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زن به آرامی تکیه شو از دیوار برداشت و برای آخرین بار نگاهشو به قامت کشیده ی مرد روی تخت داد. مرد روی 

شب قبلش از  دست راست خوابیده و منظم و آرام نفس می کشید. نگاش روی اندام مرد مکث کرد صحنه نزدیکی

ذهنش گذشت. با کالفگی و سردرگمی سری تکون داد تا صحنه ها از خاطرش محو بشن اما وجدانش با بی رحمی 

 "تاکی فرار؟"نهیبش زد:

کالفه به طرف پنجره ی پشت سرش برگشت. ساعتها بود باران قطع شده بود و تنها اثر باقی مانده ش زمین بازی 

 .خیس مقابلش بود

از احساس درد زیر شکمش کمی به جلو خم شد باز خاطرات دیشب و .. با بغض معصومانه و  نفس عمیقی کشید

 .غریبانه ش از اختصاصی ترین اتاق خواب ساختمون خارج و به ارومی پشت سرش در و بست

چهار طبقه پله رو با درد مختصر شاهکار دیشبش به طبقه ی همکف طی کرد و خودش و به آشپزخانه رسوند. جای 

لیِ مرضیه و راضیه دو خواهر چهل و چند ساله یی که برای کار تو خونه ش سکونت داشتن به تنهاییش دهن کجی خا

 .می کرد

چی می  "وجدان همیشه بیدارش باز به جنگ توجیهاتش اومد  "اگردیشب بودند.. "زیر لب با خودش زمزمه کرد: 

ه روی گونه شو با دست پاک کرد که با دیدن اشک ناغافل ریخته شد "شد؟ مگه مجبور بودی؟ خودت خواستی!

 .کبودی مچ دست راستش باز بغض و حس تحقیر شب پیش جلوی چشمهای خمار و کشیده ش رخ نمود

بی طاقت به طرف کتری برقی رفت و با روشن کردنش به دنبال نبات برای تسالی مختصر درد دیشبش .. سری 

 .تکون داد باز هم از افکارش فرار کرد

ربع ساعتی که به قرنی براش گذشت. لیوان نبات به دست روبروی شومینه ی روشنِ گوشه ی نشیمن  بعد از

 .ساختمون چهار طبقه ش رفت و روی مبل اختصاصی نشست

با نشستن هم اندک درد مختصری اشک به چشمهاش نشوند. بغض داشت؛ خانم جونش کجا بود تا براش کاچی 

اون وقت که اون بنده خدا می خواست  "ز وجدان بی رحمش صدا بلند کرددرست کنه و باهاش همدردی کنه . با

کردی از خانم جونت کاچی می خوای اگر خانم جونت  خالف شرع شوهرت بده نمی خواستی گفتی نه!! حاال که رفتی

 "!بود که تف هم تو صورتت نمی انداخت

 "پس من بودم دیشب... "ا تمام قوا غرید:وجدانش باز ب "نمی خواستم؛ من... "بغضش شکست زیر لب زمزمه کرد:

کالفه لیوان دستش و کنار گذاشت و پاهاشو توی بغل گرفت و با دستاش روی گوشاش و گرفت تا شاید صدای 

 !وجدان بی رحمش و نشنوه

صدای گنجشک ها و هجوم نور و روشنایی نوید صبح تازه یی که از راه رسیده بود می داد. گردن دردناکش و از روی 

 .پاهاش برداشت و به ساعت دیواری نشیمن نگاه کرد. هفت و نیم صبح بود

تمام دیشب نخوابیده بود و به گذشته تا حال فکر می کرد. هنوز ترس داشت برای به آینده فکر کردن چرا که به 

ی زمزمه های شب پیش در گوشش زیاد اعتمادی نداشت یا شاید به مرد شب پیش اعتمادی نداشت. هر مردی تو

اون وضعیت بخاطر نیازش از عاشقانه دم می زد. طبیعت هر مردی بود؛ نباید دل می داد باید از عقلش کمک 

 !!میگرفت
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گرچه هنوز باورش نمی شد؛ شب عجیبی از سر گذرونده بود؛ حضور یهویی مرد، مردی که هرگز به مخیله ش خطور 

 .نکرده بود بتونه باهاش همچین شبی رو بسازه

ی گونه شو با شنیدن صدای دویدن کسی از پله ها پاک کرد و لیوان سوم نبات به دست به آتیش کم قطره اشک رو

 .جون شومینه خیره شد

مرد با پیراهنی که تکمه های جلوش باز بود، کمربند نبسته و ظاهر پریشونش که از هول و عجله یی لباس پوشیدنش 

نفس نفس زنون سر جاش ایستاد و مسکوت به نیم رخ زن خیره برای پایین اومدن از پله ها خبر می داد با دیدنش 

 .شد

 :هر دو از اتفاق دیشب حرفی برای گفتن نداشتن. زن نفس عمیقی کشید و با صدای دورگه از تحمل بغض لب زد

 صبح بخیر! انگار دارید تشریف می برید؟-

دودل بود. از خواب که بیدار شده بود  مرد یه قدم به جلو برداشت هنوز از عکس العمل زن بابت اتفاقات شب پیش

با دیدن جای خالی زن و اثراتفاق شب گذشته با هول و عجله لباس پوشید و به ترتیب طبقات و دنبال زن تا این 

قسمت ساختمون گشته بود.اما حاال که باید حرفی می زد؛ توجیهی می کرد؛ قولی می داد انگار که قفل به دهنش زده 

 !ن نداشتباشن حرفی برای زد

 :زن با خونسردی سکوت و شکست

 ..تمام دیشب صدای در اصلی ساختمون می اومد؛ با مکثی ادامه داد: باد تکونش می داد! انگار از دیروز باز مونده و-

 !بس کن-

 :زن با زهر خندی سکوت کرد.مرد با اخم غلیظ تر بابت جمالت بی ربط زن قدمی به جلوتر برداشت

 این حرفا یعنی چی؟-

 :زن چشماش و بست آخرین تیر افکار دیشبش و رها کرد

 !!رفتی؛ پشت سرت ببندش-

مرد بهت زده مثل ماهی از آب دور مونده لب زد حرفی بزنه، صدایی ازش خارج نشد. زن خواست حرفی بزنه که 

 :مرد پیش قدم شد و با بهت نالید

 .. من..من..فکر کردم.. خودت هم-

 :بیشتر محکومش کنه! زن با چشمای بسته لب زد وجدان درون زن فریاد کشید تا

 ..متاسفم-

چهره ی بهت زده ی مرد؛ غمگین شد، چشمای بسته ی زن تغییر حالتش و ندید؛ یا شاید باز هم مثل همیشه نمی 

 !!خواست که ببینه

شت؛ رگ لجبازی به آنی از خونسردی زن، چهره ی مرد باز تغییر حالت به تنفر داد و به زن پشت کرد و یه قدم بردا

 :قدیمی جای احساس جدیدش بهش غلبه کرد و با تحقیر پشت به زن گفت

 !!خالیق هر چه الیق-

بدون اینکه بر گرده تااشک های ریخته روی گونه ی زن و ببینه از ساختمون بیرون زد و سوار ماشین گرون قیمتش 

 !!از ساختمون خارج شد "نجابتعطر "شد و با بکس باد روی کف پوش حیاط خوابگاه دخترونه ی 
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زن با شنیدن صدای محکم زدن در اصلی ساختمون طاقت از دست داد و روی زمین زانو زد؛ جمله ی خالیق هر چه 

 .الیقِ مرد، جواب دندون شکنی به گذشته و حالش بود

 !!!! سرش و به سقف گرفت و از ته دل جیغ زد: ســـیـــــــاوشـــــــــ

 شش ماه قبل

*** 

واحد آقای نیکوند، در حال پذیرایی از مهمانان عید بودند و شلوغی و پرسرو صدایی  "ایلیاد"بقه ی دوم ساختمون ط

 .خونه نشان از جمع شاد و همدل اهالی دو خانواده داشت

زرنگار بزرگ همراه همسرش و بچه هاش هومن و هاله به همراه خانواده ی کاوه محمدی دامادش و همسرش هانیه 

ر یک هفته از جشن نامزدی آوا دختر کامران نیکوند و هومن زرنگار نگذشته، به بهونه ی عید دیدنی دور هم زرنگا

 !جمع شده بودند

مستانه نامجو مادر آوا تمام سعی خودشو برای آبرومندانه برگزار شدن میهمانی به کار گرفته بود و یکی در میون به 

ساله؛ داماد  52تا عوض چشم و ابرو اومدن برای هومن زرنگار دخترش به بهونه ی پذیرایی اشاره می کرد 

 !مهندسش، تو پذیرایی کردن نقش پررنگ تری داشته باشه

امیر ساالر نیکوند در واحد و بست و با تعجب به جعبه ی تو دستش نگاه می کرد. حامی زرنگار با بدجنسی جلوی 

به پستی و مطلب هیجانی روش بود، بهم بخوره و با کله چند پای امیر پا گرفت تا تعادل امیر که تمام حواسش به جع

قدم به جلو بره و زیر دست آوا بزنه و سینی چای روی پای هومن که عاشقانه عوض چای برداشتن به صورت آوا 

 !!خیره شده بود و پالس عاشقانه رد و بدل می کرد بریزه

 !هم امیرو هم به نیشخند کشوندمظلومانه ی هومن نیش حامی و باز کرد و اخمای در "سوختم"

تا آوا هومن و برای لباس عوض کردن به اتاقش راهنمایی بکنه و امیر با عذرخواهی قالیچه ی جلو در و عامل 

 "!قرارمون یادت نره"افتادنش نشون بده، حامی با کنجکاوی روی بسته رو بلند خوند. 

یر اخمی تحویلش داد و رو به جمع کرد در انتها با ابروهای باال حامی با بدجنسی رو به امیر کرد و ابرو باال انداخت؛ ام

 !رفته ی جمع که مواجه شد با بیچارگی گفت: بخدا پست اورد من تحویل گرفتم

 !تو گفتی ما هم باورکردم-حامی

 ه؟جعبه رو بو کشید: بیا ببین طرف چه سلیقه یی هم داره....پست این وقت شب؟ سر کی رو داری شیره می مالی بچ

  :امیرکه تازه داشت برایخودش سوال برانگیر می شد با یه حرکت جعبه رو ازدست حامی کشید و گفت

 

نمی دونم یه آقایی بود گفت منزل نیکوند من هم گفتم آره گفت این بسته مال شماست. اصال حاال که اینطور شد -

 !ثابت می کنم

  :دست برد جعبه رو باز کنه که پدرش نهیب زد

 

 !می کنی؟ شاید مال آوا باشهچیکار -

 :آوا از پشت سر با بداخالقی رو به برادرش با چشم و ابرو برای شیرین کاری مسخره ش گفت

 !مال من نیست. بهتره بازش کنیم مال هرکی هست از کادوی داخلش مشخص میشه-
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  :امیر نیشخندی زد و با غرور گفت

 !آنکه پاک ست از محاسبه چه باک ست-

دید و زیر لب پدرسوخته یی نثارش کرد.امیر نوه ی دوست داشتنی خانواده بود؛ هم بخاطر پسر پدر بزرگش خن

 !بودن و هم بخاطر حضور به موقعش تو زندگی همه

از جر و بحث جوون تر ها توجه بزرگ تر های جمع هم به جعبه و محتویات داخلش جلب شده بود، در کمال تعجب 

د و یه برگ کاغذ تهش موند، امیر همونطور که خم می شد تا سی دی رو برداره یه سی دی از داخل پاکت زمین افتا

و ابروهای خودش هم عالوه بر جمع باال رفت. حامی رو  "یادت نره قرارمون!!"نوشته روی کاغذ وبا صدای بلند خوند 

 !به جمع کرد و با شیطنت همیشگیش گفت: عرض نکردم

  :فتامیر که خودش هم دودل شده بود با شک گ

 

 !انگار حاال اسم منو نوشته توش؛ آقا حامی یه چی می گینا-

  :حامی سری خم کرد و با خونسردی گفت

 

 !امشب شب محاسبه ی توئه انگار، بزار همه با هم ببینیم چی توشه-

 امیر که شک به دلش رسوخ کرده بود در جواب هیچی نگفت. آوا که تا اون لحظه ساکت بود با اضافه شدن نامزدش

 !به جمع برای جبران سوتی چای ریختنش با فرزی پرید رو دست امیر و سی دی رو با عجله برد تا تو دستگاه بزاره

امیر خواست بره سمتش که هومن از پشت گرفتش و کنار گوشش فحشی بست که حامی با گوشای تیزش شنید و 

 :فقط بلند گفت

 .آخ آخ درجه سوختگی حسابی باال بوده! و بلند خندید-

 .هومن سرخ شد و بی توجه به حرف پسر عموش به تلویزیون زل زد

 .اینچ خونه ی کامران نیکوند جلب شده بود 25توجه باقی جمع هم به ال ای دی 

فیلم با شمارش یک، دو و سه رد شد و تصویر نشسته روی مبل دختری که برای تک و توک جمع ناآشنا بود و پخش 

گردن خم کرده بود و برای مرد کنار دستش که از گردن به پایینش تو کادر تصویر کرد. دختر با تمام احساسش 

 !بود و یه جورایی به نظر می رسید صورتش سانسور شده باشه، آهنگ با احساسی رو می خوند

 !لباس سفید بلند تنش و موهای از یه طرف گردنش آویزونش کرده ش مثل ستاره از زیبایی حسابی می درخشید

مشکی و خمارش که انگار حالت خواب آلودگی دائمیشونو داشتن از خوشی می درخشید و از خوشحال چشمهای 

 !بودن صاحبش خبر می داد

 !آهنگ که تمام شد؛ دختر با لبخند کسی رو که کنار دستش نشسته بود و تقریبا یکوری بهش تکیه داده بود و بوسید

رو به جمع با سرزندگی و شادی و حس رضایت آمیخته به  صدای هو و جیغ و سوت جمعی باال رفت و صدای دختر

 :خوشی به همه اعالم کرد

 !!دوسش دارم...دلم می خواد-

  .خانواده ی کامران نیکوند از دیدن صحنه ها تو جاشون خشک شده بودند و صدایی ازشون در نمی اومد

 

م تو لباس سفید عروسی مثل ستاره می تراک بعد اجرا شد دهن همه بیشتر باز موند، دختر آشنای تراک قبل فیل
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درخشید؛ موهای خرمایی رنگش به زیباترین حالت ممکن باال جمع شده بود و با آرایش مالیم و عروسکیش با غرور 

 !به عکاس لبخند می زد

دومین تراک هم دربهت و سکوت میهمانان که از سکوت میزبان، چیزهایی دستگیرشون شده بود هم تمام شد و به 

 .سوم رسید تراک

فیلمبردار از دورترین فاصله از جسد کفن پیچی که در حال دفن بود فیلم می گرفت و زنی سیاه پوش آخرین 

 .طاقتشو برای دیدن صحنه ی دفن از دست داد و به پشت سرش برگشت

 .صورت مات و بی روحش با لبخندهای تراک اولش تضاد زیادی داشت انگار که روح از کالبدش رفته باشه

با قدم های نااستوار مسیر مستقیمی رو طی کرد تا به ماشینی رسید می خواست کلید بندازه در ماشین و بازکنه کلید 

 !از دستش افتاد. خم شدنش برای برداشتن کلید همانا و کنار ماشین زانو زدن و زجه زدنش همان

  .ت و تراک تمام شدصدای زجه مویه های زن بی رنگ و رو؛ سکوت خونه ی کامران نیکوند و شکس

با صدای زنگ آیفون تصویری همه تو جاشون تکونی خوردن، هومن که از همه به آیفون نزدیک تر بود با گفتن 

 !باعث شد همه نگاه مضطرب و سردرگمی به همدیگه بکنن "آناست"

آب گلوش  آوا که از آنا دختر خاله ی بزرگترش حساب می برد بی اختیار خم شد تلویزیون و خاموش کرد و

وقورت داد و از روبروی پدر و پدربزرگش که هردو با اخم به جایی رو زمین خیره شده بودن گذشت و تو 

 .آشپزخونه سنگر گرفت

امیر سر خورده با سستی خودش و به ستون اپن آشپزخونه رسوند و بهش تکیه داد و خجالت زده نگاهش و از 

 .چشمهای جمع به در واحد داد

 

دختری با قد کشیده در پناه چادر و حجاب کامل وارد خونه شد و با دیدن میهمان های خانواده ی خاله در باز شد و 

 .ش لبخند مستاصلی زد و به آرومی سالم کرد

مستانه تکونی به خودش داد و به رسم ادب جلوی فامیل دامادش قدمی به جلو برداشت و جواب سالم خواهر زاده 

 .رومش خیره شدشو داد و به صورت محجوب و آ

  :آنا نگاهش و از زمین گرفت و به صورت سبزه روی خاله ش داد و با خستگی لب زد

 

 !عیدت مبارک خاله مستان-

  :زن لبخندی اشک آلود زد و به عادت همیشه ش موقع دیدن انا اشک تو چشمهاش جمع شد و با بغض گفت

 

 بعد چهار روز یاد خاله ت افتادی؟-

ال به گله های خاله ش عادت داشت قدمی به جلو برداشت و صورت خاله شو بوسید؛ تمام جمع آنا که بعد از پنج س

 !چشم شده بودند تا اثری از دختر توی فیلم تو صورت آنای فعلی پیدا کنن

 !من و بخاطر فاصله ببخش خاله جون، قصد و غرضی تو دیر سرزدن هام نیست،گیرم که نتونستم قبل از عید بیام-
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ع برگشت و سالم بلندی داد و رو به پدربزرگش چرخید و با آرامش همیشگیش باهاش احوالپرسی به سمت جم

 :کرد

 !!سالم؛ آقاجون عیدتون مبارک باشه-

 !پیرمرد لبخند بی ریایی به تنها یادگار پسرش زد و اشاره داد تا دختر نزدیکترش بشه

 !ی از خونه بیرون رفت"ببخشید"با به محض برداشتن اولین قدم آنا، کامران از جاش بلند شد و 

شو دنبال کرد و با بی تفاوتی لبخندی به صورت درهم پدربزرگش زد و خم شد  خاله آنا با تعجب با نگاهش شوهر

 !دستای چروکیده ی پدربزرگش و بوسید

 .پیرمرد بدون حرف از محبت ذاتی نوه ش با دستای لرزون سر دختر و گرفت با دلتنگی بوسید

از قهر بدون کالم مشکوک آنا و پدربزرگش خبر داشت و می دونست آقا جانش لب به حرف زدن با آنا  مستانه که

باز نمی کنه، آخرین تالشش و برای آبرو داری از جمع بکار گرفت و روبه آنا که معذب رو به میهمانها ایستاده بود 

 :بلند رو به جمع توضیح داد

 !هستن "آناهید نیکوند"خواهر زاده م -

 :دست کشید سمت زرنگار و توضیح داد

 ..ایشون هم آقای زرنگار هستن پدر شوهر آوا-

دختر سری بلند کرد تا تشکر بکنه که از نگاه میخ و نافذ مرد به خودش لرزید با خجالت سرش و زیر انداخت و به 

 .ساده بسنده کرد "خوش وقتم"یه 

  .بعد از معارفه آنا با خستگی به طرف آشپزخونه رفت

 

 .از سکوت امیر و آوا تعجب زده بود اما همه شو پای مهمان های رسمی مراسم گذاشته بود

گرچه آوا رو حق می داد که حتی سالم هم بهش نکنه وقتی مراسم نامزدیش و نتوسنته بود شرکت کنه.اومده بود تا 

 !به بهونه ی عید بابت نبودنش تو نامزدی آوا یه جوری از دلش دربیاره

و نزدیک لبش نبرده موزیک آشنا و قدیمی پخش شد که به شدت به گوشش آشنا بود در حال تجزیه لیوان آب 

تحلیل بود که با شنیدن صدای آشنای خودش لیوان بابهت ازدستش افتاد و بدون توجه به خرده شیشه های زیر پاش 

 .به طرف نشیمن رفت و به تلویزیون خاموش زل زد

لی کردن فیلم توسط حامی باد کرده بود با لمس جلوی ال سی دی روشنش کرد و امیر که بدجوری رگ غیرتش از پ

 .بدون توجه به چشم غره ی پدربزرگ و التماس نگاه مادر و خواهرش با اخم به خواهر بزرگترش زل زد

دختر باناباوری به صفحه چشم دوخته بود. تراک بعد اجرا شد و تراک بعد چشمهای همیشه غمگینش سرهمون 

دفن بسته شد و انگار به آنی به گذشته رفت تراک تمام شد بدون حرف با سستی دست گرفت به دیوار تا به  قسمت

 :طرف اتاق سابقش قدم برداره که صدای فریاد امیر مانعش شد

 نمی خوای توضیح بدی اینا یعنی چی؟؟-

 !!امیر ساالر-مستانه

 .برداشت و از بازوش گرفت و به عقبش کشید بی توجه به راهش ادامه داد که امیر چند قدم و با سرعت
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مستانه به قدم به جلو اومد و خواست بین خواهر زاده هاش وایسه که نتونست. امیر به شدت عصبانی بود و هرکاری 

ازش بر می اومد.برعکسش آنا نگاه خونسردش و اول به رگ برجسته ی گردن برادرش بعد به چشمهای غضب 

 :دی زد و گفتآلودش رسوند با تلخی لبخن

 االن؟-

 !آره همین االن؟ همین جا باید بگی چرا یکی باید بیاد عکسات و فتوشاب کنه؟-امیر

 .حامی پوزخندی زد که از چشم هیچکس مخفی نموند بماند که با چشم غره ی عموش سریع به حالت قبل برگشت

 !!اینا فتوشاب نیستن-

  .دختر باز مونددهن امیر از حرف خواهرش و دهن حامی از جسارت 

 

 .هردو از همه به آنا نزدیک بودن و حالتاش و بهتر می دیدن. چهره ی دختر غمگین و فشرده شده بود

 امیر با بهت نالید:چی؟

کامران "آنا بازوشو از دست بردارش بیرون کشید و قدم دیگه یی به سمت اتاقش برداشت که با شنیدن صدای 

 :تازه نفس، سرجاش ایستاد "نیکوندِ

 ..منظورت چیه دختر؟ می خوای بگی اینا عکسای تویه بالباس عروسی؟ مگه تو-

 :آنا پرید وسط حرف عموش و گفت

 !!ازدواج کردم-

خفه  "ماما"مستانه هینی کشید و با دست راست پشت دست چپش زد و نیمه هوش خودش و به عقب رها کرد. آوا با 

 .زمین نشوندشش سریع مادر بی جونش و بین دستاش گرفت و روی 

امیر صداش و گم کرده بود، سالها بود خواهرش تنها زندگی شو اداره می کرد اما هرگز فکرش و نمی کرد حتی به 

 !ازدواج فکر کنه

  :کامران زودتر از پسر خواهر زنش به خودش اومد و داد کشید

 

 ...می فهمی داری چی میگی؟ تو چطور روت می شه-

خورد. حامی که از جو متشنج خوشش نیومده بود روی زمین کنار مستانه خانم نشست نفس کم اورد و باقی حرفش و 

 .تا نبضش و بگیره

آنا که آخرین باری که خوابیده بود و یادش نمی اومد و به اندازه ی کافی خسته بود با دیدن فیلمی که کابوس 

دای پدربزرگش بعد سالها هرشبش بود دیگه نای سرپاایستادن و نداشت برگشت به طرف اتاقش بره که ص

 :مخاطبش قرار داد و مانعش شد

 !!هرچی نیاز داری بردار؛ جای تو دیگه اینجا نیست-

 !!!!آقاجون-آوا

یادش اومد باتموم خستگی و حال خرابش خوب خاطرات یادش می اومد؛ آقاجونش گفته بود رضایت به ازدواجش 

 !می ده اما هرگز پشت شو نمی گیره

 !ما نمی خواین چیزی بگین؟آقابزرگ ش-کامران

 :پیرمرد که از لحظه ی ورود آنا سکوت کرده بود رو به برادر زادش گفت
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 !!نه-

 :کامران که از همین دو کلمه ی مفید مختصر عموش شوکه شده بود با بهت گفت

 ..پس می دونستین؟ شما می دونستین؟؟ وگرنه بدون اجازه ی شما که-

 
 

جوونیش برداشت و با خم شدن سر تختش، بالشت قدیمیش که خود خانم جون قبل آنا قدمی به طرف اتاق دوره ی 

از مرگش براش درستش کرده و روش و به زیبایی گلدوزی کرده بود و خیلی براش عزیز بود و به سینه چسبوند و 

ده و متفکر با چشمهایی که مات جلوی پاش بود از اتاق خارج شد و از کنار برادر کوچکترش که با رنگ و روی پری

به جایی رو زمین خیره شده بود، گذشت. لحظه ی آخر خیلی اتفاقی چشمهاش به چشمای همسر زرنگار تالقی کرد. 

به ثانیه نکشیده نگاهش و گرفت و برای برداشتن کیفش کنار در خم شد که چیزی به طرفش پرت شد. کنار دستش 

 !سی دی دردسر ساز افتاده بود

لوشون باقی مونده ی غرورش و برادر همیشه محبوش لگد کوب کرده بود نگاهی بندازه با بدون اینکه به جمع که ج

 !!!!برداشتن سی دی از خونه خاله ش خارج شد

**** 

 .از پشت پنجره اتاقش به حیاط خوابگاه خیره شده بود. در زده شد و راضیه معذب وارد اتاقش شد

 !!خانم! یه آقا و دخترش برای ثبت نام اومدن-

طرف راضیه برگشت و با دست اشاره داد تعارفشون کنه داخل و همه ی سعی و تالشش و بکارگرفت تا درگیری  به

 !!یه هفته پیشش و اعصاب خرابش تو کارش تاثیری نذاره

 !مرد پا به داخل اتاق گذاشت. حدودای پنجاه و خورده یی سن داشت و به شدت نگاهش یه جا بند نمی شد

 !گذاشت. حدودای پنجاه و خورده یی سن داشت و به شدت نگاهش یه جا بند نمی شد مرد پا به داخل اتاق

پشت سرش دختر جوونی با شالی که پشت گوش هاش بند کرده بود و بینی، دندون نگین زده و گوشهایی سه حلقه 

 !سوراخ شده با گوشواره های آویزی مدل داری ازشون آویزون بود پشت سرش وارد شد و در و بست

 !احترام مرد از جاش بلند شد و سالم کرد به

 .مرد جلوتراومد و روی نزدیک ترین فاصله با مبل کنارش نشست. که پوزخند خفه ی دخترش و دراورد

دختر با چندتا مبل فاصله نشست و به مدیر خوابگاه که تعریف مدیریت و جدیتش و زیاد شنیده بود زل زد! تو دلش 

بسیار ناز و معصومه ولی در تعجب بود که به این سن کم چطور تو همچین جایگاهی اعتراف کرد زن در عین سادگی 

 !نشسته بود که با زیاد نگذشتن از تاسیس خوابگاه همه جا اسمش باشه و تحسین رئیس دانشگاهش و در اورده باشه

 :مرد با سرفه ای شروع به صحبت کرد

 شما باید خانم نیکوند باشید؟ -

 :ماکان نگاه شو از تقویم رومیزیش نگرفتزن سری تکون داد و ک

 "عطر نجابت"من آناهید نیکوند هستم! مدیر خوابگاه -

 :مرد معذب رشته ی کالم و دوباره به دست گرفت

راستش من برای ثبت نام دخترم صدف اینجام. صبح دانشگاهش بودیم. تصمیم بر این شد که خوابگاه براش در -

 !ود ما هم مزاحم شما شدیمنظر بگیرم همه جا تعریف اینجا ب



 
9 

 

ساله ی مقابلش تبریک گفت و شروع به توضیح دادن در مورد خوابگاه شد و در  81 81زن با لبخندی رو به دختر 

 :آخر سر قوانین خوابگاه مکث ویژه یی کرد که توجه مرد با کنجکاوی بهش جلب شد

 چجور قوانینی؟؟-

مونجور که خودتون مستحضر هستید بخاطر فاصله ی خوابگاه تا قوانین رایج در همه ی خوابگاها یکی ست اما ه-

 . دانشگاه و آسفالته نبودن جاده، ایاب و ذهاب دانشجو ها با مشکل مواجهه

 :بانفس عمیقی سر بحث اصلیش رفت

گرچه مااین جا برای رفت و آمد بچه ها سرویس تدارک دیدیم اما باز هم گاهی ساعت کالسای بچه ها به ساعات -

سرویس خوابگاه نمی خونه و ممکنه ساعتی رو خودشون مجبور به رفت و آمد بشن این جا هم شهر کوچیکی یه 

 !همونجور که آدم خوب داره چه بسا که آدم ناجور و طمع کار هم داشته باشه

 :مرد که با بی طاقتی به حرفای زن گوش می داد از مکث مدیر جوان استفاده کرد و گفت

 بطی داره؟خب خب این چه ر-

ربطش به ظاهر دختر خانم شماست! من برای عقاید شخصی دیگران احترام قایلم اما وقتی که پای مسئولیتم وسط -

باشه ترجیح می دم کارم و با کیفیت انجام بدم! وضع پوشش دخترخانم شما رو برای حضور تو خوابگاه پذیرفته 

 ..ادی رو خارج ازایران گذرونده راستش مننیست اینجور که توی مدارکش نوشته ایشون مدت زمان زی

 ..یعنی چی باب -صدف

 :مرد رشته ی کالم و به دست گرفت و تند و باعجله شروع به صحبت کرد

 بله درسته راستش ما ایتالیا زندگی می کردیم تو جریان تغییر نرخ دالر-

 :نفس عمیقی کشید و با نفرت به ادامه جمله ش پرداخت

گ مواجه شدم و تمام دار و ندارم از دستم رفت فقط برگشتم ایران تا شاید بتونم دوباره سرپا به یه برشکستگی بزر-

بشم! این شد که یکی ازدوستان قدیمی یه کمکی کرد تا صدف تو دانشگاه ثبت نام بشه و تا اینجا موندگاریم سرگرم 

 !باشه

 :دختر جوون با سرکشی به پدرش پرید

 چرا راستشو نمی گی؟-

 :ه مدیر که کنجکاو بحث پدر و دختر شده بود و گفترو کرد ب

 :رو کرد به مدیر که کنجکاو بحث پدر و دختر شده بود و گفت

 ..اینا خودشون جایی ندارن برن؛ میخوان اینجا به بهونه خوابگاه من و نگه دارید تا شاید با سهم ارث داییم-

 !!!صـــدفــ-مرد

 :گفتآنا با کنترل به خشمش با صدای لرزون 

امااینجا پانسیون نیست دخترخانم! اینجا خوابگاست و من مسئول اینجام.. مدتها طول کشید تا اینجا شناسنامه دار -

 ..بشه و با کمترین امکانات راهش بندازیم اجازه نمی دم

 ...خانمِ-مرد

 !!نیکوند هستم، آقای مینایی فر-آنا

 ..شدن از دوستاش ناراحته آهان.دختر من و ببخشید یه خرده از جدا -مینایی فر
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 !ناراحتم خیلی هم ناراحتم اما دروغ نگفتم، گفتم؟-صدف

 بس می کنی یانه؛ فکر میکنی من از این وضعیت خوشحالم؟ -مینایی فر

دختر با بغض سر تکون داد و هیچی نگفت. آنا نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد و پشت میزش ایستاد و با لحن 

 :محکمی گفت

بخاطر مشکالت زندگی شخصی زندگی شما جناب مینایی فر به شدت متاسف و متاثرم. اما حقوق خوابگاه و راستش -

زیر پا نمی ذارم. شما از طرف دانشگاه برای اینجا فرم گرفتید من هم می پذیرم اما طبق شروط خودم که یه کدومش 

یوفتاده که هر تیپ و ظاهری مناسب هر جایگاهی ظاهر دختر خانم هستش!! اینجاایرانه و متاسفانه این دید هنوز جا ن

نیست و به محیط خودش بر میگرده. اینجا مدرسه نیست که من روپوش کنم تن دانشجو اما حداقل خواهشم تو 

ظاهر دخترای خوابگاه سادگی و موجه بودنشونه!! همین!! باید دختر خام شما این قول و ب من بدن که می تونن طبق 

 !نو وقف بدنشرایط جدید خودشو

صدف که به اندازه ی کافی جلوی یه غریبه بخاطر مشکالت اقتصادی پدرش خودش و تحقیر شده می دید از جاش 

 .بلند شد و بدون حرف از اتاق بیرون رفت و در و پشت سرش محکم زد

مصرانه ثبت  "حق باشماست من باهاش صحبت می کنم تا مشکلی پیش نیاد"مینایی فر متفکر، تکونی خورد و باگفتن 

  .نام دخترش و پیش کشید

 

 "خدا هیچ پدری رو مجبور به گرفتن تصمیم های سخت برای خانوادش نکنه"از ذهن آنا گذشت

و در آخر آنا توضیح کوتاهی درمورد بعضی مزاحم های اطراف خوابگاه داد و تاکید کرد با نیروی انتظامی در حال 

روی ظاهر و پوشش دخترها سخت گیری می کنه تا شرمنده ی  پیگیری هستن اما برای گزک دست کسی ندادن

 !خانواده ها نشه

بعد از رفتن مینایی فر مشغول تکمیل پرنده ی صدف مینایی فر بود که همراهش زنگ خورد از دیدن شماره ی خاله 

 :مستان ش با تعجب گوشی رو جواب داد

 !!سالم خاله-

 !!سالم! و سکوت کرد-

 معذب لب زد: خوبی؟

 توچی؟-

  :با بغض خندید و گفت

 

  !!بقول عمو کامران، سوال من و با سوال جواب نده-

 

 مکث کرد و آروم گفت: من خوبم ..چه خبر!؟

  !!هیچی-

 

 !و تلخ صدای گریه ش تو گوشی پیچید

  :بی طاقت لب زد
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 !!خاله!! خودت و بخاطر من ناراحت نکن من خیلی وقته مسیر زندگیم تغییر کرده-

ا هان؟ واسه چی؟؟ درسته خواستگار درست حسابی نداشتی ولی مگه بیوه یی؟ دختر خرابی برداشتی بدون آخه چر-

 !صالح ومشورت تو خفا شوهر کردی؟

خاله اگه یه روز طلسم می شکست و من ازدواج می کردم بازم عروسی نمی گرفتم و مطمئن باش همین قدر بی -

 .. سرو صدا می شد. تو که بهتر می دونی

 .شنیدن صدای گریه ی خاله ش چشماش و بست از

 !گریه نکن قربونت برم!! نور چشمی خانم جونو گریه انداختم امشب میاد به خوابم ها!! دلت میاد-

 :هردو با بغض خندیدن!! خاله بی مقدمه لب زد

 ...فرداشب عقده آواست-

 !!بسالمتی..خوشبخت بشه-

 نمی آی؟-

 !خاله چو دانی و پرسی سوالت خطاست-

بیا دخترم، بیا عزیز افسانه! تو بیا..خودت خوب می دونی هیچکس از خودش کم نمی کنه بهت بگه بیا!! آوا بچه م -

 !!تورو می خواد!! این همه سال همه ش ورد زبونش آجی آنابوده، نباشی دلش می شکنه

 ...خاله..منو نذار تو معذوریت! از دل آوا در می یارم ولی نه االن-

 :داد کالفه ادامه

گریه نکن قربونت برم!! شماراضی می شی من بیام بی احترامی پیش بیاد.. من جز خدا از هیچکس و هیچ چیزی نمی -

 ....ترسم..ولی دل نگران آبروریزیم

 ..نه نمی شه..هیچ کس حرف نمی زنه..از زرنگار حساب می برن، بخاطر فامیل اونم شده کاری نمی کنن تو فقط بیا-

هرچی نبود خاله ش در حق  "دو ساعت"ایی گفت و تاکید کرد فقط  "باشه"و با بیچارگی  نفس عمیقی کشید

پیش پدربزرگش  تا قبل از فوت خانم جونش برادرش مادری کرده بود و حق شیر گردنش داشت. گرچه خودش

 !بزرگ شده بود اما احترام خاله ش تا ابد پابرجابود

خوشحالی قربون صدقه ش رفت و بعد ربع ساعت نصیحت در آخر راضی  مستانه که انتظار همین قدر و هم نداشت با

 !به قطع تماس شد

 !گوشی شو روی میز گذاشت و دوباره خودش و پشت پنجره رسوند و به حیاط خیره شد

به کت و شلوار آبی نفتی ش از تو آینه ی آرایشگاه خیره شد. شالشو روی موهای به سادگی پشت سرش بسته شده 

 :رو به آرایشگر گفت ش انداخت و

 !چقدر باید تقدیم کنم به انضمام وسایل کارتون-

 :آرایشگر نگاهی به چهره ی آروم و معصوم دخترانداخت و گفت

 !!فقط پول گریم تو می گیرم. وسیله دیگه برا چی دختر مگه جزام داری؟-

 ..ولی-

 ..ولی بی ولی آژانس داره بوق می زنه-
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 .گر می گفت پوشوندن مشکلش و پرداخت و سوار آژانس به مقصد تاالر شدهزینه ی آرایش یا بهتر بود ا

 ..با سر زیر حتی نگاهش و بلند نکرد ببینه کجا داره می ره دنبال صدا رو گرفت تا به قسمت زنونه رسید

چراغ ها روشن و خدمه در حال پذیرایی بودند با لبخند مصنوعی مختصر اضطرابش و پوشوند و به طرف عروس و 

 !اماد رفتد

آوا از دیدنش از خوشحالی زد زیر گریه آنا با صبوری با لبخند بغلش کرد و زیر گوشش براش آرزوی خوشبختی 

 .کرد و با هومن هم سالم و احوالپرسی کرد و تبریک گفت

 می خواست بره که خاله شو دید؛ با لبخند به طرفش رفت و به آغوشش کشید. مثل همیشه زیبا خواستنی شده بود.

  :خاله مستانش پیشونیش و بوسید و به شوخی گفت

 

 !!دختر تو هم که عروس کردی-

هردو بااین کلمه ی عروس بی اختیار خنده شونو خوردن و تو چشمای همدیگه خیره شدن. آنا قبل از بارونی شدن 

 .و عوض کرد بحث "می رم به عمو کامران تبریک بگم، بعد برم"چشمای تنها خاله ی دوست داشتنی ش با گفتن 

 خاله مستانش با دودلی گفت می خوای بری تو مردا؟

 آره من که لباسم مناسبه.چطور؟ عمو حرفی زده!؟-

نه نه بحثم اون نیست اون میدونه تا یه جایی حق دخالت داره ولی بحثم امیره!! می ترسم چیزی بگه!! جوونه سرش -

 !!باد داره، آخه بدجور غرورش جریحه دار شد اون شب

 !الف که نکردم خاله!! ازدواج کردم شرعی و قانونی!! گناهه؟خ-

 !آخه بی سرو صدا؟-

چه فرقی می کرد اول اینکه هیچ کدومتون فکرش و نمی کردین کسی نظر من و عوض کنه؛ حاال که یکی پیدا شد و -

 !!این طلسم شکست چه فرقی داشت تو بوق و کرنا کردنش

 :خاله ش با بغض گفت

اون جز تو کسی رو نداره.. اگه میگی خودت خواستی خب اون بچه هم از خداش بود شادی تورو من هیچ...آخه -

 ببینه!! خواسته ی زیادیه!؟

بغض کرد بعد از مدتها دلش هوای گذشته کرد، گذشته یی که هیچی ازش باقی نمونده بود جز خاطرات و عذاب هر 

 !شبش

 ..سی رو هم شریکش کنم تابه خودم جنبیدمخاله عمر خوشبختی من زیاد طوالنی نبود بخوام ک-

 :آهی کشید و باقی حرفشو خورد رو به خاله ش کرد و با لحن جدی گفت

همون بهتر که خبردار نشد.. من خیلی طول کشید تا سرپا وایسم.. امیر مثل من زندگی نکرده که زجر هایی که من -

 !کشیدم و درک کنه

صورت خاله شو بوسید و دست خاله شو از بین دستاش رها  "ره برممن بهت"مکث کرد بغضش و خورد و با گفتن 

 .کرد

 :بیرون رفتنش از سالن و یه جفت چشم با بهت و تعجب دنبال میکرد؛ هانیه نزدیکش شد و گفت
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 !!صدف پاشو بیا برقص همه ش نشستی یه گوشه-

 صدف که هنوز نگاهش به در سالن بود گفت: تو هم دیدیش؟

 ه کرد و گفت: کی رو؟؟هانیه اطرافش و نگا

 !!همون خانم مدیر خوابگاهمون-

 واقعا؟ کدوم بود؟-

 !رفت-

 !!جدی؟ یادم نمی آد همچین فامیلی داشته باشیم شاید از فامیالی آوا بوده؟! اسمش چی بود به آوا بگم برات-

 .صدف هر چی به مغزش فشار اورد جز خانم چادری خشک متعصبِ سخت گیر، هیچی یادش نیومد

دیوار تکیه داده بود و از دور با بغض به برادر کوچیکترِ همیشه بی دغدقه ش تو کت وشلوار زل زده بود و زیر لب به 

 .قربون صدقه ش می رفت و بهش لبخند می زد

امیر همیشه تو بهترین جایگاه خانوادگی بود حتی بعد از تولدش وارد شدنش به زندگی خاله و خانواده ی جدید 

مثل آنا زندگی نکنه و زندگی آروم و بی دغدقه یی رو بگذرونه و با دردی که آنا به سینه داشت  باعث شد هیچوقت

 !آشنا نباشه

ماه بعد مادرش بعد از بدنیا اومدن برادرش بخاطر  5ولی آنا فقط سه سالش بود که پدرشو تو تصادف از دست داد و 

 !جراحات همون تصادف تو بیمارستان از دنیا بره

خاله مستانه و عمو کامرانش آوا رو که سه ماهه بود داشتند و این باعث شد که بخاطر شیر خواره بودن اون زمان 

 !امیر به خانواده ی خاله ش سپرده بشه و آنا سر از خونه ی پدربزرگش در بیاره

کرد  پسرعموی پدرش بود و بعد از مرگ افسانه و امید سرپرستی امیر و غیر مستقیم قبول "کامران نیکوند"

 .وآقاجونش هم که براش راحتی امیر مهمترین اولویت بود به این کار رضایت داد

 !!در واقع آنا با اون تصادف همه ی خانواده شو از دست داده بود

چشماشو بست تا تیره و تار خاطراتی از پدر،مادرش یادش بیاد که سعی و تالشش به تنها چیزی که از اونها براش 

شد؛ دو جفت چشم با لبهای خندونی که از توی قاب عکس قدیمی به تنهاییش دهن کجی می  باقی مونده بود ختم

 !کرد

خونه شون و هم که بخاطر دیه ی تصادف از دست دادند حتی زمانی که رو پای خودش ایستاد هم چیزی نداشت که 

 !االن در چه حالی باشن امیر و پیش خودش نگه داره! بدبختانه یا خوشبختانه اگر پدربزرگش نبود معلوم نبود

نفس عمیقی کشید و تکیه شو از دیوار برداشت و بدون اینکه بخواد جلو بره تا حضورش کام کسی رو تلخ کنه به 

 !طرف در تاالر رفت تا آژانس بگیره

به شدت حس می کرد کسی داره تعقیبش میکنه حتی وقتی وارد خونه ی پدربزرگش شد تا لباس عوض کنه و با 

 !ه بیوفته سمت خوابگاه حس اضطراب و ترس دست از سرش بر نداشتماشین را

 !تنهایی بد دردی بود؛ گریبان گیر و طاقت فرسا

 !!خانم تروخدا من که اسم کسی رو نبردم-

 :با عصبانیت زل زد تو صورت پریشون راضیه و زیر لب غرید

 کی؟؟کیه بجز صدف مینایی فر بخواد تو خوابگاه بساط راه بندازه هان؟! -
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 !از جاش بلند شد و با ابروهای درهم و جدیت بی سابقه ش به طرف طبقه یی که صدف توش اتاق داشت رفت

 
 

در و با شدت باز کرد دخترا از جا پریدند؛ هنوز آهنگ اسپانیایی از گوشی با صدای بلند پخش می شد و کسی وسط 

 .در حال هنرنمایی با پا بود

تاق های اطراف به اتاقی که با وجود دختری مثل صدف با هیجان تر وقت می باقی دخترا که بعضی هاشون از ا

 .گذشت اومده بودند، ازترس مدیر سر زیر انداخته بودند تا مشمول تنبیه مدیر سختگیرشون نشن

 :صاحب گوشی با ترس آهنگ گوشیشو استپ کرد و جیغ صدف و در اورد

 مایی یاد بگیرین پس این امل بازی ها چیه؟هــــی!! چی کار می کنی؟؟!! مگه نخواستین هنرن-

 !!!!خانــــم مینایی فــــر-

همزمان آب گلوش و قورت داد و خیره به  چرخید و صدف بابهت به طرف صدای محکم و خشک پشت سرش

 .اخمای درهم مدیر خوابگاه شد

 :صورت دختر جوون دادآنا نگاهش و از لباس عجیب غریب دختر که یقه ی فوق العاده بازی داشت گرفت و به 

 اینجا کجاست؟-

 :صدف با بهت و گیجی گفت

 !خوابگاست دیگه خانم-

 !جدی فکر کردم کازینوست-

 !!صدف با خنگی خندید و گفت: اِ شما هم از این چیزا می دونین

 :آنا با صدای بلند داد کشید

دی خونه خاله ست لباس شب باید هم من و این خوابگاه و مسخره کنی دخترخانم!! این چه وضعیه؟ فکر کر-

 !پوشیدی داری هنرنمایی می کنی؟

 ابروهای صدف تو هم رفت: نکنه اینم خالف مقرراته؟

آنا یه قدم به جلو برداشت، باقی دخترا یه خرده تو جاشون تکون خوردن می دونستن مدیرشون عالوه بر سکوت و 

 :ف با اخم و محق تو صورت مدیرش زل زده بودمرموزی همیشگیش وقتای عصبانی شدن بی اندازه ترسناکه اما صد

 !!اینجا جای درس خوندن؛ استراحت کردن و آموزش دیدنه!! نه هنرنمایی؛ آواز و قر و قمیش خانم مینایی فر-

 :صدف با لودگی گفت

  !خب اینم آموزشه دیگه-

 

 :مه دادصدای خنده ی خفه ی بعضی دانشجوهای شجاع دراومد صدف با شجاعتی که گرفته بود ادا

 ...بعدشم می دونین کالساش بیرون چقدر گرو-

 !!بـــــســـــه!!!!!! یه کالم دیگه حرفی ازتون بشنوم در جا اخراجتون می کنم خانم-

صدف تو جاش خشک شد و به آنی اخماش تو هم رفت و با بغض و نفرت به مدیرش خیره شد.به آنی از ذهنش 

 "ره سواستفاده میکنهحتما چون بابا اون حرفا زده دا"گذشت: 
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آنا یه قدم به عقب برداشت و به طرف دختری که کنار در ایستاده بود رفت با خشونت گوشیشو از دستش کشید و 

 !!فایل تازه سیو شده رو اجرا کرد، صدای همون آهنگ بود و توضیحات صدف

 :و با صدای رسا و تحکم دار رو به همه غرید برگشت آنا به طرف صدف

 !!دیگه از این بساط ها ببینم به شدت باهاتون برخورد می کنمیک بار -

 :بعد با مکث توی صورت صدف خم شد و گفت

وقتی میگن خالف مقررات واسه این می گن خانم مینایی فر!! که این فیلم یه روز دست این و اون نیوفته و اسم -

 !!!!خوابگاه من به لطف آموزش های رایگان شما به گند کشیده نشه

 :دختری که با ورود مدیر فیلمشو قطع کرده بود با گریه نالید

 !خانم تروخدا فقط برای خواهرم می خواستم-

 :آنا برگشت سمتش و همونطور که از اتاق بیرون می رفت، داد کشید

تو برای خواهرت؛ خواهرت برای دوستش، دوستش برای دوستش، دوستش برای دوست پسرش، دوست پسرش -

 .... زی، یکی برای پیج فیس بوکش و الیک گرفتن وبرای مسخره با

 
 

  :صدای عصبانیش محو و محوتر شد و دختر گریه کنون زمین نشست

 

 !!وای اگه نیما زنگ بزنه به گوشیم بدبخت می شم-

  :صدف که حسابی تحقیر شده بود لب زد

 !!قرار فیلم نبود-

 :دختر که نگار اسمش بود گفت

 !لعنتی؛ وگرنه مگه من می خواستم به خواهرم نشونش بدم سختش می کنه خشکه متعصبه-

  :پرستو خودش و با پوفی رو تخت انداخت و بلند گفت

 

 !می فرستی "وی چت"ولی خودم شنیدم داشتی بهش می گفتی براش با -

 ..منظورت چیه ؟ یعنی خواهر من -نگار

  :پرستور هدست و همونجور که تو گوشش میذاشت گفت

 !!می گم یه چی می دونن یه چی می گن دیگهاینو نگفتم!! -

هم اتاقی های صدف که بخاطر صدف مورد تذکر مدیر قرار گرفته بودند با بداخالقی باقی رو از اتاق بیرون کردند و 

هر کس مشغول کار خودش شد اما صدف هنوز با لباسش و بغضی که توی گلوش بود تحقیر شده به جایی رو زمین 

 !!خیره شده بود

یبهشت ماه بود اوضاع کالس ها به روال سابق برگشته بود و دانشجوها در حال رفت وآمد بودند. مثل همیشه از ارد

 !پشت پنجره نظاره گرشون بود
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 .. خودش یادش اومد وقتی که تو مدرسه دوستاش دلشون نمی خواست کنارش بشینن و

د و با تحقیقی که کرد متوجه شد برای ارشد بغضی به گلوش فشار اورد به طرف لب تابش رفت به اینترنت وصل ش

 !باید برنامه ریزی درست حسابی داشته باشه

 "!!با سی سال سن می خوای بری سرکالس بشینی بگی واسه چی اومدی"خنده ش گرفت زیر لب با خودش گفت: 

دش و کالفه لب تاب و بست و روبروی آینه رفت. صورت سفیدش جز لکه ی تیره ی زیر چشمش که گاهی خو

 !!نشون می داد و گاهی نمی داد. تنها اثر کوچیکی از اون تصادف که خوشبختی رو ازش گرفته بود باقی مونده بود

 :نفس عمیقی کشید و برای دفاع از خودش گفت

 ..هرچی می خوان بگن، بگن!! اونا که نمی دونن من ترک تحصیل کرده بودم بخاطر امیرساالرم رفتم دانشگاه-

اونا هیچی از من نمی "رفتنش افتاد اشک به چشماش نشست، نگاهشو از آینه گرفت و باز زیر لب گفت: یاد دانشگاه 

 "!!دونن

*** 

 !به شیدا دانشجوی ترم اولی مدیریت در حال درس دادن بود که در باز شد و مردی وارد اتاق شد

  :با بهت کتاب و روی میز گذاشت و به خودش مسلط شد و گفت

 

 ؟؟این چه وضعشه-

  :مرد لبخندی زد و رو به دختر کرد و گفت

 

 !!می شه مارو تنها بزاری خانمی-

 !شیدا که از لفظ خانمی مرد گیج شده بود نگاه به خانمش کرد

  :آنا بااخم رو به کیان گفت

 

 ..جناب مستوفی! لطفا طبق شان و شخصیتتون رفتار کنید وگرنه مجبور می شم بد-

 !!ا! این همه راه نیومدم منتظرت بایستم خواهش می کنم اینجارو خلوت کنببخشید، ببخشید، خسته م آن-

 :آنا چشم غره یی تحویلش داد و رو به شیدا گفت

 !عزیزم فعال وکیلم اینجاست شما برو رو این مسائل تمرکز کن، دوباره صدات می کنم-

اتاق خارج شد و در و پشت سرش شیدا چشم آرومی گفت و نگاهش و از مرد جذاب و خسته ی روی مبل گرفت؛ از 

 !!بست

 !علیک سالم-

  :مرد لبخندی زد و با آرامش گفت

 !!دلم برات تنگ شده بود-

  :آنا نفس عمیقی کشید و گفت

 من هم همینطور!! ترانه چطوره؟ سورنا خوبه؟-

  :مرد خندید و با هیجان گفت

 !راه افتاده پدرسوخته-
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  :آنا با آرامش لبخند زد و گفت

 !!متی.خببه سال-

 :دوباره جدی شد و ادامه داد

 !!کاری که بابتش این جا اومدی رو می شنوم!! چون تا جاییکه یادمه ازت خواسته بودم دیگه این ورا پیدات نشه-

 :کیان با اضطراب خندید و گفت

 !تهدیدات هنوز تو گوشمه! ولی بحث چیز دیگه یی ه-

 !!می شنوم-

 :کیان پاشو صاف کرد و گفت

 !ل خیلی زود گذشت آنا؛ پیغام اومده ازشون برای باز کردن وصیت نامهپنج سا-

 !میدونم-

 :کیان با تعجب پرسید

 میدونی؟-

آره نمی دونم چطور بعد از این همه سال همچین چیزی باید بیاد در خونه م و کلی باعث آبروریزی بشه!! فکرشو -

 ..طش و رو سی دی دیدم دلم می خواست.. می خواستنمی کردم بعد از این همه سال فکر همه جا و کرده باشه! خ

 !از جاش بلند شد و پشت به مرد ایستاد. مرد که حالش و درک می کرد لب زد: متاسفم

 .. فردا باهاشون قرار مالقات دارم اگر بخوان وصیت نامه باز بشه-کیان

 .با دلهره باقی حرفشو خورد

 !!هیچ نمی شه کیان به خودت مسلط باش-

ر.. اگر بفهمن من و تو وصیت نامه رو دستکاری کردیم، باید فاتحه پروانه کارم و بخونم آنا، حواست اگ-کیان

 !!هست

 :آنا به سمتش برگشت

هست..حواسم باتویه؛ خب می گی چیکار کنم؟ اول اینکه هیچکس کوچکترین شکی نمی کنه چون تشابه خط تو و -

 !اون و جز من کسی نمی دونه

 !!جاش بلند شد و بی مقدمه گفت: تو هم بیاکیان با اضطراب از 

 چی؟-

 !!آنا قبول کن اگه تو باشی اونا انقدر حواسشون پرت تو می شه که به وصیت نامه دقتی نمی کنن-

 ..ولی-

 !!ولی نداره! من بخاطر تو رو آبرو و زندگی شغلیم ریسک کردم! حاال جا نزن و تنهام نزار-

 !من نمی دونم چی باید بگم-

 !کن..چون تو نیای من وصیت نامه ی اصلی رو رو می کنمقبول -

 :آنا تو جاش تکونی خورد و با اخم گفت

من و تهدید نکن کیان مستوفی!! خودت خوب می دونی باید دلیلی برای وصیت نامه ی باز شده بیاری که حرفت -

 !!مورد قبول نیست که دلت برای من سوخت!! پس پشت من باش، نه مقابلم
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  :کشید و خودش و روی مبل انداخت و گفت کیان پوفی

 

 !اگر می دونستی چقدر تحت فشارم انقدر رو اعصابم نمی رفتی-

باشه میام!! من کار خالف شرع نکردم که ازش بترسم پای هرچی که بوده هم ایستاده م!! حاال هم بهتره بری یه -

 !!خرده ریلکس کنی، فردا تپق نزنی

 
 

*** 

قیمت و لوکس بیشتر بهش اضطراب وارد شد. سعی کرد به نفس هاش تمرکز کنه تا به  از دیدن ماشین های گرون

  .آرامش برسه

 

از در خونه ی کیان باال رفت؛ در مقابلش باز شد. کیان با نگاهی که دودو می زد تو صورتش در و باز گذاشت و عقب 

 .گذاشتایستاد. تو دلش صلوات فرستاد و اولین قدم و تو خونه ی مجلل کیان 

کیان یه قدم به سمتش برداشت و بدون توجه به جمعیتی که بهت زده به شخص تازه وارد بودن با دست نشونش داد 

 :و بلند گفت

 !!هستن "سیاوش زرنگار"همسر دومِ مرحوم  "آناهید نیکوند"تشریف اوردن، ایشون خانم -

 !نشوند "سیامک زرنگار"ند و تو چشمای گاهش و از زمین به تابلوی نقاشی شده از طبیعتِ روی دیوار چرخو

 :هردو بدون حرف، تو چشمای همدیگه زل زده بودند که با صدای بلند مرد جوانی تکونی خوردن

 این مسخره بازی ها چیه؟ خانم نیکوند شما اینجا چیکار می کنید؟-

 کیان با تعجب پرسید: همدیگه رو می شناسید؟

  :صدای شخص سومی هم بلند شد

 ی شناسم، مینایی فر هستم خانم نیکوند شما کجا؟ اینجا کجا؟من هم م-

زنی که بی شباهت به سیامک  !بالفاصله هم با پوزخند به برادر خانومش که به زن جوون زل زده بود نگاهی انداخت

  :زرنگار نبود از جاش بلند شد و گفت

 !!اینکه جای دختره سیاوشه ین زنشه؟؟گفتید تا زن سیاوش نیاد نمی شه وصیت و باز کرد؛ ا اینجا چه خبره؟-

، نفس عمیقی کشید نگاهش و باال کشوند و تو چشمای آنا که از خیلی قبل تر به شنیدن این قسم حرفا عادت داشت

 :پسرِ شوهر مرحومش قفل کرد "حامی زرنگار"متعجب وناباور 

 من اینجام چون قول داده بودم باشم! وقت کمی هم دارم-

 :باهمون لحن مدیر مآبانه ش نهیب زد برگشت سمت کیان و

 !بهتره وصیت نامه رو باز کنی باید برگردم-

 !دفتردار ازش امضا گرفت و با بسم الهی مشغول باز کردن برگ وصیت نامه ی سیاوش زرنگار شد

ه حامی هنوز سرپا میخ صورت آنا بود؛ از ذهنش هم نمی گذشت با این دختر همچین نسبتی داشته باشه! انگار ک

ساله شو تو جمع دختر  25یعنی پدر  خاطرات براش با حرکت آهسته تکرارمی شدن؛دختر تو فیلم یادش اومد؛

 !!بیست و چندساله یی مورد محبت قرار داده بود و در جواب دیگران گفته بود دلم می خواد؛ دوسش دارم
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بخاطر نداشت! پدری که بعد ذهنش اون جسد و بخاطرش اورد! یعنی پدرش بود؟ پدری که ازش جز عکس چیزی 

 !!از مرگ مادرش همه ی زندگیشو فروخته و گم و گور شده و هیچ کس تا سالها بعد ازش اثری ندیده بود

صاحب خوابگاه  برادر بزرگ ترش سیامک زرنگار ،سیاوش زرنگار درعرض بیست دقیقه با خوندن وصیت نامه

حساب دو امضایی که هنوز بعد از پنج  سی ساله "زرنگارِ حامی"برای تنها پسرش  و طبق وصیت نامه "عطر نجابت"

برای همسرش  و درآخر کلید و آدرس اماناتی و سال باز بود و پول توش واریز می شد تعلق گرفت بعالوه ی یه

 !!فقط یه نامه گذاشته بود بعالوه ی یک سکه مهریه ش "آناهید نیکوند"

 !روی خودش حس میکردآنا از جاش بلند شد هنوز سنگینی نگاه هارو 

با تحویل نامه از دست کیان، بدون حرف به طرف خروجی راه افتاد و تا بعد از خروجش جمع مسکوت با ناباوری در 

 .بودند ساله 25تحلیل ازدواج دوم سیاوش زرنگار  حال تجزیه

 !در و باز کرد و زن و به داخل هل داد

 :باش ایستاد و گفتدختر با خنده ی مستانه یی وسط خونه ی لوکس و زی

 !واو... چقده اینجا خوجکله عجقم-

با حالت تهوع از حرف زدن مسخره ی دختر در و پشت سرش بست و باقی چراغارو روشن کرد و همونطور که به 

 :سمت آشپزخونه ش می رفت، گفت

 !اون اتاق که درش بسته س، برو سایزت لباس پیدا کن، بپوش-

 :و گفت دستشو بهش نزدیک کرد پشتدختر وارد آشپزخونه شد و از 

 ..حاال چه عجله ییه تا صبح خیلی وقت هست-

  .برگشت و سینه به سینه ش ایستاد از خودش دور کرد؛ مرد با بی حوصلگی دستای دختر و

دختر خوشلگی نبود اما خواستنی و کارکشته به نظر می رسید.به امید شب خوبی که انتظار داشت ازش، باالی قیمت 

 .طی کرده بود باهاش

 

 :سرش و خم کرد کنار گوش دختر لب زد

 !!من طاقتم کمه..تا صبح هم برات برنامه دارم..وقت کم نیاریم خیلیه-

 :دختر خودش و فاصله داد و تکونی به کمر و گردنش داد و چشماشو ریز کرد و با عشوه جواب داد

 !!نگفته بودن شرایط سخته امشب-

 :تر زد و با پررویی گفتحامی لبخند کج و کوله به دخ

 وقتی تو میهمونی گردن کلفتا شرکت می کنی که ورودیش-

 :چشماشو بست و با مسخرگی لب زد

  ...خیلیه...باید بدونی آدماش هم خیلی-

 

 :فاصله رو با دختر با یه قدم بزرگ برداشت و ادامه جمله شو آروم داد

 ..دست و پا من نپیچ اهلشن!! افتاد؟ حاال برو حرف گوش کن این قدر هم تو-
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دختر با اخم تصنعی که شیوه ی کاریش بود و حامی که با این جور دخترا و روش های کاریشون شناخت کامل داشت 

 !تکراری بود. همون جور که آشپزخونه بیرون می رفت گفت: بداخـلــاق

ر شیطانی دنبال کرد، زیر لب با بعد از اینکه حسابی از پشت رفتن دختره رو که با ادا قدم بر می داشت با افکا

 "!خوش اخالقیم هم امشب می بینی"نیشخندی به خودش زیر لب گفت: 

  .جامش و کنار پاتختی گذاشت و رو تختش دراز کشید

وجدان بی  پاهاشو از تخت آویزون کرد حتی حوصله لباس عوض کردن هم نداشت؛ همونجور که چشماش بسته بود

که دست و پا بسته گوشه ی قلب حامی افتاده بود و براش گریه می کرد در گوش  شوجدان با یه نگاه به وجدانش

 :حامی خودش و لوس کرد و گفت

 !!انقدر پولشو دادی بزار خودش می اد عوض می کنه-

حامی لبخندی به وجدان بی وجدانش زد و با نگاه تحقیر آمیزی به گریه های وجدانِ دست و پا و دهن بسته ش به 

 .چیزی رو پاش چشماش و باز کرد و به دختر داد دنبال حرکت

  :یه لنگه ابروش باال رفت، سری خم کرد

 

 !!نه خوشم اومد..سلیقه ی من هم دستته-

دختر به آرومی خودش و باال کشید؛ حامی چشماشو بست و بو کشید؛ سلیقه ی عطرش هم عالی نه؛ولی بدک نبود! 

تکونی به خودش داد و خودشو جا به  اطرافش پریشون بود داد و میشد تحملش کرد. نگاهش و به موهای دختر که

 .جا کرد؛ بدون حرف مشغول شد

  :دختر که انگار برای کارهای مهمتری اومده بود، به سختی کنارش زد و با خنده گفت

 

 !صبر کن ببینم؛ چقد هولی تو! بزار یه کم حرف بزنیم-

به کارش شد؛ دختره کالفه سرش و تکون داد تا از حامی فرار  حامی چشماشو ریز کرد و پوزخندی زد و باز مشغول

  :کنه. حامی که داشت یواش یواش عصبانی می شد، غرید

 

 !چه دردته!! حرف واسه چی؟ مگه اوردمت برام حرف بزنی!! خفه شو بزار کارم و بکنم-

تو هم رفتن اخمای حامی شد؛ این بار دختر با ترس و باقی مونده ی شجاعتش دست گذاشت رو دهن حامی که باعثِ 

 :از ترس رفتارهای خشونت آمیزی که زیاد ازش شنیده بود به سرعت لب زد

 !یه خرده صبر کن! بابا برنامه دارم ...زوده هنوز-

 "!خونه ی آخر خواست منه، دمر خوابید "حامی دندون قروچه ای کرد و با گفتن

کرده بود مشغول اجرای نقشه ش شد و آهسته با سر انگشت دختر با آرامشِ حرفایی که از سر شب براش آماده 

های مجربش مشغول اجرای نقشه و پرت کردن حواس حامی شد؛ سورن بهش گفته بود باید تا می تونه برای 

خودش وقت بخره تا توجهشو به خودش جلب کنه وگرنه اگه حامی شروع کنه فرداش با تیپا بیرونش می کنه مثل 

  .ردکاری که باهمه می ک
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نوشین برای این ریسک تحمل حامی که آمار خشونت آمیز رفتاریش، از باقی مشتری هاشون بیشتر بود و قبول 

 !کرده بود که بتونه مخشو بزنه توجهش وجلب کنه تا دوس دخترش بشه

 !!دختر ساده دل خبر نداشت حامی وجدانش و دست و پا بسته زندونی کرده تا دلش برای احدی دیگه نسوزه

امی که از خستگی یواش یواش داشت گیج می شد و اثر نوشیدنی سرشب تازه داشت خودش و نشون می داد ح

 . چشماشو بسته بود و از جادوی انگشت های دختر خمار خواب شده بود

ی  "باشه" "معرکه ست پسر؛ ببین داره جادو میکنه..دفعه بعدم برش دار!"وجدان بی وجدانش آروم زمزمه کرد: 

 .به وجدانش گفت و به سختی با خواب در حال جنگ بود که گوشیش تو جیب شلوراش زنگ خوردخفه یی 

دختر که تازه اوضاع و مساعد می دید برای اینکه خودشو لوس کنه دست برد تو جیبش، گوشیش و برداشت و تا 

 .خواست قطعش کنه، دستی مچشو به سختی گرفت

 :به چشمای عصبانی حامی داد نوشین به سختی آب گلوش و قورت داد و نگاهش

 !نمی خواستم بیدارت کنه-

من بیدارم تا خود صبح هم بیدارم ولی خواب هم بودم دلیل نمی شد گوشی من و جواب بدی..انگار زیادی دور -

 !!!برداشتی.گمشو بیرون

پنجره  ازجاش بلند شد و پشت "عمو سیامک"تماس از دست رفت، نگاهی به صفحه گوشیش کرد و با دیدن اسم 

ایستاد؛ دختر که تمام نقشه هاش داشت خراب می شد نزدیکش شد و به بدن برهنه ش دستی کشید که حامی این 

  :بار مچ جفت دستاش و گرفت و جلو صورتش نگه داشت؛ چندثانیه تو چشمهای ترسیده ی دختر نگاه کرد و گفت

 

 !!شانس بیاری دوباره زنگ بزنه وگرنه جهنم برات می سازم امشب-

حرفش تموم نشده گوشی لبه ی پنجره زنگ خورد با دست به دختر اشاره داد جمع کنه بره و خواست گوشی رو 

جواب بده دختر مانع شد. رگ خریت همیشگیش و غیرتش رو عموش باال رفت و یکی تو گوش دختر زد؛ دختر با 

رفته بود رو به حامی داد کشید: جیغ زمین خورد و گریون با فحش از جاش بلند شد و همونجور که صورتش و گ

 ....دیونه ی وحشی

 .و از اتاق با دو بیرون رفت. حامی تماس و جواب داد و پشت سر دختر در و بست و رو تختش نشست

 الو حامی جان؟-

مکث کرد از پدرش ناراحت بود از عموش که نبود؛ چرا بود، اگه اون به حرف اون شوهر عمه ی سیریشش گوش 

 !بال پدرش بسیج بشن هیچ وقت اونقدر حس تحقیر بهش دست نمی دادنمی داد تا دن

 !سالم-

 :صدای نفس عمیق مرد تو گوشی پخش شد آروم لب زد

 !بیداری بابا؟ گفتم امشب شاید تماس و دیدی جواب دادی-

 !این یه ماهه اخیر خیلی گرفتار بودم! من و ببخش عمو-

 !اشکالی نداره!! یه کاری داشتم برات-

 !ئیدبفرما-

 ..پدربزرگ زن هومن!! بابا یه خرده کسالتی داره! من بهش گفتم از تو می پرسم شاید بتونی-
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 ..عمو تخصص من ارتوپدیه من که نمی تونم-

 !بذار پسر جان حرفمو کامل بزنم-

 !عذر می خوام می فرمودین-

اصرار دارن خارج ایران  غرض اینکه دکترای ایران برای پیرمرد تشخیص جراحی قلب باز دادند. خانواده ش-

 پیگیریه کاراش بشه اما نوه ش

 !....مکث قابل توجهی کرد که حامی تو دلش با خودش گفت بگو،بگو

 ....آنا اصرار داره از امکانات کشور و متخصصین هموطن خودش کمک بخواد-

ه چیزی برای آزار حامی نیشخند شیطانی شو خورد و با تمام دقت به حرفای عموش گوش کرد، حتما می تونست ی

 !دادن زن پدرش پیدا کنه؛ حتما می تونست

گوشی رو قطع کرد؛ عجیب سرحال شده بود، سوت زنان به طرف اتاقی که درش باز مونده بود رفت اولین کشو رو 

 :کشید و با دیدن کشوی خالی ناخودآگاه بلند بلند خندید و زیر لب گفت

 

 !!به درد یه کار می خورید همتون عین همید، یه مشت لـاشخور که فقط-

دست کرد جیب شلوارش و چندتا تراول جای خالی تراول های برده شده گذاشت برای نفر بعد، لباس های پوشیده 

 !شده توسط دختر و سطل زباله انداخت و از اتاق خارج شد

  !شروع فصل دوم: عشقی شبیه هوس

 

شد، از استرس این مدت اخیر حس میکرد بیشتر صورتش آنا لباسشو جلوی آینه تکوند و به خودش تو آینه خیره 

 !لکه زده

 !بااضطراب بقول امیر شروع به بتونه کاری کرد

با نفس عمیقی از اتاق دوره ی بچگی تا قبل از فوت خانم جونش خارج شد. وقتی دبیرستانی بود با مرگ خانم جون و 

ه گوشه ی خونه همیشه در حال گریه کردن می استرس و فشار زیاد اعصابش، ترک تحصیل کرد و خاله مستان ک

دیدش با اجازه ی پدربزرگش به خونه خودش بردش تا تنها نمونه و چه بسا اگر بحث کنکور امیر و لجبازیش برای 

درس خوندن آنا نبود شاید هیچوقت دیپلم هم به صورت بزرگسال ها نمی گرفت که بخاطرش دانشگاه شرکت کنه 

 .. و

 !مستانه ش که افتاد سرش و تکون داد تا باقی افکارش محو بشنچشمش به خاله 

سالم آرومی به جمع داد و کنار خاله ش نشست. هانیه خواهر هومن با کنجکاوی نگاهی به صورتش کرد و با 

 :کنجکاوی پرسید

 ..ببخشید آنا خانم صورتتون-

ی های کنترل نشده بود؛ آشنا بود! پرید آنا که به این سوال جواب ها و این ببخشید هایی که پشتش گویای فضول

 :وسط حرف هانیه و یه کالم توضیح مختصر مفید داد

 ...بیماری پیسی دارم-

هانیه آهی کشید و حامی نگاهش و به جایی رو زمین داده بود.تمام فکرش این سوال بود که دختره چطور خودش و 

 به پدرش انداخته بود؟
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م رخ سربه زیر آنا رسوند؛ از لحاظ ظاهر دختر زیبایی بود و چیزی کم نداشت از از روی کنجکاوی باز نگاهش و به نی

تیپ هم که با توجه به پوشش به نظر خیلی چاق یا الغر نمی رسید. از ذهنش گذشت یعنی بخاطر چیش پدرش با 

 همچین زنی ازدواج کرده؟

رفت و لگد محکم بهش زد تا  ی خفه یی گفت. وجدان بی وجدانش به سراغش"چشمها"وجدانش با دهن بسته 

حرف نزنه ولی بی فایده! چون حامی با ریزبینی تو صورت دختر به چشمهای خمارش خیره شده بود. حقیقتا 

 .چشمهای زیبایی داشت؛ مخمور و حالت دار، با مژه های بلند که کشیدگی چشمای صاحبش و بیشتر به رخ می کشید

 :ش اومد، هومن با چشم و ابرو به آقا بزرگ اشاره کرد و زیر لب گفتهنوز غرق دختر بود که با ضربه یی به خود

 پرسیدند آره یا نه؟-

  :حامی گیج و ویج از تجزیه تحلیل چشمهای آنا رو به پسرعموش پرسید

 

 !چی آره یا نه؟-

ش به خنده ی خفه ی آوا نشون از سه کاری زیاد و دور شدن حواسش از جمع می داد، برای پوشوندن سوتی زل زدن

 :آنا؛ با بدجنسی بی مقدمه گفت

 ببخشید حواسم پرت شد آخه فقط از پیسی شنیده بودم؛ ندیده بودم، درد هم داره؟-

 :آنا که سرخ شده بود بخاطر بیماریش مورد توجه جمع قرار گرفته، بدون اینکه سرش و بلند کنه گفت

 !داره وقتی دیگران درموردش زیادی فضولی به خرج می دن، آره! درد هم-

آوا که با سوال حامی اخماش تو هم رفته بود نیشش بازشد و ابروهاش و برای هومن باال انداخت و با دستش آروم 

 .یک یک نشون داد

 :پدربزرگ نفس عمیقی کشید و دست گذاشت رو شونه ی حامی و گفت

ین این همه نوه تو کل فامیل هم میگن ارثیه، ما که ندیدیم ولی می گفتن مادربزرگم، همین بیماری رو داشته، از ب-

 !زیباییش، هم این مرض به آنا رسید

 :مستانه ادامه صحبتِ پدرشوهرِ خواهرِ خدابیامرزش و ادامه داد

البته آنا که از تصادف پدر مادرش حسابی ترسیده بود بعد از یه مدت رو پوستش اول سرخ شد بعد یواش یواش -

 !سالمِ سالم بود بیماری خودش و نشون داد وگرنه تا قبلش

 :آنا بی طاقت از جاش بلند شد و نگاه همه رو دنبال خودش کشید

عذر می خوام! تا شما عوض پدربزرگ به بیماری من برسید و تجزیه تحلیلش کنید من برم یه تماس بگیرم بر می -

 !گردم

 :صدای حامی بدون توجه به طعنه آنا رو به مستانه، بلند شد

 ره؟مگه ربطی به اعصاب دا-

وقتی به سرعت از نشمین خارج شد و خودش و به اتاقش رسوند و به ظاهر همه ی شماره های گوشی شو زیر رو 

 !کرد، متوجه شد نه هیچ تماسی داره بگیره از اون بدتر نه کسی رو داره که بخواد باهاش تماس بگیره

 ...تنهایی بد دردی بود...گریبان گیر و طاقت فرسا

 .جمع برگرده، به اندازه ی کافی توسط حامی مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفته بوددیگه صالح ندید به 
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 :یک ساعتی از رفتنشون گذشته بود اوا با در زدن وارد اتاقش شد و کنارش به منظره ی باغچه پشت خونه زل زد

 ..چی از جون پنجره ها می خوای؟ هر وقت دیدمت پشت پنجره بودی-

 !نداشت، سالها بود با پنجره ها و آسمون خو گرفته بودحرفی برای جواب دادن 

 رفتن؟-

آره! اسم دکتر و شنید گفت از دوستای دانشجوییش بوده، باهاش صحبت می کنه کلی هم تعریفش و کرد پیش آقا -

 !جون

 هنوز سر از کار پدربزرگش در نمی اورد چرا بهش شک داشت، خود آقاجون بهتر از هر کسی می دونست سالمتیش

 !زیر سوال برده بودش "بزار یه تحقیقی هم بکنم"چقدر برای آنا مهمه؛ پس چرا با جمله ی 

 :آوا بی مقدمه لب زد

 !هومن تو حیاط به هانیه و حامی بخاطر تو پرید؛ گفت حق نداشتن سوال جوابت کنن، بابت چیزی که هستی-

یزی که بود!! شاید تنها کسی که هرگز نه ازش لبخند تلخی زد؛ سالها عادت کرده بود به سوال، جواب شدن بابت چ

 !پرسیده بود و نه به روش اورده بود سیاوش بود

 ..تنها مردی که به حد مرگ می پرستیدش؛ گاهی حتی بیشتر از خُ

 !کالفه از جاش بلند شد؛ فکرکردن به سیاوش می تونست مثل اب خوردن دیوانه ش کنه

 !پناه برده بود سالها بود که از عشق مجنون وارش به خدا

هر دو ساکت سر میز شام نشسته بودند و غرق افکارشون بودند. سمانه خانم با اوردن گوشی همراهش متوجه زنگ 

 .خوردن تلفنش کرد

 !خانم پشت پنجره بود، براتون اوردمش-

 !قاشق چنگال شو کنار بشقابش گذاشت و با تشکر کوتاهی از جاش بلند شد تابه تماسش جواب بده

 :یدن اسم آقای افخم باتعجب جواب داداز د

 بله؟-

 سالم خانم نیکوند؟-

 !خودم هستم-

 !!شبتون بخیر؛ خانم نیستتون شما-

همچنین، واله عرض کردم یه بار خدمتتون، اون ملک درگیر انحصار وراثت شده. من تا مشخص نشده تصمیم -

 !!آخرشون چیه، فکر کردم مرخصی بگیرم بهتره

ن تماس می گرفتید من عرض می کردم خدمتتون، گویا همسر شما ملک و به برادرشون خب دخترم شما با م-

 بخشیدن، درسته؟

 !بله درسته-

خب جناب سیامک زرنگار به شخصه با من تماس گرفتند؛ خواستار ادامه ی همکاری شما شدن با این تفاوت که -

 !بپردازن برای ایشون پیمانی کار کنید و به صورت خصوصی حقوق مدیرت شما رو
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راستش نمی دونم چی باید بگم، اصال انتظار همچین درخواستی رو از ایشون نداشتم حاال هم می ترسم جوابی بدم -

 !که شاید نتونم از عهده ش بربیام

دخترم؛ یه ماهی که شما سرکار نبودی، ما مدیر موقت فرستادیم! یه سری گزارشاتی شده که من به شخصه وقتی -

یدم شاخ در اوردم و با خودم گفتم این همه سال زیرنظر شما به بهترین نحو اداره میشد، این شد که محل خوابگاه و د

 !برای زرنگار پیغام گذاشتم و توضیحاتی دادم ایشان که گویا منتظر همین درخواست بودن سریع قبول کردند

یم گیری می کرد شاید تو جایگاه لطف شما شامل حال من بوده، اما ای کاش اجازه می داد خود آموزش برام تصم-

 !دیگه یی بازده یی بیشتری از خودم نشون می دادم

این چه حرفیه، توانایی های مدیریتی شما به ما ثابت شده ست و حرفی توش نیست، فقط یه سوال خصوصی داشتم -

 !ازتون که بیشتر بخاطر اون تماس گرفتم

 !خواهش می کنم با من راحت باشید-

 !خودت بدون دختر! و هرجا به مشکلی برخوردی رو من حساب کن من و مثل پدر-

 این بزرگی شما رو می رسونه ممنونم ازتون! باعث افتخارمه! می فرمودین؟-

 شما با زرنگار مشکلی دارید؟-

 !آنا به شدت جا خورد:خیر چطور مگه؟

بیشتر اصرارشون بابت منزل شما بود نه آخه خیلی ایشون اصرار کردند که حتما راضیتون کنم به خونتون برگردید -

 !مدیریت خوابگاه

بله درسته من طبقه ی باالی اون ملک زندگی می کردم! نمی دونم....من ایشون و دو بار خیلی کوتاه دیدم به نظرم -

 !شما گمان اشتباه بردید

ند و قبل از قطع کردن صحبت رو به انتها رسو "دیروقته دیگه مزاحم نمی شم"مرد نفس عمیقی کشید و با گفتن 

 !برای شنبه اول وقت از آنا قول گرفت که خودش و به خوابگاه برسونه

 :آنا تماس و قطع کرد و به آسمون خیره شد و زیر لب زمزمه کرد

 "!!می خوای من و نمک گیر کنی سیامک زرنگار؟ من خودم یه دریاچه نمکم"

 !ه بوداواسط چهارمین ماه سال بود آنا به شدت خسته و کالف

 !کارهای خوابگاه خوب پیش می رفت اما انگار کارفرمای جدید به وسواسش دامن می زد

بعد از دادن سفارش غذایی وارد خوابگاه شد که راضیه خانم به استقبالش اومد و توضیح داد خانمی که خودش و 

 !ازدوستانش معرفی کرده منتظرشه

بش نشست شاید تنها کسی که از گذشته براش باقی موند همین وارد اتاق مدیریت شد از دیدن صهبا لبخندی به ل

 !زن سی و چندساله ی خوش پوش بود

 .جلو رفت و مودبانه دست داد و بعد از سرو نوشیدنی مقابلش نشست

 خوبی صهبا جون؟ افشین خوبه؟ انیس چی کار میکنه؟-

تر باال کشید و باعث شد آنا خنده شو بخوره زن لبخندی زد و با غرور پاروی پا انداخت که مانتوی کوتاه وتنگش بیش

 !و نگاهش و از پاهای به نسبت چاق دوست دوران دانشگاهش بگیره

 !افشین گیر زنشه، انیس هم که تا چند وقت دیگه نامزدیشه-
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 !آنا لبخندی زد و از ته دل آرزوی خوشبختی و سالمتی شونو کرد

 !حاال پسره کی هست؟ صحبتاشونو کردن-

 :یی باال انداخت و کالفه گفتصهبا شونه 

 ..چه میدونم امروز رفتن صحبت بکنن من هم جام نمی گرفت تو خونه، اومدم پیش تو. تو خوبی؟آنا صورتت انگار-

میدونم..بخاطر آفتاب و این فصل ساله..هرچی دارو می زنم فایده نداره کاریش نمی شه کرد، بماند که اعصاب برام -

 !نمونده

  !آنا ختم شد "چیزی مهمی نیست"فید صهبا به مختصر م "چطورِ؟"

 

 !سالها عادت کرده بود حرفای دلش و جایی نگه وقتی هیچ کس باقی نمونده بود درکشون کنه

 !تو به من بگو، مگه کجا رفتن حرف بزنن که تو جات نگرفت تو خونه-

 ..صهبا نگاهش و به لیوان شربتش داد و با شک ودودلی لب زد:شمال

  :آنا رفت باال وو با ریز بینی گفت لنگه ابروی

 

 این همه جا!! چندساعت بکوبن برن تا تهران بعد شمال!! مگه چقدر حرف دارن؟-

 :زن کالفه لیوانش و رو میز گذاشت و مثل کسی که به حرفایی که میزنه مطمئن نیست گفت

شمال هم حرفاشون و بزنن  دوست دانشگاهش بود! گفتن این چندروز آخر هفته رو با دوستاشون میخوان برن-

 ..هم

 .خود صهبا باقی حرفش و خورد و ترجیح داد عوض نگاه ناباور وخیره ی آنا به میز زل بزنه

 دخترت و فرستادی با دوست پسرش مجردی بره شمال؟؟ خاله بازیه مگه؟؟-

 !چه میدونم آنی! تو هم گیر دادی ها، ولشون کن!! قراره نامزد بشن مثال-

 :بلند شد رو به دوستش با صدای بریده و بهت زده گفتآنا از جاش 

 ولشون کنم؟؟ گیر دادم؟؟ معلوم هست تو چته؟ صبر کن ببینم مهراب می دونه؟؟-

 !بازی کردن زن با انگشتاش نشون از بی اطالعی شوهرش بود

 :آنا بی طاقت لب زد

 ..ا حس مسئولیت دارم در قبالشونتا دختر هست؛ همشون غریبه ن و من هیچکدوم و نمی شناسم ام 81اینجا -

 :صهبا پرید وسط حرف دوستش

خب خوبه؟ همشون انقدر که از تو می ترسن از بابا هاشون نمی ترسن!! اگه افتخارت به شیوه تربیتی ته، باید بگم -

میده، می دونی اون بار انیس چی می گفت؟ میگفت دخترا پشت سرت به مرگت هم راضی ن  نتیجه عکس خیلی هم

 ..که گیر می دی بهشون بس

دهن آنا باز موند با سستی نشست سرجاش و حرفی نزد. صهبا لیوان شربتشو برداشت هم زد ویه جرعه باال کشید و 

 :برای عوض کردن بحث گفت

 خودت چه خبر؟-

 :چشم بسته بی مقدمه شروع کرد حرف زدن
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عجیب مخلوقیه..همه چی تموم! قدرت بدنی  خدا وقتی مرد و آفرید نگاش کرد گفت، تبارک اهلل احسن الخالقین!-

 باال، سخت کوش، با قدرت تولید مثل.بعد یه نگاه دیگه کرد گفت؛ چیزی کم و کسر نداره ولی ای کاش

 ..آنــــی-

 ...سیاوش هم همیشه می گفت آنی-

 ..من منظوری نداشتم اصال-

م اول قلبش و آفرید بخاطر مَرد، بعد باقی داشتم می گفتم، گفت یه چیزی کم داره شروع کرد آفریدن زن؛ فکر کن-

 ..اجزاش، کنار هم گذاشتشون لبخند زد، همه چی تکمیل بود

 .. بس کن..دستات داره می لرزه-

فرشته فرستاد عقدشون کرد؛ چار کلوم عربی که معجزه نمی کنه قصدش چیز دیگه یی بود، می خواست به همه -

ه همن!! مردونگی این مرد سند شش دنگ مال این زنه؛ عشق این زن سیم کائنات نشون بده این دوتا! مال هم و واس

 !!سرب مال این مرده

 :آنا چشماشو به دوست نگران و پشمیونش داد و ادامه داد

نگفت این زنی که خلق کردم، کم عقله؛ هیچی سرش نمی شه، فقط به اولویت قلب زن نسبت به عقلش با رضایت -

ود! تا وقتی هم که مرد بود تا تصممیای سخت بگیره زن چرا باید خودش و پای فکر لبخند می زد، خاصیت خلقتش ب

 !کردن و تصمیم سخت گرفتن، فرسوده می کرد؟ مخصوصا با اون همه ظرافتی که واسه خلقش به خرج داده بود

گذشته بود  از جاش بلند شد رفت تا پشت پنجره، پشت به صهبا که آروم آروم به یاد گذشته یی که به سختی بهش

 :گریه می کرد، گفت

 کیان می گه من باید ارتشی می شدم..خشکم؛ متعصبم، سخت گیرم،-

 :چرخید طرف صهبا و جمله شو از سر گرفت

ولی نمی دونست من بخاطر تو اینجوری شدم، بخاطر امثال تو، توی مادری که دخترت و می فرستی با دوست -

ه برات تنها چیزی که ارزش نداره مسئولیتت در قبال روح و قلب پسرش بره به بهونه حرف زدن شمال، تویی ک

دخترته از کوچکترین ضرباتی، من مجبورم این جا با سی سال سن، نقش یه پیرزن هفتاد ساله رو بازی کنم..چون 

مثل تو هست مادرایی که براش مهم نیست دخترش تو خوابگاه رفته داده رو تنش خالکوبی کرده، براش مهم نیست 

وابگاهشو پیچونده رفته خونه دوست پسر، خیلی چیزا براش مهم نیست! چون دیگه اولین اولویت قلبش، خودشه!! خ

نیازای خودش، حس استقالل خودش، دلش خوشه اینه که دوست پسر دخترش، بایه شرکت فانتزی یه روز در میون 

 !!م خوشبختی برسونهتعطیل و ماهیچه های تزریقی و ظاهر بزک کرده! قراره دخترش و به توه

 :نفس عمیقی کشید و ختم نطقش گفت

 !ای کاش بچه ها می دونستن چقدر بخاطر دعا کردن واسه سراومدن پیمانه عمرم، بهشون مدیونم-

صهبا از جاش بلند شد مانتوی یه زن پنجاه و خورده یی ساله، باالی کمربند جین تنگش گیر کرده بود و مشخص 

 !نبود اصال مانتویی تنشه

 :یه برگ دستمال کاغذی برداشت و گفت
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خیلی سخت می گیری، من به کورش اعتماد دارم، درسته حاال یه خرده شیطونه ولی گفته بعد از این مسافرت میاد -

خواستگاری، دیگه چیکارشون دارم، من پیر شدم آنی، حرف بزنم بچه ها می گن املی، ترجیح میدم دورادور رو 

 !باشمزندگی شون کنترل داشته 

آنا غمگین خندید، انیس همون دختر کوچولویی بود که سیاوش تو گردنش میذاشت و دور حیاط تابش می داد اونم 

 :از ذوق جیغ می کشید

 !!عمو!! ای کاش تو و خاله آنی مامان بابام بودین-

 میشه االن دکمه کنترلت و بزنی ببینم انیس کدوم قسمته خاله بازیه؟؟-

 :صهبا سرخ شد

 !!یگه داری توهین می کنی هیچی نمی گمآنی د-

 :آنا دستاشو به نشونه ی تسلیم باال گرفت! واقعا هم که جلوی منطق مادرای نسل جدید تسلیم شده بود

باشه! باشه! عصبانی نشو...دختر من که با دوست پسرش نرفته مسافرت، دختر تو رفته! پس به من ربطی نداره، من -

رم دادم. حاالهم بیا بریم آشپزخونه، تولد یکی از بچه ها ست مرضیه کیک پخته ببینیم فقط یه تذکر به خواهر بزرگت

 چیزی گیرماهم، میاد یا نه!؟

گوشی رو برداشت و به صهبا اشاره داد بره تا اونم بیاد، تماسش تمام شد به تلفن زل  "ببخشید"تلفن زنگ خورد بایه 

و از دست می داد ولی هرکاری از دستش می اومد انجام می زد؛ نمی دونست کارش چقدر درسته ولی فوقش صهبار

 !داد

از اون گذشته مهراب فوق العاده مرد منطقی و با شعوری بود؛ تمام خرابکاری های اخالقی انیس و افشین بیشتر زیر 

در سر خود صهبا با خواسته ها و روحیات اروپایی محورش بود، زنگ زد به مهراب مفید مختصر توضیحاتی داد و 

 .آخر خواهش کرد مشکلی برای کسی پیش نیاد

 !تو این شرایط جدید؛ به عقل مهراب بیشتر از احساسات صهبا نیاز بود

 .نفس عمیقی کشید و به جمع بچه ها اضافه شد

 .دخترا هر کدوم بغ کرده بعضی ها رو میز ناهارو خوری و بعضی ها روی راه پله ها نشسته بودند و پچ پچ می کردند

دیدن صهبا خنده ش گرفت مانتورو در اورده بود و با موهای بادمجونی تیره رنگش با پوست سفید و تاپ نیم تنه از 

تنگش حسابی هفت هشت سالی از سنش کم کرده بود و از دیدن یه عالمه دختر جوون با سرحالی در حال صحبت 

 .های ماهواره یی بود کردن و با هیجان حرف زدن و تعریف قسمت از دست رفته ی یک از سریال

 :آنا مستقیم رفت آشپزخونه و مرضیه رو مخاطب قرار داد

 کیک آماده ست؟-

 :مرضیه دستاشو با پیش بندش خشک کرد و گفت

 ..آره خانم..فقط-

 فقط؟-

 !!یعنی نگید ما گفتیم ها-

 !هآنا به سختی خنده شو خورد، این تیکه کالم مرضیه بود وقتی از دیگران می خواست حرف بزن

 اسمی نمی برم! بفرمایید مشکل کجاست؟-
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خب ..خب..نه اینکه فکر کنید ما فالگوش وا میستیم ها..نه!! داشتم رد می شدم دخترا داشتن می گفتن ضد حاله -

 امشب نه آهنگی،

 :ابروهای آنا باال رفت و با دقت بیشتری به جمله ی مرضیه گوش داد

 !!بزنن تولده دیگه خانم!! نمی شه که بشینن سینه-

 مگه من گفتم سینه بزنن؟-

 ..نـــه خانم شما خودت و ناراحت نکن، منظور اونا که شما نیست! می دونید اونا-

 !!کافیه-

 ..خانم-

 !هر چی باید می شنیدم، شنیدم. کیک و بیار تا من بر گردم-

 :برگشت به نشیمن بچه ها از پچ پچ ایستادند. رو کرد دنبال ژاله گشت و بهش گفت

 !!تولدت مبارک عزیزم-

ژاله سرخ شد و با خجالت تشکر کرد. صهبا رو به همه معرفی کرد و از پله ها باال رفت. به طبقه ی اختصاصی خودش 

رسید، تنها طبقه یی که انتهای پله ها دری اختصاصی داشت که با رمز محافظت شده بود و عبور برای عموم آزاد نبود 

 .سرش بستبه آرومی وارد شد و در و پشت 

 :به طرف انباری سه گوش و جمع جورش رفت؛ دستش مکث کرد برای باز کردن درش اما زیر لب با گفتن

  "یه چیزی باید باشه تو زندگیت که حرفای خوبت شعاری نشن "

 

 .با انگیزه در و باز کرد و جعبه ی قدیمی و رنگ و رو رفته ی کالسیکِ گیتار سیاوش و ازش خارج کرد

  .نشست رو زمین و جعبه رو بغل گرفت از خاک روش چادر و مانتوی سیاه تنش خاکی شدبی اختیار 

 

 !!سرش و به گیتار تکیه داد و زیر لب زمزمه کرد: دلم برات تنگ شده

  .با شنیدن صدای شادیِ مختصری از جاش بلند شد، لباس شو تکوند و گیتارو تمیز کرد و از پله ها سرازیر شد

 

رش و حسابی شلوغ کرده بودند که با دیدن آنا دسته جمعی سکوت کردند و عقب تر رفتند. تنها دوست های ژاله دو

کسی که با نفرت نگاهش می کرد صدف بود که حاال دنبال کوچکترین بهونه یی بود تا به همه بگه خانم چادری 

روت ازدواج کرده و خشکه متعصب پر ادعاشون با مردی که بیست و هشت سال از خودش بزرگتربوده، بخاطر ث

 !حاال داره برای اون ها جانماز آب می کشه

 :آخرین پله رو برداشت وگیتارو به سمت رویا که می دونست گیتار زدن بلده گرفت و گفت

 !!تولد بدون آهنگ صفا نداره، پنجه های تورو می بوسه-

یرش اومد و جعبه سیاه و از دستش رویا با ذوق و تردید با نگاه مسکوت و تشویق زیر زبونی دوستاش به سمت مد

 .گرفت و روی همون پله نشست و با ذوق مشغول باز کردنش شد

گیتار سیاه و براقی و از جعبه دراورد، آنا بدون توجه به تعریف و تمجید رویا به سمت صهبا که با چشمهای غمگین 

 :نگاهش می کرد رفت و کنارش نشست. صهبا زیر لب بهش گفت



 
31 

 

بخشیدش فکر می کرد خوشحالت می کنه، اگر می دونست بعد از رفتنش می شه آینه دق ت  وقتی سیاوش بهت-

 !!هیچ وقت همچین بذل و بخشش بی رحمانه یی نمی کرد

 :آنا مسکوت نگاهش کرد، رویا دستش و گرفت و گفت

می آره اما  فکر نکن چشمای سرخت و می تونی از من پنهون کنی آنی، من نمی دونم چی از این حال و هوا درت-

 !سعی کن بزنی از این پیله بیرون..داری خودت و نابود می کنی

 :لبخند غمگین آنا با صدای ضرب گرفتن رویا یکی شد. بی خیال جواب دادن به صهبا رو کرد به رویا و بلند گفت

 !!رستاک و بخون "جوون مرگ"هر چی می خوای بخونی رویا جان، اولیش و برای من -

  !ا خنده باال رفتابروهای صهبا ب

 

  !رویا که خوشش می اومد از رستاک و بارها آنا شنیده بود تو حموم بلند بلند از رستاک می خونه

 

سرفه یی کرد و برای دوستاش تعظیمی کرد و با چشماشو بست حس گرفت و با ذوقی که از توجه مدیر عجیب 

 :شروع کرد زدن و خوندندو سه بلندی گفت و  غریب خوابگاهش تو دلش وول می خورد، یک

 
 

 یه دفه از چه فصلی سبز شدی؟

 

  که تو احساس من قدم بزنی

 یه خیابون شدم که گهگاهی

 

  یه کمی واسه من قدم بزنی

  یه دفه از چه فصلی سبز شدی؟

  که تو احساس من قدم بزنی

  یه خیابون شدم که گه گاهی

  یه کمی واسه من قدم بزنی

 

  گیایه خیابون شدم که خسته 

  کز کنم توی موج دامن تو

  اگه دستم نمیرسه به خودت

  مست شم از عبور کردن تو

 
 

 .آنا از جاش بلند شد و نگاه کنجکاو و متعجب بچه های خوابگاه و تا پشت پنجره دنبال خودش کشید

 !!بعضی بچه ها با ابرو به همدیگه عالمت می دادن

 !ن و غمگین شون و پشت پنجره هابرای اون ها هم عادت شده بود دیدن مدیر جوو
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  مث پس کوچه های پاییزن

  ریه هام خش خشن، پر از برگن

  سنّ و سالی نداره رابطه مون

  اکثر عاشقا جوون مرگن

 

  اونقدر رفتی روی تنم

  تا به راه رفتنت دچار شدم

  یه خیابون خلوت عاشق

  فکر کردم که الله زار شدم

 

 .ن خیره شده بود و لبخند سیاوش و تو ابرو دنبال می کردهنوز تو اوج ناامیدی به آسمو

 
 

  سنگفرشام حریص بارونن

  مث ابر بهار درکم کن

  باشه، روزی یه بار رد شو ازم

  باشه، روزی یه بار ترکم کن

 
 
 

  .ازش رد شده بود اما دلش بعد از سالها مثل روزای اول نبودنش، دلتنگی و بی قراری می کرد

 

 ..می خواستدلش گذشته رو 

 ..اونوقتایی که همه ی دردش پیسی ش بود و درد انزوای چندساله ش

حاال همه چی رو باهم داشت و داغ اون کسی که با کمکاش از مشکالتش گذشته بود هم رو سینه ش سنگینی می 

 ...کرد

 .....سیاوشش و نداشت

 ....عشقشش و نداشت

  ...سالها بود قلبش از دوری سنگین و کند میزد

 
 

  مث پس کوچه های پاییزن

  ریه هام خشخشن، پر از برگن

  سنّ و سالی نداره رابطه مون

 ....اکثر عاشقا جوون مرگن
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آهنگ تمام شد صالح ندید بیشتر تو گذشته فرو بره، گذشته ش مثل مردابی تو خودش می کشیدش هرروز و 

 !هرشب

حتی یخ صدف هم باز شده بود به طرف رویا رفت به طرف بچه ها چرخید، بچه ها با کف و سوت تشویقش کردن و 

 :و گفت

 ...دختر تو عوض کارشناسی مواد باید می رفتی هنر!! تو برای هنر ساخته شدی-

 :رویا سری برای مدیرش خم کرد و با شیطنت گفت

 !!راست می گی تازش اسپانیایی هم بلدم حیف کسی نیست با رقص همراهی کنه-

 :بتوپه به رویا که آنا با لبخند گفت صدف سرخ شد از خجالت خواست

 صدف خانم افتخار می دی؟-

صدف که با فال گوش وایستادن حرفای صهبا و آنا و نظریه ی مسخره ی آنا که پدرمادر خودش هم شاملش می شد 

 :و قبول نداشت و هنوز از دست مدیرش ناراحت بود ابرویی باال انداخت و گفت

 !ه رویا خانمچرا که نه! ببینیم کی کم میار-

تا آخر شب بچه ها تو اوج شلوغ بازی زدن و خوندن و رقصیدن، آناهم با لبخند تماشاشون می کرد. خیالش هم 

  .راحت بود نه کسی فیلم می گرفت نه بچه ها حد خودشون و فراموش می کردن

 

 !کنند و لذت ببرن شادی حق مسلم این دوره سنی بود! اون ها هم حق داشتن از جوونی و طراوتشون استفاده

تو دلش اعتراف کرد دلش می خواست صهبا هر شب پیشش می موند تا به بهونه ی اون از این شور و شوق و 

 !!سرزندگی یه بچه ها لذت ببره

 !!تنهایی بد دردی بود.... گریبان گیر و طاقت فرسا

 .دستاش گرفت گوشی همراهش و با خشونت پرت کرد رو میز، بالفاصله پشتش نشست و سرش و بین

چرا؟ واقعا دوست داشت بدونه پدربزرگش چرا این کارو باهاش می کنه!! از نظر آنا مسخره بود پیرمردی به سن 

آقاجونش قبل از جراحی قلبش همه ی کسایی رو که دوست داره به روستای پدریش دعوت کنه تا هم آب و هوا 

 !!عوض کنن هم خودش دیداری با محل تولدش تازه کنه

فه از جاش بلند شد عالوه بر اینکه وقت عملش و عقب می انداخت، داشت حرص می خورد از اینکه اون هم جزو کال

 !مدعوین بود

آقا جونش خوب می دونست آنا زیاد رابطه ی خوبی با فامیل مادری و پدریش نداره و تا جاییکه تونسته بود ازشون 

 .فرار می کرد

استه بود تا دوروزه بیاد و بردنش و گردن بگیره و بااتخاذ این تصمیم با حاال آقاجونش زنگ زده بود و ازش خو

 .سیاست، همه جوره دهنش و برای مخالفت بسته باشه

 

اواسط تیر ماه بود به شدت عصبی و پرخاشگر شده بود و خودش و برای هفته ی آخر تیرماه و دعوت پدربزرگش 

 .آماده می کرد

د و آنا بابت اتفاق شب قبل اول صبح بدجوری به رییس آگاهی بابت ورود بچه ها آروم سرکالسا شون می رفتن

 !مزاحمین به خوابگاه و ناسزا و تهدیدها و تصاویر نوشته و نقاشی شده ی مستهجن رو در و دیوار خوابگاه پریده بود
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  !جوری که از کالنتری شهر بیرونش کرده بودند

 

حفاظت بود و این و واقعا مدیون سیاوش و دید آینده نگرش بود  پای دخترا وسط بود. گرچه خونه همه جوره تحت

 ..اما کسایی که به خودشون این اجازه رو داده بودند وارد حیاط بشن پس می تونن بدتر

 .سرش و کالفه تکونی داد و پشت فرمون ماشینش نشست

 !بدهاونقدر عصبانی بود که خشمش به منطقش چربید و ترجیح داد بیشتر به دخترا گیر 

امیر با قیافه ی بغ کرده عقب نشسته بود و هدست تو گوشش مشغول آهنگ گوش دادن بود. آنا بدون توجه به خاله 

 .مستان و ترسش از سرعت از عصبانیت فقط رو گاز بیشتر فشار میداد

 ....عصبانی بود خودش هم نمی دونست چرا

خیلی محترمانه بهش گوشزد کرد بخاطر شیرین کاری عمو کامرانش اول صبح با سالم کوتاهی تو ماشینش نشسته و 

 !تصادف امیر ماشینش پارکینگه

آنا به سختی لبخند مصنوعی زد و نگاهش و به جلوش داد. از عهده نگهداری یه خوابگاه بر اومده بود خیلی بدبخت 

ران جدا بشه و پیش بود که برادرش زیر چتر تربیتی کس دیگه یی و ازش اونقدر حرف شنوی نداشت که از عمو کام

 !پدربزرگ زندگی کنه

امیر نسخه ی کوچکتر و یه دنده ی خودآقا بزرگش بود که به شدت هم لوس و متکی به دیگران بار اومده بود و از 

 !احدی حرف شنوی نداشت

  :خاله زد رو شونه ش

 

 !!خاله جان مگه دار سر می بری! آروم تر دخترم-

  .از سرعتش کمتر کرداز آینه به خاله ش نگاهش کرد و 

 

ماشینی از پشت براش بوق و چراغ زد با زدن راهنما بهش اجازه ی سبقت گرفتن و داد که در کمال تعجبش ماشین 

  .بی خیال پشت سرش با کمترین سرعت می اومد

 

با زنگ خوردن همراه عمو کامرانش مشخص شد سوناتای سیریش پشت سرش حامی زرنگار و سرنشیناش هومن، 

 .علیرضا)پزشک آقاجونش که به دعوت خود نیکوند بزرگ اومده بود( بودند آوا،

نزدیک روستا سرعتش و کمتر کرد تا از جاده خاکی بگذره مثل اینکه خاک و خل به مذاق حامی خوش نیومده بود 

 .که سبقت خالفی از راست گرفت و جلوش قرار گرفت و خاک راه انداخته بود

 !!و کولرو رو به آقاجونش روشن کرد و بی خیال بچه بازی های حامی شدآنا شیشه ها رو باال کشید 

 !!با راهنمایی آوا در خونه ی جد پدریش ایستاد و همه پیاده شدن

  !دلش نمی خواست پیاده بشه

 

 !دلش نمی خواست بازهم مجبور به دیدن حامی بشه
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کافی هر تیکه از زندگیش آینه ی دق  چشمای و لبخنداش بدجور سیاوش و جلو خاطرش می کشوند. به اندازه ی

 ..نبودن سیاوش بود

 ..دلش نمی خواست

  .غرق افکارش بود که به شیشه زده شد؛ درکمال تعجبش حامی و اون نگاه خطرناکش نشونه ش گرفته بود

 

 !!مسلط از ماشین پیاده شد؛ نگاه هیز حامی رو می تونست با بی تفاوتی و کم محلی دفع کنه

اد و منتظر جواب حامی نشد یه قدم نرفته به شدت عقب کشیده شد و با بهت و وحشت از مچ دستش سالم خفه یی د

 :که تو دستای حامی بود نگاهش و باال کشوند تا چشمای آشناش داد و به سختی گفت

 !ای..ایـ..ن ..کارا یعنی چی جناب زرنگار؟-

 :حامی لبخند خریدانه یی بهش زد و بی مقدمه گفت

خواهی کنم، بابت اون کنجکاوی بدموقع م درمورد بیماریتون، شاید باید از خودتون خصوصــــی تر می خواستم عذر-

 !پرسیدم

 :نه!! نباید فکش می لرزید از حرص! عصبی لبخند نصف نیمه یی زد و بی مقدمه و بی ربط گفت

 !!دست من و رها کنید، دید خوبی نداره-

 !خب تا نگید من و بخشیدید رها نمی کنم-

 :نگاهش و به چشمای هیز حامی با اون برق خطرناک و مرموزانه ی نگاهش باال کشوند و با تکون دادن سرش گفت

 !همه..همین طورن..من ..من..عادت کردم ..ناراحت نشدم..دستم و حاال ول کنید-

شونه ش حامی به آرومی دستشو ول کرد و بدون حرف ازش رد شد؛ موقع رد شدن حسابی از نزدیکش و مماس 

 .گذشت

آنا نفس شو پرت کرد بیرون و با وسواس سعی کرد جای دست حامی رو ازرو دستش پاک کنه!! شاید فکر می کرد 

 !اثر دستش رو مچش بمونه

 
 

برعکس تصورش همه از حضورش خوشحال شدند و خاله های مادرش به شدت سعی داشتند تا نزدیک ازشون 

 .شون و معرفی می کردند و اظهار آشنایی می کردندبشینه و خانواده ی پدریش هر کدوم خود

خجالت کشید این بنده خداها اونقدر از حضورش خوشحال شده بودند و از بچگی ها و خاطراتش می  از خودش

 !گفتند که برای دومین بار تو چندماهه ی اخیرش اعتراف کرد خوب شد به بهونه ی آقاجونش بین فامیل هاش بود

 
 

هار نشسته بودند که حامی سر رسید از قضا تنها جای خالی بین عمو کامران و آنا رو خالی دید و همه سر سفره ی نا

با تعارف عمه مهگل خواهر بزرگتر آقاجون، جای خالی نشست و در عین بدجنسی چهار زانو نشست تا حسابی آنا یه 

 !زانو معذب بشینه و سرخ بشه از خجالت

 :هومن متلکی به حامی انداخت

 !راحته حامی؟جات -
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 :حامی خودش و زد به نفهمی و گفت

 !عالیه فقط دستم به چیزی نمی رسه-

این جمله از تو دهنش قاپیده شد و از باالی سفره هرکس که می تونست به آنا اشاره می داد از مهمان پذیرایی کنه 

 !تا معذب نشه

 !!آنا باحرص تو دلش گفت: با اینجور پهن نشستنش این کجاش معذبه

ذب مشغول پذیرایی شد و با هر بار خم شدن و بشقاب برداشتن، برنج کشیدن، لیوان کناردستش گذاشتن پاش مع

 .به زانوی حامی می خورد بیشتر تو خودش جمع می شد و حرص می خورد

 !آنا مادر..برای آقای دکتر کباب بزار-

تو بشقاب حامی، حامی هم بدجنسانه  خم شد از دو نوع کباب مرغ و کباب سیخی؛ کباب سیخی سه چهار تا گذاشت

نیشخند می زد منتظر بود تا متلکی بابت زیاد کباب گذاشتنش بهش بندازه که دهنش از جواب آنا به عمه بزرگش 

 !برای مرغ گذاشتن باز موند

 !!به معده شون کبایی نمی سازه-

ستش، نوشابه ریخت و کنار دست وابروهای هومن هم عالوه بر حامی وقتی باال رفت که خم شد عوض دوغ کنار د

 !حامی گذاشت و بی تفاوت مشغول غذا خوردن خودش شد

هومن و حامی تو چشمهای همدیگه خیره شدن، شاید گاهی نیکو)زن سیامک زرنگار( هم یادش می رفت سیامک و 

 !حامی مرغ کبابی یا کباب سیخی با دوغ بهشون نمی سازه

تعارف آقاجون آنا که با لبخند مرموزی بهش زل زده بود، تکونی خورد و از هومن به بشقابش خیره شد! حامی از 

 !!"حتما یکی دیگه هم بوده که از این حساسیت ها داشته"ذهنش گذشت: 

 !!!اییییی چندش! بزن این پشم و پیلی هارو-

)خاله زاده  "بابک"یز حامی با ابروهای باال رفته نگاهش و از بدن خودش با لباس شنا گرفت و به بدن سفید و تر تم

  .ی مادریِ آوا زن هومن پسرعموش( داد و خنده شو خورد و هیچی نگفت

 

 :پسر الغر اندام با اعتماد به نفس سری به نارضایتی تکون داد و ادامه ی نطقش وبه حامی از سر گرفت

 !!خفه میشیمن شنا کارم بهت پیشنهاد می کنم با این وضعیت نری تو آب که اگه ماهیچه پات گرفت -

هومن خنده خفه شو خورد!! علیرضا نگاهی زیر چشمی به دوست هفت خطش انداخت و به ظاهر به رودخونه ی 

 .مقابلش خیره شد

 :بابک که از سکوت حامی امر بهش مشتبه شده بود حامی حرفی نداره، ادامه داد

 !رمو خوششون نمی آدبرا خودت می گم البته! خفه هم نشی در کل دخترا از این ظاهر گوریلی پ-

حامی باابروهای باال رفته برگشت پشت سرش امیرساالر)برادر آنا( شلوارش و از پاش دراورد و چشمکی بهش زد، 

هومن)پسرعموش( با التماس ازش خواهش می کرد، سکوت ناهار به این ورش و نشکنه بزاره در آرامش یه دست 

  !شنا بکنن

 

 !وابی رو پیش خودش داشتعلیرضا سرخ شده بود و انتظار هر ج

 :حامی خونسرد برگشت طرف بابک و یه قدم به طرفش برداشت
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 !میدونی داری با کی طرفی؟-

 :بابک به طرفش برگشت و با اعتماد به نفس با مسخرگی گفت

 اوه راست میگی؟-

 :حامی با خنده سری تکون داد و با نیشخند گفت

 ..تابحال هیشکی ناراضی از خونه م نرفته ولی-

 :مکثی کرد که هومن لب به دندون گرفت و چشمهای امیرساالر که به شدت به حامی عالقه پیدا کرده بود برق زد

 ...بیخیال اونا-حامی

 :نگاهش و سرتاپا به بدن بابک داد و خونسرد گفت

الاقل  ر بری واالن دارم فکر می کنم تو که سرتاپا و روفتی اونا به گرد پای تو هم نمی رسن، حیف میشه از دستم د-

 !یه فیضی بهم ندی

 .خیز برداشت سمتش، بابک جیغ کشان یه قدم عقب کشید و شلیک خنده ی امیر، هومن وعلیرضارو دراورد

و چرند می بافت.  ل زده بود به بابک و خیلی جدی با دخترا مقایسه ش می کردخود حامی با ابروی باال رفته هنوز ز

ین و قاه قاه می خندید، هومن سرخ شده بود از بی حیایی و بی پروایی پسرعموش امیر که از خنده نشسته بود رو زم

 !و به سختی لبش و گاز می گرفت و اطراف و نگاه می کرد کسی نشنوه آبروریزی بشه

 !بابک که به مرز گریه رسیده بود بااعتماد به نفس هنوز بااخم زل زده بود به حامی و کم نمی اورد

 :رو که شک نداشت از چرت بافتن کم نمی اره هول داد تو آب و رو به بابک گفت هومن جلو رفت و حامی

بابک که به مرز گریه رسیده بود بااعتماد به نفس بااخم زل زده بود به حامی و کم نمی اورد هومن جلو رفت و حامی 

 :رو که شک نداشت از چرت بافتن کم نمی اره هول داد تو آب و رو به بابک گفت

 !!م یه خرده شوخه..شما سخت نگیرپسر عمو-

 :خودش هم رفت تو آب... امیر هم از جاش بلند شد و رو به بابک با خنده گفت

 !خدایی، تا بحال از این منظره بهت نگاه نکرده بودم-

بابک خیز برداشت سمتش، امیرهم پرید تو آب و دست و شنا زنون از بابک دور شد، بابک که حسابی مسخره شده 

 !لباساش و پوشید و شناکردنش و به وقت بهتری انداختبود 

حامی از پسرا و مسخره بازی شون فاصله گرفته بود و به شدت ذهنش درگیر بود؛ هنوز از سر نهار ناراحت بود و به 

  !شدت سعی می کرد ندیدش بگیره حس حسادتش داشت وبه شدت نسبت به آنا احساس تنفر می کرد

 

خدا ول کرده و رفته بود، خدا می دونست با دختره چقدر به گشت و گذار پرداخته بود که آنا  پدری که اون و به امان

 !از عادتهای غذاییِ بدِ مسافرتیش خبر داشت

اشکی تو چشماش حلقه زد، نفس عمیقی کشید و سرش و زیر آب کرد و بیشتر دست و شنا زد تا از پسرا دور بشه، 

 .احتیاج داشت دلش گرفته بود و به شدت به تنهایی

امواج آب خیلی اتفاقی به جایی کشوندنش سنگ بزرگی به قطر و طول زیاد تقریبا یه حوض دنج و کوچیک پشتش 

 !درست کرده بود، آب توش جریان داشت اما نه اون قدر شدید که مزاحم شنا کردن کسی بشه
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ه می کرد، برگشت پسرا رو صدا پشت سنگ روی سنگی ایستاد و با کنجکاوی به اون حوض ساخت دست طبیعت نگا

 .کنه که زنی سر از آب دراورد

حامی چشاش چهارتا شد چه خوش خیال بود جای بکر پیدا کرده بود، زن لباس زیرش با دوبند دور کمر و گردنش 

 .گیر بود و حامی به شدت ازین لباس ها بخاطر راحتی استفاده شون خوشش می اومد

ش داد وقتی زن قدم رو ماسه ها گذاشت و از آب خارج شد اعتراف کرد نیش بازش جای خودش و به دهن باز

 .استیل تاپی داشت

 no“ با ذوق و هیجان تو ذهنش سرچ می گرفت تا تو خاطراتش یه دختر با همچین تیپی پیدا کنه وقتی با ارور

match found” کرد بره جلو  مواجه شد از ذوق پشت سرش و نگاهی کرد و اوضاع و مساعد دید سینه شو صاف

عرض اندامی بکنه همزمان زن خم شد بطری آبش و برداشت همونجور که سرش باال بود و آب می خورد، حامی رو 

بهت زده سرجا گذاشت، حامی که انتظار دیدن هر کسی رو داشت اال این زن به سختی بریده بریده زیر لب اسم زن 

 "!آنآ هید زر نگار؟"رو از شدت بهت هجی کرد 

حسادت و حرص تو وجودش به شدت غلیان کرده بود چرخید بره! که پاش رو سنگ لیز خورد و زیر آب خشم، 

رفت کمی آب خورد، دهنش تلخ شده بود،قلپ بعدی آب داشت حالش و بهم می زد، نفس کم اورده بود هر چی 

ود و همراهیش نمی بیشتر نفس می کشید و دست و پا می زد.انگار بیشتر فرو می رفت! پای چپش سنگین شده ب

 !کرد

لحظه ی آخر تنها تصویری که از پدرش بخاطر داشت تو لباس دامادی کنار مادرش با همون لبخند آرامش بخش تو 

 !خاطرش مرور شد و جلو چشماش سیاه شد

از تکون های شدید چشماش و باز کرد. صورت نگران و درمونده ی زنی پیش چشمش از تاری در اومد. خودش بود 

 ..د بود. زن پدرش، همونی که از حساسیت های غذایی پدرش خبر داشت وآناهی

غرق افکارش چیزی محکم خورد توصورتش با دقت بیشتری نگاه کرد. زن با اخمای درهم و نگاه مخمورش 

 .سرزنشگر و نگران نگاهش می کرد

 حالتون خوبه؟ صدای من و می شنوید؟-

اد روی خاک همون ساحل کشفی ش دراز کشیده بود و چیزی روی پلک زد و سری تکون داد نگاهش و به اطرفش د

بدنش بود آنا از کنارش بلند شد. مانتوی مشکی تنش بود.که دکمه هاش یکی در میون باز بود، ازذهنش 

 "چادرش کو پس؟"گذشت

 !!من دارم می رم ..مطمئن باشم مشکلی ندارید که نیاز باشه کسی رو صدا کنم-

شدت درد می کرد. سمت چپش انگار کسی باال اورده باشه کثیفی بود که روش خاک تو جاش نشست سرش به 

 .ریخته بودند

 :با تعجب نگاه آنا کرد

 ..من..من-

شما نه!! بزارید من بگم!! دید زدن کار درستی نیست آقا!! نوجوون نیستید که بگید از کنجکاوی بوده!! این رفتار -

 ..شما بی احترا
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 :و به چادر آنا داد و پرید وسط حرفشحامی بی حوصله نگاهش 

 !من دید نمی زدم مسیر و گم شده بودم پام پیچ خورد نفهمیدم چی شد-

 :سرش و باال گرفت و بی رحمی گفت

 !!اصال کی به تو گفت دست به من بزنی تا نجاتم بدی؟ حاضر بودم بمیرم تا اینه که به درد پیسی دچار بشم-

قابل  ت اخیر در مورد ریشه ی این بیماری تحقیق کرده بود که میدوسنت ارثیه وخوب می دونست! انقدر تو این مد

زیر لب زمزمه می کرد.  "بی رحم"هم خودش می دونست هم وجدانش که با دست و پای بسته ..سرایت نیست

عوضش وجدان بی وجدانش از بدجنسی نیشخند می زد و تشویقش می کرد به صورت ملتهب و کبود زنِ از 

 !کر که از فشار در حال انفجاربود نگاه کنه و دلش خنک بشهخودمتش

 !!جواب آنا یه کالم مختصر و مفید بود: متاسفم آقا

 !و به سرعت چرخید و از جلو چشمش محو شد

 !!تا جایی که لباساش و دراورده بود و پیدا کنه، شب شده بود، لباس پوشید و دو دل بود با چادر آنا چیکار بکنه

 !!الستیک لباساش و به طرف خونه ی نیکوند بزرگ)پدربزرگ آنا( رفتگذاشتش تو پ

  .هر چهار نفر کنار همدیگه نشسته بودند و به ظاهر به صحبتهای بزرگترای جمع گوش می کردند

 

 :حامی بی طاقت تو جاش تکونی خورد که صدای هومن و دراورد

 چته؟ مگه دستشویی داری؟-

 ...علیرضا با صدای خفه یی گفت: شاید

 !حامی چپ چپ نگاهی بهشون کرد و سریع از کنجکاوی درشون اورد: پوستم می خاره

 :امیر ساالر پقی زد زیر خنده و گفت

 ..من هم دقت کردم هرچی جمع رسمی تر خارش نواحی حساس بیش-

  !هومن دست بلند کرد زد پس گردنش، تا خفه بشه

 

  :یانه در حال پچ پچ بودن کرد و گفتآوا با کنجکاوی نگاهی به چهارتا تفنگ دار که موذ

 

 چتونه شما؟ هومن عزیزم، چرا داداشم و میزنی!؟-

  :هومن خواست حرف بزنه، امیر خودش و لوس کرد

 

 !!چرا نزنه از وقتی عقد کردین دیگه به من توجهی نمی کنی اینم همش در حال کتک کاری منه-

 .مشغول حرف زدن خودشون شدن هومن یکی دیگه زدش جمع خندیدن و سری تکون دادند و

 !من چیکار کنم باید بعد از شنا دوش می گرفتم-حامی

ما هم رفتیم خونه همسایه شون که ساکن اینجان  !هرچی منتظر شدیم نیومدی کدوم گوری گم شده بودی؟-هومن

 !حموم کردیم

 !حامی باز با یادآوری بدجنسیش اخماش رفت تو هم و گفت: گیر بودم

 !!گفت: حتما پری دریایی پیدا کرده بود حامی علیرضا باخنده
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 !!از ذهن حامی گذشت کم از پری دریایی نداشت المصب

 !با اخم سعی کرد حواسش و به جمع بده

 حامی با اخم گفت: عوض این زر زرا بگین من چیکار کنم؟

اون پشت حیاط، سر و تنت بهتره بری از تو ماشین گالن آب تمیز بردای بری تو یکی از اتاق های سابقشون  -هومن

 !!و بشوری لباس جدید بپوشی تا فردا برگردیم

 !بترکی هومن بخاطر یه زن گرفتن تو به ف* رفتیم-

از جاش بلند شد و با غر غر رفت طرف ماشین و با برداشتن دو تا گالن دو لیتری آب به آخرین اتاق حیاط پشتی 

 .خونه ی نیکوند بزرگ پا گذاشت

قابلش برگشت که بره یادش اومد این زنی که به اقامه نماز ایستاده، همونی که از حساسیت از دیدن صحنه ی م

 ..غذایی پدرش

 !حسادت به دلش چنگ کشید. وجدانش ناله می کرد نه!! وجدان بی وجدانش، هورای شادی می کشید

ذاشت؛ گوشه ی سری تکون داد و حق بدجنسی رو تمام کرد. در و پشت سرش بست و گالن ها رو یه گوشه گ

 .انتخابیش یکی از چهار گوشه ی اتاق جلوی مهر زن، بود

آنا رفت به رکوع؛ حامی دست برد به تکمه هاش، آنا رفت سجده حامی پیرهنشو کناری انداخت، آنا رکعت دوم 

سرپا شد؛ حامی دست برد به شلوارش، آنا دست گرفت به قنوت؛ حامی خم شد لباسشو کناری انداخت و همون 

ی روبروش ایستاده بود. آنا رفت سجده بلند شد حامی چند قدم با نگاه خیره ش به عقب رفت و گوشه ی اتاق طور

روی دو زانو مشغول باز کردن در گالن آب شد. آنا سالم نداده نیم خیز شد و بدون دم پایی با شتاب از اتاق بیرون 

 !زد

جاده ی زن خیره شد، کنارش زانو زد و نشست دست برد بالفاصله به س نگاه غمگینش حامی خندید اما نه طوالنی،

 .تسبیحش و به دست گرفت

 !!چشماش و بست هیچ حسی نداشت جز غمی که سر دلش سنگینی می کرد

 !پدرش نباید مثل یه طفیلی رو دوش عموش می انداختش و می رفت

 !پدرش نباید تنهاش می ذاشت

 !!پدرش باید دستشویی گرفتن و یادش می داد

 !باید جای عموش زندگی کردن رو بهش توضیح می داد پدرش

پدرش باید می ایستاد بخاطرش، پدرش باید جای عموش می بردش سر مزار مادرش، می نشوندش کنار قبر و بهش 

 !معرفیش می کرد

 !!پدرش باید بعد از اولین دعوای پسرونه ش می اومد مدرسه جای عموش

 !ش می گذاشت و راهیش می کردپدرش باید وقتی سربازی می رفت دست پشت

 !!پدرش باید اشک تو چشماش جمع می شد از الغر شدن و از خاطرات سربازی برگشتنش می پرسید

پدرش باید.. تنهاش نمی گذاشت. نه این که سالهایی رو که اون تنهایی کشیده، همه جا بخاطر یه شبه رفتن پدرش 

 .زندگیشو می کردهمورد تمسخر بود اون تمام مدت با زنی برای خودش 
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  !کالفه از جاش بلند شد

 !پدرش نبود و نبودنش همیشه براش مجهول بود از حل این معادله ی الینحل ذهنش سالها بود که فرسوده شده بود

 !نه خودش خواست و نه کسی زحمتی برای گشتن و جواب دادن در مورد پدرش بهش داد

 !دیوونه شده بود شبونه از خونه رفت و هرگز برنگشت حرف همه یه کالم بود؛ بعد از مرگ مادرت انگار

 !بی حوصله طرف گالن های آب رفت و سر و روش و شست و لباس پوشیده به جمع برگشت

 !زد سر ترمز و به مقابلش خیره شد

گناهش چی بود اینقدر اذیت و تحقیر می شد؟ جز یه خواستن نیازآلود و یه عطش بی جواب یک طرفه، گناهش چی 

 بود؟

سرش و رو فرمون ماشینش گذاشت و بغض سنگین گلوش و سعی کرد ندید بگیره! از ذهنش گذشت:چرا از قلب 

مهربون سیاوش، هیچی به این دیوونه ی بی خرد نرسیده بود! به سختی افکارش و پس زد و تند تند نفس می کشید 

 !!!یادش بره! چی دیده

 !!اید بره وقتی وظیفه ی برگردوندن پدربزرگش باهاش بودسرش و بلند کرد و به عقب تکیه داد می دونست نب

ماشین و که از ترمز بدون کالجش خاموش شده بود روشنش کرد و نفس عمیقی کشید دنبال یه دوربرگردون جلو 

رفت که با دیدن یه تابلو امامزاده بی اختیار پیچید تو کوچه خاکی و وقتی به خودش اومد که با پای برهنه رو به روی 

 .لچراغ های رنگی امامزاده ایستاده بودچ

تعدای مسافر در حال زیارت و بساط سفر پهن کردن تو حیاط امامزاده بودن، اما آنا با چشمای خیس و دل گرفته ش 

 !هنوز به چراغا و گنبد سبز زل زده بود

ایی خواست و در مردی شیر آب و باز کرد و ظرفی رو شست، جلوتر رفت از خادم مسجد با خجالت یه جفت دم پ

 !جواب پیرمرد مجبور به دروغ گفتن شد که کفشاش و دزد برد

پاهای خاکی شو شست خواست وضو بگیره که یادش اومد وضو داره! با پوزخند به خودش گفت اگر هنوز وضوش 

 !!قبول باشه

شکسته و زخم صورت شسته شده ش دوباره خیس از گریه شد؛ از همون عصر و نیش و کنایه ی بیماریش دلش 

 !!دیده بود با این بی رحمی دیگه طاقتی براش باقی نمونده بود

پا تو امامزاده گذاشت چادر سفید نمازش هنوز سرش بود کنار ضریحش زانو زد، دستای داغش و به ضریح سرد 

 :قفل کرد و خودش و باالتر کشید و زیر لب زمزمه کرد

 !یه امامزاده به مراد دلش می رسه خانم جونم می گفت: هرکس دفعه اولش مشرف بشه-

 :چشماشو به سنگ قبر درون ضریح داد و با بغض لب زد

 ..از طرف من به خدا متوسل بشید و ازش صالح من و بخواهید-

 .روی دو زانو نشست بغضش شکست دستاشو روی زانوهاش گذاشت و از ته دل مظلوم و دردمند زجه زد

 !اقت فرساتنهایی بد دردی بود..گریبان گیر و ط

 :از ماشین با دمپایی های اهدایی خادم امامزاده پیاده شد و در ونسته آوا دوون دوون اومد سمتش

 وای کجا بودی آنا؟-

 خسته، پریشون لب زد: چی شده؟
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هیچی آخه گفتی دوستت زنگ زده بهت کارت داره رفتی گوشیت تو کیفت زنگ خورد، دهن همه باز مونده بود -

 !!چی شده دروغ گفتی

 کنارش زد:چیزی نشده!! خسته م آوا.. کجابرای خواب جا پهن می کنید؟

 :پشت سر آنا باکنجکاوی و سماجت راه افتاد

 فعال که همه نشستن به حرف زدن تو اتاق!! خوابت می آد؟-

 !!خسته، پلک های متورمش و بهم زد و گفت:آره

 آوا با کنجکاوی سد راهش شد: ببینم تورو، گریه کردی؟

 !!ریه چرا آوانه گ-

 :ازش رد نشده خاله ش و دید

 اومدی عزیزم!! چی شده بود رفتی؟-

 ...هیچی-

 !آنا؟-

 ..خسته م اینجا گیر افتادم!! تو خوابگاه-

 !آنا؟-

 :با شنیدن صدای مردونه برگشت پشت سرش، عموکامرانش بود بابی تفاوتی گفت

 !!آقا جون گفته اومدی بری پیشش-

 !!خسته م عمو-

 !!داره..ضروریهکارت -

با حرص به قدم هاش سرعت داد و خاله و آوا رو پشت سر گذاشت و از عموش گذشت دم در تنها اتاقی که آقا 

جونش داده بود مرمتش کنن تا وقت سفر به دردش بخوره دم پایی مردونه ها رو از پاش در اورد و سر به زیر وارد 

 .شد و سالم کرد

جوابش و داد عمه مهگل خواهر آقاجونش بود پیرزن تعارفش کرد بین آقاجون و اولین کسی که با خوش روئی 

 .خودش بشینه، معذب از بین کسایی که خیلی هاشونو نمی شناخت گذشت و دو زانو بین دو بزرگ جمع نشست

 عمه دست گذاشت رو شونه و مجبورش کرد آنا تو چشماش نگاه کنه

 !!هاماشا..ت باشه از خوشکلی چیزی کم نداری -

اخمای هومن و حامی به آنی تو هم رفت! قبل از ورود آنا بحث های پش زمینه زده شده بود و مقدمه چینی های االن 

 !فقط برای تو رودروایسی جواب گرفتن از آنا بود

 !شما لطف دارید عمه جان-

 نه واال هر کی می بینه همین و میگه. مگه نه آقا بهروز؟-

  :وم گفتآقاجونش بهش نگاه کرد و آر

 

 !کپی برابر اصل محبوبه خاتونه!! اون خدابیامرز هم تعریف زیباییش همه جا ورد زبون بود-
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  :حرف نسجیده ی حامی به سکوت یهویی جمع انجامید

 

 همون که گفتید پیسی داشت آقا بزرگ؟-

 !ردآنا سرخ شد از خجالت، حامی دیگه بی شرمی رو از سر گذرونده بود که تو جمع تحقیرش می ک

 :آقا جون با لبخند رو کرد به حامی که برق نفرت نگاهش بیشتر از همیشه مشخص بود و توجه جلب می کرد، گفت

 !آره بابا جان!! خوب یادت مونده ها-

  :حامی خواست حرفی بزنه هومن پرید وسط حرفش

 

 !!حامی حافظه ش خیلی قویه-

 "!!یی از آب دراومدههمینه که کینه  "آقا بزرگ سری تکون داد و تو دلش گفت

  :صدای خواهرش از افکارش جداش کرد

 

مادرم می گفت؛ زن خیلی نجیب و سربه زیری بود! جوری که اهالی به پاکیش قسم می خوردن. وقتی به پدربزرگم -

 !ازدواج کرد؛ انگار نه انگار که قبلش پیسی داشته..پوستش مثل گل شده بود

  :اخندید و گفتحامی که حسابی بحث و داغ دید بی پرو

 

 !جدی؟ چه جالب پس بی ربط به ازدواج نیست-

 !طعنه شو آنا به خوبی گرفته بود؛ می خواست ازدواج آنا و پدرش و زیر سوال ببره

 :سربه زیر، تلخ، خسته تو جلد مدیر خوابگاه بودنش رفت و گفت

 !می گردهبه ازدواج شک دارم! احتماال به مردی که برای ازدواج نصیبش شده بوده بر-

  :حامی آخرین تیر جسارتش و به خرج داد

 

 ..خب شما هم بگرد یه مردش و پیدا کن خوب شدی شاید-

 !رو کرد به جمع و ادامه داد: به نظر من به ریسکش می ارزه

 !هومن با صدای لرزون پرید وسط: حامی جان؛ صالح مصلحت خویش خسروان داند

 :آقابزرگ رشته کالم و دست گرفتقبل از اینکه حامی جواب پسرعموش و بده 

 !!احسنت! کامران باید به دامادش افتخار کنه-

  :دست انداخت دور شونه های آنا و ادامه داد

 

 !صالح آنا هم دست منه!! و با خواهرم به یه نتایجی هم رسیدیم! درست نمی گم مهگل خانم؟-

 :ث قدیمی از آرزوهاش بود، با خوشحالی گفتمهگل که مورد توجه برادرش قرار گرفته بود و باز کردن این بح

حرف ماهم حرف شماست آقا بهروز!! واال که جلو خود مستانه دارم می گم بعد از اون خدابیامرز بارها به خانم، -

 !گفتم بیا تکلیف این بچه هارو روشن کن، گفت وقتش نیست

 :بغض کرد و گوشه ی چشمش و با روسریش پاک کرد و ادامه داد

 !موند تا همین چند وقت پیش که خدا بخواد این دوتا جوون به هم بگیرن، شاید دل رسول خدا هم شاد بشهنگفته -
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آنا تیک عصبی گرفته بود پلکش به شدت می پرید؛ اگر پای احترام آقا جونش تو جمع نبود دست شو پس می زد و 

 .از جمع خارج می شد

 مستانه دودل گفت: خاله چیزی هست ما نمی دونیم؟

  :مهگل با شادی جواب داد

 

نوه م امیر محمد چندوقتیه از خارجه اومده، چندوقت پیش خونشون بحث بود یاد آنا کردیم! آدرس گرفت رفت -

دید و پیغام داد پسندیده! ما هم زنگ زدیم آقابزرگ گفت وقت می خواد تحقیق بکنه تا انشاا.. این بچه هم از عذبی 

 !!در بیاد

 :واست بزاره آقا جونش حرفش و به کرسی بنشونه با تلخی پرید وسط شادی مهگلبس بود!! بس!! نمی خ

 و اگر من قبول نکنم!؟-

پیرزن بهت زده برگشت سمتش؛ نگاه آنا هنوز به فرش جلو دیدش بود، دست آقاجونش که از رو شونه ش 

نش براش گرون تموم می برداشته شد به شدت حس تنهایی بهش دست داد. آقاجون تکیه گاهی بود که کنار گذاشت

 !شد

 !!من تا عروسی تورو نبینم زیر تیغ هیچ جراحی نمی رم -آقاجون

 !تو دلش بلند خندید آقا جونش مثل بچه ها لجبازی می کرد

 .از جا بلند شدنش با نهیب امیرساالر برادرش، یکی شد

 بترمرگ سرجات!!! جون آقا جون مهمتره یا خواسته های تو؟-

 !!عصبانی برادرش خیره شد: خواسته های من مستقیم تو چشمهای

 !!!!آنــــا-مستانه

 :چندقدم برنداشته امیر از سرجاش خواست بلند بشه هومن دستشو گرفت و همراهش بلند شد

 !فکر کردی بی صاحابی هر غلطی بخوای بکنی هیشکی نزنه تودهنت-

رش چرخوند و به پشت سرش و به صورت نگاهش و از دستای تو هم گره شده ی حامی تا صورت درهم و سربه زی

  :عصبانی و ملتهب برادرش داد

 !!بی صاحاب نیستم اما هرکاری دلم می خواد می کنم-

 !!از ذهن حامی گذشت؛ دلم می خواد؛ دوسش دارم

 :امیر خیز برداشت سمتش، هومن به عقب کشیدش

 !ولم کن ببینم چی داری می گه؟ جرعت داری پا ازاین در بزار بیرون-

 :و با صدای لرزون و صورت سرخ از آخرین ذخیره ی غیرتش داد کشید

 !!حرف حرف آقا جونه!!! حق کوچکترین مخالفتی نداری-

 .لبخندی زد که هومن بیشتر به واسطه ی دست امیر کشیده شد به جلو

 :آنا بدون اینکه از جاش جم بخوره بدون ترس گفت

  !!ته بودی به خونه شحرف حرف آقاجون نیست وگرنه تو تاحاال برگش-

 

 :صورت امیر از حرفش به آنی درهم شد، بدون مکث ادامه داد
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 !!حرف حرف آقا جون نیست وقتی تنهایی ها سهم من شد و یه خانواده ی شاد و بدون غم مال تو-

 ..آنا جان-آوا

 :لبخند زد تلخ تلخ، به تلخی کامش که ا زتنهایی همیشه مزه ی زهر می داد. باز ادامه داد

 !!تویه نازپرورده یی که هر چی خواستی دم دستت بود و هرچی اراده می کردی تو مشتت-

اخمای امیر تو هم شد؛ دست هومن رو بازوی امیر شل شد؛ عمو کامرانش پشیمون نگاهش می کرد. خاله مستان ش 

 :بغض کرده بود و تو دلش آشوب بود؛ بغض کرد اما وقت گریه نداشت

 !!ست وقتی گفت دانشگاه بی دانشگاه نشستی زیر پاش من و راهی دهکوره کردیحرف حرف آقا جون نی-

 :سیاوش تمام قد جلو چشمش قد کشید؛ دلش سوخت، جیگرش آتیش گرفت جیغ کشید از ته دل

و با لجبازی تنهایی مو چند برابر کردی که حرفت به کرسی بشینه....حاال که من و با تنهایی عجین کردین!! نه -

بچه سوسول!! نه آقا جون بی منطقت!! نه هیچ بنی بشر دیگه یی حقی نسبت به من نداره بگه چکار کنم، تــــوی 

  !چکار نکنم

 

 !!!آنـــا-مستانه

 :بدون توجه به چهره ی بهت زده برادرش رو کرد به آقا جون سخت متفکرش و ادامه داد

نگه می داره و هر کی رو صالح ندونه عمر بهش می  مامان بابام مردن؛ گفتی خواست خدا بوده! خدا هرکی رو بخواد-

ده! خانم جون مرد همین و گفتی...بدون توجه به منی که خدا و تقدیر تنهایی مو پر نمی کرد! حاال من به شما می گم 

 ..عمر دست خداست آقاجون؛ صالح باشه بمونید می مونید و نباشه

 "خواست خدا بوده"برگشت سمت در و آروم گفت : 

اتاق خارج شد. بی اختیار به سمت اتاقی که خانم جونش می گفت با آقاجون اونجا عروسی کرده و مامانش اونجا به از 

 !!دنیا اورده رفت. اون اتاق خیلی براش عزیز و محترم بود

تو تاریکی به سمت سجاده ش رفت دست کشید رو زمین لمسش کرد؛هنوز باز بود! چادرش و جمع کرد مچاله رو 

 !ش دراز کشید و تنش و به سردی و خنکی زمین سپردسجاده 

 نمی شد تو حرف نزنی؟؟-

 :سیگارش و پرت کرد رو زمین و بی مقدمه گفت

اگه بابات یه زن ترگل ورگل می گرفت تو و خانواده شو به امون خدا رها می کرد!! چه حسی بهت دست می داد -

 !هومن

 :هومن که آروم تر شده بود چشماش و بست و گفت

نه تو نمی دونیم عمو چرا رفت؟ چرا هیچ وقت برنگشت؟ از این چراها مهم تر برای من نیست که بخوام به  Tنه من-

 !این فکر کنم چرا یه زن خیلی جوون تر از خودش اختیار کرده

 :حامی بی تفاوت از سیگار دومشم کام گرفت و متفکرگفت

 !!همچین حسی نسبت به هیچ کس نداشتمدلم میخواد با تمام قوا لهش کنم!! عجیبه تا بحال -

 :هومن جلوتر اومد بازوی آزاد پسرعموش و گرفت و آروم گفت

 ..به اون بدبخت چه!! خدا می دونه چرا ازدواج-
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 !!عشق!!!..حتما عشق!!..ندیدی بوسیدش گفت: دلش می خواد دوسش داره-

  :هومن تکونی به حامی داد و با بهت پرسید

 

 !تو که ندیدی اون عموباشه! بعدشم عشق که بد نیست چه شر و ور می بافی؟-

 :حامی دستشو رها کرد و قدمی به عقب برداشت

آقای مجنون! این حسی که تو به آوا داری، مدت داره! بزار عادی بشه برات، بعدش اگه خودت نخواستی برات به -

 !روزش و تور کنم

 :هومن با کالفگی سر تکون داد و گفت

سال عمرم تو هیچ زنی ندیده 52داری می ری به ترکستانه! من یه چیزی تو آوا دیدم که تو  حامی این راهی که-

بودم! پس این حل شده ست! ولی تو بهتره دست از سر آنا برداری تو چشمم عزیز و محترم بود، امشب به بعد 

بدبختم می کنی! جون  بیشتر شد! بیا بخاطر من بی خیالش شو! زندگی من بنده آناست...یه چی از دهنت می پره

 !مامان، بیا قول بده

 !!هومن-

 !قول بده؛ بخدا آوا رو دوسش دارم! زندگیم به دهم زهر مار می شه نداشته باشمش-

 ..من-

 !!هومن صورتش و بوسید: بیا بازم برادری کن

 .جای من نیستی هومن!! وقتی می بینمش آتیش می گیرم-

لی چه میشه کرد؟ هان؟ پدرت هم خدابیامرزدش نیستش که بخواد آینه ی میدونم، میدونم بخدا سخته! می دونم، و-

 دق ت بشه این دختره هم که از جمع فراریه، حله؟

 !قول نمی دم ولی سعی خودم و می کنم-

 !هومن باز پرید بغلش کرد و بوسیدش

 !فاصله بگیر بو سیگار گرفتی امشب دخلت اومده ست-

 !!ر کردی امشب وعده دارمهومن خندید و با سرخوشی گفت: چی فک

 !!آروم گفت:برو خوش بگذره

 .و پشت کرد به پسرعموش تو دل تاریکی قدم زنون ناپیدا شد

تمام مسیر برگشت هرچهار نفر ساکت بودند!! امیرساالر که ترجیح داد با ماشین حامی برگرده تا دیگه چشمش به 

 !آنا نخوره

چندقدم برنداشته چرخید حرفی بزنه که آنا دنده عقب گرفت و از پدربزرگش و تو حیاط پیاده کرد؛ آقا جونش 

 !حیاط خارج شد و با تک بوقش سمانه خانم در وپشت سرش بست

پیرمرد دلشکسته از برخورد شب گذشته به طرف ساختمون راه افتاد. تو دلش به نوه ش حق می داد فرصت حرف 

 !زدن بهش نده

*** 

 !تر از همیشه به آسمون تیره از پنجره ی اتاقش زل زده بود اوایل مرداد بود! خسته و دل شکسته
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دلش می خواست با امیر حرف بزنه، دلش نمی خواست تنها برادرش از دستش ناراحت باشه! اما نمی خواست بیشتر 

از قبل بشکنه.هفته ی بدی رو با سردرد عصبی گذرونده بود.اواخر هفته با بد شدن حالش بعد از مراجعه به پزشک 

 !خاطر کند زدن قلبش مجبور به مصرف دارو شده بود و حالش بیشتر از گذشته بد بودب

صدای موسیقی مالیم همراهش بلند شد. به سختی چشم از آسمون گرفت و به سمتش همراهش رفت، از دیدن 

 :شماره صهبا با لبخند تلخی جواب داد

 !الو؟-

 !سالم صهبا-

 !!سالم! خوبی آنی صدات خیلی گرفته ست-

 ..چیزی-

 !با دستش جلو دهنش و گرفت تا صدای شکستن بغضش به تنها کسی که براش باقی مونده بود نرسه

 !آنی؟-

 من..خوب..م صهبا!! خوب..خوب..م-

 ..آنی جان-

 !سرش و به شیشه ی دوجداره ی اتاقش چسبوندو آروم آروم گریه می کرد

 :دادصدای به غم نشسته ی صهبا دوباره تو گوشی مخاطبش قرار 

 !داری خودت و نابود می کنی..خدایا..من چکار می تونم بکنم برای تو آخه-

 ..هی..چ کار..فق...ط، هیچوقت..تنه..ام نذار-

 !تنهایی بد دردی بود؛ گریبان گیر و طاقت فرسا

بغضش شکست؛ گوشی از دستش رو زمین افتاد، سرش گیج می رفت؛ باز نفس کم اورده بود..تنهایی بد دردی 

...با سرگیجه خم شد گوشی رو برداشت؛ صدای الو گفتن های مضطرب صهبا تو گوشیش می اومد. تکیه داد به بود.

 :دیوار و پشت پنجره ایستاد

 !صهبا-

 !!تو چته آخه!! کشتیم از ترس! چی شده انقدر داری جون به سرم می کنی؟-

 !!دلم برا..ت تنگ ش..ده بود-

 تر میدونی سر من و نمی تونی کاله بزاری.چی شده؟داری مثل سگ دروغ میگی! خودت هم به-

مکث کرد؛ باید حرف می زد؟ باید اعتماد می کرد؟ چرا باید با مشکالت شخصیش زندگی دوست متاهل ش و تحت 

 :و شعاع قرار می داد؛ تو افکارش دست و پا می زد که صدای صهبا باز تو گوشی بلند شد

م چکش ازت حرف بکشن؛ آنی حرف نزنی نصفه شب میام اونجا تا حضوری از اول هم همینطوری بودی؛ باید با قل-

 !مجبورت کنم حرف بزنی

 !صهبا-

 جانم! حرف بزن عزیزم..بگو باز چه بالیی سرت اومده! بعد از شش سال دوستی من و الیق غم ت نمی دونی؟-

 !از صهبا کم نمی شدبه سقف نگاه کرد؛ خسته شده بود از سکوت، اگر یه بار خودخواهی می کرد، هیچی 
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شروع کرد حرف زدن از جریان وصیت نامه ی سیاوش گفت؛ از دستکاری کردنش از زرنگارا گفت؛ انقدر حرف زد 

 !که به خودش اومد ساعتی گذشته بود

  :شرمنده تو گوشی لب زد

 

 !وای صهبا ساعتی از شب گذشته؛ بخاطر من بیدار موندی-

 !رف نزدی؟آروم گفت: از دست تو؛ چرا اون روز ح

 !نمی دونم!! راستی نگفتی برای چی زنگ زدی؟! یادم رفت بپرسم-

 :با دلخوری تو گوشی گفت

 !هیچی بابا!! با انیس جرو بحث کرده بودم! می خواستم باهات درد و دل کنم-

 !با انیس؟ چی شده؟-

 !از وقتی نامزدیش بهم خورد. همش من و مقصر می دونه-

 تورو؟؟ بعدشم کدوم نامزدی؟-

چه می دونم بابا!! تو هم گیر نده دیگه! آخه مهراب خیلی اتفاقی رفته بود شمال چیزی برسونه دست دوستش؛ -

 !شانسی زنگ میزنه انیس؛ متوجه یمشه شماله! برش می گردونه خونه

 

 :صهبا نفس عمیقیکشید و ادامه داد

پسره پررو برگشته می گه اخالقامون  یه هفته گذشت از پسره خبری نشد؛ انیس هم مجبورم کرد زنگ بزنم بهش؛-

بهم نمی خونه!! خواستگاری کنسله!! انیس هم هرچی ازدهنش در اومد به من گفت؛ میگه تقصیر تویه عوض اینکه 

 !! من و بفرستی شمال؛ باید مجبورش می کردی بیاد خواستگاری

 ...مگه تو-

 !!شه همیننه به روح پدرم!! خودش برید و دوخت! من فقط اجازه دادم بپو-

 !!چی بگم بهت صهبا جان-

 !!تقصیر من نیست آنی!! بچه های این نسل هرجور به سازشون برقصی باز هم مقصری-

 !!متاسفم-

تو چرا!! واله با اینکه ازت بزرگترم وقت تنهایی به حرفات فکر می کنم؛ شاید من هم کم مقصر نبودم!! چی می دونم -

 !این می شه جوابش آدم می خواد برای بچه هاش کم نزاره

 !!بقول سیاوش؛ نسل شرم گونه ها...یادش بخیر-

 :آنا کالفه خندید بازهم قطره اشکی از دلتنگی رو گونه ش چکید و ادامه داد

وقتی اولین بار بوسیدمش این و بهم گفت؛ فکرشو کن! منی که اون بودم به اینجا رسیدم؛ وای به حال اینا که دستی -

 !جوونی شوندستی آتیش می کشن به 

 خدا آخر عاقبت همه رو ختم به خیر کنه!! آنی مطمئن باشم خوبی؟-

 ..خوبم گلم... مرسی هستی-

 !!خدا خودش به فریاد دلت برسه..من رفتم؛ فعال-

 :به طرف پنجره چرخید؛ به تصویر خودش تو شیشه نگاهی کرد و زیر لب با خودش گفت
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 ....هیچوقت یادت نره، هرچی داری از سیاوش داری-

 !!زل زده بود به پاکت زرد رنگ روی میز، به شدت دودل بود

 !از اول صبح که بدون برنامه با برداشتن آدرس امانت رفته بود تا ارث شو تحویل بگیره؛ همین حس و داشت

 :دست برد جلو؛ بالفاصله عقب کشید! با اخم رو به پاکت گفت

 !!بره منو تنها گذاشتهمثال چی توشه؛ چه بهونه یی داره بیاره که یادم -

 !وجدانش حق به جانب گفت: قبول کن حامی عموت برات کم نگذاشت! پدرت نبود اما عموت در حقت پدری کرد

 حامی با ابروهای باال رفته سر خم کرد و با گیجی پرسید: تو که الل بودی؟

 :وجدانش نگاهی به وجدان بی وجدانش که با اخم پشت کرده بود گفت

 !!که با بدجنسی در حق انا کردی! خودت ناخودآگاه دستام و باز کردی بعد از کاری-

 ..حامی با پوزخند به خودش نهیب زد: حاال که چی؟ حقش بود!! حاال درسته زیاده روی کردم ولی

  "!!من و با تنهایی عجین کردین"دوباره یاد بغض صدای آنا افتاد؛ 

 

 !ت کنه؛ که صاف کنار پالستیک چادر آنا افتادنفس عمیقی کشید و سعی کرد ذهنش و جای دیگه پر

 !کالفه نگاهش و به پاکت داد؛ از فکرنکردن به آنا بهتر، باز کردن پاکت بود

با اخم دست برد لبه ی پاکت و پاره کرد و با خشونت هر چی داخلش بود و رو میز ریخت یه سالنامه ی جمع و جور 

 !ات ارثیه ش بودمستطیلی به انضمام یه جفت حلقه ی طال محتوی

اسم مادرش نوشته شده بود، حلقه ی بزرگتر و  Niki با کنجکاوی حلقه هارو برداشت، توشون با حروف انگلیسی

 !!اسم پدرش بود Siavash نگاه کرد

یعنی اینا حلقه ی ازدواج پدرمادرش بود؟! حلقه ی کوچیکتر و نزدیک لبش کرد؛ چشماش و بست و به یاد مادری 

 !ه خاطر نداشت، بوسیدشکه هیچی ازش ب

بدون کوچکترین نگاهی به حلقه ی مردونه، دست برد به سالنامه دست خط زیبایی با بنام خدا مطلبی رو شروع کرده 

 :بود؛ با کنجکاوی تکیه داد به مبل، پاهاش و روی میز گذاشت و شروع کرد خوندن

 

درکوچیکترم با لجبازی گفت؛ اگر آنا درس نخونه قصه ی من از دبیرستان رفتن برادرم شروع شد؛ وقتی که امیربرا"

  !!من هم نمی خوام بخونم

 

این شد که با کمک عمو کامران بزرگسال ثبت نام کردم تا جبران ترک تحصیلم بکنم!! هم درس می خوندم هم امیر 

  !ودرس می دادم

 

  !سال بعد ثبت نام می کردیم هر سال هردومون با نمرات خوب به مقطع باالتر می رفتیم و با ذوق و شوق برای

 

البته خوشحالی من بابت کنار امیر بودن بود! اون تنها کسی بود که از خانواده م برام باقی مونده بود و به شدت 

دوستش داشتم! مخصوصا که بخاطر روحیه ی شاد و شلوغش هر جا که حضور داشت اون جا و از سکوت در می 

 !اورد



 
49 

 

با نمرات عالی دیپلم گرفته بودیم و هر دو باید کنکور شرکت می کردیم. امیرهم گذشت تا وقت کنکورش؛ هر دو 

  !!می گفت چون به درس خوندن کنار من عادت کرده، من درسش بدم

 

 !ساعتها باهاش سر و کله می زدم تا تست می زد و پیش می رفت

  !ش قرار داشتشب کنکورش من دوبرابر اون استرس داشتم! برادرم تو مهمترین موقعیت زندگی

 

وقتی با مسخره بازی کارت ورود به جلسه مو بهم داد؛ داشتم شاخ در می اوردم! امیر من و تو کنکور ثبت نام کرده 

 !بود!! انقدر خودش و آوا و خاله اون شب گفتن و گفتن که راضی شدم تا فرداش من هم کنکور بدم

  !!مبماند که با مسخره بازی همه تست ها رو زدم تا در نیا

 

وقتی قرار نبود پا توی دانشگاه بزارم حوصله ی وقت گذاشتن سر سواالت و نداشتم. برای من همون سه ساعت هم 

 !تا رفتم کنکور دادم و برگشتم از دست نگاههای دیگران بهم سخت و سنگین گذشت، کلی معذب شده بودم

  !خیلی کم پیش می اومد آدم هایی که با لبخند از کنار ظاهرم بگذرن

 

اما ای داد از دست اون هایی که با ترحم و از اون بدتر فضولی هایی در پوشش دل رحمی، بابت دردی که بهتر از من 

 !در موردش اطالعات داشتن، سوال پیچم کنن و معذب! تا از دستشون به خلوت و گوشه ی دنج اتاقم پناه ببرم

دن و حتی حاضر نمی شدن بدونن من هم مثل خودشون بعضی ها هم که تو مطبای دکتر گاهی از کنارم بلند می ش

 !آفریده ی خدام، زشت یا زیبا من هم حق زندگی کردن و لذت بردن از جوونی مو دارم

اما همین نگاه ها همین بلند شدن ها؛ همین دست ندادن ها، اونقدر تکرار شد که بعد از مرگ خانم جون که بیماری 

 !متو کل بدنم پخش شد، ترک تحصیل کرد

گوشه ی اتاقم کسی نبود با وحشت بهم نگاه کنه، سوال پیچم کنه، به بهونه ی ساعت پرسیدن تو خیابون به حرفم 

 !بگیره و از بیماریم تو خیابون بپرسه تا توجه دیگران و هم جلب کنه

نمی گذشت،  جمع گریزی من تقصیر اجتماعم بود؛ اجتماعم من و اون جور که بودم نمی خواست از کنار من هم ساده

  !اجتماع من، مردم من، یاد نگرفته بودند به روحیه ی حساس من احترام بذارن

 

درک اینو نداشتن با یه لبخند از کنارم بگذرن و بذارن تا حس کنم با عیب ظاهرم، دست ها و صورت دورنگم، من 

 !هم آدمم

  !م؟ چه فرقی بود بین من و اونمن و هم جزو مخلوقین خدا بدونن، من هم جزو اشرف مخلوقات بودم! نبود

 

چه فرقی بود بین اون که من ظاهرم زشت بود و اون باطنش! چرا دیگران از ظاهرم می پرسیدن؟ مگر من از باطن 

 سیاه و فضول و بی رحم اونا سوال می کردم؟

دگی اجتماعی رو با من سخت اما یاد گرفته بودم به آدمها و اون چیزی که بودند، خوب یا بد احترام بزارم و حق زن

 !کنجکاوی و فضولی ازشون نگیرم

 

اما ناامیدی و بی انگیزیگی شجاعت من و باور هام و ازم گرفته بود و مثل سربازی تو جنگ فرضی شکست خورده 
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بودم و قدرت جنگیدن نداشتم و خیلی وقت بود خسته تر از اون بودم که باچیزی بجنگم! و به چه امید می 

 !!ت من یه واژه ی شش حرفی بود به اسم تنهاییجنگیدم؟آخر سرنوش

نه کسی تو زندگیم قرار بود بیاد که به امیدش بشینم نه خودم می تونستم دنبال کسی باشم. وقتی درهای خوشبختی 

 !یه شب با مرگ والدینم ازدستم رفت و من موندم و هرشب تنهایی

من و نناامید کرده بود از سرپا ایستادن و امید به  پیسی بیماری صعب العالج من، با فرهنگ ناهنجار اطرافیانم

 !بهبودی! چه بسا خیلی ها بودند که با روحیه ی باال خوب شدن و بعضی ها سالیان سال باهاش زندگی کردن و مردن

 !!اینا به کنار، زندگی من مثنوی هفتاد منه

 
 

مدیریت دولتی قبول شده بودم؛ و امیر هم خالصه اعالم نتایج شد و در کمال تعجبم یکی از شهرهای کوچیک کشور 

 !!مترجمی زبان شهر خودمون قبول شده بود

از اونجایی که قرار نبود برم هیچ حسی نداشتم نه خوشحال بودم نه ناراحت! برام فرقی نمی کرد قبول بشم یا نشم 

 !ولی امیر و خاله حسابی حالشون گرفته شد

لی اومد باال سرم و گفت وسایلم و جمع کنم!! وقتی پرسیدم چرا؟ معلوم شد؛ یه هفته به ثبت نام مونده امیر با خوشحا

آقا جون و راضی کرده برم شهر دیگه درس بخونم! خیلی خوشحال بود جوری که دهنم بسته بود که بهونه ی پوستم 

 !!و بیارم

جون قول داده خونه بگیره تا خوابگاه رفتن بزرگترین بهونه م بود که امیر گفته بود اگر جای خوب پیدا نکنیم آقا 

 !!راحت باشم

من هیچ وقت با آقا جون راحت نبودم. همیشه یه پرده بین ما بود که باعث می شد مثل امیر نتونم باهاش ارتباط 

 .برقرار کنم که این شاید به اولین خواستگارم بر می گشت

که اون زمان فضای کمتری از تنم و گرفته وقتی خانم جون اصرار داشت تا به خواستگارام چیزی در مورد بیماریم 

 "!خانم! یات نره یکی از احکام فسخ عقده "بود، نگیم آقاجون گفته بود 

 !از اون شب به بعد نه فالگوش حرفای کسی ایستادم؛ نه دیگه تونستم با آقاجون راحت باشم

 !!بدجوری حقیقت زندگی مو با یه خط تو صورتم زده بود

عمو کامران و امیر رفتیم دانشگاه و عمو کامران به شخصه با رییس بیمارستان صحبت کرد با این شد که وقتی با 

توجه به وضعیت ظاهریم خوابگاه نمی تونم برم! آشنایی رو معرفی کردند که هر سال چندتا دانشجو رو توخونه ش 

 !که خیلی با دانشگاه فاصله نداشت راه می داد و پول ناچیزی در ازاش می گرفت

مو و امیر رفتن داخل خونه ش من وسط حیاط بزرگ خونه ش نشسته بودم کنار حوض و به آب پاک و شفاف ع

 !!دست می زدم از صدای صحبت کردن سرمو باال گرفتم و برای اولین بار مات تصویر روبروم شدم

بود؛ چشمهای درشت پیرمردی که می گفتن یه مرد پنجاه و خورده یی ساله بود؛ خیلی خوشتیپ و و به شدت جذاب 

و مشکی رنگی داشت، موهای مشکی رنگش با شقیقه های سفیدش هم از جذابیتش کم نکرده بود و از دور برق می 

 !زد

یه دست شو باال گرفته بود تا نور آفتاب مانع دیدش نشه و دست دیگه ش تو جیبش بود و به صحبت های عمو 

 !چشم شده و در حال اسکنشم کامران گوش می داد، احساس می کردم همه ی وجودم
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قد متوسطی داشت شاید با چند سانت اختالف ازم کوتاه تر بود. اما همه چیزش برام چشم نواز بود؛ چروک زیر 

چشماش موقع خندیدن به دلقک بازی های امیر! لبخند های خاص و چشم گیرش، فیگور ایستادن و آرامشش موقع 

 !نخواد ازش چشم بگیرمصحبت کردن همه و همه باعث شده بود دلم 

به ثانیه نکشید با معرفی عمو سرش و به سمت من گرفت؛ ناخودآگاه لبخند زدم! ته دلم بدجور چیزی می جوشید یه 

 !!چیزی شیرین

 !از جام بلند شدم نگاهمون هنوز باهم بود؛ اون با کنجکاوی، من با حسی که نمی دونستم چیه؟

 !!بود "سیاوش زرنگار"ون کرد اسمش نزدیکش ایستادم عمو به همدیگه معرفی م

 !!تا اون ها در مورد باقی مسائل حرف می زدن صدها بار اسم سیاوش و برای خودم هجی کرده بودم

 !!عجیب این اسم؛ این مرد؛ این نگاه؛ این حس به دلم می نشست

 
 

 :حامی پوفی کشید و کاغذ هارو رومیز پرت کرد، سری تکون داد و با خودش گفت

 دفتر خاطرات یه دختر با کمبود محبت و برا من فرستاده!!! که چی بشه؟همین؟ -

خمیازه یی کشید و از جاش بلند شد؛ ساعت حدودای هشت شب بود! باخوردن یه لیوان قهوه نشست پای ماهواره 

 :نگاه کردن به ربع ساعت نکشید کالفه پوفی کشید و داد کشید

 گین؟باشه، باشه! اصال من فضول!! دیگه چی می -

 :خم شد رو برگه ها برشون داشت و با اخم خوندن و از سر گرفت

 !مدتهاست که اقامتم و تو خونه ی قدیمی سازسیاوش زرنگار شروع کردم

کالس های دانشگاهم سخت اما شرکت می کردم. اوایل بخاطر روحیه ی انزوا طلبم به سختی سر کالس ها می 

 !تخته مطلب بردارمتونستم حتی سرم و باال بگیرم تا از روی 

به پیشنهاد بی بی خاتون؛ پیرزن مهربونی که خونه ی سیاوش کار می کرد مشکل توجه بیش از حد دیگران و هم به 

پوستم با چادر و دستکش به سختی می پوشوندم تا باعث کنجکاوی کسی نشم، فرار کردنم ازجمع ها، دیر رفتنم سر 

 !اب به کسی ندمکالسها دلیلی بود تا فرصتی برای سوال جو

 !تمام وقت کالسام و به حکاکی اسم سیاوش می گذشت. تمام دفتر هام شده بود سیاوش

تو "جوری که به آخر ترم که نزدیک شد؛ در کمال تعجب دیدم هیچی بلد نیستم. یه شب سرشام سیاوش گفت: 

و در کردن می بره یه جایی رو فکرشه اگر نمراتم خوب بشه و افتاده نداشته باشم به عنوان تفریح و خستگی ترم 

 "!نشونم میده

ساعت کمتر فرصت داشتم اما انقدر خوندم و نوشتم تا آخر ترم کمترین نمره م  58اون شب تا اولین امتحانم شاید 

 !شد 81

و با ذوق و شوق با سیاوش رفتیم جای دیدنی که در نظر داشت؛ خوشحالی من بابت یه روز از صبح تا شب نزدیکش 

 !!د، تو این سه ماهه اخیر به این نتیجه رسیده بودم که به شدت بهش احساس نیاز می کنمبودن بو

اون روز توی اون راه پرپیچ و خم سه چهار ساعته وقتی به اون بهشت سرسبز و زیبا رسیدیم واقعا حرفی نداشتم 

 !!بزنم



 
52 

 

خاطره تعریف کردن بودیم؛ البته من که تمام روز سیاوش ناهار کباب درست کرد و ما تمام روز در حال خندیدن و 

خاطراتی نداشتم اون بیشتر از همه ی تجربیاتش حرف می زد و خاطره می گفت؛ من فقط بهش محو صحبتاش می 

 !شدم و حرفاش و با دقت از دهنش می قاپیدم

ر، سیاوش و این زل زدن های جسورانه م یواش یواش باعث معذب شدنش و همین شد که بعد از برگشتمون از سف

 !با بی رحمی ازم فرار می کرد

 !و عذابه یه دوری یه ترمه برای من رقم زد. دیگه دلم نمی خواست درس بخونم

اکثر کالس هارو یه جای دنج گیر می اوردم و با دلتنگی گریه می کردم؛ جوری که برمی گشتنم خونه از سردرد 

 !اشتهای غذا خوردنم هم از دست داده بودم

بود و من هرروز بدتر از دیروز می شدم؛ حس تنهایی داشتم و افسردگی حس اینکه بخاطر اون  یک سال گذشته

 !!چیزی که بودم هیچ مردی نمی خواست نزدیکش باشم

سال دوم بود؛ هم من هم سیاوش هردو از همدیگه فرار می کردیم؛ من از کم محلی های اون و اون؛ از دست نگاه 

 !!های بی پروا و ملتمسانه ی من

تا جایی که حتی بی بی خاتون هم دهن به نصیحتم باز کرد و بابت رفتارم که هرروز بیشتر از کنترلم خارج می شد 

 !تذکرم می داد

هیچ کسی نمی دونست دست خودم نیست؛ وقتی سیاوش و می دیدم دلم می خواست فقط بهش زل بزنم و برای 

 !ساعتای تنهاییم از تصویرش ذخیره داشته باشم

 ! ها با نمرات ناپلئونی می گذشت و برام مهم نبود! از خدام بود همه رو می افتادم تا هیچوقت برنگردم خونهترم 

به اندازه کافی همون چند هفته یی که مجبور برگشت به خونه می شدم دوری از سیاوش برام عذاب الیم می گذشت، 

 !خانواده ی خودش و داشت دیگه حتی نمی خواستم خونه بر گردم! خیالم از امیر راحت بود

 !چیزی اون جا منتظرم نبود جز خاله ی مهربونی که هربار با دیدنم به یاد خواهرش چشماش پر از اشک می شد

به خیلی چیز ها فکر میکرد به آینده به حرفایی که شاید ممکن بود بشنوم! اگر بی بی از فاصله ی سنی ما حرف می 

  !زد

  !ار سیاوش همه ی ارزش ها برام بی ارزش می شدنمن فقط خودم و می دیدم که کن

اون مهم می شد و پررنگ، من می شدم دانش آموزی که از مطلب مهم نباید می گذشت و باید ساعتها به دوره 

 !کردنش می پرداخت

 !!!ترم پنجم بودم؛ شد همون چیزی که می خواستم، مشروط

 !!ن صحنه بود، وقتی آخر شب اومد اتاقم و سرتختم نشستنمی دونم سیاوش از کجا فهمید اما برام لذت بخش تری

خیلی جدی بود و به شدت اخم داشت! اما خودش هم نمی دونست حتی قهر، اخم و غضبش هم برام دوست داشتنیه 

 !مدتها بود تو دلم به خودم اعتراف کرده بودم به حد پرستیدن بهش عالقه پیدا کردم

 !فت ای کاش می دونستم دارم با لجبازی چه بالیی سر آینده م می آرمنفس عمیقی کشید و بدون مقدمه بهم گ

 !نمی خواستم جواب بدم، دلم می خواست گوشه ی اتاقم از لذت تصویرش کمال استفاده رو ببرم

اگر خانوادت راضی شدن  "کالفه از جاش بلند شد، چرخی زد دور خودش و با صدایی که به شدت عصبی بود با گفتن

 !!رفت از اتاقم بیرون "دت کنم!من حاضرم عق
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  !پس می دونست! پس حسی که من داشتم و اونم داشت

 

  !تا خود صبح تو هنگ بودم

 

 !!!وقتی فرداش بی خبر مستقیم رفتم خونه ی آقا جون؛ میدونستم بدون رضایتش از خونه ش خارج نمی شم

تقادش که دست رو بچه یتیم بلند کردن آقاجون اولش ماتش برد، بعد داد کشید، عصبی شد و دست آخر بدون اع

 !کار درست و پسندیده یی نیست زد تو گوشم

 !از جام تکون نخوردم! من اومده بودم تا به هر قیمت سیاوش و داشته باشم

حاال که حس اونم مثل من بود؛ حاال که اونم من و درک کرده بود و می خواست یکی بشیم چرا باید جلو آقا جون کم 

 !!می اوردم

سه روز تمام اعتصاب غذا کرد؛ من با په پاش لجبازی می کردم و  !!لجبازی کرد آقاجون داد کشید؛ فریاد کشید؛

 !دوزانو و بدون حرف از جلو در اتاقش جُم نمی خوردم

این شد که وقتی برگشتم؛ رضایت نامه ی ازدواجم دستم بود! البته آقاجون گفته بود هیچوقت پشتم و نمی گیره و 

 !یچ زمانی روش حساب باز نکنمدیگه ه

 !ما با تنها شاهد عقدمون صهبا دوست دانشگاهم؛ تنها کسی که در مورد من همه چی رو می دونست عقد کردیم

 !!هیچوقت اونقدر حس خوشحالی و سبکی نداشتم

 !!برگشتیم خونه، هیچ کس نبود بی بی رفته بود خونه ی نوه ش و فقط من بودم و سیاوش

 !!ا بد بینی دم در خونه ایستاده بود و داخل نمی اومددست به سینه ب

 !!دلیلش هم واضح بود!! چشمای براق من

سیاوش خیلی جدی از شروطی که برای ازدواج داشت برام گفت و اعتراف کرد فکر نمی کرده رضایت ازدواجمو 

 !بگیرم وگرنه زودتر بهم می گفته

 !سنگین بود و هرگز از ترس خوب نشدن دنبالش نرفته بودماولیش پیگیریه پوستم بود؛ کاری که برام خیلی 

بالفاصله با بدجنسی به اخمای درهمم نگاه کرد، شاید فکر می کرد از خواسته م چشم پوشی می کنم! من حاضر بودم 

بخاطر داشتنش تن به هر تحقیری دیگه یی بدم! با ناامیدی قبول کردم؛ هر کی نمی دونست خودم خوب می دونستم 

 !قبول کردنم فقط برای اثبات عشقم بهش بود !*اری پیسی از بیماری های صعب العالجهبیم

 
 

 !!دومین شرطش این بود که تا بعد از شنیدن خاطرات گذشته ش در مورد زناشویی مون اصراری نکنم

 این هم سخت و تحقیر آمیز بود ولی باعث نمی شد عقب نشی کنم، دست کم قول از سروکولش باال رفتن و

 !!بوسیدنش و گرفتم

 :با چشمای گرد شده چند دقیقه فقط نگام کرد و با لحن با مزه یی زیر لب از حرص گفت

 ...شرم سُرخ گونه ها؛ یادش بخیر-

 !!سومین شرطش از اون دوتای دیگه مزخرف تر بود قول می خواست بعد از مرگش ازدواج کنم و بیوه نمونم
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گرفت و دوباره خواسته شو تکرار کرد!! اونم قبول کردم، داشتن سیاوش  فقط نگاش کردم؛ نگاهش و به سرعت ازم

 !بیشتر از پیش داوری در مورد آینده برام می ارزید هیچ کس از آینده با خبر نبود شاید من زودتر از اون می مردم

مرم انقدر از یه هفته یی به سرعت برق و باد گذشت! ما تمام وقتمون در حال گردش و خوش گذرونی بودیم! تو ع

زندگیم رضایت نداشتم! سیاوش مال من شده بود و من به هیچ وجه بخاطر نگاههای کنجکاو روی پوستم دلم نمی 

 !خواست اخم کنم

 !دلم می خواست تا ابد بخندم و هیچ کس و جز سیاوش نبینم

 !بی بی برگشت و با توصیه ی سیاوش پیش عطاری که می شناخت و بهش مطمئن بود رفتیم

کمال تعجبم با ساده ترین دستور العمل معجون عطار آماده شد و موند قسمت سختش دوره ی طوالنی مدت  در

 !استفاده ازش و زدنش رو بدنم

دارو فوق العاده بوی بد داشت و حالت تهوع بهم دست می داد! بی بی بخاطر ضعیف بودن بویایی ش زدن دارو رو به 

 !عهده می گرفت

 !ت تر دور بودن و دور موندن از سیاوش بودسخت بودم برام اما سخ

 
 

سه ماه گذشت واحد های افتاده مو با نمرات متوسط قبول شده بودم. پوستم داشت یه تیکه یه رنگ می شد و اثر لکه 

های تیره هرروز محوتر می شدن و بعد از دوماه اعتراف می کردم خیلی از جاهای بدنم خوب شده بود و صورتم 

 !کمتر جلب توجه می کرد بهتر شده بود و

 !پوستم سفید و یه دست شده بود بقول بی بی خاتون مثل سفید برفی شده بودم مخصوصا با چشم و ابروی مشکیم

 
 

در کنار تمام روزای خوبی که می گذروندم سیاوش هم عوض هم پای شیطنت های من شدن؛ با زور می نشوندم پای 

 !کرد جبران یه ترم مشروطیم و بکنم درس خوندن و خودش سخت گیرانه مجبورم می

با بدجنسی حواسش و پرت می کردم به هر شیوه یی که بلد بودم و تا حدودی تو خونم بود دلم می خواست برای 

 !دیوونه کردنش کم نذارم ساده لوحانه امید داشتم اونم یه روز به احساس من برسه

د و لباس های کوتاهم یواش یواش گم و گور می شدن در جواب اون بیشتر اخم می کرد؛ بیشتر سخت گیری می کر

 !و من کلی ذوق می کردم از اینکه رو لباس پوشیدن هام حساس بود

هر چی نبود اون هم مرد بود و غرایز داشت، ولی اعتراف می کردم جلوش کم می اوردم، سیاوش دقیق می دوسنت 

 !خواستنش درمونده می شدم از من چی می خواست و خودش و کنترل می کرد ولی من گاهی تو

 !جوری که من می خواستمش دیوونه کننده بود؛ گاهی به شدت دلم می خواست به عبادت کردنش بپردازم

اما خود سیاوش به افکارم فقط اخم می کرد؛ عقیده داشت به خاطر بیماریم و تنهایی طوالنی مدتم کنترل و شناسایی 

 !احساساتم و بلد نیستم

ر باید وقتایی که دنبال کارهای اجازه ی ساخت خوابگاه بود عوض ساعتها گریه کردن و از پشت یادم می داد، چطو

پنجره زل زدن به در خونه تا وقت اومدنش با نبودنش کنار بیام و خودم و سرگرم کنم به درس خوندن، آشپزی و 

 !شیرینی پختن و سایر کارهای زنونه تا از بیکاری در بیام
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شب خوابیدن پشت در اتاقش روی زمین؛ چطور صبوری کنم! چطوری طبیعی دوست داشتن و یادم داده بود عوض 

 !یاد بگیرم؛ می گفت باید سعی کنم دوست پیدا کنم؛ از آدم ها فرار نکنم

 !نگاهشون؛ دیدگاهشون؛ حتی فضولی هاشونو بپذیرم و با لبخند از کنارشون بگذرم

 
 

یه روز سبز یه روز آبی یه روز طالیی، شخصیتش منشش، عالیقش سیاوش آروم آروم هرروز برام رنگ می گرفت 

 !جوری بود که تا به خودم جنبیدم دیدم دارم مثل اون می شم

 !سیاوش بی اندازه ی روی من تاثیر داشت! اخمش اخم من، لبخندش لبخند من و آرامشش آرامش من بود

دلیلش این بود که با گرفتن وامی تو فکر ساختن یه اینکه گیر داده بود تا درسم و حتما بخونم و مدرکم و بگیرم 

 !خوابگاه بود، می گفت باید من به جایی می رسیدم که اگر روزی نبود من رویاشو دنبال کنم

یه ترم از درسم باقی مونده بود احساسم به سیاوش به تعادل رسیده بود؛ حاال حس می کردم عالوه بر عالقه یی که 

اوش رنگ زندگی من و هم عوض کرد حاال دیگه اون دختر بی سرو صدای ترم های بهش داشتم بهش مدیونم سی

گذشته نبودم؛ شاگرد اول شدن ترم بعدم انگیزه یی شد که سر کالس ها جرعت کنم حرف بزنم؛ گاهی بچه ها رو 

 !هم درس می دادم

ش، خودم و قبول کرده بودم! دیگه از کسی فرار نمی کردم! من خودم بودم و به لطف آموزش های شبانه روزی سیاو

 !حتی گاهی بخاطر پوستم؛ پوششم از خودم دفاع می کردم

 
 

دیگه برام مهم نبود اگر حتی رابطه یی رو هرگز شروع نمی کردیم! مهم این بود که مرد با شعور و منطقی داشتم به 

ه سیاوش همیشه با احترام و اسم سیاوش! لذت می بردم پای دیدگاهاش بشینم و زندگی رو از دید اون ببینم! نگا

محبت بود روم این دلیل پیشرفت من بود؛ مثل آقا جون ازم رو نمی گرفت با بغض! مثل خاله چشماش اشکی نمی 

شد از چیزی که بودم! مثل امیر سعی نمی کرد ندیده بگیره بیماریم و! فقط مثل آوا با لبخند قبولم داشت و نگاهش 

  !روم با تشویق بود

 

 !و از خدا ناامید نشم به هر چی بخوام می رسم به شرطی که خودم و قبول داشته باشم می گفت من

بین فاصله ی تعطیلی ترم آخرم باالخره سیاوش راضی به گفتن خاطراتش شد! خاطراتی که ای کاش هیچوقت مجبور 

 !به شنیدنش نمی شدم

 !!نش باز موند؛ دوازده شب شده بودحامی از کمر درد تو جاش تکونی خورد با نگاهی به ساعت از تعجب ده

از جاش با غرغر بلند شد و با گذاشتن غذای آماده تو ماکرویوو، سرپایی چیزی خورد و با هیجان و کنجکاوی از 

 !خاطرات پدرش، هجوم برد سمت سالنامه

خورد و سالنامه رو رها کرد، دستش و جلو دهنش گرفت و به سرعت خودش و تو حموم پرت کرد، کف حموم زمین 

 !باال اورد

 !بهم خورد با سرفه عق می زد باز به کفپوش حمومش خیره شده بود؛ ته دلش
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 !معده ش درد گرفته بود از بس بهش فشار اومده بود

 !دست لرزونش و رو شکمش گذاشت و به دیوار سرد حموم تکیه کرد

 !افکارش جلو چشماش رژه می رفت

 !پدرش خیره شده آنا رو دید لب حوضی نشسته و با لبخند به

 !آنا رو دید گوشه ی دنج پشت کالس ها برای کم محلی های پدرش، گریه می کنه

 !آنا رو دید جلو پدربزرگش زانو زده تا اجازه ازدواجش و بگیره

 !پدرش و دید دست به سینه با بدبینی بهش زل زده

 !پدرش و دید آنارو مجبور به درس خوندن می کنه

 
 

نمی خواست به خاطر بیاره اما افکارش با صدا و وضوح تصویر باال خاطرات پدرش و جلو  ذهنش بیشتر کنکاش کرد

 .چشماش به صحنه می کشید

 
 

و با یه دست بغل گرفته  دوقلوشون پدرش و دید تو لباس دامادی دوش به دوش عموسیامکش جفت عروسای

 !بودند

 !پدرش و دید با ذوق تور از صورت مادرش نیکی، کنار می زد

 !پدرش و دید شاد؛ خوشحال، خوشبخت

 !پدرشو دید و نگاه عاشقانه اش به شکم حامله ی مادرش

 !پدرش و دید نوزادی رو با لذت بغل گرفته با عشق و افتخار باالش گرفته بود

 !خود یک دوساله شو دید تو بغل پدرش به مادرش رو تخت بیمارستان نگاه می کرد

 !تخت بیمارستان در حال جدال با مرگ بودمادرشو دید بخاطر سرطان سینه رو 

 !پدرش و دید به زور از قبر همسر جوون مرگش بیرونش کشیدن

 !پدر شو دید داغون؛ بی جون، بی انگیزه گوشه ی تخت دونفره ش مچاله شده

 !پدر شو دید پریشون و مصیبت دیده انگار که سالها از گذر عمرش گذشته بود

 !یش در حال بطری به بطری نوشیدن و سیگار کشیدن بودپدرش و دید گوشه ی ته باغ پدر

 !تسالش بده خاله شو دید با احتیاط نزدیک پدرش شد تا بابت مرگ خواهرش

  !پدرشو دید خاله ش و به زور به طرف خودش می کشید! خاله شو دید دست و پا می زد برای فرار

 

 !ی جیغ و التماس های خاله شانگار خط به خط خاطرات پدرش و داشت می دید و می شنید صدا

 !پدرش و دید عوض نیکو دائم اسم مادرش)نیکی( رو صدا می زد

 ..پدرش و دید

 !حامی باز ته معده ش جوشید؛ با درد سرفه می کرد، عق می زد! صورتش از فرط فشار سرخ شده بود
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عموش و دید وقتی از صحنه ی دیدن برادرش و زنش کنار هم؛ شکست.  تو کثافت پیش چشمش عموش و دید

 !پدرش تو کثافت دست و پا می زد

 !عموش و دید با گریه و ناسزا از مشت و لگد زدن به برادر مست نیمه بیهوشش، خسته نمی شد

حامی سرشو باال گرفت و به زور نفس می کشید؛ به شدت سرش درد داشت و حس کسی رو داشت که با زدن رگش 

 !ون دادنهدر حال جدال با حس بدِ لحظاتت آخر ج

در جدال بود با چیزهایی که خونده بود! نمی خواست؛ نمی خواست از گذشته چیزی بدونه، می خواست کر بشه، کور 

 !!بشه؛ بمیره...عجیب دلش می خواست بمیره

نمی دونستم نیکوِ....مست بودم؛ نمی دونستم نیکوِ.. نمی فهمیدم کی به "پدرش و دید تو بغل آنا زجه می زد :

 !!قلم کار نمی کرد؛ یکی دیگه بود، من نبودم! یکی دیگه بود؛ من نبودم! سیاوش نبود؛ سیاه وش بودکیه...ع

 " من نبودم...نمی دونستم نیکوِ.. نمی دونستم نیکوِ

  !پدرش و دید داد می زد فریاد یَا غَافِرَ الْمُذْنِبِینَ)ای آمرزنده گناهکاران( می کشید

 !گاه خدا التماس و طلب رحم و بخشش داشتپدر شو دید با عجز و گریه به در

 !!خاله ش یادش اومد و وسواسش!! خاله ش یادش اومد و سکوتش

 !خاله ش یادش اومد و قرصای اعصابش؛ خاله ش یادش اومد و اخماش موقع لفظ مامان نیکو شنیدن

 !پدر شو دید از پشت دیوار؛ فارغ التحصیلی شو نگاه می کرد و اشک می ریخت

 !د دورادور برای حسرت بغل گرفتنش پر پر می زدپدر شو دی

  :پدرش و دید تو دهنی به آنا می زد، فریاد می زد

 

 .م"نگو سیاوش..من دیگه سیاه وش

 :حامی به سختی چشماش و بست

 ,یَا مُجِیبَ دَعْوَهِ"یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ)ای فریادرس فریادخواهان( "انگار پدرش پیش گوشش زجه می زد: 

 .الْمُضْطَرِّینَ)ای اجابت کننده دعای درماندگان( خدایــــا واغفر ذنوبنا و الرحمنا

 :انگار حاال اون کناری ایستاده بود و داشت پدرش و می دید

 !!بعد از تعریف خاطراتش حالش بهم خورد؛ دیگه سرپا نشد، آنا رو دید و مراقبت هاش از پدرش

 !عذاب وجدان از پا درش اورده بودپدرش و دید که عشق آنا و پشیمونی و 

 !پدر شو دید شب به شب پیرتر و شکسته تر می شد

 !پدرش و دید شب به شب از کابوس می پرید

 !پدر شو دید شش ماه بعد یه شب خوابید و صبحش هرگز بیدار نشد

 !آنا رو دید و کنار ماشین زمین خوردن و زجه زدنش! آنا رو دید و غم همیشگی نگاهش

 !کرد قطره اشکی از گوشه چشمش رو گونه ش افتاد، یاد خودش افتاد و برهنه مقابل قبله ی آنا ایستادنش چشم باز

 !یاد خودش افتاد و گناه های ریز و درشتش

پدرش رفته بود تا حامی مثل خودش نشه! ننگ شو بی صدا شبونه سرشونه ی تنهاش گذاشته بود و رفته بود تا با 

 !نشه نبودنش هیچ کسی مثل خودش
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هیچ کس بخاطر تقدیرش، به جنگ خدا نره! هیچکس فریاد نکشه خدایا چرا؟ زمزمه کنه: الهی رضاً برضاک)راضی م 

 (به رضایتت

 !از جاش بلند شد سست و بی حال از حموم خارج شد

دیوار  زد زیر گل میز؛ کنترل و پرت کرد سمت دیوار،گلدون و پرت کرد سمت ال ای دی، سینما در خانه رو به در و

 !!می زد شیشه می شکست، به در و دیوار می کوبید! داد می زد؛ فریاد می کشید، نعره می زد

 !نه حرفی داشت، نه شکایتی؛ نه گله یی! فقط درد داشت تو سینه ش، درد داشت

 !اونقدر به در و دیوار و وسایل و زد که نشیمن لوکس و زیباش ساعت سه صبح به خرابه یی تبدیل شده بود

  !ور و روشنایی اذیتش می کرد؛ می خواست تو تاریکی باشه! روشنایی درد داشت؛ طاقت می خواستن

 

 !به ترتیب با صدا لوسر و المپ ها رو شکست تا خونه تو تاریکی فرو بره با تی، رفت آشپزخونه ش

 !کرد نشست رو زمین؛ چشماش می سوخت؛ وجدانش درد می کرد! قلبش درد می کرد! سینه ش سنگینی می

دراز کشید دست و پاش و جمع کرد تو بغلش و مثل جنین تو خودش جمع شد؛ سردش شده بود ناخودآگاه دست 

دست کرد پالستیکی رو لمس کرد، پارچه ی خوش بوئی رو و از پالستیک خارج کرد و بوش کشید؛ بوی عطرگل 

 !مریم می داد، تلخ لبخند زد؛ عاشق این عطر بود

 !و مچاله شد زیرش! آرامش به دلش سرازیر شد و در پناهش آروم گرفت پارچه روکشید رو خودش

 !صدای حرف زدن می شنید؛ انگار یکی صداش می کرد! به سختی الی پلک های متورمش و باز کرد

 :هومن با قیافه یی مبهوت و نگران دو زانو باالس سرش نشسته بود

 حامی؟ خوبی؟ این جا چی شده؟ چه بالیی سرت اومده؟-

ی نای لبخند زدن هم نداشت مات صورت پسرعموش شد؛ پسر عمویی که مادرش حاضر به شیر دادنش هم حت

 !!نشده بود! پسرعمویی که عموش بزرگش کرده بود، جای مادرِ به ظاهر الل ش

 !هومن با نگرانی دست برد زیر بازوش و کمکش کرد تو جاش بشینه

 خه؟ این چادر از کجا اومده؟حامی حرف بزن! رنگ به روت نمونده!! چی شده آ-

با کمک هومن از جاش بلند شد! سرش گیج رفت، هومن دست گرفت زیر بغلش و تا اتاقش بردش؛ رو تختش 

 !درازش کرد و روش و کشید

 ..حامی-

بی طاقت از اتاق رفت بیرون و با یه لیوان آب پرتقال برگشت، حامی بی اختیار دست برد به اولین کشوی کنار 

 !دستش

ن در اورد دوتا باال انداخت و لیوان و از دست هومن گرفت! خوب بود هومن دیگه چیزی نمی پرسید؛ وقتی مسک

 !جوابی نداشت بهش بده، هیچ حرفی نه برای تسالی خودش داشت، نه برای توضیح حالش

 !بدون حرف تو جاش دراز کشید

هومن با دیدن چشمای بازش معذب لبخند زد و انگار باز خوابش برده بود؛ با شنیدن صدایی چشماش و باز کرد؛ 

 :گفت
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بیدارت کردم؟ ببخشید! حامی خونه رو جمع کردم وسایل داغون شده رو ریختم دور! آوا یه ساعتی می شه تو -

 !ماشینه! میرم می رسونمش خونشون برمی گردم، باشه؟

 :پرسید حامی چشماش و بست و باز کرد! هومن چند قدم رفت دوباره برگشت و بی طاقت

 !از دیشب هر چی زنگ زدم جواب نمی دادی؟ مستوفی چی بهت گفته آخه؛ این قدر بهمت ریخت؟-

 !حامی با گیجی نگاش کرد

هومن یه نامه از کنار پاتختیش جلوش گرفت؛ پشت پاکت با خط زیبا و روونی نوشته بود؛ برای حامی زرنگار؛ ناگفته 

 !!های وصیت

 :یشب ندیده بودش؟ استفهامی نگاه هومن کرد، هومن شروع کرد حرف زدناین از کجا اومده بود؟ چطور د

 !رو زمین بود. احتماال از بین سالنامه بیرون افتاده-

خطوط و نمی دید، با ضعف  چشمش حامی به سختی خودش و تو جاش باال کشید و با دستای لرزون پاکت و باز کرد؛

 !و بستگرفتش سمت هومن و به بالشتش تکیه داد و چشماش 

 :هومن با دودلی کاغذ و از دست لرزون پسر عموی رنگ پریده ش گرفت و شروع کرد خوندن

 

 

 !!سالم جناب زرنگار"

 !!االن که این مطلب و می خونید من ازایران برای همیشه رفتم

 !دلیل رفتنم هم بخاطر شرمندگی اعتمادی بود که پدرتون به من کرده بود و من بهش وفا نکردم

شاید االن با خوندن این نامه از دست من عصبانی بشید یا حتی شکایت کنید اما الزم می دونم یه سری  می دونم

 .مسائل و توضیح بدم

پدرتون شش ماه قبل از مرگشون به من که اون زمان تازه پروانه ی وکالت گرفته بودم پیغام دادن و خواستن 

 !وکالتشونو به عهده بگیرم

 !به من دادند و گفتند تا بعد از چهلم شون فقط در حضور بستگان درجه یک قرائت بشه یه بسته حاوی وصیت نامه

وقتی ایشون فوت کردند، به درخواست آنا خانم اقدام به باز کردن وصیت نامه بدون حضور به بستگان درجه یک 

 !آد شدیم ایشون می گفتن جناب زرنگار از فامیل طرد شده ن و کسی برای خوندن وصیت نامه نمی

تو وصیت نامه اصلی پدرتون تمام اموالش و به نام فرزند شما و آناخانم کرده بود که در صورت مخالفت شما یا 

 !آناخانم ملک باید وقف می شد

آناخانم که اون خوابگاه و جزئی از رویای پدرتون می دونست، حاضر به وقف ملک نشد و بخاطر حال روحی و اصرار 

  !، بنده مجبور به تغییر وصیت نامه ی اصلی شدمالتماس های مداوم ایشون

 

خود خانم با تحقیقی که کرده بود ترجیح داد ملک به عموتون برسه، ایشون عقیده داشتند شما صالحیت تصمیم 

  !گیری در باره ی خوابگاه یا حتی تحقق رویای پدرتون و ندارید

 

 !موتون برسهتصمیم بر این شد که اموال نقدی ایشون به شما و ملک به ع
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به هفته نکشید عموتون اومد دفتر من و معلوم شد پدرتون یه نسخه از وصیت نامه شو برای تنها برادرش پست 

 !کرده

این شد که ایشون بعد از شنیدن دالئل بنده صالح دونستند جریان سر به مهر بمونه تا زمانی که اوضاع روحی آناخانم 

 !غیراین صورت ملک زیر نظر عموتون سیامک زرنگار وقف بشه بهتر بشه و قادر به پذیرش شما بشه!در

عموتون با تغییر وصیت نامه بدون اطالع آنا خانم تصمیم جدیدی گرفتن که این سالنامه رو که گویا خود مرحوم 

براشون پست کرده بود و جزو ارثیه ی شما بذارم تا از چند و چون گذشته ی پدرتون از طریق این سالنامه آگاه 

 !یدبش

پدروتن مرد شریف و درست کاری بودند من اگر از عالقه ی خاص ایشون به آنا خانم باخبر نبودم امکان نداشت به 

 !خواسته شون تن بدم

 .حرف دیگه یی باقی نمونده جز این که امیدوارم با عمل به وصیت نامه ی اصلی دست عموتون، من و حالل کنید

 " کیان مستوفی

و به چشمای خیره ی و بهت زده ی حامی زل زد، تا چند ثانیه هردو بدون حرف تو چشمهای  هومن از خوندن ایستاد

همدیگه خیره شده بودندکه با زنگ خوردنِ همراه هومن از بهت در اومدند. هومن کالفه و سردرگم بدون اینکه 

 :جواب بده رد کرد و با بهت پرسید

 سالنامه...انقدر بهمت ریخته؟.-

روش کنار زد و خواست از جاش بلند بشه. هومن با سرعت خودش و بهش رسوند و بازوشو  حامی مالفه رو از

 :گرفت

 !داری چکار می کنی حامی؟ جون تو تنت نیست-

 :گوشی هومن باز زنگ خورد؛ حامی با صدای دورگه و خفه گفت

 ..برو تنهام بزار-

 ..ولی حامی-

 !حامی چشمهاش و روهم گذاشت و تکرار کرد: برو

 !دودل دست حامی رو ول کرد سرش و بوسید و از خونه ش خارج شدهومن 

حامی از جاش به کمک تخت بلند شد و روبروی آینه قدی ش ایستاد؛ تنها توصیفی که از حال زارِ خودش داشت، 

  !درب و داغون بود

 

 !تو آینه به چشماش خیره شد، چشمای مشکی و درشتش غمگین و آزرده بودند

 زیر لب زمزمه کرد:ب..ب..با..با فکش لرزید به سختی

حتی زمزمه ی اسمش هم براش دردناک بود، با زانو جلوی آینه زمین خورد؛ اشک از چشماش پایین می ریخت اما 

 .برنمی داشت "بابا"دست از هجی کردن کلمه ی 

 :دست گرفت به اطراف آینه و تکونش می داد و باهاش حرف می زد

 .. بـــــابا!!!! چطور بهش ثابت کنم از همون دفعه اولی که دیدمشنمی دونستی من خودم روسیاهم؛ -
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باقی حرفش زدن نداشت! پدرش ناخواسته و خودش با عقل، سیاهی رو انتخاب کرده بودند. حاال چطور از خواستن 

 .کسی مثل آنا حرف می زد

ن هومن تو مشامش پیچید. سرش و به آینه تکیه داد و بی وقفه اشک می ریخت! دستی سرش و بغل زد؛ بوی ادکل

 !بیشتر دست گرفت به لباسش؛ هومن هم با گریه، پسرعموی گریونش و محکم تر بغلش گرفت

 :هانیه نگاهی سرتاپا به حامی کرد و با خنده گفت

 !وای خدای من، چقدر خوشگلن-

 :حامی با شیطنت لب زد

 فقط گل ها؟-

  :هانیه با محبت خندید و گفت

 

 کردی. فقط چرا این قدر الغر شدی؟نه تو هم حسابی شیک -

 اومده؟-

 !چیکار اون داری؟ حامی جواب من و بده-

حامی با لبخند به عادت همیشه ش خم شد شونه ی هانیه رو بوسید، سوالش و بی جواب گذاشت و بدون دعوت وارد 

  !خونه ش شد

 

 !و سالم می داددخترو پسر با دیدنش سروصدا به پا کردن! هر کی از یه طرف یه چی می گفت! 

 :حامی جعبه گل های سرخ و دست هانیه داد و از بینشون دوتا شاخه گل برداشت و رو به جمع بلند گفت

 !روز زن بر همه ی خانمای جمع مبارک! کادوی ناقابل منو هم بپذیرید-

یه شاخه گل صدای جیغ و سوت بلند شد! هانیه جعبه ی گل و به سمت خانوم های جمع می گرفت و هرکس با تشکر 

 !بر می داشت

خودش با ژست و چشمهای ستاره بارونش به سمت خاله ش که به زمین خیره بود رفت، خم شد و پشت دستش و 

  .روی پاش بوسید. نیکو چشمهاش و تا چشمهای خواهر زادش باال کشید

 

 :بخند گفتحامی با تسلط به تحمل غم چشمای خاله ش که خیلی وقت بود فهمیده بود برای چیه! با ل

 !روزت مبارک خاله نیکو-

 !چشمای نیکو گرد شد و ابروهاش ناخودآگاه باال رفت

حامی تا قبل از اینکه نسبتش و با نیکو بدونه مامان نیکو صداش می کرد بعد هم که فهمید مادرش کس دیگه یی 

  !بوده و از دنیا رفته به نیکو بسنده کرده بود

 

 !مرش خاله صداش زده بودحاال امروز برای اولین بار تو ع

حامی به سرعت چرخید تا اشک حلقه زده تو چشمهای خاله شو نبینه، سری برای باقی تکون داد و با تنها شاخ گل 

 !دستش به طرف انا که با نگاه حامی غافلگیر شده بود، رفت
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صرار های آوا اومده نگاه آنا رنگ التماس گرفت؛ تو همچین جمع رسمی که تو رودروایسی دعوت رسمی هانیه و ا

 !بود، اگر حامی آبروریزی می کرد دیگه واقعا نمی دونست از خجالت کجا بره

  :حامی شاخه گل و به سمت آنا گرفت با لبخند و چشمهای مهربون لب زد

 !تقدیم شما خــــانــم زرنــــــگـــــار-

ولی جلوی کلی چشم به آنا گل هدیه  طعنه ی حامی اخم به چهره ی آنا نشوند، گرچه صدای حامی و کسی نشنید

 !داده بود

ش و خورد و بی توجه فقط با اخم  "آخ"آنا دست برد گل و از ساقه ش گرفت از شانسش خارش رفت تو دستش 

 !تشکر کرده بود

 !حامی با لبخند چرخید چشمکی به جمع زده و به طرف جوون های فامیل رفت تا با اونها هم سالمی داشته باشه

ه به دستش بود وقتی کسی کنارش نشست به آرومی دستش و باز کرد ساقه ی گل و بین دستمال کاغذی آنا خیر

 !پیچوند و با بوسیدن سرش به طرف باقی جمع رفت

آنا و نیکو هردو از رفتار رمانتیک و مهربونِ حامی و سیامک با بهت تو چشم همدیگه خیره شدن! و به سرعت نگاه از 

 !هم گرفتن

 !جب آنا وقتی برای شام کنار نیکو نشست، نیکو با بی تفاوتیش تاییدش کرددر کمال تع

بعد از شام همه سرگرم صحبت بودند که صدایی فضای خونه ی هانیه رو پر کرد. آنا با کنجکاوی نگاهش و گردوند 

گرفت و حامی تا حامی رو پشت پیانوی خونه ی هانیه پیدا کرد بعد از چند دقیقه آروم آروم آهنگ آشنایی ریتم 

 :باصدای بم و غمگینش شروع به خوندن کرد

 تو روشن می کنی خورشید و هرروز؛

 تو هرشب توی جلد ماه می ری

 بگیر دستامو محکم تا نیوفتم

 زمین می لرزه وقتی راه می ری

ی گرمش چه آنا با اخم به لیوانش روی میز زل زده بود؛ حامی همه جوره مورد توجه جمع بود چه با پیانو زدن و صدا

 !تیپ و ظاهر و اخالق های همه پسندش،خواه یا ناخواه توجه جمعی رو از دختر و پسر به خودش جلب می کرد

 دلم با خنده ی تو گرم می شه

 تو روزهایی که دنیا سرد باشه

 تورو حس می کنم می فهمم اینو

 یه زن می تونه گاهی مرد باشه

نداده دست سرد و لرزونی روی دستش نشست در کمال تعجبش از ذهنش گذشت به تو چه؟ جواب وجدانش و 

 !نیکو کنارش نشسته بود و بهش لبخند می زد

 نمی ترسم از اینکه پیر می شی-

 از اینکه زندگی بی مکث می ره

 تموم ساعتها تسلیم می شن
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 کنار تو زمان برعکس میره

اشت. مثل یه دل آزدگی طوالنی مدت، مثل هنوز با بهت تو چشم های نیکو خیره بود، زن نگاهش رگ غمی عمیق د

 !یه زخم کهنه ی صعب العالج

 تو چشمات عکس یه دنیا می افته

 توی اون چشمای ناز مثل شیشه

 مراقب باش پلک هات و نبندی

 !حواسم با یه چشمک پرت می شه

مشتاق و کنجکاو پشت حامی دستاش و از روی پیانو برداشت و به آرومی با لبخند از جاش بلند شد و به سمت جمع 

 !سرش چرخید.دخترا با جیغ و پسرا با کف زدن بابت زیبا پیانو نواختنش، تعریفش می کردند

 :بهروز که از فامیل های پدریش بود با صدای بلند تری گفت

 حامی امشب مشکوک می زنی؟ حاال کیه که واسه خودش مَردیه؟-

  :با مسخرگی ادامه داد

 

 هاشون سبیل هم دارن؟ نکنه از اوناست که بعضی-

 !آنا سرخ شد؛ بهروز از اول جمع کنار صدف نشسته بود و از دور نگاش می کردند و در گوش هم پچ پچ می کردند

  :حامی خونسرد خندید و گفت

 

 !!اگه مردونگی به سبیل بود که تورو هم جز مردا حسابت می کردن-

  !می به بهروز خوششون اومده بود هوا رفتصدای قهقهه باقی مردای جمع که از جواب دندون شکن حا

 

اخمای بهروز و صدف تو هم رفت! صدف با غرور و تنفر با لباس کوتاه و آرایش غلیظش به آنا پوزخندی زد و سر 

 !تکون داد

نیکو فشاری به دست آنا داد؛ آنا کنجکاو تو چشمای خندون نیکو که از سرشب و بعد از حرکت حامی یه جور خاصی 

 !ید، خیره شدمی درخش

 :هانیه سمت چپ آنا نشست و خیلی صمیمی گفت

 !آنا خانم راحتی؟ چیزی کم و کسر نیست-

آنا با لبخند محجوبش تشکر کرد و با چشمهاش دنبال آوا و هومن که به شکل عجیبی غیب شده بودن، می گشت و 

 !حرص می خورد که اون و تنها گذاشتن و رفتن دنبال شیطنت

تعطیل بود و آنا تو حیاط خونه ی پدربزرگش در حال طناب زدن بود که آوا با سروصدا وارد شد  فردای مهمانی روز

 .و با دیدنش به طرفش دوید

 سالم-

 .آنا از طناب زدن ایستاد و نفس نفس زنون سالم آرومی داد

 !آنا یه چیزی جالب-
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 !چی شده-

 !ی خیلی با کالسه..غذاهاش همه ایتالیایی نحامی امروز همه رو دعوت کرده رستوران )....( نهار بده! وای-

 :ی زیر لب گفت. آوا با هیجان ادامه داد"به من چه این وسط"آنا بی تفاوت سری تکون داد و 

 !دیشب که اونجور ازت دفاع کرد، خیلی ازش خوشم اومد-

گرچه کنجکاو بود  آنا پوزخند زد هنوز نمی تونست ازش خوشش بیاد وقتی هرجور تونسته بود تحقیرش کرده بود!

 !دلیل این تغییر رفتار خصمانه گذشته شو به محترمانه ی دیشب تحلیل کنه

 !اوال تو که غیبت زده بود بعدشم کی گفته بحث من بود-

  :آوا چشمکی زد و گفت

 

 !وقتی شعر و برای تو خوند، خب اونم برای تو بود دیگه-

 آنا بهت زده گفت:چی؟

  :آوا با تعجب خندید و گفت

 

نگو که اصال حواست نبود، تمام دیشب روتو زوم کرده بود؛ تو که همش چشت جلو پاته! بعدشم کیه جز تو از مردا -

 !کم نیاره

 ..بس کن!! رویاپردازی هات و کسی بشنوه فکر می کنه م-

  :آوا با اخم گفت

 

 !بیایدرویاپردازی نیست! بعدشم خودش به هومن گفته بود از تو و آقاجون هم دعوت کنیم، -

  !گاهی کالفه می شد از دست حامی! نمی دونست چی از جونش می خواست که دست از سرش بر نمی داشت

 

 !با اخم گفت: در هر صورت من نمی آم

 !باید بیای-

 .هردو برگشتند طرف صدا؛ آقا جونش با عصا تو تراس ایستاده بود و معلوم بود مکالمه ی دخترا رو کامل شنیده

 !رگسالم آقابز-آوا

 آنا با اخم تکرار کرد: باید؟

 :آقاجونش رو کرد به آوا و گرم و با محبت جوابش داد و از در سیاست وارد شد و رو به آنا گفت

چون از من دعوت کرده و من می خوام برم! تو هم باید باشی من و ببری و بیاری، بابا جان! نکنه این یه کارهم برای -

 دستت بر نمی آد؟ آقاجون پیر و از کارافتاده ت از

 !آنا با حرص سرش و انداخت زیر و به طرف اتاقش راه افتاد

تمام طول مدت ناهار خوردن از حضور حامی صندلی کناریش مستفیض شد!! مونده بود از این همه تغییر رفتار و 

 ..لبخند های بحث برانگیزش؛ چه برداشتی کنه!انگار یادش رفته بود همونی بود که

 !اطرات بد اخالقی ها و بچه بازی های حامیدلش سوخت از خ
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با حرص نگاهی به جمع کرد همه داشتن صحبت های صدف رو در مورد جای دیدنی که با یکی از دوستاش! رفته بود 

 :گوش می دادن؛ با بدجنسی که کم از خودش بروز می داد، خم شد کنار گوش حامی آروم گفت

 !اینجا رو با ریسک باالی پیسی گرفتنش، انتخاب کردیددرتعجبم از اون صندلی که خالی مونده و -

حامی که از اول حواسش به جمع نبود به سرعت چرخید طرف آنا، صورتاشون بدجور به هم نزدیک بود. آنا از 

خجالت فاصله و برق شیطنت نگاه حامی، گُر گرفته و خجالت زده سرش و زیر انداخت و به بشقابش خیره شد و 

 !خی بد موقعش لعنت کردخودش و بخاطر شو

 :هنوز نگاه حامی رو نیم رخش سنگینی می کرد! صدای صدف بلند شد

 !حامی جان غذا خوشمزه بود، مرسی-

 !حامی بدون اینکه بر گرده جواب داد: نوش جونت

 !حــامـــی -صدف

حسابی از دهن یی تحویلش داد دوباره به ظاهر مشغول غذاش که  "چیه؟"حامی بی حوصله برگشت سمتش و با سر 

 .افتاده بود، شد

صدف که از بی توجهی و بدتر از اون توجه عجیب غریب حامی به آنا خوشش نیومده بود، بدون لحظه یی استفاده از 

 :عقل گفت

 !!مامان! به حامی بگو برای روز دختر هم باید به همه ناهار تو این رستوارن خوشکل بده-

 :حامی بالفاصله خندید و با سرخوشی گفت

 !همه؟ یعنی همه ی دخترای جمع تا سال دیگه هستن خدمتمون-

  :صدای هومن به حمایت از حامی بلند شد

 

 !شانس بیاری حامی شوهر کنن، خرجت کمتر بشه-

  :حامی درجواب فقط خندید و زیر لب جوری که آنا بشنوه

 

 !یکی شونو به شدت موافقم-

 !ابروهای آنا از بهت و تعجب باال رفت

ها موقع تقلبی کردن سرش و کمی متمایل کرد با دیدن نگاه خندون و منتظر حامی که کلی گویای حرف  مثل بچه

 .نگفته بود، دوباره به بشقابش زل زد

 !و تا آخر وقت نگاهش و از جلوش بر نداشت

رن بود بعد از خوردن ناهار همه برای قدم زدن تو مسیر فرش شده و زیبایی که زیر مجموعه تبلیغات خود رستوا

 !برای قدم زدن پا گذاشتن! بجز عمو، نیکو آقابزرگ که ترجیح دادن سر یکی از میزها بشینن چای بخورن

آنا به شدت دلش می خواست برگرده خونه؛ به اصرار آوا اومده بود و چسبیده بود بهش، که دیگه نتونن قالش 

 !بزارن باز تنها بمونه

 م بشی؟آنا ول کن دستمو مگه بچه یی می ترسی گ-

 !اتفاقا اون قدر عاقلم که بدونم یه لحظه غفلت تو و هومن گم می شید-

 !آوا خندید و لب به دندون گرفت:ادب داشته باش، یعنی چی؟
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  :آنا نگاه چپ چپی بهش گرد و گفت

 

 !تو بگو یعنی چی؟ مگه به خودت شک داری فکر می کنی حرف بدی زدم-

 !نسفسطه می کنی آنا! می گم دستم و ول ک-

 !منم موافقم-

 :هر دو سر جا خشک شدن! حامی ایستاد کنار آنا و رو به آوا گفت

 !می شه دستش و رها کنید! من باهاشون کار واجبی داشتم-

ی گفت و با زور دستش و از دست آنا بیرون کشید و به محض گرفتن دست هومن هر دو با دو  "با کمال میلی"آوا 

ه شون هوا رفت کاوه و سارا به عقب برگشتند و سری براشون با لبخند تکون کمی جلوتر رفتند و از هر هر خند

 !دادند

تا قبل از تولد صدف اونا هم که ازدواج عاشقانه یی داشتند حسابی از این لحظات و این خلوت ها برای خودشون 

 !ر نشدخاطره داشتند. وقتی خدا صدف و بعد از سالها بهشون داد هم ذره یی از عشقشون به هم کمت

 !آنا خواست راه بیوفته که حامی روبه روش ایستاد و به یکی ازدوراهی ها اشاره کرد: از اینجابرو

آنابا تردید نگاهی به اطرافش کرد به شرط ادب بدون حرف راه افتاد! مسیری که حسابی خلوت بود! ته دلش دعا 

 !دعا میکرد حامی قصد شوخی بدی نداشته باشه

 :قدم می زدن که حامی بدون مقدمه لب زد قدری توسکوت کنار هم

 می شه بپرسم قصد ازدواج داری یا نه!؟-

 :آنا جا خورد اما به خودش مسلط شد و به سرعت جواب داد

 !قصد ازدواج ندارم-

 !حیف شد! چون من داشتم-

کرد به  آنا با بهت چرخید سمتش، حامی با همون اخمی که از سیاوش موقع عصبانیت به خاطر داشت نگاهش می

 :سختی بریده بریده جواب داد

 !چ.. بِ..!!!به من هیچ ارتباطی نداره آقا-

 :چرخید ازش بگذره که با جمله ی حامی سرجاش میخکوب شد

 !از کیان مستوفی چه خبر، خانم نیکوند؟-

 :آنا که از بحث مسخره ی حامی خوشش نیومده بود با لبخند عصبی چرخید سمتش

 من از کجا باید بدونم؟-

 :حامی به قدم باقی مونده رو برداشت و رو در روش با جدیت گفت

 !آخه من ازش خبرای دسته اول دارم-

 !فک آنا لرزید با صدای لرزونی گفت:منظورتونو متوجه نمی شم

 !!از عذاب وجدان گذاشته از ایران رفته! وصیت نامه ی اصلی رو هم برام فرستاده االن دست وکیل جدیدمه-

  .با وحشت عقب رفت و مسکوت و وحشت زده به صورت جدی حامی خیره شدآنا یه قدم 

 

 :حامی کالفه سری تکونی داد و با مسخره گی گفت
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 !نه واقعا می خوام بدونم! فکرکردی می ذارم حق من و باال بکشید-

 (سکوت)-

 !ج من و تو حرف زده؟جواب بده..اما نه قبل از جوابت به من بگو چطور پدرم تو وصیت نامه ی اصلیش از ازدوا-

جیرینگ شکست، تمام تحملش شکست، خم شد به جلو، انتظار همچین مکالمه یی رو توی خوابش هم نداشت از 

 !شدت ضعف نشست رو زمین

کفشای حامی تو محدوده دیدش بود. حامی یه قدم عقب رفت و دوباره سرجاش برگشت، نشست رو زمین کنارش و 

 :شروع کرد حرف زدن

 ه اون خوابگاه مهمه، نه تو! بهم بگو چطور خودت و جای زن پدرمن جا زدی!؟ و از اون مهم تر چرا زدی؟برای من ن-

 (سکوت)-

 :حامی کالفه از سکوت زن داد کشید

 ...به من بگو لعنتی! چطور تو زن پدرم بودی! بعد پدر من، همچین خواسته یی از من داشته-

بخاطر به باد ندادن آینده ی دختری که بهش پناه اورده بود و با خودش بهتر می دونست، چرا! می دونست پدرش 

اولین و دم دستی ترین احساس، بهش عاشق شده بود ازش درخواست ازدواج کرده بود. خود حامی خوب می 

دونست، فقط می خواست این زن لب باز کنه حرف بزنه، از جاش کالفه بلند شد هیچ رقمه به این زن نفوذی نداشت، 

 :این جور خمیده دیدن و سکوتش و هم نداشت.گوشی همراهش زنگ خوردطاقت 

 سالم-

-... 

 !تو ببرش! آناهید و من میارم-

-... 

 !کری!! کاری که بهت گفتم و بکن-

-... 

 !تو نمی خواد حرفی بزنی، خودش می دونه-

-... 

 باشه! تو برو دایه ی مهربان تر از مادر..خداحافظ-

 :ذاشت و رو به آنا گفتگوشی رو تو جیبش شلوارش گ

 !تا حرف نزنی، هیچ جهنمی نمی تونی بری-

 .با اخم کمی عقب تر رو نیکمت دو نفره یی نشست و به جلو خم شد

 .بعد یه ربع دست کرد جیبش سیگار دراورد شروع کرد، سیگار کشیدن

 !خیره شده بودبعد از نیم ساعت، کالفه یه مسیر و می رفت و می اومد.و به زنی که با بهت به جلوش 

 !یعد از یک ساعت با گوشیش مشغول گیم زدن شد

 .بعد از دو ساعت، سیگار بعدی، یک ساعت بعد، سیگار و سکوت

هوا داشت تاریک می شد هردو با لجبازی سکوت کرده بودند! نه آنا قصد شکستن سکوتش و داشت نه حامی قصد 

 !اصرار بیشتر
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زن و مردی که یکی وسط جاده نشسته، یکی رو نیمکت با اخم در حال خانم و آقایی از مسیر رد شدن، با دیدن 

 !سیگار کشیدنِ با کنجکاوی از مسیرشون برگشتن

صدای اذان خفه یی از دور تو محوطه پیچید، باالخره آنا بعد از چند ساعت تو جاش تکونی خورد؛حامی پوزخند و 

 !گیج و سردرگم از جاش بلند شد هیچی نگفت. آنا

 :عقب برگرده یه قدم بر نداشته، حامی آخرین تیرش و رها کردچرخید به 

تو بهش قول داده بودی ازدواج کنی؛ اون قول و بخاطر اثبات عشقت دادی! حرف نزدنت زیر سوال بردن عشق -

 !دروغین ته

 :آنا بدون اینکه برگرده با صدای دورگه لب زد

 تو از عشق چی می دونی؟-

آنا ایستاد؛ قدش ازش بلند تر بود دلش میخواست دست بندازه گردنش، بهش بگه حامی از جاش بلند شد پشت سر 

 !نمی دونم عشق چیه؟ فقط این و می دونم هر چی هست تو وجود تو حسش می کنم

 :حامی با صدای جدی لب زد

 مثل آهن ربا آدم و به طرف کسی می کشونه که فکرش هم تو ذهنش خطور نکرده، مثل مترجم نگاهش و ترجمه-

 ..می رکنه، دردش و حس می کنه و

شما که این حس و چشیدید، فکر می کنم نیازی نباشه براتون توضیح بدم چرا پدرتون و تو شرایط سخت قرار دادم -

 !که باهام ازدواج کنه

 فک حامی از حرص رو هم سابیده شد: کرد؟

 چرا مهمه؟-

 !مورد گذشته ش می دونمبرام از پدرم دونستن مهمه، مخصوصا حاال که همه چی رو در -

 !آنا تو جاش تکونی خورد؛ شوک پشت شوک، هرگز فکر نمی کرد یه ناهار به همچین صحبتایی کشیده بشه

 ا..ز ک..ی؟-

 !از خودت-

 آنا به سرعت با نگاه پرسشگر برگشت سمتش: من؟

ه شو با نگاه از نظر حامی تمام اجزای صورتش، اخمش، نگاه خسته و درمونده ش، دستای لرزون و صورت رنگ پرید

 :گذروند و مسلط به احساسش گفت

 !بابا دفتر خاطرات تورو ارثیه بهم بخشید-

 :مکث کرد و با طمانینه تو چشمای خمار و خسته ی آنا جواب داد

 ...عشق تو رو..و گذشته ی-

ی تیز و برنده یی که پوفی کشید و پشت به آنا ایستاد. آنا دورش زد و روبه روش ایستاد.جمله دوپهلو بود. دوپهلو

 .قلب آنا رو پاره پاره می کرد

 ..عشق من و؟ چطور عشق منو به شما بخشیده؟ وقتی مال خودش بوده!من..من..من-

 .حامی مشت فشرده شو تو جیب شلوارش بیشتر تو هم فشار داد و خیره به حرکات نسنجیده و هیستریک آنا بود

 :ه یی که بتونه حسش و توصیف کنه ناامید از پیدا کردنش لب زدآنا کالفه اطرافش و نگاه کرد دنبال یه جمل
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من قلبم و بهش دادم؛ اما نفهمید! هیچ کس نفهمید!! هیچ کس نیازای من و خواسته های من و درک نکرد!پدربزرگ -

 ..ساله خانواده مو می خوام! خاله برادر من و برد 2درک نکرد، من 

 :داد و با مستاصل با صدایی که می لرزید، اضافه کردآنا با دستای لرزونش عدد دو رو نشون 

گفت..گفت ..همش دوسال پیششون باشه بعد میارنش پیش من!! من خواهرشم من..من..من..باید ..مواظبش می -

بودم..من..من بیشتر از خاله ..بهش احتیاج داشتم!من ..نمی خواستم برای دیدن تنها عضو باقی مونده ی خانواده م.. 

 !ونی!! خونه ی خاله مبرم مهم

 !!آناهیـــد-

نـــــه!! توهم درک نمی کنی!! هیچ کس نمی کنه! خانم جونم مرد، دیگه هیچ کس نبود به درد و دالی من گوش -

بده!! همه می گفتن آنا توداره؛ آنا مغروره آنا محکمه...نــبـودم..نـبودم...هی چ کس پای حرف دلِ من نمی نشست 

 ...که براش حرف بزنم

 :انگار که چیزی یادش اومده باشه فریاد شادی کشید

 !هه چرا..چرا.. سیاوش گوش می داد..سیاوش انگار گوش می داد؛ یعنی فکر می کردم گوش می ده ولی نمی داد-

 :نگاه دل گیرش و به صورت حامی داد

 ...پدر مثال منطقی و باشعورت هم درک نکرد و حرفم و نفهمید! تو می فهمی توی-

ص نفس نفس می زد و برای پیدا کردن یه حرف بد؛ یه فحش، یه بی احترامی ذهنش و می گشت. حامی با حر

 :غمگین لب زد

 !نادون-

 :سرش و به تایید و دیوونه وار تکون می داد و یه ریز تکرار می کرد

 دآره...آره..نادون هم خوبه..بهت می آد..بهت می آد نادون...می آد..می آد بهت نادون هم می آ-

 !دستاش به شدت می لرزیدن

نگاهش خالی از هوش و حواس بود. حامی نزدیک ترش شد دستاش و گرفت آنا به شدت تکونی خورد و نگاه خود 

 .گم کرده شو تو چشمای متاسف حامی داد

 :به سرعت غرید

!! مثل اون..که تو!!!..توهم دلت می سوزه؛ آره؟ می سوزه؟ نادون تو هم دلت برای من می سوزه، آره؟ مثل پدرت-

 ..دلش سوخت گفت...زن و شوهریم

  :زجه زد

 

نبودیــــم...ما هیچوقت مال هم نبودیــــم.. همه شون سر دلم، کاله گذاشتن بی رحم ها...مسخره م کرده بودن، بی -

 عاطفه ها...که عشق و از سرم بندازن

افتادن به بغل گرفتش دستای لرزونش و بند زانوهاش سست شد بی حال رو زمین سقوط می کرد که حامی قبل از 

 :یقه کت حامی کرد و آروم و درمونده لب زد

دودستی پیشکش ... تو هم مهم نیست، چیزی که من هستم..می خوای با شرط و شروط یکی دیگه ازم بسازی-

 ..دیگرونم کنی..میدونم..خوب می دونم..می شناسم جنس این نگاه هارو...با تاسف... با ترحم
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 :می بیشتر تو بغلش به خودش فشردش؛ تو چشمهای حامی نگاه خالی و مات شو داد و گفتحا

 ..خیلی شکل پدرتی..چشمات..چشمات..چشمات مثل ..سیاوشه-

دست راستشو باال اورد تا چشمای حامی، حامی پلک زد با تمام کنترلش تو مهار احساسش، قطره اشکی چکید رو 

  گونه ش؛

 

 :و پس کشید و با خستگی پیشونی شو به سینه ی حامی تکیه داد و با آخرین قواش ناله کردآنا آهی کشید و دستش 

 ...من هیچ وقت به هر چی خواستم، نرسیدم..هیچ وقت-

 .به ساعتش نگاه کرد؛ ساعت یازده شب بود و آنا هنوز تو ماشینش غرق خواب عمیقی بود

 :تماس آقابزرگ و جواب داد صفحه ی گوشیش روشن شد به آرومی از ماشین پیاده شد و

 !سالم-

 چه بالیی سر نوه ی من اوردی؟-

 !سالم عرض شد-

 :پیرمرد مکثی کرد و آروم تر با بدخلقی سالمی گفت. حامی بدون وقت کشی توضیح داد

 !االن در خونه تونیم..خیلی وقته اینجام! دوسه ساعتی می شه..خوابه! نمی خوام بیدارش کنم-

 ؟اینجا؟ درخونه ی من-

 !بله! می تونید تشریف بیارید، ببیندید نوه تون و کاریش نکردم-

 :پیرمرد از پارازیت بدموقع حامی جوش اورد

 ..حق نداری دست بهش بزنی!! این دختر چینی بند زده ست!! تا شروطی که گذاشتم انجام ندی نمی ذارم-

خونه زندگیم و ول کنم بیام داماد سرخونه هر چی گفتی؛ گفتم به روی چشم! ولی آخریش و زور می گی آخه؟ من -

 بشم؟

همین که گفتم!! من به تو کوچیکترین اعتمادی ندارم! اگه بخاطر اون پدر شریف و خدابیامرزت هم نبود امکان -

 !نداشت به دامادی قبولت کنم

بود.حامی با  حامی با رضایت خندید؛ آقابزرگ تو تراس ایستاده بود و عصا و گوشی به دست از دور نظاره گرش

 :شوخی گفت

فعال کارم لنگته!! ولی بعدش می برمش از این قاره بیرون تا یه خرده به دوریش عادت کنی..بده آقابزرگ این همه -

 !!وابستگی

  :آقابزرگ با لحن از خود متشکری گفت

 

 !تو بخوای بری هم نوه ی من باهات نمی آد-

 حامی زدش به بدجنسی و گفت: امتحان کنیم؟

  :زرگ از حرص تو گوشی غریدآقاب

 

 !!اول بزار ببین زن تو می شه بعد نقشه بکش براش-
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آی آی آی زدی جاده خاکی ها!! با ما به از این باش دیگه!! بده می خوام نوه تو از ترشیدگی در بیارم شیرین سی رو -

 !داره، نه؟

 !ت جلو دهنشآقابزرگ پدرسوخته یی نثارش کرد که حامی بلند خندید به سرعت دست گرف

 :آقابزرگ بی مقدمه گفت

 تا کی ممکنه بخوابه؟-

واال..درستش این بود که همون بیمارستان امشب تحت نظر بمونه! خودش نخواست، لج کرد حالم خوبه می خوام -

 !برم خونه! ولی با توجه به تزریق مسکنی که بهش شده بعید نیست امشب وتا صبح یه کله بخوابه

 :فکری گفتآقابزرگ مکث کرد و 

 !نمیشه که اینطور!! پس بیارش داخل استخون درد نگیره نشسته-

 !!حامی شوخ خندید وگفت: آقابزرگ!!! خدا؛ نامحرم، شیطون، جهنم

 !خفه شو پسر! من بهتر می دونم یا تو؟ بیارش داخل، زودترم از جلو چشمم گم شو-

 :حامی با خنده جواب داد

 آقابزرگ؟ گفته بودم خیلی دوست داشتنی هستی،-

بوق بوق بوق..سری تکون داد و در ماشین و باز نکرده در خونه با تیک باز شد. در و کامل بازکرد و با احتیاط زیر پا و 

کمر آنا رو گرفت و به یه حرکت بغلش کرد، آنا تکونی خورد و دوباره به خواب رفت و حامی نفس آسوده یی کشید 

 !و به طرف خونه راه افتاد

ود پا می ذاشت اتاق آنا؛ آقاجون هم با نگاه غضب آلودش اجازه ی فضولی بیشتر نمی داد آنا رو تخت می دفعه اولی ب

  .ذاشت که تکونی خورد و گیج و منگ آستین کت حامی رو گرفت

 

 !آقاجون و حامی با هم جا خوردن.آنا بدون باز کردن چشماش لب زد: تنهام نذار

 !کنارش افتادو به ثانیه نکشیده دستش شل شد و 

حامی که با همین یه کلمه ی گویای یه عالمه درد و رنج و تنهایی آنا، حسابی دگرگون شده بود با خنده ی مصنوعی 

 !برگشت سمت آقابزرگ، پیرمرد بدون خجالت اشک می ریخت

 !هبدون حرف ازکنارش گذشت، حس می کرد قلبش از بعد ازخوندنِ خاطرات پدرش روز به روز سنگین تر می ش

 .دستش به دستگیره در نرسیده آقابزرگ صدای گریه ی خفه ش فضای خونه ش و پر کرد

حامی با سرعت از خونه از چهار تا پله ی در ساختمون پایین رفت وحیاط و با سرعت طی کرد و در خونه رو بست و 

 .پشت فرمون ماشین ننشسته بغض مردونه ش ازصبرو تحملِ مظلومانه ی آنا شکست

 چهارم شروع فصل

با خستگی پلک هاش و ازهم باز کرد؛ تو اتاق خودش بود؟ تکونی به تن کوفته و سنگینش داد و تو جاش نشست 

  !هنوز لباس های دیروز تنش بود

 

 !نگاهش و به روشنی بیرون داد. مچ دستش و با خستگی باال گرفت، ساعت ده صبح بود

 !در حال نظارت بر رفت و آمد دانشجوهاش می بود اول هفته بود و باید این زمان پشت پنجره ی اتاقش
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 !نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد

 !سرش گیج رفت و دوباره سر جاش نشست به این سرگیجه ها و تلخ کامی ها عادت داشت

با سستی از جاش بلند شد و از اتاقش بیرون رفت. مستقیم بعد از شستن دست وروش آماده ی رفتن به سمت 

 .د که صدای آقا جونش سرجا نگهش داشتخوابگاه بو

 !علیک سالم-

 :برگشت به سمتش، پیرمرد لبخندی زد و به جد ادامه داد

 !صبحت بخیر باباجان-

با صدای خفه به سالمی اکتفا کرد، همراهش زنگ خورد با دیدن شماره خوابگاه پوفی کشید و مشغول حرف زدن 

 .شد

 :حن غریبه یی گفتبعد از تماسش به سمت آقاجونش رفت و با ل

 ..دارم می رم! به امیر بگید بیاد پیشتون! این-

 :کاغذی روگذاشت رو میز و ادامه داد

این همون محضری بود که شما و سیاوش با مسخره کردنم بازیم دادید، زرنگار سراغی از من گرفت بهش بگید -

 .جواب سواالتش و از اینجا بگیره

 :ر و مرتب می کرد با طعنه ادامه دادکش چادرشو انداخت و همونطور که چاد

 !!از یه مشت دغل بازِ سند ساز-

جواب آقاجونش یه نفس عمیق بود. تومسیر راه به آخر ماه فکر کرد، آقاجونش وقت جراحی داشت و نمیدونست 

 !قبول میکنه بره یا نه! گرچه با اخالقی که ازش میشناخت عمرا همچین رضایتی می داد

  !پرت کرد جای دیگه که راست کنار حامی افتاداز حرص افکارش و 

 

با یادآوری دیشب و حمایت هاش موقع بد حال شدنش با خودش فکر کرد یعنی چه مرگش شده؟ واقعا خوابگاه 

 براش مهم نیست! اون که می گفت براش مهم نیست پس این نگاه ها و جلب توجه های یهوییش دلیلش چیه؟

 ه دیگه اذیتش نمی کرد؟نکنه اونم دلش براش می سوخت ک

 

  !یعنی حامی واقعا نمی خواست بخاطر بدست اوردن خوابگاه به چیزی مجبورش کنه؟

 

 !!!حامی رو نمی فهمید و این موضوع کالفه ش می کرد

می ترسید از روزی که این حامی که نمی شناخت از روی لجبازی یا بدست اوردن خوابگاه ازش چیزی بخواد..چون 

 !هرکسی می دونست بخاطر قولی که به سیاوش داده بود، زبونش برای نه گفتن نمی چرخیدخودش بهتر از 

  !گرچه اعتراف می کرد حامی از هر لحاظ می تونست کیس مورد نظر هر دختری باشه

 

 !!اما نه اون، اونی که با بیماریش، اخالق و عقایدش با حامی مثل شب بود و روز

 !!اصال حامی زن نمی خواستحامی زنی مثل اون و نمی خواست! 
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 :شونه هاشو و باال انداخت و زیر لب گفت

 !زن می خواست تا االن گرفته بود؛ اون لعنتی فقط دنبال خوش گذرونیه-

 !آخر مرداد ماه بود به شدت عصبی بود و هرکاری رو از وسواس چندبار و چندین مرتبه انجام می داد

ش زد! جوری که آنچنان سر آوا داد کشید که گوشی روش قطع خبر کنسل شدن جراحی آقاجونش، بیشتر آتیش

 !شد

 !آخر شب دو دل به شماره ی ناآشنایی که خودش و حامی معرفی کرده بود و اصرار داشت جواب بده، زل زد

ترجیح می داد از حامی دور بمونه تجربه بهش ثابت کرده بود این پدر و پسر جاذبه ی قوی برای شعله ور کردن 

 !ش دارناحساسات

 !نمی خواست درگیر حامی بشه، تجریه ی سیاوش براش بس بود

حامی جذاب بود، می دونست چطور باید باشه! اونشب مهمونی رفتارش و با دخترها دیده بود! لبخندهاش، ژست ها و 

تر فیگورهاش، همه و همه باعث شده بود اون شب حامی با اینکه بقول دیگران از همیشه ساکت تر بود اما بیش

  !معرض توجه بود

 

 !آنا دنبال همچین مردی نبود، مردی که نگاهها رو دنبال خودش بکشونه و توجه جلب کنه

 !آنا دنبال کسی بود که مال خودش باشه! نگاهش، قلبش و روحش

 !خوبا از سرش پریده بود خوابگاه خامشو بود و بجز تک و توک چراغ روشن اتاق ها باقی خواب بودند

شید و مشغول قدم زدن تو حیاط خوابگاه شد. درختایی که سفارش کاشتشونو داده بود حسابی سر نفس عمیقی ک

 !بلندکرده بودند و مامن امنی واسه نشستن و گریه کردنش بود

نزدیک درختا از شنیدن صدای خنده ی ظریفی اول جا خورد و به سرعت اخماش تو هم رفت. با ابروهای درهم 

صدا رو گرفت. صدا واضح تر و واضح تر می شد تا جایی که تونست تشخیص بده صدای  بیشتر نزدیک شد و دنبال

 !نازو نیاز زن و مردی بود

با ابروهای از بهت باال رفته بیشتر بین درختا رو گرفت تا در کمال تعجبش پسری رو دید نیمه پوشیده روی زمین 

و چیزی زیادی تنش نبود و هردو فارغ از اطراف در  نشسته و به درختی تکیه داده بود و دختری رو پاش نشسته بود

 .حال زمزمه های عاشقانه بودند

به اطرفش چشم گردوند نور پایه ی بلندی که برای روشنایی زیردرختا کار گذاشته بودن برای دیدن اشخاص کافی 

 !نبود

 :جلوتر رفت صدای دختر در اومد

 !هـــی تو چقدر حرفه یی هستی-

  :اغواکننده یی جواب دادپسر با لحن 

 !کارای دیگه هم بلدما!! می خوای؟-

 :دختر خندید و یکی آروم تو گوش پسر زد! دست کشید رو صورت پسره و روش خم شد و با لحن دلبرانه یی گفت

 ...اگه همه کارات درست باشه چرا که ن-

 صدف!؟-
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 !دختر مشغول شد و گویا صدای خفه و ناباور مدیرش و نشنیده بود

پسر همزمان خندید و از پشت بند لباس دختر و باز کرد و قبل از اینکه دستش به دختر برسه، آنا مثل آتشفشان 

 :غرید

 !دستت به دختر مردم بخوره! هر چی دید از چشم خودت دیدی-

صدف از جاش آنچنان کنده شد که از روی پای پسر به عقب پرت شد، لباسش شل افتاد کنارش و آنا با تاسف 

 !اهش و از صحنه ی مقابلش گرفت و عوض تاسف با خشم زل زد به پسرنگ

پسر که دید اوضاع زیاد جور نیست و تعریف مدیر خوابگاه دخترا رو تو دانشگاه زیاد شنیده بود با چنگ زدن به 

 .پیرهنش روی زمین حتی نایستاد جواب بده و با دو از مهلکه گریخت

 !ز حرص زیاد مثل تمام حالت های عصبی شدنش، حرفاش فراموشش شدآنا اما از حرص به خودش می لرزید. ا

 :نگاهش و از زمین به صورت بهت زده ی صدف داد. با دلسوزی، تاسف، ترحم لب زد

 !مَگِه تو چــی کَََم داری؟-

 !صدف که تازه به خودش اومده بود به مدیرش پشت کرد و مشغول پوشیدن لبالساش شد

 .....می گرفت و چند لحظه قبل دربر با نامحرم آنا تلخ خندید، از اون رو

 !صدف مثل همیشه محق ایستاد و با اخم زل زد تو صورت درهم آنا

 !دقت کنی، هیچی کم ندارم-

 :آنا به فعل جمله مفرد جمله ش پوزخند زد

 !مطمئنید، چون داشتم چیزی دیگه یی می دیدم-

 :صدف ازحرص دندوناش و رو هم سابید وگفت

 ..مثل تو دستشون بسته نیست؛ زندگی میکنن، کیف دنیا رو می برن؛ حق طبیعی هر آدمهمه که -

 :آنا با ریز بینی رید وسط حرفش

دست من بسته ست؟ منظورت پوشش منه، اون محافظ جسم منه!! نه روحم! روح منه که گرایشش به لمس لذت -

 ..هایی که دوام داشته باشن نه اونقدر کم دوام که

 :جای خالی پسر نگاه کرد و ادامه داد با تحقیر به

 !که حتی نتونن ازم دفاع کنن-

 :صدف یه قدم جلو برداشت حاال فاصله ش با مدیرش یه قدم بود بخاطر قد بلندش صورتش مقابل آنا بود

 فکر کردی عمرم و پای همچین کسایی می ذارم -

  :تلخ خندید و ادامه داد

 !مقطعی بوداشتباه نکن این فقط یه خوش گذرونیه -

 :آنا به برگشت به عقب پشت به صدف ادامه داد

 !هرجور زندگی کردی و می کنی دختر خانم؛ اینجا ایرانه! مقیم این کشوری به این کشور احترام بگذار-

 !من اینجارو قبول نداره و نداشتم کشور من ایتالیاست حتی اگه توش زیاد زندگی نکرده باشم-صدف

 :داد و با جدیت گفتآنا سری از تاسف تکون 

 ..اینا دیگه به من ربطی نداره. فقط این و بدون این خاک، این کشور احترام داره! لطفا بخاطر غرب زدگی خودت-
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 :نیم چرخ زد به سمتش

 !این خاک و این خوابگاه و به گند نکش! چون مرتبه ی بعد به سختی تو دهنی می خوری-

 :با بهت به سمتش چرخیدبه قدم دوم نرسیده از جمله ی حرصی صدف 

آرهـــ؟! برای من جانماز آب نکش لطفا! فکرکردی اگه خودت سالم بودی همین کارا و نمی کردی؟ هرکی ندونه -

 ...من که می دونم تو با همین پوستت خودت و آویزون پیرمردا می کنی ارث و میراثشونو باال بکشی بعد

 !ه ش کرده بودصدف با بهت عقب عقب رفت؛ سیلی آنا بدجوری شوک

 :آنا با صدای جیغی فریاد کشید

لعنت؛ لعنت، لعنت خدا بر هرچی آدم ظاهر بینه...دختره ی خودبین؛ من سالهاست اثری از بیماری رو تنم نمونده -

چادر و بخاطر دلم سر می کنم! بخاطر غیرتم رو تنم، رو جسمم، رو زیبایی هام!! تو چی می فهمی؟ تو هیچی نمی 

 !یچی ازمن و زندگیم نمی دونی...ازدردی که نه بخاطر بیماریم، بخاطر دید امثال تو کشیدمفهمی!! تو ه

 !!چرخی زد و دوید به سمت خوابگاه، بیشتر صالح نبود اشک هاش و آدم کوته بینی مثل صدف ببینه

 !صدف مدتها بود از خوابگاه رفته بود؛ آنا صالح ندید ماجرای اون شب و کسی بدونه

چیزهایی که به واسطه ی آوا شنیده بود؛ صدف بخاطر اینکه بعد از سالها باردار نشدن مادرش به دنیا  با توجه به

  !اومده بود

 

پدرمادرش لوس و از خودمتشکر بارش اورده بودند و بجز سرپوش گذاشتن رو اشتباهش به واسطه ی عالقه شون 

 !گره یی از هیچ مشکلی باز نمی شد

و از اون شب به بعد مشغول کرده بود، چیزی که از اموال سیاوش به اون نرسیده جمله ی صدف بدجوری ذهنش 

  !بود!همش به نام سیامک شد

 

یادش اومد پدرصدف به امید ارثیه اومده بود! با خودش فکر کرد یعنی مشکلشون حل نشد که صدف هربار خصمانه 

 !تر باهاش برخورد می کرد

ید سیامک با سرمایه یی که از پول خودش و سیاوش باقی مونده بود، داد به اما نه!! اون روز تو رستوران خودش شن

 !کاوه تا باهاش کار راه بندازه و سودش نصف برای حامی باشه

 !پس علت این همه نفرت صدف از چی بود؟

  !هر چی فکر کرد جز خاطره ی برخورد همون روز اول، چیزی یادش نیومد

 

ست؛ دستش از اون سی دی که فیلم تولدی که بعد از باز شدن پای کیان به بد حرف زده بود! خودش خوب می دون

زندگیشون، با کمکش برای سیاوش تولد گرفته بود و ضبط شده بود و با پخشش جلوی همه و برخورد امیر حسابی 

 !ناراحت بود! یعنی صدف از همون وقت ازش ناراحت شده بود؟

 !به ارومی وارد اتاقش شد و جعبه کادو پیچی رو میزش گذاشتدر زده شد به عقب برگشت شیدا با لبخند و 

 :با کنجکاوی گفت

 !این چیه شیداخانم؟-

 !خانم یه کادوی ناقابلِ مامانم گفت براتون بخرم و بهتون بدم که ازتون تشکر کنه-
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 !باتعجب گفت:تشکر؟

 :سرش و تکون داد و لبخند شیرینی زد و جواب داد

تعریف میکردم! مامانم خیلی خوشحال می شد و می گفت خیالش راحته که با وجود شما که وقتی از شما تو خونه -

 !انقدر نگران مایید مشکلی برامون پیش نمی آد

 .آناخندید و شیدا با ذوق به خنده ی نادر مدیرش خیره شد

ید رنگ؛ رو کرد آنا با ذوق دست برد جعبه رو باز کرد حتی یادش رفت تشکر کنه. از دیدن یه لیوان بزرگ سف

 !استفهامی به شیدا

 :شیدا که از دیدن سادگی و خوشحالی مدیرش ذوق کرده بود، گفت

خانم از تولد ژاله ازتون عکس داشتم بردم عکس و دادم چاپ کنن روش حاال هروقت چیزی داغ بریزید توش -

 !عکس ما ظاهر میشه و یاد ما می افتید

 :ت خم شد رو صورت شیدا و بوسیدشآنا با سرخوشی خندید و نا غافل با محب

 !!وای خیلی خوشکله دوسش دارم-

شیدا با بهت و متحیر از مدیر خشک و سنگینش خیره روی آنا بود که گوشیش زنگ خورد، هنوز تو کف خوشحالی 

 :بچگانه ی مدیرش بود که با دیدن شماره هول کرد

بگم، من درسم تموم شده اما بهم اجازه بدین هروقت دلم وای یادم رفت بابام بیرون منتظرمه!!من باید برم..خواستم -

 !براتون تنگ شد، بیام دیدنتون

 :آنا لیوان و به بغل گرفت و با چشمای درخشانش گفت

 !من از خدامه عزیزم!! برو به سالمت! تبریک هم می گم برای مدرکت-

 !و مهربونش از اتاق مدیریت خارج شدشیدا با احترام دست داد و بعد از آروزی موفقیت بیشتر برای مدیر جوون 

 :آنا لیوان به دست رفت پشت پنجره

 !واییی سیاوش می بینی؟؟ تابحال کسی بجز خانواده م بهم کادو نداده بود-

نگاهش و از آسمون به دانشجوهایی که برای دوهفته به خونه هاشون می رفتن تا اول ترم جدید سر کالساشون 

 .برگردن داد

 :داد کشید صدف با عصبانیت

بیشعور بهت می گم هیچ کس نیست! همه رو دک کردم رفتن! حتی پول دادم به خیلی از بچه ها که بخاطر خرج -

 !سفرشون مونده بودن

-(...) 

کری می گم هیچ کس..خودش تو خوابگاه تنهاست، هشت به بعد برو که خدمه رفته باشن روستاشون..رمز هم که -

گاست رو تابلوش هم می تونی پیداش کنی بعالوه ی سه تا صفر! فقط با شروین اگر یادت رفت سال تاسیس خواب

 !برو

(...) 

آره حتما.ببین یادت نره برام اچ دی ازش فیلم بگیر! رو صورتش خوب زوم کن وقتی داری ترتیبش و میدی دلم -

 !می خواد تا آخر عمرش یادش بمونه دست رو من بلند نکنه

(...) 
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که تجاوز به نظر بیاد! گیجش کن چه میدونم یه جوری که معلوم باشه خودش خواسته که بعدا نه!! یه جوری نه ها -

 !بتونم ازش حق السکوت بگیرم جلو داییم

... 

 !گند نزنی ها پیام! حسابی وسیله با خودت ببر-

... 

 !شونیدهیچ کس و نداره بهش سر بزنه که بخواد سرزده وارد بشه. فقط سریع جمعش کنید، صورتتونم بپو-

... 

 !باشه خبر شو به من بده-

.. 

باشه ببین، اسمشو حتما تو فیلم بیارین ها، اسم اصلیش آناهیده ولی صداش میکنن آنا..بگو آناجون که صمیمی تر به -

 !نظر بیاد

... 

 !ببینم چه میکنی، شیرینی تو هم محفوظه..بای-

مدیرش در برابر صدای سیلی که تو  "نمی دونی؟تو هیچی ازمن و زندگیم "به صفحه ی گوشیش خیره موند؛ صدای 

  !گوشش پیچید کمتر بود

 

وجدان شو بی خیال رها کرد و به عقب برگشت که برای سالم، احوالپرسی با خانواده ی داییش پایین بره که با دیدن 

 !صورت مبهوت و رنگ پریده ی حامی سرجاش میخکوب شد

 :با اضطراب لب زد

 میکنی؟حامــی تو اینجا چیکار -

 !حامی از صدای صدف تکونی خورد انگارتازه داشت چیزهایی رو که شنیده بود کنار همدیگه می چید

 :یه قدم با ناباوری به جلو برداشت

 داشتی چیکار می کردی؟-

 :صدف برای رد گم کنی گفت

 .وای چه خوب شد امدی اتاقم می خواستم این و نشونت بد-

 :کرد. حامی غریدمچ دستش بین دست محکم حامی گیر 

 بگو داشتی چه غلطی می خوری؟-

 !!حامی-

 داشتی برای آناهید نقشه می کشیدی؟-

  :صدف پوزخندی زد و گفت

 

 .چیه؟ نکنه گلوت پیشش گیر کرده! قابل توجهت اون محر-

 !سیلی اول! صدف با بهت عقب رفت

 !فقط جواب من و بده-

 !به تو چه؟-
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 :سیلی دوم صدف بغض کرد و داد کشید

 ..وحشی دست رو من بلند میکنی؟ آره من نقشه ریختم بزنن ج.. بدن دلم خن-

 !مشت اول.جیغ صدف

 دروغ می گـــی؟-

 ... حقش بود زنیکه ی-

 !مشت دوم افتادن صدف رو زمین

 !گفتن صدف "مـــامان"لگد اول، صدای فریاد 

 !لگد سوم ناله ی صدف

 !!مشت و لگد، صدای جیغ عمه ساراش

 !یاد بچه مو کشتی، عمه شمشت و لگد، فر

 !آنا نمی شنید "تنهام نذار"مشت و لگد، هیچ صدایی رو جز صدای 

 !مشت و لگد، صدای جیغ وحشت زده ی هانیه

 !مشت و لگد، جیغ گریه ی عمه ش

هانیه که از سرو صدا باال اومده بود از ترس سرجاش خشکش زده بود؛ سارا از دور با وحشت التماس می کرد تنها 

 !و از زیر دست و پای حامی که بدون حرف و با خشونت فقط میزد، رهاش کننبچه ش

 !نیکو با وحشت خودش و به در اتاق رسوند! از دیدن صحنه ی مقابلش بهت زده یه قدم به عقب برداشت

تنها  از غیرت دیدن این صحنه براش خاطره ی سالها پیش و زنده می کرد، خاطره یی قدمی از شوهرش سیامک که

  !ادرش و می زد و فحش می دادبر

 !به سختی به خوشد مسلط شد و با خشم جلو رفت دست حامی رو عقب کشید و ناغافل زد تو گوشش

 !حامی از زدن دست برداشت زل زد تو صورت زنی که تا قبل از گند پدرش کم براش مادری نکرده بود

 :داد کشید از ته دل

  !!کنی!! باید بکشمشبرای این دختر خراب دست رو من بلند می -

خیز برداشت سمت صدف که بیهوش شده بود، عمه ش از فرصت حواس پرتی حامی استفاده کرد و جلوی تنها بچه 

 !ش که بعد از سالها نصیبش شده بود سینه سپر کرد

 :حامی هیستریک داد کشید

 !بکشش!! بکش این فاسد رو.. چیزی بشه..بخدا چیزیش بشه، خودم می کشـــمــــش-

با سرعت از اتاق صدف بیرون زد از بین هومن و آوا که تازه رسیده بودند و از شنیدن سرو صدا حواسشون به باال 

جمع شده بود گذشت و از خونه ی تازه خریداری شده ی عمه ش که پولش از وام همون خوابگاهی بود که آنا و 

 !سرعت به طرف خوابگاه روند پدرش سالها زحمتشو کشیده بودن به طرف ماشینش دوید و با آخرین

لیوان به دست با لذت در حال قهوه خوردن بود! اعتراف می کرد هیچ قهوه ای اندازه اینی که تصویر بچه ها روش 

ظاهر شده بود بهش نمی چسبید، چهره ی همه رو از نظر گذروند! رو صهبا و صدف که کنار همدیگه ایستاده بودند 

 !مکث کرد
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رای ترم جدید حتما زنگ بزنه به صدف! هر اشتباهی تاوانی داشت شاید اگر اون بخاطر رفتار از ذهنش گذشت باید ب

اون روزش عذرخواهی می کرد، صدف هم دست از لجبازی بر میداشت و به قوانین مرسوم خوابگاه احترام می 

 !گذاشت

 !جربه بودنش بودصدف عالوه بر ظاهر غد و یک دنده ش دختر خوبی بود فقط ایرادش لوس بودن و بی ت

 !با صدای تک بوقی حواسش به در جمع شد! این کی بود که این وقت شب به خوابگاه برگشته بود

اونقدر غرق خوشی کادوش بود که ترجیح داد هر کس هست موقع رد شدن ازش، سوال جواب کنه بخاطر این 

 !ساعت شب برگشتنش به خوابگاه

با بهت از جاش بلند شد! مرد اول به محض دیدنش به مرد دوم دستی  از دیدن دو مردی که صورتاشون پوشیده بود

 .زد و نشونش داد. حاال هردو بهش خیره شده بودند

 :آب دهنش و قورت داد و با صدایی که شک نداشت می لرزه گفت

 .. شما کی هستی اینجا-

 !مرد اول به خیز به سمتش هجوم اورد

لیوان از دستش رها شد و در عرض  از ترس !ازکجا رمز و داشتن؟ فکرکنهبیشتر صالح ندید به اینکه کی بودن؟ و 

 !خوشیش با صدا زمین خورد و چند تیکه شد کمتر از چندساعت

 !فرار کرد سمت پله ها مرد دوم از پشت گرفتش و تو بغل مرد اول هولش داد

یک فقط پلکش می پرید و فکش نفس نفس می زد و تقال می کرد ولش کنن. از ترس زبونش قفل کرده بود و هیستر

 .می لرزید

مرد تا عقب کشوندش و روی مبل دونفری پرتش کرد آنا با وحشت خودش و عقب کشید و دست و پاش و تو 

 !خودش جمع کرد

 !هرچی فکر می کرد سیاوش بهش نگفته بود با همچین مشکلی باید چیکار کنه

نی خورد و با باقی مونده ی هوش و حواسش خودش و مرد نشست روی مبل و آنا رو به سمت خودش کشید آنا تکو

از مبل پایین پرت کرد تا چاردست و پا از کنار مرد دوم به بیرون فرار کنه، مرد اول فحشی داد و از پاش عقب 

 .کشیدش و برش گردوند و رو شکمش نشست

د. آنا ترسیده و بهت زده با نگاه مرد دوم از تو کوله پشتیش یه بطری دراورد و بعد از باز کردن سرش به مرد اول دا

 !وحشت زده ش به مردا زل زده بود

 !به شدت مغزش قفل کرده بود،صداش و حتی برای جیغی گم کرده بود و نمی دونست از دستش چه کاری بر میاد

ی مرد اول از یقه ی تونیکش کشیدش به جلو و بطری و می خواست تو دهنش بزاره! مخالفت آنا رو که دید مرد دوم

رو به کمک خواست، مرد دوم پشت سر آنا نشست و دست و پا زدن هاش و گرفت، مرد اول بطری رو تو دهن آنا 

 !گذاشت و کمی تو حلقش خالی کرد

آنا از سوزش گلوش به سرفه افتاد و مقداری از مایه یی که داشتن به زور به خوردش می دان بیرون ریخت. بعد از 

نصف شیشه به خوردش داد باعالمتی به مرد دوم چیزی دیگه یی تو دهن آنا ریختن که یه ربع مرد اول با سماجت تا 

 !حالش بهم نخوره
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بااشاره ی مرد اول؛ مرد دوم عقب رفت و روی مبل تک نفری نشست و پاش و روی زمین و تیکه خورده های لیوان 

 !دوست داشتنی آنا گذاشت

د باال کشید با یه حرکت تونیکشو پاره کرد و دور انداخت. آنا با مرد اول آنا رو که هنوز سرفه می کرد و عق می ز

 !سستی کمی خودش و عقب کشید و کماکان دستاش و برای باد زدن گلوی سوخته و تلخی کامش باد می زد

 !مرد اول با سماجت دست برد جلو نیم تنه ی باالی آنا رو برهنه کرد و بیشتر به سمت خودش می کشید

که آروم و حسابی گیج شده بود. سر تکون می داد و به سختی سعی داشت به خودش مسلط بشه مرد بعد یه ربع آنا 

 :دوم دوربین دستش و آماده می کرد مرد اول بهش گفت

 !نه صبرکن از جفتکاش نمی خواد بگیری! هنوز رو فرم نیست-

 !بیخیال بااینا ببینه بیشتر خوشش میاد! منم به خواسته م زودتر می رسم-

 !د اول خندید و گفت: زحمتاش با من؛ کیف و حالش با تومر

 !اینم بد مالی نیستا -مرد دوم

 آره خوشکله؛ استیلش هم حسابی خواستنیه! فقط..چرا بعضی جاهاش مثل گردنش لکه های داره انگار؟ -مرد دوم

 !چه میدونم صدف چیزی نگفت شاید حساسیته! تو چیکار داری بزن بریم -مرد دوم

  :و موهاش و از پشت باز کرد و آروم گفت سمت خودش کشید خندید و سر آنارو که به جلو خم شده بودمرد اول 

 !حالت خوبه؟ می خوای کمکت کنم بهتر بشی-

  :مرد اول موذیانه خندید و گفت

 !من هم دوست دارم ببینم چند مرده حالجی-

 !اصلیش شدمرد دوم آروم و با احتیاط مشغول آماده کردن آنا برای هدف 

آنا گیج و ویج هربار از نزدیکی مرد تکونی می خورد و سعی بی فایده یی برای عقب کشیدن می کرد تا جاییکه 

 !کشش وجودی خودش هم داشت به شدت تسلیم گرمای تنش و التهابِ نزدیکی مرد می شد

اره کرد و با دراوردن لباساش مرد که دید آروم تر شده و داره جواب میده با نیشخند با سر به دوربین دوستش اش

 !برای هدف اصلیش آنا رو جلو کشید

آنا با صدای خفه یی نارضایتی خودش و از کشیدنش به سمتِ مرد نشون داد که مرد با فشار دستش ساکتش کرد. 

مرد آروم گرفت و بدون حرف  تماس مُصر دست های هنوز به شدت یکی در میون مرد و پس می زد تا جایی که با

 !اهی می کردهمر

 !تو ذهنش سیاوش و مات می دید؛ با همون اخمی که قبل از خواستگاری کردنش رو صورتش بود

 :خندید بلند خندید؛ زیر لب نامفهوم خطاب به سیاوش حرف میزد

گولم زدی؛ که فقط خودم و نشونم بدی! که بخاطر تو مجبور بشم دنیا رو ببینم! همه ی اون چیزایی که ازشون فرار -

 !کردم! نمی دونستی دنیا رو بدون تو نمی خوام می

اون جای مورد عالقه ی سیاوش بود انگاری همون جایی که اولین بار با هم رفته بودن، چقدر لذت بخش بود 

 !کنارسیاوش بودن؛ ای کاش سیاوش همیشه کنارش می موند

 !دیگران سپردی سیاوش؟ همه جا تاریک شد؛ انگار بین دستای کسی بود! از ذهنش گذشت؛ بازمن و دست

 :حامی دست بلند کرد یکی دیگه زد تو گوشش
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 آناهید!! بامن باش لعنتی!! صدای منو می شنوی؟-

  ! حامی با یه حرکت بلندش کرد و تمام پله ها رو تا طبقه ی اول باال رفت و دنبال شکلک حمام می گشت

 !آنا هنوز روی دستاش در حال نامفهوم حرف زدن بود

حموم و دوش آب سرد و گرفت رو سرش.آنا نفس نفس می زد و بی جون دستاشو کنارش تکون می  نشوندش کف

 .داد

 !حامی دوش و رها کرد و دو زانو جلوش نشست

 :سرشو باال گرفت و توصورتش شروع کرد حرف زدن

 !خوبی؟ آناهید؟-

ی زد و تنش داغ داغ بود سرش و آنا سری تکون داد، انگار تازه از شوک بیرون زده بود، قلبش با آخرین سرعت م

 !باالتر گرفت. حامی با گوشه ی لب خونی و گونه ی کبود و یقه ی لباس پاره ش با نگرانی نگاهش می کرد

از ذهنش گذشت اون مردا چی شدن با وحشت اطرافش و نگاه کرد دنبال مزاحما؛ حامی که ترسش و حس کرده 

 !می لرزید و وحشت زده گریه می کردمثل جوجه تو دستاش  خودشو کشید جلوتر، بود،

 !به ابرای سیاه تو آسمون زل زده بود؛ به نظر می اومد منتظر کوچیکترین بهونه واسه باریدن باشن

 .کسی کنارش رو زمین نشست؛ آنا بود! بعد از سه ساعت با خوردن مسکن کمی آروم تر شده بود

 :بی مقدمه شروع کرد حرف زدن

دن تا تو خوابگاه! فقط تهدید کرده بودن! رفتم کالنتری شکایت کردم گفتم چندوقت پیش هم اومده بو-

 !دستگیرشون کردن ولی امشب!! گیج شدم اصال نمی دونم از کجا رمز خونه رو بلد بودن

 .. رمز خونه ت و هر دانشجویی می دونه! و هر دانشجویی می تونه به دوست پسرش بگه و هر دوست-

 ...دخترا شیطنت دارن ولی این کارا نهنه ..گردن بچه ها نیست..-

حامی تو دلش به خوش باوریش پوزخند زد و ترجیح داد در مورد گند دختر عمه ش حرفی نزنه. مهم این بود که 

 !بموقع رسیده بود و با تمام کنترل احساس وخشمش از دیدن آنا تو اون وضعیت، نجاتش بده

 !سردردت بهتر شد-

  :و بغل زد و جواب داد آنا خجالت زده بیشتر پاهاش

 

 ..بهتره ولی بدتر از حرومی خوردنم-

 .. بی خیال بابا انگار خدا نمی دونه-

 :با دیدن اخمای درهم آنا ترجیح داد باقی جمله شو بخوره. آنا چپ چپی نگاهش کرد و گفت

 !در هر صورت خوردنش؛ گناه بوده و هست-

 !!چه جالب-

 ..باشه اما منخوردنش باید برای امثال تو جالب -

 .آهی کشید و با بغض باقی حرفش و خورد

 !باشه بابا! اصال از این زهر چشمی که تو گرفتی من دیگه به روح مامانم لب نمی زنم--
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 :آنا برای اولین بار غمگین خندید و گفت

 !توبه ی گرگ مرگه جناب زرنگار-

 !!حامی هستم!! حامی!! توبه ی من هم عمل به حرفمه-

 :کرد و هیچی نگفت.حامی برای عوض کردن بحث گفتآنا سکوت 

 !عجب ابرایی! فکر کنم امشب طوفان بشه اینجا-

 :آنا نگاهش به آسمون داد. حامی بی طاقت دستش و کشید و مثل بچه ها گفت

 !دراز بکش مثل من؛ اینجوری بهتر می بینی-

امی؛ آروم دراز کشید و دستاش و رو آنا که تعادلش و از دست داده بود بخاطر کشیدن آستین لباسش توسط ح

 .بغلش چفت کرد

 !بعد از یه چند دقیقه آنا بی مقدمه لب زد: ممنون

 !حامی نگاهش و از ابرای تیره گرفت و به نیم رخ آنا داد؛ قطره اشکی از چشم آنا پایین چکید و تو شالش گم شد

اطر رفتارهای متضاد گذشته ش با حالش بیشتر حامی نفس عمیقی کشید، باید حرف می زد! تا همین االنش هم آنا بخ

 !دچار سر درگمی شده بود

 ..باید بهش یه چیزای مردونه یی رو توضیح می داد که درد داره زنی رو بخوای بعد زن مورد عالقه ت با پدرت

 :کالفه نفس عمیقی کشید و بی مقدمه گفت

باید یه جای بهتر باشه! یه جایی که لیاقت پاکی و صداقت اینجا دیگه جای تو نیست آنا؛ تو از سر اینجا زیادی!! جات -

 !و قلب بزرگت و داشته باشه! یه جایی که در شان تو باشه

آنا چشماش و بست قطره ی بعدی و بعدی از چشمش پایین می ریخت. حامی بی اختیار دست برد با انگشتش با 

 !احتیاط اشک شو گرفت

 !مروزش بس بودآنا تکونی خورد و تو جاش نشست. برای ا

  :حامی با اخم لب زد

 

 نمی خوای بهت بگم کجا؟-

 !آنا به تاریکی روبروش خیره شد. تو نور قطرات ریز بارون و داشت می دید

 نمی خوای؟-

 :آنا با دستاش خودش و بغل زد که صدای گرم و غمگین حامی سرجاش نگهش داشت

 بعضی حرفا رو نمی شه زد و من-

 که پرماز همین حرفا یه عمره 

 آخه کی از حال کی باخبره

 من یه عمره از خودم حرف می خورم

  :و کالفه از جاش بلند شد و گفت خندید آنا عصبی
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 !!به خورد من دادن؛ شما انگار مست شدید-

 :حامی با نفس عمیقی بی توجه ادامه داد، امشب باید تکلیفش و روشن می کرد

 زیر خاکستر من طوفانه-

 نیست معنی سکوت من سکوت

 وقتی که از چشم تو افتادم

 دیگه هیچ افتادنی سقوط نیست

خط به خط جمالت بهمش می ریخت؛ این لحن کالفه ش می کرد!موندنش دیگه صالح نبود؛ هنوز حس می کرد 

 .خواسته هاش پیرو مغزش نیست و دستور مستقیم از چیزی که به خوردش دادنه

 "ون بالشت و پتو گذاشتم رو کاناپهبهتر بیاید داخل برات "بغض آلود و با گفتن

می خواست رد بشه و بره که حامی مچ دست کبود از فشار مرد متجاوز و گرفت و به سمت خودش کشید، تعادل آنا 

 .به هم خورد و توی بغل حامی افتاد

ی آنا تکونی به خودش داد، حامی دست گذاشت پشت کمرش و به جلو کشیدش؛ فاصله ی صورتش تا صورت آنا خیل

 :کم بود به آرومی شقیقه شو به شقیقه ی آنا چسبوند و مجبورش کرد به زمزمه های آروم کنار گوشش و دل بده

  اونقده حالم خرابه که اگه،-

 !با کسی چیزی بگم از رازم

  بدون اینکه خودم خواسته باشم،

 تورو از چشم همه می اندازم

ه بود و با فشار لبهاش روی هم چیزی رو تحمل می کرد. حامی با مکث کمی سرش و عقب کشید، آنا چشماش و بست

 :از دیدن صبوری مظلومانه ش تو صورتش نفس عمیقی کشید و با بغض خوندن و از سر گرفت

 گاهی با زخم های تازه تر می شه-

 !دردای قدیمی رو از یاد برد

 اما هر قدر به خودم زخم زدم

 جای خالیت تورو یادم اورد

اطراتش.چقدر صبور بود که از همه چیز گذشته بود تا فقط حامی خانواده داشته باشه و بین یاد پدرش افتاد و خ

 !خانواده ی برادرش جاش امن باشه

 بعضی حرفا بی نهایت تلخه-

 جوری که نمیشه انکار کنم

  !باید سر فرصت از عموش تشکر می کرد؛ بخاطر تمام سالهایی که مردونه پشتش مونده بود
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از پدرش تشکر می کرد، بخاطر اینکه آنا رو براش گوشه یی از زندگیش نگه داشته بود!خواتسن آنا باید سر فرصت 

 !براش حسی بود که توضیح و تفسیری براش نداشت

 

 انقده تلخ که می ترسم-

 !با خودم اونا رو تکرار کنم

 !تآسمون شدت گرف باریدن هردو به سختی نفس می کشیدن؛ قلب ها به شدت می کوبید وقتی

 :حامی بعد از مکثی به کمر آنا فشاری داد و با صدای دورگه از کنترل بغض مردونه ش بااخم گفت

 ..جات تو قلب من امنه آناهید! به روح پدرم -

آنا بی طاقت دستش و پس زد و دستپاچه از روی پاش بلند شد و با صدای گریه یی که دل حامی رو خون می کرد به 

 !طرف خوابگاه دوید

 !دراز کشید و آروم آروم هم پای بارون اشک می ریخت! دوست داشتن و خواستنش حس دردآور و تلخی بودحامی 

 !از پشت شیشه اتاقش حامی رو نگاه می کرد، یک ساعتی می شد زیر بارون دراز کشیده بود

ش از هجوم بی طاقت برگشت و چشمش به کشوی پایین تختش افتاد!نشست روی زمین! بعد از مدتها امشب که مغز

 !افکارش متمرکز نبود، سراغ نامه ی سیاوش رفت

 !به بغل گرفتش، بوش کشید اشکاش به آنی صورتش و خیس کردند. سیاوش هنوز تاثیر خودش و داشت

 !با بوسیدن نامه بازش کرد یه برگ یه برگ نامه بود. دودل بود برای خوندن چیزی که توش نوشته شده بود

 
 

سرش و به تشک تخت تکیه داد نامه ی معروف چارلی چاپلین به دخترش و براش با بغض چشماش و بست و 

  .فرستاده بود

 

می خواست چی بهش یاد بده؟بهش بگه خیلی ها از عرش به فرش و از فرش به عرش رسیده بودند! برای این 

  صعود و نزول انتخاب درستی داشته باشه!انتخاب درست حامی بود؟

 

 !ببخشیدا ولی یه تارموی تو؛ تو تن این بچه نیستبا اخم رو به سقف گفت:

  !هر جا میره قر میاد واسه دخترا؛ من خوشم نمی اد

 

من خوشم نمی اد شوهرم دائم چشم تو چشم دخترا مزه بپرونه و نیشش باز باشه!من خوشم نمی آد از دست دادن و 

 !روبوسی کردن هاش

باشم و اون برای من باشه؛ تا همیشه نه فقط یه مدت کوتاه و از من؛ می خوام شوهرم مثل خودم باشه! من برای اون 

 !روی دلسوزی

 ..من..من..من..من

گفت؟ چرا یه بار نگفت اون؟ چرا نگفت اون هم که کور نیست، داره تفاوت ها رو می  "من"از ذهنش گذشت چندتا 
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 !بینه

ب حامی بوده یعنی که شاید کم؛ اما تاثیری روی مگه نه اینکه گرایش ذاتی انسانها به خوبی و کماله! خب اینکه انتخا

حامی داشته تا حامی عوض انتخاب یکی مثل خودش کم قید و بند؛ واسه یکی مثل اون به روح پدر مادرش قسم 

 !!راست بخوره

 .. مگر نه اینکه غرور از گناه بدتر بود؟ نکنه اون هم داشت با غرورش

اما به گمان من، تن عریان تو باید مال کسی باشد که "ش خیره شد:پوفی کشید و به آخرین جمله ی نامه ی سیاو

 ".روح عریانش را دوست می داری

سیاوش دیگه حرفی از قول و قرارشون نزده بود، فقط اشاره به دوست داشتن کرده بود! یعنی حامی رو دوست 

 داشت!؟ داشت؟ نداشت؟

دوست داشت! این حامی که توپارک با بغل کردنش بهش  بعد از یه ربع فکر کردن به این نتیجه رسید این حامی رو

 !امنیت داده بود

 !!این حامی که لجبازی نکرده بود برای بدست اوردن خوابگاه

 !این حامی که براش بهترین ها رو می خواست

 !این حامی که به موقع حمایتش کرده بود

 !این حامی که به حضورش تو زندگیش احتیاج داشت

 !می خواست خوب باشه، می تونست جایی تو قلبش داشته باشه و دوست داشتاین حامی که اگر 

بغضش شکست؛ با گریه نامه رو بارها و بارها بوسید؛ سیاوش هنوز بعد از سالها بهتر از خودش می دونست چی 

 !براش خوبه؟ چی بد

 !نامه رو سرجاش گذاشت و با خاموش کردن چراغ، پشت پنجره نظاره گر حامی شد

*** 

 :ت و پا می زد و با گریه التماس می کرد؛ رهاش کنن! صدای آشنایی زمزمه کرددس

 !!!آناهید!! آناهید!! داری خواب می بینی؟؟بیدار شو-

 !چشماش و باز کرد و وحشت زده به حامی که لباس عوض کرده روی تختش با اخم نشسته بود نگاه کرد

 :ر گفتحامی با احتیاط موهای تو صورتش وکنار زد و آروم ت

 !من اینجام نمی خواد بترسی-

 :حامی دوباره لب زد !نداشت براش جز نفس نفس های منقطع هیچ جوابی

 

 !صدای جیغات تا پایین هم می اومد! شانس اوردم در باز بود-

 .. آنا با دستاش خوشد و بغل زد به شدت ترسیده بود! خواب دیده بود؛ حامی به موقع سر نمی رسید و

 :ا بداخالقی داد کشیدحامی کالفه ب

بس کن دیگه!! گریه داره! بهت می گم تا من هستم نترس! عاشق چشم و ابروت نیستم چهار طبقه رو بخاطر تو -

 !کوبیدم اومدم باال

 !آنا وحشت زده از صدای بلند حامی با چشمای خیسش به اخمای درهم حامی زل زد
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دت بیشتری زد از جاش بلند شد؛ همون لحظه رعد و برق بی حامی که ازدیدن این حالت مظلومانه ی آنا قلبش با ش

 ! موقعی آنچنان آنا رو از جا پروند که ناخودآگاه به دست حامی بند شد:تنها..م..ن..ذ..ار..تروخد..ا

حامی بدون حرف با حفظ اخمش نگاهش و از چشمای آنا نگرفت. دلش می خواست خواستن و از تو چشماش بخونه 

 !تا بمونه

است از زور تنهایی بهش بند بشه! نمی خواست آنا وابسته ش باشه، دلش می خواست آنا دوسش داشته نمی خو

 !باشه

 !آنا به سختی لب زد: ب..م..و..ن

 ...تنهایی بد دردی بود ..گریبان گیر و طاقت فرسا

 .....زمان حال

از روی زمین بلند شد. شماره ی تو جاش از صدای زنگ موبایلش تکونی خورد، دست و پای کوفته شو تکونی داد و 

 !ناشناسی بود که با جواب ندادنش قطع کرده بود! بی حوصله گوشی شو خاموش کرد

نگاهش به نشیمن درب و داغونش افتاد، مبل ها معلوم بود از درگیری جابجا شده بودند و خورده شکسته های لیوان 

 !دوست داشتنیش کناری جمع شده بود

نی که کنار دیوار افتاده بود رفت! باطریش کناری افتاده بود! باطری رو جا گذاشت و با دستای از جاش بلند و به دوبی

 !لرزون آخرین فیلم ضبط شده رو به تماشا نشست

چقدر تنهاییش تو چشم بود وقتی مسخره ی دست مردا شده بود؛ چقدر ضعیف شده بود وقتی دست و پا می زد؛ 

 !وقتی گیج و مست همراهی می کرد

تی مردی با نعره وارد شد؛ وقتی بدون حرف شروع به زدن کرده بود؛ وقتی فیلم بردار دوربین تو دستش لرزیده وق

 بود و فیلم استپ کرده بود؛ دل گیر بود از خودش؛ اگر حامی نبود چی می شد!!؟؟

 !رو دستاش خم شد و سرش و به دوربین تکیه داد

تنهایی رو انتخاب کرده بود به این فضاحت تحقیر شده بود!چون به بخاطر کدوم گناه اینطور عذاب می کشید! چون 

 حرف سیاوش گوش نداده بود؟

ساعت دوازده ظهر و اعالم کرد. با دست گردن دردناکش و ماساژ داد وبلند  ساعت دیواری با صدای زنگی

 !صورتش و که از گریه ی زیاد می سوخت بشوره و تا قبل از اومدن کسی بره شد،

براش مثل یه فیلم با حرکت آهسته تکرار شد!می خواست یادش  دیشب اقش نگذاشته؛ صحنه به صحنه یپا تو ات

 !نیاد اما نمی شد

آروم نشست روی تختش؛ می خواست یادش نیاد، وقتی اشکاش و کسی می بوسید؛ وقتی نازش و کسی می خرید، 

تش کنه، وقتی کسی بود که کنار گوشش وقتی نیازش و کسی بود که بی جواب نذاره؛ وقتی کسی بود که مراعا

حس آرامش؛ امنیت و استرس خفیفی که قدری نبود دستش و پس بزنه،  چقدر حس خوبی داشت !!بگه "جانم؟!"

 !قدری بود که بعد از بیدار شدنش خواب و از چشماش بگیره

 ....اعتراف می کرد چقدر خوب بود تنها نبودن و شریک داشتن

؛ باید زار می زد از این همه خفت؛ ولی نمی تونست! خودش خواسته بود؛ این و باید صورتش و بین دستاش گرفت
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 !صدها بار با خودش تکرار می کرد

خودش خواسته بود!! پشیمون نبود اما بدموقع خواسته بود؛ بدموقع هم خواسته ش پذیرفته شده بود! وقتی که هنوز با 

 !خودش درگیر بود

بزرگ برای سیاوش خالی مونده بود! اونجا مال سیاوش بود! مردی که به معنای واقعی وقتی هنوز ته قلبش یه جای 

 !مرد بود؛ جنس مردونگیش مثل حامی با نوازش و وبوسه و محبت و مراعات بود

چطور اونجا رو !جنس مردونگیش ناب بود! همیشه از خودش گذشته بود تا آنا بهترین ها و دائمی ها رو داشته باشه

 یک می کرد؟با کسی شر

دراز کشید روی تختش؛ اگر حرفای سیاوش و هذیون هاش نبود، هیچوقت تا باز شدن شدن وصیت نامه نمی فهمید 

 !همه چی فیلم و بازی بوده

وقتی سیاوش رفت به خودش حق می داد به سیاوش اعتماد نداشته باشه؛ از عالقه ی سیاوش به حامی هم خبر 

  !داشت

 !ه زور سرپا می ایستاد می برد تا از دور کوتاه حامی رو تو رفت و آمدهاش ببینهخودش اواخر سیاوش و که ب

 !حامی رو از خیلی قبل می شناخت! اما هرگز به خودش اجازه نداده بود بخواد فکر دیگه یی درموردش بکنه

دش و زن بعد از باز کردن وصیت نامه و قید کردن جعلی بودن ازدواجش با همون سندی که تو دستش داشت خو

 !سال زمان بخره 2سیاوش جا زده بود تا شاید برای خودش 

به حامی اعتماد نداشت، به سیاوش اعتماد نداشت، به پدربزرگ و هم بازی شدنش با سیاوش اعتماد نداشت! خسته 

 !!بود؛ نمی خواست عروسک دست حامی بشه

سیاوش اونقدر شناخت روش داشته باشه وصیت نامه رو عوض کرد برای خودش وقت بخره اما هرگز فکر نمی کرد 

 !که دو وصیت نامه تنظیم کرده باشه

سال  2اگر سیاوش براش حامی رو انتخاب کرده بود؛ می پذیرفت اما باید به خودش فرصت می داد! اعتراف می کرد 

 !کم بوده! باید تنظیم دوباره ی سند وقت بیشتری برای باز شدنش درنظر می گرفت

د شد هیچ کدوم این حرفا کاری رو که کرده بود توجیح نمی کرد؛ سند سازی کرده بود که زن کالفه از جاش بلن

حامی نشه؛ حاال بدون نسبت از اون بدتر بهش نزدیک شده بود مثل همون دخترایی که خیلی وقتا اطراف حامی می 

 !دید

! بحث جوابی به گناهی که کرده بود نمی خواست اما دقیقا مثل همونا شده بود! نمی خواست با حامی وارد بحثی بشه

 !نمی داد! باید از صفر شروع می کرد

 !نمی خواست با یه اشتباه، اشتباه جبران ناپذیرتری هم انجام بده

باید حساب کتاب می کرد  !تصمیم خودش و به رفتن گرفت دنیا به آخر نرسیده بود؛ باید با خودش خلوت می کرد

 !!با خودش چند چنده

 !کسی که بهش اعتماد داشت کمک می طلبید! به ذهن خودش دیگه اعتمادی نداشتباید از یه 

با برداشتن یه ساک دستی و وسایل مورد نیازش، نگاهی به خوابگاه کرد و پشت فرمون ماشینش نشست و به سرعت 

 !از خوابگاه خارج شد
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 !ده ش به حامی، بهش پناه اورده بودوقتی به خودش اومد که جلوی امامزاده یی بود که چندماه از حس کالفه کنن

با دیدن گنبد کوچیک و سبز رنگ نگاهش و پایین انداخت و سر به زیر پا تو حیاط امامزاده گذاشت! بدون نگاه 

 !کردن به گنبد به سمت پیرمرد خادم رفت و دمپایی هارو به سمتش گرفت

 :ی گفتپیرمرد با نگاه به سر زیر افتاده و صورت سرخش با لبخند مهربون

 این همه شرمندگی برای یه جفت دمپایی؟-

دم پایی را رو میزش گذاشت و پشت به گنبد کوچیک و سبز رنگ امامزاده به سمت ماشینش رفت و  بدون حرف

 !پشت فرمون نشست

 !یه حسی امیدوارانه بهش می گفت بایست! یه حس مجبورش می کرد فرار کنه

اومد: اِنَّکَ اَنْتَ التَّوّابُ عَلَى الْمُذْنِبینَ، وَالرَّحیمُ لِلْخاطِئینَ الْمُنیبینَ،) که تو دست برد استارت بزنه یه فراز به خاطرش 

 (براستى توبه پذیرى بر گنهکاران و مهرورزى به خطاکاران

  !دستش شل شد! بابت چی باید استغفار می کرد؟ بابت چیزی که خودش خواسته بود؟

بابت چیزی که خودش خواسته بود؟خواسته بود؟نخواسته بود؟ می دونست باید بابت چی باید استغفار می کرد؟ 

نخواد؛ اما خواسته بود! میدونست هر دو مثل آتشفشان در حال انفجار بودن! نباید می خواست!! خواستنش اشتباه 

 !!نبود؛ بدموقع بود

بود و نیاز به امنیت داشت اما اون  تو ذهنش دادگاه تشکیل داد؛ تقصیر اون هم بود؛ به خودش حق می داد؛ ترسیده

چی؟ چه تعبیری از کارش می تونست داشته باشه!! می ترسید از دستش فرار کنه؟! از چی می ترسید؟ نکنه راست 

می گفت؟ چنددرصد میشناختش که بهش اعتماد کنه! وقتی برای تحقیق رفته بود سراغش با دیدن زندگی بی بند و 

 !!ه نام عموش کنه چون بهش اعتمادی نداشتبارش ترجیح داد خوابگاه و ب

 :سرش و روی فرمون گذاشت و بی طاقت نالید

من کجا رو دارم بجز درگاه شما بهش پناه ببرم؟ خدا!؟ هنوز به حرفای این دختر تنها و بیچاره گوش می دید!! اَللّهُمَّ -

ینَ)خدایا اگر پشیمانى توبه محسوب گردد من پشیمانترین پشیمانانم( باید اِنْ یَکُنِ النَّدَمُ تَوْبَةً اِلَیْکَ فَاَ نَا اَنْدَمُ النّادِم

 چه کار کنم تا داغ این ننگ پاک بشه؟

 .با حس نشستن کسی کنارش، چشماش و باز کرد. پیرمرد با لبخند نگاهش می کرد

 !با لبخندخجولی سرش و زیر انداخت و به دونه های تسبیحش خیره موند

 !؟تو خواب نداری دخترم-

 !خواب؟ همه ی عمرش و خواب بود! وقت بیداری بود

 :پیرمرد از سکوتش نفس عمیقی کشید و آروم گفت

روزانه خیلی ها میان و میرن! اما خیلی کم اینجا میاد مثل تو دختر گلم! که نگاش انقدر حرف داشته باشه؟ از همون -

به این جا پناه اوردی فهمیدم یه دردی داری که پا برهنه و گریون پاگذاشتی تو امامزاده و  دیدمت بار اولی که

 !درمونش دست خود خداست
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  :نگاهش و به چشمای بسته ی آنا داد و اضافه کرد

 

 چی به سرت اومده دخترم!؟-

 .جواب قطره اشکی بود که بی طاقت رو گونه ی رنگ پریده ش از چشمای به گودی نشسته ش چکید

 !با نماز، دعا، اشک و ذکر، نصف هرکاری که کردی رو محو می کنه یک هفته ست بست نشستی اینجا! دخترم؛-

آنا با نامیدی نگاهش و به پیرمرد داد؛ پیرمرد لبخند زد و کاله سبزش و رو سر کم موش جابه جا کرد و با آهی 

 :نگاهش و به در امامزاده داد و گفت

 ! هم دعا از تو اجابت هم ز تو ..... ایمنی از تو مهابت هم ز تو-

 !توبه فقط اشک و زاری نیست؛ جبران گناه هم هست

 :از جاش بلند شد و خمیده به طرف در امامزاده راه افتاد قبل از دور شدنش، گفت

 !دیشب خواب تورو دیدم دخترجان! خواب دیدم با چادر سفید داری زیارت می کنی-

کمی باز گذاشت؛ از دور ضریح کوچیک و طالیی دور و دورتر شد؛ یاعلی گفت و از پله ها باال رفت و در امامزاده رو 

 !رنگی و می دید

پیر مرد چادری دم در گذاشت و به کفشداری خلوتش رفت؛ اون موقع سحر تک و توک مسافر های گذری تو امام 

 !زاده بودند

ز خجالت پاش حتما پیرمرد یده بود تمام یک هفته ی گذشته رو از جیاط امامزاده پا دورتر نگذاشته بود؛ دیده بود ا

 !نمی کشید برای داخل رفتن

 !از جاش بلندشد؛ حرفای پیرمرد تلنگر بود؛ اینجا نشستنش دردی رو درمون نمی کرد

 !باید می رفت؛ باید اعتماد می کرد، سیاوش هیچوقت فرار کردن یادش نداده بود

ود و از روی زمین سرد جمع از جاش بلند شد؛ سجاده ی مسافرتی که از آخرین مسافرتش تو ماشینش جا مونده ب

 :کرد و قبل از بیرون زدن از حیاط امامزاده رو به ضریح آروم گفت

 !!هم خودم میام! هم میارمش-

نشست پشت فرمون و تا رسیدن به خوابگاه یه کله رانندگی کرد. نزدیک شهر گوشی شو روشن کرد؛ کلی تماس از 

 !شماره ی ناشناسِ یه غریبه ی آشنا داشت

 :لقلکش شد! بی اختیار شروع کرد با لبخند تا خوابگاه خوندنته دلش ق

 من فقط عاشق اینم بگی ازهمه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری؟-

تو حیاط خوابگاه پارک کرد اول باید می رفت یه دوش حسابی می گرفت و تکلیفش و با حامی روشن می کرد! هر 

 !تونست درست کنه، فقط نیاز به همکاری حامی داشتچی خراب شده بود و می 

 !مستقیم به طرف واحدش می رفت که صدایی سر جاش نگهش داشت

 !سالم! اومدی آنا جان؟-

 :با بهت چرخید سمت صدا!! سارا بود. خواهر سیاوش! با تعجب و دودلی یه قدم به سمتش برداشت

 ..سالم خانم زرنگار! شما کجا اینج-

 !و ببینممی خواستم تور-
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 من و؟-

 !صورت زن از گریه تو هم شد دو قدم فاصله ی بینشون و برداشت و مستقیم روبروش ایستاد؛ ازش کوتاه تر بود

 !باید..من و ببخشی...بخدا صدف هم پشیمونه-

 :با اخم یه قدم عقب رفت

 صدف؟ چه اتفاقی براش افتاده؟-

 :بود خم شد دست آنا رو بگیره آنا دستشو عقب کشیدسارا که شرمنده ی محبت و فراموش کاری عمدی آنا شده 

 چیکار می کنید؟ می گم چه بالیی سر صدف اومده؟-

 ..بیمارستانه-

زن نشست رو زمین و از ته دل شروع کرد گریه کردن، مرضیه و راضیه هر دو پشت سرش ایستاده بودند و صورت 

 .هاشون تو هم بود

 اینجا چه خبره؟-

 !نم از صبح اومده اینجا! باور نمی کرد شما اینجا نیستیدخانم جان نمی دو-مرضیه

 :آنا رو کرد به زن

 سارا خانم؟ صدف چی شده؟ بابا شما که منو جون به سر کردین؟-

 :زن ملتمسانه دستای آنا رو بین دستاش گرفت و با گریه

کرده پیدات نشه و نگی اشتباه کرده! تروخدا به بزرگی خودت ببخش! یه هفته ست خواب ندارم! سیامک تهدید -

 !صدف و بخشیدی شکایت می کنه از صدف

 .شکایت؟ واسه چی؟ من باید از صدف عذر خواهی ما با هم یه جرو بحث جزیی داشتیم-

 :زن عاجزانه زد زیر گریه رو به سقف نالید

 !سیاوش!! این فرشته رو از کجا پیدا کردی؟-

 !ر شما بخشیدم، دلم ریش شد؛ فقط گریه نکنیدسارا خانم این حرفا چیه؟ من نشنیده صدف و بخاط-

 می بخشی؟ راست می گی؟-

 !من نمی دونم جریان چی بوده اما می بخشم! من چه کاره م، خدا ببخشه-

خدا از بزرگی کمت نکنه دختر؛ بخدا خودش هم پشیمونه! نمی دونم چطور شیطون نشست تو جونش همچین -

 ...فکری نشست تو کله ش! حامی رو چی بگم

 :آنا از شنیدن اسم حامی کنجکاو شده بود مصرانه گفت

 حاال می گید چی شده؟-

 !...دختره بیشعور نمی دونم چطور همچین تصمیمی گرفت اون از خدا بی خبر ها فرستاد سراغ تو-

 !!!جا خورد! اون شب؟ اون دوتا مرد متجاوز؟ دوربین مرد؟ مشروب؟ گیج شدنش؟ و حامی

  !با صدف دستش بندازه؟یعنی همش نقشه بود که 

 

واسه همین این مدت مهربون شده بود!! که تحقیرش کنه! آره چرا نباید! مگه همون کسی نبود که به نماز خدا بی 

  !احترامی کرده بود
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 !!مگه همونی نبود که بخاطر بیماریش با بی رحمی دستش انداخته بود؟ پس هر کاری ازش بر می اومد

 ...ی با منسیاوش، سیاوش! چی کارکرد

از سارا فاصله گرفت زن هنوز داشت التماس میکرد و از وضعیت اسفبار دخترش می گفت، که بیمارستان بستری 

 ..شده و چندجاش شکسته

  !!نمی خواست بشنوه!! دیگه نمی خواست بشنوه

 

  !دلش می خواست می مرد و هرگز به این روز نمی افتاد!!! تحقیر و مستوجب خشم خدا شده بود

 

نفس برای نفس کشیدن کم می اورد! زندگی زندون شده بود به تنش! بخاطر چی؟ برای کی؟ چرا؟ چرا از خودش 

 نپرسید حامی چطور اون شب سوپر من شده بود!؟ چرا؟

 :زن از جاش بلند شد و قبل از افتادن گرفتش

و روی من، چطور دل سنگش  آنا خانم؟! یکی آب قند بیاره!؟ غلط کردم صدف حالش خوبه..ای خدا دختر بی شرم-

 رضایت داد خار به دست این زن بره؟

 !جلوی چشماش سیاهی رفت؛ دلش یه خواب عمیق می خواست که خدا هیچوقت بیدارش نکنه

 !چشم باز کرد، سارا داشت با تلفن همراهش چیزی رو با گریه و احتیاط به کسی توصیح می داد

  !کشید و تو جاش نشست؛ باید می رفتبدن کوفته و سنگینش و از روی کاناپه باال 

 

 !باید بعد از سیاوش می رفت! برای تنهایی آفریده شده بود و باید تنها هم می رفت

 !!!دل خوشی هاش کوتاه بود و مقطعی...باید می رفت

 !لیوان دوست داشتنیش شکسته بود و باید می رفت

 !دلش شکسته بود و باید می رفت

 !باید می رفتاعتمادش لگدکوب شده بود و 

 !!سینه ش سنگین شده بود و باید می رفت

 !!خیلی دلیل ها داشت برای رفتن؛ باید می رفت

از جاش بلند شد دو تا خواهر صدای صحبت کردن هاشون از آشپزخونه می اومد؛ سوژه ی داغ حرف خاله خان باجی 

 !احمقانه ی یه دختر خودبین و نفهم نفرت ها شده بود به لطف

 !نشست سارا با سرعت از خوابگاه بیرون زد و انگار دنبال کسی می گشت پشت فرمون

 !دست برد قفل درها رو زد و برای آخرین بار نگاهش به خوابگاه داد و استارت زد

 !سارا به شیشه می زد و نامفهوم چیزایی می گفت! انگار التماس می کرد

می بخشه..مقصر هیچ کس نبود! مقصر تقدیرش  شاید برای حامی هم طلب بخشش داشت...باید می گفت اون هم

 !بود

ترمز دستی رو خوابوند و با عوض کردن دنده ماشین از جاش کنده شد و به سرعت برای خداحافظی به طرف 

 !سیاوش راه افتاد
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*** 

 :پیرمرد عطار با بدبینی ازش پرسید

 مرگ موش برا چی می خوای دخترجان؟-

 :قدیمی عطاری روی میز بلند نکردنگاهش و از روی تلفن قرمز رنگ و 

 !خونه م موش داره-

 !پیرمرد با بدبینی رفت پشت جعبه هاش و یه پاکت زرد رنگ گذاشت رو میز

 !سر بلند کرد و یه ده تومنی رو میز گذاشت و با برداشتن پاکت از عطاری بیرون زد

 !الی از حس نبودرو سنگ قبر سفید سیاوش دست کشید؛ حتی لمس اسمش هم از روی سنگ براش خ

 !سیاوش مردی بود که بهش یاد داده بود؛ با ضعف هاش با قدرت زندگی کنه

مثل یه پدر خوب نصیحتش می کرد؛ مثل یه برادر بهش امنیت می داد؛ مثل خواهر باهاش هم دردی می کرد و مثل 

 !!یه مادر پابه پاش می اومد

 !ردن یادش داده بود؛ چشمش به پاکت زرد رنگ خوردسیاوش فقط عشقش نبود یه مرد بود! که شیوه ی زندگی ک

 !چه فایده یی داشت این زندگی بدون سیاوش و رهنمودهاش!!جز سیاوش و اخم هاش

 ..اخماش؟ مثل حامی

 !بغضش شکست!! گریه کردن حاصلی جز شکستن بیشتر براش نداشت! باز هم باخته بود

 !عجین شده بودتقصیر اون نبود، تقصیر سرنوشتش بود که با تنهایی 

 !دست برد به پاکت! گریه نداشت! داشت می رفت پیش خانم جونش، مادرش، پدرش

 !این همه ادم و اونجا داشت انگار قسمت بود تنهاییش تموم بشه

شیشه رو خارج کرد؛ درش و به آرومی باز کرد. پودر سفید و کف دستش لرزونش ریخت قلبش اما قلبش آروم و 

 !کند می زد

رد قطره اشکی تو پودر توی مشتش افتاد؛ پوزخند زد از ذهنش گذشت؛ مرگ موش با طعم اشک یک سرشو خم ک

 !زن تنها و بی کس

 ...تنهایی بد دردی بود...گریبان گیر و طاقت فرسا چشماش و بست؛ نمی خواست!!! اما

 !خدا شما دیگه من و بپذیر!! جز خونه ی شما جایی ندارم برای رفتن-

 !یخت؛ دلش نمی خواست قورت بده اما از زهر روزگار تلخ تر و دردناکتر نبودپودر و تو دهنش ر

با پشت دست اشکاش و پاک کرد و پودر تلخ و بد مزه رو قورت داد. رو سنگ قبر دراز کشید؛ غروب بود و غروب 

 !ها عجیب بوی مرگ می داد

 فصل آخر

انتظار می نشست؛ یا روبروی آینه دنبال کبودی شش ماهی گذشته بود؛ تمام وقتش یا پشت پنجره ی اتاقش به 

 !قدیمی صورتش و زخم لب پاره ش می گشت

 !تنها یادگاری هایی که از حامی براش باقی مونده بود

 ...همون وقتی که بعد از دیدن شیشه ی مزخرف سم مرگ موش، بعد از بهوش اوردنش
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 !نفس عمیقی کشید و به نگاهش و به آسمون داد

 !ت؟ حق داشت استیضاحش کنه! دیانت شو زیر سوال ببرهحق داشت؟ نداش

حق داشت سر و صورتش و که از درد سیلی هاش کبود شده بود با گریه بارها ببوسه و بارها و بارها خدارو بخاطر 

 !لطفی که در لباس یه پیرمرد عطار بهش کرده بود شکر کنه

 شکر کردن داشت؟ نداشت؟

به خدا اعتقاد داشت! نداشت وقتی جلوی مهرش بی احترامی می کرد؛ وقتی چرا حامی خدارو شکر می کرد؟ مگه 

 !زخمش می زد؛ وقتی از کوچیکترین فرصت ها برای تحقیر کردن و بی اعتماد کردنش نمی گذشت

 خودش کاری کرد؛ ازش ناامید بشه! ناامید بشه؟ اما به کی امید بسته بود؟ به حامی؟ به سیاوش؟

 !!ه در حالی که به بنده ش امید داشت ولی به اون نداشتخونه ی خدا می خواست بر

 !خادم امامزاده راست می گفت؛ تسبیح انداختن و دعا و نماز حتی نصف توبه ش هم نبود

 !توبه ی واقعی ش مال وقتی بود که عوض مرگ موش خریدن؛ سر پا بایسته

 !که کارش به کفر نکشه اما خدا می دونست؛ نمی دونست؟ می دوسنت چرا از حامی فرار می کرد!

 می دونست طاقت صبوریش کم شده! زیاد بود یک عمر صبوری و صبوری

زنی بامانتو کوتاه مشکی با شال زرشکی رنگی وارد حیاط خونه شون شد و از همون دم در به آنای پشت پنجره خیره 

 !شد

 !!!عینک آفتابی شو برداشت و مستقیم نگاهش کرد؛ نیکو

 !فت! این زن دیگه تو خونه ی پدربزرگش چکار می کرداز پشت پنجره کنار ر

 !خوابید رو تختش و پتوروی خودش کشید و به در پشت کرد

 !حرکاتش بچگانه بود؛ خودش خوب می دونست با سی سال سن، داره خودش و لوس می کنه

نکرد! حاال که همه می خودش و لوس کرد وقتی از التماس ها و گریه های امیر گذشت و تو خواستگاریش همراهیش 

دونستن چکار کرده بود! امیر مرتبه یی نبود بدون گریه از اتاقش نره وقتی خودش و مسئول خودکشی خواهر 

 !تنهاش می دونست

آوا اومد التماس میکرد؛ باهاش برای خرید جهیزه ش همراهیش کنه نرفت! برای چی باید می رفت؟ وقتی قرار بود 

 !با هومن روبرو بشه

 !که تو بیمارستان با اخم بهش گفته بود؛ همچین انتظاری ازش نداشته هومنی

 !در با تقه یی باز شد و نیکو وارد اتاقش شد و در و پشت سرش بست

دلش می خواست محل نده تا مثل پدربزرگش با لجبازی کنارش بشینه و براش ساعتها شاهنامه بخونه تا عوض گریه 

 !کردن خوابش ببره

 !ل نده تا مثل خاله مستان ش با گریه تنهاش بذارهدلش می خواست مح

 !دلش می خواست ندیدش بگیره تا بره و دیگه لب به نصیحت باز نکنه

 :هنوز حرفاش و تو بیمارستان از خاطر نبرده بود، وقتی بهش گفته بود

 !فکر می کرد مثل ظاهرش، باطنش هم محکمه-
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 :یا وقتی بهش گوشزد کرده بود

 !رو درمان می کرد اون محق تر بود برای خودکشیاگر خودکشی دردی -

 :تختش تکونی خورد؛ انگار نیکو قصد رفتن نداشت! نیکو نفس عمیقی کشید و آروم گفت

 !زنگ زدم از پدربزرگت اجازه گرفتم تا بیام ببینمت-

 .دست کرد تو کیفش و بسته یی کادو پیچی روی تختش گذاشت

 !رسمی کرده دور هم باشیم امشب شب عیده، پدربزرگت از همه دعوت-

 سکوت-

 !خودت و زدی به اللی؛ کر که نشدی! پس لطفا این لباس های سیاه تنت و دربیار و این لباس و امشب بپوش-

 سکوت-

 :نیکو کالفه پوفی کشید و با حرص گفت

 !آناهید دیشب بعد از سالها خواب سیاوش و نیکی رو دیدم-

نسی زد! سیامک درست می گفت! اگر سیاوش حتی بعد از مرگش هم از آنا تکون خفیفی خورد؛ نیکو لبخند بدج

 !خجالت به خوابشون نمی اومد اما مطمئن بود، بخاطر آنا از گفتن همچین دروغی ناراحت نمی شد

 نمی خوای بدونی واسه چی؟-

 سکوت-

ف در می رفت که نیکو از جاش بلند شد مانتو شو مرتب کرد کیف دستی شو از کنار تخت آنا برداشت و به طر

 :صدای دورگه ی آنا لبخند به لبش نشوند

 حالش خوب بود؟-

 :نیکو برگشت و جدی گفت

 !نـــه! یه لحظه ی صدای گریه ی خواهرم قطع نمی شد! هر دوشون و معذب کردی با این کارات-

 آنا با بغض نشست رو تختش و رو به نیکو مظلومانه پرسید:من؟

 :غمگینش ته دلش و آشوب می کنه. با نفس عمیقی به خودش مسلط شد نیکو اعتراف کرد بغضش؛ چشمای

 !با بالیی که سر حامی اوردی! بچه معلوم نیست کجا خودش و گم گور کرده که فقط باعث عذاب بیشتر تو نباشه-

 :آنا پاهاشو تو بغلش جمع کرد و سرش و روی پاهاش گذات و زمزمه کرد

 !ی کردهر کس دیگه هم جای من بود شَ..ک..م-

 :نیکو آخرین تیر بدجنسی شو رها کرد

 !البته نه هرکس! از یه طرف دستش و پس نمی زنی از یه طرف به آتیشش می کشی-

 :صدای گریه ی آنا اخم به چهره ی نیکو نشوند؛ به قدم هاش سرعت داد و کنار آنا روی تخت نشست

بوده تموم شده! خودتون با قضاوت هاتون تمومش گریه نکن! اینا رو نگفتم که ناراحتت کنم! هر چی بین شماها -

  !کردین! هیچ کس هم جز من، حامی و تو از این جریان خبر نداره

 :صدای گریه ی آنا ضعیف تر به گوش می رسید، نیکو وسط اتاقش ایستاد و زمزمه کرد

ه تعبیر خواب برادرش سالها سیامک با سکوتم ساخت و هیچی نگفت! حاال یه چیز از من خواسته اونم اینه که ب-

 !لباس روشن بپوشی! سیامک معتقده روح سیاوش درگیر ناراحتی های توئه
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  :برگشت بره دستش رو دستگیره ی در از سوال آنا خشک شد

 

 واقعا تمومش کرد؟-

 :به شدت دلش می خواست قهقهه بزنه، با اخم جدی برگشت سمت آنا

ر هم نبود! تو و تفاوت ها تو دیده بود و جذب تو شد! فرصت می حامی بچه نبود که خودش ندونه چی می خواد! کو-

خواست تا با خودش کنار بیاد تا بین اون چیزی که بود و اون چیزی که می خواست تعادل برقرار کنه! ولی اینا دلیل 

وپ و تشر، حرفی نمی شه از تو بخاطر اون بدبینی و کار بچگانت ناراحت نباشه! همه ی ما ناراحتیم! اگر مثل حامی با ت

نمی زنیم چون حامی جور دیگه یی رو تو حساب کرده بود که متاسفانه به کل اعتمادش و نابود کردی! حاال تو به من 

 !بگو اینکه شش ماهه سرگذاشته به بیابون، واسه تو معنی دیگه یی داره؟

 !آنا حتی سرش و از روی پاش برنداشت با نه خفه یی جواب کنجکاوی نیکو رو داد

 :نیکو از جیب مانتوش با دستمال کاغذی عرق کف دستاش و پاک کرد و با لحن متفاوت و غمگینی اضافه کرد

خیلی طول کشید تا من و سیامک دوباره به هم برگردیم! فکر نکن آسون بوده؛ هربار می بریدیم و بخاطر بچه ها -

سکوت حرف دل جفتمون بود وقتی حرفی  به هم گره می خوردیم و این گره خوردن ها باعث نزدیک شدنمون شد!

 !نداشتیم

 :نیکو از یادآواری تنهایی که به جرم یک لحظه دلسوزی کشیده بود، بغضش و خورد و جدی تر گفت

در هر صورت لطفا این لباس سیاه تنت و دربیار! سیامک به اندازه ی کافی از دوری سیاوش و حامی تو عذاب -

 !هست

 !دن به آنا ندادصدای بستن در فرصت جواب دا

سرش و از روی پاهاش با گریه بلند کرد و به بسته ی کادو پیچ خیره شد؛ سیامک همیشه باعث احترام و عالقه ش 

 !بود

 !به پارچه ی نرم لباس فندقی رنگ تنش دست کشید

 !لباس دقیقا اندازه ش بود و با نوع پوشش لباس به نظر می رسید دوخته شده باشه

 !خورده بود و کمربند چند سانتی تیره تری یه تیکه تا جلوی شکمش دوخته شده بودپشت کمر لباس چین 

یقه ی باز لباس و با شالش پوشوند؛ دست برد موهاش و عقب تر ببره با دیدن سفیدی بین موهاش بی اختیارآهی 

 !کشید

 !آوا راست می گفت؛ سفیدی موهاس سرش بیشتر از گذشته شده بود و تو ذوق می زد

 !فایده داشت رنگ کردن؟ داشت پیر می شد و تنها کار مفیدش خودکشی احمقانه ش بودچه 

  !سالها صبر و شکیبایی روبه یک لحظه توهم عشق فروخته بود

 

  !حامی حق داشت آنچنان بزنه تو گوشش که صورتش کبود بشه

 

می خواست حامی رو هم مثل  حق داشت چون از قلبش مایه گذاشته بود اما خود آنا خوب می دونست اون شب فقط

 !سیاوش ازدست نده
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از دست دادن ترسیده بود... حامی که حامی وار پشتش و گرفته بود نمی خواست تنهاش بذاره؛ می خواست برای 

  !یک بار هم تو زندگیش از داشتن کسی مثل حامی لذت ببره

 

نش تو آینه پوزخند زد؛ و با اخم زمزمه و اما چه لذت کوتاهی!! به چشمای غمگی تنهایی آدم هارو مریض می کرد

 :کرد

باید در اولین فرصت به دیدن صدف بری آنا خانم! باید بهش بگی راست می گفت؛ تو هم از سر نیاز دست حامی رو -

 !!پس نزدی

 :تو چشماش اشک حلقه زد و ادامه جمله شو از سر گرفت

 ..عمرولی خودش گفت هیچی کم نداره!! ولی من کم داشتم! من یک -

 وجدانش نهیب زد: توجیح می کنی؟

سری تکون داد و با دستمال کاغذی گوشه ی چشماش و خشک می کرد که آوا با لباس نقره یی رنگش پا تو اتاقش 

 !گذاشت

 خوبی آنا؟-

 سکوت-

 :آوا جلوتر اومد و دست گذاشت پشت کمرش و گفت

 !این همه قهر بودی! یه امشب شب عیدی آشتی کن الاقل-

 :دت بچگیاش ناخون شصتش و به دندون گرفت و با بغض گفتمثل عا

 آخه چرا با من قهری؟-

آنا از صدای بغض آلود خاله زاده ش برگشت سمتش، دلش لرزید برای چشمای به اشک نشسته ش! به سختی لب 

 :زد

 !گریه نکن-

 !آنا-

 :ردپشت کرد به اوا و همونطور که به سمت موبایل پیامک خورده ش می رفت اضافه ک

 !فقط گریه نکن-

  گوشی تو دستش لرزید! نمی دونست درست می بینه یا نه!؟

 

 "نادون"نوشته بود 

 :برگشت طرف آوا؛ که با نیشخند نگاش می کرد

 چیه؟ چرا اینطوری نگاه من می کنی؟-

 !الزمه خواهش کنم تنهام بذاری-

یجان می لرزید. از این کارا نمی کرد ولی آوا آهانی گفت و با چشمای براقش بیرون رفت. دستاش هنوز از شدت ه

 .به سرعت بعد از آوا در و پشت سرش قفل کرد و پشت در نشست

دودل بود؛ یعنی تو پیام چی نوشته با انگشت لرزونش بازش کرد و با چشمایی که از شدت هیجان یه لحظه از اشک 

 !ریختن بند نمی اومدن به خطوط خیره شده بود
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 "بشه؟تو هم میخوای تموم "-

 :با دستای لرزون بعد از سه بار پاک کردن و ویرایش کردن فرستاد

 "....تو یه راهی پیش روم بذار"-

 :به دقیقه نکشیده پیام اومد

 "تو هم حاضری یه کم بهم فرصت بدی؟"-

 :به سختی تایپ کرد

 "برای عاشق تر شدن؛ خودت بهم جرعت بده"-

 :جواب همراه یه شکلک نیشخند بهش رسید

 " !ســت دارم! می دونم می رسه یه روزی که تو هم من و بخوایدو"-

خنده ش گرفت؛ با گوشی چندبار به پیشونیش ضربه زد. هر جور با حامی پیش می رفت کم می اورد! دیگه خبری 

 !نشد! دودل بود بپرسه کجاست یا نه

ها ذوق زده شده بود؛ یادش رفته بود  حاال که اون پیام داده بود؛ یه جوری باید سر از کارش در می اورد؛ مثل بچه

 !بعد از رفتن نیکو ساعتها زیر دوش برای تمام کردن تنها حامیِ دوست داشتنیش گریه کرده بود

 !!بوق ها رو شمرد؛ یک، دو، سه، چهار، بوق ممتد

 با چشمای گرد شده به تماس رد شده زل زد!! روش قطع کرده بود؟! به چه جرعتی؟

می شد! به آنی تمام ذوق و خوشیش به هوا رفت! با اخمای درهم زل زده بود به گوشی که با از حرص داشت منفجر 

 !تقه یی که به پنجره ی اتاقش خورد از جا پرید

حامی با نیش باز دستاش و داخل پنجره ی باز اتاقش گذاشته بود و با بدجنسی نگاهش و بین اخمای آنا و گوشی 

 !دستش می چرخوند

 زرنگار!! رو گوشی نامحرما زنگ می زنی؟شجاع شدی خانم -

حرف تو دهن آنا ماسید؛ ترجیح داد عوض جواب دادن یکوری به تمام رخ حامی با چشمای درشتش نگاه کنه، کت و 

 !شلوار سفید رنگی پوشیده بود و با کراوات و کاله مشکی ست کرده بود

 !بره و لپش و بکشهقیافه ش مثل پسر بچه های نازنازی شده بود! دلش میخواست جلو 

 :خنده شو از تصور عکس العمل حامی خورد و رو به حامی ایستاد و خشک و جدی گفت

 شجاعت می خواد زنگ بزنی ببینی مزاحمِ عاشق پیشت، چقدر رو حرفاش میشه حساب باز کرد!!؟-

  :حامی خنده شو خورد، سرش و زیر انداخت و با سرخوشی گفت

 

 !ده دیگهخب مزاحمت هم اومده نشونت ب-

 :آنا تمام رخ چرخید به سمت حامی و دست به کمر بدون لحظه یی استفاده از عقلش گفت

 چجوری اونوقت؟-

حامی چشماش برقی زد و دست گرفت به لبه ی پنجره ی آنا و خودش و باال کشید و یه پاش و رد و در برابر 

 .چشمای متحیر آنا پرید داخل اتاقش
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و مضطرب به در قفل پست سرش و دوباره به حامی که با جوراب سفید وسط اتاقش آنا بهت زده یه قدم عقب رفت 

 !ایستاده بود، نگاه کرد

 :حامی با نیشخند یه قدم دیگه نزدیک تر به آنا ایستاد و گفت

 !خب! باقی کنفرانس شجاعتت و می شنوم-

  :آنا آب گلوش و قورت داد

 

 !االنه یکی می آد آبروریزی میشه-

  :خورد حامی خنده شو

 

 آبروریزی؟؟-

 :آنا بدون شوخی و با اخم توروش ایستاد

 !اصال شوخی به موقعی نیست! لطفا برید بیرون-

 :حامی با شیطنت گفت

 !خب از سر راه برو کنار از در برم دیگه-

 !آنا عاجز از سرو کله زدن با حامی نالید: تروخدا

 :و گفتحامی با سرحالی دستاش و به نشونه ی تسلیم باال گرفت 

 !باشه! قسم نخور می رم فقط..یه سوال می پرسم ازت، بعد می رم-

 !آنا یه قدم دیگه به عقب برداشت! دست به سینه از سرتاپا به ظاهرخوشتیپ و جذاب حامی با اخم خیره شد

 !شجاعت می خواست به مردی با چشمای ستاره بارون مثل حامی لبخند بزنی و از عواقبش نترسی

 آخرش هستی یا باز با کوچیکترین مشکلی میخوای اتانازی کنی؟تا آخرِ -

 ..من راستِش ..مَن..یعنی..نمی خواست-آنا

 آنا مادر چرا در و قفل کردی؟-مستانه

 نگفتی؟-حامی

 آنا بدون جواب دادن با پشیمونی به چشمای حامی خیره شده بود

 آنا؟آنا؟-مستانه

ا پشیمونی بهش خیره شده بود برداره عقب عقب رفت تا به پنجره حامی بدون اینکه چشماش و از چشمای انا که ب

 !رسید

 !امیر! بیا ببین چه خاکی به سرم شده! آنا در وباز نمی کنه-

 !آنا؟؟آناخواهری؟؟ یه دقیقه در وباز کن-امیر

 !حامی براش سری به احترام تکون داد و همونطور که اومده بود از پنجره بیرون رفت

  .دبار پشت سر هم نفس عمیق کشید و به سمت در برگشت و در و باز کردبا صورت ملتهب چن

 

 :قیافه ی درهم امیر ازهم باز شد. زیر لب خدارو شکری گفت و با لبخند مصنوعی برای عوض کردن بحث گفت

 ساعت دیگه عیده! تو کجایی؟5کمتر -
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 از هول دیدن حامی تند تند لب زد:همین جام دیگه.کجام؟

 !!له ش باز موند! بعد از شش ماه یهو زبون باز کرده بود و مثل بلبل حرف می زددهن امیر و خا

آنا وارد نشیمن خونه ی بزرگ آقاجونش شد، هومن و کاوه به احترامش بلند شدند مشغول سالم احوالپرسی با هانیه 

کرد و آخرش یه بود که حامی خیلی آروم و بدون سروصدا بین خاله و عموش نشست و با محض دیدن آنا سالم 

 !چشمکی بهش زد که از چشمای تیز آقابزرگ مخفی نموند

 !آنا دخترم بیا بشین پیش من-

 !چشم غره یی هم تحویل حامی داد، یعنی چشمات و درویش کن

 :آنا خم شده بود دختر هانیه رو ببوسه امیر وارد شد. با کنجکاوی پرسید

 !امیرساالر! خانواده نامزدت کجان؟-

 از شد:کدوم نامزد؟امیر نیشش ب

 منظورت چیه؟-

 !خاله جان نیومد! گفت آنا نباشه نمی ره! مراسم بهم خورد-مستانه

 !زل زد آنا بابهت به نیش باز امیر که عین خیالش نبود سربزنگاه نامزدیش بهم خورده

اخت و سالمی هنوز مبهوت نیش باز امیر و خونسردیش بود که عمو کامرانش وارد شد آنا از خجالت سری زیر اند

 !کرد

 :کامران با محبت نزدیک آنا ایستاد و با محبت سرشو بوسید و بلند گفت

 !سالم به روی ماهت عموجان!امسال باید سال پربرکتی میشه برای همه! یه عید و کنار ما می گیری-

 !دلش گرفت؛ سالهای پیش ترجیح می داد عید و کنار پدر،مادرو خانم جونش بگیره

حتما پربرکته! کلی بچه این جا می ریزه! فقط مشکلی که هست اینه که از صدای جیغ جیغشون صدا به سال دیگه که -

 !صدا نمی رسه تحویل سال و متوجه بشیم

 .هومن با صدا زد زیر خنده که با چشم غره ی آوا خنده شو خورد

 :حامی با پروریی پرید وسط

 !!مامان باباش می ره آرومهاز بچه خودت مایه بذار لطفا امیر، بچه من به -

 :آنابا کنجکاوی پرید وسط دوتا خوشمزه جمع

 !ازدواج نکرده؟ از االن به فکر بچه یین -

  :حامی خیلی جدی گفت

 

 !من که طبق برنامه ریزی هام سال دیگه باید بابا شده باشم-

نشست! آنا به محض نشستن از آنا نگاه درشتی تحویلش داد و با گفتن بسالمتی به طرف آقا بزرگش رفت و کنارش 

 :کنجکاوی تیپ زدن و صورت های آرایش شده ی خانمای جمع با کنجکاوی گفت

 امیر دیگه چرا این همه تیپ زدین؟ مگه می خواین برین عروسی؟-

 !البته بیشتر منظورش حامی و اون ظاهر دامادیش بود

 !بمونهتنها کسی که تیپ زده، منم! هومن که با زیرشلواریش اومده شب -
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امیر پقی زد زیر خنده، عمو سیامکش خنده شو خورد و سری به آقابزرگ از سر ناچاری زبون حامی تکون داد و 

  .حرفی نزد

 

 !هومن هم که بی خیال چسبیده بود به آوا و بیشتر سرگرم پچ پچش بود تا خوشمزگی های حامی

 :حامی بالفاصله با خونسردی اضافه کرد

زانوش سفید شده بس که پوشیدش!فقط من خوش تیپه جمعم!بالفاصله بانیش باز زل زد  امیر هم که شلوارش سر-

 !به آنا

 ساعت نشده کت و شلوارمو با مارک هاکوپیان خریدم! چی زر می زنی؟58هنوز -امیر

 !!امیر-کامران

 !!امیر ساالر-مستانه

 :در خانومش دفاع کردحامی با چشم و ابرو حرص امیر و دراورد، هومن با سقلمه های آوا از برا

 !تو غرب زده یی لباسات همه به دالرن! ما به شعار تولید ملی احترام میذاریم-

 !آنا هیجان زده زل زد به حامی جوابش و بشنوه که زنگ در همه رو از جا پروند

مک با لبخند عجیب رفتند سیا بیرون رفت درو باز کنه! خانما به ترتیب بلند شدند دنبال مستانه "اومد!"امیر با گفتن 

 .غریبی دعوت به آرامشش کرد و به تبعیت از امیر ازنشیمن خارج شد

با سر رفته بود تو گوشیش که آقا بزرگ ازخلوت بودن جمع استفاده کرد و گوشی  "نگفتی؟"گوشی آنا پیام خورد 

 :آنا رو ازدستش قاپید و رو به حامی که سرخ شده بود از خنده غرید

 !طاقت و سفید کردی تو بچهرو هرچی آدمِ بی -

سیامک یکی شد. برگشت پشت سرش حاج آقایی با لباس معمم یااهلل  "بفرمایید داخل"گفتن آنا با  "آقابزرگ!!"

 !گویان وارد شد تا باالخره حامی رضایت داد کالهش و کناری بذاره و با نیش باز جلو پاش بلند بشه

، داشت می رفت توآشپزخونه که خاله ش بازم با چشمای اشکی سد عمو کامرانش بااشاره یی به بیرون هدایتش کرد

 :راهش شد

 چه خبره خاله؟-

 !هیچی قربونت برم-

 ..هیچی؟ پس این حاج آقا اینجا-

 :به سمت اتاقش کشوندش، دروبست و گفت "من باهاش صحبت میکنم"نیکو با خنده سمتش اومد و با گفتن 

 اتاقت چه بوی خوبی گرفته؟-

 !چشمای بدجنس زل زد به آنابرگشت و با 

 :آنا دستپاچه لبخند نصف نیمه یی زد و گفت

 !نمیدونم، شاید بوی ادکلن آوا ست که مونده-

 :نیکو که حریف پنهان کاری آنا نمی شد چادر سفید توی بغلش و گرفت سمت آنا

 ...تو فامیل ما رسمه! مادر داماد؛ چادرعروسش و می دوزه! مادر حامی که-

 :ادامه داد آهی کشید و
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 !من این چادر و دوختم-

ابروهای آنا از بهت باالرفت؛ کت و شلوار سفید حامی؛ پیدا شدنش بعد از این همه مدت؛ روشن کردن خط 

 !خاموشش!! حاج آقا؛ چادرسفید؛ مادر داماد

 ..می خوان بگین-

 :نیکو چرخید سمت در

یرون؛ دلم میخواد تحویل سال امسال عقد کرده بشینید می خوام بگم این بوی ادکلن حامیه نه آوا! پوشیدیش بیا ب-

 !!پای سفره، میگن شگون داره

 !در و بست وبیرون رفت

*** 

  یا مُقَلِب القُلوبِ واالبصار

  ها ای تغییر دهنده دلها و دیده

  یا مُدبّر اللیل و النَهار

  ای مدبر شب و روز

 

  یا محوّل الحَولِ وَ االحوال،

 حالت هاای گرداننده سال و 

  .حوِّل حالَنا الی اَحسَنِ الحال

  . بگردان حال ما را به نیکوترین حال

 

صدای توپ تحویل سال هم اخمای درهمش و باز نکرد؛ باورش نمی شد حامی در عین بی تفاوتی بین عمو و خاله ش 

به این..آهی کشید و  نشست و چیلیک چیلیک در حال تخمه شکستن بود! نهبه اون از پنجره داخل اتناقش پریدن نه

  !زیر چشمی نگاهی به باقی جمع کرد

 

آوا و هومن عاشقانه کنار همدیگه نشسته بودن و هر چند دقیقه یه بار در گوش هم پچ پچ می کردن؛ هانیه 

  .وشوهرش دخترشون و بینشون گذاشته بودند وبا محبت یکی درمیون دهن بچه پسته می ذاشتند

 

 !زیر نظر گرفت در عین ناباوری خاله ش چه قمیش هایی زیر چشمی که نمی اومد با کنجکاوی خاله و عموش و

 !از ذهنش گذشت از همه بدشانس تر خودش بود که شوهر شکموش در حال پرخوری بود

  !حامی یه دست آجیل یه دستش شکالت، دهنش هم در حال شیرینی خوردن بود

 

یت کردن ماهی ها تُنگ بود، تکونی داد و به سکه های سفره با تاسف سری برای حامی که با بی خیالی در حال اذ

 !خیره شد

 !آنا میگم شیدا کیه؟ -امیر
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با کنجکاوی برگشت سمت صدای امیر که از دیدن گوشیش تو دست امیر از خجالت گر گرفت! اگر می رفت تو پیام 

 ..هاش

 بده به من ببینم! گوشی من دست تو چیکار میکنه!؟-

 !یه سوال پرسیدما-

 !از بچه های خوابگاست بدش به من میگم-

 امیر با نیش باز گوشی رو سمت خواهر گرفت و با شیطنت گفت:مجرده؟

 آنا بابدبینی پرسید:واسه چی می پرسی؟

 !نه اینکه همه رفتن کسی با ما نموندنش.... واسه این پرسیدم-

 :آنا با بهت گفت

 یعنی فقط مجرد باشه کافیه؟؟-

 ..ای توئهنه نه خب از شاگرده-

 :بانیش باز اضافه کرد

 !قبولش میکنم دیگه به کنیزی خب من هم-

 :آنا چشم غره یی تحویلش داد و غرید

 !من همه جور دانشجو داشتم! زن می خوای مثل آدم بگو زن می خوام-

 ! زَن مــــی خــــوامـــ-

 !!!!!امیر ساالر-مستانه

 :باز شده ی تبریک شیدا رو دوباره خوند و با ناراحتی گفت آنا برای بار دوم سری از تاسف تکون داد و پیام

 !حیف شد من پیام ندارم براش بفرستم-

 !جیغ آنا و خنده ی جمع و دراورد "ناراحت نباش من براش فرستادم"امیر با گفتن

 :حامی خوشحال شکالتی از باالی جمع پرت کرد برای امیر که تو هوا قاپیدش

 !!!از تیزیت خوشم اومد امیر-

 :هانیه سرخ شده از حرکت حامی با خجالت گفت

 !!تو بااین سنت نمی دونی چیز نباید پرت کنی جلو این همه بزرگتر-

 .از جاش بلند شد و رفت اتاقش؛ در حال دراوردن کادوهای آوا و امیر بود که در بسته شد "واله"آنا با گفتن 

بود و به در تکیه داده بود با مهربونی و دلتنگی نگاش با تعجب پشت سرش و نگاه کرد، حامی دستاش و پشتش زده 

 !میکرد

 آنا سری تکون داد و به جبران بی تفاوتیش گفت:سیر شدی؟

 !حامی با صدا خندید و گفت:شکالتها خیلی خوشمزه بودن

 !ور می داشتی می بردی-

 :حامی جیبش و نشون داد

 !آقاجونت حواسش نبود یه مشت ریختم تو جیبم-

 چپ چپ نگاهش کرد و کادو هارو دست گرفت. حامی با کنجکاوی گفت: دوتا؟آنا برگشت 
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 آنا با گیجی پرسید:پس چندتا؟

 !سه تا-

 چرا سه تا؟-

 حامی با اخم مصنوعی گفت:پس من چی؟

 !!آنا که تازه دوزاریش افتاده بود گفت:اِ..راست میگی ها!! خب، اون موقع نبودی

 !ن که هستمنیش حامی به پهنای صورتش باز شد: اال

 آنا با بدبینی چشماش و ریز کرد و گفت: منظور؟

 !حامی لباش و غنچه کرد عین پسربچه های شر اشاره داد یعنی بوس

 :آنا نفس عمیقی کشید و کالفه سری تکون داد

 !ببین زشته پشت سر من اومدی اینجا! بریم بیرون-

ز دهنش در رفت که بی تفاوتی شو به جمع بیرون حامی شونه یی از بی قیدی تکون داد و بی اختیار فحش زشتی ا

 :نشون داده باشه، بالفاصله از دیدن چشمای گرد شده ی آنا تکیه شو ازدر برداشت و از در صلح وارد شد

 !!نـــه!! نـــه!! چیزه.. یعنی می دونی!!! میگم! تو دیگه زنمی خب!! اشکال نداره-

 ..دادن اصال آنا آهانی گفت و با حفظ اخمش گفت: ببین فحش

بوسه ی بی طاقت حامی مانع بیشتر نصیحت کردنش شد! هنوز درگیر بودن که در با شدت باز شد؛ هردو از جا 

 !پریدند

امیر با صورت شنگول و سرحال تو چارچوب در ایستاده بود و ازدیدن رنگ و روی پریده ی خواهرش و صورت 

 :سرخ از عصبانیت حامی نیشخندی زد و گفت

 .پیر شدیما اول جوونی؛ اشتباهی جای اتاق آقاجون اومدَ اِ اِ اِ-

حامی خیر برداشت سمت امیر که با فرزی در رفت؛ حامی تا دم در دنبالش رفت و برگشت رو به آنا و با جدیت 

 :گفت

 !!!من عیدی بچه می خوام تا نگیرمش هم از این خونه پامو بیرون نمی ذارم-

 :با بدجنسی اضافه کردتا آنا فرصت کنه خجالت بکشه حامی 

 !یه دختر باشه لطفا؛ همه چیزش شبیه تو باشه اال چشاش؛ که هربار با دیدنش خوابم نگیره-

 !با نیشخند آنا رو وسط اتاق مات و مبهوت گذاشت و به دنبال تالفی کار امیر از اتاق خارج شد

  !ش نشست و به آینده فکر کرداز شنیدن صدای جیغ امیر و خنده های حامی بیخیال کادوهاش شد و سر تخت

 

 !آینده یی که کنار حامی شک نداشت به ایده آل هاش نزدیک خواهد بود

 !زیر لب با خودش زمزمه کرد:خدایا!! شکرت

از دست دیوونه بازی های امیر در اتاق شو قفل کرد و بی خیال شیدا شماره ی حامی رو گرفت به بوق دوم نرسیده 

 :ر و از بیرون می شنیدجواب داد، صدای فریاد امی

 !شوهرت زنگ زده دم عیدی "قلب منِ"آنا بیا؛ چشم و دلت روشن -

 :آنا بدون توجه به سروصدای امیر، چشماش و بست و ترجیح داد به شیوه ی خود حامی احساسش و ابراز کنه
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 اگه خوبم، اگه اینجام

 یه نفر هست توی دنیام

 که مثل کوه پشتم موند همیشه

 پدیدست،یه نفر که یه 

 اتفاقی ناب و ویژست،

 زندگیمو خالی کرده از کلیشه

 خود عشقه، واسه ی اون زیر بارون مثل مکث

 مهربونی مثل نبضه، بی ارادست

 

 عشقو توی یه شب سرد تو وجودم منتشر کرد،

 یه سواله، یه ترانه، فوق العادست

ره اتاقش حامی رو دید که پرید تو حیاط و با دمپایی های آقاجونش قدم زنون با چشمای ستاره بارون از پشت پنج

 .گوشی به دست به سمتش می اومد

آنا خنده شو از کت و شلوار مارک حامی بادمپایی های بدرنگ آقاجونش خورد و دست گذاشت رو شیشه ی پنجره 

 :ی اتاقش و ادامه داد

 د،با تو دنیام عاطفی ش

 هرچی جز عشق منتفی شد

  انعکاس یه فرشته رو زمینی

 دلت مثل یه گنجینه

  پر از رویای شیرینه

 واسه آرامش من یه تضمینی

حامی بامزه خم شد تعظیمی کرد و چشمکی بهش زد، دست شو از پشت شیشه کف دست آنا گذاشت و به فاصله ی 

 .شیشه یی بین دستاشون لبخند زد

کرد این پسر بچه ی بازیگوش و دوست داشت، شیطنت هاش با تمام سنگینی نگاهش زنده آنا با خودش اعتراف 

 :نگهش می داشت؛ جوونش میکرد

 واسه وابسته کردن دل من

 با این خندیدنت اصرار کردی

 به اندازه ی لبخندات هر روز

 تولد منو تکرار کردی

http://patogh-plus.com/
http://patogh-plus.com/
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 :تا آنا بازش کنه. آنا با صدای خندون ادامه داد حامی با دست آزادش چندتا به پنجره ش زد و مظلومانه پلک می زد

 

 چقدر لبخند تو خیره کنندست،

 همین تصویر که منحصر به فرده

 همین معجزه ی همیشه ساده ت

 حواس منو از غم پرت کرده

  .ساعتها عاشقانه به دلش مدیون بود

های حامی واسه از پنجره داخل  پنجره رو باز کرد و قدمی به عقب برداشت و در جواب مظلومانه سر تکون دادن

 !اومدن، فقط سر تکون داد و با همه ی وجودش لبخند زد

 !خوشبختی دیر اما تو ایده آل ترین شکل ممکن نصیبش شده بود
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