشم چشم.

 شدم لباسهایم بههمریختن مشغول کمدم در و رفتم اتاق بهسمت.

186 
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 آمد بهسمتم رها.

 - میکنی؟ چیکار داری

 انداختم زمین روی و کردم جدا چوبرختی از حرص با را لباسی.

 - نرفتم؟ خرید یه وقته چند میدونی امشب، واسه ندارم درست لباس یه! اوف

 نشست تخت لبهی.

 - خودت به اصالً وقته چند میدونی. میکنی کار درگیر رو خودت بس از

 نرسیدی؟

 کشیدم موهایم تا پیشانی روی از را دستم.

 - کنم؟ چیکار میگی

 - خودت جز هستی همه بهفکر. باش خودت بهفکر یهکم فقط هیچی!

 371  

 داد دستم مانتویی و شد بلند.

 - بریم بپوش رو این!

 - کجا؟

 - آرایشگاه!

 - آرایشگاه؟ برم که عروسم من مگه. رها کن ولم

 - برس خودت به هم یهکم بذار رنگ یه. شده مشکی موهات ریشه.

 - لباسه من اصلی معضل االن.

 کرد اینطرفوآنطرف را لباسها و رفت کمدم بهسمت.

 - ندارم بخوری درد به هیچچیز. تکرارین همهشون.
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 با ورگیپ پارچهای رویش که براق صورتی بهرنگ پایم مچ روی تا بلند لباسی

 میخورد سفید برجستهی گلهای

 کشید بیرون.

 - خوشگله خیلی این.

 کردم نوچی.

 - نمیشه اندازم تنگه واسهم این.

 کرد اینطرفوآنطرف کمی را لباس.

 - کن امتحانی یه حاال! باشهها تنگ نکنم فکر.

 نگت برایم آنقدر لباس این قبال! بود اندازه تعجب کمال در و پوشیدم را لباس

 اما نمیشد؛ بسته زیپش که بود

 االن...

 373  
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 کرد نگاهم غم با رها.

 - شدی الغر خیلی.

 کرد بغلم محکم هم بعد.

 - الهی بمیرم.

 گذاشتم کمرش پشت را دستم.

 - این االن نمیشدم، الغر اگر! شدم خوب هم خیلی تازه میکنی؟ چیه کارا این
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 بیچاره و نبود اندازم هم لباس

 میشدم.

 زدم چرخی و رفتم قدی آینه بهسمت.

 - نظرت؟

 چسباند بههم را شستش و اشاره انگشت.

 - عالی.

 - میپوشم رو همین پس خب.

 رها خواست به را موهایم. رفتیم آرایشگاه به هم با و نکردم را رها چاره باالخره

 هردو و کردم روشن عسلی رنگ

 شدیم آماده همانجا و کردیم مالیم آرایشی.
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 - دیر ااون دنبال بریم بخوایم تا برن، تاکسی با بابا و مامان به بزن زنگ یه رها

 میشه.

 - حاال میزنم اس علی به.

 - بزن زنگ رو، پیامت نبینه شاید.

 - باشه.

 با و آمد پیشوازمان به طاها محمدطاها، پدری بزرگ خانهی سالن به ورودمان با

 گفت لبخند:

 - کردید؟ دیر اینقدر چرا. اومدید خوش سالم

 جواب هردو. بودیم نفرها آخرین جزو ما و بودند آمده همه میگفت راست

 دادیم را سالمش.

 - آرایشگاه بودیم رفته.
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 کرد اشاره ورودی در نزدیک راهرو بهسمت.

 - کنید عوض اونجا میتونید رو لباساتون.

 هآین جلوی. آوردم در را شالم و مانتو. رفتیم راهرو بهسمت و دادیم تکان سری

 تمدید را رژلبم و مرتب را موهایم

 هک لبخندی با آذین. چرخید در بهسمت دویمان هر سر. شد باز اتاق در که کردم

 بود کرده پر را صورتش کل

 میکرد نگاهمان.

188 
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 - شدید خوشگل دوتا شما چقدر خدایا وای!

 بوسید را پیشانیاش و رفت رها بهسمت و:

 - عزیزم شدی ماه تیکه یه.

 - هستیم مریخ سیارهی هم ما هستن، ماه رهاخانوم فقط دیگه بله!

 - هسیار شبیه شده، عوض قیافت حسابی که هم تو. ثریاخانوم نکردم جسارت

 شدی زحل!

 زد ـینهاش*بهسـ مشتی رها.

 - نکن اذیت رو آبجیم.

 - چشم روی به ای.

 به آمدن حال در را محمدطاها که شدم خارج اتاق از و کردم نازک چشمی پشت
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 کتوشلوار آن در. دیدم سمت این

 بود شده معرکه واقعاً همرنگش کراوات و دودی.

 شد صورتم خیره و ایستاد روبهرویم لبخند با.

 - شدی خوشگل چقدر!

 ریخت فرو دلم در چیزی یکلحظه.

 - میبینه خوشگل چشمات.

 و مکن رهایش گونهام کنار یا بزنم گوشم پشت بودم دود ل که مویم از تکهای

 را بودم شده بیخیالش هم سر آخر

 376  

 زد گوشم پشت.

 - میاد بهت خیلی مو رنگ این.

 ما به مشکوک نگاهی آذین. شدند خارج آن از رها و آذین و شد باز اتاق در

 انداخت.

 - شده؟ خبری

 هم من. اومدی سریع اینجان دخترا گفتم بهت تا خبری؟ چه: محمدطاها

 نسوزونی آتیش که اومدم پشتسرت!

 گفت لودگی با و زد چشمکی آذین:

 - بسوزون؟ آتیش شدیم ما حاال پس اینطور که

 داد هلش راهرو ابتدای بهسمت محمدطاها.

 - نگو چرتوپرت برو بیا.

 خانواده فقط آنها میان از. بودند نفر۲۶۰ یا۲۰۰ شاید مهمانان جمع سر

 میشناختم را فربد و آذین محمدطاها،.
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 و آقابزرگ جمله از میشناختمشان که کسانی با احوالپرسی و سالم از بعد

 مشغول و نشستم مبلی روی بیبیخاتون،

 میکرد صحبت او با و بود آورده گیر را یکی کسی، هر. شدم اطرافم تماشای.
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 نشست کنارم علی.

 - رفت سر حوصلهمون بابا.

 - رفته؟ سر حوصلهت نیومده هنوز

 - اومدیم وقته خیلی ما اومدید، دیر شما.

 پرسیدم بیمقدمه:

 - ساره؟ از چهخبر

 کشید آهی.

 - سالمتی.

 - ندارید؟ مشکلی هم با

 - شم قبول دانشگاه خداکنه فقط. فعالً نه.

 - کردی تالش خیلی تو مطمئنم من میشی،.

 آمد بهسمتم دواندوان مهرداد.

 - ثریاجون سالم.

 نشاندمش زانویم روی و کردم بلندش
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 - پسر شدی خوشتیپ چه ماهت، رو به سالم.

 باال آرنج تا ار آستینش که سفید پیراهنی و کفشاسپرت با پاچهکوتاه بیلرسوتی

 بود پوشیده بود زده.

 کرد باز روبهرویم را مشتش و کرد ذوقی.

 - آوردم برات چی ببین.

 - بود دستش کف جلدیطالیی با مربعی شکل به بزرگ شکالتی.
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 - منه؟ مال

 آمدند در ـص*رقـ به بلندش و موهاینرم که برد پایین و باال را سرش.

 - خوردی؟ خودت

 - نگهداشتم تو واسه هم این خوردم من آره.

 کردم تشکری و برداشتم را شکالت.

 کرد اعتراض علی.

 - اینه؟ من حق بودم، کرده بغلت ساعت یک کو؟ من واسه پس

 اما ردیگ شکالتی و برد بیلرسوتش جیب در را دستش و شد آویزان لبهایش

 آورد بیرون من، شکالت با متفاوت.

191 

 

 

 
 - تو مال هم این بیا.

 انداخت شکالت به نگاهی علی.
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 -میخوام دادی ثریا به که اونا از من. الکیهاست شکالت این از این، نهخیر.

 - هم یکیش خوردم خودم رو یکیش. داد بهم دوتا فرهاد دایی. ندارم که اونا از

 ثریاجون دادم.

 آوردم در علی برای را زبونم.

 - میخورم هم همون یا بردار رو شکالتت یا هم حاال داره؟ رو هوام چه میبینی.
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 گفت مهرداد به رو و برداشت را شکالت سریع علی:

 - بده تا سه بگو بده بهت خواست چی هر داییفرهاد دیگه دفعه.

 گفت بامزهای لحن با و کرد کج را سرش مهرداد:

 - باشه.

 مهمانان سوتزدن و دست با که داشت ادامه مهرداد و علی بین درگیری هنوز

 دست که فربد و پناه حضور متوجه

 شدیم میشدند سالن وارد هم دست در.

 شدمی دنبالهدار و گشاد زانو از و میزد برق حسابی که طالییرنگ لباسی پناه

 ایتالیایی مدل را موهایش بود؛ پوشیده

 خودنمایی سرش روی شیریرنگ ریزریز گلهای از تاجی و بود کرده درست

 مشکی کتوشلواری هم فربد. میکرد

 بود نگفتنی که داشتم ذوق آنقدر. بود پوشیده طالییرنگ کراواتی با.

 ندنشست بود شده آماده برایشان که جایگاهی در و رفتند سالن باالی بهطرف.

 علی با راههم و گرفتم را مهرداد دست. میگفتند تبریک و میرفتند تکبهتک همه

 از بعد و رفتیم بهسمتشان

 نبینما دقیقا و جلویمان هم مهرداد که ایستادم محمدطاها کنار تبریکگفتن
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 بود ایستاده.

 طاها؟: فرهاد!

 فلش نور همزمان و چرخید بهسمتش سهنفرمان هر سر محمدطاها، صدازدن با

 کرد غافلگیرمان دوربین.
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 پسر؟ میکنی چیکار: محمدطاها

 انداخت عکسمان به نگاهی وسواس با فرهاد.

 - شده عکسی عجب.

 ببینم بیار: محمدطاها.

 بگیرم هم دیگه چندتای وایستین نه: فرهاد.

 ار دوربین فرهاد. انداختیم سهنفری هم دیگر عکس چند مختلف ژستهای در

 عکسها یکییکی و آورد بهسمتمان

 میداد نشانمان را.

191 

 

 

 
 کشید را دامنم مهرداد.

 - ببینم هم من ببینم، میخوام هم من.

 .بود دوربین در چهارنفرمان هر سر حال. کرد بغلش و شد خم محمدطاها

 ما از ناگهانی که عکسی همان شیرینی

 بود نشسته دلم به همه از بیشتر بود گرفته.
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 .شدند ـص*رقـ مشغول همه و نواخت شاد آهنگی دیجی شام، صرف از بعد

 پاشنه کفشهای آن در آنقدر

 در پایم از مهمانی وسط همانجا میخواست دلم که بودم شده اذیت سانتی۲۰

 381  

 زمین به را پاشنهاش آنقدر و بیاورم

 شود کنده تا بکوبم!

*** 

 ۸فصل

 گذاشتم میز روی را کاغذ برگه.

 - کردی رو تالشت همه تو میکنی؟ خودخوری اینقدر چرا نشده، چیزی که حاال.

 گفت میجوید را لبش که همانطور:

 - میدم کنکور باز دیگه سال!

 کرد اخمی پدر.

 - نیست راهی که اینجا تا شمال. خدا به حیفه کشیدی زحمت اینهمه.

 گفت اعتراض با مادر:

 - که ثریا از این رفت، کرد شوهر که رها از اون. شدن دور ازم بچههام همهی

 بهزور و هست قدم دو فاصلمون

 میشیم تنها تنهای بره اگه که علی از هم این میبینمش،.

 لد ور. آیندهش دنبال بره بذار. نکن خالی رو بچه این دل ته اینقدر خانوم: پدر

 نمیشه هیچی که بشینه تو و من.

 تنجا شده تموم سربازیم تازه من. دیگه جای برم نمیخواد دلم. نمیرم من: علی

 خودم چهارسال برم باز. پیداکردم
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 ورمجب که رو یکی این بودم، مجبور رو سربازی بکنم؟ دیگه شهر یه اسیر رو

 نیستم.
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 بودند آمده خانهمان به دانشگاه در علی قبولی خبر با هم پریا و ساره.

 آخه؟ میکنی لج چرا میگذره زود: ساره

 کرد اخمی علی.

 - دنیا؟ سر اون برم چهارسال که اینطوری؟ هستی راضی تو

 شمال هم اون عمران رشته. کردی رو خودت تالش تو نه؟ که چرا آره: ساره

 زودی هم چهارسال. خوبه خیلی

 میگذره.
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 شد بلند جایش از عصبانیت با علی.

 - خواستی خودت باشه یادت پس باشه!

 حسابی. کوبید هم به محکم را آپارتمان در و زد بیرون خانه از هم بعد و

 بود ریخته بههم اعصابش.

 گفت گرفته حالتی با ساره:

 - شد؟ ناراحت دستم از

 ناراحته شمال بهخاطر اون. عزیزم نه: مادر.

 بشه پیدا نفر هی اگه بگیرین؟ انتقالی واسهش کنی کاری نمیتونی ببین ثریا: پریا
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 کنه عوض باهاش رو جاش که

 383  

 بگیره انتقالی میتونه راحت.

 شدم بلند جایم از سریع.

 - بود؟ نرسیده خودم ذهن به چرا

 مکک و گرفتم تماس چندنفر با رفتم، اتاق به و برداشتم را موبایلم گوشی

 پیدا با میتوانست کسی شاید. خواستم

 کند کاری پارتیبازی و آشنا کردن!

 رفتم بهسمتش. شد آپارتمان وارد علی که بود گذشته۸ از ساعت.

 - سالم.

 افتادم راه سرش پشت. رفت اتاقش بهسمت و داد سالمی خسته صدایی با.

 - میکنیم درستش نخور غصه اینقدر.

 شد ولو تخت روی.

 - زدم رو قیدش... بیخیال!

 گفتم عصبی:

 - دنفرچن با میگیریم، انتقالی واسهت زدی؟ رو قیدش چی یعنی. نگو چرتوپرت

 اگر. هست شدنی. کردم صحبت

 .اولویت وت بذارن رو تو گفتم من. تهران میای میشی جابهجا بشه پیدا جایگزینی

 ترم دو ترم، یه که نشه پیدا هم اگر

 نداره غصه اینکه. تهران میدن انتقالی بهت راحت بعدش بخونی اونجا.

 پرید جایش از سریع که زد جوانه دلش در امیدی نور انگار.

 - هست؟ شدنی ثریا؟ میگی راست
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 - میکنم درستش شده هرطوری من. نباشه کارت تو آره.

 هر. رودب شمال به ترمی یک تا کردیم قانع را علی صحبتکردن، کلی با باالخره

 به حسابی و میآمد خانه به هفته

 شمال به مادرم و پدر اکثراً چندماه این در. میکرد شکایت و میزد غر جانمان

 بهخاطر. شود آرام کمی تا میرفتند
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 بهانه هم ساره میگشت، بهانه دنبال. بود کرده قهر کل به ساره با حرف، کالم یک

 طبق هم من. بود داده دستش

 سر وا به نتوانستم بار دوسه از بیشتر که بود زیاد درگیریهایم آنقدر معمول

 به بیشتر خیلی رها و آذین اما بزنم؛

 جهتو کل مرکز و نبود تنها هم یکروز ترم، یک این کل در. میرفتند دیدنش

 یک از بعد باالخره. بود شده خانواده

 از را خانوادهمان و شد تهران دانشگاه وارد و شد موافقت انتقالیاش با ترم

 اگر چون داد؛ نجات سردرگمی و تشویش

 میکرد بیچارهمان قطعاً میماند شمال همان در!

*** 

 متس دستگیره علی. زدم را ماشین ریموت. رفتیم پارکینگ بهسمت علی با

 کشید را ماشینم شاگرد.
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 - نشد باز! خرابه ریموتت بابا ای.

 پشت ماشین دزدگیر آمدن در صدا به با که زدم را ریموت دوباره لبخند با

 با و چرخید سمت آن به سرش سریاش،

 کشید را دستگیرهاش و انداخت ماشین به نگاهی تعجب.

 - شد؟ باز تو ریموت با چرا کیه؟ ماشین این

 گذاشتم دستش در را سفیدرنگ۲۲۲ ریموت و رفتم بهسمتش.

 - انگاری شماست ماشین!

 بود گردش در ماشین و من بین نگاهش.

 - یعنی... این...

 - دانشگاه برن پیاده پای نمیتونن که مهندس آقای! مهندس آقای بله!

 زد قهقهای و کرد بلندم زمین روی از.

 - ثریا عاشقتم!

 چرخاندم هوا در هم بعد.

 - عاشقتم.

 - شد بد حالم زمین بذارم.

 گذاشتم زمین برروی باذوق.

 - منه؟ مال جدیجدی

 زدم دل ته از لبخندی.

 - نمیرسید این از بیشتر وسعم کمه، اگه ببخش!

 بوسید محکم را گونهام.

 386  
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 - ثریا زیاده سرم از هم همین.
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 ستمنش کنارش سریع. شد سوار و کشید دستم از را ریموت نشد، حرفم منتظر.

 -نیومده گواهینامهت هنوز تو پسر هیهی!

 - میاد هم اون دیگه هفته تا فوقش شدم؛ قبول رو آزمونش که من.

 شد خارج پارکینگ از و زد استارت.

 - هک وقتی تا برگشتیم وقتی بزنی، باهاش چرخ یه میتونی کنارتم که االن

 رو ریموتش من نیومده گواهینامهت

 نمیدم بهت.

 موتری پارکینگ، در ماشین کردن پارک با و زدیم چرخ خیابانها در ساعتی یک

 توجه بدون و کشیدم دستش از را

 شدم آسانسور سوار ـزش*اعتراضآمیـ زدنهای صدا به.

*** 

 دبو امنوامان همهچیز. بود شده حاکم زمین بر سرمایش و سوز و زمستان دوباره

 انگار. نبود بدبختی از خبری و

 هب خیره! بود زده یخ و مانده جا حیاط در سرماخورده شیشه پشت در بدبختی

 باران خیابان به خوشرنگم چای بخار

 کنار در رها عکس دیدن با. خورد زنگ موبایلم گوشی که بودم زده زل خورده

 387  
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 دادم جواب و زدم لبخندی آذین:

 - آبجی جونم.

 دادم را جوابش که داد سالم شوق با.

 - دعوتین ما خونه شام امشب!

 - شدن کدبانو رهاخانوم انگار بهبه.

 - مجبورم االن نمیخواستم هم اگر. دیگه بله.

 - هستن؟ کیا خب

 - بابایآذین-مامان و شما فقط.

 - بدم؟ بهت کمک بیام میخوای

 - کردم خودم رو کارا همه نه.

 بود صبح۲۰ انداختم، ساعت به نگاهی.

 - االن؟ از!

 - کردم شروع االن همین از دیگه آره.

 - الهی برم قربونت.

 - نداری؟ کاری.ً فعال منتظریم، پس. آبجی خدانکنه

 - باش خودت مواظب.
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 - خداحافظ. دوستدارم. هستم.
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 - خداحافظ. هم من.

 مانده جا لبم روی لبخندی گوشی صفحه به خیره هم هنوز تماس قطعشدن با

 بود.

 .خستهکننده هم دلگیر، هم! خودش برای بود مکافاتی هم زمستانی جمعهی روز

 چرتی ناهار وقت تا دادم ترجیح

 میبردن خوابم میشدم اینطرفوآنطرف چه هر اما! بود بیکاری از بهتر هم باز بزنم،

 موبایلم گوشی دوباره که

 خورد زنگ.

 - خانوم سالم.

 - چطوری؟ سالم

 - چکارهای؟ ظهر امروز. عالی

 - هستم خونه! هیچی.

 - مهرداد با دنبالت میام آمادهشو پس.

 - برین؟ میخواین جایی

 - کنیم عوض حالوهوایی رستوران بریم آره.

 شد عمیقتر لبخندم.

 - منتظرم پس باشه.

 - خداحافظ دنبالت میام دیگه ساعت یک.

 - خداحافظ.

 389  

 عوض لباس دست چند و دادم خرج به وسواس حسابی شدنم آماده برای اینبار

 نیم. انداختم ساعت به نگاهی. کردم
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 ترساس با اتاق کف در شده پخشوپال لباسهای وسط در من و بود گذشته ساعت

 پالتوی باالخره. بودم ایستاده

 شمآرای داشتم. کردم انتخاب همرنگش شال و قهوهای نیمپوتهای با مشکی چرم

 گوشی که میکردم تکمیل را

 برداشتم را گوشی سریع خورد، زنگ موبایلم.

 - منتظریم پایین ما.

 - اومدم اومدم،.

 اتاق زا کیفدستیام برداشتن با و زدم ریمل مژههایم به سرهم پشت چندبار سریع

 و قطع باران. شدم خارج

 بهسمت دو با. داشت سردی سوز هوا و بود کرده باریدن به شروع برفریزی

 شدم سوار و رفتم ماشین.

 - سرده چه وای سالم!

 من به را خودش دوصندلی وسط از مهرداد. افتاد راه به و دادند را جوابم هردو

 بوسید را لپم محکم و رساند.

196 
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 - خودم فنچکوچولوی داشت مزهای چه ایجونم!

 ثریاجون؟ پیش جلو بیام هست اجازه بابا: مهرداد

 - بابایی خطرناکه نه.
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 - یهبار همین فقط.

 گفتم محمدطاها به رو:

 - دیگه بیاد بذار.

 - واسهت؟ عادت نشه بارا؟ یا همین فقط

 دو بین از کشانکشان را خودش و کوبید بههم محکم را دستهایش مهرداد

 روی کمکم با و رساند من به صندلی

 را بیرون که همانطور و داد تکیه ـینهام*بهسـ ساکت را سرش. نشست پاهایم

 تکان هم را پاهایش میکرد تماشا

 بیرون به شیشه از هردو حاال و کردم حلقه شکمش دور را دستم هم من. میداد

 بودیم زده زل.

 انداخت بهسمتمان نگاهی محمدطاها.

 - نمیشی؟ اذیت

 زدم لبخندی.

 - نه.

 یزیم بهسمت. بودیم ساکت سهنفر هر محمدطاها انتخابی رستوران به رسیدن تا

 از بعد. نشستیم و رفتیم سهنفره

 شود حاظر غذایمان تا گذاشتند میز روی را ساالد اول غذا، سفارش.

 391  

 گفت ذوق با مهرداد:

 - مکزیکی ذرت آخجون!

 دهانش در و برداشت ساالد ظرف روی از مکزیکی ذرت دانهای انگشت با و

 گذاشت.
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 کرد اخمی محمدطاها.

 دستت زودی. دست با نه میخورن غذا چنگال یا قاشق با. اشتباهه کارت مهرداد

- 

 کن تمیز دستمال با رو.

 جعبه از دستمالی و انداخت محمدطاها بهسمت نگاهی زیرچشمی مهرداد

 کشید دستمالکاغذی.

 مریخت بشقابش در و کردم جدا را سس از پر ذرتهای قاشقم با و زدم لبخندی.

 - تو واسه همهش.

 بشقاب در را قاشقش ناگهان اما کرد؛ خوردن به شروع کودکانهای ذوق با

 و نشست عقب ـینه*دستبهسـ. انداخت

 زد زل سرمان پشت نقطهای به.

 - نمیخوری؟ چرا نداری؟ دوست ذرت مگه عزیزم؟ شد چی
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 گفت بود کشیده درهم را ابروهایش که همانطور:

 391  

 - نمیخوام.

 - آخه؟ چرا

 گفت بیمقدمه:

 - شکلیه؟ چه بچهها مامان 
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 ابیجو هیچ. انداختم نبود من از بهتر وضعش که محمدطاها بهسمت نگاهی شوکه

 با میتوان چگونه. نداشتیم

 ار مادر ـوش*آغـ طعم کودکی از که او برای را موضوعی چنین کودکانه، منطقی

 داد؟ توضیح است نچشیده

 - میگن؟ اون به مامان

 سرمان پشت به همزمان محمدطاها و من سر. کرد اشاره سرمان پشت به و

 میزی دور نفره چهار خانوادهای. چرخید

 بودند غذا خوردن درحال خنده با و بودند نشسته.

 گرفت آنها از را غمگینش نگاه محمدطاها.

 - پسرم آره!

 - ندارم؟ مامان من چرا پس

 کمک یکدیگر از نگاه با هردو. کردیم نگاه یکدیگر به دوباره محمدطاها و من

 میخواستیم.

 - ندارم؟ من چرا. دارن مامان کالسمون بچههای همه

 غلشب رفتم، بهسمتش سریع. کرد ریش را دلم که چکید چشمش از اشکی قطره

 نشاندمش زانویم روی و کردم.

 393  

 کردم پاک را اشکش.

 - رو من داری، رو مادرجونت داری، رو پناه عمه داری، خوب بابای یه تو عزیزم

 داری.

 کشید کالفه پوفی محمدطاها.

 - واقعی مامان یه. میخوام مامان من اما...
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 حرفی او تا بودم زده زل محمدطاها به. بدهیم را جوابش چه که بودیم مانده واقعاً

 نگاه ما به ساکت هم او اما بزند؛

 ام گونه روی را دستش مهرداد. نداشت گفتن برای حرفی هم او انگار. میکرد

 خودش بهسمت را صورتم و گذاشت

 برگرداند:

 - ثریاجون؟

 کردم نگاهش لبخند با و شد کنده محمدطاها از نگاهم.

 - عزیزم جونم.

 زد زل چشمانم در زیبایش رنگی چشمهای با.
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 - میشی؟ مامانم تو

 بود شکهتر من از هم او. زدم زل محمدطاها به گشاد چشمهای با شوکه.

 394  

 - مهرداد!

 دبلن هقهقش و کرد پنهان غوشم*آ در را سرش که زد صدایش تحکم با آنقدر

 شد.

 - طاها؟

 - ثریا ببخش!

 - نداره اشکالی بچهست.
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 گذاشتند میز روی را غذایمان که میکردم نوازش آرام را موهایش.

 بوسیدم را موهایش روی.

 - .باشیم باهم شب تا امروز میدم قول بخوری، رو غذات باشی، خوبی پسر اگه

 میکنیم، خرید میریم، شهربازی

 خوبه؟ رهاجون خونه میریم هم شب

 کرد پاک را اشکش مشت با.

 - میدی؟ قول

 - عزیزم آره.

 - میده؟ اجازه بابا

 - میریم تایی سه.

 گفتم میکرد نگاهمان مغموم که محمدطاها به رو و:

 - باباییش؟ نه مگه

 زد لبخندی.

 - عزیزم آره.

 395  

 میرویم خانهاش به من با هم مهرداد و محمدطاها شب که دادم پیامی رها به.

 اب. رفتیم مرکزتجاری بهسمت ناهار صرف از بعد و کردیم راضیاش باالخره

 میکردم انتخاب لباس برایش وسواس

 و من دست دستش یک با. میکردیم بحث بچگانه لباسهای سر بر محمدطاها با و

 دست دیگرش دست با

 بازیشهر به. بودیم چرخیدن درحال پاساژ در لیلیکنان و بود گرفته را محمدطاها

 گذراندیم خوش حسابی و رفتیم.
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 خاطره آنقدر. کردیم ماشینسواری و خوردیم مکزیکی ذرت مهرداد خواست به

 دیگر که ساختیم برایش خوبی

 بود کرده فراموش را مادرشان و پسربچه دو آن و رستوران.

 شد باز در که نکشید دقیقه به. دادم فشار را آذین آپارتمان زنگ.
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 شکفت آذین گالزگل دیدنمان با.

 - اینجان کیا ببین! بهبه.

 داخل بهسمت کشیدم را مهرداد دست و دادم سالمی.

 ندارم رو دیدارت چشم که دورشو چشمم جلو از برو: محمدطاها!

 - آخه؟ چرا ایبابا

 396  

 با همچنان اما بودند؛ شده وارد هم آنها. آوردم در را مهرداد بندی کفشهای

 همیشه. میکردند بحث یکدیگر

 زعاج کردنشان کنترل در میشد، اضافه آنها به که هم علی. بود همین کارشان

 بودیم!

 داد بهدستش را شکالت جعبه محمدطاها. کرد بغلم محکم رها.

 - رو قابلت

 نداره

. 
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 - زحمت چرا

 کشیدی؟

 - دیگه شدیم مزاحم هم ما ببخش.

 - بفرمایید حرفیه چه میکنم خواهش.

 بوسید را مهرداد لپ مادر نشاندم؛ پایم روی را مهرداد و نشستم مادر کنار.

 - چطوره؟ ما پسر گل

 بوسید را لپش هم مهرداد.

 - خالهشهال خوبه.

 نشاندش پایش روی و کرد بغلش مادر.

 - گرفتید؟ یاد چی مهدتون تو ببینم بگو حاال خب

 - شعر فقط.

 - همین؟

 397  

 - کوچولوئم هنوز من آره.

 کرد ـل*بغـ را مهرداد و آمد بهسمتان علی.

 - شده ذره یه واسهش دلم رو، فنچ این من بدید!

 شد دور مان از بود کرده سوارش گردنش روی که همانطور و.

 کشید آهی مادر.

 - نیست، درست ولی داری؛ دوستش خیلی میدونم. بچرخ بچه این دور کمتر

 ثریا کرده عادت بدجوری بهت.

 - داره ـناه گـ نداره، مادر اون هم دارم، دوستش هم مامان؟ کنم چیکار.

111 
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 - نیستی بچه اون مادر تو ولی!

 ختم بچهاش و محمدطاها به من زندگی تمام بود، او با حق. گرفتم گاز را لبم

 میشد!

 گذاشت دستم روی را دستش.

 - بچه اون هم میشی داغون تو هم بگیره، زن محمدطاها روز فردا!

 و پدرآذین با صحبت مشغول که محمدطاها به نگاهی و شد خالی دلم ته ناگهان

 زن محمدطاها اگر. کردم بود پدرم

 نیست هم بیمیل من به چندان میدهد نشان که رفتارش چه؟ میگرفت!

 398  

 - بچه اون بهخاطر هم خودت، بهخاطر هم! بگیری فاصله یهکم بهتره ثریا.

 چه زندگیام و خودم با داشتم من. بود او با حق واقعاً انداختم، بهزیر را سرم

 مهرداد و محمدطاها عشقم میکردم؟

 زا گرفت دلم. بود مادرم حرفهای بر تاییدی مهرداد امروز حرف! بود شده نفسم

 شاید که خودم قلبی خواستهی

 فرزند همچون را مهرداد اما شوم؛ مادر نمیتوانستم من. نشود اجابت هیچوقت

 میداشتم دوست خودم.

*** 

 گذاشتم شانهاش روی را دستم.

 - میشه درست نخور غصه اینقدر.
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 فقط من کردم؟ چیکارش من مگه. شده سرد ازم نمیده، رو من جواب اصالً علی

- 

 درست شمال برو گفتم کالم یه

 تو اگه میگه میکنه؟ رو کار این من با چرا. باش آیندهت فکر به بخون رو

 راضی دوری به باشی من با میخواستی

 نمیشدی!

 - میشه درست همهچیز کن صبر فقط تو روشه، زیادی فشار هم اون.

 گفت بیمقدمه:

 - کنه ازدواج میخواد پریا!

 زدم پهنی لبخند.

 399  

 - طرف؟ هست کی حاال. عزیزم بهسالمتی

 - خب اما مثبته؛ جوابش که هم پریا کردن، خواستگاری فعالً. بابام دوست  پسر

 میکنه ناز داره.

 - شدم خوشحال واقعاً.

 - تظرمن بابام. دارم خواستگار منم چون بشه خبری حاالحاالها نکنم فکر خب ولی

 هست خواستگارم به من جواب!

 - هم؟ به اینا دارن ربطی چه

 - بهتره کنیم ازدواج باهم دوتامون که اینه نظرش خب!
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 - تو بهخاطر که نمیتونه اومده، پیش پریا واسه خوب موقعیت یه االن خب وا

 چی؟ علی پس ضمن در. کنه ردش

 خیلی داداشم میشه؟ چی زدی حرف خواستگار از تو بفهمه اگه که میدونی

 هستا غیرتی.

 - بگیره جدی نمیخواد اصالً اون انگار ولی میدونم؛!

 - دست میخواد. جلو نمیاد زندگی و خونه و پول بهخاطر اون. نیست هم اینطوریا

 بیاد پر.

 -. میگم هم االن نیست، مهم واسم اصالً چیزا این گفتم هم قبالً من خدا به

 411  

 رو درسش داره که االن خداروشکر

 کافیه من واسه همین میخونه،.

 زدم لبخندی.

 - میکنم درستش. میزنم حرف باهاش من.

 - پیشت اومدم من نگی!

 - شه معلوم تکلیف باید باالخره. میزنم حرف خودم طرف از راحت، خیالت

 نمیشه که اینجور!

 زدم گشادی لبخند.

 - دارم خوب نقشه یه من نگو، هیچی تو.

 - چی؟

 زدم چشمکی.

 - بره یادش غدبازی که بیارم سرش بالیی!
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*** 

 گذاشتم میز روی را میوه ظرف.

 - میخوره؟ هم درد به فیلمش حاال

 قشنگیه فیلم آره: مادر.

 کنم آشپزی مامانت وردست برم باید نباشه تلوزیون اگه منکه: پدر!

 گذاشتم بشقابش در و کندم پوست پرتقالی.

 - اینطوری سرنمیره حوصلهت بابا، هتل بیا روزایی یه.

 رفت لبخندم به چشمغرهای.

 411  

 - بذارم هتل اون تو رو پام نمیاد خوشم.

 برداشتم بشقابم از میوه قاچی و انداختم باال شانهای.

 - اومده خواستگار هم ساره و پریا واسه راستی!
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 اما دهد؛ نشان بیخیال را خودش داشت سعی که علی به نگاهی چشمی زیر

 بود کرده تیز حسابی را گوشهایش

 انداختم.

 نگفته چیزی من به که سلما بهسالمتی: مادر!

 - نیومده پیش موقعیتش حتماً.

 بود حرفهایمان و ما پیش حواسش تمام اما تلوزیون در علی چشمهای.
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 بیاد پیش خیره چی هر انشاءاهلل: پدر.

 - مافتادی عروسی دوتا. کنن شوهر هم با باید دخترش دوتا هر گفته عموسهراب

 انگاری!

 کرد علی به اشارهای نامحسوس مادر.

 - مثبته؟ دوتاشون جواب یعنی

 - نمیدونم رو ساره. چندان نمیاد بدش که پریا!

 کوبید بههم محکم را درش و رفت اتاقش بهسمت شد، بلند جایش از علی.

 411  

 زدم داد بلند:

 - روانی؟ چته

 گفتم مادرم و پدر به رو:

 - میدنا شوهر رو دختره بکنید؟ فکری یه نمیخواید واقعاً!

 ذارمب پیش پا براش که منه وظیفهی بخواد، خودش وسط؟ این بگم چی من: پدر.

 میخواد که بچهم: مادر.

 - اون باالخره بمونه، پاش چندسال هم ساره چیه؟ برای کردناش دلدل این پس

 سنی یه تو دختر جوونه، هم

 زا من بیفکر داداش بهخاطر رو موقعیتهاش که نمیتونه داره؛ خوب خواستگار

 بده دست!

 ایستاد روبهرویمان و خارج اتاق از علی:

 - کنه شوهر بره خب بده؟ دست از گفتم من مگه!

 شدم بلند جایم از.

 - میدادی؟ گوش رو ما حرفای یواشکی داشتی
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 - میخواد شوهر دلش خیلی اگر کنه شوهر بره بگو بهش برو!

 - بگو برو خودت بگم؟ که چه من به.

 - بزنم حرف باهاش نمیخواد دلم من.

 بستم را در و شدم اتاق وارد سرش پشت افتاد، راه اتاقش بهسمت.
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 - میکنی؟ اینجوری چرا نمیخوایش؟ تو مگه میاری؟ که چیه الکی بهونههای این

 میدیا دستش از.

 - آسمونجل؟ القبای یه من به من؟ به میده رو ساره عموبیژن کردی فکر! هه

 کردم اخمی.

 - تموم که درست. باشی اینجوری دیگه دوسهسال فوقش تو. نباف چرتوپرت

 رو شغلی موقعیتهای بهترین شه،

 بیاری بهدست میتونی.

 - من واسه سهسال! شوهر دنبال افتاده االن همین از که ساره. من خواهر کن ولم

 میکنه؟ صبر

 - داره، خواستگار دختری هر. هست تو با دلش اون. شوهر دنیال نیوفتاده اون

 افتاده که نیست این بهمعنی این

 کنه ازدواج یکیشون با باید حتما و شوهر دنبال.

 - نمیکنه صبر اون حال هر به!
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 - عدب بشه، قرص دلش حداقل خواستگاریش برو تو. نکنه صبر اگه داره هم حق

 بگیر عروسی شد تموم درست که.

 - بگیرم؟ خونه پول کدوم با بگیرم؟ عروسی پول کدوم با شد تموم درسم

 - پسانداز تو هواس مقدار یه االن همین. نیست بیفکر بابا نیستیم، بیفکر ما اینقدر

 خونه پیش پول گذاشته، کنار
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 .نکرد عملش خرج رو اون حتی نداشته، خبر پساندازه اون از کسی. هست هم

 که گفت من به پیش چندوقت

 هم من برگردونه، من به گذاشته کنار که اندازه پس اون از رو عمل پول میخواد

 راه درستوحسابی دعوای یه

 کم یه نباش، نگران هم تو. اومد کوتاه تا بودم قهر باهاش چندروزی و انداختم

 خواهرتم هم من خب ولی هست

 میکنم کمک بهت.

 - بدهکارم بهت خیلی هم االن همین. باشم تو دین زیر نمیخوام من.

 - بشین. رو بحث این کن تمومش لطفاً. ندارن رو حرفا این باهم که خونواده یه

 اول همین ساره کن، رو فکرات

 هداشت میخواد فقط نمیخواد، باالشهر خونه آنچنانی، مدل ماشین تو از زندگی

 شه راحت خیالش تا باشدت.

 - از تونمن میترسم بزنن، ـینهم*سـ به رد دست برم میترسم. میترسم بهخدا ثریا

 و ناز تو ساره. بیام بر پسش

 همه کنم فراهم واسش نتونم و بخواد چیزی ازم روزی یه اگر شده؛ بزرگ نعمت

 دارم دوسش که کسی جلو غرورم
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 میشکنه.

 - یداپ واست نیمهوقت کار یه فعالً میکنم سفارش من. نخور رو چیزا این غصه تو

 با متناسب که چیزی کنیم،

 بری باید اونوقت. باشی داشته هم کم درآمد یه بتونی که باشه رشتهت

 415  

 میرهها دستت از خواستگاریش،.

 گذاشت سرم روی را چانهاش. کرد بغلم و آمد بهسمتم.

 - برسی دلت بهمراد هم تو امیدوارم.

 - رهاست و تو خوشبختی من دل مراد.
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 - خودت جز هستی همه بهفکر. کن ول رو رها منو.

 - هم خیلی میکنم؛ زندگی شما کنار دارم هم من ندارم، فکری که خودم

 شلوغه دورم اینکه از خوشحالم.

 - بکنی زندگیت مورد در اساسی فکر یه باید ولی.

 - آخه؟ فکری چه

 - مهرداده و محمدطاها من منظور!

 شدم خیره چشمانش به و کردم سکوت لحظهای.

 - چیه؟ منظورت

 - داره دوستت محمدطاها!
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 ردمک نگاهش تعجب با و کشیدم عقب خوردم، تکانی که گفت ناگهانی آنقدر.

 - گفتی؟ چی

 زد لبخندی.
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 - میارن در چنگم از رو خواهرام بیخاصیت دوتا این میدونستم هم اولش همون!

 - تو؟ میگی چی

 - پیشته دلش محمدطاها که گفت بهم آذین.

 انداختم پایین را سرم و گرفتم گاز را لبم.

 - چه آذین چه ندارن، عقل دوتاشون که من بهنظر. بشی معذب نمیخواد حاال

 نیاورد هم داماد از ما شانس. طاها.

 واال...

 من به حسم. بود کرده خوش جا لبم روی لبخندی آمدم، بیرون اتاق از وقتی

 را من هم محمدطاها بود، نگفته دروغ

 میخواست.

 زدم اس ساره به و آوردم در را موبایلم گوشی.

 - باش آماده. میرسیم خدمت بهزودی عروسخانوم!

 داد جواب که نکشید دقیقه به.

 - زدی؟ حرف باهاش ثریا وای

 کردم تایپ.

 .شه حل باید که هست هم مسائل سری یه شد، حل که بود مسائل سری یه آره

- 

 پر دست با تا کن صبر چندماه
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 بیایم.

 - بود عمرم خبر بهترین! ثریا بگردم دورت الهی.

115 
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 - سراغت بیاد خودش بذار باش، نداشته کاری علی به فعالً.

 - یعنی؟ میاد

 - نکن شک!

 حس شیرینترین داشتن زنداداش. زدم ساره اسم و چت صفحه به لبخندی

 کار خودم روی حسابی باید. دنیاست

 بدهم حرصش و بیاورم در خواهرشوهربازی کمی بتوانم تا کنم!

*** 

 شد وارد محمدطاها که بودم زده زل خیابان به پنجره پشت از بیحوصله.

 - امروز؟ اومدی زود. بهخیر صبح سالم

 رفتم بهسمتش و گرفتم فاصله پنجره از.

 - خوردی؟ صبحونه. نبرد هم خوابم شدم بیدار زود صبح آره. سالم

 -نه.

 - بچینن رو میز میگم االن پس.

 نشستم شیریرنگ مبل روی صبحانه سفارش از بعد.

 -. نیست پیداشون اصال که رها و آذین. شده خلوت برمون و دور چقدر روزا این
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 نامزدشه سرگرم که هم پناه.

 نشست روبهرویم.

 - رها بهونه به آذین اونوقتا. سکوت اینهمه از میگیره دلم واقعاً روزا این هم من

 418  

 رها که االن بود، پالس اینجا

 بخوره جم کنارش از نکنم فک داره خونهش تو رو!

 زدم عمیقی لبخند.

 - میکنم خداروشکر خوشبختن و خوشحال اینکه از.

 - ثریا؟

 برگرداندم بهسمتش را سرم.

 - هوم؟

 داد تکان چندباری را سرش و کرد نگاهم عمیق.

 - هیچی هیچی.

 - رو؟ حرفت بگو خب

 زد را حرفش باالخره و کرد اینپاوآنپا کمی.

 - مسافرت بریم بیا عید امسال!
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 کردم نگاهش تعجب با.

 - هتل وجود با هم اون نمیتونیم، اصالً که عید عید؟ هم اون مسافرت؟.
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 - یسازه،نم پرستارش با مهرداد. شدم خسته زندگیم یکنواختی از. هتل بابای گور

 هم، به ریخته زندگیم همهچیز

 419  

 دارم آرامش به نیاز.

 وارد هتل خدمه از تن دو. بودم شده کالفه هم من بود، هم من دل حرف حرفش

 چیدند را صبحانه میز و شدند.

 ریختم چای گرد چینی فنجانهای در.

 - ببریم هم رها و آذین. کنم هماهنگ هم خونوادهم با باید. میکنم فکر بهش.

 کردم نگاهش لبخند با.

 - چیه؟ نظرت

 - میگذره خوش بیشتر باشیم شلوغتر چی هر. خوب هم خیلی.

 - بریم؟ کجا که کردی رو فکرش

 - شمال.

 - کردی رو همهجاش فکر پس.

 داد تکان را سرش.

 - دارم دیگه فکر یه من اما.

 نوشید چایش از جرعهای.

 - فکری؟ چه

 - به اینطوری. برگردیم عید از قبل و بمونیم یههفته بریم، دیگه هفته بهنظرم

 تو بعدم. نمیخوره ضربه هم کارمون

 شلوغه جادهها شلوغه، همهجا ایامعید.

 - نیست هم بدی فکر.
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 - میگیریم انرژی حسابی ایامعید، مشغلههای شروع از قبل اینطوری.

 411  

 - میدم خبر بهت میکنم اکی رو مقدماتش من. بخوای تو هرطور باشه.

 - شیم هماهنگ همه بگم، بقیه به هم من تا بده خبر زودتر پس باشه.

*** 

 شدم وارد و درآوردم در جلوی را کفشم.

 - بیار چایی یهاستکان رها. خستگی از مردم وای.

 نشست کنارم دست به تلوزیون ریموت آذین که شدم ولو مبل روی.

117 

 

 

 
 - بار؟ و کار از چهخبر

 - میری؟ هم سرکار میکنی؟ چیکار تو. همیشه مثل

 - بده؟ رو بچههام و زن نون کی سرکار نرم اگه. بابا آره!

 - افتادی خونه تو شب تا صبح میدونم منکه. حاال نیا ادا.

 - خانومتم آبجی خدمت در هم بعدش. میرم ظهر تا صبح از خدا به نه.

 گذاشت جلویمان را سینی رها.

 - کنم؟ درست داری دوست چی شام

 - بهتون بزنم سر فقط اومدم. خونه میرم نمیمونم که شام.

 - میخوای. هتل برو اینطرف از صبح میمونی، هم شب میکنم، درست شام من

 کنی؟ چیکار تنهایی خونه بری
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 کرد اعتراض آذین که بود نشده خارج دهنم از حرفم هنوز.

 411  

 - هم محمدطاها و مهرداد میزنم زنگ میندازیم، راه جوجهکباب. نیار بهونه دیگه

 بیان.

 رفت چشمغرهای رها.

 - مامانت خونه برو پاشو هم تو. باشم تنها خواهرم با میخوام. نکرده الزم.

 کرد نگاهش مظلوم آذین.

 - خوبه؟ نیاد محمدطاها چشم حاال؟ میزنی چرا

 - خوبه هم خیلی آره.

 - کرده؟ چیکارت مگه افتادی؟ لج محمدطاها با اینقدر چرا

 رفت آشپزخانه بهسمت بیجواب و شد بلند جایش از حرص با.

 کرد خندهای آذین.

 - تو! همیش حسودیش کنی توجه بهش هم تو و باشه داشته دوست کسی اینکه از

 خودش واسه فقط رو توجهت و

 کردی لوسش بس از میخواد،.

 او به نسبت هم من و میخواهد را من محمدطاها که میآورد رویم به داشت علناً

 نیستم بیمیل.

 زدم صدایش اخم با:

 - آذین!

 - خب؟ چته

 - میزنی؟ طعنه من به داری همهش مدته یه چیه جریان

 - آخه؟ جریانی چه هیچی
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 411  
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 کوبیدم بهصورتش محکم و برداشتم را مبل کوسن.

 - بگو رو راستش مرض.

 مسخرهای لحن با و گرفت جلویش بعدی ضربه از جلوگیری برای را دستش

 گفت:

 - بروسلی دده ثریا!

 پرت بهطرفش را کوسن محکم دیگر اینبار و کردم کنترل را خندهام بهزور

 گرفتش هوا در که کردم.

 - واضحتر؟ این از میخوادت، بیچاره خب

 تگف دستبهکمر بود بعید آرامش شخصیت از که طلبکارانهای لحن با رها:

 - نمیدیم شوهر دختر ما بخواد که میخواد میکنی؟ اذیت رو آبجیم چقدر بسه!

 میزد حرف مامانها مثل. بود جدی هم خیلی اتفاقاً که کردم نگاهش تعجب با.

 وابج نمیتونیم که ما میاد، واسهش خواستگار دمبخت دختر دیگه عزیزم: آذین

 بخواد خودش اگه بدیم رد!

 - الکیه؟ کردی فکر! بیاد که میاد

 - شاید کنه، شوهر ثریا بذاری نمیخوای داری شوهر خودت بدجنسی، خیلی تو

 بخواد شوهر دلش!

 413  
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 کشیدم جیغی:

 - میکشمت آذین...

 غجی اطوار ادا با که همانطور. کشیدم چنگ به را موهایش و کردم حمله بهطرفش

 میزد، دستم روی و میکشید

 داشت خالصیاش در سعی.

 - محمدطاها بیچاره اصالً؟ میگیره وتور کی بروسلی دده وای.

 شد بلند اخم با رها.

 - نزنی کتکش هم من جای اگه مدیونی ثریا. حقته!

 - میشه کچل شوهرت اونوقت میگیرم، مو ریزش! ایخدا.

 کردم باز را چنگم.

 - نشد کنده هم یهدونه سفته موهات ریشه اونقدر!

 گذاشت سرش روی را دستش.

 - میترشی که میکنی رو کارا همین!

 گفتم بودم شده نیمخیز که حالی در:

 - میرما؟ میشم پا

 گرفت را دستم سریع.
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 - کردم شوخی بابا بشین.
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 پرسید جدی و نشاند خودش کنار و کشید را دستم رها:

 - چیه؟ نظرت خواستگاریت بیاد محمدطاها واقعاً حاال

 آذین میدانستم چون دادم؛ نشان بیخیال را خودم اما بود؛ معلوم که نظرم

 را خبرها همه و است دوجانبه جاسوس

 میرساند محمدطاها به.

 - میکنم فکر بهش اومد وقت هر! نکردم فکر بهش هنوز.

 بدی رد جواب بهش میترسه بیچاره آخه: آذین.

 باید حاالحاالها میخواد، رو من خواهری اگه. منفی یا مثبته جواب یا بههرحال: رها

 میگی بهش هم شما! بیاد و بره

 نمیدیم شوهر آسونی همین به دختر ما که.

 میدانستم. بههمریخت حالم دوباره لعنتیاش وصیتنامهی و خسرو یادآوری با

 هم محمدطاها کردنهای دلدل

 را هتل سهام درصد۶۰ میکردم، ازدواج او با من اگر. است موضوع همین بهخاطر

 کمی بهتازگی. میدادم دست از

 رآوردهب سر تازه مشکل این با. پرمیکشید داشت کمکم که داشتم، خیال آرامش

 از دوتن اگر میکردم؟ باید چه

 بود، آورده وصیتنامهاش در را اسمشان و بودند خسرو قبول مورد که اشخاصی

 زندگی در مردی که میکردند تأیید

 ۶ بهراحتی است، من1 فکر پیرخرفت آن. میگرفتند من از را هتل سهام درصد

 415  

 نمیخواست حتی. بود کرده را همهجا

 خب. برود پایین بهراحتی گلویم از خنک آب جرعه یک هم مردنش از بعد
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 کرده فکر خودش پیش است معلوم

 و عشق حسابی پولهایش با است کرده ازدواج او با ثروت بهخاطر که دختری

 مرد با بعدهم میکند، صفا

 میخندد گور در او نداشته ریش به و میکند ازدواج دلخواهش.

 زد لبخندی که خواند را ذهنم آذین.

 - بره دستت از هتل اون نمیذاریم محمدطاها و من! نباش هتل سهام نگران!

 - چطوری؟

 - رو سهمت میخریم.

 زدم پوزخندی.

 - هست؟ دوهزار قرون یه

 - میخریمش هم رو میذاریم میکنیم جمعوجور رو همهچیز باالخره.

 پرید صحبتمان وسط بود شده گیج که رها.

 - محمدطاها؟ یا بفروشی رو سهمت میخوای تو چیه؟ منظورتون

 - هیچکدوم.
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 - میگه؟ چی آذین پس

 از و کشیدم آهی. میفهمیدند همه که باالخره. نبود راهی میگفتم، را جریان باید

 و گفتم برایش خسرو وصیت
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 شد گرد چشمهایش. شروطها و شرط.

 - برداره؟ سرت از دست نمیخواد هم مردنش از بعد حتی! عوضی پیرمرد

 - نمیداد کسی به مفت نون. بود عادتش.

 - کنی؟ چیکار میخوای حاال

 - میکنم زندگی دارم منکه هیچی.

 - چی؟ محمدطاها پس

 - کنم فکر بهش که نگرفتم قرار موقعیتش تو هنوز.

 کرد نگاهم ناراحتی با.

 - اتفاقای خودبهخود بگیره قرار موقعیتش تو وقتی آدم. میگی راست

 چیزی اون با کل به که میفته غیرمنتظرهای

 میکنه فرق آسمون تا زمین میکردی رو فکرش که.

 کرد عوض را بحث و شد بلند جایش از آذین.

 - بندازم؟ راه رو منتقل برم من آمادهست جوجهها! خانوم

 - میزنیم سیخ ثریا و من بری تو تا.

 - میخوردیم چیزی یه کنین اذیت اینقدر رو خودتون نمیخواست.

 هم ورد بشینیم قراره صبح تا... و سیتی صفا حسابی امشب حرفیه؟ چه: آذین

 بگذرونیم خوش.

 417  

 نوزه نرسید؛ سفره پای به اصالً. دادیم را جوجهکبابها ترتیب بالکن در همانجا

 از داغداغ بود، نشده کباب سیخی

 هانداخت شانههایمان روی مسافرتی پتوهای. میخوردیم و میکردیم جدا سیخ سر

 بودیم ایستاده منقل دور و بودیم.
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 جوجهکبابها خوردن از بعد. بود شده هم بخش ـذت*لـ برایمان هوا سردی انگار

 جلوی تنقالت یکعالمه با

 .یدیمد فیلمترسناک تاریکی در و شدیم ولو کوسنها و بالشتک روی تلوزیون

 با فقط و بودم بـرده پتو زیر را سرم

 یمنفهمید که بود خوبی شب آنقدر. بودم زده زل تلوزیون به چشمهایم از یکی

 برد خوابمان کی.

 بود، روشن تلوزیون. آوردم بیرون پتو زیر از را سرم و دادم تکانی را گردنم

 روی طرفی، کدام هر هم رها و آذین

 را تلوزیون و برداشتم را ریموت. بود بـرده خوابشان پتو زیر و ها کوسن

 همانجا که بودم گیج آنقدر. کردم خاموش

 خوابیدم و پیچیدم دورم را پتویم گذاشتم، کوسنی روی را سرم دوباره.

 معمول طبق که همانطور رها و آذین. شدم بیدار خواب از ترقوتروقی صدای با

 کردن کلکل و چانهزدن درحال

 میکردند آماده را صبحانه بودند.

111 
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 - تسررف ببین. سرده نه میگی هی کن، خاموش رو زیرش گرمه شیر میگم بهت

 میگیره لکه حاال گاز، به زد گند.

 - خوشگلم خانوم میکنم تمیزش خودم.
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 - نممیک تمیز میگی هم بعد میکنی، خرابکاری همیشه. نمیکنی، تمیز هم آخر

 کنم تمیز باید خودم!

 - میدم قول میکنم تمیز رو یکی این.

 شدم آشپرخانه وارد و کردم صاف را ژولیدهام موهای کمی.

 - میکنید؟ بحث هم با صبحی چی، سر. بهخیر صبح سالم

 دادند را سالمم جواب هردو.

 - میکنه دعوا رو من همیشه خواهرت این!

 گرفتم کودکانهای لحن خودش همچون هم من.

 - هستی بدی بچه تو آخه!

 را رویم و دست. شدم سرویسبهداشتی وارد و نشدم کردنش اعتراض منتظر

 برگشتم آشپزخانه به دوباره و شستم

 دیدم اجاقگاز کردن تمیز مشغول را آذین که.

 عاشق .گذاشت جلویم شیرخرما لیوانی رها که نشستم و کشیدم عقب را صندلی

 زدم لبخندی. بودم شیرخرما.

 - خواهری مرسی.

 419  

 - جونت نوش.

 گفت میسابید را اجاقگاز حسابی که آذین به رو رها:

 میکنی تمیز بعداً بخور رو صبحونهت بیا.

 نیمیک تمیزش میگفت میکنم، تمیزش خودم نمیگفت. زدم خنده زیر پقی!

 کنم، ول هم این. کند خواهرت دیشب رو نصفش که داشتم مو تار دوتا: آذین

 میکنی تو دیگشم نصف.
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 خانهشان به هروقت. گرفت خودش برای لقمهای و انداخت باال شانهای رها

 میگرفتم انژری مدتها تا میآمدم.

 بود خوب حسابی دلشان خوب حال با دلم حال.

*** 

 آمد بهسمتم آذین که گذاشتم ماشینم عقب صندوق در را چمدانم.

 - بیاری نمیخواد رو ماشینت دیگه تو هست ماشین تا چند.

 - نفریم چهار خودمون ما بابا نه.

 - میان من با علی و بابا مامان،.

 کردم اخم.
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 - چی؟ من پس

 - داره جا بیا محمدطاها با تو.

 411  

 - خودش ماشین با میخواست علی تازه. راحتترم خودم ماشین با من نمیخواد

 کردم راضیش زوری یه به بیاد،.

 برداشت را آفتابیاش عینک.

 - بیای اون ماشین با کنم راضیت که خواست ازم محمدطاها!

 کردم نگاهش تعجب با.

 - بشه؟ چی که
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 انداخت باال شانهای.

 - بری اون با تو داره دوست.

 زد چشکمی و.

 - بزنه بهت حرفایی یه بخواد شاید!

 جویدن را لبم کردم شروع.

 - قدم هی گذاشته پیش پا که حاال. بشه شروع جایی یه از باید باالخره ثریا، ببین

 نمیبینی ضرر سمتش، برو تو هم.

 هی چطوری نمیدونه فقط. میدونم رفیقشم منکه دیگه رو این باهاته، دلش اون

 بهت قدم یه که کنه باز راهی

 بزنه رو دلش حرف بتونه بشه نزدیک.

 کشید ریشش به را دستش.

 - نکن ضایع منو بمیره تن این.

 گفتم کالفه:

 - معذبم جوریم، یه آخه.

 411  

 - تنها هم، با رفتید بیرون هزاربار جایی؟ میرید هم با شما باره اولین مگه ایبابا

 بودید.

 - میکنه فرق اینبار آخه.

 - باشید راحت که خودمون پیش میبرم من هم مهرداد. نمیکنه فرق هم هیچ.

 گفتم سریع:

 - باشه هم مهرداد نه.

 زد لبخندی.
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 - بدم؟ رو اکی پس. باشین راحت میخواستم آخه

 آمد بهسمتمان دست به ساک علی.
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 - میکنید؟ پچپچ ساعته دو چیه

 کرد شوت ماشینم عقب صندوق در را ساکش هم بعد.

 - داریم که خالی جای نیاره، ماشین میگفتم ثریا به داشتم.

 کرد ریز را چشمش.

 - خالی؟ جای کدوم

 جلوی شیشه از را سرش رها. شدند خارج آپارتمان ورودی از هم پدر و مادر

 آورد بیرون ماشین.

 411  

 - شد دیر دیگه بریم بیاین میکنین؟ چیکار دوساعته.

 اومدیم عزیزم، باشه: آذین.

 گرفت را چمدانش و رفت پدرم بهسمت هم بعد.

 -. میاد محمدطاها با هم ثریا من، ماشین تو بیاید علی و مادر و شما آقاجون

 ماشین نمیخواد دیگه اینجوری

 بیاریم اضافی.

 نقدرای که بود بارم اولین. داشتند خبرهایی هم آنها انگار کرد، من به نگاهی پدر

 معذب و میکشیدم خجالت
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 میشدم.

 برداشت را ساکش علی.

 - بهتره اینطوری بابا آره!

 شمچ که بیچاره آذین با رفتارش! نداشتم بههیچوجه دیگر را یکی این توقع

 رها از میکرد سعی و نداشت را دیدنش

 رد که مدتی تمام و نمیرود صالح آذین با هم هنوز. نمیرفت یادم از کند دورش

 کلکل هم با یکدیگرند کنار

 مه پشتیبانی تازه بود؟ ریلکس اینقدر محمدطاها و من برای آنوقت. میکنند

 آذین ماشین سوار باالخره! میکرد

 شدند.

 - کوچه تو چمدون با باید من نیومده، هنوز که محمدطاها میرید؟ کجا بابا ای

 بیاد؟ تا وایسم

 413  

 دیگه راهه تو زدم زنگ: آذین.

 هب. شد کوچه وارد سرازیری از محمدطاها ماشین که بود نشده تمام حرفش هنوز

 به شروع قلبم یکباره

 داشتم هیجان نوجوان دختران همچون کرد، محکمتپیدن.

 .رفت و کرد عبور محمدطاها ماشین کنار از تکبوقی با و نماند منتظر آذین

 پیاده و زد ترمز پایم جلوی محمدطاها

 گذاشت موهایش روی را آفتابیاش عینک شد،.

 - شد دیر ببخش. بهخیر صبح سالم.

 زدم لبخندی.
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 - نداره اشکالی سالم.

 برداشت را چمدانم.

 - میبرم خودم.

 گذاشت عقب صندوق در را چمدانم و کرد مصنوعی اخمی.

 - نمیرسیم هم آذین پای گرد به وگرنه بیفتیم راه زودتر که شو سوار!

 شده پیچانده پتو مهرداد چرخاندم، عقب صندلی بهسمت را سرم و شدم سوار

 بود خواب عقب.

 414  

 - رو؟ بچه خوابوندی اینجوری چرا

 - سردش که دورش پیچیدم پتو همینطوری. نکردم بیدارش بود خواب دیگه

 نشه.

 دادم تکانی را سرم.

 - مه دیشب. میشد بیدار زود صبح عشق، از وگرنه میای ما با هم تو نمیدونست

 خوابوندمش، زوری یه با

 شه صبح زودتری تا میمونم بیدار میگفت. ذوق از که نمیخوابید!

 - بشم فداش عزیزم.

 زد لبخندی.

 - داره دوستت خیلی.
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 - دارم دوسش خیلی منم.

 ذوق آنقدر من دیدن با. شد بیدار خواب از هم مهرداد گذشت که ساعتی یک

 با محمدطاها که کشید جیغ و کرد

 و ـینه*دستبهسـ ماشینیاش طرح آبیتیره خواب لباس با. کرد ساکتش اخطار

 آویزان لبش و بود نشسته اخمآلود

 بود.

 نگاهش آینه از محمدطاها

 کرد.

 - کنه اخم بابایی پسر نبینم.

 415  

 برگرداند را رویش.

 - دبیا داره دوست که هرکس بخوریم، صبحونه ثریاجون با بریم میخوایم االن

 ـوس*بـ رو باباش لپ میپره

 میکنه!

 کرد ردوبدل محمدطاها و من بین نگاهی مهرداد.

 - ثریاجون؟ و من با بیاد نمیخواد کسی

 رس دوباره و بوسید را محمدطاها لپ شد، خم دوصندلی بین از بیمیلی با مهرداد

 نشست جایش.

 - میکنن مسخرهم نمیام لباسا این با من.

115 

 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 418 صفحه  

 

 
 - مینهه نمیشی بیدار صبح وقتی! بیارم لباس شما واسه رفت یادم منکه ایبابا

 دیگه.

 کرد اخمی مهرداد.

 گفتم مهرداد به رو و کردم محمدطاها به اخمی هم من:

 - میکنم عوض رو لباست خودم آورده لباس واسهت. دیگه نکن اذیتش.

 راه بارهدو و خوردیم صبحانه رفتیم، راهی بین رستورانی به بقیه با هماهنگی با

 لب پدرمحمدطاها ویالی. افتادیم

 416  

 با شمالی خانههای به شبیه بیشتر و قدیمی کمی نمایش اما بود؛ دوبلکسی و ساحل

 بود قرمزرنگ شیروانیهای.

 اکخ وسایل و اسباب تمام چون بودند؛ نرفته آنجا به که بود وقت خیلی انگار

 بیشتر اتاق سه ویال. بودند گرفته

 لب مختصری، استراحت از بعد و گذاشتیم اتاقها در را وسایلمان که نداشت

 همانجا و ماندیم شب تا رفتیم ساحل

 ارگیت با بود، حرفهای و یک درجه نوازنده یک فربد. انداختیم راه جوجهکباب

 همراهیاش هم ما و مینواخت

 و پدر. میکردند همراهی ما با هم پدرمحمدطاها و من پدر حتی. میکردیم

 نداشتند، حضور جمعمان در مادرآذین

 ودب رفته کاری سفری به آذین پدر چون شوند؛ ملحق ما به پسفردا بود قرار.

 میزد گیتار موقعها اون هم محمدطاها: پناه.

 چرخید محمدطاها بهسمت نگاهها همه.
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 - میکنید؟ نگام اینطوری چیه

 گرفت محمدطاها بهسمت و کشید فربد دست زیر از را گیتار آذین.

 - واشه دلمون بزن چنگ یه بگیر!

 - میزنه خوب خیلی که فربد هم بعد من، نیستم بلد.

 میزنی خوب خیلی هم تو. گرفتیم یاد زدن گیتار هم با تو و من: فربد.

 - رفته یادم اصالً. نزدم چندساله من که کنید باور.

 نکن ناز بزن بگیرم، ازت نمیخوایم هم فیلم. نیست که کنسرت ایبابا: آذین

 417  

 دیگه.

 نه یا مونده یادت اصالً ببینیم بزن: علی.

 شد بار گردن تا گفتند آنقدر.

 - بهمها؟ نخندین زدم بد اگه

 زد متفاوت ریتمهای با چندباری امتحانی و کشید سیمها روی را دستش.

 - بیاد یادم کنم تمرین یهکم.

 اشاره پدرش به انگشت با و کشید را دستم ذوق با بود نشسته کنارم که مهرداد

 و دادم تکانی را سرم هم من. کرد

 زدم لبخندی.

116 

 

 

 
 - بخونم؟ چی بگید حاال خب
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 زد کفی پناه.

 - داداش بخون میکشه عشقت چی هر.

 به هک کسی برای بهنظرم. کرد نواختن به شروع و کشید سیمها روی را دستش

 به گیتار سالهاست خودش گفته

 مینواخت خوب هم خیلی نگرفته دست.

 یرسیدم که شعر قسمت یک به. میدادم تکان را خودم و میکردم نگاهش لبخند با

 418  

 میکردیم همخوانی باهم همه:

 »است پرت حواسم که هستم عاشقت آنقدر

 است شرط بدون قید این میدهم جان تو به

 نشکست مرا پیلهی هیچکسی تو غیر

 نیست انگاری من دور هیچکسی تو غیر

 نیست جاری دگر حسی من تن در تو غیر

 نیست اصراری تو به وگرنه خوبی خودت تو«

 میداد تکان هم را شانههایش. میزد و میخواند عمیق لبخندی با که همانطور.

 رقصیدن به شروع هم با و کشید هم را علی دست شد، بلند جایش از آذین

 بیشتر و میزدیم دست هم ما. کردند

 خنده از که میرقصیدند مسخرهبازی و ادا با آنقدر. میکردیم تشویقشان

 ریتمی آهنگ چون بودیم، ریسهرفته

 داشت مالیم تقریباً.

 کرد محمدطاها به نگاهی مادر. شد بلند همه اعتراض آهنگ تمامشدن با.

 - پسرم میزنی قشنگ خیلی.
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 انداختم نگاهی محمدطاها به و شد آب دلم در قندی.

 مامان بزن دوباره: مادر طاها.

 پاک لبش روی از لبخند که بود راضی پسرش وضعیت تغییر از هم او انگار

 نمیشد.

 کرد نواختن به شروع دوباره و کرد فکری بقیه اصرار با باالخره.

 419  

 یغج اصلی، آهنگ به نسبت داشت هم تندی ریتم که شعر اول قسمت خواندن با

 معمول طبق علی. شد بلند همه

 نآذی با بود گرفته را دستش که همانطور و کرد سوار شانههایش روی را مهرداد

 خنده از هم مهرداد. میرقصیدند

 میداد تکان را خودش باال همان و میرفت ریسه.

 »میلرزه دلم و دست

 یهلحظه نبینمت
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 بخنده اگه لبات

 میارزه گریههام به

 خستم و گیج و شد شب

 نشستم خونهتون در

 کن نگاه سوگلیه
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 برقصم تو ساز به من

 دیره نگو نه دیره، نگو

 نمیگیره آروم من دل

 من دل توی بگو آخه

 431  

 بگیره جاتو میتونه کی«

 عمیقی لبخند با و بست را چشمهایش لحظهای که افتاد محمدطاها به نگاهم

 خواند:

 »عشقه یه چشمات تو

 چیکهچیکه میباره

 دستات تو کن ـل*بغـ

 تیکهتیکه من بشم«

 *)حمیدخارجی دیجی عروسک، آهنگ ریمیکس(

 از هتک همان دوباره و شد عمیقتر لبخندش که افتاد نگاهش به نگاهم یکلحظه

 زد چشمکی و خواند را شعر.

 چشمک آن درگیر هنوز. افتاد ماسهها روی قلبم کردم احساس یکلحظه

 آذین توسط دستم که بودم غیرمنتظره

 عمیق لبخندی با پدر. میرقصیدند وسط هم رها و فربد و پناه. شد کشیده

 انگار. میزد دست و میکرد نگاهمان

 بود نشسته در خانهمان اینبار واقعاً خوشبختی.

 تگرف را دستم آمد، پایین علی شانه روی از و کشید بهسمتم را خودش مهرداد

 کرد رقصیدن به شروع و.
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 هن بود، آذین نه نبود، هتلی و خسرو اگر چون هتل؛ آن از بگذرم بودم حاضر من

 االن خوشحالی نه و محمدطاها

 اصالً بود آورده برایم خوبی اینهمه که دنیایی مال از گذشتن. خانوادهام و خودم

 431  

 داشت را ارزشش نبود، سختی کار.

 راه ویال بهسمت و شدیم بلند هم ما آقایایرانی و پدر شدن بلند با باالخره

 افتادیم.

 یرونب تشک کمددیواری از. کنیم مردانه زنانه بودیم مجبور جا، کمبود علت به

 خانه سالن در مردها برای و آوردیم

 پیش و بخوابد من پیش میخواهد را شب که گرفت بهانه مهرداد. کردیم پهن

 نرفت محمدطاها.
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 مهرداد برای. کردیم پهن را رختخوابها بود بزرگتر همه از که اتاقها از یکی در

 پهن تشک پناه و خودم بین هم

 رفت پتو زیر و پرید تشک روی جستوخیزکنان. کردم.

 - میگی؟ هم قصه واسهم

 گرفتم را دستش و کشیدم دراز کنارش.

 - داری؟ دوس قصهای چه میگیم، هم قصه

 - خالهسوسکه.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 414 صفحه  

 

 - گفتم برات هزاربار که رو اون.

 - یبگ برام رو خالهسوسکه دارم دوس من. میکنی تعریف قشنگ خیلی تو آخه.

 431  

 - عزیزم چشم.

 کردم قصه گفتن به شروع میکردم نوازش را موهایش که همانطور.

 گوشیهایشان با هم رها و پناه بودند، کردن پچپچ درحال هم با مادرها آنطرف

 مهرداد باالخره. بودند مشغول

 رفتم خواب به هم خودم و کشیدم را رویش خوابید،.

*** 

 و نشد خبری هم ظهر تا نبود، محمدطاها از خبری صبحانه سفرهی سر صبح

 نیاورد طاقت دلم کشید عصر به وقتی

 یکردندم بازی فوتبالدستی مهرداد و نوید علی، با سروصدا با که آذین بهسمت و

 زدم صدایش و رفتم:

 - بیای؟ یهلحظه میشه آذین

 برد باال را دستش.

 - کردند احضارم خواهرزن.

 زد دستم روی میجویدم، را ناخنم لبه استرس با.

 - چته؟ کردی؟ خالی بیچاره ناخونای این سر رو زورت دوباره تو

 نشست مبل دسته روی که کردم منومنی.

 - خب؟ چیه

 - کجاست؟ نمیدونی نیست، محمدطاها حاال تا صبح از

 کرد اشارهای چشم با و زد عمیقی لبخند.
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 - میگی؟ رو آقا

 433  

 زد خنده زیر بلند هم بعد.

 - بیرون کردن پرتش خونه از نخورده صبحونه زود صبح! شده تبعید اونکه.

119 

 

 

 
 کردم نگاهش تعجب با.

 - آخه؟ چی واسه

 انداخت باال شانهای.

 - کرده منو بهدست کفگیر( بود منظورش مامانم) مادر زود صبح کن باور

 اگه که داده اخطار بهم دیوار سهگوش

 کفگیره اون و میدونم من بگم بهت!

 - دیگه بگو آذین نشو لوس.

 - چشمم جلو میارن رو پدرجدم رها و مادر بهت، بگم اگه. میگم جدی بهخدا.

 - میپرسم بقیه از میرم.

 - شده اجرا همه رو کفگیر عملیات چون بهت، نمیگه هیچکس.

 - کشیدید؟ نقشهای چه باز

 کردم فکری.

 - نیست که هم تولدم.

 شد بلند جایش از بیخیال.
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 - اصالً؟ چه من به

 رفت هوا روی سروصدایشان از خانه دوباره و رفت بازیش سراغ به دوباره و.

 .دمش مناسبتها و تقویم دامن به دست. نمیداد را جوابم میرفتم کس هر سراغ به

 شاید. نبود هم خاصی مناسبت

 من به ربطی چه این اما کنند؟ سوپرایزش میخواستند و بود محمدطاها تولد

 چیزی من میخواستند که داشت

 نفهمم؟

 انداختند را شام سفره شب۸ ساعت و گذشت باالخره.

 پرسیدم رها و پناه به رو میبردم بیرون را کتلتها دیس که همانطور:

 - انداختن؟ رو سفره زود اینقدر چرا آخه

 سوالی هر کسی، هر از کال! شدند جیم بهسرعت و انداختند باال شانهای هردو

 با بیربط چه ربط با چه میپرسیدم

 دهکر را خودش کار کفگیر انگار. میکرد فرار پاسخدادن بدون سریع موضوع،

 بود!

 زدم لب آذین به رو:

 - نمیاد؟ هم شام

111 

 

 

 

 435  



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 417 صفحه  

 

 شده حرصی حسابی. کرد خوردن به شروع و نه معنی به انداخت باال ابرویی

 را ظرفم و خوردم را شامم زودتر. بودم

 ظرفها سپ میکنند، رفتار اینطور من با که حاال. رفتم اتاق به و بردم آشپزخانه به

 را موهایم! بشویند خودشان هم

 وارد رها و پناه که زدم مرطوبکننده کرم را صورتم و دست بافتم، و زدم شانه

 شدند.

 بزنیم حرف بشینیم هم دور میخوایم بیرون بیا: رها.

 .رفتم یرونب و شدم بلند سریع. بزنند حرف که بودند گرفته تصمیم باالخره پس

 تعللی که بودم کنجکاو آنقدر

 نکردم.

 کنار. ندبود نشسته مبلها بر تکیه و زمین روی کوچکترها و مبلها روی بزرگترها

 به ویال زنگ که نشستم علی

 آمد در صدا.

 کن باز درو پاشو خاله آذین: مادرمحمدطاها.

 آمد محمدطاها باالخره پس.

 رد پوشیده محمدطاها. شد گرد چشمهایم تعجب از لحظهای که بود در به نگاهم

 پیراهنسفید، با مشکی کتوشلوار

 شد وارد دست به شیرینی و گل!

 بود؟ خبر چه. داشت تعجب جای برایم واقعاً. شدند بلند جایشان از همه

 کرد نشستن به دعوت مهمان همچون و رفت بهسمتش پدرمحمدطاها.
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 - باال بشیند بفرمایید!
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 میکردم نگاه دوروبرم به فقط.

 گذاشت میز روی را شیرینی و گل و نشست تکی مبلی روی.

 کنار دونفره مبل یک اینکه با. نشستم مادر و پدر بین سهنفره مبل روی هم من

 آن روی محمدطاها که مبلی

 روبهرویش همه عوض در و ننشست آن روی کسی اما بود؛ خالی بود نشسته

 زدند زل ساکت و نشستند زمین روی

 با را پیشانیاش روی عرق و میشد جمع خودش در بیشتر لحظه هر که او به

 هم مهرداد حتی. میگرفت دستمال

 درشپ به و بود گذاشته زانویش روی را دستش بود، نشسته علی کنار زانو روی

 بود زده زل.

 انداخت پا روی را پایش ریلکس محمدطاها پدر.

 - منتظریم همه ما. دیگه کن شروع خب.

 خندیدند زیرزیرکی و کردند پچپچی هم گوش در خاله و مادر.

 انداخت پدرش به نگاهی التماس با محمدطاها.

 - بابا؟!

 کرد اصالح را او حرف جدیت و تحکم با پدرش.
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 - ایرانی آقای!
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 چرخاند حدقه در را چشمهایش.

 - میکنین؟ کارو این من با چرا آخه

 راسمم یک این که بود شده روشن برایم کموبیش. سوخت برایش دلم یکلحظه

 در هم همه! است خواستگاری

 بودند کرده تک را او و داشتند حضور من جبهه.

 میزد قهقهه چنان. زد خنده زیر بلند آذین ناگهان که داد قورت را دهانش آب

 بودند افتاده خنده به همه که.

 کرد نگاهش چشمی زیر محمدطاها.

 - زهرمار.

 شانههایش و میخندید آرام همچنان اما شد؛ ساکت آذین پدر، تذکر و اخم با

 پایش به پا با محکم رها که میلرزید

 زد.

 دیگه منتظریم همه ما خب: پدرطاها.

 کرد منومنی محمدطاها.

 - که رسیدم خدمت امشب من... خب... خب...

 کشید عمیقی نفس و کرد نگاهم چشمی زیر کرد، سکوت دوباره.

 - کنم خواستگاری... رو ثریا دخترتون... که رسیدم خدمت.

 تانمدس کف. کرد باز را کتش دکمه و کشید عمیقی نفس حرفش اتمام از بعد

 438  

 بسته یخ انگشتانم سر و عرق خیس

 بودند.

 گفت بیدرنگ پدرطاها:
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 - نمیدیم شوهر دختر ما شرمنده!

 پدرش بهسمت ناباوری با محمدطاها

 برگشت.

 - بابا!

 که میخندیدند چنان علی و فربد آذین، اینبار. نداشتم توقع هم من واقعاً

 را کردنشان ساکت توانایی هیچکس

 میکرد نگاه آنها به تعجب با هم مهرداد. نداشت.

 انداخت جمع به نگاهی پدر.

 - کردید؟ اذیتش حاال تا صبح از کم! داره ـناه گـ رو بچه نکنید اذیت

 گفت مادرمحمدطاها به رو و رفت دونفره مبل بهسمت شد، بلند آقایایرانی:

 - االن میزنه سکته بیچاره که پسرت جبهه تو بیا شو بلند هم شما خانم!
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 .شدند زده حرفها و گرفت خواستگاری مراسم شکل کمی مراسم باالخره

 خواستگاریها، مراسم تمام برخالف
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 هم با اکثراً چون هم شاید! بزنیم را حرفهایمان هم با تا نخواست ما از کسی

 ما میکردند فکر همه بودیم،

 .است فرمالیته مراسم یک فقط مراسم این و زدهایم قبالً را حرفهایمان

 اشارهای حتی تابهحال ما که نمیدانستند
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 پسر و دختر بود، مشخص که هم من جواب. بودیم نکرده موضوع این به هم

 را یکدیگر حسابی و نبودیم بیتجربه

 ما نه دنداشتن شناختی یکدیگر از که بود کسانی برای زدن حرف میشناختیم،!

 اب و شد بلند جایش از مادر سریع آمد، بهسمتم و شد بلند محمدطاها باالخره

 سر محمدطاها که کرد تعارف اصرار

 ماا بودم؛ جعبه منتظر. برد شلوارش جیب در دست و نشست. بنشیند او جای

 انگشتری کرد باز که را مشتش

 .ودب عجیب خواستگاری این همهچیز. شد نمایان جعبه بدون ظریفی و تکنگین

 لب زیر و کرد دستم را انگشتر

 گفت:

 - مبارکت

 باشه!

 - مرسی!

 روسع مرسی؟ گفتم من چرا چه؟ یعنی. باشه مبارکت میکردم فکر خودم پیش

 شرایطی چنین در دیگر دامادهای و

 میگفتند؟ چه
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 نه و میگفت چیزی او نه. نشستم کنارش دوباره و گرداندم را شیرینی باالخره

 من!

 شدند حرفزدن مشغول همه و گرفت را صمیمیت همان جو دوباره.

 ننگاهما و بود ایستاده مظلوم گوشهای که مهرداد به نگاهی لبخند با محمدطاها

 کرد اشاره دست با انداخت، میکرد
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 نشست وسطمان و آمد. بیاید بهسمتمان که.

 - بابایی؟ شده خبر چه امشب میدونی

 داد تکانی را سرش.

 - خواستگاریه گفته عموعلی!

 زد لبخندی محمدطاها.

 - مامانت بشه قراره ثریاجون!

 نشاندمش پایم روی و زدم لبخندی که کرد نگاهم ناباوری با.

 - واقعی؟

 - واقعی عزیزم آره!

 - ما؟ خونه میاد یعنی

 گذاشت هم روی را چشمهایش آرام محمدطاها.
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 - آره.

 انداخت؛ گردنم در دست. آورد کش به هم من دل که آمد کش آنقدر لبخندش

 ناگهانی خیلی و کرد بغلم محکم

 گفت:

 - ثریا مامان!

 حق میگفتم، محمدطاها به را موضوع این باید من. آورد هجوم چشمانم به اشک
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 فکر همیشه. بداند که بود او

 رسیده آرزویم به االن اما کرد؛ نخواهد صدا مادر را من کسی هرگز میکردم

 هیچوقت که بودم شده مادری. بودم

 نمیشد مادر!

 که اشکی به نگاهی و آورد عقب را سرش مهرداد. چکید چشمم از اشکی قطره

 کرد بود افتاده گونهام روی.

 - ثریا؟ مامان میکنی گریه چرا

 دستهای با. شود جاری هم دیگر اشک قطره چند تا بود کافی کلمه همین

 کرد پاک را اشکم کوچکش.

 - کرده؟ ناراحتت بابا

 دادم تکانی نه، نشانه به را سرم.

 میکرد نگاهم سوالی حالتی با محمدطاها.

 - ثریا؟ افتاده اتفاقی

 - بزنیم حرف باید.
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 گذاشت هم روی را چشمهایش.

 - حتماً.

 بهراه خروجی در بهسمت و بوسیدم را گونهاش گذاشتم، زمین روی را مهرداد

 محمدطاها با امشب همین باید. افتادم

 میزدم حرف.

 بهراه ویال راست سمت درختان بهسمت و شد روان اشکم ویال، از خروج با

 میآمد سرم پشت هم محمدطاها. افتادم.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 424 صفحه  

 

 - نیستی؟ راضی نکنه ثریا؟ شد چت

 دادم تکانی را سرم.

 - چیه؟ پس

 زدم زل زیبایش چشمان به و ایستادم شدیم دور ویال از حسابی که وقتی.

 - دارم مشکلی یه من طاها!

 - ونا واسه من داره؟ ربط هتل سهام به میکنیم، حلش هم با رو مشکلت بگو خب

 تو دارم، فکرایی هم...

 پریدم حرفش وسط و کردم پاک را اشکم.
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 - نیست مهم برام اصالً اون. ندارم سهام به کاری من!
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 - چیه؟ پس

 با و گرفت را دستم زدم؛ گریه زیر بیشتری شدت با و کشیدم باال را دماغم

 کرد نگاهم نگرانی.

 - بگو شدم عمر نصف ثریا؟ چیه.

 گفتم هقهق با:

 - نمیشم بچهدار من طاها... من... من!

 مجبور و بگیرم قرار شرایطی چنین در اینکه از میترسیدم همیشه آمد، بند نفسم

 را زندگیام تلخ واقعیت شوم
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 ار عطرش خنک طعم و شود کشیده دستم تا کشید طول لحظهای چند. بگویم

 ـینهاش*بهسـ را سرم. کنم حس

 گونهام روی را دیگرش دست و شانهام روی را دستهایش از یکی و داد تکیه

 گذاشت.

 - االن همین تو. ماست هردوی بچه مهرداد داریم، بچه ما. ثریا نیست مهم اصالً

 کارایی. نمونه مادر یه مادری، هم

 رد نمیتونه مادری هیچ کردی مهرداد برای خالصانه و قیدوشرطی هیچ بدون که

 بکنه بچهش حق.

 قتحقی میخواستم. زدم زل چشمهایش به. کند آفتابی را دلم حال بود بلد خوب

 چشمها. بخوانم چشمانش از را

 زدم لبخندی گریه میان. نمیگفتند دروغ هیچوقت.

 - هست مهرداد که خداروشکر.

 444  

 - هستی تو که خداروشکر!

*** 

 ۹فصل

 انگشتری جز محمدطاها و من بین هیچچیز. میکرد طی را عادیش روال زندگی

 کرده جاخوش انگشتحلقهام در که

 عیکنو هم این. بود نکرده تغییری مهرداد گاهوبیگاه گفتنهای «مامان» و بود

 با که دورانی بود، نامزدی دوران

 مه با بیشتری وقت میرفتیم، بیرون سهنفر هر! نمیکرد فرقی هیچ قبل

 بینمان خاصی حرف نه اما میگذراندیم؛
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 که چیزی هر یا بگوید عشق از میخواست دلم شاید. چیزی نه میشد ردوبدل

 اما میکند؛ شیرین را نامزدی دوران

 میگذاشتم احترام هم من میکرد، حفظ قبل همچون را فاصله او. نبود خبری.

 پدرم اب میکرد، کلکل علی با. میزد سری و میآمد خانهمان به یکبار چندشب هر

 از میکرد، بازی شطرنج

 ای میشد ختم کار به یا او و من صحبتهای اما میکرد؛ تعریف مادرم دستپخت

 حق خب میگفتم گاهی. مهرداد

 هم گاهی. بیتجربه و خام جوانی نه رسیدهایم، دوران به تازه نه ما دارد، هم

 در و میکردم نقض را صحبتهایم

 و عید ایام با شد مصادف اینها تمام! میزدم غر محمدطاها بهجان تنهاییام

 باید کمکم. گرفتاریهایش
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 را قولش خودش که آذین و محمدطاها کمک با و میکردم جمع را پساندازهایم

 از را هتل سهام درصد۶۰ بود، داده

 میخریدیم خسرو بچههای.

 و شوند هوار سرم محمدطاها و من نامزدی موضوع فهمیدن با نمیخواست دلم

 از دوباره را تحقیرهایشان و توهین

 و بود تهگرف را دامنم تشرشان و توپ کافی اندازه به آذین قضیه سر. بگیرند سر
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 و زنسهراب» دوخواهر ـطه رابـ

 یلوک به چیز هر از قبل خودم پس. بود شده قطع یکدیگر با بهکل «مادرآذین

 عید از بعد تا گفتم و دادم خبر خسرو

 است آماده سهام درصد۶۰ پول!

 .یکردم باز را صحبت سر باید نفر یک باالخره بودیم، نشسته میز اطراف سه هر

 کردم صاف را صدایم.

 با واجازد برای من قصد که حاال هستید، باخبر خسرو وصیتنامه از دوتا شما فقط

- 

 سهام درصد۶۰ باید جدیه طاها

 ایدب چیکار ببینیم هم رو بریزیم رو عقالمون باید. برگردونم بچههاش به رو

 بکنیم!

 سهام خرید تو میکنم کمک گفتم، بهتون قبالً که من: آذین.

 446  

 کردم پوفی.

 - نیست که دوهزار قرون یه!

 - ینا حاال همین که بهتر چه بابام، از بشم مستقل باید من روزی یه که باالخره

 کنم کارو!

 - چیه؟ منظورت

 -میشم شریکتون میام و میکنم جدا بابام از رو کتابم حساب!

 کرد اخمی محمدطاها.

 - اباتب که میدونی. نمیشه میگی که چیزی این اصالً. خونوادهتی پسر تنها تو

 رو آژانس اون نمیتونه تو بدون
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 کن کمک آوردم کم اگه هم تو میکنم، کاریش یه خودم. بچرخونه!

 - مثالً؟ چیکار

 - میفروشم رو خونهم!

 گفتم سریع:

 -اصالً نکن هم فکرش بفروشی؟ رو خونهت چی یعنی! طاها نه.

 - ور خونه اون کنم ازدواج میخواستم که وقتی آقابزرگ. بود شیراز خونه منظورم

 اومدم که هم وقتی کرد، نامم به

 چون اونجا برنمیگردم که دیگه روز یه من. موند دستنخورده خونه اون تهران

 ندارم اونجا از خوبی خاطره هیچ.

 شد جور خونه فروش بهونه که بهتر چه.

 جدا امباب از کامل نمیخوام که من میکنی؟ کلهشقی چرا. میاریم کم هم باز: آذین

 447  

 رو سهمم از مقدار یه شم،

 نمیکنم که رو ضررش. آقا میذارم من آوردید کم که چی هر میگیرم.
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 - جواهر و طال بانکی، حساب مقدار یه هم من...

 پرید حرفم میان که بود نشده تمام حرفم هنوز.

 - وناا مگه! بیاریا رو بانکی حساب و جواهر و طال فروش اسم بخوای دیگه نشنوم

 مجبوریم االن میشن؟ چقدر
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 و طال نه میکنیم شروع بزرگ چیزای از وسط، بذاریم رو همهچیز...

 - میشه توجهی قابل مبلغ هم اونا. کنم کمکی یه میخوام منم خب!

 کم اگه وسط، میذاریم رو پوالمون طاها و من اول. کن ول رو اونا فعالً: آذین

 چیزای از مجبوریم اونوقت آوردیم

 بذاریم مایه دیگه.

 میفروشم رو ماشینم آوردیم کم:محمدطاها.

 هست هم من ماشین: آذین.

 نمک چه کنم چه کاسه دوسال از بعد نمیکردم فکر هیچ. کردم نگاهشان غمگین

 بگیرم دستم!

 حتماً سالها این تو اما نرفتم؛ خونه اون سراغ من که سالیه چند: محمدطاها

 448  

 میدم وکالت یه. باال رفته خیلی ارزشش

 ستموند تقریباً اینطوری بفرسته، واسهم رو پولش و بفروشه رو خونه که فربد به

 داریم کم چقدر که میاد.

 اندازهایمان پس و سرمایه تمام گذاشتن هم روی و یکدیگر یاری با باالخره

 کنیم جور را سهام پول شدیم موفق.

 هم خانوادهها بود، افتاده پول جورکردن برای نفر سه ما بین که ولولهای با

 هم آنها و شدند خسرو وصیت متوجه

 و کردند کمک را مبلغی که پدرآذین و پدرمحمدطاها یاری به. کردند کمکان

 به مجبور گرفتیم، وام هم را مبلغی

 اوضاع! نشد ختم همینجا به بحث اما نشدیم؛ جواهرات و طال و ماشینها فروش

 شدند متوجه که شد بدتر آنجایی
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 سهام که گفتند و کردند دبه کردهاند، کمک ما به هم خانوادهاش و آذین

 باشند؛ ما شریک میخواهند و نمیفروشند

 سهام که است من تصمیم با اولویت که بود کرده ذکر وصیتنامهاش در خسرو اما

 یا بفروشم دیگر شخصی به را

 و کردیم راضیشان بود ترفندی هر با باالخره. بدهم آنها به را سهام پول خودم

 شد ختمبهخیر قائله.

 !بود شده پالس هتل در دوباره آذین که شد شروع روزی از جدیدم گرفتاری

 و بود شده شریکمان واقعاً اینبار

 رایب را اندوختهاش و پسانداز تمام تقریباً چون نبود؛ کردنش تحمل جز چارهای

 449  

 از هتل سهام درصد۲۶ خرید

 پدرش راست دست همچنان و نکرد رها هم را آژانس اما بود؛ کرده جدا پدرش

 بود آژانس در!

 خدا که نکشید سال یک به. بود شاهچراغ در قبلم سال نذر به یادم همیشه

 سامان را خانوادهام و خود زندگی

 هب قصدرفتن همگی هتل کارهای به سروسامانبخشیدن از بعد. بود بخشیده

 در پناه ازدواج جشن. کردیم شیراز

 کند زندگی شوهرش با همانجا و شود برگزار شیرار در بود قرار و بود پیش.
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 وزر. کردیم سفر شیراز به اردیبهشت ماه در دوباره که آمد کش همهچیز آنقدر

 با شیراز به آمدنمان از بعد

 اصرار که تسبیح و جانماز مهر، صد و رفتیم شاهچراغ به مهرداد و محمدطاها

 که تسبیحی همان همانند داشتم

 کردم ادا را نذرم و دادیم هدیه حرم زائران به باشد، بودم گرفته هدیه.

 همینکه. نبود تولدم به یادش کسی و بودند گرفتار همه سالپیش، برخالف اینبار

 یکدیگر کنار خوشوخرم همه

 شبتولدم! دبو بـرده باال را توقعم قبلشان سال سوپرایز اما بود؛ کافی برایم بودند

 451  

 عروسی شب با شد مصادف هم

 بود شده شاید فراموششدن باعث پناه عروسی درگیری و پناه.

 اما ؛بودم خسته و بودیم آمده عروسی از تازه اینکه با بود، گذشته نیمه از شب

 که درسته. نمیآمد چشمانم به خواب

 -دو این در. داشتم توقع محمدطاها از من اما بودند؛ کرده فراموش را تولدم همه

 میگذشت نامزدیمان از که ماه سه

 را تولدم میتوانست حداقل اما بود؛ نشده ایجاد ـطهمان رابـ در تغییری هیچ

 یک من حق یعنی! بگوید تبریک

 نبود؟ هم خشکوخالی تبریک

 باد، که ودمب برنداشته قدمی هنوز. کشیدم را کشوییاش در و رفتم بالکن بهسمت

 را بهارنارنج بوی جنس از نسیمی

 وردمآ باال را سرم. سپردم باد دست به را موهایم و بستم چشم. رساند مشامم به

 کشیدم نفس بیشتر لبخند با و.
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 سیک چه. میفرستاد آرامش بستههای بدنم تمام به که شد آرامشی مرکز ریهام

 است؟ آرامش محفل قلب میگفت!

 بودم داده هدیه بدنم سلولهای تمام به را آرامش ریهام با اکنون هم من.

 نوک بر نردههایفلزی سردی احساس با و گذاشتم جلو به قدمی آهسته

 در باغ. کردم باز را چشمانم انگشتانم،

 در باد .بود تاریک و تیره همهجا پایهبلند، چراغ چند جز و بود رفته فرو تاریکی

 هوهو و میپیچید درختان البهالی

 451  

 میکرد.

 ودب مشخص هم فاصله همان از. کردم نگاه را پایین زمین، روی خشخشی حس با

 جیب در دست. است خودش که

 اشکال زمین روی کفشش نوک با و بود بـرده مشکیرنگش شلوارپارچهای

 را سرش باالخره. میکشید بیسروتهی

 و بود ولو گردنش دور نامرتب و شل مشکیرنگش باریک کراوات آورد، باال

 دوری چند را سفیدش پیراهن آستین

 بود زده تا باال بهسمت.

 - عاشقیت؟ عطر از کندی دل باالخره

 کردم نزدیکتر هم به را ابروهایم.

 - سالم.

 زد لبخندی.

 - سالم.

 ار دلخوریام جوری باید و بودم دلخور. برگردم اتاقم به تا برگرداندم را سرم
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 میدادم نشان!
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 - کن صبر!

 451  

 کردم نگاهش منتظر و برگشتم بهسمتش دوباره.

 - دارم باهات مهمی کار پایین؟ بیای میشه!

 - بگی فردا رو مهمت کار میتونی.

 - دیره فردا.

 - بدم؟ گوش حرفت به باید چرا

 - برمیگرده تو به مهمم کار چون.

 دآم حرف به دوباره که کردم سکوت بود، افتاده تکاپو به بیجنبهام قلب.

 - بالکن تو میای شبا میدونستم منتظرتم، پایین این وقته خیلی.

 کرد کج کمی را گردنش. کردم نگاهش طوالنی و عمیق.

 - میکنم خواهش.

 آن نیمع به این و بودم شنیده زبانش از را میکنم خواهش کلمه که بود بار اولین

 رفتنم دارد اهمیت برایش که بود.

 ایینپ هم هنوز گشتم، دنبالش چشم با. آمدم پایین خانه بلند سکوی پلههای از

 با سربهزیر و بود ایستاده پنجرهام

 که ادمایست کنارش. میکشید خط کفشش نوک با زمین روی قبلیاش ژست همان
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 را سرش. چرخید بهسمتم سرش

 .افتادم راه به سرش پشت بیصدا هم من. افتاد راه به باغ ته بهسمت و داد تکانی

 بود، سیاه و خاموش کامالً باغ ته

 نمیدید را چشم چشم،.

 - میترسم زیاد تاریکی از. نمیبینم رو جایی من!

 453  

 را دش قفل دستم در که دستانش گرمای بعد و شنیدم گوشم کنار را صدایش

 کردم احساس.

 - تاریکی حتی نترس، هیچی از هستم من وقتی تا!

 به شدستان طریق از که را وافری گرمای و میشدم کشیده دنبالش به بیاعتراض

 با ذرهذره میشد سرازیر قلبم

 میکردم احساس میگرفت شدت لحظه هر که قلبم ضربان.

 کرد رها را دستم و ایستاد سرجایش.

 - میام االن اینجا بمون لحظه چند.

 میشد بیشتر ترس شدت از قلبم ضربان اینبار و میشد دورتر صدایش.

 - میترسم من طاها نرو!

 اب ناگهان که میدادم تکان یافتنش برای را دستم و میچرخیدم خودم دور به

 اطرافم خیرهکنندهای، نورهایرنگی

 میدیدم، روبهرویم که چیزی از. میکردم نگاه اطرافم به هاجوواج. شد روشن

 را ریسههایرنگی. بود مانده باز دهانم
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 لبهک وسط در و بود کرده درست نارنج درختان وسط در بزرگ کلبهای شکل به

 قلبی شکل به بزرگ جعبهای

 454  

 داشت قرار قرمزرنگ.

 کردم احساس سرم پشت را حضورش باز.

 - کنم فراموش رو تولدت نمیشد دلیل اما بودم؛ عروسیپناه درگیر!

 جلوی کاش که چشمانی با و برگشتم سر بهپشت ایستاد لحظهای هیجان از قلبم

 تصویر خیره بود گرفته را دیدشان

 شدم چشمانم آبهای در لرزانش.

 - طاها!

 آزاد چشمانم حصار از سرهم پشت اشکم قطرههای خفهام، زمزمهی پی در

 اشکهای و آورد باال را دستش. شدند

 کرد پاک گونههایم روی از میکردند خنک را صورتم که باد اثر در یخکردهام.

 - میشه خاکستر دنیام تموم که نریز اشک مظلومانه اینطوری هیچوقت!

 کرد عمیقتر را نفسهایم و بست ناخودآگاه را پلکهایم جدیدش حرفهای.

 ارنجبهارن بوی لحظه هر. کشاند نورانی کلبه درون به و گرفت را انگشتانم سر

 مقابل در. میرسید مشامم به بیشتر

 ایستادم بزرگ قلب آن.

 - چیه؟ توش بدونی نمیخوای

 دادم تکانی را سرم ناچار به نمیداد، حرفزدن مهلت گلویم در بغض.
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 - کن باز رو درش پس.

 حجم. دادم هلش عقب به حرکت یک با و کردم بلند را جعبه سر شدم، خم

 پر را مشامم بهارنارنج عطر از زیادی

 455  

 از پر جعبه ماند، باز خودبهخود شکوفههایبهارنارنج آنهمه دیدن از دهانم کرد،

 و بود بهارنارنج معطر شکوفههای

 در همانجا. داشت قرار شکوفهها روی جعبه وسط در مستطیلی باریک جعبه یک

 و زدم زانو بهارنارنج حجم آن کنار

 و بوییدم دل ته از کردم نزدیک مشامم به را سفیدرنگ شکوفههای از مشتی

 گذاشتم هم روی را چشمانم.

 نم عکسالعملهای تمام لبخند با و ـینه*دستبهسـ که محمدطاها بهسمت را سرم

 چرخاندم بود گرفته نظر زیر را

 گفتم ذوق با و:

 - میشه حک ذهنم تو ابد تا سالگی۲۷ این بود، عمرم تولد بهترین. ممنونم ازت.

 نشست کنارم چمنها، روی هم او.

 - کنی؟ باز رو هدیهت نمیخوای

 گرفت بهسمتم و برداشت را جعبه.
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 اییخودنم جعبه در کوچولو شاهزده کتاب. کردم باز و گرفتم دستش از را جعبه
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 و برداشتم را کتاب ذوق با! میکرد

 ویر دست با. نشست زمین روی و قاپیدش دستم از که کردم باز را صفحهاولش

 456  

 زد چندضربه خودش کنار و زمین.

 - بشین!

 شدم حرکاتش خیره و نشستم.

 - خوندمش هزاربار حاال تا کتابم؟ این عاشق من میدونستی کجا از تو!

 کرد نگاهم زیرچشمی.

 - رسوند تقلب پناه!

 و میگشت خاص صفحهای دنبال به انگار. کردم خندهای! بود صادق چقدر بچهم

 مورد صفحه یافتن با باالخره

 برگشت بهطرفم لبخند با نظرش.

 - کردم پیداش آهان.

 کرد خواندن به شروع و گرفت روبهرویم را کتاب صفحه:

 )گفت شهریارکوچولو:

 - چه؟ یعنی اهلیکردن. میگردم دوست پی نه

 گفت روباه:

 - است کردن ایجادعالقه معنیاش. شده فراموش پاک که است چیزی یک.

 - کردن؟ ایجادعالقه

 - نه. دیگر پسربچه صدهزار مثل پسربچهای یک من واسه االن تو است معلوم

 تو نه دارم تو به احتیاجی هیچ من

 اما دیگر؛ روباه صدهزار مثل روباهم یک تو واسه هم من. من به احتیاجی هیچ
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 هردوتایمان کردی اهلی رو من اگر

 457  

 من ؛میشوی یگانهای موجود عالم همه میان من واسه تو. میکنیم پیدا احتیاج بههم

 تو واسه.

 گفت شهریارکوچولو:

 - دباش کرده اهلی مرا گمانم که هست یکگلی. میشود دستگیرم دارد کمکم(.

 در من اما داشت؛ زیادی معنای حرفهایش. گذاشت چمنها روی و بست را کتاب

 و میکرد قفل مغزم شرایط این

 تشدس و کرد دراز را راستش پای بود نشسته که همانطور! نمیآمد باال ویندوزم

 برد، شلوارش جیب درون به را

 .زد زل چشمانم در و گرفت مقابلم آورد بیرون کرده مشت را دستش

 بود، شده تیرهتر همیشه از بنفشچشمانش

 شب سیاهی همچون.

 - کردی اهلی رو من که هستی گلی همون تو!
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 لمقاب در را مشتش. میکردم نگاهش بود آمده پایین که لبی گوشه با گیج

 گلگوش یکجفت. کرد باز چشمانم

 هم دادنش هدیه آدم این. بود دستش در بهارنارنج شکوفهی شکل به ظریف

 نداشت عادت بود، عجیب
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 بگذارد جعبه در را هدیهاش و آورد در سوسولبازی!

 - ثریا؟!

 و زیبا دوشکوفه بین نگاهم بگویم، بله باید که بود کرده فراموش مغزم

 بود گردش در چشمانش.

 - ثریا؟!

 زد لبخندی که بود بـرده گیجیام به پی انگار.

 - میشی؟ من گل

 مامت انگار نمیچرخید زبانم زدم، پلک چندباری هم پشت و خوردم محکمی تکان

 بود شده بیحس بدنم.

 - دارم دوست.

 بود کرده عرق کفدستانم و میکوبید بهشدت قلبم. زد را خالص تیر.

 - کنم؟ گوشت آیزون هست اجازه

 نالیدم بیچارگی با:

 - طاها؟!

 داد را جوابم بیدرنگ:

 - جانم.

 پرسید دوباره:

 - هست؟ اجازه

 که بود من نیمهیگمشده همان او. بود بـرده را من دل مدتها که بود همانی او

 این به رسیدنمان برای خداوند

 459  
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 ردونف دارم؛ شدیدی اعتقاد قسمت، به من. بود داده قرار هم راه سر بر را ما نقطه

 راه سر چنان باشند هم مال که

 نندبک هم تصورش حتی هیچوقت نمیتوانستند که میگیرند قرار یکدیگر.

 بود پرسیده که اجازهدادنی همان نشانه به کردم، بسته و باز آرام را چشمانم.

 گرفت شب آسمان بهسمت را سرش.

 - خدا نوکرتم.

 انداخت گوشم در را گلگوش اولین و برگشت بهسمتم عمیق لبخندی با.

 میخورد بههم هیجان از بلکه نه، که سرما از دندانهایم.

 کرد اخمی.
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 - سردته؟

 دلش، حرف زدن با. نداشت فایدهای ادا و ناز بود، گفته را دلش حرف که حال

 و بود شده نزدیکتر بههم دلمان

 دختری من نه و بود ساله۲۸ پسری او نه. نداشت معنایی گرفتن رو دیگر

 گفتم رک پس! ساله۲۴:

 - هیجانه از!

 داد سر بلندی خنده:

 461  

 - من واسه رفته دلت هم تو بود، درست حدسم پس!
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 گفت جدی که کردم اخمی:

 - گوشت تو نمیندازم رو یکی این داری دوست رو من هم تو نگی تا اصالً!

 افتادم بهراه و تکاندم را لباسم پشت برخاستم، جایم از.

 - وقت هر بذار داری شک اگه ولی نمیاومدم؛ دنبالت شب وقت این نداشتم اگه

 رو یکی اون شدی مطمئن که

 بیار واسم!

 کشید سر پشت از را دستم که بودم نرفته دوقدمی هنوز.

 - مطمئنم من.

 بوسید را رویش و انداخت گوشم در را گلگوش برگشتم، بهسمتش.

 - منی گل که خوشحالم.

 قرمز و نمیگرفت رنگ هم شرایط بدترین در حتی گونههایم که خوب چقدر

 از طیفی لپهایم االن وگرنه نمیشد؛

 بود سرخ رنگهای.

 اخیر ماه دوسه این کابوس که چشمانسبزوحشی دو آن یادآوردی با ناگهان

 حالخوشم تمام بود شده زندگیام

 را لبم پوست کردم شروع و کشیدم درهم را اخمم. رفت بین از و شد ضایع

 بود حفظ از را حرکاتم تمام انگار جویدم؛

 پرسید که:

 - افتاده؟ اتفاقی

 461  

 گفتم ذهنم، آشفتگی گفتن از پشیمانی برای تعلل لحظهای بدون:

 - چی؟ نوشین پس
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 شد کشیده درهم هم، او اخمهای.

 - بگم برات تا بشین بیا.

 .ردک ورقزدن به شروع و برداشت را کتاب او و نشستیم قبلیمان سرجای دوباره

 نگاه حرکاتش به ساکت هم من

 کرد بهخواندن شروع که میکردم:
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 )گفت روباه:

 -. است تک عالم در خودت گل که بفهمی تا ببین را گلها دیگر یکبار و برو

 به من و میکنیم وداع باهم برگشتی

 میگویم بهت رازی هدیه عنوان.

 گفت آنها به و رفت گلها تماشای به دیگر بار کوچولو شهریار:

 - اهلی ار شما کسی نه. نیستید هیچی هنوز و نمیمانید من گل به سوزنی سر شما

 درست را کسی شما نه کرده.

 را او دیگر، روباه صدهزار مثل بود روباهی. بود من روباه که هستید همانجوری

 همهی تو حاال و کردم خودم دوست
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 است تک عالم.

 رفتند رو از حسابی گلها.

 درآمد دوباره کوچولو شازده.
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 - را نم گل که ندارد گفتوگو مُرد، نمیشود برایتان هستید، خالی اما خوشگلید؛

 شما؛ مثل میبیند رهگذر فالن هم

 چون دادهام؛ آبش که اوست فقط چون است؛ سر شما هیهم از تنهایی به او اما

 حبابش زیر که اوست فقط

 قطف چون کردهام؛ درست حفاظ برایش تجیر با که اوست فقط چون گذاشتهام؛

 جز) کشتهام را حشراتش که اوست

 یا اریهاگلهگذ پای که اوست فقط چون( بشوند پره شب میبایست که دوسهتایی

 پای گاهی حتی و ها خودنمایی

 است من گل او چون نشستهام، نگفتنهایش هیچی و کردن بغ(.

 .کند آرام و راضی را دلم ابهام پر جملههای اینهمه با که نمیشد این از سادهتر

 که بود همانی امشب منطقی مرد

 بیحد خصیتش و باشعور میتوانست. باشد تکیهگاهم تا کند سپر شانه میتوانست

 خانوادهام جلوی را سرم مرزش و

 بود مانیه امشب مرد. کند بلند بودند کرده تحقیرم انتخابم با روزی که کسانی و

 میبردم نام او از سربلندی با که.

 صالبتش و ابهت تا بود کرده تمام خودش حق در را مردانگی که بود مردی

 چنین این من. باشد گذشتهام سرپوش
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 ار من و کند علم قد زندگی سخت گردبادهای در که میخواستم را محکمی مرد

 زن یک. دهد نجات سردرگمی از

 از میخواهد مردی اما باشد؛ محکم که هم چقدر هر زنانگیاش دنیای تمام از

 را زنانگیاش که مردانگی جنس
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 مرد زا رویاهایم تمام که اینجایی اینجاست، برایم خوشبختی اوج. کند تکمیل

 نشسته جلویم و گرفته جان آیندهام

 بود.

 - ظاهرش عاشق من. ظاهری عشق یه کور، عشق یه بود، اشتباه عشق یه نوشین

 نشناخته من باطنش، نه شدم

 بهنظر ،تنهایی اینهمه بسمه. گرفتم تصمیم عقل با شناختم، رو تو اما شدم؛ عاشق

 عقل روی از دوستداشتن من

 واسه رو آدم پای و دست خودخواهه، عشقکور. کوره عشق یه از باالتر ارزشش

 آدم آزار باعث و میبنده پیشرفت

 و آروم زندگی یه و پیشرفت واسه رو در عاقالنه، داشتن دوست اما میشه؛

 اینهمه بسمه. میکنه باز خوشبختی

 هک هست هم من حق. بدم سروسامون زندگیم به وقتشه خوردن، غصه و تنهایی

 این. باشم داشته آروم زندگی یه
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 شوقت دیگه بیایم، کنار جدید شرایط با تا دادم وقت دوتامون به هم ماهه دوسه

 سر بریم هم تو و من که رسیده

 کنیم شروع رو جدید زندگی یه و زندگیمون و خونه.

 بود من نوبت حال و بود کرده قرص را دلم ته او.
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 - هردادم با ولی باشم؛ بلد که نبودم شرایطش در هیچوقت نیستم، بلد مادرانگی

 یاد هم به رو فرزندی و مادر رسم

 میگیریم یاد و میدیم.

 زد گوشم پشت را مویم از تکهای.

 - ـینه*سـ خونوادهت واسه که اونجور بلدی، عالم همه از بیشتر رو مادرانگی تو

 رو همهشون غصه و میکنی سپر

 مک هم االن همین. باشی مهرداد واسه هم خوبی مادر میتونی که میدونم میخوری،

 مهرداد برای مادرانگی

 نکردی.

 ناال گمانم به. باشد قرص فرزندش بابت از دلش که بود الزم پدر یک برای

 آشفتگی از را ذهنم که بود وقتش

 دهم نجات.

 - محمدطاها؟

 زد بهرویم لبخندی.

 - جانم.
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 انمج از سرخوش است؟ شیرینتر هم عسل از گفتنش جانم که بودم نگفته و

 و مردانه و بم صدای آن با گفتنش

 پرسیدم چشمانش ناکجاآباد در خیره:

 - رنگیه؟ چه چشمات رنگ

 راستی به هم چشمانش کرد، چروکیده کمی را چشمانش اطراف که زد لبخندی

 میخندیدند.
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 - هستن؟ رنگی چه بهنظرت نمیدونم

 برچیدم لب.

 - نمیدونی؟

 انداخت باال شانهای.

 - سورمهای؟ تیلهای؟

 دادم تکان را سرم.

 - نه!

 پرسید تعجب با و شد درشت چشمانش:

 - نه؟
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 - بنفشه چشمات. اوهوم!
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 داد سر بلندی خنده.

 - نیست بنفش که من چشمای ولی میکنی؟ شوخی!

 - یچجاه چشمات رنگ حاال تا تیره، خیلیخیلیخیلی بنفش. بنفشه اتفاقاً چرا

 تکی تو پس ندیدم،!

 - تکم؟ من

 - شدم چشمات درگیر اول روز همون از تکه، چشمات رنگ چون آره!

 بود خنده از پر امشب چقدر و. کرد خندهای دوباره.
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 - کنم؟ خواهش یه ازت من میشه حاال

 کردم نگاهش جدی.

 - حتماً آره.

 - بزنی؟ حرف فقط تو میشه

 پرسیدم گیجی با:

 - بزنم؟ حرف فقط

 - آره.

 - چرا؟

 - میشه چال لبخندت خط روی میزنی که حرف چون.

 کردم نگاهش تعجب با من اینبار.

 - میشه؟ چال

 - نمیدونستی؟

 گفتم صادقانه:

 467  

 - نه.

 -. رفت هزاربار من دل زدنت حرف کلمه هر با اول روز که بدون تو حاال پس

 که حرف نیست معلوم اینجوری

 میشه چال هی میزنی!

 - طاها؟

 - جونم.

 - دارم دوستت!

*** 
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 حرم در بعد روز چند و کرد صحبت مادرم و پدر با محمدطاها شب همان فردای

 بله آن. کردیم عقد شاهچراغ

 ارمکن هم خالهسلما خانواده حتی دلم عزیزان تمام. بود عمرم بلهی شیرینترین

 برایم دل ته از همه و بودند

 زدن با محمدطاها اما بود؛ سکهطال عدد۲۴ مهریهام. بودند خوشحال

 آن دادن و نامم به هتل درصدسهام۲۶

 او از توقعی چنین این هیچوقت من. کرد شوکهام حسابی زیرلفظی بهعنوان

 ثابت را نیتش خلوص این اما نداشتم؛

 روخس اسارت طوق همچون که سفیدپرنگین حلقهی آن برخالف اینبار. میکرد

 468  

 ساده حلقهی بود، سنگین

 رفت دستم به عشق با طالییرنگی.

 عروسی شنج با. نمیرفتم اصالً یا میرفتم هتل به کمتر تهران به برگشتن از بعد

 عروسی من بودم، مخالف

 ربازا در عشق با. میخواستم را مهرداد و محمدطاها کنار آرامش فقط نمیخواستم

 به رها و( مادرطاها)خاله مادرم، با

 همیشه که همانطور چیدم، نو از را محمدطاها خانهی. بودیم جهیزیه خرید دنبال

 آرزویم که همانطور میخواستم،
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 اب من زندگی و شدند جدید و نو مهرداد اتاق وسایل حتی خانه وسایل تمام. بود

 بیشتر روزبهروز که محمدطاها

 میکردم، خانهداری میکردم، درست غذا عشق با. شد شروع میشدم عاشقش

 به را مهرداد میکردم، شوهرداری

 یک با تا میشدم سرکار از همسرم آمدن منتظر غروبها و میرساندم مدرسه

 نباشید خسته یک و چای فنجان

 ار زندگیکردن و بودن مادر بودن، زن معنای تازه. کنم در به تنش از را خستگی

 میکردم درک!

 انج به گاهی و میکردیم غیبت رها با میکردم، صحبت تلفنی روز هر مادرم با

 هم پیش و میزدیم غر همسرانمان

 ورد حسابی میشدیم، جمع مادرم و خانهیپدر همه هفتهها آخر. میکردیم شکایت

 بود شده شلوغ مادرم و پدر.
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 نم برای بود، دیگر زنان کالفگی باعث شاید که کوچک و ریز چیزهای همین

 با توأم همهاش چون بود زندگی

 بود دل و جان با همهاش بود، عشق.

*** 

 هم مابینش میریخت، زیتون کاسه داخل به زیتون شیشه از که همانطور رها

 میزد ناخونک.

 تلخه نرسیده، هنوز اینا مامان رها: مادر!

 - خوشمزهست هم خیلی تازه. که رسیده.

 - آخه؟ بهت بگم چی
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 - وقتی باشه، داشته خریدار نازش دیگه دوماه فوقش این مامان ولشکن

 رو خانوم این دیگه بیاد نینیکوچولوش

 نمیگیره تحویل کسی!

 گفت مینشست مبل روی زنان نفسنفس گندهاش شکم آن با که همانطور:

 - شم؟ راحت بشه کی! شدم خسته خدا به وای!

 نیست چیزی که حاال میشه، شروع گرفتاریات بیاد دنیا وقتی تازه: مادر.
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 - شقع بیاد دنیا بهسالمتی که انشاءاهلل. میرم قربونش دارم من که االن همین از

 خاله.
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 آمد بهسمتم و برداشت را دفترش و کتاب مهرداد.

 - کنم حل نمیتونم رو تقسیمه این مامان!

 زدم برگهای و گرفتم را کتاب.

 - داده؟ درس امروز رو این

 - آره.

 کردم حل برایش را تقسیم حوصله با.

 - پسرم؟ گرفتی یاد

 - میدی؟ بهم تمرین یه

 کردم نگاهش. کند حل تا و نوشتم تمرینی.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 451 صفحه  

 

 - بنویس رو مشقت بقیه برو حاال. درسته مامان آفرین.

 گرفت بهسمتم را زیتون کاسه رها.

 - میخوری؟

 - میگیرم دلدرد! بابا نه!

 نشست کنارمان و شد خارج آشپزخانه از چای سینی با مادر.

 - ثریا؟ بشی دستبهکار نمیخوای تو

 کردم نگاهش تعجب با.

 - مامان؟ کاری چه به دست

 - دیگه بچه!

 جز! بودند ریخته سرم روی آبی ظرف انگار. ریخت فرو دلم ته ناگهان

 بچهدار من که نمیدانست کسی محمدطاها

 471  

 زدم مصنوعی لبخندی. خانوادهام حتی نمیشوم،.

 - برنمیام هم همین پس از. بسمه دارم رو مهرداد چیکار؟ میخوام بچه مامان وا!

 نداشت دم و شاخ که بهانهتراشی.

 واسهش داداش یا آبجی یه شده، هم بزرگ دیگه تنهاست، که هم مهرداد: رها

 بیار!

 - نیستیم بچه فکر اصالً ما یعنی نکردیم، فکر بهش هنوز!

 هم علی و تو بچه باشه شلوغ دورم میخواد دلم من االن، از باش فکر به: مادر

 سروسامون هم علی انشاءاهلل! ببینم

 بشه راحت هم اون بابت از خیالم بگیره،.
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 کردم پا و دست بحث عوضشدن برای بهانهای سریع.

 - کرد عروسی که هم پریا داره، ـناه گـ ساره خدا به. بزن حرف علی با مامان

 علی پای چندساله دختر این رفت،

 نشسته!

 شه تموم درسم بذار میگه میگم، بهش مامان؟ بگم چی: مادر.

 هم همه خیال اینطوری ساره دست کنه نشون یه بره حداقل بهونشه، درس: رها

 راحته.
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 - رو مردم دختر عمر آخر تا که نمیشه بزنم، حرف اساسی باهاش باید خودم

 علی شاید. داشت نگه همینجوری

 خونه؟ میاد کی. بخونه درس دیگه صدسال تا بخواد

 - میاد اینا۸ ساعت.

 - بزنم حرف باهاش میمونم پس.

 - ورد کنم درست آبگوشت یه. بیان هم شوهراتون بزنید زنگ پاشید دوتاتون

 بخوریم هم.

 بود کرده آبگوشت ـوس*هـ دلم چقدر وای: رها!

 - نکنه ـوس*هـ دلت شما بگیم چیزی یه ما نشد!

 - شکموئه خواهرزادهت چه؟ من به.

 انداختم بود شده برابر چندین که هیکلش به نگاهی.
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 - وقت یه کنی؟ آب میخوای چهجوری رو چربی اینهمه زایمانت از بعد بیچاره

 نکنیا مراعات.

 انداخت خودش به نگاهی.

 - خب؟ کنم چیکار. گرفته منو هم این غصهی وای

 -بخور کمتر.

 - که نمیتونم.

 - کنه تحمل رو تو مثل گندهای زن باید آذین، بیچاره.

 انداخت دماغش به چینی.

 - میخواد منو حال همه در اون هم بعد! بخواد دلش هم خیلی.
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 آوردم در ادایی.

 - واه واه واه...

 زدم صدا:

 - اینطرف بیاد مادریم خونه شب بگو بابا به بزن زنگ! مامان مهرداد.

 - مامان باشه.
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 میک هیکلش. افتادم راه اتاقش بهسمت سرش پشت بیمقدمه علی رسیدن با

 آن با قیافهاش و بود شده توپرتر

 بود شده خواستنی و مردانه حسابی مستطیلی مشکی فرم عینک.
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 انداخت تخت روی و آورد در را کتش.

 - دارمن شک. کنی پا به آشوبی یه میخوای میفتی راه من دنبال اینجوری هروقت

 رها و مامان با حاال تا صبح از

 کردید کودتا!

 کرد باز را آستینش سر دکمههای.

 - دارم حرف باهات.

 کرد عوض تیشرتی با را پیراهنش.

 - توئه با گوشم جانم.
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 نشستم تخت لب.

 - بشین بیا.

 آورد در را جورابش و نشست.

 - بله؟

 گفتم عصبی:

 - درست بشین لحظه یه! ایبابا.

 نشست ـینه*دستبهسـ.

 - بفرما.

 - زندگی؟ واسه چیه برنامهت

 چرخاند حدقه در را چشمش.

 - کرد شروع دوباره.

 - زیر از میخوای دیگه چقدر بکش، خجالت. علی نداریم کرد شروع دوباره

 کنی؟ خالی شونه مسئولیتهات
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 - من؟ خواهر کردم چیکار مگه

 - .سرکار رفتی شد پیدا کار ندارم، کار گفتی متوجهای؟ سارهست، من بحث

 اونم که کنم عوض رو ماشینم گفتی

 چته؟ دیگه. کردی عوض ماه این

 - شدم بدهکار ماشینه رو کلی خدا به.

 گفتم عصبانیت با:

141 
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 - رو ساره تکلیف. میاری که هست بهونههایی من بحث نیست، ماشین من بحث

 یا میخوایش کالم یه کن، روشن

 پای سال چند داشت غیرت اون شده، سرخورده خونوادهش جلو اونم خدا به نه؟

 کاری یه نیستی حاضر تو بشینه، تو

 باشه؟ اون فداکاری جبران که بکنی

 - درس هم. بهفکرم عالم همهی از بیشتر. فکرم به خودمم خدا به خواهرم چشم

 خب. میکنم کار هم میخونم

 آیندهمونه واسه سارهست، واسه کیه؟ واسه.

 - شه قرص دلش که حداقل کن دستش نشون یه. خواستگاری بریم بیا.

 - شه تموم ترمه یه این آخرم، ترم من...

 گذاشت چشمش روی را دستش.
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- 

 چشم.

 نوچی

 کردم.

 - قرار هفته آخر واسه من میاد؟ نمیاد، باال که جونت میگذره هم ماه سه-دو این

 داره حدی هم پررویی. میذارم!

 میکشم خجالت تو جای من میبینم رو عمو و خاله که بار هر خدا به.
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 - ثریا؟

 - باشه؟ سرت باالی زور باید حتما! مرض و ثریا! درد و ثریا

 واهریج جعبه با و کشید را کشوییاش در رفت، کمدش بهسمت و کشید پوفی

 را جعبه لبخند با. آمد بهسمتم

 و نگشترا و گردنبند شامل که ظریفی و زیبا نیمست. کرد باز و گرفت بهسمتم

 جعبه درون میشد گوشواره

 کردم نگاهش و برداشتم را گردنبند ذوق با. میدرخشید.

 - علی قشنگه چقدر وای.

 زد لبخندی.

 - خریدم واسهش چندماهه رو این!

 - بودی؟ نکرده رو کلک ای

 انداخت زیر به را سرش.

 - جلو برم پر دست با میخوام من.

 گذاشتم شانهاش روی را دستم.
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 - همین. میارزه دنیا همه به داری بهش که عشقی. پره دستت هم االن همین تو

 آوردنش دست به واسه داری که

 قرار ،مونده تو پای که میبینه رو چیزا همین ساره. ارزشه با خیلی میکنی، تالش

 همهچیز زندگی اول همه نیست

 باشن داشته.

141 
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 کرد کج را گردنش.

 - میذاری؟ قرار هفته آخر واسه پس

 بوسیدم را گونهاش و پریدم ذوق با.

 - بزنه زنگ مامان میگم االن همین!

 بازش و رفتم در بهسمت. آمد در صدا به واحد زنگ که شدم خارج اتاقش از

 در پشت محمدطاها و آذین کردم،

 بودند ایستاده.

 کرد پر را صورتم تمام لبخند.

 - نباشید خسته سالم.

 باشی سالمت. خانومم سالم: محمدطاها.

 پیشوازمون؟ نیومد کجاست ما زن. خواهرزن بر سالم: آذین

 - شده پنگوئنی خودش برا بخوره، تکون جاش از نمیتونه اونکه!
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 کشید را دماغم سر و کرد اخمی.

 - نگو اینجوری من خانوم به.

 کشیدم را محمدطاها دست.

 - داشتی نگهش در دم خستهست من شوهر. میزنی حرف خیلی.

 - کرده جابهجا حاال تا صبح از کوهم اینکه نه.
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 میخواد عظیم انرژی یه خودش تو با سروکلهزدن: محمدطاها!

 کرد اعتراض علی ورودمان با.

 - شوهر گفتیم داشتیم، خواهر دوتا. دوتا شما دست از نداریم آسایش روز یه

 زندگیشون خونه سر میرن میدیم

 برمیگردن تا۷-۸ میشن نمیدونستیم!

 شد خارج اتاقشان از پدر.

 - آخه؟ دیدی دنیا کجای خوبی این به دامادای

 کردند علیک و سالم مادرم و پدر با محمدطاها و آذین.

 میرن در دم میذارن رو تحفه دوتا این که نکنی هم تعریفشون اگه: علی!

 بیرون نکنیم پرت رو خودت بپا: رها.

 بذارید هم سربهسر کم بخورید چایی بیاید: مادر.

 داریم عادت آقا این طعنههای به که ما مادر: آذین.
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 عمیق چاه! نهها چاهدستی چاه، تو انداختمشون داشتم خواهر دوتا: علی.

 دربیارم؟ سرش رو کاراش تموم تالفی من بگیره زن این کی خدا ای: محمدطاها

 انداخت برش و دور به نگاهی بعد.

 - کجاست؟ مهرداد پس
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 - علیه اتاق تو.

 اطالعات سری یه دفعه هر درمیاره، رو من لپتاپ پدر باشه؟ کجا میخوای: علی

 باید روز سه تا میکنه جابهجا رو

 بگردم دنبالشون.

 برداشت را چایش استکان.

 - بچههاتون و شما دست از که ندارم زندگی.

 دادم بود نشسته کنارم که محمدطاها دست به و برداشتم چای استکانی.

 - جونت نوش.

 - خانوم مرسی.

 کردم زمزمه گوشش کنار آرام:

 - ساره خواستگاری بریم شد راضی علی باالخره!

 زد علی بهسمت شیطانی لبخندی.

 - بهسالمتی.

 - نکن داداشم به نگاه چپچپ اینجور!

 - دربیاریم سرش کرده آذین و من حق در که ظلمایی تموم تالفی باید.

 - سروسامون زودتر خداکنه میاد؟ دلت

 بگیرن
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. 

 تو نداریم گوشی در حرف هیهی: آذین

 جمع.

 481  

 - بگیرم؟ اجازه تو از شوهرم با صحبتکردن برای باید من آخه

 - کردید ناپسندی کار بههرحال.

 یشهم شاد روحت گفتیم چی بفهمی هست، پسندیده هم خیلی اتفاقاً: محمدطاها.

 گفتم علی به رو:

 - بگو؟ هم جمع تو رو زدی من به که حرفایی خب

 - حرفایی؟ چه

 - زیرش؟ میزنی داری دوباره نکنه علی وا
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 کرد آذین و محمدطاها به اشارهای.

 - نمیگم هیچی دوتا این جلوی من! نمیشه قوموخویش داماد گفتن قدیم از.

 زد پایش به محکم پا با رها.

 - نیا ادا هی دیگه بگو خب.

 - شدیا هم خشنتر میشی مامان داری.

 چیه؟ ببینم بگو علی خب میکنید؟ رو چی بحث: پدر

 - واال بگم چی.
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 بگو رو بگی باید که همونی: پدر!

 - مه سروسامونی یه میشه تموم درسم داره که حاال گرفتم تصمیم من راستش

 481  

 بدم زندگیم اوضاع تو.

 گرفت را دستش خوشحالی با مادر.

 - یعنی؟ خواهرم به بزنم زنگ

 فتگ خجالتزده کمی و گرفت را کودکیاش مظلومیت علی قیافه بار اولین برای:

 - بدونید صالح اگه.

 وضع نظرش تا بزن زنگ خانوم پاشو. پسرم بشی عاقبتبهخیر انشاءاهلل: پدر

 نشده.

 شد خارج اتاق از مهرداد که کشیدیم کل بلند رها و من.

 - شده؟ چی

 - میشه داماد داره علی دایی.

 کرد پرت غوشش*آ در را خودش و رفت علی بهسمت.

 - دایی؟ آره

 مادر و خودش بین و کشید را مهرداد پاهای علی

 نشاندش.

 - بغلم نمیشی جا شدن دراز پات و دست دیگه دایی.

 - میزنی چشم رو بچهم ماشاءاهلل بگو.

 وقت هفته آخر برای و زد زنگ خاله خانهی به. برداشت را تلفن لحظه همان مادر

 شورش آذین و محمدطاها. گرفت

 انهخ به و کردیم خداحافظی که آخر لحظهی تا و بودند کرده شروع را علی علیه
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 هم او و میکردند اذیتش برگشتیم

 481  

 میخورد حرص.

*** 
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 زنی با پیادهرو در که شدم مهرداد متوجه مهرداد مدرسهی جلوی در رسیدنم با

 زن پشت. است کردن صحبت درحال

 با .شدم پیاده و کردم پارک را ماشین سریع. نمیدیدم را قیافهاش و بود من به

 چند در و رفتم بهسمتشان سرعت

 زدم صدا قدمیشان:

 - مهرداد.

 منجمد رگهایم در خون زن قیافه دیدن با. برگشت بهسمتم همزمان هردو سر

 دو از بردارم چشم نمیتوانستم. شد

 کشیدم خودم بهسمت و گرفتم را مهرداد دست. وحشیاش سبز چشم.

 -مامان.

 - مهرداد بده اجازه.

 گفتم اخم با نوشین به رو:

 - میگفتی؟ پسرم به داشتی چی

 کرد نگاهم عصبی.
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 - میکنی پسرم پسرم بعدم میشی، صاحب رو دیگران بچه که پرویی خیلی.
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 - ی؟نمیکش خجالت خودت از میشی؟ من پسر مزاحم که نیستی پررو تو چی؟ تو

 دادم مهرداد بهدست را ماشین ریموت.

 - بیام تا بشین ماشین تو برو.

 - مامان باشه.

 بدرقه شد ماشین سوار که لحظهای تا را مهرداد اشکیاش چشمهای با نوشین

 کرد.

 کشیدم خودم بهسمت را بازویش.

 - متوجهای؟ بچهست اون. بپلکی دوروبرش نداری حق دیگه میگم، چی ببین

 خیلی روحیهش که سنیه تو االن

 بچگیش کردی، نابود رو زندگیش اول چندسال که همونطوری نمیخوام. حساسه

 کنی نابود هم.

 گفت حرفهایم به بیربط:

 - خانوم میگه مادرشم که منی به اونوقت مامان، میگه تو به من بچهی!

 - میدونی. نکردی براش هیچوقت تو که کاری کردم، مادری براش من چون آره

 بچه این روحیهی به ضربه چقدر

 نم چون نداره؛ احتیاجی تو به دیگه اون بودی؟ کجا میخواست مادر وقتی زدی؟

 داره رو.

 - ببینمش بودم اومده فقط من.

 - ناراحتش اینکه جز میکنه؟ دوا تو و اون از دردی چه تو دیدن. کردی اشتباه

 مشغول رو فکرش اینکه جز کنه،
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 اقلحد نمیکردی، طردش تولدش از بعد روز دو میخواستی رو بچهت اگه تو. کنه

 میدادی شیر بهش!
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 ندارم؟ رو دیدنش حق حتی من میکنی؟ قضاوت رو من داری که میدونی چی تو

- 

 ببینم، رو تنم پارهی نمیتونم

 سرد اررفت باعث تو گفتی، بد بهش من از تو خودخواهی، خیلی تو کنم؟ ـل*بغـ

 هستی من با اون!

 - زدم بهت که حرفایی و دارم باهات االن که رفتاری از که میدونم ازت اونقدری

 نه من. نشم پشیمون هیچوقت

 وت بدزدیش میخواستی که روز اون خاطره. چیزی نه گفتم دروغ بچهت به تو از

 تو فهمیده اون شده، هک ذهنش

 !یهست کی تو میدونه نیستم، واقعیش مادر من میدونه اون. هستی آدمی چهجور

 که گفتم بهش خودم رو اینا همه

 واستمبازخ میکنم بزرگش دارم عشق با که بچهای فردا که نباشم، مدیونش فردا

 نکنه.

 کشیدم عمیقی نفس.

 - هم به رو زندگیش آرامش نباش، دوروبرش لطفا شده که هم خودش بهخاطر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 465 صفحه  

 

 485  

 شکایت ازت میتونم حتی من. نزن

 اشب عاقل خودت پس. درخشانت سابقهی اون با برسه دادگاه به پات نذار. کنم

 بکنیم رو زندگیمون بذار و.

 .شدم ماشین سوار و کردم عبور خیابان از بهسرعت نشدم، حرفهایش منتظر

 افتادم راه به و کردم روشن را ماشین.

 نجمتش را بچه اعصاب که نوشین به لعنت. بود زده زل خیابان به ساکت مهرداد

 مدتها تا فکرش حال بود، کرده

 میشد موضوع این درگیر.

 - مامان مهرداد.

 - هوم.

 - ناراحتی؟

 - نه.

 - میگی؟ رو راستش بپرسم ازت چیزی یه

 - هوم.

 - میگفت؟ بهت چی نوشین

 - بزنم حرف موردش در نمیخوام! ازش میاد بدم!

 - بزرگتره باشه چی هر اون. بزنی حرف اینطوری نباید تو.

 - دوستام جلوی میکشم خجالت مدرسه جلوی میاد وقتی!

 کردم پارک خیابان کنار و رفت هم در وحشتناک اخمم.

 - مدرسهتون؟ جلوی اومده چندبار مگه. ببینم شو اینطرفی

 486  
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 ماند جلو به خیره ساکت هم در ابروهایی با.

 زدم شانهاش روی را دستم.

 - بده رو من جواب!
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 - اومده بار سه-دو.

 کشیدم عمیقی نفس.

 - ولق هم به گذاشتیم، قرار هم با اول روز از ما نگفتی؟ بابا یا من به چرا اونوقت

 همهی دوست دوتا عین دادیم

 نگفتی؟ رو مهمی این به موضوع تو اونوقت. بگیم هم به رو حرفامون

 - بشین ناراحت بابا و تو نمیخواستم من.

 - میشه این از بدتر بفهمه هم بابا تازه. شد بدتر که االن.

 - ببینمش نمیخوام ندارم، دوسش گفتم بهش. دادم رو جوابش خودم من!

 کشیدم پوفی.

 - مد؟نیو باز اون ببینیش نمیخوای گفتی بار هر تو آخه؟ بهت بگم چی مهرداد

 بابا و من! پسر من اومد بازم خب

 کنیم حلش میتونیم.

 - خجالت من لباساش اون با خب مدرسهم جلوی نیاد دیگه بگید بهش لطفاً

 487  

 بار هر. دوستام جلوی میکشم
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 میگم چیزی یه الکی من کیه میپرسن!

 - میکنیم برخورد باهاش درستوحسابی اومد هم باز اگه. نمیاد دیگه.

 - میگی؟ هم بابا به

 - بدونه باید حتماً که بابا آره.

 - نکنه؟ دعوام

 - بدی؟ مامان به قول یه باید فقط کردی؟ چیکار تو مگه عزیزدلم نه

 - چی؟

 - یامب خودم تا بیرون نیای مدرسه در از بمونی مدرسه تو مدت یه تا فعالً اینکه

 مامان؟ باشه دنبالت

 - مامان باشه.

 کشیدم را لپش.

 - میخوریم خوشمزه مکزیکی ذرت دوتا میریم هم االن! الهی برم قربونت ای.

 گرفتم بهسمتش را دستم.

 - قدش بزن پس.

 و ردمک بلند را ماشین پخش دستگاه صدای. کوبید دستم به را دستش محکم

 بلندبلند آهنگ با که همانطور

 رفتم بود کوچک دکهی یک که پاتوقمان بهسمت میکردیم همخوانی.
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 رد شیطانصفت زن آن خاطره تا میکردم کاری باید بود حساسی پسر مهرداد

 از جزئی نوشین. شود کمرنگ ذهنش

 او. بود انکار غیرقابل که بزرگ نقش یک بهعنوان هم آن بود مهرداد زندگی

 به را مهرداد که کسی بود، مهرداد مادر

 باید فقط کرد، پاک و زد خط مهرداد زندگی از را زن آن نمیشد. بود آورده دنیا

 کمرنگ زن آن تا میکردم کاری

 ار او نشانههایی که زمانی تا بود مهرداد ذهن در نوشین. شود کم فکرش شود،

 وقتی میدادند، سوق مهرداد بهسمت

 آن از نشانهای که زمانی تا و میشود کمرنگ هم یادش کنم پاک را نشانهها آن

 است آرام ذهنش نباشد زن.

*** 

 زدم صدا بلند و گذاشتم میز روی را الزانیا ظرف.

 - شام بیا مامان مهرداد.

 نشست صندلی روی میکرد خشک را دستش که همانطور محمدطاها.

 - خونه خانوم کرده چه ببین بهبه.

 - نوشجونت.

 برداشتم را بشقابش. زد ظرف روی پنیر به ناخونکی:

 - نزن ناخونک میکشم برات بذار.

 - داره مزهای چه ذره یه همین نمیدونی آخه!
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 گذاشتم بشقابش در تکهای.

 - بفرمایید.
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 کردم مهرداد اتاق در به نگاهی.

 - مهرداد؟

 و دهخوابی تختش روی. کردم باز را در و رفتم اتاقش بهسمت. نبود خبری انگار

 تختش کنار بود، زده زل سقف به

 ایستادم.

 - زدم صدات چندبار شام بیا.

 نشست تخت روی.

 - گفتی؟ بابا به

 - خستهست االن میگم، شام بعد هنوز، نه.

 کشیدم را دستش.

 - کرده چه مامان ببین شام بریم بپر.

 نشستیم مهرداد با.
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 - نباشی خسته بابا سالم.

 - نمیومد ازت صدایی خوابی کردم فکر. بابا سالم!
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 را رشس فقط نپرسد ازش سوالی محمدطاها دیگر اینکه برای کوتاه و بیحوصله

 داد تکانی.

 کرد اشارهای مهرداد به نشود متوجه مهرداد که طوری محمدطاها.
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 - چشه؟

 انداختم باال را سرم همزمان و گذاشتم هم روی را پلکهایم.

 - بعداً.

 میکنیم صحبت بعداً یعنی این و.

 گذاشت ظرفشویی در را بشقابش و شد بلند مهرداد همه از زودتر.

 - بود خوشمزه خیلی مامان مرسی.

 - نخوردی؟ چیزی که تو

 - سیرم.

 بابایی؟ شده چیزی: محمدطاها

 در وقتی همیشه. میکرد کمک تقاضای دوخت، من به را ناراحتش نگاه مهرداد

 میآورد کم محمدطاها با صحبت

 برسم دادش به تا میکرد نگاهم اینگونه.

 - خورده مکزیکی ذرت عالمه یه بودیم بیرون هم با عصر.

 - بگو پس.

 - بهخیر شب.

 و دادیم را بهخیرش شب جواب هردو

 بهسمت

 رفت اتاقش.
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 - نبود همیشه مثل اصالً ثریا؟ شده چش.

 - میزنیم حرف کنم جمع رو میز بذار.

 بلور فنجان همان از چای دوفنجان. شستم را ظرفها و کردم جمع را میز سریع
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 میگفت محمدطاها که گردهایی

 میز روی را سینی و نشستم کنارش. ریختم میدهد مزه آنها در فقط چای

 گذاشتم.

 برگشت بهسمتم.

 - بگو.

 به میخواستم که حرفهایی تمام ظرفها شستن و میز جمعکردن طول در

 خودم با زیرلب را بگویم محمدطاها

 دمیش پاک دادهها از کل به ذهنم میشد جدی اینطور وقتی اما بودم؛ کرده تکرار.
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 - گرفته رو مهرداد جلوی نوشین دیدم مهرداد، دنبال رفتم امروز...

 و دش بلند جایش از. کرد فوران آتشفشان همچون که بود نشده تمام حرفم هنوز

 زد داد:

 - چی؟

 گرفتم را بازویش و شدم بلند سریع.
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 - بشین. ناراحته کافی اندازهی به داره، ـناه گـ خوابه، مهرداد. آروم عزیزم طاها

 میزنیم حرف.

 رفتن قدمرو به کرد شروع.

 - غلطی چنین داده اجازه خودش به حقی چه به. میارم در رو زن این پدر من
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 بکنه؟

 - بشین بیا طاها.

 نشاندمش مبل روی بهزور.

 - کنیم اساسی فکر یه باید نمیره، پیش کاری دادوفریاد با.

 میزد دودو چشمهایش.

 - داره؟ میلی اون بهسمت هم مهرداد چی؟ مهرداد

 گفتم سریع:

 - راحت خیالت. اصالً نه.

 کشید راحتی نفس.

 - خداروشکر.

 - هب حتی. ببینمت نمیخوام بود گفته بهش بوده، داده رو جوابش خودش مهرداد

 جلو دیگه که کنم کاری گفت من

 میکشه خجالت دوستاش جلوی ظاهرش از چون نره؛ مدرسهش.

 - خودش سمت بکشه رو مهرداد میترسم.

 گفت هم روی کلیدشده دندانهای با:

 - رو نوشین میکشم من.
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 گذاشتم شدهاش مشت دست روی را دستم.

 - چیکار میخوای حاال. راحت خیالت نمیکنه، فکر اون به اصالً مهرداد. نترس

 کنی؟

 - که بدم باج میدونم چه کنم، تهدیدش بزنم، حرف باهاش کنم پیداش باید

 نیاد مهرداد سمت دیگه.
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 - هیچکدوم. نیست کنمون ول عمر آخر تا اینطوری چی؟ یعنی بدم باج طاها نه

 نیست چارهساز گفتی که اینایی از.

 - ده،بدز رو مهرداد میخواست یهبار خرابه سابقهش اون کنیم؟ چیکار میگی پس

 رفته؟ یادت

 - دیگه و همیترس وسط بیاد پلیس پای وقتی میکنیم، شکایت ازش. نرفته یادم نه

 نمیپلکه مهرداد دوروبر.
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 کشید موهایش در دستی.

 - نمیکنه کار االن مغزم نمیدونم.

 - پات جلو میذارن بهتری راهحلهای اونا حتماً. کن مشورت پدرت با.

 داد تکیه مبل پشتی به را سرش خسته.

 - باشه.
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 دادم تکیه شانهاش به را سرم.

 - طاها؟

 - جانم.

 - خوبیم؟ مادر من

 گذاشت موهایم روی را دستش.

 - نذاشتی کم مهرداد واسه هیچی تو. معلومه.
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 - سمت هیچوقت که میکنم محبت بهش اونقدری من. طاها راحت خیالت پس

 نره نوشین.

 - عشق به وقتا بعضی من. میده ترجیح دنیا همه به رو تو مهرداد هم االن همین

 میشه حسودیم بینتون!

 زدم ـینهاش*بهسـ مشتی.

 - آخه؟ حسودی چه

 - وت چرا میگم یهبار. داره دوست من از بیشتر رو تو مهرداد چرا میگم یهبار آخه

 دوست من از بیشتر رو مهرداد

 داری.

 - دوست همسرم جای شوهرم، جای رو تو. میکنه فرق من دوستداشتن جنس اما

 بچهم جای رو اون دارم،.

 کسی هر. داره دوست مامان جای رو من بابا، جای رو تو. همینطوره هم مهرداد

 خودش جای.

 کشید را دماغم نوک.
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 - دوستداری بیشتر رو اون تو ولی!

 گرفتم را دماغم.

 - میکَنین رو این آذین و تو روز یه!

 - میاد؟ بهدنیا بچهشون کی. آذین گفتی آخی

 گفتم ذوق با و کرد پر را صورتم کل لبخند ناخودآگاه:

 - دیگه ماه.

 - بهسالمتی.
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 آمد بهحرف دوباره که ماندیم ساکت دقیقهای چند.

 - ثریا؟

 - جانم؟

 - نمیشی؟ ناراحت بگم چیزی یه

 - نه.

 - چی؟ بکنم درخواستی یه اگه

 - نه.

 - دکتر؟ بریم میای

 زدم راه آن به را خودم اما فهمیدم؛ را منظورش.
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 - چی؟ دکتر

 -باشه داشته ربط شدنت باردار به که دکتری هر یا زنانوزایمان دکتر.

 - خواسته؟ بچه دلت نکنه میخوای؟ رو چیزی همچین چرا

 گفت سریع. گرفت بر در را صورتم کل اخم ناخودآگاه:

 - بشه مادر میخواد دلش زنی هر. نکن برداشت اشتباه خدا به نه.

 - مادرم هم االن من.

 بوسید را موهایم روی.

 - ه،بش باردار که اینه عشقش زنی هر یعنی میگم من. بگردم دورت الهی میدونم
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 بعد کنه، زندگی بچهش با ماه۹

 فتیر یهبار پیش چندسال تو کرده، پیشرفت خیلی علم. بگیره غوشش*آ در

 تو. نمیشی بچهدار تو گفته اون و دکتر

 تهس حل قابل چیه؟ مشکل که نپرسیدی حتی. کردی ول رو دنبالش دیگه هم

 فقط. کرد حلش بشه شاید نیست؟

 یراه اگه میکنم، کار همه من هست، راهی گفت اگه. نگو نه باشه؟ میریم یهبار

 نیست مهم برام اصالً من نبود.

 نرفتن ردکت برای دلیلم فقط. داشتم امید هم هنوز من. نداشتم گفتن برای حرفی

 دیگر بگویند و بروم که بود این

 میشد ناامید امیدم همهی آنوقت. نیست راهی هیچ.

 روی را دستش محمدطاها. غلتید گونهام روی و جوشید اشکم چشمهی در اشک

 کشید گونهام.
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 - کنی گریه که نگفتم.

 - بشم ناامید همیشه برای و برم میترسم.

 - باشه خدا به امیدت.

 - هست.
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 - کن فکر بهش پس.
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 کردم زمزمه آرام:

 - باشه.

 انداختم چای از پر دستنخوردهی استکانهای به نگاهی.

 - بالکن؟ تو بریم پایهای کنم، عوضشون میرم. شدن سرد هم اینا

 زد چشمکی.

 - وپس واسهم هی بکنی، رو پرستاریم باید هفته یه تا خوردم سرما اگه ولی بریم

 کنی درست.

 کردم اخمی.

 - نخوری سرما میارم پتو واست.

 سخت زندگی. میبردیم ـذت*لـ ناراحتی اوج در کوچک چیزهای با ما هم هنوز

 داشتههایت به باید فقط نیست،
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 بلد را داشتههایشان اندک همان از ـذتبردن*لـ رسم مردم اگر. باشی شاکر

 چیزهایی تو. نبود غصه اینهمه بودند،

 دوست هم همه. نداری تو که دارند چیزهایی دیگران و ندارند دیگران که داری

 آرزویی باشند، دیگران جای دارند

 یاد ما. نمیگذارد دل در حسرت جز چیزی و نمیشود برآورده هیچوقت که

 داشتهها اندک همان با که نگرفتهایم

 اهرظ به چشممان باشیم، خوش داشتههایمان با بودیم بلد اگر بسازیم، زندگی

 موریانهها زیرش در که مردم زندگی

 و نبود نمانده، جای بر خرابهای جز چیزی و خوردهاند را تاروپودش تمام

 کنیم زندگی خوشبخت میتوانستیم.
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*** 

 دادم جواب سریع بود، خودکشی درحال موبایلم گوشی:

 - الو...

 کشید فریاد کند کنترلش نمیتوانست که صدایی با هولزده آذین:

 - برسون رو خودت بیمارستان آوردیم رو رها.

 کرد تندتپیدن به شروع قلبم.

 - بیمارستان؟ کدوم

 - بیمارستان[]... 

 ریعس. رساندم بیمارستان به را خودم چطور و شدم آماده چطور نمیآید یادم حتی

 شدم، زنانوزایمان بخش وارد
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 بهسرعت زد، چنگ دلم به وحشت. بودند ایستاده اتاقعمل جلوی مادرش و آذین

 روی دست و رفتم بهسمتشان

 گذاشتم بود انداخته پایین را سرش و نشسته صندلی روی که آذین شانه.

 ندبود خون کاسهی چشمهایش و اشک از خیس صورتش تمام آمد باال که سرش.
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 پرسیدم وحشت با:

 - شده؟ طوریش رها آذین؟ شده چی

 نشاند خودش کنار و گرفت را دستم مادرش.
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 - میترسه نداره تجربه. کرده شلوغش پسر این ثریا نترس!

 بود کرده باریدن به شروع هم من اشک ناخودآگاه آذین گریهی دیدن با.

 شد بلند جایش از آذین.

 - شهب طوریش رها اگه بشه؟ سزارین باید گفت دکتر ندیدی مامان؟ میگی چی

 ثریا؟ کنم چیکار من

 شد خیره در به و نشست دیوار به تکیه زمین روی.

 - چی ناال. طبیعیه زایمانش گفت دکترش پیش رفتیم هم با که پیش روز چند

 شما میکنن؟ دارن سزارینش شده

 میکنید؟ پنهون من از رو چی دارین
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 گرفت بهسمتم دستمالی آذین مادر.

 - زن همه این چرخیده، آخر روز چند این تو بچه. ثریا نیست هیچی خدا به

 نترس میشن سزارین.

 ته از هراسان هم آذین پدر که بودم مادرش و آذین با چانهزدن درحال هنوز

 که آذین دیدن با. آمد بهسمتمان راهرو

 گرفت را دستش و رفت کنارش بود، نشسته زمین روی.

 - اومد؟ دنیا به بچه شده؟ طوریش رها شده؟ چی

 عمله اتاق تو نه: آذین مادر.

 - شده؟ ریختی این آذین چرا پس

 - ترسیده.

 گفت من به رو پدرش:

 - ندادی؟ خبر بابات مامان به
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 شد کشیده آذین بهسمت نگاهم.

 - نگفتی؟ تو آذین... نه

 داد تکان نه بهنشانهی را سرش کوتاه.

 هراسان مادرم چنان زدم، زنگ خانهمان به اول و آوردم بیرون را موبایلم گوشی

 و شود تمام حرفم نگذاشت که شد

 دادم خبر محمدطاها و علی به هم بعد. کرد قطع را تلفن سریع.

 دوید بهسمتش آذین که آمد بیرون عمل اتاق در از پرستار.

 - خانومم؟ شد چی

 511  
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 زد لبخندی پرستار.

 - هستن سالمت و سالم هردو مادر و بچه. خوبن.

 گفت آسمان به رو و زد لبخندی دل ته از آذین:

 - شکرت خدایا.

 پرستار کرد اصرار چه هر گرفت، پرستار جلوی و آورد در را پولش کیف

 راهرو انتهای پرستار. نکرد قبول را مژدگانی

 زد صدایش آذین مادر که بود:

 - پرستار؟ خانوم ببخشید

 برگشت بهسمتمان.
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 - هست؟ چی بچه

 کرد نگاهمان تعجب با پرستار.

 - رو؟ جنیستش مگه نمیدونستید

 - پسر یا دختره بدونن بیاد دنیا به تا نمیخواستن بچهها نه.

 - دختره.

 شد آب دلم در قند.

 - عزیزم خدایا وای.

 511  

 میکرد شکر را خدا و میگفت ذکر هم مادرش. شد دور ما از بیحرف پدرآذین.

 اتاق در از بزرگ تاجگلی با پدرآذین که بودیم شده جمع رها تخت دور همه

 شد وارد.

 - گل به حواسش اصالً بود، هول بس از من پسر این. گلم عروس برای اینم

 نبود خریدن.

 از بیحالی با نداشت، آنچنانی هواس و هوش هنوز و بود آمده بهوش تازه رها

 در سعی بهزور که پلکهایی البهالی

 اما د؛ش باز چشمش کمی آذین دیدن با. میکرد نگاهمان داشت نگهداشتنشان باز

 میکرد، نگاه را برش و دور

 گرفتم را دستش و رفتم بهسمتش.

 - آبجی؟ میخوای چیزی

 گفت خشداری صدای با:

 - بده چیزی یه!

 - بدمت؟ چی
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 - چیزی هر نمیدونم.

155 

 

 

 
 هک آبمیوههایی و کمپوت کیسهی درون از که باشد تشنهاش شاید کردم فکر

 513  

 پاکتی آبمیوهای بود، میز روی

 دادم دستش به و برداشتم.

 - کنم باز برات بذار.

 - نمیخواد.

 پاکت هک کرد پرتاب آذین بهسمت و کرد بلند را آبمیوه پاکت بیجانش دست با

 روی و خورد آذین ـینه*بهسـ

 افتاد زمین.

 بود دوخته چشم بود افتاده زمین روی که آبمیوه پاکت به بیحرف آذین.

 زد گریه زیر که بودیم کرده تعجب رها حرکت از همه.

 - بیشعور. بود تو تقصیر همش آذین کنه چیکارت بگم خدا!

 بهسمتش آذین. رفت هوا روی اتاق که زدند خنده زیر همه چنان حرف، این با

 نشست کنارش و رفت.

 - شد تموم الهی برم قربونت.

 کرد خودش به اشارهای رها.

 - نشین اینجا برو پاشو شد؟ تموم میگی کردی علیل و ذلیل منو.
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 کرد بلندش تخت روی از و گرفت آذین پیراهن از علی.

 - داره حق آبجیم بیچاره اونطرف گمشو پاشو.

 کرد ساره به نگاهی آذین.

 - بگوها بهش چیزی یه.

 انداخت باال شانهای ساره.

 514  

 - آخه؟ بگم چی

 خودتم نوبت فردا: آذین

 آقا میشه.

 و شدند ساکت همه داشت قرار آن درون بچه که چرخداری تخت آوردن با

 که کوچکی موجود به چشممان

 بود میکرد، غرولند و میچرخواند هوا در را چروکیدهاش کوچک   دستهای.

 فشردم را محمدطاها بازوی ذوق از.

 - طاها نازه چقدر وای.

 ـلگرفتن*بغـ منتظر ذوق با که رها ـوش*آغـ در و کرد بلند را بچه پرستار

 به خیره رها. گذاشت بود کودکش

 میکرد نگاه بود گذاشته سرش روی را اتاق و میکشید جیغ که نوزادی.

 رفت بهسمتش سریع مادر.
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 - بچه شد هالک بده شیرش مامان رها.

 خجالت انگار. کرد بودند ایستاده تختش دورتادور که جمع به نگاهی رها

 گفتم سریع میکشید،:

 - باشی راحت تو که بیرون میریم ما پس.

 515  

 شدند خارج اتاق از آذین جز به همه محمدطاها، و من سر پشت.

*** 

 برگرداند عقب به را سرش. بود گرفته ضرب فرمان روی انگشت با محمدطاها

 نشان را من کرد، ای اشاره مهرداد به

 کرد همخوانی خواننده با و داد.

 - گیره تو به قلبم باشه منم به حواست هی

 زد مشتش با ضربهای قلبش روی.

 سرش هم مهرداد. شدم گرفتن الیو مشغول و آوردم در را موبایلم گوشی سریع

 به هم من. آورد دوصندلی بین را

 کردم همخوانی و کردم اشارهای خودم:

 - میمیره تو بدون عشقت میدونی آخه.

 دستان با محمدطاها به دو هر میدادم، تکان دستم با و گرفتم را مهرداد دست

 کردیم اشاره خوردهمان گره.

 - بسه دیگه میخوای چی مغرور عاشق منه از.

 خنده از که مهرداد. آورد در ندانستن ادای و انداخت باال شانهای محمدطاها

 مصنوعی اخمی هم من بود، رفته ریسه

 کرد همخوانی او اینبار که کردم.
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 - نمیترسه هیچی از دل این گیرته اینقدر.

 لپ آهنگ آخر. رقصیدیم و کردیم همخوانی درآوردیم، ادا آهنگ آخر تا

 که کردم ارسال را الیو و بوسیدم را مهرداد

 516  

 و کردم کم را پخش دستگاه صدای ذوقزده کودکان همچون پارک دیدن با

 گفتم:

 - بازی؟ بریم میای مهرداد

 کردم اشاره روزشنبه عصر خلوت پارک به و.

 - بریم بریم جون آخ!

 کردم نگاه محمدطاها به مظلومانه.

 - دار نگه لطفاً.

 زدم بازویش روی میکردم تماشا را پارک از شدنمان دور چشم با که همانطور.

 - طاها؟!

 برگشت بهطرفم و گذاشت موهایش روی را آفتابیاش عینک.
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 - نه؟ بچهای تو

 - کنه بازی میخواد مهرداد!

 - کنه؟ بازی مهرداد که

 برگشتم مهرداد بهسمت.
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 - کنی؟ بازی نمیخوای تو مگه

 دیگه بابا بریم: مهرداد.
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 داد نشان را۲ عدد انگشت با و زد دور فلکه دور از محمدطاها.

 - مهرداد و ثریا. دارم بچه دوتا ندارم، که بچه یه من.

 پایین ماشین از ذوق با کرد، پارک خیابان کنار. کرد اشاره مهرداد و من به و

 اول. بود خلوت حسابی پارک پریدیم،

 شتپ رفتم، باال پالستیکی سرسرهی پلهی از و کردم نگاه را برم و دور خوب

 و نشستم سرسره باالی مهرداد

 گرفتم محکم را پیراهنش.

 - برو...

 ویممانت پشت ذوق با. افتادیم زمین روی تاالپ و خوردیم سر جیغزنان مهرداد با

 باال سرسره پلهی از و تکاندم را

 پایین سرسره از سروصدا و جیغ با دوباره و شدم خم تونلکوچکش از رفتم،

 آمدیم.

 هب بدجنسانه. میکرد نگاهمان لبخند با و بود نشسته صندلی روی محمدطاها

 به و زدم چشمکی کردم، نگاه مهرداد

 .داد تکان لبخند با را سرش که فهمید را منظورم انگار. کردم اشاره محمدطاها

 و رفتیم محمدطاها بهسمت دو هر

 ایستادیم سرش باالی.

 میکرد نگاهمان ـینه*دستبهسـ.

 - چتونه؟
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 صندلی روی از کشید، مهرداد را دیگرش دست و من را دستهایش از یکی
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 بهسمت کشانکشان و کردیم بلندش

 از و انکار او از. بردیمش بود قلعه همچون که پالستیکی سرسرههای مجموعه

 کردن اصرار مهرداد و من.

 نمیام من کنید ولم: محمدطاها!

 - نداریم نمیایم. بیای باید نه.

 نه نگو توروخدا بابا: مهرداد.

 کشید فریاد و کرد خم را سرش بردیمش، باال بهزور پلهها از:

 - نمیشم جا بهخدا نمیشم، جا.

 دادم هلش.
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 - میتونی تو برو.

 - آبرو که دوتا شما دست از بگم چی میره، آبروم ببینه اینطوری رو من یکی اگه

 نمیذارید من برای.

 - نزن غر برو!

 گرفت را صورتش دست دو با و نشست سرسره روی بهزور.

 - نبینه منو کسی خدا ای.

 من سر پشت هم مهرداد گرفتم، را لباسش محکم و نشستم سرش پشت
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 نشست.

 بابا برو: مهرداد.

 دش بلند جایش از سریع محمدطاها. آمدیم پایین مارپیچی سرسرهی از جیغزنان

 نگاه را برش و دور همه از اول و

 کرد.

 - نمیبینتمون کسی بابا نترس.

 گفت مهرداد به رو و کرد نگاهم ریزشده چشمهای با:

 - سمت این بیا بدو نه؟ میکنی توطئه من علیه اون، تیم تو میری دیگه حاال.

 گوشش در چیزی و شد خم محمدطاها. ایستاد کنارش و رفت بهسمتش مهرداد

 من به خبیثانه دو آن حال گفت،

 گذاشتم بهعقب قدمی. میکردند نگاه.

 - چتونه؟

 و کشیدم جیغی شد تند قدمشان وقتی میآمدند، بهسمتم لبخندشیطانی با آرامآرام

 باد و برق مثل. کردم فرار

 میکردند دنبالم تهدیدکنان آنها و میدویدم.

*** 

 و گرفت آن به را دستش رفت، میزکوچک گل سمت به پا و دست چهار نورا

 که رها و من. ایستاد بهسختی

 ردگ چشمهای با. کردیم دستزدن به شروع محکم میکردیم نگاهش خیرهخیره

 تاالپ که برگشت بهسمتمان شده

 511  
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 کوچک دودندان و خندید هم او که زدیم خنده زیر بلند. افتاد زمین روی

 شد نمایان سفیدش.

 کردم بغلش محکم و رفتم بهسمتش ذوق با.

 - ریزه شیطون بشم فدات.

 .اندمنش پایم روی را نورا و نشستم بود آذین با صحبت گرم که محمدطاها کنار

 رها که پشتش کم موهای به دستی

 از و بود کرده دهانش در را مشتش هم او کشیدم، بودشان بسته دوگوشی

 میآورد در صدا خودش.

 و لیع تکلیف نامزدی، سال یک از بعد باالخره تا بودیم خالهسلما مهمان را شب

 صرف از بعد. شود روشن ساره

 گرفت دست به را مجلس پدر شام،.
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 - هستیم باجناق شرمنده هم االن تا حسابی ما که مطلب اصل سر بریم خب.

 نارک جوونا این میبینم همینکه. باقر رو حرفا این نگو شرمندگی چه: بیژن عمو

 میکنم خداروشکر خوشحالن هم.

 - دستش االن خدا شکر نبود، جور شرایطش هم ما پسر باالخره. داری لطف تو

 گردوندن توانایی خودشه جیب تو

 511  

 داره رو زندگی یه.
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 - داریم قبول رو علیآقا همهجوره ما.

 زد لبخندی سربهزیر علی.

 - رو عقدشون کارای تا بدن آزمایش برن جوون دوتا این بدید اجازه اگه خب

 یه ما علیآقای هم بعد بدیم، انجام

 زندگیشون سر برن خدا امید به و بگیره خونه.

 - ندارم حرفی منکه.

 آبی لباس روی قطرهخونی بینیاش از ناگهان که بود نشسته من کنار ساره

 را دستش هولزده چکید؛ روشنش

 گرفتم.

 - عزیزم؟ ساره

 زد زانو پایش جلوی سریع و شد متوجه هم علی.

 - باز؟ شد چت

 یدستمالکاغذ جعبه از دستمالی سریع. میکردند نگاه ما به و شدند متوجه همه

 رنگش. دادم دستش به و کشیدم

 کشید بینیاش زیر را دستمال بود، پریده حسابی هم.

 - خوبم نیست خاصی چیز!

 دکتر؟ بریم: علی

 - خوبم نیست چیزیم بابا نه.

 میزد هم را آبقند لیوان که همانطور پریا

 511  

 آمد بهسمتمان.

 - میزنه اینارو و مراسم جوش خیلی استرسه، بهخاطر همهش.
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 ات صبح از که هم ما بود، گرم هوا اینکه نه. شد امروزم بهخاطر کنم فکر: علی

 خرید درگیر و خیابونیم تو حاال

 شد خوندماغ خیابون تو هم یهبار. کردن.

 چیزی س رمی افتاده، فشارش شاید علی، ببرش دکتر یه میخوای: محمدطاها

 میشه بهتر حالش میزنه.

 شد بلند جایش از عموبیژن.

 - دکتر بریم تا بابا پاشو.

 شد بلند هم علی.
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 - عمو میبرمش خودم.

 خوبم خستگیه از نیست چیزیم خدا به: ساره!

 داری که روزبهروزم نمونده، واسهت جون. برم قربونت پاشو مامان: خالهسلما

 میشی ضعیفتر.

 بگردم دورت خاله پاشو: مادر.

 - بزرگ ور همهچیز شما چقدر بود خوندماغ یه نیست، هیچیم خوبم خدا به

 513  

 میکنید!

 انداخت بهسمتش نگاهی نگران علی.

 - دکتر؟ بریم نمیخواد و خوبی مطمئنی
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 زد لبخندی ساره.

 - خوبم آره.

 دهآین هفتهی شد قرار. شد زده حرفها و گرفت رسمیت مراسم دوباره بعد کمی

 عقد بعد هفتهی و دهند آزمایش

 دیگر میگرفت، سروسامان هم علی. نداشت حد که داشتم ذوق آنقدر. کنند

 نمیخواستم خدا از چیزی.

*** 

 ینا با داشت، را قبل دیزاین همان مدیریت اتاق. بودم آمده هتل به مدتها از بعد

 را من جای آذین که تفاوت

 حرص حسابی موضوع این سر میزدم سر هتل به وقت هر من و بود کرده اشغال

 هتل در هم آذین اگر و میخوردم

 صالح هم با هیچوقت. میانداختم راه او با دعوایی حرصم از حتما داشت حضور

 کلکل حال در همیشه و نمیرفتیم

 بودیم کردن.

 لیع عکس دیدن با خورد، زنگ موبایلم گوشی که بودم چرتزدن حال در کمکم

 جواب و زدم لبخندی صفحه روی

 دادم.

 514  

 - علی جانم.

 زن یک صدای علی، جای به

 آمد.

 - خانوم؟ ثریا ببخشید
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 .انداختم نگاهی شماره به دوباره و آوردم صورتم جلوی را گوشی تعجب با

 گفتم مکث کمی با. بود علی شماره:

 - هستین؟ کی شما. هستم خودم بله

 - دارن؟ نسبتی شما با علیمجد آقای پرستارم، من

 مبهسمت هم محمدطاها نظر که برخاستم جایم از سریع ایستاد، حرکت از قلبم

 شد جلب.

 - شده؟ چی بگو توروخدا. داداشمه بله

 - هستن...بیمارستان تو هم االن شدن بیهوش ایشون نباشین نگران.
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 - زمان امام یا!

 .شستمن زمین روی میریخت اشکهایم که همینطور و افتاد دستم از موبایل گوشی

 ذهنم به تصادف جز چیزی

 آزمایش جواب گرفتن برای که بود زده زنگ من به پیش ساعت یک. نمیآمد

 515  

 میرود بیمارستان به خونشان.

 آمد بهسمتم هراسان محمدطاها.

 - شده؟ چی ثریا

 زدم لب فقط:

 - شدم بدبخت! علی.
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 کی نفهمیدم حتی. شد صحبتکردن مشغول و برداشت را موبایلم گوشی

 سوار را من کی و شد تمام مکالمهاش

 گفت میراند بیمارستان بهسمت سرعت با که همانطور. کرد ماشین:

 - به ده،ش بیهوش افتاده فشارش گفتم بهت منکه. نکن گریه بسه عزیزم ثریا

 نکرده تصادف مهرداد جون به خدا.

 دادم تکان بهشدت را سرم.

 - کنی آرام منو که میگی دروغ!

 کشید پوفی.

 - بگم؟ دروغ دارم مرض مگه

 - بره؟ حال از الکی میشه مگه

 - شده چی میفهمیم میریم حاال.

 - برو تندتر توروخدا.

 - ترافیکه عزیزم کنم چیکار.

 گفتم گریان و گرفتم سرم به را دستم:

 - خدا ای!

 516  

 را ینماش در اینکه بدون و شدم پیاده ماشین از سریع بیمارستان به رسیدن با

 ورودی در بهسمت سرعت با ببندم

 .مرفت سرش باالی و گرفتم را علی سراغ اورژانس بخش در. دویدم بیمارستان

 و بود افتاده تخت روی بیهوش

 و زخم نه بود، خون از خبری نه جایش هیچ بود، وصل دستش به سرُمی

 کنارم و آمد هم محمدطاها. شکستگی
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 ایستاد.

 - نیست چیزیش خداروشکر میزدی؟ الکی شور دیدی.

 در یشآزما چندبرگ و علی گوشیموبایل که کیسهای و آمد بهسمتمان پرستاری

 داد دستم به بود آن.
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 - این از د،میش باز انگشتشون لمس با موبایلشون گوشی لقف. برادرتونه وسایالی

 شماره آخرین که شما به طریق

 دادیم خبر بود، تماسهاش لیست توی.

 گرفتم را کیسه.

 - رفته؟ حال از چرا. ممنون

 - بود افتاده فشارشون.
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 گرفتم را دستش و رفتم کنارش سریع کرد، باز را چشمهایش علی.

 - بمیره ثریا الهی شده؟ چت داداش؟ خوبی!

 .زد گریه زیر ناگهان و کرد نگاهم چندلحظهای بود، خون کاسهی چشمهایش

 پرسیدم هراسان:

 - بگو؟ توروخدا شده چی علی

 گفت هقهق میان:

 - شدم بیچاره. شدم بدبخت ثریا.
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 را اشکهایش دیدن طاقت کرد، باریدن به شروع هم من اشک ناخودآگاه

 نداشتم.

 بزن حرف علی؟ شده چی: محمدطاها.

 - ساره ساره،.

 - چی؟ ساره

 - داره لوسمی ساره.

 - میگی؟ داری چی چیه؟ لوسمی

 - خون سرطان.

 گشادشده چشمهای با. گرفتم دهنم جلوی را دستم و کشیدم بلندی هین

 به بهتزده هم او که محمدطاها بهسمت

 ادنافت درحال نداشتند، را وزنم تحمل توانایی پاهایم. برگشتم بود خیره علی

 آسمان و زمین بین محمدطاها که بودم

 کردم نگاه بود شده قرمز که چشمهایش به. گرفتم.

 518  

 - طاها!

 عسری محمدطاها. کرد زنگزدن به شروع علی گوشی که نشاندم علی تخت روی

 آوردش بیرون کیسه درون از.

 - سارهست.

 هم او از من حال گذاشت، صورتش روی را دستش و شد بیشتر علی گریه شدت

 زیاد خوشبختی از همیشه. بود بدتر

 ینزدیک همان در بدبختی است، زیاد خوشبختی جا هر میدانستم. میترسیدم

 است کرده کمین!
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 داد جواب محمدطاها ناچار به:
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 - چطوری؟ ساره سالم

 ...- 

 - خوبه هم ثریا ممنون.

 ...- 

 انداخت من به نگاهی مستأصل.

 - ور گوشیش. هتل بیاد گفت داشت کار باهاش ثریا هتل، رسیده تازه هم علی

 اتاق تو گذاشته جا.

 ...- 

 519  

 - بود گرفته آزمایشاهم اتفاقاً آره.

 ...- 

 - بزنن چرخی یه سالن تو رفتن ثریا با نیست، که االن نه.

 ...- 

 - بزنه زنگ میگم اومد باشه.

 ...- 

 - برسون سالم خالهاینا به. باشی سالمت.

 ...- 
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 - خداحافظ.

 گذاشت علی شانه روی را دستش تماس کردن قطع با.

 - درمان سرطان. نیست هم پیش سال هزار دورهی نرسیده، آخر به که دنیا

 سالها دارن سرطان با نفر هزاران. داره

 میکنن زندگی.

 - و دارهن آنچنانی عالئم چون گفت کرده، پیشرفت خیلی بیماریش گفت دکتر

 میده نشون رو خودش عالئم دیر

 همن. داره سرطان که فهمید میشد خون آزمایش با فقط و مشکله تشخیصش

 ضعیفه، بیحاله، میدیدم احمق

 احمق منه مقصرم، من. نشدم متوجه که بودم کرده کار غرق رو خودم اونقدر!

 زد خودش سر به مشتی.

 - و خودخواهی از کردیم نامزد که پارسال همون اگه نگذره، من از خدا

 آزمایش میرفتیم و میگذشتم زیادهخواهیم

 511  

 دیر فهمیدیم، دیر گفت دکتر. میفهمیدیم زودتر کنیم عقد که...

 هست؟ مگر هم باالتر این از مصیبت. میدادم گوش هقهق با فقط

 - میدم رو زیادهخواهیم تاوان دارم. احمق منه. مقصرم من.
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 هست راهی باالخره علی بسه: محمدطاها.
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 کشید بیرون دستش از را س رُم و شد بلند جایش از.

 - علی؟ میکنی چیکار

 - نمیذارم تنهاش هم یهلحظه دیگه. ساره پیش برم باید من.

 اشک باهم هردو حال. گرفتم ـوش*آغـ در را سرش و کردم پاک را اشکم

 میریختیم.

 و رفت ماشین بهسمت بود، گرفته را علی ـل*بغـ زیر که همانطور محمدطاها

 نشاندش جلو صندلی روی.

 - بیاره رو ماشینت بیاد بچهها از یکی زدم زنگ.

 چیزی و بودیم رفته فرو فکر در ساکت سه هر. داد تکان را سرش تنها علی

 شکستم را سکوت که نمیگفتیم.

 - شروع رو درمانش که بگیم بهش زودتر چه هر باید چیکارکنی؟ میخوای حاال

 روزه یه هم روز یه. کنه.
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 گفت گرفتهای صدای با علی:

 - بهش مخود عقد از بعد نمیگید، هیچی هیچکس به کنیم عقد که دیگه هفتهی تا

 میگم.

*** 

 جیغوداد با پریا و رها. میداد نشانمان و میکرد باز را خریدهایش ذوق با ساره

 شعرهای و میآوردند در مسخرهبازی

 من تنها. بودم نشسته گوشهای و فرورفته خودم در من اما میخوانند؛ مختلف

 سرمان بر مصیبتی چه که میدانستم

 تربیش بغضم لحظه هر ساره دیدن با. نداشتند خبر چیزی از که آنها. شده نازل
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 میسوخت بیشتر جگرم و میشد.

 نداشتم را دیدنش طاقت.

 گرفت جلویم را مانتویی ساره.

 - ثریا؟ این رنگ خوبه بهنظرت

 دادم تکانی را سرم.

 - چی؟

 - کجایی؟! نیستا حواست اصالً

 - شد پرت حواسم یهلحظه.

 - خوبه؟ رنگش میگم

 - کنی تن خوشی به انشاءاهلل. عزیزم عالیه.

 اب هرسه. گرفت باریدن و شد اشک به تبدیل نیاورد، طاقت بغضم ناگهان و

 511  

 میکردند نگاهم تعجب.

 آبجی؟ شده طوری: رها

165 

 

 

 
 .کردم بغلش محکم و رفتم ساره بهسمت میکردم، پاک را اشکم که همانطور

 بود، شده خشک چوب همچون

 گفت آرام که دادم فشارش محکم:

 - ثریا؟ شده طوریش کسی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 511 صفحه  

 

 هر. باشم خوددار عقد روز تا بود گفته علی، خواستهی به میزدم گند داشتم من

 و میآمد ما خانهی به شب

 مادر و پدر جلوی و خانه در میگفت. میکرد را شکایتهایش میکرد، را گریههایش

 آنطرف از. کند گریه نمیتواند

 طفق خدا از. بگیرد را خودش جلوی نمیتواست که بود شده طاقت کم آنقدر هم

 مصیبت این با تا میخواستم صبر

 بیایم کنار.

 کردم جدا ساره از را خودم و زدم لبخندی بهزور.

 - میبینم هم کنار رو علی و تو که خوشحالم خیلی فقط نه.

 زا نیاوردم، طاقت دیگر. کردند کلکشیدن و مسخرهبازی به شروع پریا و رها

 513  

 سرویس در را خودم و شدم خارج اتاق

 بآ مشت چند. نمیآمد بند و میبارید سیل همچون اشکهایم. انداختم بهداشتی

 را صورتم زدم، صورتم به سرد

 دمکر بهانه را سردرد و خستگی. شدم خارج بهداشتی سرویس از و کردم خشک

 روی امشب باید. برگشتم خانه به و

 میترسید علی. نیندازم راه گریهزاری عقد مراسم در فردا که میکردم کار خودم

 هم به را عقد مراسم و بفهمد ساره

 یزیچ کسی اینکه از قبل تا کنند عقد سریع داشت عجله خاطر همین به بزند،

 بفهمد.

*** 

 .رفتند مشهد به و گرفت را ساره دست علی. شد برگزار بهخوبی عقد مراسم
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 برای التماس، برای میرود میگفت

 ار موضوع میخواست سفرشان از بعد. بخواهد امامرضا از را عشقش شفای اینکه

 کند ساره درمان به اقدام و بگوید.

 ودندب برگشته سفر از تازه ساره و علی. بودیم شده جمع خالهسلما خانهی در همه

 موضوع امشب همین میخواست و

 ارهایک نبودشان در. میشد بستری بیمارستان در ساره باید فردا چون بگوید؛ را

 در ساره شدن بستری برای الزم

 رفح باهم اتاق در که میشد ساعتی نیم ساره و علی. بودم کرده را بیمارستان

 از و میگفتم ذکر لب زیر. میزدند

 514  

 از ساره و علی بودند منتظر که میکردم را جمعی برای آرامش طلب فقط خدا

 اتاق

 چه موضوع بفهمند و شوند خارج

 است چیزی.

 خارج کردهاند گریه حسابی بود معلوم درحالیکه و شد باز اتاق در باالخره

 بود، شده همیشه از بیروحتر ساره. شدند

 مهه چشم. ایستاد و آمد جلو قدمی چند. است باخته حسابی را خودش بود معلوم

 میدانستند همه. بود خیره آندو به

 نداشتند هم را انتظارش اما نیست؛ خوبی خبر.

 انداخت جمع به نگاهی.

 - دارم مریضی یه من!
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 زد زانویش روی محکم خالهسلما.

 - دختر؟ میگی چی

 گفت بیروحش چشمان همان با بیمقدمه:

 - دارم سرطان من.

 پریا آمد خودش به که کسی اولین. رفت فرو ناباوری و بهت از هالهای در جمع

 بهسمت و شد بلند عصبانیت با بود،

 515  

 رفت ساره.

 - میگی؟ چیه چرتوپرتا این. بیمزهای خیلی

 کشید فریاد و زد شانهاش به محکم.

 - میگی؟ داری چی

 کرد حلقه ساره شانهی دور را دستش و کرد جدا ساره از را پریا علی،.

 - خون سرطان. داره لوسمی ساره. میگه راست.

 گذاشت قلبش روی را دستش پدرساره.

 - امامزمان یا.

 با که بود شده متشنج جو. میکرد شیون مادر و میزد زانویش روی خالهسلما

 همه زمین روی پریا افتادن صدای

 او، اتنه نه خوشی بد، خبر این که بود شده باردار تازه پریا. دویدند بهسمتش

 بود کرده ضایع را ما همهی بلکه.
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 شد خارج خالهسلما خانهی در از و کرد بغلش سریع همسرپریا، اشکان.

 یک بود، بههمریخته زندگیمان است داده دست از عزیزی که کسی همچون

 خانه پایمان یک و بیمارستان پایمان

 از لقب بود گفته دکتر همین برای شود، شیمیدرمانی ساره بود قرار امروز. بود

 است بهتر بریزد موهایش اینکه

 رود،ب بیمارستان به کسی نمیخواهد بود گفته هم علی. بزنند ته از را موهایش

 درد. میکند را کار این خودش

 زا هم یکلحظه میکرد مردانگی علی. بود چیز مهمترین ساره روحیهی اما داشت؛
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 عصر تا صبح از. نمیشد جدا او

 .میماند ساره پیش برود سرکار دوباره که صبح تا عصر از و بود سرکار

 و خالهسلما حتی. بماند کسی نمیگذاشت

 تهس فرصت تا که میدادیم حق او به اما دربیاید؛ پا از میترسیدیم همه. پریا

 باشد عشقش پیش.

 شدم خانه وارد. کرد باز بهرویم را در مادر.

 - اومده؟ علی مامان سالم

 - اتاقشه تو مامان آره. سالم.

 چکید چشمش از اشکی قطرهی.

 - داغونه خیلی.
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 تقهای و رفتم اتاقش بهسمت. بود خسته و غمگین همه چهرهی حالت روزها این

 زدم در به.

 - بردار سرم از دست ندارم حوصله مامان.

 گوشه از سمج اشکی قطره. بود زده ته از را موهایش. شدم وارد و کردم باز را در

 بهسمتم را سرش. چکید چشمم

 روی را دستم و نشستم تخت گوشهی. بود متورم و قرمز چشمهایش چرخاند،
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 گذاشتم شانهاش.

 - میشه؟ درست کنی رو کارا این

 .دبو جعبه درون ساره موهایطالیی. شد جلب بود جلویش که جعبهای به توجهم

 نالیدم:

 - علی؟!

 شد روان اشکش.

 - ثریا میمیرم من.

 - جونت از دور.

 - میرم سرش پشت منم بره ساره.

 - میشه خوب اون بره، ساره نیست قرار. اینجوری نگو توروخدا علی.

 - نمیاره طاقت.

 - بده روحیه بهش تو. میاره.

 گرفت باال را سرش.

 - بمیرم عشقش داغ از نذار خدایا.
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 - میکشه نفس داره زندهست اون! علی بسه.

 - کسایی یهمه باید بشه، مغزاستخوان پیوند باید کرده، پیشرفت خیلی بیماریش

 خونی پیوند باهاش طریقی از که

 بدن آزمایش دارن،.

 - میدیم آزمایش هممون باشه.

 - کن دعا ثریا.
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 - نمیزنه پس رو عاشقت قلب خدا. عزیزم میکنم دعا.

 - نرفتم زودتر اینکه از کردم، اذیتش اینکه از میخوره، هم به خودم از حالم

 باهاش بیشتر اینکه از خواستگاریش،

 یممیفهمید زودتر آزمایش میرفتیم پارسال اگه. میدونم مقصر رو خودم نبودم،.

 - با میشی دیونه نکن تکرار خودت با هی رو اینا گفتم هزاربار گفتی؟ تو باز

 هم االن همین. جنگید نمیشه قسمت

 .نکرده امید قطع ازش که دکتر نکرده خدایی کردی، کار همه واسهش میشه

 تو. بیماریش بهبود به خوشبینن دکترا
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 .تهس روحیه چیز مهمترین. بدی روحیه هم ساره به بتونی که باشی قوی باید

 آسیب این از بیشتر روحوروانش اگر

 باش محکم توروخدا میشه، سختتر هم درمانش ببینه.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 517 صفحه  

 

 گذاشت پایم روی را سرش.

 - بگی؟ پریون شاه دختر قصهی برام قدیما مثل میشه

 یچه بود، کباب برادرم دانه یک برای دلم گذاشتم، بیمویش سر روی را دستم

 برنمیآمد دستم از هم کاری.

 عصومم کودکی همچون. برد خوابش تا گفتم آنقدر. کردم قصه گفتن به شروع

 519  

 بود شده مچاله خودش در.

 بود مشخص بلندش و پرپشت مژههای بین هم هنوز اشک قطرههای.

 ابخو یک و آرامش به نیاز او. کشیدم را رویش و گذاشتم بالشت روی را سرش

 خیلی بود خسته داشت؛ عمیق

 زیاد...

*** 

 دپیون زمان که داد تشخیص دکتر پرتودرمانی و شیمیدرمانی چندماه از بعد

 تمام از. است رسیده فرا مغزاستخوان

 تسکو روزهی ساره. بودیم جوابش منتظر و بودند گرفته نمونه خانواده اعضای

 حرف هیچکس با و بود گرفته

 ود،ب کرده قبول زودی همین به را مرگش. میشد خیره نقطه یک به فقط نمیزد،

 حاللیت ما همهی از اول روز

 شد بلند علی دادوبیداد که جوری طلبید،.

 هسمتب آزمایشهایمان جواب گرفتن با. بودیم نشسته بیمارستان سالن در همه

 دکتر. کردیم حرکت ساره دکتر اتاق

 انداخت بهجمع نگاهی آزمایشها بررسی از بعد.
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 - ثریامجد و پریاسعادتی.

 رفتیم جلو سریع دو هر.

 - میخوره سارهسعادتی خانم به دونفر شما آزمایش نمونه.

 کرد پریا آمدهی بر شکم به نگاهی.
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 - زا. باردارید چون بدید؛ استخوان مغز سارهسعادتی به نمیتونید خانم شما اما

 فارغ که هم زمانی تا نمیتونیم طرفی

 کنیم صبر بشید.

 گفتم سریع:

 - میدم من.

 - هستید؟ هلٔ  متا شما

 - بله.

 - به بشید عمل باید هم شما باالخره موضوع؟ این با نداره مشکلی همسرتون

 هست احتیاج ایشون کتبی رضایت.
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 ادهایست اشکان و آذین کنار در نقطه دورترین و در کنار که محمدطاها به نگاهی

 کردم بود.

 میدم اجازه من: محمدطاها.

 های آزمایش دیگه یهبار باید پس: دکترHLAبشید بررسی بیشتر و بدید رو.
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 - خواستید که موقع هر آمادهام من.

 دم؟ب استخوان مغز بهش نمیتونم من یعنی. پسرخالهشم هم من دکتر آقای: علی

 اشنب همدیگه به شبیه کامال طرف دو هر بنیادی سلولهای باید جوون نه: دکتر.
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 داد ادامه دوباره و کرد مکثی دکتر:

 - یگیرنم قرار باال دوز با شیمیدرمانی تحت بشن پیوند اینکه از قبل بیمار چون

 مغز سلولی ردههای تمام

 همیم نقش که هستن خون پالکتهای مواد، این جمله از. میره بین از استخوانشون

 از جلوگیری و خون انعقاد در

 بیمار با خونیش گروه که خون پالکت اهداکننده یک به ما دارن، خونریزی

 داریم احتیاج باشه هم یکسان.

 گفت ساره پدر سریع:

 - میدم من یکیه، ساره با خونیم گروه من.

 - ندارید؟ خاصی بیماری شما

 - نه.

 - بدید آزمایش دوباره هم شما پس.

 گفت علی به رو:

 - هستید؟ همسرش شما

 - بله.

 - برن میتونن بقیه بمونید، ثریامجد خانم و شما.

 شدند خارج اتاق از همه.

 گفت من به رو دکتر:
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 - بپرسید دارید مغزاستخوان اهداکردن به راجع سوالی هر.

 کردم علی به نگاهی.
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 - ندارم سوالی.

 رفت باال کمی دکتر ابروهای.

 - دبای هم شما اینکه جمله از بدم؛ توضیح براتون رو چیزها سری یه باید من اما

 بشید بیهوش و برید اتاقعمل به.

 .میشه گرفته شما لگن استخوان از مستقیم مخصوصی سوزن طریق از سلولها این

 طول ساعت۳تا۲ بین عملتون
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 بستری روز یه اهدا از بعد. نداره شما برای خاصی عوارض ههیچگون. میکشه

 روز چند تا. مرخصید بعد و میشید

 که سلولهایی. هست رفع قابل دارو با که کنید احساس درد کمر ناحیهی از ممکنه

 عرض در هم کردید اهدا

 میشن بازسازی هفته۶تا۴.

 - یا روش این میده جواب. سارهست حال مهم نیست، مهم چیزا این من برای

 نه؟

 مآد یه مثل و گرفتن خوب نتیجه روش همین از خیلیها. میده جواب که معلومه

- 
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 میکنن زندگی دارن عادی.

 انداخت علی به نگاهی دکتر.
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 - ریلاست کامالً شرایطی در باید هستن، پیوند گیرندهی که خانومتون برای اما

 بهشدت بدنشون ایمنی چون باشن؛

 تا روز۲۰ از بعد نزنن، پس رو پیوند و بره پیش خوب شرایط اگر. میاد پایین

 تا میکشه طول و میده جواب یکماه

 همهچیز. بشه بالغ سلولهای مولد و شه جایگزین کامالً اهدایی مغزاستخوان

 بیمار بدن ایمنی واکنش به بستگی

 بتمراق به بستگی همچنین و نشه بدنش وارد عفونتی هیچگونه اینکه و داره

 و کادرپزشکی لحاظ از هم داره،

 سعی .هست بیمار روانی و روحی بحث بحث، مهمترین. بستگانش هم پرستاران،

 امیدوارش بدید، روحیه بهش کنید

 کنید.

 رفتم محمدطاها بهسمت و شدم خارج اتاق از.

 - زنداداشمه دخترخالمه، اون. کنم کمک ساره به باید من طاها.

 - همینه برمیاد ما دست از فعالً که چیزی. عزیزم میکنی رو کار همین حتماً.

 زدم لبخندی.

 - میکنی درک رو شرایط که ممنون.

 - به بیشتر باید تو. هست سختی روز مهم هستن، آدم کنار همه که خوب روز

 این تو اونا کنی، توجه ساره و علی

 احتیاج ما همهی به شرایط
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 دارن.
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 - که خوشحالم چقدر

 طاها هستی.

*** 

 صدای که بود نشده شفاف کامالً دیدم هنوز. کردم باز را پلکهایم الی آرام

 شنیدم را محمدطاها:

 - خانومم؟ خوبی

 شد مچاله هم در ناخودآگاه چهرهام کشید، تیری کمرم.

 - آخ.

 شد بلند جایش از محمدطاها.

 - عزیزم؟ شدی چی
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 رُممس  درون مسکنی پرستار. برگشت پرستاری با و رفت در بهسمت سریع

 کرد تزریق.

 - برید راه کمی بلندشید هم دیگه ساعت دوسه یه. بخورید غذا میتونید.

 شد خارج در از پرستار و کرد تشکری محمدطاها.

 - میزنن؟ پیوند ساره به کی

 - دیگه روز چند.
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 ریخت ظرفی درون و کرد باز کمپوتی محمدطاها. دادم تکانی را سرم.
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 - پس؟ هستن کجا بقیه

 - فرن یه. رفتن شد تموم مالقات ساعت هم بعد سرت باالی اومدن بودی بیهوش

 امشب نمیتونست که هم بیشتر

 باشه سرت باالی.

 آورد دهنم بهسمت را کمپوت از تکهای.

 - شی خوب زودتر تا عزیزم بخور.

 - بخور هم خودت.

 گفت خنده با و خورد خودش هم تکهای:

 - بیارن شام بخوان تا بخوری آخر تا رو این باید. میخورم منم.

 - نیست گرسنهم اصالً.

 کرد اخمی.

 - برسم بهت حسابی باید! نشنوما.

 - چطوره؟ علی

 - خوبه هم اون.

 محمدطاها. شد وارد زدن در بدون و بیمقدمه پناه که بود نشده تمام حرفم هنوز

 شد بلند صندلی روی از سریع.

 - رسیدی؟ کی دختر؟ بودی کجا تو

 اب. گذاشت میز روی را بود آورده خودش با که آبمیوههایی و کمپوت کیسهی

 گونهام محکم و آمد بهسمتم لبخند

 بوسید را.



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 514 صفحه  

 

 536  

 - آقاطاها سالم اول.

 دادیم را سالمش جواب دو هر.

 - رسیدم االن همین هم من.

 - نمیدن اجازه آخه داخل؟ اومدی چطور.
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 - زنداداش؟ خوبی تو. دارم رو خودم خاص ترفندای هم من

 - خداروشکر خوبم.

 گفت محمدطاها به رو:

 - میمونم پیشش من خونه، برو تو.

 - بمونم زنم پیش میخوام خودم نکرده الزم.

 - ندیدمش ماهه دو دارم، ثریا با حرف کلی من. دیگه برو.

 - بزن حرف باهاش خواست دلت چی هر اونوقت خونه، میاد مرخصه فردا.

 گفت من به رو پناه:

 - دیگه بره بگو بهش.

 - کن استراحت برو رسیدی راه از تازه خستهای تو.

 شد وارد پرستار که زد، چشمکی پناه.

 - بفرمایید لطفاً. دقیقه۶ فقط گفتین خانوم.

 537  
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 شد آویزان پناه لبهای.

 - میرم االن باشه.

 بوسید را لپم دوباره.

 - باش خودت مواظب.

 گفت اخم با محمدطاها به رو:

 - بگیرم تحویلش ازت فردا تا باش مواظبش.

 گفت لب زیر و کرد کج را سرش محمدطاها:

 - بابا برو بیا.

 زدم صدایش که بود نبسته را در هنوز:

 - پناه؟

 برگشت سریع.

 - جانم؟

 - بیام که فردا تا باش مهرداد مواظب.

 گذاشت هم روی را چشمهایش.

 - چشم.
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 نشست کنارم محمدطاها و رفت پناه باالخره.
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 - سرنره؟ حوصلهمون کنیم چیکار حاال خب
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 - بزنیم حرف.

 زد بشکنی.

 - ایول.

 - بزن حرف واسهم خب.

 زد لبخندی شیطنت با و کرد فکری.

 - چیه؟

 - میز؟ رو پریدی و ترسیدی ازم دیدمت که اولی شب یادته

 پوشاندم را صورتم دست با.

 - منگنهزنه اون مخصوصاً صحنه، اون از میکشم خجالت هم هنوز طاها وای!

 کرد بلندی خنده.

 - بیرون میکنن پرت رو دوتامون میان االن. یواشتر.

 - به ساعتها تا رسوندمت که شب اون کردی، درگیر رو من ذهن شب همون از

 از و میکردم فکر صحنه اون

 میرفتم ریسه خنده.

 زدم بازویش به مشتی.

 - نه؟ میخندیدی من به. بدجنس

 کرد مکثی.

 - بامزهست؟ اینقدر خانومم بده مگه که؟ خوبه

 - دلقک بگو یکدفعه نکش خجالت!
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 - بامزه چیه؟ دلقک نهخیرهم!

*** 
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 بلندش زمین روی از و گرفتند را علی ـل*بغـ زیر دو هر آذین و محمدطاها

 شانهاش روی و شد کج گردنش. کردند

 ادفری و دویدم پرستاری ایستگاه بهسمت میریختم اشک که همانطور. افتاد

 کشیدم:

 - رفته حال از داداشم کنید کمک توروخدا.

 قلمنت اتاقی به را علی آذین، و محمدطاها همراه به و دویدند سرم پشت نفر چند

 کردند.
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 بود هشد پریده رنگ و الغر آنقدر. گرفتم دست در را دستش و نشستم کنارش

 زده بیرون گونهاش استخوان که

 دم،ش خیره بود افتاده هم روی که متورمش پلکهای به و کردم پاک را اشکم. بود

 افتاده گود و کبود چشمانش زیر

 فشردم محکمتر را دستش و کشید تیری قلبم. بود.

 و استرس اینهمه باالخره و بودند بـرده عمل اتاق به که بود ساعتی چند را ساره

 از و درآورد پای از را علی تشویش

 و ودب شده ضعیف بهشدت بود، کرده توصیه استراحت مطلقاً دکتر. رفت هوش
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 نداشت تحمل دیگر بدنش.

 گفت گریه اثر در گرفته صدایی با و شد اتاق وارد رها:
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 - چطوره؟ حالش

 - افتضاح!

 گرفت ـوش*آغـ در را سرم و ایستاد کنارم.

 - ثریا؟ میاد زندگیمون سر داره چی

 شد روان اشکم.

 - شد؟ چی ساره. نمیدونم رها نمیدونم

 - بدم خبر بهت که اومدم بیرون آوردنش اتاقعمل از. بود موفقیتآمیز عملش.

 زدم لبخندی گریه میان.

 - خداروشکر.

 شدم بلند جایم از.

 - کردی آوارش ماهه چند داره ـناه گـ. بچهت پیش خونه برو تو.

 - حوصلهش اصالً. مراقبشه خودم از بهتر اون کرده، عادت آذین مامان  به دیگه

 ندارم رو.

 - به اون هم باز باشه، داشته رو هواش آذین مامان  که هم چقدر هر. داره ـناه گـ

 داره احتیاج مادر.

 - میرم بعد بگیره، آروم دلم بشه مشخص ساره وضعیت تا.

 کرد علی به نگاهی.

 - کبابه براش دلم.
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 - بزرگه خدا.

 کشید پلکش زیر به دستی.

 - باال زده فشارش. شد بد هم خاله حال.
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 - خرابه همه حال.

 شد اتاق وارد آذین.
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 - بیا یهلحظه رها.

 بوسید را علی پیشانی و شد خم رها.

 - باش مواظبش.

 - هستم.

 کردم باز را چشمم دستی تکانهای با که بود بـرده خوابم صندلی روی.

 - زنداداش؟

 - پناه.

 - خوبی؟

 دادم تکانی را گردنم.

 - خوبم.

 برگشت کاسهای با و رفت میز بهسمت.
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 - بخور رو این بیا.

 زدم پس دست با را کاسه.

 - نمیکشه میلم اصالً.

 - بردم هم بقیه برای. کرده درست مامانم مرغه، سوپ بخور.
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 بودند کشیده زحمت بههرحال گرفتم، را کاسه.

 - چطوره؟ مهرداد. دادیم زحمت خیلی پناه ببخش

 - روبهراهه اون نباش نگرانش.

 - زحمتاتون کنم جبران بشه خوب ساره انشاءاهلل. هم به ریخته همهمون زندگی

 رو.

 - باشیم داشته رو هم هوای باید خونوادهایم یه همه ما عزیزم؟ حرفیه چه.

 کرد سوپ به اشارهای.

 - رو این حاال بخور.

 را دهنم جلوی سریع. زدم عوق و زد زیردلم که بودم نخورده قاشق چند هنوز

 و راهرو بهسمت و گرفتم

 چیزهیچ که میشد روزی دو میکشید، تیر درد از معدهام. دویدم سرویسبهداشتی

 ماساژ را کمرم پناه. بودم نخورده

 داد.

 - ثریا؟ شدی چی

 زدم صورتم به آب مشتی.
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 - خوبم خوبم،.

 - خوبی؟ کجا پریده رنگت
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 سریع و شده بد حالم گفت و زد زنگ محمدطاها به آورد، در را موبایلش گوشی

 بیاید پیشمان.

 دیمش خارج بهداشتی سرویس از بودم گرفته را شکمم روی دستم با که همانطور

 درحالیکه را محمدطاها که

 دیدیم میآمد، بهسمتمان شتابان.

 گرفت را بغلم زیر.

 - ثریا؟ شدی چی

 خورده هم به حالش: پناه.

 - اینا مامان پیش برو تو طاها خوبم.

 - نباش نگران خوبن هم اونا.

 -. برنمیام همهتون پس از من خدا به کلهشق؟ نخوردی هیچی تو روزه چند

 باش خودت فکر به خودت هم یهکم.

 - خوبم.

 کشید داد.

 - میبینم رو حالت دارم خودم. خوبم نگو الکی.

 544  

 گرفت را بازویش و رفت بهسمتش سریع پناه.

 - توروخدا یواشتر داداش.

 - شه بهتر حالت تا میزنی س رُم یه میریم االن.

 زدم صدایش اعتراض با:

 - طاها؟!

 چشمغرهای عصبی حالت با



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 522 صفحه  

 

 رفت.

 - نشنوم!

 ساره و علی درگیر ذهنم میکردم، دنبال را س رُم قطرههای چشم با که همانطور

 بد بهشدت هردویشان حال بود،

 بود.

 ایستاد کنارم و رفت پایین و باال قدمی چند اتاق در کالفه محمدطاها.

 - بزنیم حرف باید ثریا!

 کردم نگاهش منتظر.

 - گفتم دروغی نه. کردم پنهون ازت چیزی حاال تا نه من که میدونی.
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 گفتم مشکوک:
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 - خب.

 - یا دونستن. نداشت اهمیتی واسهم اصالً چون نگفتم؛ بهت رو چیزی یه فقط من

 تو تاثیری هیچ ندونستنش

 نداشت زندگیمون.

 دادم تکیه تخت بهمیلهی و شدم نیمخیز.

 - بگی؟ میخوای چی طاها؟ چیه منظورت

 کشید موهایش در دستی.
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 - خونوادهمه به راجع.

 - چی؟ خونوادهت بگو طاها

 - هی یواشکی هم بابام نمیشده، باردار دوسال تا مامانم بابام، و مامان ازدواج اوایل

 میکنه صیغه زن!

 میکردم نگاهش شده گشاد چشمهایی با.

 - میکنه؟ دوا ما از دردی چه حرفا، این گفتن شرایط این تو

 - میشی متوجه کن صبر.

 داد ادامه و کشید عمیقی نفس:

 - گرم پسرش و زنصیغهای به سرش بابام. میاره پسر یه و میشه حامله زن اون

 طالق رو مامانم داشته قصد و بوده

 هن نداشته، رو چیزی همچین توقع که بابام. بارداره مامانم میشن متوجه که بده

 نه میکنه ول رو زنصیغهای اون

 من میشه، پسرش و زنصیغهای اون متوجه مامانم سال ده از بعد! رو من مامان

 546  

 همه اما بودم؛ کوچیک خیلی

 چیزی اصالً و بود کوچیکتر سالی۶ من از پناه. یادمه رو بابام مامان، دعواهای

 سال چند هم باز. نیست یادش

 اما نه؛میک ول رو زن اون بابام بابام، به آقابزرگ آوردن فشار با اینکه تا میگذره

 و خرج پسرش بهخاطر

 سالم۲۰ من وقتی اینکه تا. بود نشده قطع کامل رابطشون و میداد رو مخارجشون

 عاشقی و عشق درگیر و بود

 رو برادرم دیدم، رو ادیب باری چند من. پسرش موند و کرد فوت زنه بودم
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 رابـ هیچ اما پیش؛ سالها هم اون میگم،

 المهمک باهاش هیچوقت حتی نداشتم، کارش به کاری کالً نداشتم، باهاش ـطهای

 سالیه چند هم االن. نشدم هم

 فوق شده، معروفی دکتر اونجا که میدونم فقط میکنه، زندگی کشور از خارج که

 سرطانشناسی و خون تخصص

 گرفتم، بابام از رو شمارش و گذاشتم پا زیر رو غرورم من علی، بهخاطر. داره

 سالی و ارتباطه در باهاش بابام آخه

 از یکی طریق از گفتم، رو ساره مشکل و زدم زنگ بهش. پیشش میره هم یهبار

 بیمارستانه این تو که همکاراش

 ردیف رو کاراش داد قول هم اون فرستادم، واسهش رو ساره پزشکی پرونده

 اونطرف ببریمش کنه.
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 زرگیب لطف طرفی از. بود پنجاه پنجاه من برای قضیه االن میکردم، نگاهش مات

 بود، کرده برادرم و من حق در

 بود کرده پنهان من از را بزرگی این به چیزی طرفی از.

 - نه؟ بگی بهم نمیخواستی هیچوقت نمیاومد پیش ساره قضیه اگه

 - سالها برای موضوع این. شه خراب پیشت خونوادهم وجهه نمیخواستم کن باور

 پیشه.
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 او با من اگر. میگرفتم نادیده باید پس! بود بیشتر هم باز خوبی ترازوی کفهی

 نگفتن بهخاطر میکردم دعوا و قهر

 رد خصوصاً. میکردم تلخ او کام به هم خودم، کام به را زندگی هم چیزی، همچین

 اصالً  اوضاع که شرایطی چنین

 ارک مهم. بود کافی برایم داشت قبول را اشتباهش خودش همینکه نبود، خوب

 داده انجام ساره برای که بود بزرگی

 بود.

- 

 طاها؟

- 

 جونم.
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 - من برای صداقت چیز هر از بیشتر. میگم باز هم االن گفتم، بهت هم اول روز

 پنهون ازم رو هیچی دیگه. مهمه

 نکن.

 گذاشت چشمش روی را دستش.

 - چشم.

 از و بود گذاشته پا زیر را غرورش که همین. بودم بدهکار او به تشکر یک من

 بود خواسته کمک برادرناتنیاش

 داشت ارزش دنیایی.

 - طاها ممنونم.

 در حتی. بودند گرفته تازه جانی همگی محمدطاها، خوب خبرهای شنیدن با
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 به امیدی کورسوی هم علی چشمهای

 این بودند، شده شوکه همه برادرمحمدطاها ماجرای فهمیدن با. بود آمده وجود

 همسرم پشت که بود من وظیفهی

 این ازدواج از قبل محمدطاها و میدانستم من که گفتم همه به پس. بیایم در

 هم بعد. است گفته من به را موضوع

 دیگر خبرهای و داشت را اول اولویت ساره درباره خبری هر کنونی شرایط در

 بودند کمرنگ و حاشیه در.

*** 

 چهرهشان از بودند ایستاده اتاق در خاله و مادر رساندم، بخش به را خودم سریع

 این. است خراب اوضاع بود معلوم

 549  

 گفتم سریع چیزی، نه میکرد سالم کسی به کسی نه روزها:

 - شده؟ چی

 کرد پرت بغلم در را خودش و ترکید خاله بغض کوتاه جمله یک همین با.

 - شده؟ چی شدم جون نصف توروخدا خاله
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 گرفت را اشکش چادرش پر با مادر.

 - کما تو رفته ساره.

 یلشموبا با عصبی درحالیکه عموبیژن نشستم، زمین روی و شد سست پاهایم
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 با آمد، بهسمتمان میزد حرف

 کرد قطع را تلفن خراب اعصابی.

 آقابیژن؟ شد چی: مادر

 - رو ساره نمیتونیم شرایطی همچین تو داداشش، برای زد زنگ طاها هیچی

 پروازی هیچ هم االن. بدیم تکون

 کرده ورج براش بلیت یه بهسختی آذین. ایران بیاد باهاش بتونه ادیب که نیست

 فردا برای.

 کشید آهی مادر:

 - گرفت رو دامنمون بود مصیبتی چه.
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 گرفت دست در را سرش و نشست صندلی روی کالفه عموبیژن.

 بهسرعت راهرو ته از اشکان همسرش همراه به بزرگش شکم آن با پریا

 ما را خودش هولزده. میآمدند بهسمتمان

 پرسید میریخت اشک که همانطور و گرفت را دستم رساند،:

 - و؟بگ بهم تو علی جون رو تو من، به نمیگن رو راستش که اینا ثریا؟ شده چی

 تکانم محکم. کردم پاک را اشکم سربهزیر و ماندم ساکت. بگویم چه نمیدانستم

 داد.

 - هستم؟ تو با ثریا

 از هک شیشهای پشت پرده و شدند ساره اتاق وارد سریع پرستار و دکتر چند

 کشیدند میدیدم را ساره آن پشت.

 سعی اشکان و من. شد ولو زمین روی میزد چنگ صورتش به که همانطور پریا

 ۷. داشتیم را دستهایش گرفتن در
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 نوزاد اوضاع و بود بستری یهبار مدت چند هر هم همینطور بود، باردار ماهه

 پر زمین روی ناگهان. نبود خوب زیادی

 حال از پریا و شد خونآب از

 رفت.

 کشید فریاد اشکان:

 - رفت دست از زنم کن صدا رو یکی برو ثریا.

 فریادهای و خاله مادر، جیغ صدای با که بودم نشده دور قدمی چند هنوز

 بد گواهی دلم. شدم متوقف عموبیژن
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 بود؟ کجا علی. نداشتم برگشتن توان میداد،

*** 

 بهشدت گونهام. کرد بلندم سرد خاک روی از و گرفت را دستم محمدطاها

 گونهی روی که اشکهایی. میسوخت

 سوختن و کجا سوختن آن اما میسوزاند؛ را وجودم عمق تا میچکید خراشیدهام

 و بود خراشیده حنجرهام. کجا دل

 ود،نب پریا از خبری. انداختم نگاهی اطرافم به. نمیشد خارج آن از صدایی دیگر

 بیمارستان در و داشت زودرس زایمان
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 رفتهگ را دورش نفر چند و بود افتاده خاک تپهای روی بیحال علی. بود بستری
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 کردنش بلند در سعی و بودند

 حال به دلش نسوخت، علی حال به دلش خدا کردم، آسمان به نگاهی. داشتند

 به چشمم. نسوخت هیچکداممان

 هم چهرهاش، هم. بود شبیه محمدطاها به بیحدواندازه که ادیبی افتاد، ادیب

 و رسید دیر اینکه با. مردانگیاش

 یچه و میدید را ما که بود بار اولین برای و برنیامد ساره برای دستش از کاری

 چند این در اما نداشت؛ ما از شناختی

 مهماننوازی برادر پابهپای و بود دریا دلش. نمیکرد دریغ کمکی هیچ از روز

 551  

 مردم جلوی ـینه*دستبهسـ و میکرد

 میایستاد.

 چشم خوشی بود چه هر. آخرالزمان هم شاید بود شده قیامت شاید ما برای

 رفت و زد پر بست،...

*** 

 و حلوا از پر سنگ روی. گذاشتم سنگقبر روی را رزهایقرمز از دستهگلبزرگ

 قبر باالی علی. بود میوه و شیرینی

 را مدست و نشستم کنارش بود؛ گذاشته سرد سنگ روی را سرش و بود زده زانو

 بلند را سرش. گذاشتم شانهاش روی

 اب نداشت، علی آن به شباهتی هیچ. کرد نگاهم خونش غرق چشمهای با و کرد

 رفته علی تن از روح ساره مرگ

 بود.

 - الس یک بیا، خودت به لطفا راضیه؟ ساره میکنی فکر بشی؟ سرپا نمیخوای
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 تو مثل هم ما همهی. گذشت

 سارهایم داغدار.

 فایدهای میخواندیم گوشش در چه هر سال یک. میکرد نگاهم مات هنوز

 در به تن از را سیاهش لباس نه نداشت،

 میکرد اصالح را صورتش نه میکرد.

 رگم از بعد که ادیب و آذین محمدطاها،. برخاستم جایم از عصبی و کردم پوفی

 طرف از پذیرفتهشدن و ساره

 553  

 حلوا، پخش مشغول بود، بازگشته ایران به همیشه برای محمدطاها خانواده

 شدند میوهها و شیرینی.

 گرفتم را علی دست هوا تاریکشدن با و ماندیم غروب تا.

 - شد شب بریم پاشو.

 گفت فقط:

 - میمونم من. برید شما.

 - شو بلند. بمونی قبرستون تو تنهایی شب که بذارم نمیتونم.

 کشید را دستش.

 - بردار سرم از دست.

 نشستم زمین روی کنارش.

 - میمونم هم من پس.

 شد قبر سنگ روی گلها پرپرکردن مشغول.

 آمد بهسمتمان ادیب.

 - نمیای؟ مگه زنداداش
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 - میام علی با من برید شما نه.

 آمد بهسمتمان هم محمدطاها.

 - شده؟ شب نمیبیند نمیشید؟ بلند چرا

 - میمونم پیشش منم. بمونه میخواد علی.

 کرد اخمی.

 - نمیکنه درست رو هیچی تو، موندن اینجا. خونه بریم پاشو داداشم علی.

 بهسمت اشکان کمک به خمیده که خالهسلما به نشود متوجه علی که طوری

 مرگ. کردم اشاره میرفت ماشینشان

 بود گذاشته ثیرٔ  تا ما همه روی ساره.

 خالهسلما بهسمت و گذاشت هم روی را چشمهایش که فهمید را منظورم انگار

 علی میتوانست که کسی تنها. رفت

 بود خالهسلما میداد گوش حرفش به هم علی و کند راضی را.

 گرفت را جایم خاله و شدم بلند علی کنار از خالهسلما، شدن نزدیک با.

 شدن بلند با. میداد تکان را سرش تنها هم علی و میزد حرف علی با آرام آرام،

 بهسمت و زدم لبخندی علی،

 کردم حرکت ماشین.

*** 

 آشپزخانه از. آمد در بهصدا آپارتمان زنگ که بودم شام کردن درست درحال

 زدم صدا:

 - باز رو در مامان مهرداد

 کن.

 صدا مهرداد بعد لحظه چند
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 زد:

 !علیه دایی-

 دگیزن از سال یک این در. رفتم نشیمن بهسمت و شستم را دستانم تعجب با

 حبس خانه در را خود و بود بریده

 ...ما خانهی حتی. نمیرفت هیچجا. بود کرده

 جای به .نبود نامنظمش و بلند ریشهای از خبری. کردم تعجب بیشتر دیدنش با

 صورتش روی تهریشی آن

 .ودب داده تغییر سورمهای به مطلق مشکی از هم را پیراهنش و میکرد خودنمایی

 با اما جوشید؛ اشکم چشمهی

 را دستانش از یکی هم او. گرفتم غوشش*آ در محکم و رفتم بهسمتش لبخند

 روی را چانهاش و ـمرم*کـ پشت

 .گذاشت شانهام

 
 .داداشم برم قربونت الهی-

 .خدانکنه-

 .بود سوال از پر سرم. شدم جدا او از و بوسیدم را صورتش

 .انداختم میکرد نگاهمان مات که مهرداد به نگاهی

 .مامان درست سر برو-

 .نشستم علی کنار دست، به چای سینی اتاق مهرداد، در بستهشدن با

 .اومدی خونهمون به که کردی خوشحالم چقدر علی-

 .کردم تعارف را چای

 ثریا؟-
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 جونم؟. بره قربونت ثریا-

 بدی؟ بهم رو آپارتمانت کلید میشه-

 .کردم نگاهش تعجب با

 چیکار؟ میخوای رو آپارتمان کلید-

 .بدم زندگیم تو تغییراتی یه گرفتم تصمیم-

 .زدم لبخندی تهدل از

 .خداروشکر. خوب هم خیلی-

 .چکید چشمش از اشکی قطره

 ...مرده مرا... رفته مرا-

 .کردم قطع را حرفش

 تغییر ور خودت هم یهکم. بدی تغییر زندگیت تو گرفتی تصمیم که حاال پس-

 .بده

 خودش با منو روح ساره. نمیشه زنده هیچوقت بمیره که دلی. ثریا نمیتونم-

 .بـرده

 شبهیک. نداشت فرقی متحرک مردهی با ماه چند و سال یک این در میگفتم؟ چه

 امیدوار زندگی به را او نمیشد

 همهچیز بهمرورزمان. بود بزرگی کار برداشته، را اول قدم خودش همینکه. کرد

 اما نمیشد؛ قبل مثل میشد، درست

 .گرفتم دست در را دستش. نمیماند هم همینطور

 بکنی، بخوای کاری هر بری، بخوای دنیا جای هر تا. کن حساب من رو داداشم-

 .هستم پابهپات خودم

 .کرد پاک را اشکهایش آستین، با و برداشت چشمهایش روی از را عینکش
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 .برگردم سرکارم میخوام. کنم زندگی تو آپارتمان مدت یه برم میخوام-

 پس دارند را هوایش آنها بودم مطمئن و بود پدرم و مادر نهیخا روبهروی چون

 .کردم موافقت

 :پرسیدم تنها

 تو ولی گفتیم؛ بهت همه هزاربار رو حرفا این همهی شد؟ عوض نظرت شد چی-

 .نکردی قبول

 .شد خیره نامعلومی نقطهی به

 عمل اون خواستهی به دارم. خوابم به اومد ساره ماه چند و سال یک از بعد-

 .میکنم

 .گفتم محمدطاها برای تصمیماتش از و داشتم نگه شام برای بهزور را علی

 اما بود؛ شده شوکه هم محمدطاها

 درقهاشب لبخند با شود آسانسور اتاقک وارد وقتیکه تا. کرد تشویق را او حسابی

 شاکر هزارانبار را خدا و کردم

 .میگرفت پا داشت دوباره خانوادهام. بودم

*** 

 پایان

 «پیلهبسته» نام به رمان دوم جلد

 !زیبا زندگیتون گرم، و پرمهر نگاهتون

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 ketabsaz_infoآیدی اینستاگرام : 
 Tanhamojtaba1@gmail.comایمیل : 

 Forum. Ketabsaz.infoانجمن سایت : 
 ketabsaz.infoآدرس سایت : 

mailto:Tanhamojtaba1@gmail.com
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