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 مقدمه:

 خنده ام می گیرد از بازی های این روزگار ..."

 "او  "دل می بندی به 

 و بعد از دستش می دهی.

 و شاید بعد از او دیگری ها را.

 چه کسی می داند در قلب تو چه می گذرد؟

 چه کسی درد از دست دادنِ عزیزی را درک می کند؟

 بانــو ...

 این بار هم سر پاهایت بایست!

 می توانی. تو

 این بار، او را به دست آور.

 این بار، ثابت کن.

 ثابت کن که قلبت هنوز هم می زند.

 هنوز هم می توانی دوست بداری.

 ثابتش کن، به دستش آور!

.MOHABBAT." 

 

 آغاز:

 ـ کمک ... کمک ...

 کنه.کمک، کمک گفتن هام تو اون بارون لعنتی به گوش هیچ کس نمی رسه. بغضم می ش

 ـ خدایــــــا به فریادم برس.

صدای جیغم تو سکوت سرد دره می پیچه. یه دست دیگه و باز سعی می کنم خودم رو بکشم باالتر. به عقب نگاه 

 نمی کنم. من باید بتونم. باید نجاتش بدم. یه بار دیگه فریاد می کشم:

 ـ کمــــــــــک!

ی شینم و به خوابم فکر می کنم. باز هم اون خواب و باز هم یادآوری هینی می کشم و از خواب می پرم. سر جام م

گذشته ی لعنتیم. سرم رو، روی زانوم می ذارم و هق گریم رو تو زانوم خفه می کنم. چند سال گذشته، اما من هنوزم 

ی شم. نور چراغ گاهگاهی یادش می افتم. یاد اون خاطرات رهام نمی کنه. کمی بعد سر بلند می کنم و از جام بلند م

خواب باعث می شه که بتونم اطرافم رو ببینم. یه دور می چرخم و بعد از روی میز کتاب قرآن کوچکم و برمی دارم 

و به سینه می کشم. این قرآن جدا از مقدس بودنش برام ارزش داره. یه ارزش خاص. در حالی که پاورچین پاورچین 

تابستونی به صورتم می خوره و باعث می شه سر جام بایستم. می  حرکت می کنم، به سمت در می رم. هوای گرم

شینم روی پله ها و به درخت های که تک و توک تو حیاط کاشته شدن خیره می شم. دور نور چراغ پشه ها جمع 
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شدن و منم سعی می کنم از اون نور دور بشم که مهمون نیش های دوست داشتنیشون نشم. قرآنم رو باز می کنم و 

سه در چهارش رو از توش بیرون می یارم. نگاهم به لبخند شادش خیره می شه و دوباره بغضم می گیره. این  عکس

درد تا به االن هم باهام مونده. عکس رو کنار می ذارم و آیه ای رو باز می کنم. می خوام یه کم از دردم کم بشه. 

 اولین آیه ای که چشمم می خوره رو می خونم.

 مَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.الَّذِینَ آ "

گیرد، آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش مى اند و دل هایشان به یاد خدا آرام مى همان کسانى که ایمان آورده 

 "یابد. 

 یه جور مثل همیشه آرومم کنه. لبخندی می زنم و می گم:انگار خدا هم حالم رو می فهمه، چون می خواد 

 ـ می دونم دوستم داری. مواظبش باش.

 ـ رامش؟

صدای مامان باعث می شه تو جام بپرم. از جام بلند می شم و فوری عکس رو توی یکی از صفحه های قرآن می ذارم. 

 بشونم و می گم:برمی گردم و به مامان خیره می شم. سعی می کنم لبخندی روی لبم 

 ـ جان دلم آذرنوش خوشگل من؟

 ـ نصفه شبی این جا چه کار می کنی؟

 صدای اذان به دادم می رسه. لبخندی می زنم و میگم:

 ـ خودتون که شنیدید. بلند شدم برای نماز.

 ـ از کی بیداری؟

 ـ همش چند دقیقه بیشتر نیست.

 ـ پس بیا با هم وضو بگیریم.

گم و دنبالش راه می افتم. این مهارت از خیلی وقت پیش ها یاد گرفتم و شده جزیی از رفتارم.  به روی چشمی می

جزیی از رامش فرزاد. دختری که تو سن بیست و پنج سالگی یهو چشمش رو خیلی از چیزها باز شد و فهمید که باید 

عکسش رو دوباره از توش بیرون می روی پای خودش بایسته. به سمت اتاقم می رم و قرآن رو روی میزم می ذارم. 

کشم و یه نگاه بهش می کنم. برای این که مامان مشکوک نشه، بوسه ای روی عکسش می زنم و از اتاق بیرون می 

 رم.

 

 

 به سمت آشپزخونه می رم و همون جا وضو می گیرم. حین وضو گرفتن یه لبخند تلخ رو لبم می شینه.    

 بعد دست چـــپ.ـ اول دست راســـت،  "    

 ـ خب یادم می ره. من چه کار کنم؟ خب من که تا به االن نماز نمی خوندم.    

ـ از این به بعد می خونی و یادت هم می مونه. اوالشه. منم که می بینی این جوری داد کشیدم، می خوام یه کم جذبه     

 ی معلم و شاگردی رو نشون بدم.

 اول راسته، بعد چپ؟ ـ اجازه آقا؟ آقا بقیش هم    

 بلند بلند که می خندم، عصبی می شه و می گه:    

 ـ منو مسخره می کنی جوجه؟    
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 ـ آقا اجازه؟ مامانمون گفته به معلم احترام بذاریم، ولی آقا ما نمی تونیم.    

 ابرویی باال می اندازه و با شنیدن این حرفم لبخند موذیانه ای می زنه و می گه:    

 ـ احیانا می دونی داری پا رو دم شیر می ذاری؟    

 "و خیز برمی داره سمتم که با جیغ و بی توجه به اذانی که داره می زنه فرار می کنم.     

 ـ رامش ... دختر چه کار می کنی اون جا با آب باز؟    

سمتم می یاد. آروم دستم رو تکون می  سرم رو بلند می کنم، مامان با دیدن نگاه خیسم می فهمه که چی شده و به    

دم که یعنی چیزی نیست. به سمت اتاقم می رم و با برداشتن جانمازم شروع می کنم به نماز خوندن. دو رکعت نماز 

رو که می خونم، از جام بلند می شم. با اون کابوسا دیگه خوابم نمی بره. تصمیم می گیرم اول برم دوش بگیرم و بعد 

و با گرفتن نون به خونه برگردم، شاید حال و هوام عوض بشه. هر چند می دونم نمی شه. نونوایی  برم پیاده روی

همیشه این جا ساعت شش پخت می کنه. حولم رو برمی دارم و به سمت حموم می رم. آب نیمه سرد رو، روی تنم 

نم. جلوی آیینه ی داخل حموم می باز می کنم. اول کامال سیخ سر جام می ایستم و بعد کم کم به سرماش عادت می ک

ایستم و همین طور که به موهام شامپو می زنم به تصویر خودم خیره می شم. کف شامپو رو نرم رو موهام حرکت می 

دم و باز هم یاد اونه که می شینه تو ذهنم. یه دوش ده دقیقه ای می گیرم و از حموم می زنم بیرون. با یه حوله ی 

 کنم و قشنگ آبش رو می گیرم و شونه می کنم. دستی موهام رو خشک می

 ـ رامش موهات رو خیلی دوست دارم. همیشه ی خدا بوی خوب می ده. تازه نرمم که هست. "    

 در حالی که سرم رو می چرخونه تا اون سمت رو شونه کنه، لبخندم رو با لبخندی پاسخ می ده و می گه:    

 "ونه کنم. ـ همیشه بذار خودم موهات رو ش    

محکم می بندمشون تا دردش منو از این خاطرات جدا کنه و سعی می کنم کمتر فکر کنم. لباسام رو تنم می کنم و     

 از اتاقم می یام بیرون. از پله های سنگی خونه که می رم پایین، مامان می یاد بیرون و می گه:

 ـ کجا می ری؟    

 ـ پیاده روی. خوابم نمی بره.    

 ـ آخه ... االن؟    

 ـ مادر من، هنوزم عادت نکردی به این پیاده روی های من؟    

 ـ چرا؟ ولی خب دلم می مونه.    

 ـ نمونه فدات بشم. نون می گیرم و می یام.    

 و می گه:لبخندی اجباری می زنه و مجبور می شه که قبول کنه. بابا هم می یاد بیرون و با دیدنم یه لبخند می زنه     

 ـ صبح بخیر دختر پهلوون پنبه ی من. خوبی؟ بازم جور منو می کشی؟    

 ـ سالم کوروش جون. خوبی؟ آره. می رم نون بگیرم.    

 ـ باشه. زودی بیا که من دلم برای اون نون داغ پر می زنه. موظب خودتم باش.    

 ـ می یام. به روی دو دیده.    

ی می شنوم و خدا نکنه ای می گم و می خندم. بابا هیچ وقت به بیرون رفتن های وقت و بی فدای اون دو دیده ا    

وقتم کاری نداره. خودشون می دونن که بعد از اون اتفاق عوض شدم. یعنی از وقتی با بابک آشنا شدم، عوض شدم. 
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بعد صدای خواننده گوش هام پوفی می کشم و در حالی که هندزفری رو تو گوشم می کردم، راه می افتم. چن لحظه 

 رو پر می کنه.

    " Yine hasretli bir güne 

 دوباره به یه روز پرحسرت    

    Giriyorum hayalinle 

 "با خیالت وارد می شم.     

 ـ بابک این شعره رو شنیدی؟ خیلی قشنگه ها. "    

 ـ آره عزیزم. می خوای برات معنیش کنم؟    

 ـ بلدی؟    

 ـ منو دست کم گرفتی خوشگله؟    

 "ـ مگه می شه بابکم رو دست کم بگیرم؟ شما سرور.     

    " Aklımdan çıkmıyorsun belalım 

 از ذهنم بیرون نمی روی    

    Sensiz geçen akşamlarda 

 شب های که بدون تو بگذره    

    Yine başım belalarda 

 ر می برمبازم در رنج و درد به س    

    Mutlumusun oralarda belalım 

 در اون جا آیا خوشبختی عزیزم؟    

    Belalım 

 "عزیزم     

 ـ آخی ... عشقش مرده؟ "    

 ـ آره. ببین چقدر دوسش داره؟    

رو ترجمه وای بابکی می گم و می رم تو سینش. بابک هم دستش رو کمرم حلقه می کنه و می شینه تا باقی شعر     

 "کنه. 

    " Yaban çiçeğim 

 گل صحرایم    

    Belalım 

 عزیزم    

    Aşkım gerçeğim 

 عشقم، حقیقتم    

    Belalım 

 عزیزم    

    Tek sevdiceğim 

 تنها عشق من    

    Belalım ah... yaralım 

 مصیبت زدۀ من، رنج کشیدۀ من    

    Sevdiğim dert ortağımsın 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

6  

 

 عشق من تو شریک رنج هام هستی    

    Hazanımsın baharımsın sen benim tek varlığımsın 

 پاییز و بهارم تو هستی، هستیِ من تو هستی    

    Sensiz geçen akşamlarda 

 شب های که بدون تو بگذره    

    Yine başım belalarda 

 رمبازم در رنج و درد به سر می ب    

    Mutlumusun oralarda belalım 

 در اون جا آیا خوشبختی عزیزم؟    

    Belalım 

 عزیزم.    

 

    Mahsun - Belalim " 

اشکام رو که دیگه اختیاری برای اومدنش ندارم پاک می کنم و خیره می شم به طبیعت سبز جلوم. یه بار دیگه     

بارها به حرف های بابک فکر می کنم. سرم رو بلند می کنم و از خدا می خوام که  آهنگ رو پلی می کنم و باز بارها و

جاش خوب باشه. مسیر پیچ در پیچ مربوط به خونه رو رد می کنم و می رسم به سر جاده. مدتیه که اومدیم گیالن و 

ای دنیا هم که باشم، من از تهران و خیابون فقط یه جا تو ذهنم مونده. یه چهار گوش کوچیک که هر هفته هر کج

 باید برم سراغش. 

 

یه مکان کوچک غمگین؛ اما دوست داشتنی. یه حجم، پر از آغوش گرم مردترین مرد دنیا که رفتنش کمرم رو خم 

کرد. یه تضاد عاشقانه. یه حجم از هق هق های زنانه. یه حجم از بودن و نبودن. یه عشق که زیر خروار ها خاک دفن 

می شه. تحمل و صبرم به پایان می رسه و وسط جاده می ایستم و بعد می شینم. تنم توان نگه شده. طاقتم طاق 

داشتنم رو نداره. می شینم و مثل تک تک روزهای این دو سال و چند ماه گذشته می زنم زیر گریه. گریه ای که فقط 

هستن و خدا ... خدایی که درخت های سر به فلک کشیده ی روستا و جاده ای که می رسه به نونوایی شاهدش 

نخواست مردم بمونه و با من باشه. نخواست و من هنوز سر تعظیم به درگاهش فرود می یارم. نخواست و من هنوز به 

 خدایی قبولش دارم و همیشه می گم:

 ـ حتما یه حکمتی هست.

حم یادم بره و دوباره برم زیر گریه می کنم تا سبک بشم. گریه می کنم تا آروم بشم. گریه می کنم تا خواب اول صب

نقاب رامش سختی که مشکالت رو رد کرده و متواضع در برابر مردمی که دوستش دارن و دوستشون داره و عجیب 

اینه که مثل همیشه سبک می شم و میون گریه دست بابک رو روی سرم حس می کنم. دست بابکی که تن خرد شدم 

 ا بشه و نمی ره. تا رامشش جون بگیره و بمونه.رو نوازش می کنه تا رامشش دوباره سر پ

از جام که بلند می شم، دوباره شدم رامش محبوب بابک. نگاهم روی مانتو و شلور سیاهم که خاکی شده خیره می 

مونه. تو این مدت رنگ سیاه شده همراه و همه کس من. گاهی به زور مامان عوض می کنم و تم رنگ های لباسم می 

ای و توسی و مامان که می بینه نمی تونه راضیم کنه، غصه می خوره و من ... نمی دونم چرا نمی تونم از رسه به قهوه 

 این رنگ دست بکشم. انگار که این رنگ، همون رنگ قلب و خونمه.
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رم مانتو رو می تکونم و دوباره محکم راه می افتم. گوشی و هندزفری رو تو جیب مانتوم می ذارم. شالم رو دوباره س

می کنم و می رم و می رم تا برسم به مغازه ی نونوایی. چشمم به عمو علی می خوره که داره کرکره ی نونوایی رو باال 

 می ده. داره آماده می شه که باز هم روزی حالل زن و بچش رو تهیه کنه. در حالی که می رم سمت مغازه می گم:

 ـ سالم عمو.

 سمتم. با دیدنم لبخندی به پهنای صورتش می زنه و می گه:قفل در رو ول می کنه و برمی گرده 

به به به، ببین کی اومده؟ سالم گل دختر. خوبی بالت » ـ به، به، به، بیدین کی بومَه؟ سالم گُلِ دختر. خوبی بال می سر؟ 

 «بخوره توی سرم؟ 

فهمم؛ اما اصال نمی تونم درست  شمالی رو از صدقه سری بودن تو این جا و به دنیا اومدن توش و اصالتم خوب می

 صحبت کنم و گاها سوتی های فجیعی می دم. لبخندی می زنم و می گم:

 ـ مرسی عمو. شما خوبی؟

 «قربانت. چه کار می کنی دختر؟ کم پیدایی؟ » ـ تی قربان. چی کُنی دختر؟ کم پیدایی؟! 

 نار بذاری؟ من می رم یه کم این اطراف بچرخم.ـ تو خونه با کارام مشغولم. عمو می شه چهار تا سنگک برای من ک

چرا که نه جانم به فدات؟ برو بالت به » ـ چرا که نه تی جانِ قُربان؟ حتما. بُوشو باَل می سَر. نگران تی نان هم نُبو. 

 «جونم. نگران نونت هم نباش. 

دوست داشتنیشون انگار براشون  مردم این روستا دوست ندارن با کسی تهرانی صحبت کنن. زبونشون و اون لهجه ی

یه افتخار بزرگه. ازش تشکری می کنم و راه می افتم. هندزفری رو دوباره تو گوشم می کنم و جاده رو در پیش می 

گیرم. به عمو گفتم چهار تا؛ چون دلیل دارم. نزدیک خونه ی ما پیرزنی زندگی می کنه که این جا همه بهش می گن 

یل و ثروتمند و زیبای تهرانی که بخاطر نازا بودنش، همسرش اون رو طالق می ده. زیبا هم مامان زیبا. یه پیرزن اص

پیش خانواده اش برنمی گرده و می یاد این جا و با پولی که داشته این خونه رو برای خودش می سازه و سال های 

بری دوست داشتنی رو با هیچ سال تو بی خبری زندگی می کنه. گاهی که پای حرفاش می شینم، می گه که این بی خ

چیزی عوض نمی کنه و باز به قول خودش زیبا کرم ابریشمی بوده که این جا شده پروانه. زیبا این جا پروانه شدن رو 

 تجربه کرده.

قدم به قدم از جاده ای که اسیر درخت های دور و برشه می گذرم. چند تا از زن ها با لباس محلی روستا از جلوی 

ی شن. می گن و می خندن. چون هوا این موقع صبح خنکه، بعضیا از االن برای بریدن برنج ها می رن که چشمام رد م

تا موقع گرما کارشون رو تموم کرده باشن. بابا و مامان از وقتی برای همیشه اومدن شمال، دیگه برنج کاری و رفتن 

ن کار خسته کننده س و این کار رو به کارگرها می به شالی و برنج بریدن رو گذاشتن کنار. برای اونا تو این سن ای

 سپرن. این زن ها تو زمین کنار خونه ی ما کار می کنن و احتماال موقع برگشتن اونا رو می بینم.

از کنار بازارچه ی کوچک محل که می گذرم، باز نگاهم خیره ی اون جا می شه و خاطراتی که با بی رحمی به ذهنم 

هایی که می یان بشکنن و من به سختی اونا رو عقب می دم. نمی خوام که دوباره بشکنم. نباید هجوم می یارن و بغض 

بشکنم. من، رامش، دختر جنگل های شمالم. من زاده ی این جنگل هام و مثل مردمانش پر از قدرت برای ایستادن و 

کست. گرچه هر شب بالشش نشکستن و ماندن. من رامشم. رامشی که با همه ی ضربه هایی که خورد موند. نش

خیس از هق هق های زنانش بود، گرچه تو خلوتش اون بود و بابکی که ازش چند تا چیز بیشتر نداشت. بابکی که تو 
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یه قرآن یادگاری و یه سنگ قبر و عکس دوست داشتنیش و لبخند زیبا و حرفاش بود. بابکی که اگرچه جسمش 

 شه و دست نوازشش رامش رو تنها نمی ذاره.رامش رو ترک کرد؛ اما روحش هنوز کنار رام

 

**** 

نون ها رو از دست عمو می گیرم و لبخندی به صورتش می پاشم و پولشون رو هم حساب می کنم. هر چند کلی 

 تالش می کنه که نگیره و بعدا با بابا حساب کنه، ولی من راضی نمی شم و پولش رو بهش می دم.

ری و شالیزار های در مسیرم؛ اما این بار کامال سبک شدم. بغض ها و تلخی ها و باز هم من و راه آسفالت تکرا

 دردهام ریخته و رامش مثل مامان زیبا پروانه شده. روحش دوباره شده به وسعت دریایی که پر از لبخند بابکه.

 ویلم می ده و می گه:زن ها و مردها تو شالیزار ها پخشن. نون مامان زیبا رو می دم. لبخندی پر از مهربونی تح

 ـ بعد از ظهر بیا پیشم. می یای دیگه؟

 با خنده می گم:

 ـ ما مخلص مامان زیبا هستیم. حتما.

 ـ مامان زیبا فدای اون دو تا چشمای دختر نازش.

 ـ ای بابا ... نداشتیما. اول صبحی و این حرفا؟ شما بشو تاج سر.

 تظرتم.ـ برو دختر گل. برو و بعد از ظهر بیا. من

 ـ می یام به شرطی که از اون شیرینی ها خوشمزت پخته باشی.

با لبخندش بهم نشون می ده که به خواستم عمل می کنه و من هم برمی گردم تو راه خونه. شالیزار نزدیک خونه رو 

فهمم. همون زن ها گرفتن و یکیشون با صدای سوزناکش یه آهنگ گیلکی می خونه که هیچی از متن و صداش نمی 

چون تقریبا تو دورترین نقطه ی شالیزار از من قرار داره. می پیچم تو راه خاکی کوچکی که به در حیاط می خوره و 

 دستم رو، روی زنگ می ذارم.

 

**** 

 ـ مامان زیبا ... مامان زیبا هستی؟

م که اون جوری از ته حلقت ـ اومدی؟ بیا باال دختر. صدات رو از اون جا کردی پس کلت. همه فکر می کنن من مرد

 جیغ می کشی.

 همین جور که از پله ها باال می رم می گم:

 ـ دور از جون، عزیز من. عادته و ترک عادت موجب مرض.

 ـ راست می گی. بیا بشین کنارم.

قدیمی، خونه ی مامان زیبا یه خونه به سبک خونه های اشرافه. که البته امسال بازسازیش کرده. یه خونه ی بزرگ 

وسط یه حیاط سبز که اسیر نرده ها و حفاظ دورشه و محافظ این خونه سگ قوی مامان زیباست که اسمش اِبیه. خنده 

داره، ولی ابراهیم اسم شوهر مامان زیباست که از حرص اسمش رو، روی این سگ بدبخت گذاشته و به قول خودش 

 به ابراهیم تخفیف داده که سگش رو صدا می کنه اِبی.

می رم تو خونه. رقیه، تنها مونس مامان زیبا، کنارش نشسته. می رم جلو و بهش سالم می دم. نرخه* رو ول می کنه و 

 بهم می گه:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

9  

 

 «سالم دختر گل، خوش اومدی. » ـ سالم گُل دختر. خوش بَمَیی. 

 کنار مامان زیبا می شینم و می گم:

 نگ پیشتون بشینم. خوبی عزیز دل من؟ـ خب، خب، خب، من اومدم. استراحتم رو کردم که قش

 ـ خوبم دختر. تو خوبی؟ خانواده چطورن؟

 سری تکون می دم و مهر تاییدی می زنم بر سالمتی کل خاندان تا مامان زیبا حرفش رو بزنه.

 ـ رامش هیچ می دونی تو خیلی به جوونی های خواهرم شباهت داری؟ اونم مثل تو شیطون بود. شیطون و در مواقعی

 شکننده.

 آه پر حسرتی می کشه و می گه:

 ـ نمی دونم االن زنده س یا نه؟ چند تا بچه و نوه داره؟ همیشه اون از همه مهربون تر و بهتر بود باهام.

 

 

 

 نَرخِه:    

 

 

زرگ که بدان از نرخه ]ن َ خ َ / خ ِ [ )اِ( در دیلمان و رشت، کوزه ی بزرگی است با چهار یا دو دسته و میانی گرد و ب

 لغت نامه دهخدا. |ماست کره گیرند. یادداشت مؤلف 

 

کوزه ای بزرگ که غالبا برای گرفتن دوغ از اون استفاده می شه. اغلب ماست رو داخل اون می ریزن و بعد از اضافه 

اون قدر تکون کردن چند لیوان آب، سرش رو با یه پارچه محکم می بندن. اون رو از دو تا دسته هاش می گیرن و 

می دن تا دوغ داخلش بگیره. هر از چند گاهی سر پارچه رو کنار می زنن تا ببینن دوغ گرفته یا نه؟ از تکون دادن 

زیاد نرخه معموال سر دوغ کره جمع می شه که چند دقیقه مونده به آخر کار یه لیوان آب خیلی سرد به اون اضافه می 

م خالی کردن دوغ، اون کره رو هم جمع می کنن. توضیح خیلی مهم تر اینه که کنن و تا اون کره بگیره و بعدا هنگا

االن از وسیله خیلی کم استفاده می شه و معموال تو روستاها و افرادی که خیلی محلی و بومی اون جا هستن از این 

 وسیله استفاده می کنن.

؟ چرا دیگه برنگشتین پیش اونا؟ چرا اصال بعد ـ مامان زیبا، شما همیشه گفتین این بی خبری رو دوست دارین؟ چرا

 از طالق نرفتید اون جا؟

ـ فکر می کنی اون موقع مثل االن بود که خانواده ها دختری که طالق می گیره رو حداقل کمی درک کنن؟ هان؟ اون 

رقی نمی کرد. فقط موقع تمام سرکوفت ها به زن بود. حاال چه تو خانواده های اشراف و چه تو خانواده های فقیر. ف

 درجه های سرکوفت ها فرق می کرد. من این جا خیلی چیزا به دست آوردم.

 یه بوسه ی محکم و ناگهانی روی گونه اش می ذارم و می گم:

ـ آره. اومدی این جا و االن این ده، همگی مامان زیباشون رو دوست دارن. مامان زیبا ... پدر و مادرتون هیچ وقت 

 ؟ شما این همه ثروت رو چطور ...پیداتون نکردن

 در حالی که از بوسم جا خورده، می گه:

 ـ دختر ترسیدم.
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 و بعد با لبخند قشنگی می گه:

 ـ راست می گی. ارزشش رو داشت که دختر گلی مثل تو داشته باشم. شیرینی می خوری؟

 با چشمایی شبیه چشمای گربه و نیشی که تا ته باز شده می گم:

 ـ کاکا*؟

 به قیافم می خنده و می گه:

 ـ آره شکمو، کاکا! برو کمک رقیه برات کاکا درست کنه. ولی کمکش کنی ها!

 بلند می شم و می رم سمت رقیه و در همون حال می گم:

ـ فکر نکنی فراموشم شده ها! جواب سوالم رو ندادی. رگ خوابم رو هم که بلدی. ولی من بازم می یام سراغت مامان 

 خانوم.زیبا 

خوب می دونه که چطور ردم کنه و کمتر از گذشته بگه. گاهی که خیلی اصرار می کنم می گه، اونم خیلی کم. انگار 

یادآوری این گذشته ی پر از درد براش عذاب آوره. دلم گاهی براش می سوزه و گاهی هم بهش افتخار می کنم که 

 ده.این جور تو تنهایی خودش رو باال کشیده و نابود نش

 

**** 

شب شده و من سر پله ها نشستم و به تکون خوردن برگ درخت ها نگاه می کنم. صدای آهنگ سریال همزمان می 

شه با صدا زدن بابا. از پله ها باال می رم. مامان و بابا هر دو نشستن و تلوزیون نگاه می کنن. بابا، با دیدنم لبخندی می 

 م. مامان دستم رو می کشه و می گه:زنه و من هم به اجبار لبخندی می زن

ـ یه کم این جا پیش ما بشین. ما حق نداریم تو رو ببینیم؟ تا غروب که پیش مامان زیبات بودی، االنم که سر راه پله 

 نشستی. فردا هم که باید بری.

ن باز هوایی این حرف رو می زنه و باز نگاهش غمگین می شه. موزیک سریال می ره روی یه آهنگ غمگین و دل م

می شه. کفتر جلدش بلند می شه و می ره و روی بوم یه خونه تو تهران می شینه. خدا خدا می کنم که این چهارشنبه 

ی گرم و لعنتی تموم بشه و این دل هوایی شده ی من دوباره بره تهران. چهارشنبه شده و دل من هوای پنجشنبه ها و 

رم رو پایین می اندازم و سعی می کنم خودم رو کنترل کنم. چند لحظه جمعه های اون شهر دود گرفته رو کرده. س

 بعد با لبخندی میگم:

 ـ جان دلم آذرنوش جون ... شما بگو سرت رو بذار روی حوض و ببر. من اطاعت ... بفرما.

 ـ این زبون ... این زبون ... خوب می دونی کی به کار بگیریش.

 تم.ـ بله، من یه همچین آدم باحالی هس

 ـ بیا برو و چند تا میوه بیار از تو یخچال.

 ـ به روی دو دیده.

از جام بلند می شم و ظرف به دست به سمت یخچال تو آشپزخونه می رم و چند تا سیب و پرتغال برمی دارم و می 

 ذارم جلوشون. بابا دستم رو می کشه و می گه:

 ـ پس خودت چی؟

 جمع کنم. ـ کار دارم بابایی ... باید وسایل
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بابا لبخند پر از دردی می زنه و دستم رو ول می کنه. هیچ کس اون روزهای نحس رو فراموش نکرده. هیچ کدوم از 

ما یادمون نرفته. یه دست لباس راحتی و یه دست مانتو شلوار تو ساکم می ذارم. قرآن و عکس کوچک بابک و یه 

ذارم. ساکم رو می ذارم زیر تخت و روش دراز می کشم. سری خرده ریز که احتیاجم می شه هم روی اونا می 

چشمام رو می بندم و افکارم رو به روزهای خوبم می کشونم. روزهایی که من بودم و بابک و خدای باالی سرمون، که 

شاید این یادآوری کمی از زخم روحم رو التیام ببخشه. قصه ی تکراری این عشق دوست داشتنی که بین من و بابک 

چیز خاصی جز ناراضی بودن خانوادش از عروس بودن من نبود. اونا منو به عنوان یه عروس قبول نداشتن و  بود،

 همین شاید بعد از بابک برای من شد یه گناه بزرگ.

 

**** 

 آهنگ بعدی خود به خود پلی می شه که صدای یه نفر رو می شنوم.

 ـ خانوم؟ خانوم؟

 ه صورت جوونی خیره می شم که بهم نگاه می کنه. خیره نگاهش می کنم که می گه:پلکام رو از هم باز می کنم و ب

 ـ بین راهه. دستشویی و نماز و غذا خوردن ... کسی هم حق نداره تو اتوبوس بمونه. اگه می شه بلند شید.

یف دستیم رو که سری تکون می دم و با خودم فکر می کنم االن پسرک فکر می کنه اللم. از فکرم ریز می خندم و ک

با خودم باال آوردم برمی دارم و از اون جا خارج می شم. به سر در رستوران خیره می شم و سری تکون می دم و فکر 

می کنم رستوران خوبیه. یعنی عنوان اسب طالییش، با اون اسب براق باالی اون و فضاش این رو نشون می ده. به 

ب و همون جا می شینم. بعد از چند لحظه با صدای پیشخدمت سر بلند سمت رستوران می رم. جای خلوتی رو انتخا

 می کنم.

 ـ چی میل دارین خانم؟

منو رو برمی دارم. ساندویچ های زیادی توی منو، چشمک می زنن. حوصله ی برنج ها رو ندارم. بنابراین یه همبرگر 

با همبرگرم کلنجار می رم، فکر می کنم. این  انتخاب می کنم و منتظر می شم تا بیارن. نیم ساعت بعد در حالی که

 قدر تو فکرهای بیخود می رم که حتی صدای دو بار سالم کردن رو هم نمی شنوم.

 ـ رامش؟ آی دختره! با توئم به خدا ... کجایی؟

 گیج به صورتش خیره می شم و تازه می فهمم کیه و با خوشحالی سالم می کنم.

 ؟ـ سالم دیوونه! خوبی؟ این جا

ـ دیوونه خودتیا ... هنوزم این عادت گندت رو داری که به همه می گی دیوونه؟ مرسی، شمال بودیم. داشتیم برمی 

 گشتیم تهران.

 و منو می کشه تو آغوشش. گلنار! کسی که قرار بود زن بابک بشه. دختر خاله ی بابک. ولم می کنه و بعد می گه:

 ـ می ری تهران؟

 می گم: نگاهم غمگین می شه و

 ـ آره. عهدم رو هرگز نمی شکنم.

نگاه اونم مثل من و بعد دوباره می کشدم تو آغوشش. این آغوش بعد از رفتن بابک شد پناه غصه های من. من با 

 نامزد ناف بر شوهرم، مثل یه خواهرم. مثل یه خواهر بزرگ تر که همیشه با من بود.
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 کاکا:    

 

 

ص استان گیالنه. موادش شامل آرد برنج، شیر سرد، بکینگ پودر، تخم مرغ، شکر، کدو نوعی کلوچه س که مخصو

 حلوایی پخته و له شده، گالب، شکر، گردو، دارچین، هل و روغن هستش. یه عصرونه ی خیلی خوشمزه و کامل.

 ـ با ما بیا.

 ـ مرسی عزیزم؛ اما نمی شه. اتوبوس اون جاست.

 م یه سر به داداشم بزنم. دلم براش یه ریزه شده.ـ می دونم. با من بیا که من

 ـ اما ...

 ـ رامش اما و اگر رو بذار کنار. همین که گفتم.

و من می مونم که دیگه چی بگم و مهر سکوت می زنم به این لب ها و نمی گم که از خیلی چیزها که به سرم اومده 

ط بابک مهربونم به یادم باشه و نمی گم که می خوام خیلی می ترسم. نمی گم که دلم می خواد از خانواده ی بابک فق

 چیزها رو ته دل کوچکم چال کنم.

بعد از خوردن ساندویچم به همراه اونا راه می افتم و همسر گلنار، کاوه، بعد از صحبت کردن با راننده، ساک کوچکم 

 گلنار برمی گرده و می گه: رو از اونا تحویل می گیره و من تو ماشین اونا جای می گیرم. با نشستنم

 ـ رامش خیلی دلم برات تنگ شده بود. مثال من و تو پیمان خواهری بسته بودیم.

 سرم رو بلند می کنم و به صورتش که برگشته عقب و بعد به چشامش خیره می شم و می گم:

 ـ توقع نداشتی که این جا بمونم. خالت ...

وام جلوی کاوه که تازه وارد این خانواده شده، آبروریزی کنم. چون می نفسم رو بیرون می فرستم بیرون. نمی خ

دونم حرف به گوش اون زن می رسه و این منم که باز بد می شم و معلوم نیست باز چه تهمت هایی به من و خانوادم 

بلند می کنم،  می رسه. پس سکوت می کنم و می ذارم این حرف ها و این عقده ها باز تو دلم بمونه. این بار که سر

 سعی می کنم لبخندی بزنم و می گم:

 ـ آقا کاوه ... ممنون که زحمت رسوندن من رو کشیدید.

 با لحن مهربونی می گه:

 ـ خواهش می کنم خانوم. کار خاصی نمی کنم.

 باز هم صدای گلنار بلند می شه.

 ـ رامش تا کی تهرانی؟ اصال کجای گیالن زندگی می کنید؟

 صبح. بلیط برای ساعت یازده شنبه گرفتم که برگردم. گرچه دوباره باید بیام تهران.ـ تا شنبه 

 ـ بیای تهران؟

 ـ آره. این جا ارشد قبول شدم.

می خواد حرفی بزنه که صدای موبایلش تو فضا می پیچه. دست می کنه و کیفش رو از زیر چادرش بیرون می کشه و 

 می گه:

 ـ اَه این لعنتی کجاست؟
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من فکر می کنم که مثل اون موقع ها حواس پرته و همه چیز رو همین جوری تو کیفش رها می کنه که موقع پیدا و 

 کردن گمشون کنه.

 ـ ایناهاش. اِ مامانه.

حین صحبت کردنش منم دست می برم و شال مشکی رنگم رو، روی سرم مرتب می کنم و سعی می کنم موهام رو 

ت های فاحش من با این خانواده ی بابک همین حجابم بود. همین که بعدها برام شد کمی تو بفرستم. یکی از تفاو

 مصیبت و اسبابی شد برای تهمت هاشون.

 ـ بابک چرا؟ چرا با من این طوری حرف می زنن؟ مگه من گناه کردم که چادر سرم نمی کنم؟ به خدا ... به خدا ... "

 حرف های دلنشینش. و باز صدای هق هق من و دست نوازشگر بابک و

ـ گل خوشبوی من. راحتی بابک ... آسودگی بابک ... نکن با چشمات این طور. حرف های اونا به خودشون مربوط. 

احترام مادر و پدر من واجبه؛ اما دلم نمی خواد تو این طور به حرف های اونا اهمیت بدی. حجاب تو یه چیزیه که 

باید بخاطر این حرف ها حرص بخوری. نباید این طور نابود بشی که چرا؟ دست خودته و خودت باید انتخاب کنی. ن

 واسه خاطر حرف اونا که هرچی تو ذهنشونه بهت گفتن؟

 ـ بابک ... آخه ... آخه ... تو نمی دونی که چطور بین اون جمع حس حقارت بهم دست داد.

که تظاهر می کنن به پاکی و امثال مادر منن که  ـ حس حقارت رو اونا باید بکشن. می دونی چرا؟ چون این اونا هستن

 "این دین رو بد نشون دادن. 

 دوباره اون سیب گنده می شینه تو گلوم. گنده تر از همیشه و نامردانه بابکم و حرفاش توی ذهنم زنده می شه.

 

**** 

 طر وجود اونا می گم:دست می برم سمت قبرش و پاکش می کنم. قبل از همه اومدم این جا. تو دلم و به خا

ـ سالم بابکم. خوبی عشقم؟ دلم برات یه ریزه شده بود. نخند. می دونی، آخه یه هفته گذشته بود. بابکی من نبودم 

 چه کار کردی؟

 همون سیب گنده ی تو ماشین این بار با تمام قدرت می شکنه.

؟ فراموش نکردی که زنت رو؟ هان؟ عشق ـ نکنه رامشت رو فراموش کرده باشی؟ فراموش که نکردی تو این هفته

من هنوز این جایی ... توی قلبم نشستی و هر وقت که دلتنگت می شم می یام این جا. عشق من جات خوبه؟ اون جا 

که هستی دیگه حرف های کسی عذابت نمی ده؟ دیگه نمی نالی از دست مردم و کارهاشون؟ خب خدا رو شکر. 

گم کنار دست خودش باشی و مواظبت باشه؟ می دونی زندگی بی تو فقط برام عشقم می دونی هر شب به خدا می 

 شده خاکستری؟ اگه خانوادم نبودن که تا االن مرده بودم. دوست دارم. می دونی که؟ مطمئنم می دونی.

 سهم من "

 تنها

 لمسِ اندکی از داشتنت بود

 و باقی

 همه ویرانی

 "و ی ر ا ن ی. 
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شه و شیشه ی آبی رو به سمتم می گیره. کاوه س که رفته آب آورده. اشکام رو پاک می کنم و دستی کنارم دراز می 

شیشه رو ازش می گیرم و درش رو باز می کنم. آب رو، روی قبر می پاشم. اسم معصوم بابکم معلوم می شه. گوشه 

ببرم. بابک پاکدل. اسمش هم به  به گوشه ی قبر رو از خاک ها پاک می کنم. با دستم نتونستم خاک زیادی رو از بین

 پاکی خودش بود. این قدر پاک بود که نخواستن این پاکی بمونه و آزارش دادن.

دسته گل رزهای قرمز رو باز می کنم و گل برگ های پر پر شده رو، روی قبرش می ریزم و توی دلم مویه می کنم 

ن به قبر نگاه می کنم که وقتی به خودم می یام، گلنار از نداشتن مردی که بهم خوب بودن رو یاد داد. این قدر غمگی

و کاوه رو نمی بینم. دست می ذارم روی قبرش و از خدا مثل همیشه می خوام بهترین جا رو نصیب مرد معصومم کنه 

و از جا بلند می شم. می خوام کیفم رو مرتب کنم که نگاهم خیره می مونه به خاک روی شلوار جین مشکیم و تمام 

ره های گندم زنده می شه. به طرز وحشتناکی عصبی می شم و با روانی آشفته خاک ها رو می تکونم. می خوام خاط

فریاد بکشم که باز نگاهم می خوره به اسم بابک و ناخودآگاه آروم می شم. این قدر آروم که تمام بدی ها از ذهنم 

 می گم: می ره. دست می کشم روی قلبم. بوسه ای برای قبرش می فرستم و

 ـ بازم می یام پیشت. غصه نخوریا. من همین جام.

و راه می افتم. تا زمانی که قبر از دیدم خارج بشه، با قدم های برعکس می رم که اون چهار گوش دوست داشتنی رو 

 تو گوشه گوشه ی ذهنم حفظ کنم.

ابک گلنار با کاوه عروسی کرد و حتی می رسم به در اصلی و گلنار و کاوه رو اون جا می بینم. یک سال بعد مرگ ب

منم دعوت کرد. با این که می دونست نمی یام؛ اما دعوتم کرد و خواست بیام و من از صمیم قلب خوشحال شده بودم 

 برای خواهری که بوی آدمیت برده بود و از جنس اون نامردا نبود.

 ـ خانم خوشگله، امشب شام خونه ی ما دعوتی.

 ی گم:لبخندی می زنم و م

 ـ نه فدات بشم. امشب نمی شه. هم تو خسته ای، هم من.

 ـ من نمی دونم. من تو رو بعد از مدت ها دیدم و حاال می خوام بیای پیشم.

 ـ من قول می دم که فردا شب بیام. خب؟ به جان گلنار خستم.

 ـ حاال که اصرار داری باشه. ولی فردا شب منتظرت هستم دختر شمالی.

 ررنگ تر می شه. مثل اون موقع ها صدام می کنه و خوب می دونه که چه موقع باعث خوشحالیم بشه.لبخندم پ

 ـ چشم دختر تهرونی، می یام. مگه من چند تا خواهر مثل تو مهربون و خوشگل دارم؟

 ـ ای به فدای تک دونه آبجی خودم.

انگار این غم لعنتی که شده مونس شب و روزم، از صدای کاوه این بار رنگ غم رو از نگاهم کم می کنه. این قدر که 

 اول توی دلم نبوده و من با بنیادش آشنا نبودم.

ـ خانما لطفا نوشابه باز کردن و نون قرض دادن رو بذارید برای یه وقت خوب، نه برای االن که جلوی بهشت زهرا و 

 میون این همه مرده هستیم. داره غروب می شه و این جا هم ...

 ار با خنده ای که از اول حرف کاوه مهمون لباش شده، میون حرف های کاوه می پره و می گه:گلن

 ـ خیلی خب. رامش بدو سوار شو که دیر شد.
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سوار می شم و ماشین اون آشنای غریب رو ترک می کنه. ترک می کنه در ظاهر، اما خودم و خودش و خدامون، 

 مه.خوب می دونیم که جاش تا به ابد توی قلب

 

**** 

در خونه رو که باز می کنم، رد آشنای گذشته ها از جلوی چشمام می گذره. صدای خوشحال مامان مامان گفتن هام و 

فرار از دست بابک و جیغ هام آب بازی ها، درست عین تک تک این روزها جلوی چشمام می شینه. برق حیاط رو، 

 روشن می کنم.

ام می یاد و می فهمم تازه خانم سماک آبشون داده. ساک به دست می رم باغچه ی تازه آب خورده جلوی چشم

سمت خونه و کفشام رو از پام خارج می کنم. هوا دیگه تقریبا تاریک شده. کاوه و گلنار منو همین دم در پیاده کردن 

تک چراغ ها رو،  و بعد از تعارفات فراوانی که بین ما رد و بدل شد، از این جا رفتن. می رم سمت پذیرایی و تک

روشن می کنم و ساک رو می ذارم وسط پذیرایی. کیسه ی زیتون سفارشی مامان رو که از رودبار خریدم، رو از کیفم 

خارج می کنم و می ذارم روی اپن. این رو مامان برای خانم سماک داده، به جبران اون همه زحمتی که برای نگه 

 ن سکوت خونه رو می شکونه. تلفن رو برمی دارم.داری و مراقبت از خونه می کشه. صدای تلف

 ـ بله؟

 ـ سالم عزیز دلم. رسیدی؟

 ـ سالم مامان. خوبی؟ آره، تازه رسیدم.

ـ به سالمتی و خدا رو شکر. مادر می دونم خسته ای. فقط زنگ زدم که بدونم رسیدی یا نه؟ فردا بهت زنگ می زنم. 

 برو استراحت کن.

دات بشم من. اصال خودم بهت زنگ می زنم. مواظب خودت و بابا باش. کاری نداری ـ مرسی آذرنوش جون. ف

 عسلم؟

 همیشه همین جور قربون صدقش می رم. بعد از گفتن نه مادر تلفن رو قطع می کنم.

تلفن رو سر جاش مرتب می کنم و می رم سمت دستشویی. کارم که تموم می شه ازش بیرون می یام و حس می کنم 

که به صورتم پاشیدم کمی حالم رو بهتر کرده. به سمت زیتون ها می رم و کیسش رو به آشپزخونه می  آب خنکی

برم و بعد از برداشتن ظرف مورد عالقم، اون ها رو تو اون ظرف خالی می کنم. یه ظرف ساده که تهش یه تک گل 

ی ذارم و با یه دمپایی ساده که پای سرخ داره. یه زیر دستی هم زیرش می ذارم و می یام بیرون. پا توی حیاط م

جوراب پوشیدم ازش بیرونه، می رم تو کوچه. هیچ کس از کوچه رد نمی شه، بنابراین فوری به سمت زنگ و در رو 

به رو می رم. مثل خونه ی خودمونه. یه خونه ی قدیمی دو طبقه که جدید با ایرانت سقف حیط رو گرفته. نگاهم به 

 شه و مستانه، دختر خانم سماک، می یاد بیرون. با دیدنم لبخندی می زنه و می گه:ایرانته که در باز می 

 ـ رامش جون، تویی؟ کی اومدی؟

 لبخندش رو با لبخندی جواب می دم و می گم:

 ـ سالم مستانه جون. خوبی؟

 صدای خانم سماک می یاد که می گه:

 ـ کیه مستان؟
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 همیشه مستانه رو این جوری مخفف می کنه.

 ـ مامان، رامشه. تازه اومده انگار.

و دوباره با لبخندش برمی گرده. می خوام ظرف زیتون رو بدم و برم خونه که کمی استراحت کنم که مستانه کنار 

زده و هیکل تپلی خانم سماک نمایان می شه. لبخندی به پهنای صورت می زنه و منو با همون ظرف می کشه تو بغلش 

پر از تفش رو، روی صورتم می کاره. عجیب از این کار متنفرم؛ اما مجبوری تحمل می کنم که  و تند تند بوسه های

 سعی می کنم که نخوام ظرف رو به دست مستانه بدم و جلوی چشماشون اون همه تف رو پاک کنم.

 ـ خوبی مادر؟ مامان و بابا چطورن؟

 با لبخندی که به زور روی لبمه می گم:

 . این ظرفم دادن که بهتون بدم.ـ خوبن. سالم دارن

 ـ نگاهش تازه به ظرف می اُفته و با دیدن زیتون های درشت لبخندش بیشتر می شه و می گه:

 ـ راضی به زحمت نبودم گلم.

 و بعد ظرف رو از دستم می گیره. آروم و خسته می گم:

 فردا بهتون سر می زنم. ـ من خیلی خستم. می رم بخوابم. فقط گفتم که این رو بدم که یادم نره.

 خانم سماک با همون لبخندش می گه:

 ـ برو عزیز جان. برو دخترم. می خوای مستانه بیاد پیشت؟ شب رو تنها نباشی.

ـ نه، راحتم مستانه جان عادت نداره شب رو جای دیگه باشه. بعد از این همه همسایه بودن می دونم که شب جای 

 دیگه بودن بدخوابش می کنه.

 مستانه می خنده و میگه:

 ـ آفرین؛ ولی قول می دم فردا صبح با یه صبحانه ی مشتی بیام پیشت. تا هفته های پیش نبودم. اما این هفته خونم.

 ـ حتما. منتظرم.

و بعد با لبخندی دست تکون می دم و به سمت خونه می رم. وقتی در رو می بندم، صدای بستن در اونا می یاد و این 

 هفته ی این زن مهربونه که چون می دونه من تو خونه تنهام، می مونه که من برم تو و بعد در رو ببنده. کار هر

دوباره تو خونه می رم؛ اما این بار مسیرم به سمت اتاق خوابم می ره. چیز زیادی تو خونه باقی نمونده، جز فرش ها و 

ورد. می چرخم و می چرخم و سعی می کنم گوشه و به چند دست رختخواب و یه سری چیز الکی که به در ما نمی خ

گوشش رو حفظ کنم. چند وقت پیش ها از بابا حرف فروختن شنیده بودم. هرچند دلم نمی خواد بفروشه؛ اما به 

 حرف خودش دلیل داره و این خونه دیگه به درد ما نمی خوره.

اندازم، البته جوری که اتوش بهم نریزه و بعد رختخواب رو، روی زمین پهن می کنم. لباس هام رو، یه گوشه می 

 خودم رو پرت می کنم روی رختخواب. چشمام رو که می بندم، انگار صداها زنده می شن.

 ـ بابک تو رو خدا. مردم از خنده. بابک االن خودم رو کثیف می کنما. "

 ـ چی گفتی؟ بگو ببخشید تا ولت کنم.

 ا ...ـ نه ... نمی گم. آخ .... تو رو خد

 "ـ نخیر. تا نگی ببخشید نمی شه. 
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زودی چشمام رو باز می کنم و سعی می کنم اشکی نریزم. خیلی مدته که تنها تو این خونه نبودم. مامان اینا هم بیشتر 

با من می اومدن و نمی ذاشتن این جا تنها باشم. نمی ذاشتن تو تنهاییم یاد بکنم و بزنم زیر گریه. این کارشون 

تو اوج مهربونی بود؛ اما باعث می شد بغضم عین یه بشکه ی باروت بشه و وقتی می رم سر قبر بابک اون اگرچه 

بشکه بترکه و کارم به بیمارستان و سرم بکشه. این جوری وقتی تنها بودم، خودم رو خالی می کردم. دوباره صدای 

 بابک می یاد.

 ـ نمی گی؟ هان؟ بگو تا ولت کنم. "

 "ام می پیچه تو فضای اتاق و صدای خنده ه

برمی گردم و پاهام رو به سینه می کشم. خیلی سخته کسی رو داشته باشی و به وجودش عادت کنی و یهو دست 

بذاره روش و بگه این باید بیاد. چون مصلحت تو اومدنشه؛ چون این بندم این قدر پاکه که اگه باشه می شکنه از جبر 

ه کمر راست کنه. پس بیاد و زجر نکشه. خودم رو گهواره ای تکون می دم تا آروم این زمونه. می شکنه و نمی تون

 بشم.

به ما دروغ می گفتند دردها را بزرگ که شوید فراموش می کنید. درست این است که زندگی، آن قدر درد دارد  "

 "که از درد نو، درد کهنه فراموش می شود. 

چیکه، همون که خیلی سعی می کنم نشکنه، همون تو گلوم بزرگ تر همون بغض، همون که شبیه یه سیب قندی کو

می شه. می شه قد یه سیب سرخ. چشماش درست لحظه ای که داشت پر می کشید و برای این که گریه نکنم دستش 

رو باال می آورد جلوی صورتم می شینه. همون چشم هایی که به رنگ سبز بودن. بغضم می ترکه و گوشه ی متکا رو 

ی دهنم می گیرم و گریه می کنم. زمزمه ی بابکم بابکم از دهنم نمی افته. گوشیم که می لرزه به زور صدای جلو

گریم رو خفه می کنم. شماره ناشناسه. جواب نمی دم. زنگ تلفن که قطع می شه. بالفاصله اس ام اس می یاد. بازش 

 می کنم.

 د.گاه گاهی دل من دوست دارد که برای تو فقط تنگ شو "

 "خره سارام. شماره ام عوض شده. جواب بده کارت دارم. 

با خودم فکر می کنم نه به اون ادبی گفتنش و نه به این بی ادبی کردنش. سارا تک دختر عممه که هم سن خودمه. 

چشمای خیسم رو پاک می کنم و سعی می کنم صدام طبیعی باشه. گوشی دوباره زنگ می خوره. با خنده ای کامال 

 نوعی می گم:مص

 ـ بــــله؟

 ـ چهار دست و پات نعله.

 ـ ای بی ادب.

 صدای خندش به گمونم تا خونه های بغل هم می ره. وقتی خوب می خنده می گه:

ـ می بینم که می یای تهران و به من هیچی نمی گی! خودت مجازاتت رو تعیین کن که قشنگ پوستت رو بکنم. حاال 

 و دور بودن ازت، باید از زبون زندایی بفهمم که اومدی تهران؟ بعد از این دو سال ندیدن

 مادر، مادر، مادر! باز اون دل نازکش طاقت نیاورده و وقتی دیده که تنها اومدم تهران، به سارا گفته.

 ـ دوست داشتم اصال.
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نمی گی اومدی تهران؟ می ـ مجازاتت دو برابر می شه. دِ آخه االغ، من از اون سر کشور اومدم تهران و تو به من 

 کشمت رامش.

 ـ خیلی خب حاال. تا کی خونه ای مگه؟

 ـ یه هفته که به زور گرفتم. می دونی که اون سه تا بچه آب از گلوشون بی من پایین نمی ره.

 ـ سه تا؟ مگه بازم بچه دار شدی؟

 ـ داشتم. امیر و آراد و علی.

 چه ی سوم شوهرش علیه.و می خنده. تازه متوجه می شم منظور از ب

 ـ کوفت. من فکر کردم بازم بچه دار شدی.

 ـ تو که منو می شناسی دیگه چرا؟ همین دو تا قندنبات هم از سرم زیادن. بچه ی سوم می خوام چه کار؟

 بحث رو از زندگی خوشش بیرون می کشم. نمی تونم تحمل کنم.

 ـ نمی خوای بگی مجازات من چیه؟

این که من از فردا صبح می شم دم تو و هر جا رفتی می یام باهات و تو هم تا آخر هفته حق جایی  ـ مجازاتت می شه

 رفتن رو نداری و با من می مونی که وقتی خواستم برم خونه، برای تو هم بلیط می گیریم و برمی گردی.

 ـ چــــــی؟ یه هفته؟ من باید شنبه برگردم. بلیط دارم.

 وبوس مگه چقدره؟ـ غلط کردی. بلیط ات

 ـ سارا خیلی بد حرف می زنیا.

ـ دوست دارم. از بس بخاطر دوقلوها جلوی دهنم رو گرفتم، االن دارم منفجر می شم که دو تا فحش بدم و کی از تو 

 بهتر.

 می خوام بگم زهرمار که خودش بحث رو عوض می کنه.

 ـ می گم فردا کجا میری؟

 رم.ـ هیچ جا. فقط غروبش دعوت گلنا

 ـ گلنار؟ چطور بعد از دو سال؟

 ـ اون همیشه خوب بود. تنها خوب اون خانواده گلنار و بابک بودن.

 و سکوت می کنم. سکوتم که طوالنی می شه، می گه:

 ـ خیلی خب، باز که تو رفتی تو خیال.

این خیال های دنیا این شکلی ساکت می مونم و نمی گم که حاضرم هرچی که دارم رو بدم تا برم تو خیال. اگه همه ی 

 باشن.

 ـ آی ... دختره؟ کجا رفتی؟

 ـ هیچی، همین جام. با من می یای؟

 ـ بله! چرا که نه؟ خودت که می دونی من با کسی تعارف ندارم. کی از مهمونی و غذا خوری بدش می یاد؟

 ـ کوفت. هنوزم همون جوری شکمو هستی.

 . خداحافظ دیوونه.ـ خوب کاری می کنم. دوست دارم اصال
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و بی اون که مهلتی برای جواب بده گوشی رو قطع می کنه. لبخندی به این دیوانه بازیش می زنم و گوشی رو قطع می 

کنم. کاسه ی سرم از یه جا ثابت دراز کشیدن درد می گیره. از جام بلند می شم تا این بی خوابی لعنتی رو با یه 

ساکم برمی دارم و می شینم روی زمین. فکرم رو به صفحه می دم و سعی می کنم چیزی جبران کنم. یه کاغذ از تو 

 یاد بغض و گریه هام نیفتم؛ اما حرف هام رنگ و بوی غم داره.

 حلقه ی دلتنگی های من این روزها تنگ تر شده. "

 گاه چشم به دیروز و گاه چشم به امروز می اندازم.

 نمی دانم با خاطراتت سر کنم.

 به امید وصل به فردای نبودنت فکر کنم. یا که

 کاش برای یک بار دیگر لمس بودنت را تمام وجود حس می کردم.

 یک بار دیگر در ژرفای چشمانت فرو می رفتم.

 آری

 تنها یک بار دیگر.

 کاش بودی.

 کاش باز هم تو را می دیدم.

 کاش یک لحظه، تنها یک لحظه ی دیگر بودی.

 ندم و حضورت را باور کنم.کاش می شد چشم بب

 آری من با چشمان بسته می بینمت.

 اما چه راهی جز خواب برای لمس تو برایم باقی مانده؟

 چه راهی جز به انتظار فردای نبودن ها.

 "سارا ) ساحلی ( 

مل می کنه و می نویسم و این تنهایی منو عین خوره می کشه باال و می خوره و ذره ذره ی جونم عذاب نبودنش رو تح

 با صدای معصومانه ای نبودش رو فریاد می زنه. روی برگه سر می ذارم تا این اشک ها بشه مهری روی این حرف ها.

 

**** 

با صدای زنگ چشمام رو باز می کنم. گیج به اطرفم نگاه می کنم و تازه متوجه می شم روی همون برگه خوابیدم. 

ه ساعت می افته. تن خشک شدم رو بلند می کنم. یا مستانه س یا سارا. از این دوباره صدای زنگ و این بار نگاهم ب

سارا بعید نیست که اول صبح این جا باشه. به سمت آیفون می رم و بی حرف در رو باز می کنم. حدسم درسته. 

 مستانه و سارا با هم پست درن و دست هرکدوم یه چیزیه. می رم بیرون و سارا با دیدنم می گه:

 یعنی همین جوری که دیر باز کردی، بعدم که بی اون که بپرسی کیه باز کردی و بعدم که ... ـ

 و بی حرف سینی رو می ذاره زمین و می پره بغلم و می گه:

 ـ بعدم این دیگه. دلم برات یه ریزه شده بود خر گاو.

یه دیوونه می ذاشتم و اون یه خر گاو.  یادش بخیر. اون موقع که جفتمون مجرد بودیم من موقع سالم تنگ جمله هام

 نوبر بودیم جفتمون واال.
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 ـ سالم. خوبی مستان؟ خوبی سارا؟ هی سارا تو از کی از خونه راه افتادی که االن اومدی؟

ـ واال من داشتم زنگ می زدم که مستانه اومد و گفت قرار بوده برات صبحانه بیاره؛ اما درباره ی این که کی راه 

عرضم به حضورت که دقیقا هشت صبح بی صبحانه زدم بیرون و مامانی هم کلی حرص خورد، ولی نتونست  افتادم.

 منو معاف کنه. می دونی که حرف من یکیه و مرغم هم یه پا داره.

 دعوتشون می کنم بیان تو و با این حرکتم به سارا می فهمونم که داره زیاد حرف می زنه.

 :سارا با ورود به خونه میگه

 ـ یا ابوالفضل، این جا که هچی نداره! فقط همین فرش و پشتی؟ نه تلوزیونی، نه موزیکی.

 گوشیم رو برمی دارم و یه آهنگ غمگین می ذارم و می گم:

 ـ اینم موزیک.

 اما اون فوری قطع می کنه و می گه:

 ـ نیومدم عزاداری که! این چی چیه؟

و مشغول تکون خوردن می شه. می شینم کنار سفره ای که مستانه با  و بعد خودش از گوشیش یه آهنگ می ذاره

خنده داره پهن می کنه و دست سارا رو می کشم و تقریبا پرتش می کنم زمین تا بشینه. سارا با گفتن یه هوی کش 

 .دار دستش رو می ماله و من بی حرف دست می برم سمت نون ها و یه تیکه می کنم و از مستانه تشکر می کنم

 ـ دستت درد نکنه مستانه جان. حتما باید بیام از مامان تشکر کنم.

 ـ این حرفا چیه؟ تو هم مثل خواهر من.

 سارا میون کالم می پره و میگه:

 ـ منم مثل دخترت مستانه.

 مستانه بلند می خنده.

ارم و تو عالوه بر این که دو ـ کوفت. تو که سن مادر منو داری، بعد می گی مثل دخترم؟ من همش بیست و سه سال د

 سال از من بزرگ تری، سه تا بچه هم داری.

 سارا دستش رو می یاره جلو و با دهن پر می گه:

 ـ چه خبره؟ دو تا بود همش. االن منو می کنه هم سن خر پیامبر.

 انجامش بدم.و این بار صدای خنده ی جفتشون بلند می شه. چیزی که خیلی وقته نمی دونم چرا دوست ندارم 

صبحانه تو شوخی ها و کل کل های اون دو خورده می شه و مستانه می ره خونه و هر چقدر سارا می گه که بریم 

خونشون، جز تشکر چیزی نمی گه و قبول نمی کنه. منم با این که مایل نیستم برم خونه ی عمه، اما به اجبار قبول می 

 کنم.

 ونم زیاد دوست نداری خونمون بیای. ولی گذشته ها گذشته.ـ بدو لباست رو بپوش که بریم. می د

منظور از این گذشته های رد شده، خواستگاری برادرش از منه. سورنایی که تا بودم و بود با رفتارش همیشه اذیتم 

می کرد. این رفتار که می گم، منظورم خواستگاری های وقت و بی وقت و زنگ زدن های وقت و بی وقت به منه. 

ب می دونست که من بابک رو دوست دارم؛ اما می خواست کاری کنه که مهرش رو جایگزین بابکم کنم که خو

نکردم. که اگه می خواستم بکنم هم اخالق بدش نمی ذاشت. سورنا برخالف معنی اسمش به شدت به عمه وابسته بود 

بابک عروسی کردم، دیگه سورنا اون و هر چی که عمه کتی می گفت، بی چون و چرا می گفت چشم. وقتی هم که با 
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سورنا نبود. انگار سورنا عوض شد. بزرگ شد. سورنا مرد شد. رفت اصفهان برای کار و همون جا زن گرفت و همون 

 جا هم زندگی کرد و االن، هر از چند گاهی دست زنش رو می گیره و می یاد تهران.

 ـ پوشیدی دختره؟

 ـ آره، حاضرم.

 ـ این جه وضعشه؟

 نگاه به تیپ نوک مدادی، مشکیم می کنم و میگم:

 ـ چشه؟

 ـ چش نیست، گوشه. یه رنگ شادتر و بهـ ...

 ـ تو نمی خواد سر لباسم به من گیر بدی. همین یه دست رو آوردم.

با زبون شیرین مشهدی چیزی بهم می گه و من نمی فهمم؛ اما حتم دارم که بهم فحش داده. منم با لبخند خاص 

 می گم: خودم

 ـ برو گمشو. هرچی گفتی خودت..

و بی توجه بهش می رم سمت کفشام. کفش های پاشنه بلندم رو می اندازم زمین و می پوشم. از توی شیشه به خودم 

نگاه می کنم. پوست سفیدم از بین لباس های تیره زیادی نمود پیدا کرده. شالم رو دوباره روی سرم مرتب می کنم و 

 خونه می یام بیرون. همراه سارا از

 

**** 

 نگاهم می خوره توی صورت عمه کتایون و با لبخندی می گم:

 ـ سالم عمه.

 ـ سالم به روی ماهت دخترم. خوش اومدی، خوش اومدی. دلم برات خیلی تنگ شده بود.

ی و امروزیه. همیشه با می رم تو و بوسه ای روی گونه ی پر از آرایشش می ذارم. عمه کتی از اون زن های پر از انرژ

 آرایش این ور و اون ور می چرخه.

 ـ خوبی عمه؟ کوروش و آذرنوش جان چه می کنن؟

 ـ خوبن عمه. سالم داشتن.

 صدای اذان می یاد و لبخندی روی لب هام می شینه. این قدر با سارا تو خیابون ها گشتیم که ظهر شده.

 ـ عمه من ...

 برات گذاشتم. ـ برو گلم. سجاده و چادر هم

 لبخندم پررنگ تر می شه و از عمه تشکر می کنم. حینی که به سمت دستشویی می رم، عمه می گه:

 ـ امروز غذایی که خیلی دوست داری رو درست کردم. زودی بیا که سفره بندازم.

 با یاد دو تا نمازی که قضا کردم، می گم:

 ـ باشه، سعی می کنم.

 رم.و به سمت اتاق خواب می 
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نزدیک در اتاق خواب که می شم، صدای فنچ ها به گوشم می رسه. با قدرت تمام می خونن. با باز شدن در اتاق 

 یکیشون ساکت می شه. سمت قفس می رم و می گم:

 ـ خیلی خب، چتونه شماها؟ چرا این جا رو روی سرتون گذاشتید؟

 ـ خاله گرسنمونه.

 :برمی گردم سمت سارا و با خنده می گم

 ـ مثال می خواستی با این صدای مسخرت از زبون اینا حرف بزنی؟

 ـ مگه چشه؟ عین چهچه بلبل می مونه.

و انگاری که می خواد خوب بودن صداش رو نشون بده و آواز بخونه حالت می گیره. یه دونه می زنم توی سرش. 

 حالتش بهم می ریزه. در حالی که سرش رو می گیره می گه:

 شوهر گیرت بیاد که هر شب همین جوری بزنه تو سرت. ـ الهی یه

لبخندم رفته رفته محو می شه و خودش می فهمه چی گفته. نگاهم رو به قفس فنچ ها می چرخونم و سعی می کنم به 

 حرفش فکر نکنم. دستم رو می گیره و با صدایی آروم می گه:

 ن موقع گفتم.ـ ببخشید. نمی خواستم ناراحت بشی. به یاد شیطنت های او

 دو تا نفس عمیق می کشم و می گم:

 ـ عیبی نداره دختری. حاالم بلند شو که من برم نمازم رو بخونم.

 بلند که می شم، محکم در آغوشم می کشه و می گه:

 «جونم به فدات. » ـ تی جانِ قُربان. 

 و بعد می ره سمت در. می خندم و اون می گه:

 ش رو از دست نمی ده. حتی اگه بره مشهد.ـ یه شمالی هیچ وقت اصالت

به سمت دستشویی می رم و وضو می گیرم. سجاده رو، روی زمین پهن می کنم. فنچ ها دیگه نمی خونن. ساکتن و 

سرشون داخل ظرف دونه س. چادر رو، روی سرم می اندازم و با گفتن ا... اکبر شروع می کنم. نمازی که تو رکعت 

 م.رکعتش یاد بابک می کن

 

**** 

سر روی مهر می ذارم و مشغول گفتن ذکر می شم. صدای سارا منو تو این که چی گفتم گیج می کنه و مجبور می شم 

 سر بلند کنم.

 ـ بابا نماز جعفر طیار هم تا به االن تموم شده بود. بیا دیگه.

ی نهار می رم. عمه در حالی که  همون طور که نیمچه لبخندی می زنم، زیر لب صلواتی می فرستم و به سمت سفره

 سی دی رو داخل دستگاه می کنه، می گه:

 ـ قبول باشه عزیزم.

و بعد به سمت سفره ی نهاری که برخالف همیشه روی زمین چیده شده می یاد. مثل همیشه کارهاش بی نقصه. با 

دون پوررضا* در کنار این دیدن سفره لبخندی می زنم که با شنیدن آهنگ لبخندم پررنگ تر می شه. صدای فری

سفره ی سنتی واقعا جالبه. سفره ی حصیری که عمه مخصوص مهمون های خاصش می اندازه، روی زمینه. میون تمام 
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اون هنر گیالنی که جلومه، ظرف ترشی تره* بهم چشمک می زنه و من شکمو رو، روی زمین می شونه. صدای 

رم تا خود جنگل های گیالن و برمی گردم. با صدای کل سارا و با  فریدون پوررضا اوج می گیره و من هم باهاش می

 انگشت بشکن زدن هاش چشمام رو باز می کنم و از صدای هیس هیس عمه لبخند بزرگی روی صورتم می شینه.

 ـ اِ مامان! چی رو هیس هیس می کنی بابا؟ اومدم این جا یه کم شاد باشما، تو هم مثل علی گیر نده خواهشا.

 عد دوباره شروع می کنه به جیغ جیغ کردن و مسخره بازی درآوردن.و ب

با دست به پای عمه فشاری می یارم و وقتی سارا حواسش نیست، با چشم و دستام بهش نشون می دم که سارا بی 

سارا  عقله و نباید عمه خودش رو ناراحت کنه. عمه خندش می گیره و تایید می کنه. تو این بین با نگاهش به سارا،

 متوجه می شه و دست از جیغ های گوش خراشی که دیگه به کل کشیدن های اولیه شباهت نداره می کشه و می گه:

 ـ چیزی گفتید؟

 من و عمه با هم می گیم:

 ـ نه!

 سارا چشماش رو تنگ می کنه و می گه:

 ـ این هماهنگی تو نه گفتن و اون خنده هاتون از صد تا فحش بدتره.

 من ادامه می ده:و رو به 

 ـ من شب با تو کار دارم.

بخاطر وجود عمه شوخی رو بیش از این کش نمی دم و با تعارف عمه دست تو سفره می برم و مشغول غذا کشیدن 

 می شم.

 

**** 

توی سالن با استکان چای می شینم و به تلوزیون که فیلمی رو نشون می ده خیره می شم. عمه و سارا هم دو طرفم 

شستن و خیره شدن به مرد بی گناهی که داره به جای شخص دیگه ای مجازات می شه و از دست هیچ کدوم از ن

مامورین هم کاری برنمی یاد. سکوت بینمون رو صدای زنگ می شکنه. قبل از این که سارا از جاش بلند بشه، بلند می 

 شم و می گم:

 ـ عمه کسی قرار بود بیاد؟

 ش و ببین کیه؟!ـ نه عمه. یه زحمت بک

چشمی می گم و می رم سمت آیفون. با دیدن سورنا پشت در خشکم می زنه. اینا این جا چه می کنن؟ یعنی همین 

امروز که من این جا اومدم باید می اومد؟ اخم غلیظی روی صورتم می شینه و در رو باز می کنم. به سمت عمه اینا می 

 رم و می گم:

 ـ عمه سورناست.

ه سمت اتاق خواب می رم. روی تاپم مانتوم رو می پوشم و شالم رو هم روی موهام می اندازم. موها و شالم و خودم ب

رو مرتب می کنم و خروجم همزمان می شه با ورود سورنا و زنش، یاسمن، به خونه. نگاه هر دومون به هم گره می 

 «ر قرمزه؟ چقدر تغییر کرده! چرا چشماش این قد» خوره و من تو ذهنم می گم: 
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تحویل می دم و یاسمن رو که به  "سالم پسرعمه  "سورنا، به خودم می یام و من هم یه  "سالم دختردایی  "با صدای 

آغوش می کشم و بساط روبوسی برپا می شه. چشمای یاسمن هم قرمزه. سوالم رو عمه بعد از به آغوش کشیدن 

 سورنا می پرسه.

 ـ مامان جا چرا چشمات ...

 ذاره حرف عمه تکمیل بشه و می گه:نمی 

 ـ بعدا می گم.

و این یعنی که جلوی من نمی خواد چیزی بگه. همراه جمع به سمت سالن می ریم. از پشت به هیکل سورنا که دست 

یاسمن رو گرفته خیره می شم. سورنا انگار اصال از فضا اومده. دیگه اون پسر سوسول که موهاش رو بلند می کرد و 

سی ها رنگ می کرد و ابرو برمی داشت نیست. سورنا دقیقا به مانند اسمش بزرگ شده. وقتی می شینه، چشم تو عرو

ازش می گیرم و سر پایین می اندازم تا در یه موقعیت مناسب به عمه جریان دعوتم به مهمونی رو بگم و برم. از وقتی 

ه ما از هم فرار کردیم. من هر جا که اون بود، من شدن عروس بابک و سورنا هم زن گرفت، طبق یه قانون نانوشت

نمی رفتم و به عکس اون هم همین کار رو می کرد. بابک هم که می دونست من چرا این کار رو می کنم، درکم می 

 کرد و اصرار برای این که به مهمونی بریم نمی کرد. آخرین جایی که من سورنا رو دیدم، روز عروسیش بود.

می شکنم. سنگینی نگاه ها به سمتم هجوم می یاره و من فقط زل  "ببخشید عمه  "قرار با گفتن سکوت جمع رو، بی 

 می زنم به چشم عمه.

 ـ عمه جا من دیگه می رم.

 قبل از عمه یاسمن با مهربونی و همون لهجه ی دوست داشتنی و صدای گرفته می گه:

 ـ کجا؟ قدم ما سنگین بود رامش جان؟

پشت این حرف نیست. یعنی حداقل با لبخندش این رو می دونم. واسه همین بهش لبخند می زنم  می دونم کنایه ای

 و می گم:

ـ نه عزیزم. چرا این حرف رو می زنی؟ از سارا بپرس. صبح که داشتم باهاش می اومدم گفتم که جایی دعوتم. خونه 

 ی یکی از دوستان. از دیروز دعوتم کرده و نمی تونم رد کنم.

 هم با گفتن راست می گه حرفم رو تایید می کنه. عمه که نگران پسرشه، اصراری نمی کنه و می گه: سارا

ـ باشه عمه جان. حاال که می گی دعوتی، برو. حاال به قول سارا که باید تا آخر هفته بمونی. پس بازم همدیگه رو می 

 بینیم.

 تاق که کیفم رو بردارم که صدای سورنا رو می شنوم.تشکری می کنم و از جام بلند می شم و می خوام برم تو ا

 ـ سارا تنهاشون نذار.

 برمی گردم و می بینم که سورنا داره در گوش عمه چیزی می گه که عمه اخماش تو هم می ره و رو به من می گه:

 ـ عمه جان با هم برید که تو هم تنها نباشی.

بنابراین به سارا نگاه می کنم و سارا هم از جاش بلند می شه. بی می فهمم که سورنا می خواد با عمه حرف بزنه. 

حرف دنبالم راه می افته و چند لحظه بعد، این من و ساراییم که تو سکوت با ماشین تو خیابون می چرخیم. هر دو 

رفتن به  ساکتیم و تو فکر. هیچ کدوم بخاطر چیزهایی که دیدیم سکوت رو نمی شکنیم. دلم پر می زنه برای بابک و

اون مزار مقدس؛ اما بخاطر وجود اون زن، مادر بابک رو می گم، نمی تونم ریسک بکنم که جمعه سر قبر بابک برم. 
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همیشه پنجشنبه ظهر و شنبه غروب می رم. این سری بخاطر دیر رسیدن به تهران، پنجشنبه عصر رفته بودم. بعد از 

 مرگش هم باید یواشکی به دیدارش برم.

می شه زمان به عقب برگرده و من دیگه همراه بابک به اون مسافرت یه روزه نرم؟ قول می دم بهش اصرار خدایا  "

 "نکنم. ببین، چشمام رو می بندم و وقتی باز کردم پیشش باشم. می شه؟ 

منم و  بعد گفتن این حرف، عین بچه ها چشمام رو می بندم و می خوام که زمان عوض بشه، اما وقتی باز می کنم، باز

 اون خیابون و اون درد جدانشدنی.

 صدای گوشیم هر دومون رو تکون می ده. فوری تو جیبم دست می کنم و نم اشک چشمام رو می گیرم.

 ـ سالم گلنار جان.

 ـ سالم عزیزم. کجایی؟

 ـ بیرون، با سارا، دختر عمم داریم می چرخیم.

 آشنا بشم. البته اگه می خواد. ـ آها، عزیزم بیا دیگه. دخترعمتم بیار که باهاش

 ـ این نخواد؟ این االن با سر می یاد اون جا.

انگشت سارا محکم می ره تو پهلوم و یه فشار ناجور به پهلوم وارد می کنه. بی صدا بهش می گم بمیری و بعد حواسم 

 رو می دم به گلنار.

 ـ باشه عزیز دلم. زود بیاین که یه عالم حرف براتون دارم.

شکری می کنم و تماس رو قطع می کنم، اما به محض قطع کردنش می خوام سر سارا جیغ بکشم که خودش پیش ت

 دستی می کنه و می گه:

 ـ می خواستی اون جوری دربارم نگی. دختره االن فکر می کنه من هر جا بخوام چتر می شم.

 ـ مگه این جوری نیست؟

 می خوام بزنمت که ...ـ رامش آن چنان می خوام بزنمت، آن چنان 

 ـ آرزو بر جوانان عیب نیست.

 و می خندم. واسه خاطر این که پشت فرمونه، نمی تونه کاری بکنه و خنده ی من هم حرصش رو در می یاره.

 

 

 

 ترش تره    

 

 

 

گشنیز، تره،  غذای گیالنی. یه غذای گیاهی که برای کسانی که گوشت دوست ندارن مناسبه. تهیه شده از جعفری،

اسفناج، برگ چغندر. محلی های گیالن از سبزی های محلی خودشون و سبزی های معطر دیگه ای هم استفاده می 

کنن که این سبزی ها شامل شنبلیله و نعناع، چوچاق، ترش واش و وارمبوئه. از مواد دیگه ی این غذا سیر و تخم مرغ 

دویه جاته. بعضی ها از گوجه سبز های ریز و ترش استفاده می کنن و کمی گردو و آب غوره و یا آب نارنج و کمی ا

 که اونم در نوع خودش غذا رو خوشمزه می کنه. دستور این غذا تو شهر های مختلف گیالن متفاوته.
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 فریدون پوررضا    

 

 

 

 

. فریدون پوررضا در سه مهر خواننده و موسیقی دان گیلک و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی بود

هزار و سیصد و یازده در لشت نشا متولد شد و در بیست و سه فروردین هزار و سیصد و نود و یک در شهر رشت 

چشم از جهان فرو بست. معروف ترین اثر ایشون در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه، تیتراژ و متن سریال پس از 

موسیقی در فیلم و سریال های کشور را از آن خودش کرد. فریدون پوررضا باران بود که یک سال بعد مقام اول 

برداشتی متفاوت از موسیقی فولکلور ارائه داده بود. ایشون از ملودی های دیلمان، گالش و گیلک در این راه استفاده 

گیالن و ایران معرفی  می کردن و با تحقیق در زمینه موسیقی، بسیاری از ظرفیت های موسیقی گیالن را رشد داد و به

کرد. از ایشون آثار بسیار زیادی مونده، اما بیشتر مردم با همون تیتراژ و موسیقی متن سریال پس از باران می 

 شناسنشون.

 دستی به لباسم می کشم تا از مرتب بودنش اطمینان حاصل می کنم و بعد به سارا می گم:

 خوب نیست بریم.ـ اگه شیرینی فروشی دیدی نگه دار. دست خالی 

تایید می کنه و دوباره جلوش رو نگاه می کنه. یه بار دیگه به خیابون ها نگاه می کنم و بهش می گم که بپیچه سمت 

 چپ. آدرس رو کامل ازم می پرسه و می گه:

 ـ بلدم این جا رو. خونه ی خواهرشوهرم دو تا خیابون از اون باالتره.

 تو سی دی هاش می گردم و می گم:

 ـ سارا دوست نداری بیای تهران؟

ـ چرا، اتفاقا علی یه زمین این جا خریده و می خواد بده بسازن که مادرش هم یه خونه داشته باشه این جا و از مشهد 

 بیایم تهران. حاال تا اون رو بسازن مشهد می مونیم.

 ـ این که خیلی خوبه. برات خوشحالم سارا.

 ین جوری عین آدم حرف بزنیم، اون وقت همش در حال پریدن به همیم.ـ ببینا، من و تو می تونیم ا

 به حرفش می خندم و می گم:

 ـ اینا همش دست توئه، اگه یه کم جلوی اون زبون رو بگیری. همه چیز حله.

 ـ ببین، خدایا تو شاهدی که خودش شروع کرد. من نمی خواستم پاچه پاره بازی دربیارم.

ی بهش می گم نگه داره و اون دیگه حرفاش با خدا رو ادامه نمی ده و راهنما می زنه. منتظر با دیدن شیرینی فروش

 می شم یه گوشه پارک کنه و می گم:

 ـ من سریع می رم و می یام. مواظب باش جریمه نشی.

که تو یه  و بعد از ماشین خارج می شم و دقایقی بعد با یه بسته شکالت برمی گردم. این قدری شیرینی خور هستم

 نگاه کهنه و تازه بودنشون رو بفهمم. با نشستم تو ماشین غرغرام رو شروع می کنم.

 ـ مردک عوضی. می خواد شیرینی موندش رو به من بندازه.
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 ـ چی شد مگه؟

 این رو می گه و راه می افته. نگاهی به جعبه ی شکالت ها با مارک معروفش می کنم و صدای مرد تقلید می کنم.

خانم به خدا، به جون بچه هام قسم امروز پختیم. انگار خدا و جون بچه هاش الکین. اِاِاِ شیرینی هاش داد می زد ـ 

 کهنه س، اون وقت داره منو سرکار می ذاره که این آت و آشغال هاش رو به من بندازه.

 ور معروف طرفه.ـ خیلی خب حاال. نمی خواد حرص بخوری. اون بدبخت نمی دونست که با یه شیرینی خ

 به حرفش جوابی نمی دم و ساکت می شم. چند لحظه بعد تو خیابون گلنار اینا می پیچه و می گه:

 ـ کدوم پالک؟

 ـ پالک سی. آها ... ایناهاش. نگه دار.

ه ی پیاده می شم و تا اون ماشین رو یه جا پارک کنه، یه گوشه می ایستم و به آسمون نگاه می کنم. این کار هر دفع

 ساراست که وقتی می یاد تهران، ماشین عمه رو برداره و اون بیچاره رو بی ماشین کنه.

 ـ خب، بریم.

 ـ زنگ واحد چهار رو می زنم و چند لحظه بعد صدای لطیف گلنار رو می شنوم که می گه:

 ـ کیه؟

 آیفون قدیمی اجازه ی دیدن من رو نمی ده.

 ـ باز کن گلنار جان.

مایید، بفرمایید در رو باز می کنه و ما وارد خونه می شیم. این خونه عالوه بر آیفون قدیمیش، آسانسور با گفتن بفر

هم نداره و برای من و سارای تنبل که خیلی وقته چهار طبقه رو نرفتیم باال سخته این همه پله رو باال رفتن. همین جور 

دیدن ما به خنده می افته. زبونمون داشت از حلقمون می زد هم می شه و وقتی به طبقه ی چهارم می رسیم، گلنار با 

 بیرون. سارا بی رودربایستی به گلنار می گه:

 ـ بخند گلنار جون، بخند. شما که جونت در نیومد که.

 ـ عزیزم این کار هر روز منه ها! دست کم سه بار روزی می رم باال و می یام.

 . سارا با چشمایی که انگار داره از حدقه در می یاد می گه:با دیدن قیافه ی سارا منم خنده می گیره

 ـ سه بار؟ آه ... چه خبره؟

و خم می شه بند کفشش رو باز می کنه. منم کفش هام رو با یه حرکت از پام بیرون می یارم. همون طور که 

 مشغولیم، گلنار می گه:

بور شد بره. می دونی که کاوه مامور پلیسه و وقت بی ـ امشب پارتی زنونه س. به کاوه یه ماموریت فوری خورد، مج

 وقت براشون آماده باش می خوره.

 وقتی می ریم تو، ادامه ی حرفش رو می گیره.

 ـ اگه نیومد پیش من می مونید؟

 به سارا نگاه می کنم و می خوام بگم که نمی شه که سارا می گه:

 ـ این حرفا چیه عزیز؟ معلومه که می مونیم.
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د من می گم این چتره؟ می گه نه. حرفش به قدری گلنار رو خوشحال می کنه که همون لحظه سارا رو بغل می بع

کنه. زورکی لبخند می زنم و با چشمام برای سارا که با ابرو باال انداختن و زبون درازی کردن بهم نگاه می کنه خط و 

 نشون می کشم.

 ـ بیا بشین رامش جان. چرا سر پا؟

 دوم اتاق مانتوم رو آویزون کنم؟ـ من ک

 ـ این اتاق عزیزم.

و با دستش اتاقی نشون می ده و من و به دنبالم سارا می ریم تو اتاق. سارا به محض اومدن گوشیش رو برمی داره و 

مشغول می شه. چند لحظه بعد با عالمت این که ساکت باشم گوشی رو می گیره جلوی دهنش و صدای بوق آزاد تو 

 اتاق پخش می شه. با جانم گفتن عمه و اون صدای گرفتش، سارا می گه: فضای

 ـ سالم مامان. ما رسیدیم. می گم چیزی شده؟

 عمه صدایی صاف می کنه و می گه:

 ـ نه؟ چطور؟ به سالمتی مادر. خوش بگذره بهتون.

 ـ هیچی. حس کردم صدات گرفته س. باشه مرسی.

 من نداری؟ـ نه مادر. هیچی نیست. کاری با 

 نمی دونم چرا حس می کنم عمه دروغ می گه. صداش پر از بغضه.

 ـ نه مامان.

عمه چیزی نمی گه و گوشی رو قطع می کنه و سارا رو تو فکر باقی می ذاره. انگار سارا هم به حرفم رسیده، چون می 

 گه:

. انگار هرچی هست به این داداش بزرگه ـ غلط نکنم یه چیزی هست که این یه چیز مشکوکه، اونم از نوع بی نهایتش

 ی من مربوطه.

می خندم به این رمزی حرف زدنش و هنوز می خوام جوابی بهش بدم که گوشیش زنگ می خوره. این بار با دیدن 

 شماره لب هاش به خنده باز می شه و دکمه ی اتصال رو می زنه.

 ـ سالم جیگر مامان.

ه بخوام به این فکر می کنم که اگه االن بابک بود، االن با بچه ای که ثمره ی می فهم پشت خط بچه هاشن. بی اون ک

عشقمونه این جا می بودیم و باز هم درد می شینه تو ریشه های تنم و دلم معصومانه هوس گرمایی می کنه که دیگه 

تنها می ذارم. وارد  نیست. برای این که مهمونی کوفتم نشه از اتاق می رم بیرون و سارا و قربون صدقه هاش رو

پذیرایی که می شم، روی مبل می شینم. چند لحظه بعد گلنار می یاد بیرون و با دیدنم همون لبخندی که همیشه 

 آرومم می کنه رو می زنه و می گه:

 ـ خب، چه خبر خانم؟

 ـ سالمتی.

 ـ راستی چی قبول شدی؟

 ـ ادبیات انگلیسی.

 ه!؟ـ یعنی متون و ادب و این چیزا دیگ
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 ـ دقیقا.

 ـ اُه چه سخت.

 لبخندی می زنم و می گم:

ـ نه. اشتباه می کنی. تو این رشته اگه به زبان عالقه داشته باشی، خیلی راحت می تونی با حرف و کالم اون ها ارتباط 

 برقرار کنی.

 ـ تو هم که ماشاا... عالقه ی وافر داری.

 لبخندم پررنگ می شه و می گم:

 یهو نیاد، من این جوری نشستم.ـ آقا کاوه 

ـ نه بابا. اگه بیاد هم یه زنگ می زنه. می دونه که شما این جایید. تعارف نکن عزیزم. یه چیزی بردار و مشغول شو. 

 سارا جان کجاست؟

 ـ من این جام.

 کلش رو از اتاق می یاره بیرون و می گه:

 ـ سه تایی از دوری من به بستر افتادن.

 مشت می کنه و می گه:و دستش رو 

ـ اِاِاِ اینم شوهره من دارم؟ یه روزه اومدم تهرانا! برداشته بچه ها رو برده ساندویچی. معلوم نیست از کجاش این 

قبرستون رو درآورده که االن داشتن از دکتر برمی گشتن. بمیرم برای آراد و امیرم. بچه هام آمپول زدن و گریه می 

 کردن.

 زی ای می گم و بعد می پرسم:میون خنده آخی نا

 ـ برای اون یکی نمی میمیری؟

 چپ چپ نگاهم می کنه و می گه:

 ـ ننش براش بمیره. چرا من؟ من برم مشهد، می دونم باهاش چه کنم!

 گلنار می خنده و می گه:

 ـ حرص نخور عزیزم. بیا بشین.

 با نشستنش می گه:

 برگردم. نشد یه هفته من بمونما. ـ می بینی تو رو به خدا؟ حاال باید شنبه

 ـ خب بمون. کسی جلوت رو گرفته؟

 خیاری برمی داره و در حین پوست کندنش می گه:

ـ می ترسم بمونم و این علی کوچولو یه بالیی سر خودش و بچه ها بیاره. حاج خانم کلی حرف زد باهام؛ وگرنه از 

 پشت تلفن علی رو می خوردم.

 عد سکوت می کنم و به چهره ی گلنار خیره می شم. لبخند دردناکی می زنم و بهش می گم:حق رو بهش می دم و ب

 ـ یادته؟

 سرش رو تکون می ده و می گه:

 ـ مگه می شه از یادم بره؟
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 سارا با خیار تو دهنش نگاهمون می کنه و می گه:

 ـ چی یادشه و تو هم یادته و از یادتون نمیره؟

 کنم و می گم:به جمله بندیش فکر می 

 ـ عجب نفسی داری تو. چقد یادته می گی؟!

 ـ بی خیال جمله های من. نگفتی؟!

 ـ یه سری همین بال سر من و بابک و گلنار اومد. پیشنهاد از گلنار بود.

 سارا نمکی به باقی مونده ی خیارش می زنه و من فکر می کنم چرا این خیار تموم نمی شه؟!

 ـ خب؟!

 کنم که می گه: گنگ نگاهش می

 ـ ادامش؟

ـ هیچی دیگه. هر سه تا، تا خود صبح باال آورده بودیم. اگه بابک نبود که هیچی. دل درد داشت و می خندید و هی 

گلنار رو اذیت می کرد و می گفت تو قصد کرده بودی ما رو بکشی. تو قاتلی. این قدر این جوری به این بیچاره گفته 

 در می اومد. باور کرده بود که حرفاش واقعیه. بود که گلنار داشت اشکش

 سارا نگاهی به گلنار می اندازه و می گه:

 ـ واقعا؟ مگه رفتارش رو نمی دونستی؟

 گلنار به من نگاهی می کنه و می گه:

ـ داداشم شوخی و جدیش معلوم نبود. آن چنان حرف می زد که من فکر می کردم راست می گه. بعدم من همش اینا 

سالی یه بار و اونم عید و گاهی تابستون می دیدم. زیاد به رفتار بابک آشنا نبودم. اهلش هم نبودم که بخوام تو  رو

رفتارش دقت کنم. خانواده ی ما زیاد از مراوده ی دختر و پسر خوشش نمی اومد و ما هم وقتی پسرای فامیل رو می 

 ابشون می کردیم.دیدیم با لفظ آقا بابک و آقا حامد و از این حرفا خط

 سارا لباش رو جمع می کنه و می گه:

 ـ درست برعکس ما. ما از بچگی با هم بزرگ شده بودیم.

 ـ خانواده ها!

 این کلمه رو گلنار می گه و ساکت می شه. راست می گه. خانواده ها بودن که این همه تفاوت به وجود اومد.

 گه:سکوت بد بینمون رو باز گلنار می شکنه و می 

 ـ اصال بی خیال این بحثا. اگه گفتید شام چی داریم؟

 سارا با لحن خنده دار کودکانه اش می گه:

 ـ مامانی فسنجون داریم؟ باز ککش بادمجون داریم؟

 بعد صداش رو صاف می کنه و می گه:

و امیر موقع غذا دادن ـ اصطالح ککش بادمجون این جا مربوطه به کلمه ی کشک بادمجون. اینم این قدر برای آراد 

 گذاشتم که حفظ شدم. االن گفتی شام چی داریم، یاد اون افتادم. نخندید. چیه مگه؟ به من می گن مادر نمونه.

 گلنار گلوش رو صاف می کنه و می گه:

 ـ جونم به این مادر نمونه.
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 ـ جونم به تو خانوم مامور پلیس. فدای این جونم گفتنات.

 ی اون می خنده و من با نگاهم سارا رو می خوام ساکت کنم که نمی تونم. گلنار با خنده می گه:گلنار به حاضر جواب

ـ نه، اینا نبود. قرمه سبزی گذاشته بودم. کاوه خیلی دوست داره. دیگه قسمتش نبود بخوره. از خودتون پذیرایی 

 کنید که من میز رو بچینم.

می یاد. مثل من یه تاپ پوشیده. از آخرین باری که دیدمش الغرتر بلند می شم که کمکش کنم و سارا هم دنبالم 

 شده. بعد از به دنیا آوردن دوقلوها عجیب چاق شده بود. وقتی ازش می پرسم می گه:

ـ میوه درمانی خواهر من. می دونی که عجیب خوش خوراکم. گرسنه می شدم فقط می خوردم میوه. طوری که علی 

شب داشتم با حسرت به غذای اونا نگاه می کردم که علی یهو تلوزیون رو خاموش کرد. فقط به من می خندید. یه 

بهش گفتم چی شد، گفت دیدن این نگاه حسرت بارت به غذا از هزار تا طنز بهتره. باور کن اگه صدای گریه ی 

 دوقولوها بلند نشده بود می کشتمش. مردک به من می گه جوک.

 ند می کنه و می گه:سرش رو با نگاه حسرت باری بل

 ـ خدایا این انصافه؟ این کی بود شد شوهر من؟

 می زنم به بازوش می گم:

 ـ کوفت. چرت نگو دیگه. یه جور می گی االن گلنار فکر می کنه به زور شوهرت دادن.

 ـ خب این جوری بود دیگه.

 نه می گه:گلنار با چشمای درشت و در حالی که داره سبزی ها رو تو پیش دستی می چی

 ـ واقعا؟

ـ بیا. نه گلنار جان. این خانوم فقط یه فرار نکرده بود از خونه برای علی جونش. کم مونده بود خودکشی کنه که من 

 علی رو می خوام و اگه ندین منو خودم رو می کشم.

ه می کنه. یاد بچگی گلنار بلند بلند به سارا می خنده و سارا با سبزی های پر کرده تو دهنش به من چپ چپ نگا

هامون می افتم. اون موقع ما خونمون نزدیک خونه ی عمه بود و هر شب من و سارا عین خاله سوسکه چادر سر می 

کردیم و با خانومای پیر همسایه می رفتیم مسجد. میون اون همه پیرزن نماز می خوندیم. کم کم با چند تا از دخترا 

انوم همسایه حرفاش تموم بشه می موندیم. عادت من و سارا بود که پشت سر دوست شدیم و کمی بعد از نماز، تا خ

اینا حرف بزنیم. هرچی که دلمون می خواست. یه شب توی مسجد جوری دعوا گرفتیم که صدای جیغمون کل 

 مسجد رو گرفته بود. تمام چیزهایی که گفته بودیم رو لو دادیم. من اون رو و اون منو لو می داد. به حدی که

دوستامون به جای ناراحت شدن از خنده داشتن می مردن. بگذریم که چقدر مامان اینا به ما خندیدن تا ما رو آشتی 

 بدن.

 با خوردن ضربه ای به بازوم از فکر و خیال می یام بیرون.

 ـ آی، چته؟

 ـ تو هپروت سیر می کنی مگه؟ می گم بیا کمک اینا رو ببریم.

که گلنار داره روش بشقاب می ذاره. می رم سمت باقی ظرفا و اونا رو می چینم. وقتی سر تازه متوجه میزی می شم 

میز می شینیم، از گلنار بخاطر زحمت هاش تشکر می کنم و اونم مهربونانه با گفتن کاری نکردم مشغول می شه. 
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زنگ در و وای گفتن گلنار سارا و من هر دو کمی برنج می کشیم. می خوام اولین قاشق رو ببرم باال که صدای تک 

 یکی می شه. بنده خدا ترسیده.

 ـ فکر کنم کاوه اومد.

این جمله رو که می گه، هر دو به سمت اتاق هجوم می بریم تا لباس بپوشیم. سارا در حالی که مانتوش رو تن می کنه 

 می گه:

 ـ وای فکر کن همین جور می اومد تو خونه و ما رو می دید. چی می شد.

 ارا دیوونه. می شنوه.ـ س

 ـ اِ تو هم. عین مامانا هی نصیحت بکن.

و بعد می ره سمت در. شالم رو مرتب می کنم و بازوش رو می گیرم که با هم بریم. ورود ما به سالن با اومدن کاوه به 

 خونه یکی می شه. با تواضع سر خم می کنه و می گه:

 ـ سالم خانوما. خوب هستید؟

 می گه:سارا با متانت 

 ـ سالم. ممنونم.

 ـ بفرمایید. بفرمایید تو رو خدا.

منم سالم و احوال پرسی می کنم. لباس سبز رنگ نیروی انتظامی رو که تنش می بینم، ناخودآگاه باعث می شه 

احترام بیشتری بهش بذارم. سارا هم انگار همین حس رو داره. چون بعد از رفتن کاوه به اتاق افکار من رو عین 

حرف تکرار می کنه. با وجود کاوه شام و چای بعد از اون تو فضای رسمی تری خورده می شه و دیگه از اون شوخی 

 ها خبری نیست.

 

**** 

 ـ مامان، ما اومدیم. اهل خانه؟

 برمی گرده سمت من و می گه:

 ـ اینا چرا این قدر زود خوابیدن؟ اینا که تا نصفه شب بیدار می موندن.

 پره از اتاق بیرون و می گه:عمه می 

 ـ چیه؟ چتونه؟ یه کم آروم تر.

صدای سارا که دوباره می خواد فریاد بزنه تو گلو خفه می شه. پشت سر عمه، سورنا هم می یاد بیرون. نگاهم به اون 

 که تیشرت جذبش، هیکلش رو نشون می ده لحظه ای خیره می مونه و بعد سر می اندازم پایین.

 بلند می شه و می گه:صدای جدیش 

 ـ سالم. خوش گذشت؟

 متعجب فکر می کنم پس یاسمن کجاست؟

امشب به اصرار سارا و برای تنها نموندن اومدم خونه ی عمه بخوابم. میون همه ی فکرهای تو سرم، سارا سوالم رو 

 می پرسه.

 ـ سورنا، یاسمن کجاست؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

3 3  

 

 ـ خوابه.

اهم می خوره به عمه. عمه بغض می کنه. بعد این همه مدت بغض کردن، سورنای سرد و جدی که این رو می گه، نگ

معنی بغض ها رو خوب می فهمم. اشک تو چشمای عمه جمع می شه و منو نگران می کنه. اشک ها یکی یکی می 

 ریزن و من خیره می شم و با ترس می گم:

 ـ چی شده عمه؟

 سورنا اخطار می ده به عمه.

 ـ مـامـــان!

 ونم مادر. نمی تونم.ـ نمی ت

عمه می ره و من می مونم و سورنای اخم کرده و سارا مثل من. نگاهم این بار بی هیچ خجالتی به سورنا دوخته می 

 شه. قلبم تند تند می زنه. آخرین بار که این نگاه ها رو دیدم، خبر خوبی نشنیده بودم.

 ـ هی سورنا، چی شده؟ جواب بده.

. تو گیر و دار اون همه اخم و جدیت نگاهم می خوره به اشک هایی که چشم های سورنا رو تر سورنا سر بلند می کنه

 کرده. سارا می ره جلو و می گه:

 ـ الل شدی؟ بابا قلبم اومد تو دهنم.

 ـ یاسمن ... یاسمن ... مریضه.

 انعکاس کلمه ی مریضه تو ذهنم می پیچه. دستای سارا شل می شه و ناباور می گه:

 چی؟ـ 

 ـ یاسی داره درد می کشه.

 ـ سورنا ... لعنتی داری سکتم میدی! درست بگو تا بفهمم.

 ـ یاسی ام اس* داره.

انگار تو حال خودش نیست. می ره سمت اتاق و یه آه عمیق می کشه. یه آه از جنس درد های بزرگ. یه آه که فقط 

ن روزهای زندگیم. سارا دست می بره سمت یقش و من می دونم چه حالیه. یه آه که منو می بره به سخت تری

دکمش رو باز می کنه و اشک می ریزه. اشکش تازه منو از بهتم در می یاره و می مونم چی بگم. حس می کنم سورنا 

 شکسته. حس می کنم اون نقاب جدیتش داره کم کم می ریزه.

 ـ بیچاره یاسی.

دلم می گیره از مریضیش، اما خودم رو نمی بازم. می رم سمت سارا منی که توی چند برخورد، یاسمن به دلم نشسته، 

 و می گم:

ـ می کشمت اگه جلوی این دختر این جوری کنی. این برخورد تو و سورنا رو ببینه، زودتر خودش می می ره. بابا علم 

 پیشرفت کرده. االن برای همه ی بیماری ها درمان هست.

 ـ آخه ...

 شکات رو پاک کن و برو به سورنا هم همینا رو بگو. حق ندارید گریه کنید. بدو.ـ آخه و کوفت. سارا ا

سارا آروم می گیره. می ره به سمت اتاق و منم می رم سمت اتاق سارا. مانتوم رو در می یارم و با همون شلوار لی 

لی حواسش رو جمع کنه که روی تختم دراز می کشم. اسم ام اس برام هی تکرار می شه و فکر می کنم سورنا باید خی
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یاسمن نبازه و امیدش رو از دست نده. این رو خوب می دونم که مریضای ام اسی بیشتر از هر چیز به امید و شادی 

 احتیاج دارن.

برمی گردم روی پهلو فکرم رو از هرچی که هست خالی می کنم به جز بابکم. چشمام رو می بندم و با حس لبخندش 

 مم کی خوابم می بره. اما لبخند بابک تا خود صبح چشمام رو نوازش می کنه.آروم می شم. نمی فه

 

**** 

 سرم رو، روی قبرش می ذارم و می گم:

 ـ بازم می یاما. مثل همیشه. تو که می دونی من حتی اگه بمیرمم قرارمون رو از یاد نمی برم.

بلند می کنم. لب های با گالب تر شدم رو با بوسه ای عمیق روی سنگ سرد که عطر گالب می ده می ذارم و سر 

دستمال پاک می کنم و خیره می شم به عکس با لبخندش که روی سنگ کوچکی باالی قبر مونده. یه سنگ عمودی 

 که عکس بابکم رو قاب گرفته. پرم از خاطراتش و با لبخند و اشک هام به عکسش خیرم که صدایی رو می شنوم.

 ـ رامش؟ رامش خودتی؟

ین صدا ... این صدا رو خوب می شناختم. این صدای ملکه ی عذاب روزها و شب هایی بود که من بودم و یاد بابک. ا

از جا می پرم و خیره می شم به اون که جلوم ایستاده. انگار پیرتر شده. ظاهرش که این رو می گه. چشماش می 

 دیدن ترسم می گه: جوشه و پر از اشک می شه. یه قدم به عقب برمی دارم و اون با

 ـ رامش نرو. رامش کارت دارم. وایسا.

 صداهای اون روز آخر تو ذهنم زنده می شه. نگاهم به دو زن پشت سر می افته. مادر و زنش.

 ـ رامش تو رو خدا بمون.

 زنش دست مادرش رو گرفته.

 ـ حاج خانوم ببین. باالخره رامش رو پیدا کردیم.

 می کنه. نگاهم خیره می شه تو جفت چشماش. زن پیر و شکسته سر بلند

ـ یادتونه دیروز گفتم من مطمئنم اگه فردا بیایم، رامش رو این جا می بینیم. بهتون گفتم که رامش بابک رو تنها نمی 

 ذاره. بهتون گفتم که رامش ...

م. صدای رامش گفتنش رو ادامه ی حرفاش رو نمی شنوم. قدم به قدم عقب می رم و یک دفعه سرعتم رو زیاد می کن

دوباره می شنوم. انگار داره دنبالم می یاد. به سمت ماشین سارا می رم و می خوام سوار بشم که می رسه بهم و بازوم 

 رو می گیره. تنم داغ می شه و می گم:

 ـ دست کثیفت رو بکش نامسلمون.

ه. تک تک روزهای گریه هام رو تو آغوش اون سارا پیاده می شه و به سمتم می یاد. خوب می دونه که بهم چی گذشت

 گذروندم.

 ـ تا زنگ نزدم به پلیس دستت رو از رو بازوش بردار.

 دستش خشک می شه و نگاهم می کنه.

 ـ اما من ... من باید باهاش صحبت کنم.

 ـ رامش با تو هیچ حرفی نداره.
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 ره که سارا می گه:و بعد منو می کشه سمت ماشین. حرکت می کنه که جلومون رو بگی

 ـ بهت گفتم زنگ می زنم پلیس. دنبال ما نیا.

همون جا می مونه و من خیره می شم بهش. سارا راه می افته؛ اما من حس سرد نگاه اون رو، روی تنم حس می کنم. 

تحصیل تو  تک تک سلول های مغزم یادآور می شن اون روزها رو. بی اراده سفر می کنم به دانشگاه و زمانی که برای

رشته ی مورد عالقه ام یعنی ادبیات تو اون دانشگاه می گذروندم. بی اراده دلم می خواد یه سفر کنم به روزهای 

 خوش تا طعم گس و تلخ و بدمزه ی نگاه برمک رو از یاد ببرم.

 ـ ببخشید آقا، کالس استاد ... "

 حرف تو دهنم می ماسه و می گم:

 ـ تو!؟

 ره و می گه:لبخندش از لبش می 

 ـ تو؟!

 خندم می گیره از این تو گفتن ها، اما سعی می کنم جدی باشم.

 ـ نمی دونستم رشته ات با من یکیه!

 ـ مگه رو پیشونیم نوشته بود؟

 ـ نه خب، ولی ... پس چرا دیشب نگفتی؟

 ـ چون که دوست نداشتم.

 ـ هنوز بچه ای. عین اونا می گی دوست نداشتم.

 دارم.ـ خب دوست 

 ـ تقصیر تو نیست که! باید یه دور از اول تربیت بشی.

 "ـ این جمله رو من باید به تو بگم. 

 با تکون دادن دستمال از خاطره خودم و بابک بیرون می یام. سارا دستمال رو به اشکام می کشه و می گه:

 ـ گریه نکن عزیزکم. چرا گریه؟

 بشم و بعد می گم:کمی به سمت شیشه نگاه می کنم که آروم 

 ـ سارا اون باعث بدبختی منِ بعد از بابک شد. اون عوضی لیاقت برادری بابک رو نداشت.

 ـ قربونت برم، حاال چرا گریه می کنی؟ آروم باش عزیزم. چند تا نفس عمیق بکش درست می شه.

 حرفش رو گوش می کنم و چند تا نفس عمیق می کشم. حالم که جا می یاد می گم:

 فکر کردن به این سه نفر عذاب آوره، چه برسه به دیدنشون. ـ

 

**** 

به محض ورودم به هوای پاک گیالن نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم خاطرات گند صبح رو فراموش کنم. 

نگاهی به آسمون و بعد به ساعت می کنم. ساعت پنج بعد از ظهر رو نشون می ده. هوای تابستونه و شرجی کمی 

آوره؛ ولی نه اون قدر که گیالن رو تو ذهنم از بین ببره. گیالن شهر رویاها و خوبی های منه. ساک دستی  عذاب

کوچکم رو از قسمت بار برمی دارم و راه می افتم به سمت ماشین هایی که صدای داد و بیداد راننده هاشون گوشم رو 
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سافرایی که مرد باید بزنه رو هم حساب می کنم تا من کر کرده. حوصله ی منتظر موندن ندارم، بنابراین پول باقی م

 تک و تنها رو برسونه. می خوام زودتر برم خونه، تا یه کم آروم بشم.

 

**** 

از مرد راننده خواسته بودم که منو تا همون جاده ی خاکی برسونه و اون هم حریصانه با گرفتن کرایه ی بیشتر منو 

رو سفت، توی دستم فشار می دم و حین راه رفتن نگاه می کنم به درخت های  به اون جاده می رسونه. ساک دستی

سبز و بوته های تمشک. از دور تهمینه رو می بینم که با چادر بسته به کمرش داره می یاد و حدس می زنم که رفته 

 باشه سر زمین. سرش پایینه و انگار داره فکر می کنه. لبخندی می زنم و وقتی می رسه می گم:

 ـ خانم خوشتیپ، شماره بدم؟

 سر بلند می کنه و با دیدن من یه دونه از اون لبخند های خوشگلش رو می زنه و با همون ته لهجه ی گیلکی می گه:

ـ وای رامش. کاش از خدا یه چیز دیگه می خواستم. همین االن داشتم فکر می کردم صدات کنم که بیای خونمون و 

 می کنم، با من باشی که نه من تنها باشم و نه تو. تا من برای بقیه غذا درست

 ـ پس خوب موقعی اومدم. فقط بذار برم خونه و یه کم پیش مامان اینا بمونم، بعد می یام.

 ـ تا اون موقع منم یه دوش می گیرم. برو. منتظرما.

و می رم سمت خونه. وقتی در تهمینه راهش رو می گیره و به سمت خونه می رم. منم به سرعت قدمام اضافه می کنم 

حیاط رو باز می کنم، با دیدن بابا روی سقف کندوج* خندم می گیره. داره سقفش رو درست می کنه. دستم رو به 

 حالت نظامی می برم سمت سرم و بلند می گم:

 ـ سالم قربان.

 ی بلندی می کنه و می گه: میون اون همه صدا، سایه ای از من می بینه و به سمت برمی گرده. با دیدن من خنده

 ـ سالم سرباز. آزاد.

 و بعد می خنده. حین خنده های بلندمون، مامان می یاد بیرون و می گه:

 ـ سالم، کی اومدی؟

 ـ همین االن. داشتم با کوروش جون سالم و احوال پرسی می کردم.

 مامان رو به بابا می گه:

 شدی. باقی رو بذار برای فردا. ـ کوروش بیا پایین. برای امروز بسه. خسته

 بابا همون باال، در حالی که پاش رو محکم می کنه می گه:

 ـ به روی چشم آذرنوش جون. ولی بذار تمومش کنم.

 می خندم و می گم:

 ـ اُه، چشمت رو ندیده بودیم کوروش جون. مگه شما چشمم می گی؟

 بابا خیلی جدی برمی گرده سمت و می گه:

 چند ثانیه فرصت داری از این جا بری. زود، تند سریع این جا رو ترک کن، وگرنه اومدم پایین ... ـ هی دختر.

 مکثی می کنه و ادامه می ده:

 ـ پوست از سرت می کنم.
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 با صدای بلند و در حالی که عقب عقب می رم، می گم:

 ـ کوروش جدی می شود.

 دستاش رو باال می کنه و می گه:

 در صلواتی، واسه ...ـ برو ببینم پ

می رم تو خونه و دیگه ادامه ی حرفاش رو نمی شونم. لباسام رو از تنم خارج می کنم. یه دوش چند دقیقه ای، فقط 

برای از بین بردن بوی بدنم و خستگیم می گیرم. از حموم که بیرون می یام، عطر و ادکلن رو به سر تا پام می زنم و 

 مینه برم.لباس می پوشم تا به سراغ ته

 

**** 

تهمینه دو سال از من بزرگ تره. یعنی دقیقا بیست و هفت سال؛ اما بخاطر شرایطش هنوز موفق به ازدواج نشده. 

بدترین این شرایط حرف یه مشت حرف مفت زنه که می گن این خانواده جادو شدن. نمی دونم این چه حرفی بود 

روستا هم باور کردن. خیلی سعی می کنم تو حرفام اثری از دل رحمی  که پشت این خانواده در اومد و مردم ساده دل

 نباشه و بیشتر اوقات موفق هم می شم. تهمینه با دیدنم می خنده و می گه:

 ـ چه زود اومدی! همیشه ...

 مکثی می کنه و می گه:

 ـ رامش؟

 لبخند مهربونی می زنم و می گم:

 ـ جانم؟

 ـ رامش برام تعریف می کنی؟

 با این که می دونم چی رو می گه، اما به روی خودم نمی یارم.

 ـ چی رو؟

 ـ خودت می دونی دیگه! قصه ی زندگیت رو. تا به حال خیلی بحث رو عوض کردی. چرا نمی گی؟

 لبام رو به هم فشار می دم و لبخندی اجباری می زنم و می گم:

 ـ بخاطر همین گفتی بیام این جا؟

 کنه و می گه:مالقه رو ول می 

 ـ رامش؟ تو این جوری شناختیم؟ به خدا نمی خواستم ... هیچی ... اصال ولش کن. ببخشید. نمی خواد بگی.

 در حالی که به سمت پشتی دیواری ها می رم که بهشون تکیه بدم می گم:

بزنم. بیا برات تعریف ـ کارای غذا رو بکن و بذارش رو گاز و بیا این جا. می دونی که دوست دارم بشینم و حرف 

 کنم.

 به حالت قهر می گه:

 ـ نمی خوام.

 ـ عزیزم اگه کتک نمی خوای بیا. واسه من قهر نکن که می یام می زنمتا.

 برمی گرده سمتم و با لبخند می گه:
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 ـ خب االن می یام.

کنم که دل تهمینه رو نشکنم.  با این که برام مثل عذابه که از اون خاطرات حرف بزنم، اما تحمل می کنم و سعی می

سرم رو به پشتی تکیه می دم و چشمام رو می بندم و منتظر می شم تا بیاد. صدای افتادن یه ظرف آهنی، باعث می شه 

 با همون چشمای بسته بخندم و بگم:

 ـ هی تهمینه، خودت رو نکش که زود برسی. آروم آروم کار کن.

 تم که سر خورد.ـ نه به خدا. داشتم دیگ رو برمی داش

دیگه چیزی نمی گم. نمی دونم چقدر می گذره که با گذاشتن دستش روی شونم به خودم می یام و چشم باز می کنم. 

دو تا استکان چای که ازش بخار بلند می شه جلومه. ظرف خرما و کشمش و شکالت و قند هم که ردیف کنار هم 

 چیده شده. با دیدن اون همه چیز می گم:

 بره؟ـ چه خ

 ـ هیچی. گفتم شاید دوست داشته باشی امتحان کنی. می دونم همه چیز رو دوست داری.

 با گفتن این حرفش انگار می رم به سال هایی که خیلی وقته تو پستوی دلم حفظشون کردم.

 

 

 

 کندوج    

 

 

 "کندوج  "شالی استفاده می کنند.  سازه ای است که شالیکاران شمالی از آن برای نگهداری و انبار کردن ساقه های

اتاقکی چوبی با ابعاد سه در چهار متر مربع و ارتفاع دو متر که در استان های شمالی کشور به عنوان انبار برنج 

کاربرد داشته است، این اتاقک های چوبی را روی پایه های بلند به ارتفاع یک تا یک و نیم متر می ساختند. بنا به 

ارها اگر شلتوک برنج در کندوج بماند، پخت و طعم جالبی خواهد داشت. از مهم ترین مزایایی تجربیات و شنید

کندوج باالتر بودن آن از سطح زمین است که باعث می شود، آب باران یا طغیان رودخانه و رطوبت زمین به محصول 

حیوانات موذی به خصوص موش به برنج آسیبی وارد نسازد و باعث فاسد شدن برنج نگردد و از سوی دیگر از نفوذ 

 داخل انبار برنج پیشگیری می کند.

سکوی چهارگوش کندوج، مربعی شکل و به طول و عرض سه تا چهار و نیم متر؛ فقط از یک سو باریکه راهی برای 

تر باال ورود دارد. پهنای این سکو نسبتا زیاد است و از چهار گوشه ی آن، چهار ستون مخروطی به ارتفاع دو و نیم م

می رود. بر روی این ستون ها که از گل خام و رسی است، چهار قطعه از تنه ی درخت که به صورت منشور بسیار 

قطور تراش داده شده، کار گذاشته می شود و واشان های قطور چهار سویه ساختمان بر روی این منشورها استوار 

شه ها را بتوانند روی آن ها انبار نمایند. بام این بنا هم که گردیده، بر روی آن ها چوب های قطور میخ می کنند تا خو

از گیاه مخصوصی به نام لی پوشیده شده به شکل منشور کله قندی است. عمومأ پوشش سقف کندوج را کلوش ) 

را ساقه برنج (، گالی ) نوعی گیاه مردابی ( و به ندرت لت پوش ) تخته تبر تراش خورده ( و نیز امروزه سقف کندوج 

از شیروانی حلب میسازند. برای رفتن به بام فقط از نردبان استفاده می شود. از کف کندوج نیز برای دانه کردن 

خوشه ها بهره گرفته می شود. گفتنی است که در باالی بام پوشالی و مخروطی شکل کندوج، گمج ) نوعی ظرف لعابی 

ورود آب باران از انتهای سقف به داخل کندوج می شوند.  از جنس خاک رس ( وارونه می گذارند و بدین وسیله مانع
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از مهم ترین مزایای کندوج، باالتر بودن آن از سطح زمین می باشد که باعث می گردد با آب باران یا طغیان رودخانه 

ات و رطوبت زمین به محصول برنج آسیبی وارد نسازد و باعث فاسد شدن برنج نگردد و از سوی دیگر از نفوذ حیوان

موذی به خصوص موش به داخل انبار برنج پیشگیری می نماید. از ویژگی های بارز معماری بومی در ساخت کندوج 

این است که در میانه آن هواکشی جهت جریان هوا تعبیه می شود که سبب خشک شدن برنج می گردد. گفتنی است 

ک که به شکل عدد هفت می باشد استفاده می برای کشیدن برنج به کندوج از چوب دو شاخه شبیه دوخالنگ یا چنگ

شود که یک سرش وصل به طناب است و سر دیگر را در برنج دَرز فرو می کنند و از زمین به باالی کندوج می 

 کشند.

ـ خاطرات اون روزها خوب یادمه، فقط باید تو ذهنم مرتبشون کنم. می دونی تهمینه؟ بابک برای من، اون اون 

یزی نمی تونست غرورم رو کم کنه، یه رقیب سرسخت بود. نیومده کل بچه های گروه ستاره ی روزهایی که هیچ چ

 شب و کالس رو عاشق خودش کرده بود.

 تهمینه لیوان چای رو نزدیک لباش می کنه و می گه:

 ـ گروه ستاره ی شب؟

 به تبعیت از اون، من هم لیوانم رو نزدیک دهانم می برم و می گم:

 گرفتی من چای لیوانی می خورما!ـ دیگه یاد 

 می خنده و منتظر می مونه.

ـ گروه ستاره ی شب، یه گروه بود که از تو یه سایت اینترنتی شکل گرفت. یه میتینگ برای دیدن هم دیگه! یه 

گروه که دعوت کنندش یکی از دوستای صمیمیم تو نت بود. چند سالی بود نت گردی شده بود کار شب و روز من و 

طریق اون با هفت نفر دوست بودم. هفت نفر بودیم و همه دو به دو عاشق رانندگی و عشق رفتن و کشف کردن  از

 جاهای تازه. عاشق شیطنت و ...

 ـ خب بابا، دلم آب شد.

 آروم می خندم. اونم با یه چشم غره ی الکی، ادامه ی چایش رو سر می کشه. کمی بعد می گه:

 ـ از اومدن بابک بگو.

خب تو نمی ذاری که! من بودم مسعود و حسین که سید بود و همه سید صداش می کردن و نازنین زهرا و فرناز و  ـ

فرشته و آرمین. ما دخترا همه بین نوزده تا بیست و یک بودیم؛ اما پسرا همه سناشون بیشتر از ما بود. بیست و چهار 

لش من بودم و مسعودی که تو نت با هم چت می کردیم و به باال. خب اعضا هم یکی یکی بهمون اضافه می شدن. او

 آجی و داداشی بودیم. کم کم شدیم اون هفت نفر و قرار میتینگ ها رو گذاشتیم.

بابک دوست مسعود بود و توسط مسعود پاش به گروه باز شد. یادمه تازه دانشگاه قبول شده بودم و از اون جا هم 

ه بود، مجبورم کردن بهشون سور بدم. شب قبلش مسعود گفته بود که می که چتر بازی تو خون ما بچه های گرو

خواد دوستش رو بیاره. خب منم قبول کردم. فرداش شد و طبق قرار تو کافیشاپ منتظرشون شدم. از ذوقم زودتر 

یز به رفته بودم. اون کافیشاپ هم رو هم خودم انتخاب کرده بودم. یعنی خودم توسط بابا کشفش کرده بودم. یه م

تعداد بچه ها از روز قبل رزرو کرده بودم. کیک هم که ... می دونی؟ مسعود خیلی شکمو بود. یه پسر تقریبا تپلی و 

مهربون. یادمه همیشه بهش می گفتم تپلی. خیلی هم خوش خنده و خوشرو بود. اون مجبورم کرده بود کیک بگیرم. 

 ه سربازی. آدم از این تنبل تر و باحال تر نبود.فکر کن، هر سال یکی از واحداش رو می افتاد که نر
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نفسی تازه می کنم. یه دونه خرما برمی دارم و می ذارم تو دهنم. خرمای خشک و شیرین کمی بغضم رو از یادآوری 

 اون روزها می بره پایین. نمی خوام دیگه جلوی تهمینه بشکنم.

 ـ خب؟ ادامش؟

 نده و می گه:چپ چپ نگاهش می کنم که بلند بلند می خ

 ـ خب به من چه؟ جذابه دیگه!

 ـ بذار یواش یواش بگم. مال چند سال پیشه ها!

 کمی مکث و کمی فکر و کمی کند و کاو تو گذشته و بعد می گم:

ـ یه آهنگ بی کالم از فضای رستوران پخش می شد و من داشتم با چشمای بسته حال می کردم که یه نفر دستای 

چشمام. از این حرکتا تا به حال کسی با من نکرده بود و منم خب، نمی تونستم تشخیص بدم.  سردش رو گذاشت رو

دستش رو کمی تکون دادم و گفتم تپلی تویی؟ صدای خنده ی بچه ها بلند شد. دوباره دستاش رو لمس کردم و این 

ورد که نخورد. دیگه داشت بار فرناز رو هدف قرار دادم و بهش صفت دیوونه رو بستم؛ اما صاحب دستا تکون نخ

صدام در می اومد که دستا از روی چشمم کنار رفت و من رو به روم پسری رو دیدم که با یه صورت جدی و بی 

 تفاوت نشسته بود. یه کم تعجب کردم و فکر کردم این کیه که دیدم بچه ها بغلش نشستن و ریز می خندن.

 صدام آروم می شه، ولی بازم می گم.

ر مات اون صورت شدم، که اصال صاحب دستا رو یادم رفت. همینم شد اسباب تفریح بچه ها. تا خود شب ـ این قد

 بهم خندیدن.

 ـ اون که دست رو چشمات ...

 دستم رو می برم جلوی صورتش و با یه لبخند که یادآور اون روزهاست می گم:

 ـ کی می خواستی باشه؟ همون تپلی.

رم سمت پنجره. سرم رو از شیشه می برم بیرون، که باد خنک غروب، حالم رو کمی بهتر از جام بلند می شم و می 

 کنه و وقتی آروم می شم، سرم رو می یارم تو.

ـ اون روز و روزهای بعدش، بابک، پایه ثابت جمع ما شد. زبون من خیلی تند و تیز بود و شیطنت زیاد داشتم. معموال 

م. کسی دیگه جرات نمی کرد با من کل بندازه، چون اگه می خواستم آبروش رو بدون این که بترسم حرف رو می زد

می بردم. البته فقط بین بچه ها! اما بابک هیچی نداشت برای اذیت کردن. نه که بچه مثبت و این حرفا باشه ها!؟ نه! 

چه گذشته ای داشته.  اتفاقا در عین خوب بودنش، یه جوری کاراش رو می کرد که عمرا می فهمیدم که بابک کیه و

به من که می رسید که کامال جدی و اعصاب خرد کن می شد. به حدی که می خواستم حالش رو بگیرم. چه کنم. تو 

 اوج سن غرور و بچگی خودم بودم.

 ـ پس مرض داشتی کال. گذشته ی این بدبخت رو چه کار داشتی؟

 شونه ای باال می اندازم. و می گم:

 من کل نندازن. مجبور بودن مگه؟ ـ خب می خواستم با

 روی زمین سر می خورم و ادامه می دم:

ـ یه ترم من بودم گل سر سبد کالس که سر و کله ی بابک پیدا شد. تا اون موقع نمی دونستم هم رشته ی منه. تا اون 

ن جا هم شد گل موقع فکر می کردم اصال دانشگاه نمی ره. بهمن اومد توی دانشگاه و با من هم کالس شد و او
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سرسبد استادا. منم که لج کرده بودم که چرا این نیومده جای منو داره می گیره، از هیچ کاری برای اذیت کردنش 

دریغ نمی کردم. یه دفعه پنچر کردن الستیکای ماشینش، یه دفعه چسبوندن آدامس روی صندلیش، یه دفعه زدن 

ی که موقع کل کل سر هم می یارن. یعنی داغونش کردم بیچاره رو؛ کاغذ روی پشتش ... چه می دونم، از همین بالهای

 اما اونم خوب جوابم رو داد. به طور کامال محترمانه منو پشیمون کرد.

 ـ محترمانه؟ چطور؟

ـ هیچی، تو هر تحقیق و پروژه ای که مربوط به من بود، خودش رو می انداخت وسط. یه بار استاد که می دونست 

پروژه رو به من و بابک به عنوان هم گروه بده، به ما داد و بابک بالیی سر من آورد که تقاص دونه دونه باالخره باید 

بالهایی که سرش آورده بودم رو یه جا ازم گرفت. یه جوری کار رو بینمون تقصیم کرد که در ظاهر اونم هم پای من 

کرد و این من بودم که باید باال و پایین و بدو  بود، اما در باطن انگار اون می نشست و می خورد و استراحت می

بدوهای پروژه رو انجام می دادم. حرف و اعتراض هم در کار نبود؛ چون این حرفا می شد تهمتی که من به دانشجوی 

محبوب استاد ها می زدم. بعدا فهمیدم تمام این که با من هم گروه می شه زیر سر مسعوده که سر به هوا بودن هام 

و مسعود می خواسته این جوری مواظبم باشه و کسی مطمئن تر از بابک رو پیدا نکرده؛ اما من که اون موقع اینا گفته 

رو نمی دونستم، بخاطر هر نفس نفسی که برای بدو بدو کردن هام، برای پروژه می زدم، یه ریز فحشش می دادم و 

 و چیزی نمی گفت. غر می زدم. اونم با همون صورت یخ و جدیش منو نگاه نمی کرد

 یه بغضی تو گلوم جمع می شه و می گم:

 ـ بعدا بهم گفت که چقدر به حاالت من می خندیده.

 تهمینه می یاد جوابم رو بده که صدای علی، پسر همسایه، ما رو می ترسونه.

 ـ آبجی رامش، آبجی رامش ...

 از اتاق می پرم بیرون و می گم:

 ـ چیه علی؟ چته؟

 لی که دستاش رو ترسیده تکون می ده می گه:علی در حا

 ـ آبجی بدو که آقا کوروش از باالی کندوج افتاده پایین و ...

این قدر می ترسم که نمی مونم جملش رو ادامه بده و پله ها رو دو تا یکی می رم پایین. صدای تهمینه به گوشم می 

 خوره که می گه:

 م.ـ اوا خاک به سرم! رامش وایسا منم بیا

جوابی به حرفش نمی دم و راه خاکی و گلی رو با سرعت هر چه تمام تر می دوئم. نزدیک خونه که می شم، تعدادی 

از مردا رو می بینم که جلوی کندوج جمع شدن. به سرعت به میونشون می رم و کنارشون می زنم. مامان کنارش 

کنه، نگاه می کنه و گریه می کنه. یه نگاه به کندوج می  ایستاده و به بابا که پاش رو محکم گرفته و از درد ناله می

 کنم و می فهمم از نردبون سر خورده.

 ـ بابایی، بابا جونم، فدات بشم چی شد؟

بابا از درد حرفی نمی زنه. از نگاهش می فهمم که چقدر درد می کشه. باز بلند شدن من و کنار زدن جمعیت و 

شن می کنم. علی کوچولی من، وقتی منو در حال رفتن به ماشین می بینه، فوری دوییدن به سمت ماشین. ماشین رو رو

در بزرگ حیاط رو باز می کنه. صدای روشن شدن ماشین جمعیت رو به خودشون میاره و به بابا برای بلند شدن 
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ماشین رو تا کمک می کنن. نمی تونم منتظر بمونم که آمبوالنس بیاد، چون می دونم بابا درد زیادی رو می کشه. 

جایی که امکان داره نزدیک می برم و مامان و دایی آرش به بابا کمک می کنن که سوار ماشین بشه. دایی آرش کنار 

من می شینه. از میون حرف هاش می فهمم که دایی در راه اومدن به اون جا بوده که صدای زمین خوردن و فریاد 

قدری داد بابا بلند بوده که چند نفر از همسایه ها رو هم به اون جا کسی مجبورش می کنه قدم هاش رو تند کنه. این 

می کشونه. تا جایی که امکان داره، سرعتم رو باال می برم که مبادا رفتن ماشین روی دست اندازها بابای مهربونم رو 

رو می گیره این  اذیت کنه. هیچی نمی گم و بی صدا اشک می ریزم. خاطره ی خوبی از شکستن ها ندارم و راه نفسم

 شکستن های لعنتی.

 ـ دایی جان گریه نکن، چیزیش نیست.

 با شنیدن این حرف، بابا با تمام دردش می گه:

 ـ رامش جان ... گریه نکن ... فدات بشم. من چیز ... یم نیست.

 سیم به بیمارستان.و من سکوت می کنم. نمی تونم حرفی بزنم و دایی که این رو می بینه، دیگه چیزی نمی گه تا بر

 

**** 

این قدر اشک ریختم که چشمام درد می کنه. به بابا که در اثر تزریق آرامبخش خوابیده نگاه می کنم. فکر این که 

 ممکن بود با سر پرت بشه زمین، دل داغونم رو به درد می یاره. دست دایی روی شونم قرار می گیره و می گه:

 وون تر از این حرفاست که با این شکستن های ساده اذیت بشه. نترس.ـ چیه دایی جان؟ این مرد پهل

بلند می شم و دایی منو می کشونه تو آغوشش. مثل پدر گرم و مثل پدر حمایت کننده. مثل پدر دوست داشتنی و 

 قوی.

قت اشک ـ فدات بشه دایی. نکن با اون چشما این کار رو. تازه داشتم خوب شدنت رو می دیدم. نکن که من طا

 ریختن اون چشمای نازت رو ندارم.

رختخواب بابا رو به سرعت پهن می کنم. دایی به آرومی با کمک مامان، بابا رو می خوابونه رو رخت خواب و مامان 

 آروم می گه:

 ـ جات خوبه کوروش جان؟

 بابا، با ناله و صدایی ضعیف می گه:

 ـ آره عزیزم. خوبه.

از دوازده گذشته. تا خود یکی ساعت پیش تو بیمارستان بودیم. نگاه نگرانم رو به بابا  به ساعت خیره می شم. کمی

می دوزم که چشماش رو بسته و آروم خوابیده. تکونی به خودم می دم و می رم عقب تر. دایی از مامان خداحافظی می 

 می گه:کنه و می ره و اصرار مامان برای موندن و خوابیدن رو با لبخندی رد می کنه و 

 ـ آرزو و بچه ها تنهان. فردا می یام و بهتون سر می زنم.

و مامان نگران من، دیگه اصراری نمی کنه و ساکت می شه. بابا تو سکوت خونه به خواب آرومی فرو می ره و من ... 

زنه به آتیش آخ از دل بی امان من که با هر تصویری و هر ماجرایی زنده می شه خاطراتش. انگار مشعلی باشه که ب

سرد شده ی دلم و به یاد بیاره اون روزها رو. اشک هام دوباره داغ می شه و می ریزه رو گونه هام و رد جویبار 
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خشک شده ی اشک هام رو دوباره تازه می کنه. تن داغونم رو به سمت اتاقم می کشونم و می شینم زیر پنجره و 

 خودم رو به تنهایی هام می سپرم.

می آیم، یادم می آید که دیگر نه کسی است که از پشت بغلم کند، نه دستی که شانه هایم را بگیرد، نه  به خودم که "

 "صدایی که قشنگ تر از باد باشد. تنهایی یعنی این ... 

 

**** 

 نفس حبس شده ام رو رها می کنم و خیره به آیینه می خونم.

 ـ دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز "

 خود پیرهن سبز نمودم بر پیکر

 در آیینه بر صورت خود خیره شدم باز

 "بند از سر گیسویم آهسته گشودم. 

 ـ هی آقاهه، چه کار می کنی؟ "

ـ هی خانمه، دارم یه کارایی می کنم دیگه! مگه نگفتم دیگه حق نداری به موهات دست بزنی و منم که حق شونه 

 کردن اونا رو دارم؟

 دعوا کردی؟ ـ آقاهه، االن منو

 این قدر بچگونه این حرف رو می زنم که بلند بلند می خنده و می گه:

 "ـ مگه دلم می یاد؟ 

 ـ عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم "

 چشمانم را نازکنان سرمه کشاندم

 افشان کردم زلفم را بر سر شانه

 "در کنج لبم خالی آهسته نشاندم. 

 دیگه! راه به راه منو دعوا کن. ـ نمی دونم، البد می یاد "

 ـ دِ آخه خانم گلم، من که دلم نمی یاد.

 "این حرف رو می زنه و منو می کشونه تو آغوش گرمش، سرم قرار می گیره روی شونش. 

 ـ گفتم به خود آن گاه صد افسوس که او نیست "

 تا مات شود زین همه افسونگری و ناز

 چون پیرهن سبز ببیند به تن من

 "با خنده بگوید که چه زیبا شده ای باز 

 ـ تموم شد. برگرد. "

برمی گردم و خیره می شم به تصویر خودم تو آیینه. با اون موهای سیاه رنگ و اون پیرهن دکلته ی زیبا و یک 

 آغوش از مَردم، انگار تو خود خود بهشت ایستادم.

 ـ بابک من االن تو بهشتم، نه؟

 کنه و می گه:لبخندش رو کنترل می 
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 ـ نمی دونم. هستی؟

 "ـ وقتی من باشم و این آغوش و این همه مهربونی تو، معلومه که تو بهشتم. 

 ـ او نیست که در مردمک چشم سیاهم "

 تا خیره شود عکس رخ خویش ببیند

 این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب

 "کو پنجه او تا که در آن خانه گزیند. 

گریم بلند تر می شه. به قدری که راه نفسم می گیره. این قدر که فراموش می کنم تو خونه تنها صدای هق هق 

نیستم. این قدر که می رم تو حس و حال داشتن بابک. این قدر که یه بار دیگه اون صحنه ی کوفتی برام قشنگ زنده 

 می شه و من لعنت می فرستم به این تنهایی.

 آغوش من افتد ـ او نیست که بوید چو در "

 دیوانه صفت عطر دالویز تنم را

 ای آیینه مردم من از این حسرت و افسوس

 "او نیست که بر سینه فشارد بدنم را 

 می رم تو آغوشش می گم: "

 ـ چرا تو این قدر خوبی؟

 اد بخورمش.ـ من که خوب نیستم. من خیلی هم بدم. چون االن جلوی آیینه، یه نفر ایستاده که عجیب دلم می خو

 ـ آقاهه ... عمرا بتونی.

 این رو می گم و فرار می کنم.

 ـ با من بودی؟ صبر کن ببینم.

 "ـ آره قربان، با شخص شخیص خودتون بودم. 

 ـ من خیره به آیینه و او گوش به من داشت "

 گفتم که چِسان حل کنی این مشکل ما را

 بشکست و فغان کرد که از شرح غم خویش

 "، چه بگویم، که شکستی دل ما را. ای زن

 صدای بابا همزمان با تموم شدن شعر بلند می شه و منو می ترسونه. نمی خوام اشکام رو ببینه.

 ـ جان بابا؟ کجایی دخترم؟

 صدام رو صاف می کنم و می گم:

 ـ این ... این جام بابا.

 ـ بیا بیرون ببینم.

 ـ یه چند لحظه صبر کنید.

اک می کنم. چند بار نفس عمیق می کشم. سرم رو از پنجره می کنم بیرون تا این بغض لعنتی بره و با اشکام رو پ

 صدا زدن دوباره ی بابا مجبور به بیرون اومدن از اتاق می شم.

 ـ کجا موندی دختر؟
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 ـ این جام بابا.

 ـ بیا جلوتر ببینم.

رم کنارش می شینم و برای این که صورت قرمزم رو نبینه، سر مامان رفته که خرید کنه و من بابا خونه تنهاییم. می 

 می ذارم روی شونش. دست می ذاره روی گونه های سردم و می گه:

 ـ بازم گریه کردی؟

انگار همه مقاوتم می شکنه. انگار می می رم و نابود می شم و توی این خلوت پدر و دختری، با اشک هام خیس می 

 ا آروم می گه:کنم پیراهن بابا رو. باب

 ـ جان بابا چرا داری این جوری می کنی با خودت؟ نمی گی دل بابا می شکنه؟

 آروم می گم:

 ـ بابا چرا؟

 ـ چی چرا عزیزم؟

 ـ چرا خدا بابک رو از من گرفت؟ من بنده ی بدی بودم براش؟ چرا نذاشت بابک پیش من بمونه؟

نباید اعتراض کنی به یگانه پروردگار. اونه که خودش می دونه چه ـ نه عزیزم. مشیت الهی بود. خواست الهی بود. 

 بخواد برای بنده هاش.

پدر، این مرد دوست داشتنی، این واژه بزرگ و پر ابهت، این قدر می گه که آرومم کنه. این قدر می گه که نفس به 

ر روزی این جوری نابود شدم، این نفس، کلمه به کلمه رو با گوشام می شنوم و تو پستوی ذهنم حفظ می کنم، که اگ

 حرفا رو به یاد بیارم. مخصوصا با این اتفاقات این چند وقت. مخصوصا با رفتن دوبارم به تهران.

 ـ راستی، یه خبر دارم برات، اصال برای همین صدات کردم.

 سرم رو از روی شونه ی بابا برمی دارم و می گم:

 ـ چه خبری؟ چیزی شده؟

جایی که دیدم خونه ی ما از دانشگاه تو دوره و این که دلم نمی خواد بری خوابگاه، تصمیم دارم یه خونه  ـ واال از اون

 ی هرچند کوچیک، برات نزدیک دانشگاه بگیرم که راحت باشی.

 آروم و متعجب می گم:

 ـ پس خونه ی خودمون چی؟

 شونه ای باال می اندازه و می گه:

 یم داریم تا آخر عمر همین شمال بمونیم.ـ می فروشم. ما که دیگه تصم

 معترض می گم:

 ـ بابا؟!

ـ جانم؟! اون جا دیگه به درد کسی نمی خوره. اون خونه دیگه قدیمی شده. می دونم دلت برای اون جا تنگ می شه، 

می  اما چاره ای نیست. در ضمن، چند روز پیش خانم سماک زنگ زد و گفت که خونه های اطراف خونه ی ما رو

 خوان بسازن. خودشون هم دارن از اون جا می رن. منم تصمیم گرفتم اون جا رو بفروشم.

غمگین می شم. اون خونه، یادآور خاطرات خوب منه. یادآور با بابک بودن، اما وقتی کارها این جور پیش رفته، من 

 صدای بابا به خودم می یام. نمی تونم روی حرف بابای مهربونم حرف بزنم، مالک و صاحب اون خونه اونه. با
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ـ اما بیشترین دلیلم اینه که نمی خوام با تنها بودن تو خونه ی خودمون، فکر و خیال کنی. می خوام یه خونه ی 

 آپارتمانی بگیرم که همسایه هاش تنهات نذارن.

 ـ هر چی شما بگی بابا.

ال رو توی تهران و پیش اون آدما بگذرونی. به ـ هر چی من بگم نه، هر چی که خودت راحت باشی. تو می خوام دو س

 حسنی، می شناسیش که؟! همکارم رو می گم ...

 ـ آره بابا، می شناسم. همون که یه پسر داشت و یه دختر.

 سری از رضایت تکون می ده و می گه:

 یدا کنه.ـ آره همونا. اونا تو همون خیابون دانشگاه تو می شینن. بهش سپردم همون اطراف یه خونه پ

 ـ بابا خیلی دوست دارم.

 ـ منم دوست دارم شیرزن من. می خوام بهم ثابت کنی شیرزنی. می تونی بابا؟

و من فکر می کنم که می تونم یا نه؟ وقتی به چشمای بابا خیره می شم و نگاه همیشه غمگین مامان رو به خودم می 

 بینم، محکم می گم:

 ی دم که بتونم.ـ می تونم بابا. می تونم. قول م

 ـ خیلی خوبه گل دختر من. خیلی خوبه.

 دستی به سرش می کشم و می گم:

 ـ حاال بخوابین. استخونای شما ضعیفه و دکتر گفته دیر جوش می خوره. استراحت کنید بهتره.

 ـ من خوبم دختر. پیرم خودتی.

 چشمام گشاد می شه و می گم:

 ـ بابا من کی گفتم پیر؟ من گفتم؟

 نگفتی، ولی منظورت همین بود. ـ

صدای بوق ماشین به ما نشون می ده که مامان اومده. از جام بلند می شم و در حالی که به حرف بابا می خندم، به 

 سمت در می رم که به مامان تو آوردن خرید ها کمک کنم.

 

**** 

بعد به سمت مامان که با زمزمه کردن چیزی  با لبخندی به کوهی از لوبیا و باقالی که مامان جلوی خودش گذاشته و

 زیر لب مشغول پاک کردن اون هاست نگاه می کنم.

 ـ خانم آذرنوش خانم، چه خبره؟ می خوام هیئت غذا بدی؟

 ـ نخیر خانم رامش خانم. می خوام دختر بفرستم شهر دور. می خوام بارش رو همراهش کنم.

 شم و می گم:منم کنارش می شینم و مشغول پاک کردن می 

 ـ بعد احیانا گفتی من اینا رو با اتوبوس چطور ببرم؟

 ـ بعد کی گفته شما قراره با اتوبوس بری؟

 با چشمای گشاد نگاهش می کنم و می گم:

 ـ پس با چی؟ با فرقون؟
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 آروم با دست می زنه پشت سرم و می گه:

 شو دختر خل و چل من. ـ این چرت و پرتا رو از کجا در می یاری دختر؟ یه ذره بزرگ

 ـ مامان؟!

 ـ وقتی ماشین هست، برای چی باید با اتوبوس بری؟ من و بابات تصمیم گرفتیم که ماشین رو بدیم به تو.

ـ مامان این که نمی شه! شما این جا به ماشین احتیاج دارید. اصال حرفشم نزنید. من با ماشین می رم، البته دایی هم 

ین رو برگردونه. اگه خدایی نکرده مثل اون شب بشه، با چی خودتون رو به دکتر می همراهم می یاد که ماش

 رسونید؟

 مامان با غم نگاهم می کنه و می گه:

 ـ آخه دختر مهربون من، تو می خوای تهران چه کار کنی؟ اونم بی ماشین.

رو؛ اما شما جایی هستید که احتیاج به ـ تهران که یه شهر عقب افتاده نیست که! خدا برکت بده پدر تاکسی و اتوبوس 

 ماشین دارید. فاصله ی اولین بیمارستان تا خونه و روستای ما، حداقل یک ساعت با ماشینه.

این حرف رو که می زنم، مامان ساکت می شه و مجبور می شه که قبول کنه و من به آینده ای فکر می کنم که توی 

 ه.اون شهر هزار فریب برای من رقم می خور

مامان دونه دونه وسایال رو تو ساک ها و چمدون های من می ذاره. بابا سر جاش نشسته و به من نگاه می کنه. یه     

غم تو چشماشه. یه غم بزرگ که فقط خودم معنیش رو می فهمم. یه غم به اسم نگرانی پدرانه. نگرانی از این که من، 

ه زد، آدماش صفای آدم های این شهر باران رو ندارن. نمی دونم، رامش، دارم می رم تو شهری که یه بار بهم ضرب

شاید اون خانواده کاری کردن که من از مردم تهران متنفر بشم، شاید همه چیز، اون طوری که من فکر می کنم 

 نباشه. نمی دونم. نمی خوام هم به چیزی جز االنم فکر کنم.

تمان خودشون یه نفر، واحدش رو برای فروش گذاشته و بابا، با چند روز پیش آقای حسنی خبر داد که تو ساخ    

اطمینان از خوب بودن خونه، مسئولیت خرید خونه و خرید وسایل رو به خود آقای حسنی واگذار کرد و اون هم با 

 خوشرویی پذیرفت. خصوصا که فهمیده بود پای بابا شکسته.

 یام، لبخندی می زنه. آروم می گم: به سمت بابا می رم. وقتی می بینه به سمتش می    

 ـ من برم، مواظب خودت هستی دیگه؟!    

 ـ مگه با بچت صحبت می کنی دختر؟    

 انگشت اشارم رو به سمتش می گیرم و می گم:    

 ـ با بچم نه! شما تاج سری کوروش جون.    

 اخمی می کنه و می گه:    

 زبون تو. برو می خوام یه دو سال با زنم راحت زندگی کنیم. ـ مامانت راست می گه، امان از این    

 ـ بــــابــــا!؟    

 این قدر با ناز و معصومانه می گم بابا که خودشم خندش می گیره و می گه:    

 ـ به من اخمو بودن و جذبه داشتن نیومده. بیا بغل خودم ببینم.    

و از دست می دم و پرت می شم تو آغوش بابا و یه صدای ناله مانند از و منو به سمت خودش می کشونه. تعادلم ر    

 گلوم می زنه بیرون. بابا با خنده می گه:
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 ـ فکر کنم مردی. زنده ای؟ الو؟ صدا می یاد؟    

 مامان که از صبح بغض رفتن منو به گلو برده، عصبی می شه و می گه:    

 نه. من می میرم.ـ ای زبونت رو گاز بگیر مرد. خدا نک    

بلند می شم و به سمت اون که با چشمای اشکی به ما خیره شده می رم. گونه اش رو توی دستام می گیرم و به     

سرعت چند تا بوس ردیف می کنم روی گونش. این قدر تند این کار رو می کنم که خندش بگیره و موفق هم می 

از گفتن به مامان، می رم به سمت خونه ی مامان زیبا و بعدش هم  شم. وقتی از جمع شدن وسایال مطمئن می شم، بعد

 به سمت خونه ی تهمینه اینا.

 

    **** 

تو جاده ی جدید در حالی که تو فکرم و خیره به جاده هستم. دلم از همین االن تنگ شده. مخصوصا بعد از رفتن     

که این وابستگی، یه جایی با قطع می شد و االن بهترین  بابک، که بیش از حد بهشون وابسته شدم. خودم هم می دونم

زمانه. دایی هم مثل من چشمش به جاده س. از کنار ماشین ها با یه سرعت عادی رد می شم. این اولین بار، بعد از 

اون حادثه س که پشت فرمون نشستم، واهمه ی من بعد از اون تصادف به حدی زیاد شد که دو سال تمام با اتوبوس 

ین جاده رو رفتم و اومدم. سرم رو به چپ و راست تکون می دم و بعد کولر رو می زنم، تا از گرمای این بعد از ظهر ا

اواسط تابستون رها بشم. کمی بعد با زدن دکمه ی ضبط و باال بردن صداش، حس می کنم حالم بهتره و دیگه افکار 

ه نگاه می اندازم و بعد از تو آیینه به ماشین ها. این قدر خیره منفی جایی برای جوالن ندارن. به شالیزارهای اطرافم ی

می شم که ماشین ها بشن ملکه ی ذهنم و منو از خاطرات روزهای نحسم بیرون بکشن. مثل اسارت یوسف تو ته 

 چاه، بشن انسانی و طنابی بندازن برای رهایی من از اون چاه، که االن اون چاه افکاره و من شدم یوسف.

عرق های درشت نشسته روی پیشونیم، رو با دستمال پاک می کنم. درجه ی کولر رو بیشتر. می دونی چرا این     

حالیم؟ حتما با خودت می گی این که اولین بارش نیست که اومده این راه رو، پس چشه؟ اولین باره که با ماشین 

ه جاده و نرم به اون روزها. که جاده نشه خوره ی اومدم. تمام راه رو قبال تو اتوبوس می خوابیدم که چشمم نخوره ب

 روحم و بکشدم به سمت خودش و نابودم کنه.

به خودم که می یام، منظورم به خود خودمه. نه به خود ظاهر که حواسش به همه جاست، به خودم عقل و باطن که     

ه و دایی خوابش برده. عوارضی اول راه و خود رامشه. آره، به همون، به خودم که می یام، هوا رنگی از تاریکی گرفت

پرداخت پول فرصتی می شه برای این که نفس بکشم. یه نفس عمیق. کولر رو خاموش می کنم و ماشین رو می زنم 

 کنار. تا همین جاشم خوب تحمل کردم. دایی هنوز خوابه. پوزخندی می زنم و می گم:

 ـ عجب همراه خوش خوابی دارم.    

ستراحت می کنم و ذهنم و جونم تازه می شه، راه می افتم. نزدیک امامزاده هاشم که می رسم، به عادت کمی که ا    

 همیشگی خودم و بابک خوبم، صدای ضبط رو با احترام کم می کنم و زیر لب می گم:

 ـ سالم آقای خوب.    

 و به راهم با زیاد کردن صدا ادامه می دم.    

 

    **** 

 دایی از خواب می پرم، چشمام رو می مالم و می گم: با صدای    
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 ـ هوم؟    

 ـ پاشو دیگه خوش خواب خانوم. رسیدیم خونتون.    

چشم باز می کنم و تو سکوت کوچه به ساختمون ها خیره می شم. از عوارضی قزوین دایی ماشین رو گرفته بود     

 .که من استراحت کنم و چقدر هم این استراحت خوب بود

با چشم دنبال پالک ده می گردم. با دیدن آپارتمان لبخندی می زنم. دایی پیاده می شه. منم دنبالش. سر بلند می     

کنم تا واحد پنج رو از اون ساختمان شش طبقه پیدا کنم. با دیدن چراغ روشن و سر کسی که از خونه بیرون اومده، 

م سری تکون می دم و به سمت دایی که رفته چمدون هام رو در سرم همون جا قفل می شه. سر فوری می ره تو. من

بیاره می رم. یکی یکی از دست دایی می گیرم. می خوام برگردم سمت در، که در خونه باز می شه و من پشت سرم 

 آقای حسنی رو می بینم. با لبخندی نگاهش می کنم و می گم:

 ـ سالم.    

 می یاد جلو و می گه:    

 م به روی ماهت دخترم.ـ سال    

 به دایی هم سالم می ده که من وظیفه ی معرفی رو می گیرم.    

 ـ داییم هستن عمو.    

بازار تعارف ها گرم می شه و هر سه با دست های پر به سمت خونه می ریم. با دیدن آسانسور نفس راحتی می     

 کشم. آقای حسنی با دیدن رفتارم می خنده و می گه:

 ـ چیه دختر جون؟ جوونی مثل تو اگه پله هم بود، باید یه نفس می رفت تا باال، نه مثل ما پیرا.    

 ـ نگید، ماشاا...، بزنم به تخته، شما که هنوز جوونین.    

می خنده و چیزی نمی گه. آسانسور می یاد و ما رو به طبقه ی سوم می بره. واحد پنج، یعنی واحد من. با دیدن در     

 حد شش که باز مونده می گم:وا

 ـ این جا خونه ی شماست؟    

با سر تایید می کنه و بارها رو می ذاره زمین. دسته کلیدی رو از توش در می یاره و من با دیدن یه واحد شصت     

 متری جمع و جور، لبخندی روی لبم می شینه.

دازم. از در که وارد می شی، یه هال مناسب جلوی می رم داخل و یه دور می چرخم که نگاهی سطحی به کل خونه بن

روته و رو به روی همین در، آشپزخونه و اتاق خواب و سمت راست در هم حمام و دستشوییه. از اون جایی که مامان 

اینا تصمیم به تهران اومدن ندارن و این خونه فقط برای مسافرت هاست، می شه گفت که جای خوبی برای من و 

 می گردم سمت آقای حسنی و می گم:خانوادمه. بر

 ـ عمو دستتون درد نکنه، زحمت دادیم.

 متواضع سر خم می کنه و می گه:

 ـ نه عزیز دلم، زحمت چیه؟ رحمتید.

بعد از گفتن این حرف، در حالی که به سمت در می ره، خانومش رو هم آروم صدا می کنه. توجهی نمی کنم و به 

یز برای یه زندگی ساده ی دانشجویی حاضره. باقی خریدهای خونه هم می مونه سمت اتاق خواب می رم. همه چ

برای وقتی که بابا خودش بیاد این جا. گوشیم رو در می یارم و شماره ی خونه رو می گیرم که خبر از سالمتی بدم. 
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مامان جواب می ده. می دونم بیدارن. استرس این مسافرت و زندگی تنهایی من نمی ذاره بخوابن. بعد از دو بوق، 

 آروم می گه:

 ـ جون دلم دخترم؟ رسیدید؟

 ـ سالم به آذرنوش جون خوشگلم، بله که رسیدیم.

 نفسی از سر آسودگی می کشه و می گه:

 ـ خب، خدا رو شکر، عزیزکم بابات می گه خونه چطوره؟

 ـ خوبه مامان. دست عمو درد نکنه، خیلی خونه ی خوبی رو گرفته.

م راحت. راستی بابات می گه در اولین فرصت یه پولی برات می ریزه که هر چیز الزمه رو بخری. برای ـ پس خیال

 ثبت نام هم که حاال بعدا پول می ریزه.

 ـ فدای آذرنوش خوشگلم بشم.

 ـ خدا نکنه دختر، زبون گاز بگیر ببینم.

 آروم می خندم و می گم:

 ؟ من برم که هم من خستم، هم دایی.ـ آذرنوش جون، شما از کجا می خوای ببینی

 ـ برو عزیزم. شبت خوش مادر.

به همچنینی می گم و تماس رو قطع می کنم. همین که از اتاق خواب بیرون می یام، خانم حسنی، که من خاله صدا می 

همون لب در  کنم، با یه سینی چای و دخترش پارمین میان تو. لبخندی به اونا می زنم و می رم جلو. خانم حسنی از

 سالم و علیک رو شروع می کنه.

 ـ به به، خوش اومدین، خوش اومدین.

 سینی چای رو می ده دست شوهرش و منو می کشه تو آغوشش و می گه:

ـ الهی فدات بشم که دلم برات یه ریزه شده بود. از بعد این که رفتین شمال، دیگه نتونستم دوست خوبی به مثل 

 م.مادرت و خودت پیدا کن

 ـ خدا نکنه خاله جون. این حرفا چیه؟ شما خودت گلی.

 چقدر از خاله ممنونم که اسمی از ماجراها نمی یاره.

و بعد پارمین رو به آغوش می کشم. پارمین با همون خجالت ذاتی و لبخند همیشه بر لبش سالم می کنه و اظهار 

ونه نگاه می کنم. چیز خاصی جز وسایل های ساده خوشوقتی. همگی روی فرش می شینیم. یه بار دیگه به ظاهر خ

 برای یه خونه نیست. فرش و یه تلوزیون کوچیک و پشتی های دیواری. خاله دستم رو تو دستاش می گیره و می گه:

 ـ رامش جون، چقدر الغر شدی خانومی!

 چشمام رو بهش می دوزم و می گم:

 ـ می دونی که جوابم چیه خاله جون؟

 ه و می گه:بلند می خند

 ـ بــــله، بله، کالس داره.

 کالس داره رو به حدی شبیه من می گه که همه خنده شون می گیره. خبری از پرهام نیست، آروم می گم:

 ـ پس این شازدت کو؟ خجالت می کشه از من؟
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هم. از همه بزرگ تر من و پرهام و پارمین و بابک، خیلی با هم صمیمی بودیم و اکثرا تو مراسم های خانوادگی با 

 پرهام بود.

 خاله سری تکون می ده و می گه:

 ـ می یاد، اونم می یاد. خونه نیست.

دیگه کنجکاوی نمی کنم و چیزی نمی پرسم. اگه می خواست بگه خب تو همین سوال اول می گفت. چند لحظه بعد 

جا می اندازم و برای خودم هم تو اتاق همه به خطر خستگی ما می رن و من و دایی تنها می شیم. براش تو سالن 

 خواب. خودش این جور می خواد که فوتبال ساعت دوازده شب رو تماشا کنه و من هم می رم که بخوابم.

 

**** 

صبح که بیدار می شم، بعد از شستن صورت و دستم به سمت آشپزخونه می رم و می بینم دایی صبحانه رو آماده 

 گم: کرده. لبخندی می زنم و می

 ـ سالم، صبحت بخیر دایی، ببخش که تا االن خواب بودم.

 سرش رو بلند می کنه و پدرانه می خنده و می گه:

 ـ سالم عزیزم، صبح تو هم بخیر، واسه چی؟ خسته بودی دیگه! بدو بیا صبحانه بخور.

ل این که قبل از بیدار شدنم با همون لبخند می رم سمت آشپزخونه و به سفره ی پر و پیمون دایی خیره می شم. مث

رفته و همه چیز خریده. به نام خدا رو روی لب هام جاری می کنم و یه کم پنیر و کره روی نون می ذارم و می کنم تو 

 دهنم. حین صبحانه خوردن به عادت تو فکر می رم و برنامه برای خودم می چینم.

م که بخوام ثبت نام کنم، پس تصمیم می گیرم اول برم تاریخ ثبت نام از بیستمه و من هنوز چند روز فرصت دار

خرید، بعد یه سر به عمه بزنم و از طریق اون، از حال یاسمن باخبر بشم، صد البته تمام اینا رو واگذار می کنم به بعد 

 از رفتن دایی. با تکون های دست دایی از فکر بیرون می یام و می گم:

 ـ هوم؟

 و صحبت می کنم یا تو؟ دختره ی بز.ـ یه ساعته دارم برای آرز

 ابروهام رو می دم باال و می گم:

 ـ دایـــــی؟! خب حواسم به جای دیگه بود.

 می خنده و می گه:

 ـ کجا بود مگه؟

 دوباره خودم رو با نون و پنیر مشغول می کنم و می گم:

 به اونا هم بزنم.ـ به یاسمن، زن سورنا، پسر عمم. ام اس داره. می خواستم برم یه سر 

 لبخندش می ره و می گه:

 ـ چه قدر بد. اگه می تونستم، منم باهات می اومدم، اما باید برم. می دونی که شب کارم.

دایی عالوه بر این که ظهرها تو آژانس کار می کنه، یک شب در میون برای یه شرکت دارو، نگهبانی می ده. سری 

 تکون می دم و می گم:

 ه. من به عمه می گم. شما حتما برو که به شب نخوری.ـ عیبی ندار



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

5 2  

 

 دایی با دهن پر سری تکون می ده و می گه:

 ـ حتما بگیا. منم دیگه کم کم برم.

 در حین بلند شدن یه کم از چاییم سر می کشم و می گم:

 ـ االن می یام.

رون می یام. دایی که داره جلوی آیینه موهاش قرآن کوچیک بابک رو به همراه و مانتو و شالم برمی دارم و از اتاق بی

 رو مرتب می کنه، یه دستی هم به سبیلش می کشه و می گه:

 ـ تو کجا؟

 ـ تا پایین می یام باهاتون.

علیرغم مخالفت هاش، کلید رو برمی دارم و زودتر خودم رو می اندازم تو آسانسور و در رو باز نگه می دارم تا بیاد. 

 یش رو که لباسش توشه رو می یاره و می گه:کمی بعد ساک دست

 ـ زورگو. مگه نگفتم نمی خواد بیای؟

 ـ کیه که گوش بده؟

و در حالی که می خندم، دکمه ی پارکینگ رو می زنم. لحظاتی بعد، دایی رو بعد از این که از زیر قرآن بابک رد و 

ها می ذاره. تازه بعد از رفتنش غصه تو گلوم می شینه؛ بدرقه می کنم. اونم با کلی توصیه که از ذات پدرانشه، منو تن

 اما با به یاد آوردن این که باید تحمل کنم، کمی قوی می شم و می گم:

 ـ خب رامش خانوم، ببینم چه می کنی تو این دو سال!

 و به سمت خونه می رم.

 

**** 

ه از چیدن کتاب ها و وسایلم تو کمدها، از سر بی تنهای تنها به تلوزیون تو خونه خیره می شم و فیلم می بینم. خست

کاری نشستم پای تلوزیون. این قدر موقع جا به جایی فس فس کردم که نرسیدم به این که برم خونه ی عمه؛ اما 

تلفنی و خیلی زیاد با مامان و مامان زیبا صحبت کردم. شکمم صدا می ده و من تنبل بهم می گه که از جام بلند نشم. 

 پرتقال رو پوست می کنم و می گم: دومین

 ـ میوه می خورم. زیادم گرسنه نیستم.

و می خندم به تنبلی خودم. صدای زنگ باعث می شه تو جام نیم خیز بشم و بگم کی می تونه باشه. از تو چشمی می 

از لبخند و پر از  بینم که خاله س. با دیدنش با لبخند در رو باز می کنم و جوابم هم می شه صورتی مثل خودم. پر

 انرژی مثبت. چادرش رو می کشه جلو و می گه:

 ـ عزیزم، شام درست کردم، بیا پیش ما.

 با وجود گرسنگی فراوون، می گم:

 ـ مزاحم نمی شم خاله جون.

 دست می یاره جلو و دستم رو می گیره تو دستش و می گه:

زاحم نمی شم، مزاحم نمی شم، مگه دست توئه؟ باید بیای ـ بیا بریم ببینم، چه واسه من لفظ قلم حرف می زنه. م

 اصال.
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 تا وسط پله می برم که با خنده می گم:

 ـ خاله هیچی سرم نیست. وایسا یه چیز بپوشم.

 خاله برمی گرده و می گه:

 ـ بدو و سریع بیا.

گذاشتن شال روی سرم می یام با خنده برمی گردم و بعد از پوشیدن یه تونیک خنک و شلوار دمپا گشاد همراهش و 

 بیرون. سر راه گوشیمم برمی دارم. خاله با دیدنم می گه:

 ـ به به، چه خوشگلن.

 ـ قابل نداره.

 ـ به نظرت تن من می ره با این شکم؟

 به محلی که با دستاش نشون می ده می رم و می گم:

 ـ بــــــــله؟ چرا که نه؟ فقط پاره می شه.

 بازوم و می گه:محکم می زنه به 

 ـ بیا برو ببینم. چاق مامانته.

 در حالی که کنارش به سمت در می رم، می گم:

 ـ مختاری هر چی که خواستی بگی. راحت باش. مامانم چاقه دیگه.

 در رو هل می ده و می گه:

 ـ اینا رو به مامانت بگم می کشدت.

 وارد خونه می شم و محو دکور زیباش. همون طور می گم:

 ـ می دونم که نمی گی.

 عمو با دیدنم از جاش بلند می شه که فوری می رم سمتش و می گم:

 ـ تو رو خدا بشینین. خجالت می کشم. خوبین عمو؟

 قبل از این که عمو جواب بده، پارمین با ظرف سبزی می یاد و می گه:

 ـ همگی خوبیم. بشین که مردم از گرسنگی.

 ـ سالم پارمین جون.

 الم به روی ماه خستت. خوبی؟ بفرما.ـ س

می شینم و پارمین دیس برنج رو به سمتم می گیره. انگار خیلی گرسنه س. لبخندی می زنم و به عمو می دم تا اون 

بریزه. البته بعد از تعارفات بسیار. شام لوبیاپلوئه. غذایی که زیاد دوسش ندارم، کمی تو بشقابم می ریزم و آروم 

نگاهم می خوره به پارمین که با عجله داره می خوره. انگار دنبالشن. لبخندی می زنم و سرم رو پایین  آروم می خورم.

 می اندازم. انگار خاله صدای ذهنم رو می شنوه که می گه:

 ـ پارمین جان، مامان دنبالتن؟

تا می زنه تو پشت پارمین و غذا می پره تو گلوی پارمین و همگی می خندیم. عمو که می بینه حال پارمین بده، چند 

 یه لیوان آب می ده دستش. حال پارمین که جا می یاد، با خنده و خجالتش می گه:

 ـ خب نامردا، گرسنم. از صبح سر کار بودم. هیچی نخوردم.
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 خاله یه چشم غره می ره برای پارمین که بیشتر پارمین رو به خنده می اندازه.

 ی؟ مگه ما می گیم نخور؟! بخور؛ اما یواش یواش.ـ خب مگه مجبوری این جوری بخور

پارمین بی حرف و با کمی خجالت مشغول می شه و این بار آروم تر. البته من فکر می کنم که شاید خاله با نگاه من 

 متوجه پارمین شده.

 

**** 

د البته پارمین هم کمک بعد از شام به اصرار خاله رو می شونم و خودم با پارمین مشغول شستن ظرف ها می شم. ص

خوبیه و کار ما ظرف ده دقیقه تمام می شه. کمی کنارشون می شینم و ازشون تشکر می کنم و بعد از چند دقیقه عزم 

رفتن می کنم و خاله اصرار از این که بمونم برای چای. تلفن به صدا در می یاد. پارمین نگاهی به شماره می کنه و 

 ش به شخص مخاطب می گه:جواب می ده. صدای پر از ذوق

 ـ پرهام، سالم.

 خاله دستم رو می گیره و می کشه و می خواد بشینم. حرفش رو گوش می کنم و می شینم.

 صدای صبحت ها و قربون صدقه رفتن های خاله، لبخند دردناکی رو، روی لبم می شونه.

 ـ بابک جان، مادر به فدای دو تا چشمات، امشب رو این جا بمونید. "

نگاهم گره می خوره به اون دو تا چشمی که موذیانه به من نگاه می کنه و لبخندی می زنم. اون هم فقط از روی 

 احترام، نه از روی عالقه. بازوی بابک رو فشار می دم و می گم:

 ـ بابک جان، مامان راست می گن، امشب رو این جا بمونیم.

 م.ـ چشم. هم به همسر عزیزم، هم به مادر عزیز

مهربونانه به چشماش نگاه می کنم و بعد به لب های آویزون مامانش. با خودم فکر می کنم که چی شده که این 

جوری نگاه می کنه؟ کمی روی جمله های بابک فکر می کنم و چیزی دستگیرم نمی شه. ساک دستی کوچکم که 

م. بابک هم مثل همیشه می ره پیش پدر و لباس های بابک و خودم توشه رو برمی دارم و به سمت اتاق خواب می ر

برادرش و مشغول صحبت می شه. لباس هام رو دوباره درمی یارم و باز هم توصیه بابک تو گوشم زنگ می زنه و 

تصمیم می گیرم با همون لبخند برم آشپزخونه، تا در کنار مادر شوهر و جاری، ظرف ها رو بشورم، که شاید با همین 

تو دلشون باز کنم. نزدیک آشپزخونه که می شم، صدای مادرشوهر میخکوبم می کنه. نوع  رفتار ساده، کمی جا

 آشپزخونه ی قدیمی مانع از دید آقایون و کسانی که تو هالن می شه. بغض سنگینی تو گلوم می شینه.

چشم و بعد به  ـ دختره ی افریته، بی حجاب کافر. خجالت هم نمی کشه. یه کاری کرده که بابک اول به اون می گه

 من. انگار نه انگار که من بزرگ ترم.

با خودم فکر می کنم که آیا این دلیل مهمی برای کدورته یا نه؟ نفس عمیقی می کشم و می رم تو آشپزخونه و این 

 بار وقتی به لب های با خندشون خیره می شم، حس می کنم به تمسخر گرفته شدم؛ اما بخاطر بابک صبر می کنم.

 ر سخته این خو گرفتن ها و چه کسی جز خدای باالی سرم درک می کنه؟و چقد

 ـ خوش اومدی عروسم. دست بجنبون که کلی کار داریم.

 "لب هام رو به هم فشار می دم. نمی دونم عروسمش رو باور کنم، یا غیبتی که خودش می گه گناهه؟ 

 ـ خب رامش جان، ببخش تنهات گذاشتم.
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 یام و با لبخند دردناکم می گم:از افکارم بیرون می 

 ـ نه خاله، راحت باشین.

پارمین با یه سینی چای و بعدش ظرف میوه می یاد و بعد کنار عمو می شینه. نگاهم رو به خاله و بعد به عمو می 

 دوزم. عمو برمی گرده و نگاهم می کنه و می گه:

 له؟ـ خب عزیزم، یه کم برامون تعریف کن. اون پیرمرد در چه حا

 از لفظی که به بابا داده غمم یادم می ره و بعد خندم می گیره و می گم:

 ـ کوروش جون که شاد و سرحاله. کجاش پیرمرده عمو؟

 ـ هنوزم بهش می گی کوروش؟

 پارمین با لحن حسرت باری می گه:

 ـ خوش به حالت. اگه منم می تونستم ...

 مت خودش و می گه:عمو دستی می ذاره پشت پارمین و می کشدش س

 ـ تو همین جوریش هم عزیز دل بابایی. اون جوری دیگه شکرک می زنه، حالمون به هم می خوره.

پارمین اول با نیش باز و بعد با لب هام آویزون نگاهمون می کنه که باعث می شه خنده ی بلندی سر بدیم. عمو کمی 

 که فیلم داره. دستاش رو به هم می ماله و می گه:شبکه ها رو جا به جا می کنه و می ذاره روی یه شبکه 

 ـ رامش جان، اصال امشب برای خواب هم باید بمونی.

 متعجب می گم:

 ـ چرا اون وقت؟ من که همین واحد رو به رو هستم.

 ـ واسه خاطر این که اگه بری، اینا نمی ذارن من فیلم اکشنم رو ببینم.

 خاله با اخمی به عمو می گه:

  خوبه روز و شب، اونم بعد از بازنشستگیت داری یا اخبار می بینی، یا فیلم اکشن.ـ حاال

 ـ البته با غرغرهای شما بانو.

با یه لبخند استکان چای رو سر می کشم و ترجیح می دم سکوت کنم و میون این دعواهای الکی شرکت نکنم. با 

تفاوت بین دو خانواده ی مذهبی هست؟ پارمین در  خودم فکر می کنم چه فرقی بین این دو هست؟ چرا این قدر

حضور مردها همیشه حجاب داره. از نوع کاملش. اونا هم حجاب داشتن. هر دو دستورات اساسی دین رو رعایت می 

کنن، اما یکی این طور و یکی اون طور. سری تکون می دم. دیگه از موندن اون جا شاد نیستم، غصه می خورم از 

 م و برای این که کسی نفهمه، از خاله اجازه می گیرم که برم و خاله با خوشحالی می گه:یادآوری خاطرات

 ـ باشه خاله جون، برو؛ اما پرهام اومد، عمرا بذاره به زودی بری.

 و من فکر می کنم که پرهام واقعا همینه که خاله می گه. حداقل قبال که بابک بود و پرهام ایران، همین بود.

 تا پرهام بیاد.ـ حاال کو 

ـ داره می یاد خاله. چند روز دیگه می یاد. تاریخش رو نمی گه، ولی تو همین هفته س. پدرسوخته می خواد 

 غافلگیرمون کنه.

 در حالی که از جام بلند می شم، عمو می گه:

 ـ خانم باز از من مایه گذاشتی؟
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 ـ بچه ی توئه دیگه! به من چه!

ه، می شه بچه ی من. اون موقع که داری ناز می دی، می شه جیگر مامان، عسل مامان ـ االن که بخش فحشش می رس

 و ...

 خندم می گیره و می گم:

ـ عمو جون، خاله جون، من برم دیگه. قربون جفتتون. امشب خیلی بهم خوش گذشت. پارمین جون، من تنهام، بهم 

 سر بزن.

 ـ البته شبا دیگه! من تا هفت غروب سرکارم.

بینم اگه بخوام بمونم، تا خود صبح باید تعارف تیکه پاره کنم، پس با یه خداحافظی کوتاه همه چیز رو هم می  می

 یارم و می رم سمت واحد خودم و با یه لبخند همه چیز رو تموم می کنم.

و هوای دیدار من با یاسمن، تو یه فضای جدی برگزار می شه. اسمش رو نمی ذارم مالقات؛ چون منو یاد حال 

بیمارستان می اندازه. این قدر هم با هم آشنا نیستیم که بخوایم هم دیگه رو بیش از این تحویل بگیریم؛ اما همون 

هم یه در امیدی رو برام باز می کنه از این که یاسمن می تونه دوست خوبی برای من باشه. با عمه می رم و با خود 

بخند زوری از یاسمن و یه چهره ی پر از اخم از سورنا می گیرم. انگار عمه هم برمی گردم و در تمام این مدت، یه ل

هنوزم از من کینه داره برای اون جواب نه و ازدواجم با مرد خوبم. کنار عمه می شینم و اون ناله می کنه از زندگی پا 

م جای سواله که در هوای پسرش. ناله می کنه از غم چشم های پسرش و من جز سکوت کار نمی کنم. این وسط برا

 چرا عمه حرفی از یاسمن درد کشیده نمی زنه؟ از یاسمنی که چشماش با اون لبخند هم پر از درده.

ساعتی بعد، این منم که توی خونم، با زانوی بغل گرفته به روز بدی که داشتم فکر می کنم که باید چه کار کنم و در 

د می شم و می خوام برم تا برای خودم غذایی تهیه کنم که صدای نهایت به این نتیجه می سم که باید کمکش کنم. بلن

زنگ به گوشم می رسه. جلوی آیفون می ایستم و خیره می شم به تصویر آدمی که ناآشناست و بعد، در حالی که به 

هیچ نتیجه ای نمی رسم، گوشی رو برمی دارم و می پرسم که کیه و شخص پشت در، خودش رو رضا وانتی معرفی 

کنه و می گه که از طرف بابا، برام وسیله آورده. خوشحال و خندان می گم االن می یام و می رم سمت اتاق که می 

مانتو و شالی رو، روی سرم بندازم. وقتی از در واحدم بیرون می یام، عمو رو در حال ورود به خونه می بینم و بلند 

 سالم می دم.

 ـ سالم عمو.

 گه: برمی گرده و با دیدن من می

 ـ سالم به روی ماهت دخترم. خوبی؟ جایی می ری؟

 خوبه که کار منو از گفتن دوباره راحت می کنه. تمام سواالت رو تو یه بار می پرسه.

 ـ می رم پایین، بابا برام بازم وسیله فرستاده.

 ـ اِ وانتی برای شما ایستاده بود؟ صبر کن منم باهات بیام.

 با لبخندی می گم:

 خواد عمو. زحمت نکشید. خودم می رم. ـ نمی

 ـ زحمت چیه دختر؟ وایسا االن می یام.

 تکیه می دم به دیوار و می مونم تا عمو بار میوه و غذا رو ببره تو. ظرف چند ثانیه برمی گرده و با هم می ریم پایین.
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گذاشتم و کمی دیگه مواد غذایی  بابا یه سری از وسایل زندگی، مثل ظرف و وسایل اتاقم و کتاب های قطوری که جا

و در نهایت یه سری خرت و پرت که همگی تو جعبه های مختلف دسته بندی شدن رو فرستاده. با کمک رضا همه 

رو می یاریم باال و وسط اتاق می چینیم و عمو با گفتن این که کمک نمی خوام و جواب نه من می ره خونه. همین که 

کشم، مامان زنگ می زنه تا اطمینان پیدا کنه از چیزهایی که فرستاده و در نهایت با می یام از خستگی یه خمیازه ب

 حرفی که می زنه، مجبورم می کنه بلند بخندم.

 ـ توی یکی از ظرفا، یه کارت گذاشتم. دیروز بابات برات حساب باز کرده و این پوال رو ریخته توش.

ون ظرف گمج* خندم شدت می گیره و مامان هم پشت تلفن داد و وقتی در جعبه رو باز می کنم، با دیدن کارت می

 بیداد می کنه که چرا من می خندم.

 ـ خب مادر من، این چه کاریه؟ پست می کردین خب. خداییش گاوصندوق امنیتیتون رو باید تو کتاب ها ثبت کنن.

 می خنده و می گه:

 من تر بود.ـ دیگه دادیم همین آقا رضا بیاره دیگه! اون جا جاش ا

نمی دونم به این همه ابتکار عمل چی بگم. پس سکوت می کنم و مامان هم با گفتن این که مواظب خودم باشم، 

 تماس رو به اتمام می رسونه.

 

**** 

مدارک الزمم رو تو کیفمم می ذارم و به سمت دانشگاه می رم. همیشه از این که کار اداری انجام بدم متنفرم و برام 

به نظر می رسه. بعد از زمان زیادی معطلی تک تک فرم ها رو پر می کنم و می شم دانشجو مقطع کارشناسی  مسخره

ارشد و در نهایت بعد از اطمینان از شروع کالس ها از اون محیط پر از غم بیرون می یام. چرا می گم پر از غم؟ واسه 

ستم با بابک می اندازه. با خودم فکر می کنم که اگه االن خاطر این که جا جای اون دانشگاه منو یاد لحظه تو کالس نش

این طوری شدم، چطور می خوام دو سال رو تحمل کنم و در نهایت به این می رسم که باید بتونم و تمرین کنم که 

بتونم. که بتونم عین تک تک لحظه های این دو سال نبودش رو تاب بیارم و برای همین برای عوض کردن روحیم 

تو خیابونا بگردم و در نهایت کمی خرید کنم. این قدری این گردش بهم مزه می ده که یادم می ره فضای گند  می رم

دانشگاه و خاطراتم رو. این قدری می چرخم که دو تا دستام پر می شه از تنقالت دوست داشتنی و خوشمزه و خودم 

م هام رو از یاد ببرم و پردازشگر ذهنم بره یه خوب می دونم که رگ خوابم تو همیناست. تو خوردنی که ته تهش غ

 سمت دیگه.

 

**** 

هوا رو به تاریکی رفته که من وارد خیابون اصلی که کوچه ی شهید محمدی تو اون قرار داره می شم. سکوت خیابون 

کنم. حین رو گهگاهی صدای عبور ماشین می شکنه و چراغ مغازه هایی که تو خیابونه باعث می شه با لبخند حرکت 

عبور از سر یکی از کوچه ها، حس می کنم کسی پشت سرمه. قدم هام رو تندتر می کنم تا ترس تنها بودنم رو کسی 

حس نکنه و با خودم فکر می کنم که لعنت به این جامعه که من زن، تنها نمی تونم توش حرکت بکنم. صدای قدم ها 

نه. این قدر که چشمام گرد می شه و از تکرار حرف عاجز نزدیک تر می شه و کسی کنار گوشم حرف ناجوری می ز

 می شم. وقتی می بینه محل نمی دم می گه:

 ـ ناشنوایی خانم خوشگله؟
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موهام رو کمی زیر شال جا می دم و می خوام باز هم بی توجه باشم که بی پروا دست می بره سمت بازوم و می خواد 

م که توی دستم برمی گردم و می کوبم تو صورتش. ناخودآگاه دستش از خلوتی خیابون سواستفاده کنه که با کیف

 شل می شه و من می رم سمتش. دیگه ترس کارساز نیست. پس می رم جلو و می گم:

 ـ وقتی جوابت رو نمی دم، دمت رو بذار روی کولت و برو. نه این که با بی شعوری تمام بخوای بازوم رو بگیری.

 بگه که کیفم رو باال می برم و می خوام بزنم که صدایی از پشتم می گه:مرد دوباره می خواد چیزی 

 ـ اتفاقی افتاده خانم؟

برمی گردم که از سر حرص می خوام به مردی که پشت سرمه چیزی بگم که حرف تو دهنم می خشکه. حتی نور 

ی اصلی حضورش و اون  خیابون هم مانع نشناختنش نمی شه، مخصوصا اون لبخند که همیشه روی لبشه و مشخصه

 هم ... انگار از یادش نرفته منو. هر دو با هم اسم های هم دیگه رو می گیم.

 ـ پرهام؟

 ـ رامش؟

 

 

 

 گمج    

 

 

در گذشته های دور انسان ها از ظرف های مختلفی برای آشامیدن و غذا خوردن استفاده می کردند که جملگی آنها 

ل پخته شده بود. به مرور زمان این وسایل از جنس فلز شد که امروزه انواع از جنس چوب و سنگ و بعدها گ

پیشرفته آن را در هر خانه ای می توان یافت. البته این وسایلی که ذکر شد هنوز هم کاربرد دارد البته نه از نوع 

ساخت اشکال متفاوت  سنگ یا چوب بلکه گل پخته شده با فناوری های جدید؛ اما گل به دلیل قابل انعطاف بودنش و

از آن هنوز پابرجا مانده گرچه امروز بیشتر در ساخت وسایل تزیینی مثل کوزه و پارچ به کار برده می شود. اما مردم 

گیالن ظرف سفال را با نوع خاصی از گل که از الیه های زیرین زمین های کشاورزی به دست می آید موفق به ساخت 

خانواده های شهرنشین هم از آن استفاده می کنند. گمج نام این ظرف است که ظرفی شدند که قرن هاست حتی در 

گل آن بیشتر از زمین های منطقه شفت و آستانه اشرفیه و زمین های حاشیه رودخانه ها به دست می آید. گمج جزء 

صیل هیچ وقت فرهنگ گیالنیان است، به طوری که درباره گمج ضرب المثل ها و رسم ها وجود دارد. یک گیالنی ا

باقالقاتوق یا فسنجان یا ترش تره یا ... را در ظرفی غیر از گمج درست نمی کند. ناگفته نماند ساخت گمج که جزء 

صنایع دستی و تحت حمایت میراث فرهنگی نیز هست متاسفانه در آستانه نابودیست؛ چون جوان ترها به دلیل 

 آن که جدیدا گمج چینی هم در بازارهای گیالن دیده می شود.درآمد کم آن رغبتی برای تولید آن ندارند. جالب 

اولش لبخندی می زنه، اما وقتی مزاحم پشت سرم رو می بینه، با اخمی به سمتش می ره که پسر پا به فرار می ذاره. 

 نم:لبام رو جمع می کنم و به هیکل الغرش نگاه می کنم و پی به این می برم که از من کوچیک تره. زمزمه می ک

 ـ و احمق تر.

 با صدا کردن پرهام به سمتش برمی گردم.

 ـ هوم؟ چیزی گفتی؟

 آروم می گم:
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 ـ نه، هنوزم فردین وار رفتار می کنی داداش پرهام!؟

 اخمی می کنه؛ اما می گه:

 .ـ آره، هنوزم اون جوریم. کال من آدمی هستم که اگه کسی به من احتیاج داشته باشه، زودی می رم کمکش

 ـ آخی، آخی، چه قدر تو مهربونی آخه!

 می یاد جواب بده که گوشیش زنگ می خوره. با دیدن شماره می گه:

 ـ ای وای من، مامان منو می کشه.

 خندم می گیره و می گم:

 ـ پس برو تا نمردی.

 می خوام ازش خداحافظی کنم که می گه:

دورم تو خیابونا زدم که ببینم این چند سال تغییر نام ندادن که ـ اومده بودم یه سری خرید کنم. از داروخونه. یه 

دیدم نه، بدو بیا با هم بریم. خبر دارم که واحد رو به روی ما می شینی؛ البته با وجود پارمین من از هیچی بی خبر 

 نیست. می دونی که؟

به سمت ماشین می ریم. البته این ماشین با سر تایید می کنم و بعد قبول می کنم و بدون هیچ گونه تعارف الکی با هم 

عموئه و حاال که دقت می کنم می بینم پرهام هم مثل ساراست و عالقه ی وافری به گرفتن زوری داره. با این فکر می 

 خندم و پرهام که داره سوار می شه خندم رو می بینه. تلفن مادرش رو با گفتن دارم می یام قطع می کنه و می گه:

 یاد بابا دستگاه قلقلک تو ماشین کار گذاشته باشه، پس این خندت برای چی بود؟ ـ یادم نمی

 خودم رو می زنم به کوچه ی شریف علی چپ و می گم:

 ـ من؟ من و خنده؟ اصال من خندیدم؟ توهم زدی پسر.

 همون جور که ماشین رو روشن می کنه می گه:

 اصال بخند، بخند که دنیا به روت بخنده. مثل همون موقع ها ... بخند.ـ باشه، نگو، می دونی که اصرار بیخود نمی کنم. 

 و من به جای خنده، غم دلم رو می گیره و تو دلم می گم:

 ـ کجای کاری که من خیلی وقته خنده هام از ته دل نیست. تلخه. تلخ.

منتظر می شم تا بره تو کوچه. دم  به لطف پرهام کمی به پاهام که با این همه قدم زدن درد گرفته استراحت می دم و

 در خونه پیادم می کنه و می گه:

 ـ تو برو باال، منم ماشین رو پارک کنم می یام.

می گه و منو راهی می  "کاری نکردم  "سری تکون می دم و ازش تشکر می کنم که آوردم خونه و اونم با خنده یه 

ی تو طبقه ی خودمون می یام بیرون، صدای گریه نوزادی توجهم کنه. دکمه ی آسانسور رو می زنم و می رم باال. وقت

رو جلب می کنه. با شنیدن صدا کمی مکث می کنم؛ اما با فکر این که ممکنه بخاطر ورود پرهام مهمون دعوت کرده 

 باشن بی توجه می شم و می رم سمت واحد خودم. دونه دونه وسایل ها رو تو کابینت ها جا به جا می کنم.

 

**** 

چشمام رو باز می کنم و به یه صبح تکراری دیگه لبخند می زنم. از اون لبخند هایی که مثل همیشه منو به یاد بابکم 

می اندازه و این حرفش که لبخندات به آدم امید زندگی می ده. بعد از مدت ها این امید زندگی رو می زنم؛ چون به 
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و اون امید نگرفت برای موندن. چون رفت و منو گذاشت تو  اونی که می خواستم امید نداد. چون گریه کردم

مشکالتی که ... پوفی می کنم و از جام بلند می شم. کمی به خودم می رسم و لباس مرتبی به تن می کنم و صبحانه ای 

می خورم که کمی انرژی داشته باشم و در نهایت دستی به سر و گوش خونه می کشم و همه ی این کارا در حالی 

نجام می شه که ساعت هنوز نُه رو هم رد نکرده. دختر شالیزارهای شمالم و عادت کردم به سحرخیزی و حاال موندم ا

با این همه وقت اضافه چه کنم. به لباسم نگاه می کنم. مناسب و پوشیده. یه آستین بلند و سارافن بلند. شالم رو سرم 

بشه و به سمت خونه ی همیشگی می رم. خونه ی خاله. زنگ می کنم و ساقم رو کمی چپ و راست می کنم که مرتب 

رو می زنم و کمی عقب تر می ایستم. وقتی در باز می شه، خاله رو می بینم با یه نوزاد کوچیک دم در. فکر می کنم 

 که آیا مهمونشون هنوز نرفته که خاله با خنده و لحن کودکانه ای می گه:

 تو.ـ سالم خاله رامش. خوبی خاله؟ بیا 

و می ره کنار و من با ورودم انتظار دارم که خانم یا آقایی رو تو سالن ببینم؛ اما می بینم هیچ کس نیست. کنجکاوی 

آزارم می ده؛ اما ترجیح می دم اول از ترانه بپرسم و این که کجاست. همسر پرهام و زندگی خوبی که براش آرزو 

 م از میون صحبت های بابا.داشتم و همین آخرین خبر من از پرهام بود. اون

 با لبخند به اون بچه ی کوچیک نگاه می کنم و می گم:

 ـ خاله معرفی نمی کنی این خوشگل خانم رو؟

 حرف خاله باعث می شه لبخندم عریض بشه و در عین حال تعجب هم بکنم.

 ـ بچه ی پرهاممه. عشق منه، خوشگل منه، جیگر منه. تارا خوشگله ی منه.

 ن جور که داره بچه رو با حرفاش ناز می ده، به سمت من که روی یکی از مبل ها نشستم می یاد و می گه:خاله همی

 ـ نگهش دار تا من برات یه چیز بیارم بخوری.

و بعد بی اون که به من مهلتی برای حرف زدن بده. بچه رو تو آغوشم می ذاره. نگاهی به اون صورت کوچولو می 

ز نبود ترانه و فکر می کنم که شاید خواب باشه. بچه کمی به صورتم نگاه می کنه و می زنه کنم و متعجب می شم ا

 زیر گریه. لبخندم سریع جمع می شه و دستپاچه می شم. با ناله می گم:

 ـ خاله تو رو خدا به داد برس. من بلند نیستم ساکتش کنم.

 و شکل گریه می گیرم و می گم:

 ـ گریه نکن دیگه خوشگله.

دو تا دست قوی و مردونه می یاد و از آغوشم می کشدش بیرون. برمی گردم و پرهام رو با یه صورت خواب آلود 

می بینم که بچه رو به آغوشش کشیده و یواش و پدرانه تکونش می ده. منتظر به دری که ازش بیرون اومده نگاه می 

وباره به پرهام که تارا رو ساکت کرده و شیشش رو تو کنم تا ترانه بیاد بیرون؛ اما کسی از اتاق خارج نمی شه. د

دهنش گذاشته نگاه می کنم. پدر بودن بهش می یاد. باز هم نگاهم رو به اتاق می دوزم که صدای پرهام به گوشم می 

 رسه.

 ـ اوال که سالم. دوما که تو اون اتاق دنبال چی می گردی که هی توش رو نگاه می کنی؟

 ــــــزرگ.ـ سالم بر پدرِ بــ

 ـ پدربزرگ باباته. من یه پدر خوش تیپ و خوشگلم که عاشق تارا کوچولوشه.

 و بعد از این حرف لب هاش رو غنچه می کنه و روی صورت تارا می بره و مشغول ناز دادنش می شه.
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من بد  ـ خب حاال! چه دست باال گرفته خودش رو. پس خانمت کجاست؟ نمی خواد بیاد من ببینمش. من بگما،

 خواهرشوهری می شم.

 با گفتن این حرفا متوجه می شم که قیافه ی خاله و پرهام دیگه رنگی از شادی نداره. آروم می گم:

 ـ چیزی شده؟ من حرف بدی زدم؟

 پرهام به خودش می یاد و می خنده. البته خنده ای که خیلی چند لحظه قبل فرق داره. یه خنده زوری.

 ری بگم؟ ترانه نیومده.ـ نه، خب ... چه جو

نیومده؟ برای چی؟ سوالم تو دهنم می مونه و مجبور می شم برای ناراحتی زیادی که تو چهره ی هر دو می بینم، 

سکوت کنم. وقتی خاله می ره، خود پرهام با اون فرشته ی ناز و کوچولو می یاد کنارم. می شینه روی مبل و به چهره 

لم می گیره از غم نگاهش و سر می اندازم پایین. با این حرف به این نتیجه می رسم که ی تارا کوچولو نگاه می کنه. د

یا طالق گرفته، یا فوت کرده. از لفظ فوت کرده اون قدر بد به خودم می لرزم که خاله که داره می یاد هم متوجه می 

 شه.

 ـ چی شدی خاله؟

 سر بلند می کنم و پرسش گر نگاهش می کنم که می گه:

 چرا اون جوری لرزیدی؟ سردته؟ ـ

 کاش سردم باشه. کاش سردم می بود.

 ـ نه خاله، هیچی نبود.

و با خودم فکر می کنم این هیچی تمام زندگی منه. غرق می شم تو این تمام زندگی و مثل همیشه تو دریای خاطراتم 

زنم و به اون که آروم تارا رو تکون می خوام شنا کنم که صدای محزون پرهام منو به خودش می یاره. لبخندی می 

می ده خیره می شم. کمی بعد که تارا خوابش برده، بلند می شه و می ره تو اتاقش و وقتی برمی گرده، لباساش رو 

 عوض کرده. لیوان شربت رو برمی دارم و می گم:

 ـ پارمین کی می یاد؟

 خاله در حالی که تو فکر، شربتش رو می خوره می گه:

 پنج. ـ ساعت

بحث ما درباره ی شغل پارمین ادامه پیدا می کنه و هر کی سعی می کنه اون جو به وجود اومده از غم رو دوباره به 

حالت خوب قبل برگردونه. حرف از موندن من برای نهار می شه که مخالفت می کنم. برمی گردم خونه و گوشت 

. غذای مورد عالقه بابک. همیشه بهش می گفتم آقا کباب چرخ کرده رو بیرون می ذارم که کباب تابه ای درست کنم

 و اون می خندید. کجایی که دلم برای خنده هات تنگ شده.

 

**** 

شب جمعه س و من سر نماز برای شوهرم گریه کردم. یه دل سیر باهاش حرف زدم و براش دعا کردم. یه گوشه 

های چند روز پیش برام فرستاده رو با کنترلش روشن می می شینم و دستگاه سی دی قدیمی رو که مامان با وسایل 

کنم و از سی دی محبوبم، آهنگ خاصم رو می ذارم. می خوام یه گوشه بشینم که گوشیم زنگ می خوره و بعد از 

جواب دادن تماس می فهمم تهمینه پشت خطه. به محض برقراری ارتباط، تهمینه با بغض حرف هایی می زنه که دلم 
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ره به آتیش می کشونه. همراه با تهمینه، پشت گوشی اشک می ریزم. این قدر هق هق می زنه که نمی تونم رو به دوبا

آرومش کنم و از طرفی خودم با یاد خاطراتم داغونم. هیچ کس نفهمید اون روز آخری که رفتم خونه ی تهمینه، 

نگار حاال اون ها رو خونده بود. دلم نمی بهش دفتر خاطراتم رو دادم و گفتم که تا نخونده هیچ حرفی نمی زنه و ا

خواست کسی دفترم رو بخونه؛ اما تهمینه هر کسی نبود. بهش قول داده بودم که بدونه و حاال اون از غم های زندگی 

من ناالن شده بود. وقتی خوب گریه هاش رو می کنه، تماس رو قطع می کنه و منو با حال داغونم می ذاره. چراغ ها 

ی کنم. به دیوار تکیه می دم و بالش بغل دستم رو تو دستام فشار می دم. انگار باید یه بار دیگه اون رو خاموش م

 صحنه ها برام زنده بشن. همون صحنه های آخر از زندگی مشترکم با مرد خوبم. آهنگ رو پلی می کنم.

 باز یه بغضی گلوم و گرفته. "

 باز همون حس درد جدایی

 "مروز کجایی؟ من امروز کجامو تو ا

 ـ بریم دیگه، تو رو خدا. "

 نگاهی بهم می کنه و می گه:

 ـ خانمم، آخه االن شبه، منم خستم، تازه خیر سرم از سر کار اومدم.

ـ بابا یکی، دو ساعت بیشتر تا قزوین راه نیست، دوستمه، دعوتم کرده برای عروسیش. بریم اون جا یه استراحت 

 و شبشم برگردیم. بکن و فردا اون جا باشیم

 "این قدر ناز می کنم، قهر می کنم، التماس می کنم، گریه می کنم تا راضی بشه و بریم و می ریم. 

 حال تو بدتر از حال من نیست "

 پشت این گریه خالی شدن نیست

 "همه درد دنیا، یه شب درد من نیست. 

 سرم رو می کنم تو متکا و زار می زنم.

روسی نرسیدیم، روستایی که دوست مشترک من و بابک، ریحانه، اون جا توش عروسی داشت، ما هرگز به اون ع

تنها راه ارتباطیش با قزوین جاده ی خاکی مانندی بود که از یه طرف کوه و از یه طرف به دره وصل بود و هر کس 

 باهاش آشنا نبود ...

ار بیخود رو بدم. من مقصر بودم. من کشتم بابکم رو. انگار همه ی این شب ها که یادش می افتم باید تقاص اون اصر

 جیغ خفه ای توی متکا می کشم و هق هق می کنم.

 سر پیچ آخر، یه کامیون، باعث شد بابک نتونه ماشین رو کنترل کنه و ما رفتیم ته اون دره ی مخوف.

 تو از قبله ی من گرفتی خدا رو "

 کجایی ببینی یه شب حال ما رو

 نیست که غرق عذابه فقط حال من

 ببین حال مردم مث من خرابه

 "کــــــــجایی؟ 
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بارون سیل آسا مانع می شه جلوی چشمام رو ببینم. اثری از بابک تو ماشین نیست. کمربندم رو باز می کنم و دستی  "

وقعیت نگاه می کنم به گوشه ی سرم می کشم. خون از کنار سرم داره می ریزه پایین. با دردی که تو بدنمه اول به م

 و بعدم نوای بابک بابکم توی تاریکی اون دره می پیچه.

 ـ بــــابــــک؟ بابک کجایی؟

ماشین تو یه تیکه از زمین افتاده. دره ی زیاد عمیقی نیست؛ اما سنگ های تیزی داره. به زور خودم رو به سمت در 

وی سینه روی زمین افتاده. با دیدنش جیغ می کشم و به راننده می رسونم. بابکم، مرد خوب من، مرد مهربونم، به ر

 سمتش می رم. ناله ای می کنه و من توی تاریکی دستش رو می گیرم.

 ـ بابکم، عزیزم تحمل کن که من برم و کمک بیارم. بمون بابک، خواهش می کنم.

ن دره ی وحشت رو بگیرم و برم باال. و هق هق کنان راه می افتم. نور کمی از باال معلومه و کمکم می کنه دامنه ی او

 بخاطر بستن کمربند چیزیم نشده، اما ... وای بر من ... بابکم خونین و مالین اون پایینه. وای بر من ...

 مرد کامیونی دستم رو می گیره و می گه:

 ـ خانوم؟ حالتون خوبه؟ خانوم؟

 و من می نالم:

 ـ همسرم، اورژانس. به دادش برسین.

م دوباره برم که مردم نگهم می دارن. جیغ می کشم که بابکم تنهاست و ولم کنن. اما نمی ذارن. اورژانس می خوا

 "مدتی بعد می رسه و من و بابک رو می برن. 

 باز یه بغضی گلوم و گرفته "

 باز همون حس درد جدایی

 من امروز کجام و تو امروز کجایی؟

 "احسان خواجه امیری  -کجایی 

و به زمین می کوبم و ناله می کنم. اگه من اصرار نمی کردم، اگه نمی گفتم بریم االن بابک پیشم بود. اگه ... مشتم ر

 صحنه های گند بیمارستان جلوی چشمام می شینن.

خیره شدم به بابک و به اون که در حصار دستگاه هاست نگاه می کنم. مرد مهربون من نیمه بیهوشه و هر دفعه  "

می شه و با دردی که می کشه، خون به جیگر ریش شدم می کنه و اشک هام رو بیشتر. خانواده ها تازه چشماش باز 

مطلع شدن و هنوز نرسیدن. عین حرمی که شفا می ده چسبیدم به شیشه ها و بی توجه به درد تن و سرم از اون مکان 

شم روی شیشه. دکتر که از کنارم رد می شه، کنار نمی رم. ناله می کنم که خدا بابک رو برام نگه داره و دست می ک

می خواد منو از اون جا دور کنه که جیغ می کشم. اون قدر که پشیمونش می کنم. هیچ کس جرات نداره منو از اون 

اتاق دور کنه. از اون تن که روح منو هم داره با خودش می بره. ساعتی بعد خانواده ها می رسن و فضای بیمارستان 

فریادهاشون می گیره. خانواده ی بابک ناله می کنن و به من نگاه نمی کنن. به منی که پرستارها و  رو اشک ها و

دکترها با زور از اون جا بیرونم کردن. با زور و این که نمی شه تا ابد اون جا بمونم و من با سرم توی دستم اومدم و 

 "خیمه زدم کنار در. 

دم و باز هم غرق می شم تو اون صحنه ها. بذار فکر کنن من نیستم. دوباره از زنگ در به صدا در می یاد. جوابی نمی 

 اول آهنگ رو پلی می کنم و دوباره همراه می شم با دردها و می نالم و بلند می گم:
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 ـ کجایی؟

مکان  پشت در اتاق دکتر یواشکی ایستادم و به حرف های اون به خانواده ها گوش می دم. برای اولین باره که از "

مقدسم جدا شدم و اومدم این جا؛ چون حس می کنم دارن چیزی رو ازم مخفی می کنن. ده روز از بستری شدنش 

گذشته و تو این مدت بابک فقط یه بار تونسته ما رو تشخیص بده که اون هم تو یه دست تکون دادن کوتاه برای 

ستاش وقتی که لباس تنم گانه و می دونم که ساکت کردن گریه های ماست و نگاه کوتاه چند لحظه ای و لمس د

بابکم منتفره از لباس بیمارستان و من برای موندن پیشش چاره ای ندارم که مطیع حرف دکتر بشم. مادر بابک ناله 

می کنه و به حرف های دکتر گوش می ده. حس می کنم با هر حرف دکتر هوش از بدنم می ره. جونم ذره ذره می 

 یون اون همه اصطالح پزشکی جورواجور می گه همه چیز به خدا بستگی داره. این که امکان ...ره. این که دکتر م

نه حتی گفتنش هم راه تنفسم رو می بنده. ضربان قلبم کند می زنه. خدایا اگه قراره رفتنه ... نه ... منم ببر خدا ... 

 نذار بی بابکم بمونم.

نم. همون مکانی که باعث می شه قلبم هنوز بتپه، برادر بابک کنارم می برمی گردم به حریمم و همون جا چنبره می ز

 شینه. آروم و با صدایی که تا به حال ازش نشنیدم می گه:

 ـ آروم باش رامش جان. به خدا بابکم راضی نیست تو این جوری کنی.

ن پیش خانوادش تو اتاق دکتر و من به چهرش و لبخندش نگاه می کنم. با خودم می گم اون لبخند یعنی چی و چرا او

 نیست؟

گیج، پر از درد، منتظر نگاهش می کنم و اون دستش رو می ذاره روی شونم و تا می خواد نوازش وار حرکت بده، 

 دستش رو پس می زنم و با اخطار نگاهش می کنم. دستاش رو به حالت تسلیم باال می بره و می گه:

 ـ خیلی خب، چته تو؟ فقط ...

 ن های به هم کلید شده می گم:با دندو

 ـ من به ترحم و لطف احتیاج ندارم. برو اون ور.

 "بی هیچ حرفی می ره و من نگاه خیره رو دوباره به در مکان مقدسم می دوزم. 

اشک هام برای لحظه ای بند می یاد. سرگردون از جام بلند می شم و به سمت دستگاه می رم. خاموشش می کنم. 

وسط دوباره خوندن قطع می شه و من به سمت شیر آب می رم که یه کم آب به صورتم بزنم. دوباره  صدای خواننده

صدای زنگ. با سرگیجه ی ناشی از گریه و جیغ به سمت در می رم و بازش می کنم. خاله با دیدن صورتم می زنه تو 

 صورت خودش و می گه:

 ـ چته دخترم؟ چیزی شده؟

دم و کنار در می شینم. چشمای دردناک و سنگینم رو می بندم. خاله به پارمین می گه سری به عالمت نه تکون می 

 آب قند بیاره که چشم باز می کنم و با دست عالمت می دم که نمی خوام. رو به خاله با صدای گرفته می گم:

 ـ شما بودین سری قبل زنگ زدین؟

 ـ آره عزیزم. نمی خوای بگی ...

 می فهمیم به زوره می گم: با خنده ای که هر سه

 ـ چیز خاصی نیست خاله گرد و خوشگل خودم.

 انگار می فهمه دردم رو که می گه:
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ـ باشه خاله جون، دیده بودم داری می یای خونه، گفتم بیام بهت بگم که بریم بیرون. داریم می ریم پارک. یه پارکی 

 خوش می گذره. دوست داری بیای؟این جا سر این خیابون هست که هم بزرگه، هم کلی بهمون 

 لبخندی می زنم و می خوام رد کنم که پارمین دستم رو می کشه و می گه:

 ـ بیا دیگه. اذیت نکن. بریم حالت عوض بشه.

به ساعتم نگاه می کنم. عقربه ها هشت رو نشون می دن. با فکر این که تو خونه موندن دیوونم می کنه، قبول می کنم 

که حاضر بشن. سالنه سالنه به سمت اتاق خواب می رم. لوازم آرایشم رو از تو کیف بیرون می یارم. با و اونا می رن 

خودم فکر می کنم چند وقتی می شه که سر خاکش نرفتم. تو دلم یه قول و قرار برای خودم می ذارم که فردا سر 

و یه آرایش مالیم، مخصوص یه زن خاکش برم. برای خوابیدن پف چشمام چند مشت آب سرد به صورتم می پاشم 

بیست و پنج ساله می شونم روی صورتم. یه تیپ مشکی می زنم و از اتاق می یام بیرون. از تنقالتی که چند وقت 

پیش گرفتم هنوز چیزهایی مونده. تو یه ساک دستی کمی میوه و پفک و پاستیل و تخمه می ریزم. ساکم با چای 

تکمیل می کنم. از میون قند های طعم دار لیموش رو انتخاب می کنم و با برداشتن کیسه ای و مقداری قند طعم دار 

 گوشی و کیفم به سمت آیینه می رم. صورتم رو کمی نگاه می کنم. زیر لب می گم به نام خدا و به یاد لبخند بابک.

غل کرده لبخندم پررنگ تر می و یه لبخند هر چند ظاهری می زنم و از در بیرون می رم. با دیدن پرهام که تارا رو ب

 شه. بچه ها همیشه مایه خوشحالی بزرگ ترها هستن. پرهام می یاد جلو و می گه:

 ـ چه زود حاضر شدی؟ اینا حاال حاال ها کار دارن.

 و به چشمام نگاه می کنه. خوب می دونی اون سرخی خون که دور زیتون چشمام رو گرفته، تعجبش رو زیاد کرده.

 دارم. ـ من عادت

 و با مکثی می گم:

ـ حتی اون موقع ها هم بابک با این نوع حاضر شدنم می خندید و می گفت که اولین زن در تاریخ هستی که این قدر 

 زود و تند حاضر می شی.

پرهام و اخم های درهمش دوباره قلبم فشاری به قفسه ی سینم می یاره. به داغی روز  "خدا بیامرزدش  "با صدای 

شیدنش. همون فشاری که باعث شد قلبم با تمام تند تند تپیدن هاش پر از غصه بشه و حس کنم که جونی تو پر ک

بدنم نمونده. همون فشاری که می خواست بهم بگه تو هم همراه بابک برو و نمون تو این دنیا که پستی هاش رو 

 م:ببینی؛ اما چه سود که نشد و من موندم و گاهی از خودم و خدا می پرس

 ـ حکمتش چی بود که بمونم؟ حکمت این نبردن و تنها موندن چی بود؟

با اومدن خاله و پارمین و عمو، بعد از یه خوش و بش ساده با عمو، راه می افتیم. پرهام و پارمین در کنار هم و من 

پشت فرمون هم کنار شیشه می شینم. عمو یه آهنگ شاد می ذاره و از جمع می خواد که همراهیش کنیم و خودش 

بشکن می زنه و گاهی هم حرکاتی شبیه به رقص در می یاره که گاهی باعث خنده ی ما هم می شه. با خودم فکر می 

کنم که رقص عمو هم مثل بابا داغونه. مدت زمان زیادی طول نمی کشه که به پارک می رسیم. خاله تازه متوجه ساک 

 ه می گم:تو دستم می شه و پرسش گرانه نگاهم می کنه ک

 ـ بخاطر این که منو هم دعوت کردین، منم با خودم جیره ی تنقالتی آوردم.

 بماند که چقدر تا خود جایی که قراره بشینیم غر می زنه و می گه:

 ـ اگه می دونستم، عمرا می ذاشتم بیاریش.
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رست وسط سبزه ها و کنار ولی به قولی، کیه که گوش بده و اهمیت بده؟ خاله هم چند لحظه بعد ساکت می شه. د

خانواده های ساده ی دیگه، بساط رو پهن می کنیم و من ساک رو به دست خاله می دم که خودش هر جور می دونه 

اونا رو تقسیم کنه. تو دلم از بابا بخاطر این که به عمو گفته که در کنار خودشون برام خونه بگیره، تشکر می کنم که 

 ن مرده بودماگه این طور نبود تا به اال

**** 

بعد از شام که همگی مشغول حرف زدنیم، تلویزیون پارک با نشون دادن فوتبال کاری می کنه که آقایون، خیلی 

راحت و با گفتن یه ببخشید ساده، پشت به ما بکنن. البته پرهام قبلش تارا رو تحویل خاله می ده و من با نگاه به این 

نم که هنوز کنجکاویم درباره ی ترانه تموم نشده. یه کم می گذره، پارمین تو دو تا جا به جایی ها با خودم فکر می ک

بشقاب تخمه های من و خودشون رو می ریزه و نیمی رو به اون دو تا و نیمی رو جلوی خودمون می ذاره. تشکری می 

ف بزنن و همون بهتر کنم و از به نوک زبون اومدن سوالم جلوگیری می کنم. دوست ندارم مجبورشون کنم که حر

که خودش یه روزی بهم بگه. هر سه پاهامون رو دراز می کنیم و من زانوهام رو از که از خمیدگی تو اون شلور لی 

درد گرفته کمی ماساژ می دم. هوای خنک شهریوری که داره به مهر نزدیک می شه رو با تمام توان به ریه می کشم 

ت زیر نور المپ های پارک نشستم. سرم رو به میله تکیه می دم و چپ و و مقداری تخمه تو دستم می ریزه. درس

راستم نگاه می کنم. خانواده هایی که شاد و خوشحال نشستن و در حال خوردن شام و تنقالتن. دلم هوای مردم رو 

ای پارمین به می کنه، اما به حرمت خاله اینا دلم رو به سکوت دعوت می کنم که مبادا بیشتر از این بخواد. با صد

 خودم می یام.

 ـ رامش می یای بریم قدم بزنیم؟

می خوام جواب بدم که غیرت این دو مرد همراهمون گل می کنه و به کل از فوتبال غافل می شن و هر دو با هم می 

 گن:

 ـ تنها برید؟

 باز هم پارمین زحمت جواب رو از من کم می کنه.

 ن با رامش حرف دارم.ـ نه پس. می خوای خانوادگی بریم؟ م

 پرهام اخمی می کنه و می گه:

 ـ این جا االن پر از جوون های الت و االفه. صبر کن نیمه ی اول تموم بشه، بعد.

 لبخندی می زنم و می گم:

ی ـ عمو، پرهام، خاله، من و پارمین دو تا خانوم عاقل و بالغیم. اگه بشه می خوایم یه کم راه بریم. مزاحم کسی هم نم

 شیم و خودمون دو تایی می ریم.

عمو نگاهی به من می کنه و پرهام می خواد دوباره مخالفت کنه که دست می برم و جلوی صورتش نگه می دارم و می 

 گم:

 ـ مواظبیم. غر غر بی جا مانع کسب است.

مرتب می کنم. پارمین با و بی اون که به غرغراش توجه کنم، کفش پاشنه تختم رو می پوشم و لنگه ی شلوار لیم رو 

 زبونی که از ته حلقش بیرون آورده خنده رو به لب هام می یاره. پشت سرش می گه:

 ـ ای من دسته گُل بگیرم این دهن رو که حرف حق ازش بیرون می یاد.
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 و همراه من بلند می شه. پرهام سری تکون می ده و می گه:

 ـ پس زود بیاین.

زود می یایم.  "ام اول هر کاری همیشه غر می زنه و بعد از اون زودی قبول می کنه. با یه همیشه همین طور بوده. پره

آروم مسیر سنگ فرش شده پارک رو پیش می گیریم. بعضی جاها تاریک و بعضی جاها روشنه. پارمین بی مقدمه  "

 می گه:

 ـ رامش حس عشق چه مدلیه؟ چی می شه که آدم می فهمه عاشق شده؟

 درشت نگاهش می کنم و می گم:با چشمای 

 ـ چطور؟

 مثل بچه ها سر تکون می ده و می گه:

 ـ حاال تو بگو؟

 سری به تایید تکون می دم و می گم:

عشق یه جور دوست داشتن بی دلیله. یه جور حس مبهم که با دیدن یه نفری شدت بگیره و در نهایت قلبت  "ـ 

چه نبینیش. عشق فقط بی دلیل اتفاق می افته؛ چون تو اگه عاشق یه نفر بخواد از سینه بزنه بیرون. چه ببینیش و 

بشی، اونم واسه خاطر خوشگلیش، این عشق نیست. این ه.و.س.ه. اگه عاشقشی واسه پر انرژی بودنش، اینم عشق 

 نیست، این حس تحسینه. اگه عاشقشی واسه خاطر این که کمکت می کنه، این می شه حس قدردانی و تشکر. ولی

 "اگه دوسش داری و نمی دونی برای چی؟ این عشقه. این دوست داشتنه. این عشق واقعیه و تو یه عاشقی. 

 پارمین متفکرانه سر تکون می ده و می گه:

 ـ خیلی قشنگ گفتی رامش.

 نفسی از سر غم می کشم و می گم:

 م و نمی دونستم چی کار کنم.ـ این حرف رو یه زمانی بهترین دوستم بهم زد. یه زمانی که درمونده بود

 ـ اون دوستت االن کجاست؟ اصال اسمش چیه؟

ـ اون دوستم ... نمی دونم. اما اسمش ... مسعود بود و از اون پسر با نمک بعید بود این حرفا، اما گاهی حرف هایی می 

یز مربوط به بابک رو گم زد که دهنمون باز می موند. مثل همین حرف. بعد از مرگ بابک و رفتنم به گیالن، همه چ

کردم. انگار دوست نداشتم به گذشته ای که پر از خاطراتش بود برگردم. تو اسباب کشی و تو اون حال بدم، گوشیم 

افتاد زمین و بعدش هم افتاد تو جوب پر از لجن. انگار قلبم به آتیش کشیده شد؛ وقتی تنها خاطرات بابکم از دستم 

 اونم چون تو گوشی مامانم بود دستم موند، که اونم این عکسه. رفت و فقط یه تک دونه عکسش،

و گوشیم رو می گیرم باال و صفحه ی گوشی رو بهش نشون می دم. پارمین زیر لب خدا رحمتش کنه ای می گه و 

 جوابی تشکری می شنوه. برای این که از حال و هوای غم بینمون کم کنم می گم:

 ه دوسش داری اسمش چیه؟ـ هی پارمین بال. نگفتی اونی ک

 لبخند خجوالنه ای می زنه و می گه:

ـ همکارمه. ازم خواستگاری کرده. منم یه حسایی بهش دارم، واسه همین ازت پرسیدم این سوال رو. اسمشم 

 داریوشه.

 می خندم و می گم:
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 ـ اِ پس بهش بگو برامون شعر حسودش رو بخونه. من خیلی کاراش رو دوست دارم.

 نه می زنه به بازوم و می گه:یه دو

 ـ مرض. اون داریوش که همسن پدرمه. از االن بگم، حق نداری مسخرش بکنیا!

 ـ پارمین غیرتی می شود. خب یه کوچولو هم اجازه ندارم؟

 ـ رامش جان ... کتک که نمی خوای احیانا؟ بهت دارم می گم دوسش دارم. تو می خوای مسخره کنی؟

وسری که مدل دار سر کرده و تارهای مویی که در حفاظ اون روسری هستن نگاه می کنم و می به حجاب کاملش و ر

 گم:

 ـ راستش رو بگو پارمین. نکنه طرف برادر بسیجیه؟

 ـ چطور؟

 ـ خب اوسه خاطر این که اومده خواستگاری تو.

 ـ نه اتفاقا. یه آدم معمولی با عقیده های معمولیه.

 و برگ های شمشادهای تو پارک رو می کنم می گم: در حالی که دست می برم

 ـ قبال چادری بودی؟ چی شد؟ باد برد؟

ـ نه بابا. تو شرکت برام کمی دست و پا گیر بود. با مشورت با مامان چادر رو برداشتم و جاش این جوری کامل 

 ین که هستم.حجاب می گیرم. چه فرقی می کنه، در هر صورت مهم اینه که من راضی باشم و اونم ا

 ـ خدا رو شکر. خیلی خوشحالم از اون چه که هستی راضی ای.

 لبخندی به لب می یاره و می گه:

ـ واقعا. اولش تو شرکت همه با تعجب بهم نگاه می کردن. این قدر خندم می گرفت. نمی دونی که! دخترای شرکت 

می دونم چرا تا یه نفر حجاب می گیره هزار ما همه سانتی مانتالن. باور می کنی فکر می کردن من جاسوسم؟ ن

 برچسب بهش می چسبه.

 ـ واسه خاطر این که البد از یکی شبیه به تو، البته شبیه به ظاهر تو، بدی دیدن.

 ـ اون وقت همه باید تو یه آتیش بسوزن؟ تر و خشک؟

 ـ دیگه این مربوط به اوناست.

ون اون جوری من باید خانواده ی بابکم رو با خانواده ی عمو یکی می و فکر می کنم که واقعا نباید این طور بشه. چ

 کردم.

 ـ رامش برگردیم؟

 ـ برگردیم عزیزم. همین رو می خواستی بپرسی؟

 همزمان که برمی گرده می گه:

 ـ آره. دوست داشتم از زبون تو که یه عشق گرم رو تجربه کردی، اینا رو بدونم که مهربونانه بهم گفتی.

ز هم لبخندم رنگ تلخی می گیره. این روزها بیشتر از هر چیزی دلم هواش رو می کنه. هوای آغوش گرمش و باز با

 هزار باره به خدا گله می کنم که کاش نمی بردیش.

 دلتنــــــــــگم! "

 برای کسی که مدت هاست
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 بی آن که باشد

 هر لحظه

 "زندگیش کرده ام. 

 

**** 

 می کشم. آروم آروم. روی تشک دو نفره دست می کشم و می گم: روی رختخوابم دراز

 ـ صدام رو می شنوی؟

 لبخندی می زنم و ادامه می دم:

ـ اگه بودی بچه ی ما هم االن بود. شاید هم اندازه ی تارا. یادته چقدر دوست داشتی یه دختر داشته باشی؟ می دونم 

 که یادته.

بیرون می کشم. نفس عمیقی می کشم. یه پوف سنگین که تو سکوت سرد  دست می برم موهام رو از زیر گردنم

 اتاق می پیچه. گوشیم رو برمی دارم و به عکسش با اون لبخند زیبا نگاه می کنم.

 ـ امشب گله ندارم؛ فقط ...

 یه بوسه روی عکس می زنم. یه بوسه ی عمیق. عمیق به اندازه ی رابطمون.

 که بدونی، هنوزم کلید قلبم، سکاندار قلبم تویی. می دونم که می دونی.ـ فقط همین. همین رو می گم 

 گوشی رو می ذارم باالی سرم و لبخند می زنم و با همون لبخند به خواب می رم.

 

**** 

 ـ رامش؟ چشمات رو باز کن دختر خوب.

بینه که دو سال آروزی دیدنش چشم باز می کنم. تو فضای تاریک اتاق، میون خنکای باد کولر، چشمام کسی رو می 

 شده ورد زبونم. توی جام سریع بلند می شم. کنارم می شینه. لبخند می زنه و می گه:

 ـ دختر بد نباش دیگه خانومم.

 می رم تو آغوشش. اشک می ریزم. اشک شوق.

 ـ اومدی؟ باالخره برگشتی؟

 ه به چشمام و می گه:هیچی نمی گه تا سبک بشم. چشمای درشت قهوه ای رنگش رو می دوز

 ـ تا کی می خوای این جور بی قراری کنی؟ حالم بد می شه رامش. اشکات عذابم می ده.

 ـ نمی شه. نمی تونم تاب بیارم. سخته.

 اخمی می کنه و می گه:

 ـ رامش من این جور بود که با هر چیزی کم بیاره؟ وقتی من بودم این جور نبودی.

دی. وقتی تو بودی حتی اگه می گفتن بمیر و با زجر بمیر می مردم. چون عشق تو رو ـ خودت می گی وقتی تو بو

 داشتم.

 ـ هی هی، من اومدم بهت بگم که دیگه اشک و گریه نباشه. خب؟

 جوابی نمی گیره. آروم دست می یاره و اشکام رو پاک می کنه و می گه:

 ـ خب؟ باشه یا نباشه؟
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 من. مسخ می شم به لبخندش. مسخ می شم به بودنش. به داشتن دوبارش و می گم: و با همون لبخند خیره می شه به

 ـ نباشه.

 ـ آفرین دختر خوب. نباشه. هیچ غمی نباشه.

سر می یاره نزدیک و لب هاش رو می ذاره روی پیشونیم. نگاهم می کنه و بعد این منم که دوباره بی اراده و بی نیرو 

ی شه و نمی خونه حرف چشمام رو که می گه بمون و من باز علیرغم میلم چشمام رو روی تشک دراز می کشم. بلند م

 می بندم.

 

**** 

یهو سر جام می شینم. این قدر تند که تمام عضالتم که انگار هنوز درگیر اون خواب اهورایی هستن، درد می گیرن. 

شونیم. یه حسی همون نقطه ی پیشونیم گز گز می کنن و من بی توجه می شم به این درد و دست می کشم روی پی

حس می شه. همون جایی که اون بوسه ی زیبا نشسته. با دست راستم چنگ می زنم به تشک و با دست چپم جای 

بوسه رو لمس می کنم. انگار که برداشتن دستم یعنی نبودن اون بوسه و رفتنش. سر بلند می کنم و به سقف خیره 

ره ی اتاق زده تو و لبخند می زنم. جای بوسه هنوز هم می سوزه. یه سوزش دوست می شم. به نور ماهی که از پنج

 داشتنی. تپش قلبم نشون می ده که اومده و رفته. قلب عاشق هیچ وقت دروغ نمی گه.

نگاهی به شیشه ها و نگاهی به آسمون می کنم. از جام بلند می شم. چشمام پر از خوابه. اما یه حس، یه حس از 

عشق پاک و صادقانه مانع بستن این پلک ها می شه. چشمم می خواد مثل همیشه بباره؛ اما حرف های  کوبش، یه

بابک که یاد می افته، دست بلند می کنم و می کوبم به صورتم. با تمام بی جونیم می کوبم. با صدایی خسته و پر از 

 درد می گم:

 ک قول دادی.ـ حق نداری گریه کنی. حق نداری اشک بریزی. تو به باب

دوباره می کوبم و دوباره به خودم می توپم. این قدر می کوبم که از دردهای روحی و جسمیم یادم می ره اشک 

 بریزم. یادم می ره گریه کنم. یادم می ره. بلند بلند می گم:

 ـ بایدم یادت بره. باید یادت بره. بهش قول دادی.

تاق کوچیک می شینم و زانوهام رو به سینم می کشم. نفس عمیقی می همون گوشه و زیر پنجره و تو تاریکی اون ا

 کشم. پلک هام رو می بندم. همون پلک های پر از خواب و خستگی و غصه رو.

 ـ رامش؟ "

توی حیاط بیمارستانم. روی صندلی های سرد و آهنی اون بیمارستان. چند روز از ناامیدی دکتر و جیغ های من و 

ی دونم؛ اما تو این چند روز یه چیز داره اون حس های زنونه رو فعال می کنه و اون بوی مادرش گذشته رو نم

 ناخوشایند یک آدم پسته. سر بلند می کنم و نگاهش می کنم.

 ـ رامش چرا این جا نشستی؟ هوا مناسب نیست. پاشو عزیزم، سرما می خوری.

شه که از جام می پرم و انگشتم رو به سمتش نشونه می از لحن صمیمی و عزیزمش حالم بد می شه. اون قدری بد می 

 گیرم و می گم:

 ـ تو ... تو ... به چه حقی به من که زن داداشتم می گی عزیزم؟ به چه حقی؟

 دستی به ریش و سیبیل به نسبت پر پشتش می کشه و می گه:
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 ـ آروم باش. من اومدم باهات حرف بزنم.

 در شوهر.ـ من با تو حرفی ندارم آقای برا

می خوام به سمت ساختمان بیمارستان حرکت کنم که صداش مانع می شه. این قدری که برای اولین بار حس می کنم 

داره قلبم از حرکت می ایسته. حس می کنم نفسی برام تو اون هوای نمونده. چشمام توی کاسه می چرخه. حس می 

  بیارم.کنم داره از جا در می یاد. از این پستی می خوام باال

 ـ اما من دوست دارم. خیلی وقته دوست دارم. خیلی وقته رامش. من بهت دل باختم. نذار دلم بشکنه.

 برمی گردم سمتش. از دیدن صورتم جا می خوره. قدم به قدم به سمتش می رم. با دیدنم می گه:

 ـ چته؟ چیزی شده؟

حس می کنم لجن زاره. دستم رو به صورت اخطار دست می برم سمت صورتش و می کوبم تو اون صورتی که االن 

 تکون می دم. خشک شده. آروم می گه:

 ـ چرا می زنی؟

ـ یک بار دیگه این شر و ورا رو از دهنت بشونم، آن چنان بالیی سرت می یارم که مرغ های آسمون به حالت گریه 

 کنن. می فهمی مردک عوضی حیوون؟

 ـ رامش گوش کن ...

ن خجالت نمی کشی، از داداش بی گناهت خجالت بکش که روی تخت بیمارستان افتاده. پستی تا چه ـ خفه شو. از م

 حد؟ نفهم بودن و عوضی بودن تا چه حد؟ به من ... به زن داداشت ...

 ـ آره ... مگه عاشقی گناهه؟ من عاشق شدم و می خوام به کل دنیا بگم.

 ین همه حرص نابود بشه.می غرم. حس می کنم االنه که تمام بدنم از ا

 ـ تو زن داری کثافت. تو زن داری. این قدر کثیفی که ... تف به قیافت بیاد که ...

حرفم رو ادامه نمی دم و یه تف روی زمین و درست کنار پاش می اندازم. ازش دور می شم و می رم تو ساختمان. به 

 کنج محبوبم. به همون مکان مقدسم و باز زیر لب می گم:

 "بابک که بهوش اومد، می گم بریم. از این شهر و دیار بریم و از دست آدم های پست این دوران راحت بشیم.  ـ

پلک هام رو باز می کنم. متورم شدن. دردناک شدن. می خوان ببارن؛ اما من به خودم قول دادم. به مَردم قول دادم. از 

باز می کنم. یه نفس عمیق می کشم و سرم رو می گیرم زیر جا بلند می شم. به سمت آشپزخونه می رم. شیر آب رو 

آب. نفس کم می یارم؛ اما برای از بین بردن این بغض لعنتی سرم رو نگاه می دارم. وقتی بیرون می یارم، تمام یقه و 

نم و گردنم هم، همراه صورتم خیس شده. نگاهی به ساعت می کنم. نزدیک اذانه. چشمام رو یه بار باز و بسته می ک

با دست آب صورتم کمی می گیرم. نفس بیرون می دم و سجاده و جانمازم رو وسط هال پهن می کنم و منتظر اذان 

 می شم. چند روز دیگه کالسام شروع می شه و من دیگه فرصتی برای بغض و گریه پیدا نمی کنم.

 

**** 

یچ، سرم هم درد می کنه. سر جانمازم خم شدم و با صدای زنگ از جام می پرم. پلک باز می کنم. همه جای بدنم که ه

خوابم برده. نگاهی به ساعت می کنم. نه صبح. از جام بلند می شم و از آیفون نگاه می کنم. با دیدن مامان و بابا دست 
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می ذارم روی دکمه و در رو باز می کنم و با خوشی و با همون چادر می رم بیرون. این قدر خوشحال می شم که غم 

 م و سردرد و تن دردم و از همه مهم تر درد روحم از یادم می ره. همون جا منتظر می شم که مامان اینا بیان باال.صبح

مامان و بابا می یان باال و من وقتی بابا رو دوباره سر حال و سالم می بینم، لبم به خنده باز می شه. بابایی که آغوشش 

نو می کشه تو آغوشش پر مهرش و پدر به معنای واقعی تک تک حروف رو جلوی در همون آسانسور باز می کنه و م

پ، د، ر ترجمه می شه. ترجمه ای که به هر زبانی قابل خوندنه. نفس تازه می کنم و این بار خودم رو پرت می کنم تو 

باره بازار بوسه ها و آغوش مامان. از این شلوغ بازی های ما در واحد خاله باز می شه و خاله با تارا می یاد بیرون و دو

 خوش آمد ها داغ می شه. من هم چادرم رو جمع می کنم و کنار دیوار می مونم و با لبخند نگاهشون می کنم.

 

***** 

 سرم رو می ذارم روی پای مامان و اون با نوک انگشت بازی می کنه با موهام و می گه:

 ـ دختر قشنگم در چه حاله؟

 ـ خوبم مامانی.

 این قیافه ی الغر شده ات می گن؟ ـ خوب به

 ـ نه، باور کن حالم خوبه. مخصوصا با دیدن شما.

 مامان اخطاری می ده.

 ـ امیدوارم این طور که می گی باشه.

تازه صبحانه ای که مامان برامون درست کرده رو خوردیم و حاال بابا تو اتاق در حال استراحته و من و مامان این 

 بیرون نشستیم.

 چه بی خبر اومدین؟ـ 

 ـ ناراحتی برگردیم؟

 ـ اِ مامان، این حرفا چیه؟

 ـ خب خواستم سوپرایزت کنم.

 همین جور که دارم از این حرکت انگشتاش گرم می شم می گم:

ـ چه خبر از شمال؟ مامان زیبا و تهمینه اینا چطورن؟ عمو علی نونوا چطوره؟ دیگه کی مونده؟ هان... دایی آرش چه 

 کنی؟ بچه ها و زن دایی...می 

 ـ اِ دختر امون بده منم حرف بزنم. کل روستا رو یه جا می خواد بپرسه.

 می خندم و می گم:

 ـ خب دلم براشون تنگ شده. داره یه ماه می شه که مردم روستا رو ندیدم.

 مامان با یه لحن خنده داری می گه:

به قرآن... اما از تهمینه بگم که براش خواستگار پیدا شده. برادر زن  ـ خب می خواستی این قدر زود نیای تهران. واال

دایی رو که می شناسی؟ با خانوادش اومده بود خونه ی زن دایی اومده اون جا واسه گشت و گذار. پسرش تو اون 

ن صحبت کنن. محوطه می چرخیده که با تهمینه برخورد می کنه. هنوز خود تهمینه هم نمی دونه. قراره ما رفتیم، بر

 مثال من رابط اونام؛ چون بیشتر، اینا رو می شناسم.
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لبخندی برای خوشحالی تهمینه می زنم. تا اون جایی که این خانواده رو می شناسم، می دونم که خوبن. باقیش با 

که درباره ی تهمینه و خانوادشه که اینا رو بشناسن. از همه مهم تر از این خوشحالم که اون حرف های جنبل و جادو 

اینا می زدن، دروغش در اومد و تهمینه به اون چیزی که می خواست رسید. مامان سر من رو از روی پاش بلند می 

 کنه و می گه:

 ـ بلند شو. می خوام غذا درست کنم.

 با حس طعم غذاهای مادر از جام بلند می شم و می گم:

 ـ وای راست می گی؟ چی؟!

اقاال خورشت و مخلفاتش رو درست کنم. تو هم بدو برو به مهوش رو صدا کن و بگو نهار ـ شکمو خانم، می خوام ب

 نذاره که امروز این جا دعوتن.

 لبخندی می زنم و در حالی که چادر سرم می ذارم می گم:

 ـ مامان تارا رو دیدی؟

 ـ آره دیدم. یه کلمه هم به من گفتن بچه ی پرهامه. خدا نگهش داره. فقط زنش...

 شونه ای باال می اندازم و می گم:

 ـ نمی دونم به خدا. فوضولی نکردم.

 مامان دیگه چیزی نمی گه و من هم به سمت در می رم.

 

***** 

غذایی که مامان درست کرده، شامل باقاال خورشت*، کال کباب*، زیتون پرورده*، سیرترشی غلیظ هفت ساله ای 

خوش بوی و درجه یک هاشمیه. به عبارتی می خواد هنر آشپزی خودش رو بار  که با خودش از گیالن آورده و برنج

دیگه به خانواده ی عمو نشون بده. این بین منم همراهیش می کنم و وقت هایی هم که بی کارم تارا رو بغل می گیرم 

بود خرخرم رو از  و نازش می دم. با وجود پرهام می دونم باید چطور بخوابونم و شیرش بدم. هر چند پرهام نزدیک

بجوئه، بس که به من توضحی داد چطور بچه رو نگاه دارم و چطور بهش شیر بدم و چطور بزنم تو پشتش تا آروغ و 

خالصه همه چی. االن هم پرهام تو اتاق کنارمه و به من که تارا رو پام حرکت می دم نگاه می کنه. نگاه خیرش باعث 

ی گردونه و من هم دیگه چیزی نمی گم. اما نمی دونه غم تو چشماش خیلی می شه سر بلند کنم. با دیدنم سر برم

 بیشتر از اون چه که بخواد تالش کنه قابل دیدنه.

 

 

 

 کال کباب    

 

 

 

نعناع، » بادنجان درشت پخته شده و له شده. ) تنوری شده (، دانه های انار ترش به همراه رب انار، سبزى شامل 

ریز شده و تازه، سیر و گردوی له شده و نمک و فلفل. همه ی اینا رو با هم مخلوط می کنیم. « خلواش و چوچاق 
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توضیحات بهتر و بیشتر رو تو نت می تونید پیدا کنید. کال کباب واقعا خوشمزه است و پیشنهاد می کنم امتحانش 

 کنید.

 

 

 

 زیتون پرورده    

 

 

 

اون ها رو با گردوی له شده، رب انار ترش، دونه ی انار ترش یا آب انار، سبزی زیتون ها رو از هسته جدا می کنیم و 

چوچاق که مخصوص استان گیالنه و سیر تازه مخلوط می کنیم. در واقع موادش شبیه به همون کال کبابه. فقط 

کدو می ریزن که بادمجان نداره. چیزی که معموال تو مغازه ها پیدا می شه طعم خونگی اون رو نداره و گاهی توش 

 حجم پیدا کنه. پس خونگی اون رو به شما دوستای گلم توصیه می کنم.

 

 

 

 باقاال خورشت    

 

 

 

 لوبیای خورشی ) پاچ باقال (، شوید خشک یا تر، سیر خام یا برگ سیر، تخم مرغ، ادویه، روغن.

نند ( و همراه با سیر خالل شده یا برگ سیر خرد ابتدا باقالیها را پوست کنده ) از غالت سبز و پوسته دوم جدا میک

شده، با مقداری روغن در قابلمه) یا گمج که ظرفی گلی است و در گذشته کاربرد بیشتری داشته ( کمی سرخ میکنند، 

سپس مقدار کمی زردچوبه و شوید به باقالی اضافه نموده و تفت میدهند. در پایان، یک یا دو لیوان آب به مواد اضافه 

موده و بر روی حرارت مالیم میگذارند، تا وقتی که روغن غذا در روی قابلمه باال بیاید، آنگاه تخم مرغ را اضافه ن

میکنند. در تهیه این غذا از گوشت استفاده نشدهاست، ولی نگران نباشید زیرا تخم مرغ یک جانشین مناسب برای 

گرم ( گوشت با ۰۳که معادل انرژی یک واحد )  کالری است ۵۷گوشت است. انرژی حاصل از یک عدد تخم مرغ 

چربی متوسط است. لوبیای مخصوص باقال قاتق نیز منبع پروتئین گیاهی خوبی است که همراه با تخم مرغ، باعث 

افزایش کیفیت پروتئین غذا در حد پروتئین گوشت میشود. این غذا را هم میتوان با پلو و هم با نان میل کرد. انرژی 

 کالری خواهد بود. ۷/۷۴۷نفر میل شود سهم هر فرد از انرژی  ۷کالری است که اگر توسط  ۷۵۷۲کل،  این غذا در

 پاهام از حرکت و تکون دادن تارا می مونه و می گم:

 ـ پرهام؟

 سرش رو بلند می کنه و می گه:

 ـ هوم؟

 ـ این غم توی چشمات...
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و غم تو چشمام نگاه می کنه و بعد سری تکون می ده. از همون و دیگه حرفم رو ادامه نمی دم. پرهام با همون بغض 

تکون دادن هایی که خبر از بغض سنگینی داره که یه مرد داره. همون مردی که تمام قوانین منعش کردن از گریه 

 کردن و قوانین چه می دونن که مرد هم یه انسانه.

ده؟ این که پرهام با تمام منم منم گفتن هاش و ـ چی رو می خوای بدونی رامش؟ این که هیچی از پرهام نمون

غرورش، زیر پاهای یه زن له شد؟ زنی که حتی بچش رو نخواست؟ این از اون روز تو ذهنته و می خوای همش 

 بپرسی و هیچی نمی گی؟

رانه چه سر می اندازم پایین. انگار بد موقعی اومدم سراغش. انگار بد زخمی خورده و بعد به این فکر می کنم که ت

 نامرده.

ـ سرت رو ننداز پایین رامش. تو هیچ اشتباهی نکردی. از اون روزی که پام رو گذاشتم تو فرودگاه و تو کشورم 

ایران، می دونستم هرکس تارا و منو تنها ببینه می پرسه ترانه کجاست. اما اومدم؛ چون دیگه تحمل اون خاک نفرت 

ش ازم گرفته بود نداشتم. چون نمی تونستم چشم بچرخونم و ببینم که چند انگیز که زن منو، عشق منو با آب و رنگ

تا خونه اون ورتر خانواده ی همسرم دارن برای ازدواج دوبارش حرف می زنن پایکوبی می کنن، اما یه سر نمی یان 

 تا ببینن که من و تارای معصومم در چه حالیم! یه سر به نوه ی خودشون نمی زنن.

. دلم می گیره از نامردی آدما. سر به سمت سقف می چرخونه. یه قطره اشک از چشماش می ریزه سر تکون می ده

بیرون که فوری دست می بره و پاکش می کنه. لبش رو گاز می گیره. دلم براش کباب می شه. تارا که آروم شده می 

شده. آروم و قبل از این که من ذارم زمین و به سمتش می رم و درست جلوش می شینم. به یه نقطه از زمین خیره 

 برای تنها بودنش جمله ای بگم شروع می کنه به گفتن.

ـ خیلی دوسش داشتم. اما اون تحمل یه ذره بی پولی منو نداشت. نموند که خودم رو بکشم باال و بعد از یه ماه از به 

ف اون چه از مالم که همون خونه دنیا اومدن تارا درخواست طالق داد. رامش شکستم. وقتی ازم جدا شد، وقتی نص

بود رو ازم گرفت، وقتی گریه های تارا بلند می شد و من می موندم که چطور بدون بوی گرم تن مادرش آرومش 

کنم... خستم. هنوزم با دیدن تارا یاد اون روزای بارداریش می افتم که مشت می زد به شکمش که تاره سقط بشه. از 

ورزش های سنگین می کرد. واسه همینه که بچم این قدر ضعیفه؛ چون زود به دنیا اومد؛ پله باال و پایین می رفت. 

چون شش ماهه به دنیا اومد و توی دستگاه موند تا نجات پیدا کنه. کجا بود اون عاطفه ی مادری که همه ازش دم می 

رده هیکلم بهم ریخت؟ زدن؟ کجا بود که وقتی بهش نشون دادم که این بچه ی ماست، گفت به خاطر مردشور ب

رامش همه ی مادرای این دوره این قدر بی رحمن یا فقط ترانه با شنیدن بارداریش این جوری شد؟ من و اون که 

همدیگه رو خیلی دوست داشتیم، پس چی شد؟ اون مهر و محبتی که ازش دم می زد چی شد؟ اون آینده ی روشن 

 رفت؟چی شد؟ همش با دیدن یه مرد پولدار تموم شد و 

 لبام رو خیس می کنم و می گم:

ـ آروم باش پرهام. با این حرفا چیزی درست نمی شه. ترانه رفته. تو موندی و تارا و حاال باید روی پای خودت 

بایستی. اصال بهم بگو ببینم، پایه ی یه دور تو همین پارکی که نزدیک خونه س، هستی؟ همون که منو بردین و 

 ف می زنیم و تو هم یه بادی به کلت می خوره و آروم می شی.نشونم دادین. با هم حر

 پرهام نگاه مظلومی بهم می اندازه و بعد بی حرف بلند می شه. کمی می ایسته و بعد می گه:

 ـ می رم آماده بشم.
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 و من در جوابش سری تکون می دم. از جام بلند می شم و می رم سمت کمدم تا چیزی بپوشم. تو همین حین صدای

 خاله و مامان رو می شنوم که می پرسن کجا و پرهام هم بهشون می گه می ریم یه کم قدم بزنیم و بعد صدای در.

یه دست لباس ساده می پوشم و شالم رو بعد از کمی مرتب کردن موهام تو دستم می کنم. طبق عادت حلقم رو که 

ط راه مکثی می کنم و آروم به سمت تارا می رم. تو دستم چرخیده می چرخونم و به سمت در اتاق خواب می رم. وس

 نگاهی به صورت معصومش می کنم و بعد بوسه ای روی سرش می ذارم و زیر لب می گم:

 ـ خیلی نامردی ترانه. این بچه چه گناهی داشت؟

ا بیدار نشه می از جام که بلند می شم، مامان و خاله رو دم در می بینم و جا می خورم. آروم و طوری که با صدام تار

 گم:

 ـ ای وای... ترسوندین منو!

 تازه اون جاست که متوجه لبخندشون می شم و می پرسم:

 ـ چیزی شده؟

 مامان می گه:

 ـ نه بابا، داشتیم می اومدیم پیش تارا، این مهوش بال گرفته یه چیز گفت خندم گرفت. این ته مونده هاشه.

 لبخندی به شادیش می زنم و می گم:

 ـ خیلی خب، من رفتم.

و به سمت در می رم. پرهام هنوز بیرون نیومده، آسانسور رو می زنم بیاد باال و بعد به خودم یه گوشه منتظر پرهام 

 می شم. سر مامان از الی در بیرون می یاد و می گه:

 ـ مامان جان سر راهتون اینا رو هم بخرید.

و کاغذ و پول ها رو ازش می گیرم. با سردرگمی نگاهش می کنم که  نگاهی به کاغذ و پول های توی دستش می کنم

 می گه:

ـ امشب شام می خوایم بریم بیرون. تا ما تهرانیم یه کم این ور و اون ور بریم. تازه عمه اینا هم می یان. بنابراین 

 درست و حسابی خرید کنید.

می بنده، پرهام می یاد بیرون. کاغذ و پوال رو می سری تکون می دم و مامان سرش رو می کنه تو. همین که در رو 

کنم تو کیفم و در رو باز می کنم. پرهام با اخم های تو هم می یاد تو کابین آسانسور به من نگاه می کنه و من هم در 

سکوت به کف آسانسور خیره می شم. تا بریم تو کوچه هیچ کدوم حرفی نمی زنیم. منتظر می مونم که دوباره 

روع کنه و اون هم البد منتظر این که من چیزی بگم. دستام رو تو سینم قفل می کنم و در کنارش قدم خودش ش

برمی دارم. از گوشه چشم هر از چند گاهی نگاهش می کنم. اون هم با آستین کوتاه جذبش و دستای تو جیبش کنار 

که. اخمام تو هم می ره. با خودم فکر می منه. می شه گفت با وجود قد بلند، هم قدیم. قدش درست هم اندازه ی باب

 کنم که چرا بابکم رو با پرهام مقایسه کردم؟

 ـ تو دیگه چرا اخم کردی؟

 ـ هان؟ هیچی. نمی خوای چیزی بگی؟

ـ همه ی حرفام رو زدم. از اون روزی که من پرهام رو همراه تارا دیدم، این اخم شده جزء چهره ی پرهام همیشه 

 داری؟ خندان. تارا دوست
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 اخماش از هم باز می شه و با تعجب می گه:

 ـ این چه حرفیه؟ معلومه که آره. تارا عشق منه. دخترمه، مگه می شه دوسش نداشته باشم؟

 ـ پس چرا با دیدنش اخم می کنی؟

ه نموند. رامش به ـ یاد ترانه و نامردیش می افتم. تارا که اومد، گفتم البد ترانه می مونه. گفتم به عشق بچه می مونه ک

نظرت االن خوشبخته؟ پول تونسته خوشبختش کنه؟ گاهی با خودم فکر می کنم که نکنه زندگیش خراب بشه و بعد 

به خودم تشر می زنم که به من ربطی نداره. موقعی که داشتم برگه های طالقمون رو امضا می کردم گفت می دونی 

ا تو زندگی کنم. من از اولش هم یه زندگی خوب داشتم و با فقر و پرهام، تو آدم خوبی هستی، اما من نمی تونم ب

 بدبختی نمی تونم کنار بیام.

ـ ترانه حتما احساسات مادرانه رو تو خودش کشته؛ وگرنه هیچ مادری بدون بچش زنده نمی مونه. تاب نمی یاره که 

 بدون بچه زندگی کنه.

 سرش رو به جلو می چرخونه و آروم می گه:

؟ اون حتی یه دقیقه ی کامل هم به تارا نگاه نکرد. همون چند ثانیه که چهرش رو دید اون چرت و پرتا رو ـ چطور

 گفت.

ـ ترانه، تارا رو مانع خوشختی خودش دیده. یه زن وقتی باردار می شه، هیکل و زیباییش به هم می ریزه و ترانه اینا 

این قدر زیباست که هر جا و هر مکان معروفی که قدم می  رو نمی خواسته. یادمه وقتی می خواستی بگیریش گفتی

ذاره همه فکر می کنن که مدله. اما یه چیزی پرهام، حرف زدن درباره ی اینا همه نبش قبری از خاطراته. خاطراتی 

 که باید به دست فراموشی بسپری. خونه هم بهت گفتم که زندگی در جریانه. ترانه رفته و تو موندی و تارا. نذار

تارایی که این قدر دوسش داری، حاال که مادش نیست، طعم نداشتن پدر رو بچشه و لحظه به لحظه که بزرگ می شه 

 حس کنه یتیمه.

لب هام پرهام رو لبخند تلخی می گیره. از اون لبخند ها که پشتش هزار تا حرفه. از اونا که فقط برای پایان دادن و 

وجودش پر از غمه و این رو من از صدقه سری حضور بابکم تو زندگی می  نشون دادن خوشحالیه، در حالی که تو

دونم. تصمیم می گیرم که با اون همه خرید مامان اینا، یه روز خوب بسازم. کاغذ رو از تو جیبم بیرون می کشم و 

 جلوش می ایستم. از این حرکت یک دفعه ایم می مونه و بعد می گه:

 ودما.ـ چته؟ ترسیدم بابا. تو فکر ب

 ـ این رو دیدی؟

 ـ این چی هست حاال؟

 و همزمان برگه رو ازم می گیره. با باز کردنش و دیدن اون همه خرید خندش بیشتر می شه و می گه:

 ـ اینا چیه؟

ـ دیدن دو تا آدم، البته بال نسبت من و شماها، بیکار و االف دارن می رن بیرون، گفتن چه بهتر که خریدا رو بندازیم 

 ردن اینا. یه مقدار هم پول دادن. بریم خرید که تا خود غروب کار داریم.گ

 ـ امان از این بیرون رفتن ها. بریم.

 دوباره کنارش راه می افتم. کمی بعد پرهام به حرف می یاد.

 ـ رامش تو چرا همیشه رنگ لباس هات تیره س؟
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 سری خم می می کنم و با دیدن رنگ لباسم می گم:

 رو خودت می دونی.ـ دلیلش 

 ـ بخاطر بابک؟ فکر نمی کنی دو سال مدت زمان خوبی باشه برای فراموشی غمش؟

 تندی نگاهش می کنم و می گم:

 ـ غمش هر روز تو وجودم عین روز اول جوونه می زنه. نمی تونم فراموشش کنم.

مجبور می کنم که اشک نباشه. خنده باشه و می یاد بغضم بشه اشک که به یاد خوابم باز نهیب می زنم و باز خودم رو 

 و باز هم می شم مثل پرهام. پرهامی که برای پنهان کردن غمش لبخند می زنه.

 ـ غمت با پوشدیدن لباس باید نشون بدی؟

ـ خب دلم نمی ره که بعد از اون لباس رنگی بپوشم. دلم خیلی براش تنگ شده پرهام. خیلی وقته سر خاکش نرفتم. 

 رس اون خانواده ی... لعنت به این زندگی.اونم از ت

 و سرم رو پایین می اندازم.

ـ اگه بخوای امروز بعد از انجام خرید ها و قبل از رفتن به گردش باهات می یام. هرچی باشه بابک به جز این که 

 شوهر تو باشه، یه برادر برای من هم بود.

 لبخندی برای قدردانی می زنم و بعد می گم:

 ی خوبه. خیلی خوب.ـ خیل

قدم زنان به سمت خیابون اصلی می ریم. پامون به پارک نرسیده به میوه فروشی و قصابی و خوار و بار فروشی باز می 

 شه. خندم می گیره و می گم:

 ـ قرار بود دو نفری برای عوض شدن حال بیایم بیرون، نه برای کار کردن. عجب حالی داریم عوض می کنیم.

 زنه و می گه: لبخندی می

 ـ بی خیال بابا. مهم نیست.

و وارد اولین میوه فروشی بزرگ سر راهمون می شه. مرد فروشنده با دستمال دور گردنش میوه ها رو پاک می کنه و 

نگاهی به ما می اندازه. یه بفرما آبجی و داداش چاشنی نگاهش می کنه و بعد منتظر می مونه. پرهام که از همون اول 

 ست رو از من گرفته و برنگردونده، لیست رو باز می کنه و با نگاهی می گه:راه لی

 ـ سالم، لطف کنید از تمام اینایی که تو این لیسته بهمون بدین. لطفا از بهترینا باشن.

 مرد اخمی می کنه. اخم ناراحتی نه. از اون اخم های تفکری که هر کسی می کنه. منتظر بهش نگاه می کنم. نگاهی به

 لیست می کنه و بعد با صدای بلند داد می زنه:

 ـ اصغـــــــــر؟

فریاد بلندش باعث می شه صورتم جمع بشه. پشتم رو به مرد می کنم و خودم رو با میوه مشغول نشون می دم و 

اعث می منتظر می شم اصغر نامی که مرد صدا می کنه بیاد و این دیگه داد نزنه. چند لحظه بعد، صدای پسر جوونی ب

 شه برگردم. یه پسر سیه چرده و الغر.

 ـ بله آقا؟

 ـ سفارش آقا و خانوم رو براشون جمع کن و تحویل بده.

 رو می کنم به پرهام و می گم:
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 ـ تا این جمع کنه، تو برو از خونه ماشین رو بیار. این جوری جونمون در می یاد تا خونه.

 سری تکون می ده و می گه:

 ـ پس تو چی؟

 ـ من می مونم دیگه. برو و زود بیا.

 اخمی می کنه که با لبخند می گم:

ـ غیرتی بازی های قدیمت رو هم بذار کنار. هم من، هم خودت، دیگه اون جوون های پر از شور و شوق گذشته 

 نیستیم. تازه، کسی منو نمی خوره این جا. برو.

و می ره. با رفتنش به سمت بچه می رم که داره میوه ها رو می دیگه می مونه چی بگه. پس شونه ای باال می اندازه 

ریزه تو مشما. یکی یکی اونایی که می ریزه رو چک می کنم که مبادا خراب باشن؛ چون مامان رو می شناسم و می 

 دونم که تو این موارد چقدر حساسه.

ر می گیرن، از تو جیبم پول هایی که وقتی میوه ها تو مشمای مشکی و سفید و رنگی جلوی روم و روی ترازو قرا

 مامان داده رو در می یارم و می گم:

 ـ چقدر می شه آقا؟

 ـ قابل نداره آبجی؟!

با همون لبخندی که رو لبمه تشکری می کنم و مردم قسمت رو می گه. باز دوباره فریاد اصغرش بلند می شه و گوش 

 . انگار این پسر بچه کره که این جوری صداش می کنن.بیچاره ی منو مورد لطف قرار می ده. خندم می گیره

مشماها رو اصغر می ذاره دم در مغازه و همون موقع پرهام سر می رسه. در حالی که به سمتم می یاد تا کمکم کنه می 

 گه:

 ـ حساب کردی؟

 ـ آره. پول هایی که مامان داده کافی بود.

دو سوار می شیم. کار خرید باقی وسایل که بیشترشون برای شامه با  وقتی بسته ها رو تو صندوق عقب می ذاریم، هر

ماشین راحت تر انجام می شه و بعد از یک ساعت، این منم که دارم لیست رو نگاه می کنم و مواد رو چک می کنم و 

کارم، کاغذ  اونایی که خریدیم رو چک می کنم. پرهام هم کنارم دونه دونه اونایی که می خونم رو می شمره. انتهای

رو مچاله می کنم و نگاه می کنم به صورت پرهام تا ببینم اون چیزی که قولش رو داده، یادش هست یا نه؟ با دست 

 نشون می ده که سوار ماشین بشم. بی حرف خودش به سمت بهشت زهرا می ره.

وندن فاتحه می ره و من به همون چهار گوش معروف و می رسیم و پرهام با دیدن قبرش آهی می کشه و بعد از خ

می مونم بار حرف های روی دل مونده و بار اشک هایی که نباید بریزن، چون قول دادن و شکستن قول یعنی 

 نامردی.

 

***** 

با چشمایی که قرمز شدن از جام بلند می شم، این قرمزی از گریه نیست، از فشار نریختن اشک هاست. از سردرده 

بگه بهم کمک می کنه سوار بشم. خودش هم می شینه. سر پایین می اندازم و منتظر می  و پرهام بی اون که چیزی

 شم که راه بیفته که ماشین یه تکون می خوره و می ایسته. پرهام می خواد چیزی بگه که سر بلند می کنم و می گم:
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 ـ پس چــ....

که منفجر بشم. برمکه، برادر بابک. با اخم  حرف تو دهنم خشک می شه. اخمام تو هم می ره و حس می کنم که االنه

های درهم و دست به سینه جلوی ماشین ایستاده. تپش قلبم تند می شه. از بیزاری تند می شه. از طعم تلخ نفرت تند 

 می شه. حرص می خورم و می گم:

 ـ لعنتی!

ار کردم از نفرت بود و حاال از اما دیگه مثل اون موقع که اون جرات رو به خودش داد نمی ترسم، سری قبل که فر

 همین نفرته که نیرو گرفتم که این مزاحم رو برای یک بارم شده سر جاش بشونم.

از ماشین که پیاده می شم، بدون هیچ مهلتی شروع می کنه به افترا بستن. شروع می کنه به توهین هایی که ذات 

 دم و من رو تو اوج عصبانیت متعجب می کنه.کثیفش می یاد. می گه از چیزهایی که یک بار انجامشون ندا

ـ به به، رامش خانم؟ من بهت گفتم، زدی تو صورتم، من عاشق شدم، چرت و پرت بارم کردی، واقعا این جوجه 

لیاقتت رو داره؟ نتونستی بمونی؟ نتونستی بی سایه ی سر بمونی؟ می دونه اینی که می یای سر خاکش شوهرته؟ می 

 دونه با توی هـ...

هرجایی یی که می خواد بگه تو دهنش می مونه. تو همون ذهن بسته با یه چک از طرف من می مونه. چکی که باعث 

 می شه پرهام به حرف بیاد.

 ـ چی می گی آقا؟ اصال تو کی هستی؟

 برمک بی توجه می شه به پرهام. انگار یه حشره کنار گوشش حرکت کرده باشه بی توجه دستی تکون می ده و به

من نگاه می کنه. من اما... سکوتم رو با حرف هایی می شکنم که بسوزونم. اخم هام رو تو هم می کشم و با لحنی که 

 تو این دو سال، برای فرار از تهمت های ذهن های بسته ای چون برمک کشیدم می گم:

رون. یه بار، اونم ـ خوب گوش کن برمک. خوب گوش کن و یک بار برای همیشه پات رو از زندگی من بکش بی

زمانی که بابک زنده بود پات رو از گلیمت درازتر کردی. هرجایی تویی و اون ذهن خراب مثل خودت. هرجایی 

تویی و اونایی که حرفات رو باور کردن و دو سال به جرم نکرده لعن و نفرینم کردن. زندگی با بابکم رو به من 

ه خاطر موهای بیرون اومده از شالم بهم زدن، در حالی که به کوفت کردن. چپ و راست انگ بی دین بودن رو ب

همین دین که ازش دم می زنی، به اون قرآنی که می گه من هفت الیه در هفت الیه ام، از میون اون آیاتی که بیش از 

هاتون به  چند بار توش اشاره کرده قضاوت نکنید، تامل کنید، فکر کنید عمل نکردین. نام مسلمون رو با کثافت کاری

 گند کشیدید. چی می گی تو؟ چی می گی مردک؟

 با این حرفم دستم رو به تخت سینش می کوبم. می یاد حرف بزنه که یه قدم دیگه می رم جلو و می گم:

ـ هـــــــــیس، ساکت شو. من احتیاجی به سایه ی سر ندارم. احتیاجی به توضیح دادن به تویی که ذهنت خرابه 

. من یه زنم احتیاجی مردی مثل تو ندارم. حداقل به آدمی مثل تو احتیاج ندارم.من آدمم برمک، یکی ندارم. من منم

که تنها فرقش با تو زن بودنشه و صد البته ذات خراب تو که من ندارم. بابک مردم بود، بابک عشقم بود چون می 

 د.گفت گام به گام کنارت قدم برمی دارم. ذهنش عین توی عوضی پوسیده نبو

 

 دست می برم باال و با انگشت اشاره و اخطاری بهش می گم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

8 1  

 

ـ به همون خدا که بابکم رو ازم گرفت قسم، یه بار دیگه، یه بار دیگه اون دهن کثیفت رو باز کنی و هر چیزی که 

م. پس ساکت الیق ذهن خرابته به من نسبت بدی، به این حال االنم نمی مونم و اون جور که الیقته باهات حرف می زن

 شو.

برمی گردم. به سمت ماشین می رم. در ماشین رو باز می کنم و می خوام سوار بشم که دستش رو روی بازوم حس 

 می کنم. همون دست خشن و چاق. بازوم رو بیرون می کشم و خشمگین برمی گردم. کامال حق به جانب ایستاده.

 ـ هی، حرفات رو می زنی و می ری؟

 ت می برم و گوشیم رو از تو جیبم بیرون می یارم.بی توجه بهش دس

 ـ گوش کن به من رامش... من دوست دارم. من هنوزم پای عشقت موندم.

 ـ به من نگاه کن رامش... بگو تو هم...

 چند لحظه بعد مرد پشت خط می گه:

 ـ بفرمایید؟

 ـ الو، سالم.

 همه به حرفام عمل می کنم می گم:خوب می دونم با کجا تماس گرفتم، اما برای این که بف

 ؟ لطف کنید به این آدرسی که می گم بیاین. یه آقایی...111ـ پلیس 

گوشی رو از دستم می کشه و پرت می کنه رو خاک و گوشی نازنیم جلوی چشمام پرت می شه توی حوض مربعی 

 رهام می یاد جلو.شکلی که توش آب جمع شده. قبل از این که بخوام داد بزنم متوجه می شم که پ

 ـ هی آقا... چته؟ عین چی سرت رو انداختی و اومدی جلوی ماشین و مزاحم می شی؟ رامش با تو بود. گمشو دیگه!

 ـ به تو چه جوجه؟ به تو چه ربطی داره؟

 ـ مردک مگه خودت ناموس نداری؟ االن حالیت می کنم.

که عکس بابکم نابود شده. گوشی رو که صفحش پر از و حمله می کنه به سمت برمک و من با خودم فکر می کنم 

آب شده برمی دارم و به تصویر نامفهوم بابک خیره می شم. دلم می گیره. می گیره و رفته و رفته این غم می شه 

خشم. با اون هیکل گندش پرهام رو هل می ده و پرهام کمی عقب می ره. به سمتش می رم و بین هر دوشون می 

 برخورد هر مشتی با جیغ می گم: ایستم و قبل از

 ـ برو بمیر برمک. حالم ازت به هم می خوره. گمشو از جلوی چشمام.

 مشتش رو پایین می یاره و با همون اخم های درهمش می گه:

 ـ رامش... من...

آدمی که  ـ خفه شو برمک. اسم منو به اون دهن کثیفت نیار. گفتم گمشو از این جا. تو یه آدم حرمت نشناسی. یه

حرمت برادر نمی شناسه. تو یه کثافتی... به خدا خسته شدم از دستت. من نمی خوام دیگه قیافه ی نحس و کثیفت رو 

 ببینم.

 دستی تو موهاش می کنه و می خواد چیزی بگه که پرهام می یاد جلوم و می گه:

 ـ شنیدی که چی گفت؟ برو.

 برمک دوباره عصبی می شه.

 ربطی داره؟ تو چه کاره حسنی؟ ـ اصال به تو چه
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ـ من هیچ کسش نیستم. حرف حرف خودشه. می فهمی این حرفا رو؟ می گه نمی خواد چشمش به چشت بیفته. 

 گمشو دیگه!

 برمک دوباره تو چشمام نگاه می کنه. لبام رو با نفرت جمع می کنم و تف می کنم روی زمین. درست کنار پاش.

د عقب عقب می ره. دوباره به دست خیسم نگاه می کنم و صفحه ی خاموش گوشیم. با نگاهی به زمین می کنه و بع

حرص و در حالی که زیر لب به جون برمک نفرین می کنم و رو گوشی رو با بغض فوت می کنم. فوت می کنم که 

ان بده. بهم توان مبادا بغضم بشکنه. سر دردم بیشتر شده. از فشاری که رومه کمرم داره خم می شه. خــــدا بهم تو

 بده.

 ـ رامش؟

 جوابی بهش نمی دم. خدایا قسمت می دم توان بده. مثل همیشه بهم توان بده.

 بی حرف گوشی رو از دستم می گیره و می گه:

ـ بده من، برو بشین تو ماشین. به کسی هم نمی گیم چی شده! دست من می مونه، مامانت اینا هم گفتن گوشیت 

شه، بگو دادیش به پارمین. گوشیش شکسته. رفتیم خونه همه چیز رو به پارمین می گم که مبادا کجاست و چرا خامو

 سوتی بده. خودت رو هم ناراحت نکن. مطمئن باش امانت دار خوبی هستم.

تن و جون خستم رو به سمت ماشین می کشونم و در حالی که با دست شقیقه هام رو می مالم نفس های عمیق می 

 راه می افته و من چشم می دوزم به مکانی که می دونم قبر بابک اون جاست و می گم: کشم. پرهام

 ـ چرا برمک یه کم از خوبی های تو رو نداره؟

 

***** 

سنگینی نگاهی رو روی خودم حس می کنم. سر بلند می کنم و می بینم که سورنا با اخم زل زده به صورتم. با نگاهم 

رو برمی گردونه. نگاهم رو می چرخونم به چهره ی یاسمن که ساکت به حرف های پوزخندی می زنه و نگاهش 

مامان گوش می ده و هر از چند گاهی هم اظهار نظر می کنه. مهلتی نمی مونه که نگاه سورنا رو تحلیل کنم. چون عمه 

 با دست بازوم رو می گیره و می گه:

 ـ خوبی عمه جان؟

 شده، ولی هنوز درد می کنه و لحظه به لحظه منو عصبی تر.لبخندی می زنم. سردردم کمی خوب 

 ـ خوبم عمه.

 و دوباره سر می اندازم پایین. پارمین بازوم رو می کشه و می گه:

 ـ رامش یه چیز بگو به اینا. جوونا رو بلند کن بریم ددر.

 لبخندی می زنم و می گم:

 ـ تو یه جا بند نمی شیا.

 اینا عین خاله خان باجیا نشستن فقط با هم حرف می زنن. اَه...ـ خب حوصلم سر رفت. چیه 

 ـ آره مادر... برید بچرخید.

 دوباره به سمت عمه برمی گردم و دهن باز می کنم که چیزی بگم که عمه پیش دستی می کنه.

 ـ سورنا جان، مادر، بلند شید با رامش و بچه ها برید بچرخید.
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 ا در می یاد. چرا سورنا؟ چرا نگفت یاسمن؟زنگ های اخطار تو گوشم به صد

 سورنا نگاهی به صورتم می کنه و باز پوزخند می زنه.

 ـ ولی من حوصله ی گشت و گذار ندارم.

 و دستش رو پشت یاسمن می ذاره و به عبارتی یاسمن رو تو آغوش می کشه.

ار کردم که بیاد؟ مگه من حرف زدم که اخمام تو هم می ره. این پوزخند برای چی بود؟ برای من؟ مگه بهش اصر

 بیاد؟ ابرویی باال می دم و بی توجه به پرهام می گم:

 ـ پاشو پرهام. پارمین پاشو.

 نگاهی به یاسمن که نگاهش عین شوهرش مثل یه تیکه یخه می گم:

 ـ یاسمن جان شما نمی یای؟

 یاسمن نگاهی به سورنا می اندازه. خشک می گه:

 ا جان هم می یاد.ـ می یام. سورن

 ابرویی باال می اندازم. پشت سرش لبخندی می زنم و بعد در حالی که سرم رو به سمتی خم می کنم می گم:

 ـ بفرمایید. خوشحالم می شیم.

و دست پارمین رو می گیرم و بلند می شم. پرهام تارا رو به دست خاله می ده و خاله اون رو تو آغوشش می گیره. 

 می زنم و می خوام حرکت کنم که پارمین می گه: لبخندی بهشون

 ـ رامش؟

 نگاهش می کنم که ادامه می ده.

 ـ اینا چرا این طورین؟

 ـ چطوری؟

 ـ این رفتارا... پسرعمت و زنش رو می گم. زیادش خشکن.

 با به یادآوری رفتار پرهام لبخندی می زنم و می گم:

 لش کن.ـ بی خیال. این جا همه با هم درگیرن. و

 پرهام نزدیک ما می شه و می گه:

ـ من از دوستم سوال کردم. گوشیت درست بشو نیست. یکی دیگه بخری بهتره؛ البته هنوز نشون ندادم بهش و 

 پشت تلفن براش تعریف کردم چطور خورده زمین و اونم...

 دست می برم باال و به یاد می یارم کار برمک وحشی رو و بعد می گم:

 یال پرهام. فهمیدم. باید قید گوشی نازنینم رو بزنم. این خانواده همیشه با من دشمن بودن.ـ بی خ

سورنا و یاسمن می رسن و ما هم از هم فاصله می گیریم. پارمین، همین جور که راه می ریم، پیشنهاد می ده که بریم 

وق شروع می کنه به تعریف کردن از رقص ته پارک و رقص نور و آب رو ببینیم و همگی قبول می کنیم. پارمین با ذ

نور و من هر از چند گاهی با تکون دادن سر همراهیش می کنم. پرهام هم مثل اکثر اوقات سکوت کرده و چیزی 

 نمی گه.

لحظات با حرف زدن های پارمین می گذره که ما می رسیم به اون جا. عده ی دیگه ای هم مثل ما اون جا هستن و در 

 ون جان. به پارمین می گم:حال تماشای ا
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 ـ مگه تازه این جا رو درست کردن.

 با لبخند می گه:

 ـ اوهوم.

و بعد بی توجه به من و بقیه نزدیک رقص نور می شه و ذوق رده به حرکاتش نگاه می کنه. لحظاتی که می گذره، 

آروم گردنم رو می  چشمام و گردنم درد می گیرن و من مجبوری سر خم می کنم که کمی خوب بشن. آروم

چرخونم که نگاهم می خوره به یاسمن که سرش رو چسبونده به بازوی سورنا و خیره شده به رقص نور و آب. این 

قدر خیره که متوجه نگاه خیره ی من نمی شه. می ذارم کمی اون جا بمونیم و چد دقیقه ی بعد که دیگه چیزی برای 

مون حرکات اولیه س، به سمتشون می رم. با نزدیک شدنم یاسمن به نشون دادن وجود نداره و همه چیز تکرار ه

سمتم برمی گرده. لبخند چند لحظه پیشش می ره و بیشتر می چسبه به سورنا و اون چهره ی شاد می شه چهره ای 

 سرد.

 ـ پسرعمه یه کمی این خانومت رو به ما قرض می دی؟

 و نگاهی به یاسمن می کنم و می گم:

 ـ می یای؟

یاسمن به سورنا نگاه می کنه و قبل از این که اون چیزی بگه سرش رو خم می کنه و من کمی ازشون فاصله می گیرم. 

در گوش سورنا چیزی می گه و به سمت من می یاد. هم گاه با هم راه می ریم به سمت پارمین. از کنار پرهام که رد 

 می شم می گم:

 ـ می ری پیش پسرعمم که تنها نمونه؟

رهام با گفتن باشه می ره سمت سورنا. پارمین با دیدن ما سری تکون می ده و از حرکات ذوق زدش کم می کنه. به پ

 پارمین می گم:

 ـ بریم؟

اونم با تکون دادن سری قبول می کنه و کنارم راه می یاد. دست می برم و دست پارمین و یاسمن رو می گیرم. 

 و به سمتش کج می کنم و آروم می گم:یاسمن متعجب نگاهم می کنه که سرم ر

ـ چرا این قدر با من سردی؟ اگه نگرانی که من بخوام زندگی تو و سورنا رو بخاطر اون عالقه ی چند سال پیشش که 

 االن حتی چیزی ازش به یادم نیست خراب کنم، اشتباه کردی. من اون آدم نیستم.

 خمی نداره؛ اما هنوزم ساکته. این بار می گم:یاسمن متعجب می شه و خیره خیره نگاهم می کنه. ا

 ـ به این که با هم دوست باشیم فکر کن. خوبه.

 با این حرفم سر به زیر می اندازم و سعی می کنم سردردم رو فراموش کنم تا کالفه نشم.

 

***** 

رم. روی زمین و کنار یخچال رخت خواب بابا و مامان رو می اندازم و می رم آشپزخونه تا یه لیوان آب و مسکن بردا

کوچیک داخلش می شینم و به فکر می رم. قرص رو می خورم و آب رو یه دفعه سر می کشم. لیوان رو کنارم می 

 ذارم و با دو دست شقیقه هام رو فشار می دم. با صدای مامان تو جام می پرم.

 ـ چی شده؟
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 نگاه خسته ای بهش می اندازم و با نیمچه لبخندی می گم:

 «نمی خوای بخوابی زن گیلک؟ » ـ چیزی نیست. نُوخوای بُخوسی گیلِ زن؟ 

 لبخندی می زنه و لیوان آبی برمی داره و می گه:

 ـ مثل همیشه، غمات رو پشت لبخندت پنهان می کنی که کسی نفهمه.

 لبخندم این بار رنگ تلخی می گیره و از جا بلند می شم و می گم:

 مشکلی ندارم. ـ به جون خودم من هیچ

 

این به جون خودم ها، تاثیری روی نگاه نگران مامان و قلب داغونم نداره. نمی دونم چرا به لبم می یاد؟ تو می دونی 

چرا من می خوام به همه بفهمونم که آرومم؟ که قویم؟ که... هزار هزار که از ذهنم می گذره و در نهایت به هیچ 

 نمی رسن و تو همون عمق تاریکی گم می شن. سرانجامی به جز بی نهایت تاریکی

سر به زیر لیوان رو می ذارم سر جاش و قصد می کنم که برم بیرون. اما یه حرف که زیر زبونی از مامانی که پشتش 

 به منه بیرون می یاد، باعث می شه آتیش بگیرم.

 ـ بازم برو. برو تو اتاقت. عیبی نداره.

 که روی هم می شینن فشار دست هام. و یه آه پر از سوز و چشمای من

بابا آروم سر جاش خوابیده. نگاهی بهش می کنم و خم می شم روی گونه ی پر از موهای سپیدش و آروم یه بوسه ی 

دخترانه می ذارم روش و لبخندی به چهرش می زنم و به سمت اتاق خواب می رم. در اتاقم رو می بندم. آروم سمت 

می رم. از میون تاریکی و نور ماه خیره می شم به دخترک توی آیینه. به صورت ساده و آیینه دیواری توی اتاق 

 دخترونه اش و لبخندی که معلوم نیست واقعیه یا دروغی؟ دست می ذارم رو سر شونه هام و یه نفس عمیق می کشم.

 ایـن جـا "

 زنی در آییـنـه ایـسـتـاده

 کـه از تـمـام ایـن دنـیـا

 ـه ای بـودنِ تـصـویـری را مـی خـواهـدفـقـط لـحـظ

 "کـه از پـشـت، عـرض شـانـه هـایـش را در بـر گـرفـتـه بـاشـد! 

نفسم رو عمیق می کنم و چشم هام رو می بندم. حس بودن دوبارش رو با تمام جونم و ذهنم تصور می کنم. بین 

به این دنیا و یه بار دیگه حرف هام رو باهاش بزنم.  دوراهی زندگی و مرگ می ایستم که یه بار دیگه مَردم رو بیارم

حرف هایی که هیچ کدوم به هم ربط ندارن و فقط فقط خودش می فهمه که چی می گم؛ اما نه با زبون، بلکه با ذهنم و 

فکرم. میون تجدید خاطره ها لبخندی روی لبم سبز می شه که باعث می شه کمی از اون حال داغونم بیرون بیام. 

که فکر می کنم، می بینم از خواب بابک به بعد کمی تحملم برای گریه نکردن بیشتر شده. روی تشکم دراز  خوب

می کشم و سعی می کنم بخوابم. میون تالشی که برای خوابم دارم، یاد رفتار و کردار یاسمن می افتم. تا زمانی که از 

نظرم می گرفت و من با وجود خنده هایی که می  پارک خارج بشیم، نگاهش روی من می چرخید و متفکر گاهی زیر

اومدن تا روی لبم بیان، خودم رو کنترل می کردم که ناراحتش نکنم. از این که اولین قدم رو برای بهتر کردن روابط 

بین خودمون برداشتم خوشحالم. یاد اخم های سورنا دوباره اخم می یاره به چهرم. یاد چند سال پیش و گیر بودن 
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ش از حد سورنا می افتم. به همون دوران پر از غرورم که دلم می خواست بینی همه رو به خاک بمالم با اون های بی

 غرور سر به فلک گذاشتم.

 ـ رامش سالم. "

 ـ ای بابا، بازم تو؟

 ـ تا اون جا که من شنیدم، جواب سالم واجبه.

 :برمی گردم سمت درخت های پر از شکوفه ی خونه ی عمه و می گم

 ـ واجب برای آدمی که حداقل روزی یه بار ببینیمش، نه آدمی که ثانیه ای رهات نکنه.

 ـ خیلی بی انصافی به خدا. چرا با من این همه سردی؟ چرا نمی فهمی دوست دارم؟

 ـ از بخت بد منه دیگه!

 این رو زیر لب می گم، جوری که اون نشنوه.

 ـ رامش؟

 می گردم و می گم:کمی عصبی می شم و به سمتش بر

 ـ چیه سورنا؟ راحتم بذار. من ازت خوشم نمی یاد.

 ـ چرا؟ مگه اشکال من چیه؟ چرا...

ـ می خوای بدونی؟ خیلی خب، خودت خواستی! تو زندگیم از دو تا مورد بدم می اومد، یکی پسری که ابرو برداره و 

ن، تویی که ادعای عاشقی داری، همه ی این موارد رو با مو بلند کنه، یکی هم این که پسر الغر باشه. که از بخت بد م

هم داری. مگه من دل ندارم که یه پسر خوشتیپ و خوش قیافه بشه همسر آیندم؟ فهمیدی؟ ازت بدم می یاد. بخاطر 

این ظاهر مسخرت. نمی بینی چقدر بچه های فامیل مسخرت می کنن؟ بخاطر اینه که دنبال منی همش. از بس که من 

ل نمی دم و تو از رو نمی ری. یه کم خودت رو درست کن. صد البته اگه خودت رو درست کنی هم من بهت بهت مح

 عالقه ای ندارم. کال ازت بدم می یاد.

 "و بعد سورنای بیچاره و متعجب رو همون جا می ذارم. 

تم و می تونستم نرم تر از اون روز با خودم فکر نکردم که با سورنا چه کردم. فکر نکردم غرورش رو به بازی گرف

این ها باهاش صحبت کنم. فکر نکردم سورنا هم جوونه و همه ی این فکر نکردن ها باعث شد سورنا از این رو به 

اون رو بشه و حالش از منی که عاشقش بود به هم بخوره و بشه سورنای االن. عمه اما... هیچ وقت از ماجرای عشق 

د. اون هم به نظرم راضی به این ازدواج نبود. یعنی حداقل من این طور فکر می افالطونی فرزندش به من حرفی نز

 کنم.

 

***** 

بی هدف تو خیابونا با ماشین بابا می چرخم. امروز هر سه سر خاک بابک بودیم و پدر و مادرم بعد از مدت ها با تنها 

همین بعد خوندن یه فاتحه تو ماشین دامادشون خلوت کردن. دوست نداشتم حرف هام رو پیش اونا بگم، واسه 

نشستم. بابا و مامان رو دم در پیاده کردم و حاال خودم بی هدف و بی حوصله تو خیابونا می چرخم. به بهانه ی خرید 

مانتو اومدم بیرون. یه مانتوی مشکی ساده برای محیط پر از دردسر دانشگاه و همچنین خرید یه گوشی ساده برای 

ین بدون گوشی نمونم. دم در اولین پاساژ سر راهم که پر از مغازه ها مانتوست توقف می کنم. خودم که بیش از ا
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شال قهوه ای رنگم رو، روی سرم تو آیینه مرتب می کنم و دستی به صورتم می کشم و از ماشین پیاده می شم. به 

ارد اولین مغازه می شم و مانتوهای رنگ و وارنگ پشت شیشه ها خیره می شم. هیچکدوم به دلم نمی شینن. و

دقایقی بعد، بی حوصله و دمغ با یه مانتوی مشکی و خوش دوخت خارج می شم. زن فروشنده با اصرار بهم مانتوهای 

رنگی رو نشون می داد و می گفت که کدوم تن خورش برای من خوبه و من هیچ کدوم به دلم نمی نشست. رنگ ها 

 دن و همه ی رنگ های ترکیبی و زشتی و سیاهی بودن.جلوی چشمام، خیلی وقت بود که مرده بو

دوباره می رونم. این بار به مقصد گوشی فروشی که پرهام معرفی کرده. یه گوشی ساده انتخاب می کنم که هم با 

 پولم بخونه و هم کارم رو راه بندازه، تا بعدا یه گوشی بهتر بخرم. زیر لب برای آروم کردن خودم می گم:

 ه. عکس بابک رو تو کامپیوتر ببین. چیزی نمی شه که!ـ عیب ندار

و همین جمله کمی آرومم می کنه. می تونم پول گوشی رو از برمک بگیرم و پول خسارت رو هم؛ اما دلم نمی خواد 

ذره ای از پول کثیف اون مرد وارد زندگیم بشه. باز زیر لب فحشی نثارش می کنم و منتظر می شم که مرد کارهای 

 به ضمانت نامه رو بکنه. نگاهی بهم می کنه و همراه لبخند شیطونی می گه: مربوط

 ـ اگه مشکلی داشتید به این شماره زنگ بزنید.

و کارت کوچکی رو که انگشتش روی شماره ی موبایله به سمتم می گیره. بی تفاوت نگاهش می کنم و هم کارت و 

و خم کردن آروم سرم از مغازه خارج می شم. هیچ عکس هم جعبه ی گوشی رو برمی دارم. با گفتن یه تشکر 

 العملی به شماره و کارت و اشارش برای قبول شماره نمی کنم. بذار تو فکر این بمونه که قبول کردم.

نیشخندی می زنم! این گوشی ساده که شکل احمقی هم داره دیگه چه مشکل و سوالی برام به وجود می یاره که 

بهانه ی بهتری پیدا نمی شه یعنی؟ سری تکون می دم و سوار ماشین می شم. حین روشن  بخوام بهش زنگ بزنم؟

کردن به کارت نگاه بی اهمیتی می اندازم و بعد اون رو به ته کیفم پرت می کنم. فوری سیمم رو داخلش می ذارم و 

م و خیابون های شهر هزار گوشی رو روشن می کنم. بعدم گوشی رو داخل کیفم می ذارم و راه می افتم. باز هم من

چهره و تنهایی. تنهایی که نتونستم بهش عادت کنم. دوسش دارم واسه این که کسی کاری به کارم نداره، اما عادت... 

 محاله!

 این روزها زنـدگـی ساده نیست "

 سخت است قبول این که تقدیـرم این بوده

 "باور کن به این فاجعه نمـی توان عادت کرد! 

 

**** 

بوسه ای روی گونه ی مامان می ذارم و به توصیه های مادرانش که از موقع اومدن به تهران چندین برابر شده گوش 

می دم. بابا داره با دستمال به قول خودش رخشش رو تمیز می کنه که برای برگشت به دیارمون آماده باشه. نگاهم 

ه، کیف دستش رو روی صندلی عقب می ذاره و درش رو بین این دو تا در گردشه. حرف های مامان که تموم می ش

 می بنده. بابا به سمتم می یاد و می گه:

 ـ گل دختر من حالش که خوبه؟

 سری به تایید تکون می دم و بابا با خنده ی آرامشبخشش می گه:

 ـ قوالیی که تو شمال به من دادی رو که فراموش نکردی؟
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 می گم:ابروهام رو از تعجب می دم باال و 

 ـ نه بابایی، فراموش کنم؟ اصال؟

 دستی می ذاره روی شونم و می گه:

ـ مراقب خودت باش گل دختری. می خوام روزی که می یام تا دوباره بهت سر بزنم، مثل همون موقع ها لبخند روی 

بار دیگه بهم  لبت رو ببینم. صدای خنده های شاد هجده سالگیت رو دوباره بشنوم. در نهایت حس جوونی رو یه

 ببخشی از شادی و خوشحالیت؟ بهم قول می دی؟

نمی دونم چی بگم؟ این که بگم نمی تونم خوب نیست و اطمینانی هم از می تونم تو ذهنم نیست. سکوت می کنم و 

 بابا فشاری به شونم می ده و من رو می کشه جلو. بوسه ای روی سرم می ذاره و برمی گرده که بره. کاسه ی آب رو

تو دستم جا به جا می کنم و وقتی ماشین بابا حرکت می کنه، کاسه ی آب رو پشت سرشون می ریزم و تو دلم می 

 گم:

 ـ خدایا مواظبشون باش.

 مکثی می کنم و این بار یه جمله، قوی و محکم از ذهنم می گذره. آروم می گم:

 ـ کمکم کن خدا. به بزرگی و مهربونیت قسمت می دم.

 م رو می گیره و می کشه سمت خونه و می گه:خاله بازو

 ـ بیا تو رامش. از امروز دختر منی.

 لبخندی می زنم که می گه:

 ـ دست از پا خطا کنی من می دونم و تو. جریمت می کنم.

 چشمام گرد می شه و لبخند عمیق تر. همین جور خیره نگاهش می کنم که ادامه می ده.

 مروز بسابی.ـ باید کل این خونه رو از ا

 دیگه نمی تونم سکوت کنم. با خنده می گم:

 ـ یه دفعه بگو مامانم منو سپرد دستت که من بشم کوزت و شما هم... خانم تناردیه.

 این رو می گم و می رم عقب. خودشم خندش می گیره و دنبالم می یاد و می گه:

 ـ یه تناردیه ای من نشونت بدم که حال کنی.

 می کنه می گم:قدم که تندتر 

 ـ خاله چربی هات آب می شن، فشار نیار به خودت تپل مپلی.

خندش شدت می گیره و با صدایی که بی شباهت به جیغ نیست به سمتم می یاد و منم چاره ای جز فرار نمی بینم. پله 

 می گم:ها رو دو تا یکی می رم باال تا خاله بهم نرسه. سر پله ها و نزدیک خونه می ایستم. آروم 

 ـ اینم به یاد دوران پر از نشاطم بابا.

می خوام برم سمت خونه که صدای گریه ی تارا باعث می شه سر جام ایست کنم. می دونم که پرهام خونه نیست و 

دنبال کارهاشه که به قول خودش دستش تو جیب خودش باشه. پارمین هم که طبق معمول سر کاره. عمو پیش 

ه که هنوز نیومده باال. تندی در نیمه باز خونه رو باز می کنم و می رم تو. صدا از اتاق خواب دوستاش. می مونه خال

اولی می یاد. واردش می شم و بی توجه به فضای اتاق تندی بغلش می کنم. یه کم دستم از ریزه میزه بودنش و ترس 

 بغلش می کنم و دور اتاق می چرخم. این که بندازمش می لرزه؛ ولی کم کم عادت می کنم و محکم نگهش می دارم.
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ـ هــــیش، تارا خانوم، تارا کوچولو، ساکت عزیزم. ساکت خوشگلم. هـــــیش... چیه خانم خوشگله؟ خوردنی می 

خوای؟ چی می خوای عسلی؟ کنار گوشش حرف می زنم و یواش تکونش می دم. دوباره روی تخت می ذارم و کمی 

خودش رو کثیف کرده یا نه. به روش خاله و با حال فوق العاده بدی و بینی چین می  لباسش رو می کشم باال تا ببینم

 دم و یه بو می کشم تا بفهمم خبری هست یا نه! چیزی معلوم نمی شه. خندم می گیره و می گم:

وه ای زیاد ـ هی، اصال خودت بگو، گند زدی یا نه؟ ببین یا قهوه ای کردی، یا جیشی؟ البته تو که چیزی نمی خوری قه

 بکنی.

 صدای خنده ی خاله از پشت سرم باعث می شه از جا بپرم.

 ـ این حرفا چیه دختر؟ این بچه هالک شد خب. بلند شو.

 یه بارچه ی سفید رنگ رو زمین پهن می کنه و تندی مشغول می شه.

 ـ باید برات یه کالس بذارم برای بچه داری.

 بی خیال می گم: و یه نگاه به صورتم می اندازه و من

 ـ برای چیزی که به دردم نمی خوره؟ احتیاجی نیست خاله جان.

 چسب پوشک رو محکم می کنه و می گه:

ـ من بهت می گم احتیاجه یا نه!؟ رو حرف من حرف نزن دختر. این جیگر من که سیره. شیریش رو قبل از رفتن 

 که برسه. پایینی دادم. بریم یه نهار درست کنیم که عموت االنه س

 دهن باز می کنم که می گه:

 ـ مخالفتم نداریم که من می دونم با تو.

می دونم نمی تونم مخالفت کنم، بنابراین به سمت آشپزخونه می رم تا یه چیزی درست کنم. یه خوراک که هم زود 

 درست بشه و هم خوشمزه باشه.

 

**** 

خه و گوشه گوشه ی ساختمان جلوی چشمم رو برسی می کنه. گوشه ی مقنعم رو کمی درست می کنم. نگاهم می چر

اولین کالس، اولین روز ارشد. اون هم بدون حضور کسی که االن باید باشه. تنهای تنها. لبام رو به هم فشار می دم. یاد 

م. سالی که سال سوم می افتم. سالی که با هم پا به فضای دانشگاه گذاشته بودیم. سالی که تابستونش اومد خواستگاری

برام بهترین بود. من عاشق شده بودم. عاشق کسی که خانوادش اصال من رو نمی پسندیدن. کسی که به زور با من 

 مونده بود. به زور گره ای به اسم عشق که راضی نمی شد جز من با کسی ازدواج کنه. روی اولین نیمکت می شینم.

 ب و داغون تنگ شده بود.ـ وای که دلم برای این فضا و این ساختمان در "

این رو می گم و به صورتش که لبخند زده نگاه می کنم. مستقیم به من که پرحرفی می کنم زل زده. از لبخندش کمی 

 خجالت می کشم.

 ـ می دونستی این خجالت اصال بهت نمی یاد؟

 سر بلند می کنم و می گم:

 ـ اون جوری خیره نگاهم نکن. همه فهمیدن.

 که باید بفهمن. مخصوصا با این کنار هم قرار گرفتن هامون و این جعبه های شیرینی تابلو. بریم؟ ـ باالخره
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سری تکون می دم و در کنارش قدم برمی دارم. از روی برد شماره ی کالسمون رو نگاه می کنه. به محض ورود به 

شه. همه یه صدا تبریک می گن و می  کالس ترجمه ی ادبی حس می کنم گوشام از هجوم جیغ و فریاد بچه ها کر می

یان سمتمون. با خنده و بی خجالت به همشون جواب می دم، دقیقا همون کاری که بابک می کنه. شیرینی چند لحظه 

بعد بینشون پخش می شه. هر دو شادیم. هم از داشتن هم. هم از بودن تو جایی که همه دوسمون دارن. پس چه 

 "اده ها! اهمیتی داره مخالفت های خانو

 لب هام رو به هم فشار می دم. دوباره نگاهی به ساختمان قدیمی می کنم.

 "دانشگاه ...، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی  "

پوفی می کشم و از جام بلند می شم. همون حرکات تکراری لیسانس. همون لحظه هایی که دلم می خواد هیچ وقت 

 اون دوران می اندازه. دورانی که من بودم و اون بود و هیچ غمی نبود. تکرار نشه. این فضا عجیب منو یاد

شماره ی کالس رو از از روی برد برمی دارم و بر طبق برنامه ی درسیم به سمت کالس مسایل زبان شناسی می رم. 

ی شم. نگاه قبل از ورودم دست می برم و حلقم رو تو دستم می چرخونم. لبخندی روی لبم می شونم و وارد کالس م

چند نفر که مشغول به حرفن به سمتم برمی گرده. بی اهمیت روی اولین صندلی که پیدا می کنم می شینم و کیفم رو 

روی پام می ذارم. دستام رو تو هم گره می زنم. کسی کنارم می شینه. سرم رو کمی می چرخونم تا چهرش رو ببینم. 

شینه. شیرین، دوست دوران کارشناسی. داره کیفش رو روی پاش می با دیدن یه چهره ی آشنا لبخندی روی لبم می 

 ذاره. آروم و ناباور می گم:

 ـ شیرین!

سرش رو بلند می کنه. اخمی روی چهرشه. با دیدنم اخم جاش رو لبخند می ده. لب های کوچیک و نازکش از هم باز 

 می شه و می خنده و می گه:

 ـ رامش؟!

جه به اون جمعیت که دارن ما رو متعجب نگاه می کنن می ریم تو آغوش هم. یاد گرفتم تو کسری از ثانیه بدون تو

نگاه مردم برام بی اهمیت باشه، که اگه این طور نبود، با تیکه ها و رفتارهای خانواده ی بابک االن دیوونه می شدم. 

شد. از آغوشش بیرون می یام.  رفاقت ما به قدر اسمش شیرین بود و چه خوب که دوباره این پیوند از سر گرفته

 آروم و همراه با لبخند می گم:

 ـ من... من فکر می کردم چند سال پیش تموم کردی درست رو. ولی االن... تو؟ این جا؟

 ـ و منم.

 سوالی نگاهش می کنم و منتظر جواب می شم که می گه:

 ـ عروسی کردم. دیگه نشد که ادامه بدم. تا به االن...

 با کی؟ ـ واقعا؟

 ـ امـــم با... پسرعموم.

 دستام رو تو هم گره می زنم و می گم:

 ـ اُه یادمه که چقدر از عشقی که بهش داشتی می گفتی.

 ـ آره.
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کمی مکث می کنه و سوالی که سیب بغض رو به گلوم می شونه رو می پرسه. سری خم می کنه داخل کیفش و ازم می 

 پرسه:

 ادامه تحصیل داد؟ـ بابک کجاست؟ اون چی؟ 

لبخند از لبم پر می کشه. خبر نداره بابکم االن تو آسموناست. خبر نداری رفیق شفیق من؟ نمی دونی که دوستت دو 

 ساله که بسترش شده خاک زمین و دیگه اون چشمای خوشرنگش رو نمی شه دید؟

 ـ نیست، دو ساله که تنهام گذاشته. دو ساله که بی کسم. تنها و بی کس.

 دستش رو کیف خشک می شه. سر بلند می کنه. زیر نگاه خیرش سر بلند می کنم. نگاهش به حلقه س. آروم می گه:

 ـ اما... یعنی...

و اشک تو چشمای خوشگلش می جوشه. بلند می شم و از کالس خارج می شم. دنبالم می یاد. روی یکی از صندلی 

 های توی راهرو می شینم. اونم. با بغض می گه:

 ـ کی؟ چـــرا؟

ـ دو سال پیش، عروسی ریحانه. تو قزوین بود. تو یه روستای زیبا. می خواست سنتی عروسی بگیره و ما رو هم 

 دعوت کرد. دل بابک راضی نبود شیرین. من مجبورش کردم. من احمق... با دست خودم باعث مرگش شدم.

بارید چشمای من. نبارید. شما به من و بابک قول دادید. ناخونام رو کف دستم فشار می دم که مبادا بغضم بشکنه. ن

 نذارید بدقول بشم. نذارید عهد شکن باشم. نبارید. تحمل کنید. همون جور که تا به االن تحمل کردید.

دستای شیرین دور گردنم حلقه می شه و بغضش رو آروم می شکنه. جوری که تو محیط پر از دردسر دانشگاه براش 

پیش نیاد می باره و من چه افسوس می خورم به حالم. دوست صمیمیم راحت گریه می کنه. حیف که سوال و حرفی 

 نمی خوام عهد بشکنم.

 برایم از بازار یک بغض خوب بخر. "

 این بغضـی که من دارم؛

 هر روز مـی شکنـد!

 می شکند، بی آنکه قطره ای از چشمانم بریزد.

 "این بغض. روزی دو صد بار نابود می شوم با 

**** 

هر دو سکوت کردیم و تو سکوت به حرف های استاد گوش می دیم. من که فکرم جای دیگه س. شیرین هم انگار 

این طوره؛ چون حلقش رو تو انگشتش می چرخونه. نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم نگاهم رو به صورت استاد 

یت بخش کوچکی از درس رو شروع می کنه به توضیح دادن. منم بدوزم. راه می ره و از قوانین کالس می گه و در نها

اتوماتیک وار دنبالش هر چیزی که به نظرم احتیاجه رو می نویسم. عین یه شاگرد خوب به حرفاش گوش می کنم. 

گوش کردنی که فقط االن شیرین می فهمه که برای چی این طوری تند می نویسم. برای چی این طوری به کاغذ فشار 

 م که جای تک تک نوشته هام، روی کاغذ سپید می مونه.می د

 ـ آهای خرخون! کمتر بنویس. این حرکات چیه؟ دانشجو مگه این همه می نویسه؟ دانشجو مساویه با مشروطی. "

 نگاهی به استاد می اندازم و بعد نیشخندی می زنم و می گم:

 ـ سه تا عمه هاتن.
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 لبش رو گاز می گیره و می گه:

 ت در بیاد. این همه سر عقدمون بهت کادو دادن، این همه تحویلت گرفتن، حاال بهشون فحش می دی؟ـ چش

 ـ یعنی تو به من گفتی خرخون فحش دادی؟ این کالس تموم می شه دیگه بابک خان.

 و قلمم رو سفت فشار می دم و تند تند می نویسم.

 ـ االن بهت برخورد؟

حرفا ناراحت نمی شم؛ ولی ناز کردن هم عالمی داره. جوابی بهش نمی دم و محکم تر می دونه و می دونم که با این 

به کاغذ فشار می دم. جای نوشته ها فرو می ره تو کاغذ. خودکار رو از دستم می کشه. چپ چپ نگاهش می کنم و 

 می گم:

 ـ بده!

مت بازوش و نیشگونی ازش می گیرم. ته ابرویی باال می اندازه و با لبخند شیطونی نگاهم می کنه. دست می برم س

کالس، من آخرین صندلی از ردیف دخترا و اون از پسرا. استاد که پشتش به ماست و متوجه جنگولک بازی های ما 

نیست. نفسش می ره. همیشه بهم می گه دستات خیلی سنگینه. نیشگون هات هم جوون دربیار. دلم نمی یاد. ولش 

 می گه:می کنم. جاش رو می ماله و 

 ـ بعدا حسابت رو می رسم.

 حاال نوبت منه که ابرو باال بندازم. شیرین انتقام اون رو از من می گیره. بازوم رو محکم نیشگون می گیره و می گه:

 ـ می شه جفتتون ساکت شید؟

 "مجبوری سکوت می کنم و بابک می خنده. 

 م:یاد لبخند بابک لبخندی روی لبم می یاره. زمزمه می کن

 ـ جات خالیه. خیلی.

 و دوباره می نویسم. این بار حتی بیشتر از اون چه که نیازه. می نویسم که از ذهنم بره.

شیرین دستم رو تو دستش گرفته و با هم راه می ریم. ساعت شش عصره. آخرین کالسم ساعت سه بود که به 

که به اصرار شیرین به نهار خوردن دو نفره  پیشنهاد شیرین بعدش برای عوض کردن هوا اومدیم بیرون. بیرونی

تبدیل می شه و صحبت درباره ی زندگی شیرین. هوای روزهای پاییزی رو به ریه هام می کشم و فکر می کنم. 

فکرهای پراکنده ای که معنی خاصی ندارن؛ فقط بی جهت فضای ذهنم رو پر کردن. از این در به اون در می رن. 

 که از این شاخه به اون شاخه می پره. شیرین بازوم رو می گیره و می گه:ذهنم شده مثل پرنده ای 

 ـ موافقی بریم جایی و چیزی بخوریم؟

سری تکون می دم و پیشنهادش رو رد می کنم. بینه نشستن بین جمعیت و یه سری جوون رو ندارم. جوون های شاد 

اون دیگران زن و شوهر شادی باشن، حسادت  و خوشحال. مسخرس؛ اما من گاهی به شادی دیگران، مخصوصا اگر

می کنم. این گاه گاهی ها یه دفعه اتفاق می افته. یه دفعه این طور افکار شیطانی و کثیف می شه و در نهایت تو همون 

 ذهنم خط می خوره و با لگدی کنار می ره. شیرین دوباره اصرار می کنه.

شی. تازه پیدات کردم و باید با هم بگردیم. می خوام زندگی کردن رو ـ بیا دیگه! به خدا اگه من بذارم این طوری با

 دوباره یاد بگیری

 نیشخندی می زنم و می گم:
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 ـ بنده از جنگل فرار نکردم که می خوای زندگی کردن بهم یاد بدی.

 ـ منم نگفتم از جنگل فرار کردی، دارم می گم این زندگی پر از اشک و آه حق تو نیست.

 ا گفتن آهش، دلم یه آه بیرون می ده. آروم می گم:همزمان ب

 ـ نمی تونم شیرین.

ـ می تونی. باید بتونی. تالشت رو می کنی و می تونی. ببین اون جا یه پارک هست، بریم رو یه صندلی و با هم آدرس 

 و شماره رد و بدل کنیم. سر نهار اشتباه کردم نگرفتم.

رو می کشه به اون سمت می بره. روی یکی از صندلی های سبز رنگ می شینم.  و بعد بی اون که منتظرم باشه دستم

کمی بعد شیرین یه کاغذ جلوی دستم می گیره. با نگاه کردن به کاغذ یه لبخند روی لبم می شینه و کم کم لبخندم 

 بیشتر می شه. یه خنده که برای راحت کردن خیال شیرینه. خیالش راحت می شه و خیال من ناراحت.

 شماره ی خونه، آدرس و کروکی خونه.. جای خونه هم نوشته، منزل شیرین خانوم، تاج سر رامش خانوم.

 ـ نپکی با این همه اعتماد به نفس.

 ـ نمی پکم. تو غصه نخور. تو هم آدرس بده.

 آدرس و شماره ی خونه رو تو اضافه ی کاغذ، با خط خوشی می نویسم. شیرین با دیدن شمارم می گه:

 ـ شماره ی گوشیت رو هم که دارم. دیگه!؟

 ـ دیگه بریم دیگه!

 می خنده و می گه:

 ـ به همین زودی می خوای منو از سر خودت باز کنی؟ پاشو بریم.

لبخندم رو دوباره تکرار می کنم. عین یک هدف از پیش تعیین شده. عین یک کار برنامه ریزی شده. عین یک رباط. 

ته دلم بخندم رو ندارم. آروم با خودم فکر می کنم که روزهای بعد نباید این کار تکرار بشه. با  امروز حال این که از

خودم فکر می کنم که غم هام برای خودم باشه و شادی هام برای دوستام. این جوری بهتره. همراه شیرین از جام 

 بلند می شم و به سمت خروجی پارک می ریم.

 

**** 

پنجم گیر کرده. حوصله ی این که بگم در رو ببنده ندارم، بنابراین راه پله رو در پیش می  آسانسور روی طبقه ی

گیرم. در شیشه ای محافظ رو کنار می زنم و با کمک میله های راه پله می رم باال. به طبقه ی سوم که می رسم، عین 

ها رو دستمال می کشه. با دیدن حالت من پیرزن ها از خستگی خم شدم. خاله با یه تی جلوی در ایستاده و داره پله 

 می خنده و می گه:

 ـ هان؟ چرا خمیده شدی؟

 سر بلند می کنم و با لبخند و نفس نفس می گم:

 ـ سختی های زندگی پیرم کرد ننه!

 یک معنی پنهان میون جملم. خاله می فهمه یا نه رو نمی دونم! چیزی از چهرش معلوم نیست. دستم رو می گیره و دو

 پله ی باقی مونده رو کمک می کنه بیام باال. کلید رو از تو کیفم بیرون می کشم و می گم:

 ـ بیا تو خاله؟
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ـ قربانت. تو بیا این ور. عموت که گذاشت رفت پارک. پیرمرد همش با اون رفیقای پیر مثل خودش می چرخه. من تا 

 اونا بیان تنهام.

در می بینم که پرهام بچه به بغل می یاد سمت در. معطل نمی کنم و در رو تشکری می کنم و می رم تو. موقع بستن 

 می بندم. می خوام برای ثانیه ای هم که شده چشم به هم بذارم و تنها باشم.

 

***** 

تو تاریکی اتاق، از پشت پنجره به بیرون خیره می شم. نفس عمیقی می کشم و کمی از چای تو دستم رو می خورم. 

این که از تاریکی به بیرون نگاه کنم لذت می برم. دو روز گذشته و من تو این دو روز تو خونه بودم. ضربه همیشه از 

ای به در می خوره. می دونم یکی از اعضای خونه ی رو به روییه! خونه ی عمو. در رو باز می کنم. نور بیرون خونه رو 

 روشن می کنه. پارمینه!

 ـ سالم، خواب بودی؟

 تو روستای ما مرغ هم این ساعت نمی خوابه! ـ پارمین

 دست می برم برق رو روشن می کنم. پارمین بدون تعارف من با ذوق می یاد تو!

 ـ رامش برات یه خبر دارم.

 ابروهام از تعجب می رن باال.

 ـ چی شده؟

 می شینه کنار اولین پشتی و بعد با لبخند می گه:

 برای خواستگاری وقت گرفت.ـ مادر داریوش زنگ زد خونمون و 

یاد خواستگاری خودم می افتم و به جای خوشحالی غم وجودم رو می گیره. زمانی که مادر بابک با توپ پر اومد. 

زمانی که دست از تحقیرمون با زبون بی زبونی برنداشت. زمانی که خودش باید زنگ می زد برای خواستگاری و 

 مادرم گفتم بابک رو دوست دارم و می خواد بیاد خواستگاری.زنگ نزد. زمانی که من با خجالت به 

 ـ رامش؟

 ـ جون دلم؟ ایشاا... خوشبخت بشی خانومم. برات آرزوی بهترینا رو دارم.

 ـ می گم می شه... هیچی بی خیال.

 با اخطار نگاهش می کنم و بعد می گم:

 بگو چی می خوای بگی؟ـ پارمین من متنفرم از این که یه نفر حرفش رو نصفه بزنه. 

 ـ خب... می ترسم ناراحت بشی!

 ـ خواستگاری توئه گل دختر! نباید ناراحت بشم. حق ندارم عزیزکم.

 ـ می خوام تو هم باشی. کنارم مثل خواهر نداشتم.

ی شه! من حق می دم از ترسیدنش برای ناراحتیم. فکر می کنه من یاد خاطراتم می افتم که اشتباه هم نمی کنه! اما نم

 باید به قولی که به خودم دادم عمل کنم. غم هام برای خودمه!

 ـ حتما! به من افتخار دادی که دعوتم کردی. حتما می یام. کی هست؟

 ـ آخر همین هفته!
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 و ذوق وصف ناپذیری تو چهرش پیدا می شه. برای این که کمی حال خودم رو عوض کنم می گم:

 ای قدیم. می مردن، وقتی بهشون می گفتن خواستگار اومده.ـ نیشت رو ببند. دخترم دختر

 ـ اِ لوس. رامش؟

 مهربون نگاهش می کنم و با لبخند می گم:

 ـ جانم؟

 ـ تنهایی سخته؟

 لبش رو گاز می گیره و با نگاه به چشمام می گه:

 ـ ببخشید. منظورم دوری از خانوادت بود.

ند! مبادا! بمون و به همه قوی بودنم رو ثابت کن که اگه بری... جات رو لبخندم رو حفظ می کنم. مبادا برای لبخ

 چیزی می گیره که رسمش می شه عهد شکنی. مبادا بری.

 ـ عیبی نداره عزیزم.

 مکثی می کنم و می گم:

 ـ خیلی!

 این خیلی، خیلی معنیا داره! خیلی حرفا توشه.

 ـ امیدوارم هیچ وقت طعمش رو نچشی.

ز مونده. پرهام با یه جعبه شیرینی از تو آسانسور می یاد بیرون. بخاطر این که از پنرجه به بیرون خیره در خونه با

 بودم، شال سرم کرده بودم. می اندازم روی شونم و به سمت در می رم و می گم:

 ـ سالم. همیشه به شادی!

 ـ مژده بده رامش. کارام داره جور می شه! خوشحالم این قدر!

 خم می کنم و می گم: سرم رو

 ـ شما خواهر و برادر امشب حالم رو عوض کردین. برای هر دوتون خوشحالم. به سالمتی پرهام.

 پارمین می زنه به بازوم و آروم می گه:

 ـ من هنوز بهش نگفتم.

 و خجالت زده سر زیر میندازه.

 آروم می گم:

 ـ تو خجالتم بلدی؟

 ناک!که نتیجش می شه یه نیشگون وحشت

 پرهام با یه اخم همراه لبخند می گه:

 ـ چی شده؟

 لبخند پهنی می زنم و در حالی که بازوم رو می مالم می گم:

 ـ برو تو! مامانت بهت می گه!

 گیج و سردرگم نگاهم می کنه. تو اوج گیجی هاش یه لبخند روی لبش می شینه و می گه:

 م بیا پیش ما، شیرینی گرفتم.ـ خیلی خب، همین که خوبه، خودش کلیه! تو ه
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 سری کج می کنم و می گم:

 ـ شماها برید، منم بعدا می یام.

 مثل من، سرش رو کج می کنه. انگار یه تمسخر باشه. از اونا که ناراحتت نمی کنه.

 ـ نه دیگه، پارمین، همین جا می مونی، تا چند دقیقه دیگه دستش رو می کشی و می یاری این ور! فعال.

و تا انگشت دست راستش رو به پیشونی می زنه و می ره تو. لبخندم کمی رنگ می گیره، رنگ مهربونی و شادی! د

آدما گاهی تو اوج شادی و غمگین بودنشون هم احتیاج به این رنگ ها دارن، دست خودشون هم نیست، این رنگ ها 

، عین غم من، به بزرگی از دست دادن عزیزی واسه خودشون باید بیان. ذات من آدم این رو می طلبه! هر چند غمش

 باشه که سلول به سلول تنت اسمش رو فریاد بزنن.

پارمین به توصیه ی پرهام عمل می کنه. منتظر می مونه مانتوم رو بپوشم و از بازوم می گیره و منو می کشه سمت 

نه! در که باز می شه و عمو و زن عمو منو تو خونه. هر چقدر غر می زنم که ولم کنه تا مثل ادمیزاد راه بیام ولم نمی ک

اون حالت می بینن، هم خجالت می کشم و هم خندم می گیره. وسط حال پنجه های محکمش رو شل می کنه تا 

 دستام رو آزاد کنم.

خاله می یاد کنارم. تارا دستشه. یه لباس خوشگل صورتی تنشه. چشماش رو باز کرده و به صورتم دوخته. سالمی به 

 خاله و عمو می دم و تارا رو از دست خاله می کشم بیرون و آروم می گم:

 ـ سالم خانوم خوشگله، خوبی؟

دست کوچیکش رو حرکت می ده سمتم. بوسه ای روش می زنم که اون از فرصت استفاده می کنه و چنگ می زنه به 

ش می دارم و دستش رو باز می کنم و لب پایینم و دست ضعیف و نازش رو همون جا قفل می کنه. با یه دستم نگه

 می گم:

 ـ اِ؟! اِ؟! شیطونی؟ اذیت؟

 و بوسه ای روی صورتش می کارم.

 پرهام جعبه ی شیرینی خامه ای رو جلوم می گیره. با همون لبخندم یه شیرینی برمی دارم که پرهام می پرسه:

 ـ خب مامان؟ چی شده که مربوط به این آبجی خانم ماست؟

 اهی به صورت پارمین می کنه. با حرکت لب و دهن می گه:خاله نگ

 ـ خواستگار.

 ابروهای پرهام می ره باال و می گه:

 ـ اِ، خواهرم بزرگ شده؟

 و لبخندی می زنم. حسرت وار به این برادر دوست داشتنی نگاه می کنم و با خودم می گم:

 ته!ـ کاش منم یکی مثل پرهام رو داشتم. پارمین خیلی خوشبخ

 و خودم رو با تارا مشغول می کنم. پارمین با خجالت می ره سمت آشپزخونه و می گه:

 ـ من برم چای بیارم. با شیرینی می چسبه!

صدای خنده ی جمع حالم رو بهتر می کنه. ثانیه به ثانیه بهتر می شم. بهتر از قبلی که تو هر لحظش به ساعت کمک 

 د از جوونی لذت ببره. فقط می خواد رد بشه این جوونی!می کنم که جلو بره. قلبم نمی خوا
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**** 

 خسته و کوفته در واحدم رو باز می کنه که با صدای هیجان زده ی پارمین سر جام خشک می شم.

 ـ رامـــــش!

 و از پشت می پره رو سرم. هیچ حرکتی تو قیافم ندارم. آروم می گم:

 ـ چته دختر؟ سکته کردم.

 ونه. با ابروهای باال رفته به صورتش نگاه می کنم و می گم:برم می گرد

 ـ االن خیلی خوشحالی؟

 میون آغوشش فشارم می ده و می گه:

 ـ خیلـــــی! نمی دونی که چقدر دوست دارم ساعت ها زودتر بگذرن و شب بشه!

 بوسه ای روی گونش می کارم و می گم:

 به خودم بدم. امشب باید جای ننه ی فوالد زره برای خواهرم باشما!ـ خانم خوشگله! بذار برم یه سرو سامونی 

 دستاش رو از روی بازوهام شل می کنه و هل می گه:

 ـ آره برو! برو که می خوام خواهرم بهترین باشه. برو.

 ی دم.و به سمت واحد خودشون می ره و بی حرف در رو محکم می بنده! چشمام رو می بندم به دیوار راهرو تکیه م

 ـ مامان این لباسم خوبه؟ نکنه مورد پسند مادرش واقع نشم؟ "

 ـ می شی دختر خوشگل من؟

 ـ مامان صورت و قیافم چی؟

 ـ اونا هم خوبن. من می رم یه چک بکنم ببینم چیزی کم نیست.

وشیم زنگ می خوره. دور اتاق یه چرخ می خورم. یه چرخ که استرسم رو خالی کنه. یه چرخ که حالم رو بهتر کنه! گ

 بی توجه به شماره می گم:

 ـ بله؟

 ـ خانمم؟

 ـ وای بابک من می ترسم.

 ـ سالمت رو موش خورد؟

 ـ نخورد، سالم. من می ترسم.

 می خنده. بلند و شاد.

 ـ از چی؟ از مامان من؟ قبول دارم یه کم بداخالقه، اما خانوم خوبیه به خدا!

 ترسم... ـ شالم رو کیپ کیپ بستم. می

 صداش جدی می شه. آروم و جدی. مثل همون وقت هایی که یه کوچولو ازش می ترسم.

ـ خودت باش رامش. برای خوشایند مادر من چیزی رو تغییر نده. به این فکر کن که این فقط یه مهمونی ساده و 

 ز تو خوشم بیاد که اومده. هوم؟دوستانه است. نیام ببینم به خودت چادر بستی که مامانم خوشش بیاد!؟ من قراره ا

 ـ چشم.

 "ـ بی بال خوشگل من. تا یه ساعت دیگه. یه ساعت دیگه همدیگه رو می بینیم. 
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سرما از تو کاشی وارد بدنم شده. سر بلند می کنم و یه آه عمیق می کشم. لحظه لحظه ی زندگی من تو گذشته گیر 

 کرده! گذشته ی دوست داشتنی من.

 کشد دلمچقدر پر می  "

 به هوای تـــــو!

 انگار تمام پرنده های جهان در قلبم آشیانه کرده اند.

 پر می کشد از انتهای آسمان دلم

 به گذشته ای که فقط تو باشی و تو.

 "توی گذشته که به هزار هزار آدم این زمان حال می ارزی. 

 

**** 

ساده و کمی کرم می شه زینتم. موهای فرم رو ساده بستم و  جلوی آیینه می ایستم. یه دوش کوتاه و عطر و یه لباس

باالی سرم جمع کردم. دستی به سارافونم می کشم و شالم رو روی سرم مرتب می کنم. زنگ در خبر از اومدن 

 پارمین داره. در رو که باز می کنم، با دیدنم می گه:

اشتباه می گیرن. چه لباست خوشگله! خودتم که دیگه ـ هی وای من، امشب اگه داریونش نباشه که اینا تو رو با من 

 نگو!

 آروم می گم:

 ـ خوشبخت بشی پارمین. آرزو دارم با تک تک ذره های وجودت خوشبختی رو بچشی!

 ـ مرسی. بیا بریم که دیره! االن می رسن.

ر می یاد. بخاطر و مثل همیشه، عجوالنه دستم رو به سمت در می کشه. حس می کنم این کتف االن از جاش د

 خوشحالیش چیزی بهش نمی گم و وارد خونه می شم. خاله با دیدنم می گه:

 ـ اومدی خاله جان؟ بیا این غذا رو یه کم بچش و ببین چطوره؟

نگاهی به ساعت می اندازم. کمی از هفت رد شده! خب معلومه با این حال برای شام می مونن. سوال بی ربطم رو تو 

کنم و به سمت آشپزخونه می رم. غذا رو می چشم. هـــوم! یه قیمه ی پر از گوشت و نشون از یک دهانم مخفی می 

کدبانوی خاص گیالنی. با گفتن یه عالیه خاله ازش جدا می شم و می رم تو حال. پرهام تارا به بغل می یاد بیرون و می 

 گه:

 ـ به افتخار ما پدر و دختر کف مرتب.

مین دست می زنم. جوری خودش رو درست کرده که هر کس ندونه فکر می کنه خواستگاری آروم همراه خاله و پار

اینه! خاله پیشونی پسرش رو با گفتن ایشاا... عروسی تو می بوسه و پرهام رو تو اوج خوشحالی کمی غمگین می کنه. 

ه اون مرد گریون می گم کمی؛ چون حس می کنم ترک کردن ترانه کم کم داره پرهام رو تغییر می ده و دیگ

 روزهای اول نیست. پرهام با دیدن من ابرویی باال می اندازه و می گه:

 ـ به افتخار خواهر عروس.

خجالت می کشم. مثل یه دختر هجده ساله گونه هام سرخ می شه و سر پایین می اندازم. پرهام با دیدن حالم بلند می 

 خنده و می گه:
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بگیر. تو این چند روز این قدر باال و پایین پریدی که همسایه هم فهمیدن داره ـ پارمین خجالت رو از رامش یاد 

 خواستگار می یاد.

 همزمان با این حرفش عمو هم از اتاق خارج می شه. پارمین مشتی به بازوی پرهام می کوبه و می گه:

 ـ اِ، بی...

 هنوز ادامه ی بی از دهنش خارج نشده که صدای زنگ در بلند می شه.

همراه باقی بلند می شم و عقب تر از همه برای استقبال مهمونا می ایستم. پارمین روسریش رو جلوی آیینه ی 

ویترین مرتب می کنه و تندی می یاد کنار خانوادش می ایسته. عمو به سمت در می ره و در رو باز می کنه. نگاهم می 

نم. در توسط عمو باز می شه و خانواده ی خواستگار چرخه سمت پرهام که مشغول ناز دادن تاراست. لبخندی می ز

محترم که داریوش خان باشن با لبخند مورد استقبال قرار می گیرن. یکی یکی می یان تو و همگی با لبخندهایی که 

روی لبمونه بهشون خوشامد می گیم. یه زن پیر جلوتر از همه می یاد تو. پشت سرش مرد میانسال، یه زن تو همون 

ی، خود داریوش که از دسته گل و صورت گل انداختش از دور آالرم می زنه، دو تا دختر و دو تا پسر دیگه! رنج سن

صدا به صدا تو اون همه بلند حرف زدن این خانواده نمی رسه. به جمعیت مقابلم خیره می شم و نمی دونم کجا 

می کنم و کنار دستش و با کمی فاصله می بشینم. وقتی همه جا به جا می شن، جایی نزدیک به پرهام رو انتخاب 

شینم. تو ذهنم از خاله بخاطر مبل های زیاد و خونه ی بزرگشون تشکر می کنم، اگه نه باید االن دونه دونه گیسای 

 پارمین رو بخاطر هوس خواهر پیدا کردنش می کندم.

لند بشه که من صداش می کنم و تارا رو تارا تو شلوغی اتاق می ترسه و می زنه زیر گریه. پرهام می خواد از جاش ب

ازش می گیرم. برای فرار از جمعی که منو یاد بهترین و بدترین خاطرم می اندازه. برای نبودن در این جمع هر کاری 

 می کنم؛ حتی اگه عمل نکردن به قولم به پارمین باشه.

 ـ رامش، تو ساک کوچیک کنار تخت شیر خشکش هست.

م. با اجازه ای می گم و از جمع خارج می شم و خودم و تارا رو از شلوغی بیش از حد اون جا با هم به اتاق می ری

نجات می دم. تارا هنوز گریه می کنه. سنگینی نگاه مهمونا رو تا وقتی که برم تو اتاق حس می کنم. وارد اتاق می شم 

ذارمش روی تخت پرهام و مشغول شیر و تارا رو تکون می دم. کم کم آروم می شه؛ اما همچنان هق می زنه. می 

درست کردن می شم. بودن تو خانواده ی بابک، در کنار تیکه بارون شدن هام بخاطر این که بچه و نوه ای براشون 

نیاوردم، گاهی آن چنان بد هم نبود. این گاهی ها زمانی اتفاق می افتاد که اون برمک بی وجدان و محبوبه می اومدن 

شوهرم به فراز پسر خردسال اون ها می افتاد. فرازی که تو زندگی من هم تاثیر داشت و لبخند اون جا و چشم مادر

 به لبم می آورد. فرازی که خیلی وقته ندیدمش و دلم برای اون پسر تپل شیطون تنگ شده.

 با شیشه می رم سمت تارا که پرهام در رو باز می کنه و می یاد تو اتاق. آروم می گم:

 ومدی؟ خواستگاری خواهرته مثال.ـ تو چرا ا

 ـ االن می رم. به هیچی احتیاج نداری؟

 ـ نه، برو. شیریشم درست کردم و االن بهش می دم.

 ـ بلد بودی؟

 ـ یه زمان از روی دست مادرشوهرم دیده بودم که چطور به فراز، بچه ی برمک شیر می دن. یادم مونده همونا.
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د و مواظب باشی اتاق رو ترک می کنه. شیشه رو آروم تو دهن تارا که نق می زنه پرهام عقب عقب می ره و با لبخن

 می ذارم و نگاهش می کنم.

 ـ پسر، پسره! تاج سره! پسر، پسر، قند عسل. "

 صدای محبوبه باعث می شه نگاهم بچرخه سمتش.

 ـ مامان جون، شیرش آماده است.

د می شه. تو این خونه که غیر از ما زنا کسی نیست. این حجاب و چادرش رو، روی سرش محکم می کنه. تعجبم زیا

 سفت و سخت برای چیه؟

 ـ بده به من عروس گلم.

 لبخند می زنم و به فراز که دست و پا می زنه نگاه می کنم. نیش این بچه برای غریبه و آشنا بازه.

 ـ تو نمی خوای بچه بیاری عروس؟

 شه بفهمم با منه. نگاه خیره ی محبوبه به من باعث می

 ـ من؟

 ـ نه پس، من؟ تو دیگه!

 ـ من و بابک قرار گذاشتیم فعال بچه دار نشیم.

 سرش رو می چرخونه و با چهره ی عصبی و به قول مادرم برزخیش می گه:

ار بشی ـ مگه به قرار شماست؟ از همین االن بهت بگما عروس، از امروز که رفتی خونه، به این فکر می کنی که بچه د

 و برای خاندان ما، نوه بیاری. پسر باشه که روی سرمونه و دختر باشه، قبولش داریم. ولی پسر چیز دیگریه!

 ـ ولی...

 "ـ ولی و اما و اگر هم نداریم. 

 تارا رو با لبخند ناز می دم و می گم:

نو بهم زهر کردی و اون تهمت ـ به چه وضعی افتادی پریچهر خانوم؟ راضی نیستم ازت. راضی نیستم که زندگی م

 وحشتناک رو بهم زدی.

 

**** 

بتوی خنک تارا رو می کشم روش و به سمت بیرون می رم. قبل از باز کردن در، دستی به لباسم می کشم و وقتی از 

 مرتب بودنش اطمینان حاصل می کنم در رو باز می کنم. صدای پدر داریوش تو فضا می پیچه

 ر که عرض کردم...ـ بــــله، همون طو

لبخندی به مادر داریوش که حواسش به من جلب شده می زنم که لبخندی هم تحویل می گیرم. این بار کنار خاله 

 جای می گیرم. جای منو برادر داماد پر کرده و مشغول حرف زدن با پرهامه. خاله دستم رو می گیره. زیر لب می گه:

 ـ مرسی عزیزکم.

بخند تکون می دم. نوازش خاله و گاهی مشت کردن دستم حس خوبی بهم می ده. من نبودم و من سری همراه با ل

انگار اینا کال دکور نشستن خودشون رو عوض کردن. این بار نوبت لبخند زدن خواهر داریوشه. می مونم تو این 

 تکرار مکررات و لبم هی کش می یاد برای لبخند های بیهوده.
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**** 

حیط شاد و دلکش می گذره. خانواده ها با هم صمیمی شدن و همین جلسه ی اول کافیه تا خانواده فضای شام تو یه م

 ها قرار مدار هاشون رو بذارن. درست برعکس من که خواستگاریم به چند جلسه کشیده بود.

مین نمی ما جوونا، یه سمت سفره رو اشغال کردیم و اون وسط، لفظ رامش جون، رامش جون از دهن دخترا و پار

افتاد. دخترا هر دو از من کوچک ترن و تازه دانشگاه قبول شدن. سمانه و سمیرا. با لبخند همراهیشون می کنم و به 

 سواالتشون موقع شام جواب می دم.

 ـ شما چند سالته رامش جون؟

 ـ رامش جون بچه داری؟

 م:موقع پرسیدن این سوال نزدیکه از سرم دود بلند بشه؛ اما آروم می گ

 ـ نه عزیزم.

 ـ رامش جون رشتتون چطوره؟ درساش سخته؟

ـ نه، رشته ی خوبیه! چالش انگیز و لذت بخشه. این که بشینی آثار و نقد ها و گونه های ادبی رو برسی کنه واقعا 

 لذت داره.

 ـ سخت نیست؟

 ـ اگه عالقه داشته باشی نه! مخصوصا عالقه به زبان انگلیسی.

ار گونه ی مادرشون، با این حرف که بچه، بذارید رامش خانوم شامش رو بخوره، هر دو ساکت می با صدا کردن اخط

شن و بشقاب غذاشون رو می کشن جلوتر. بی اختیار لبخندی روی لبم می شینه و تو دلم از مادرشون تشکر می کنم؛ 

 اما محض تعارف می گم:

 ـ کاری ندارن که! دارن صحبت می کنن.

 ابم مشغول می شم.و بعد با بشق

در حالی که دکمه ی مانتوم رو می بندم، جلوی آیینه می ایستم. یاد دیشب می افتم. موقع رفتن دخترا هر دو شمارم 

رو گرفتن که بیشتر با من در ارتباط باشن و منم که مخالفتی نداشتم، شمارم رو بهشون دادم. همون لحظه تک تک 

هم برای اشتباه نکردن همون موقع به اسماشون ذخیره کردم. خانواده ی  بهم زنگ زدن که شمارشون بیفته و من

داریوش از پارمین خیلی خوششون اومد و بیشتر قرار و مدار ها رو گذاشتن. برای پارمین و زندگی پر از خوشحالی و 

ه ساعت می خوشبختی رو آرزو کردم و این بار دست بردم که مقنعم رو صاف کنم. گوشیم زنگ می خوره. نگاهی ب

 کنم. برای شروع کالسم هنوز وقت دارم. گوشی رو جواب می دم.

 ـ سالم عمه.

 ـ سالم به روی ماهت عمه جان، خوبی؟

 کیفم رو برمی دارم و خودم رو روی زمین می اندازم و می گم:

 ـ خوبم عمه. شما چطوری؟

 و دارم؟ـ خبری از من نمی گیری که عمه! نمی گی تو شهر بزرگ من فقط تو ر

 و قبل از این که من جواب بدم می زنه زیر گریه.

 ـ عمه؟ عمه چی شد؟ چرا گریه؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 1 2  

 

 ـ تو نمی گی عمت مرده یا زنده؟ نمی گی تو شهر دلش به هم خون خودش خوشه؟

 با خودم فکر می کنم پس سورنا چی؟

 ـ ببخش عمه. سرم کمی شلوغ بود. کالسام شروع شده.

 دارم. ـ بیا پیشم، باهات حرف

 ـ اما من امروز کالس دارم. سه تا اونم.

 سرزنشگر می گه:

 ـ برای عمت وقت نداری اصال؟

 حرصی پوفی می کشم و می گم:

 ـ ببین عمه، من فردا می یام پیشت. قول می دم.

 عمه با ناراحتی می گه:

 ـ باشه، من فردا منتظرم.

 ر گوشم پاییم می یارم و می گم:و گوشی رو بدون حرف قطع می کنه. گوشی رو از کنا

 ـ تو رو کجای دلم بذارم عمه؟ تو این دوران سرگردونیم تو دیگه اذیتم نکن.

 

**** 

تو کالس طبق معمول این یه هفته می شینم کنار شیرین، این بار ته کالس. آروم مشغول حرف زدنیم که حس می 

خیال می شم و می گم شاید دارن می رن آخر کالس؛ اما وقتی  کنم یه تعداد از بچه ها دارن می یان سمت ما. اول بی

می بینم نزدیک ما می شن حواسم بهشون جلب می شه. سر برمی گردونم و به گروه جلوی دستم خیره می شم که 

 یکی از دخترای گروه زودتر از همه اعالم وجود می کنه.

 ـ سالم.

و کالس بوده. به اعضای گروهشون نگاه می کنم و با خوشرویی می تازه یادم می یاد این همون گروهیه که اول سال ت

 گم:

 ـ سالم.

سه پسر، دو دختر. لبخندم کش می ره و با خودم فکر می کنم که این حرکت دبستانی گونمون برای چیه که یکی از 

 پسرا می گه:

 ـ گروه ما خوشحال می شه شما هم تو جمعمون باشین.

ونه. چهره ای بی نهایت آشنا. حس یه خیال و آشنایی قدیمی، مثل یه نسیم خنک از نگاهم روی صورت پسر می م

 زیر دلم رد می شه.

همگی چند تا صندلی می کشن جلو و رو به روی ما می شینن. صورت شیرین هم مثل من پر از سواله. این دعوت 

 ناگهانی و بچگانه، اونم اول سال کمی عجیبه.

 ستای جدیدی پیدا کنیم.ـ ما هم خوشحال می شیم دو

شیرین که سر تکون می ده، دختر دوم که ابروهای پیوندی و خیلی باریک و چشمای کشیده ی قهوه ای داره با 

 هیجان می گه:
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 ـ چه عالی. اسم من هانیه س.

 باقی هم یک به یک مشغول معرفی می شن.

 پسری که چهرش برام بی نهایت آشناست و کمی تپله می گه:

 د.ـ محم

 پسری که قدش خیلی بلنده و الغر و جلوی موهاش هم کمی رفته می گه:

 ـ کامران.

بعدی با اون صورت ریزه میزه و چهره ای بی نهایت شبیه به دخترا منو یاد دوستای دوران تحصیلم تو دبیرستان 

 میندازه می گه:

 ـ عرفان.

با دندونایی که سیم کشی شده و بینی به نسبت بزرگ و  و در نهایت دختری که اول از همه به حرف اومده. یه دختر

 چشمای قهوه ای.

 ـ مریم.

 آروم می گم:

 ـ منم رامش، این دوستم هم شیرین.

 محمد می گه:

 ـ امروز ما قرار داشتیم بریم کافی شاپ. اگه شما هم خواستید غروبی با ما بیاید. حتما براتون جالب می شه.

تاد می یاد تو کالس و اونا هم هر کدوم به جای خودشون برمی گردن و منو درگیر خاطراتم همزمان با این حرفش اس

و دوران خوش لیسانسم می کنن، به حدی که تا آخر کالس چیزی از نقد ادبی نفهمم و برای اون چه که استاد گفته 

 به شیرین متوصل بشم.

 

**** 

م. بچه ها می رن طبقه ی دوم و من و شیرین هم دنبال اونا راه فضای شیک و تمیز کافیشاپ باعث می شه لبخندی بزن

می افتیم. طبقه ی دوم کمی خلوت تر و بهتره. اونا سر یه میز می شینن و ما هم روی دو صندلی خالی می شینیم و یه 

تعداد  صندلی دیگه می مونه. یه نفر باالی سرمون می ایسته. محمد بهش سفارش می ده و ازش درخواست می کنه به

 برامون قهوه و کیک بیاره.

 ـ این کافیشاپ گردی ها یه زمان کار من و دوستام تو کارشناسی بود.

 ـ ما جمعمون از سال آخر کارشناسی به وجود اومد.

می خوام جوابش رو بدم که صندلی بغل دستم با یه صدای ناهنجار عقب می ره و سکوت اون جا رو می شکنه و من 

 هره ای ثابت می مونه.نگاهم روی یه چ

 

نفسم و تپش قلبم، برای لحظه های کوتاهی انگار بند می یان. چشمام رو روی هم می ذارم که اگه خوابم، این خواب 

بره که من دیگه نبینمش؛ اما با باز شدن چشمام، باز هم همون می شه و دوباره همون تصویر جلوی چشمام نقش می 

 م و بغض می گم:بنده. بریده، بریده، با کلی غ

 ـ م... م... مس...مسعود.
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کمی تپل تر شده. گوشه ی ابروش یه خط افتاده. یه خط ناشی از شکستگی. چهره ای مردونه تر، با چیزی که نزدیکه 

 دیوونم کنه. موهای سفیدی که تو اوج جوونی روی سرش سبز شده.

 ـ رامش؟!

 شیطون می خنده و نگاهم می کنه.

 ـ تو؟

 ختر؟ من این قدر خواستنی بودم که به لکنت افتادی؟ـ چته د

بچه ها می زنن زیر خنده. مثل یه تلنگر می شه این خنده برام. خودم رو جمع و جور می کنم؛ ولی نگاهم رو ازش 

 نمی گیرم. آروم می گه:

 ـ دلم برات تنگ شده بود دردونه ی بابک.

 حق من نیست که این جوری یادم می یاری. نکن با من مسعود. خدایا سختمه. نکن با من. این

 ـ هی دردونه "

 می خندم و می گم:

 ـ از قدیم قدیما، از همون وقتایی که بچه بودیم می گفتن حسود هرگز نیاسود.

 بابک به طرفم می یاد و با خنده دست می ذاره پشتم و می گه:

 "باش که با من طرفی. ـ راست می گه، حسود هرگز نیاسود. دردونه منو کاری نداشته 

 ـ دیدی رفیقمون بی وفا بود؟

 دستام رو تو هم مشت می کنم. مشت می کنم و فشار می دم.

 ـ اون که رفت، تو هم داداشیت رو یادت رفت؟

 پر از بغض هایی که هر لحظه دوست دارن بشکن می گم:

می خواستم به یاد بیارم. نمی خواستم ببینم ـ نمی خواستم. تمام خاطرات بودنم با تو رو یاد بابک گرفته بود. ن

 جمعمون دیگه بابک رو نداره.

 تحمل می کنم. مثل همیشه. دلم هوای خاکش رو می کنه. هوای بودن کنارش رو.

 ـ منو می بری سر خاکش؟

 به سختی می گم:

 ـ امروز؟

 ـ نه، فردا می یام دنبالت که بریم. حرفا دارم با اون رفیق نامرد.

رو می اندازه زیر و هیچ حرفی نمی زنه. منم دیگه نمی تونم حرف بزنم. با غصه به خاطراتم فکر می کنم. سرش 

 خدایا اون روز که وعدش رو دادن کی می یاد؟

 مسعود یه دفعه دستاش رو می کوبه به هم. چشمام رو روی هم فشار می دم.

 یتارت رو بیار یه صفایی به مجلس بده.ـ خب رفقا، تا چند دقیقه دیگه باقی هم می رسن. عرفان گ

 صداش می کنم.

 ـ جان دلم؟

 ـ سید و باقی بچه ها هم هستن؟
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 ـ آره، نمی دونی چقدر دنبالت گشتن. به عشق تو جمعشون کردم.

 ـ چطوری پیدام کردی؟

هم در ارتباط بودیم. این  ـ جمع ما با اون حال و هوای گند، بازم موند. منتهی دیگه کافیشاپ رفتنی نبود؛ اما همه با

بچه هایی هم که می بینی یکی از همین روزای خدا اومدن تو جمع ما. قبال با هم بودن، از طریق پسرعموم محمد 

اومدن تو گروه ما. حاال عالوه بر این ولگردی و دور دور کردنا، کارهای خیر هم می کنیم. یه روز می برمت که ببینی 

توی جمع گفت که سر کالسشون یه دختری هست که توجه اکیپ رو به خودش جلب چه کارایی. اون سری محمد 

کرده. گفت که اسمش رامش فرزاده. گفت که غمش و سکوتش نیست که عجیبش کرده، این عجیبش کرده که 

نیومده کل کالس دارن ازش حرف می زنن؛ اون هم بخاطر این که بیش از حد تو خودشه. حس می کرد با گفتن این 

می تونه تو رو بکشونه تو گروه که بهت کمک کنیم. که اگه مشکلی داری همگی با هم حلش کنیم. اسمت رو  حرف

که گفت، عجیب پیگیر شدم. فردای اون روز باهاش اومدم تا ببینم اونی که می گه تویی یا نه؟ که خدا خدا می کردم 

ون دختر بچه ی شیطون و شاد خودم رو می خودت باشی. رامش نمی دونی وقتی دیدمت چه به روزم اومد!؟ من ا

 خواستم، نه دختری که کمرش شسکته بود و خمیده. نه دختری که سرش پایین بود و با غصه راه می رفت.

 بی مشکل، بدون این که عهدی و باری رو سرش باشه اشک می ریزه و منو از این که هست داغون تر می کنه.

 که دیگه اثری از اون رامش نیست. ـ چه کردی با خودت عزیزم؟ چه کردی

 ـ بسه مسعود، تمومش کن. خواهش می کنم.

عرفان یه اهنگ بی کالم رو با گیتارش می نوازه. دست مسعود می یاد سمت صورتم که خودم رو می کشم عقب و 

نم. شیرین چشمام رو می بندم. مسعود زیر لب می گه عذر می خوام. برمی گردم سمت شیرین و چشمام رو باز می ک

هم تو حال خودشه و هیچی نمی گه. تو خلسه ی شیرین آهنگ عرفان غرق می شم. غرق حسی که نمی دونم خوبه یا 

 بد؟

صدای تیک کفش های پاشنه بلندی از پشت سرم شنیده می شه. آروم از جام بلند می شم. می دونم بچه ها اومدن. 

رناز، فرشته، آرمین، نازنین زهرا و در نهایت سید که یه خانوم روی پاشنه ی پا می چرخم و بهشون نگاه می کنم. ف

جوون و چادری همراهشه. چند لحظه بعد منم و آغوش هایی که منو در بر گرفتن. آغوش دوست داشتنی خاطره 

 های قدیمی.

 از آغوش بچه ها که بیرون می یام و با سید و آرمین احوال پرسی می کنم سید با لبخند می گه:

 م آبجی.ـ سال

 عین همون موقع ها. آبجی گفتنش مثل قدیم پر از حمایت و نیروئه.

 دو تا نفس عمیق می کشم و می گم:

 ـ سالم سید.

سعی می کنم مثل همون موقع ها التی بگم. مثل همون موقع ها خندون بگم. سید می خنده و به دختر همراهش اشاره 

 می کنم.

 داده بودم. طناز خانوم. ـ اینم حاج خانوم ما که قولش رو

 دست می برم جلو و دست طناز رو تو مشتم می گیرم و می گم:

 ـ خوشوقتم. منم رامشم.
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 طناز با صدای ریزش می گه:

 ـ منم همین طور. حسین خیلی ازت تعریف کرده.

 ـ این داداش ما خیلی لطف داره. بریم بشینیم.

ها. می دونم که سرم تا ساعت های دیگه درد می گیره. می دونم که  و خودم رو راه که نه، می کشونم به سمت بچه

باید این بغض کهن رو خالی کنم؛ اما نمی شه. نمی تونم. خودم رو با تیکه کیکم سرگرم می کنم و قهوه می خورم که 

یرین تو این بغض بره پایین. داغونم نکنه و مثل همیشه یه زن قوی، همون که بابک عاشقش بود رو نشون بدم. ش

اون جمع دیگه گم شده. البته نه که حوصلش سر بره، بلکه با بچه های کالس جور شده و حرف می زنه و منو تو 

حصار گروه قدیمی و خاطراتم گذاشته که راحت باشم و چقدر ازش ممنونم. نفس عمیق می کشم و با خودم تمرین 

پرنده ی وجودی رامش. که لبخند یعنی حس جاری  می کنم لبخند بزنم که این لبخند یعنی پر گرفتن دوباره ی

بابک تو وجود رامش. یعنی حس نیروی تازه و عشق ابدی. می زنم و جون گرفتن دوبارم رو به چشم می بینم. وقتی 

می بینم جون گرفتم با یه ببخشید از کنار بچه ها که هر کدوم یه حرفی بهم می زنن بلند می شم و می رم سمت 

این که متوجه می شه دارم می یام سمتش لبخندی می زنه و به مخاطبش یه ببخشید می گه. طبقه ی عرفان. به محض 

 دوم کامال در اختیار ماست و کسی باال نمی یاد. آروم بهش می گم:

 ـ خیلی قشنگ می زنی عرفان.

 ـ ممنونم. امری داشتین؟

م بگو رامش. دوما... می خوام یه آهنگ برام بزنی. ـ اوال رسمی نباش. ما قراره یه گروه بزرگ باشیم. پس راحت به

 می زنی؟

 ـ امر کن... رامش. چه آهنگی؟

 ـ پیچک ابی رو.

 ـ اما... فکر نمی کنی...

 ـ می دونم، این آهنگ پر از غمه؛ ولی دلم می خواد بزنیش. می زنی؟

کنم. می دونم چه سختی هایی کشیدی. ـ چرا که نه؟! ولی اگه حالت خراب بشه و ببینم چهرت پر از غمه قطعش می 

 مسعود به همه ی ما کم و بیش چیزهایی رو گفته.

 ـ قول می دم که خوب باشم. تو بزن.

من که برمی گردم سر جام، عرفان با گفتن ببخشید، یه لحظه؛ گیتارش رو به دست می گیره و مشغول نواختن می 

 مل همه.شه. همین نواختن ها می شه یه تلنگر برای سکوت کا

 حاال دیگه تو رو داشتن خیاله"

 "دل اسیر آرزوهای محاله

دیدی بعضی وقتا بعد از کلی غم دلت فارغ می شه و دوست داری بخندی؟ می دونم ندارمش، می دونم که اون باالها 

 خوشه، پس چه بهتر که آروم باشم.

 غبار پشت شیشه می گه رفتی"

 "ولی هنوز دلم باور نداره.

 م باور داره. باور کرده که بابک نیست. باور کرده که االن زندم.نه، دل
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 حاال راه تو دوره"

 "دل من چه صبوره

 صبورم و صبور می مونم. با تمام زمین خوردنام بلند می شم و وصبور می مونم.

 کاشکی بودی و می دیدی"

 "زندگیم چه سوت و کوره.

م. نیستی، عیب نداره. دو سال نیم گذشته بابک. دو سال نیمه که من نیستی بابک، اما دستم رو بگیر که بلند بش

 ندارمت، ولی دستم رو بگیر. یه روزی می شه که بهت می رسم. دستم رو بگیر.

 

**** 

عمه پشت دستم رو نوازش می کنه و یه ریز حرف می زنه. دیشب از شوق دوباره ی جمع شدن ها خوب نخوابیدم. 

ی خواد بچه ها هم بیان. همه دوست داشتن که بیان سر خاک بابک، اما قرار شد که من و دیروز مسعود گفت که م

مسعود دو ساعت زودتر اون جا باشیم. به ساعت نگاه می کنم. عقربه نشون از دیر شدن می دن. آروم دستم رو می 

و شوهرش می یاد تهران. اما ذارم روی دستش. از ظهر اون جا بودم و خبر گرفتم که سارا داره با خانواده ی خودش 

باقی اخبار رو سورنا گرفته. سورنا سر کار می ره. سورنا زندگیش سخته. بچم یه مدته می یاد این جا. عروسم 

 عروسای قدیم. فامیل گوشت و خون آدمه.

 گاهی سر از حرفاش در نمی یارم. خیلی تو لفافه حرف می زنه.

 ـ عمه؟

 ـ جان دلم؟

 رم.ـ من کم کم باید ب

 ـ کجا؟ حاال بودی عمه؟

 ـ باید برم جایی.

 صدای کلید انداختن تو در باعث می شه سر بلند کنم. شالم رو می کشم روی سرم و می گم:

 ـ کسی قرار بود بیاد؟

 ـ آره عزیزکم.

ش رو اخم می و به سمت در لبخند می زنه. با دیدن سورنا اون نیمچه لبخند حاصل از خندیدن عمه از لبم می ره و جا

 گیره. سر می اندازم پایین و می گم:

 ـ با اجازه عمه.

 به سمت در می رم که با حرف عمه سر جام خشکم می زنه.

 ـ سورنا جان، مادر رامش رو ببر هر جا که دلش می خواد.

 ابروهام گره باز می کنن. می رن باال. با تعجب به سورنا که به من خیره است نگاه می کنم.

 ما...ـ ا

 قبل از این که حرف از دهن سورنا کامل بیرون بیاد می گم:

 ـ ممنونم عمه، من خودم می رم.
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 و با سری کج شده می گم:

 ـ سالم پسرعمه!

 یه اخطار و یه لحن پر از طعنه.

 مثل خودم جواب می ده.

 ـ سالم دختردایی.

 عمه دوباره میونه می گیره.

 ـ وا؟ مادر؟ این حرفا چیه؟

 اخمام دوباره گره می خوره به هم و برمی گردم سمت عمه.

 ـ عمه یکی از دوستان قراره بیاد دنبالم. بهش قول دادم. نمی تونم لغوش کنم. خداحافظتون.

 و به سمت در و راهی که سورنا جلوش رو گرفته می رم. نگاهی به اون که قصد کنار اومدن نداره می کنم و می گم:

 ـ اجازه می دی؟

 می ره کنار و در کمال تعجب می گه:

 ـ تا پایین باهات می یام.

 و یواش تر می گه:

 ـ البته به رسم مهمون نوازی.

 مثل خودش جواب می دم.

 ـ لزومی نداره. از شما به ما خیلی رسیده.

به پارکینگ صدای  و کفشم رو می پوشم. دنبالم می یاد و به قول خودش تا پایین همراهیم می کنه. به محض ورودم

اس ام اس از تو گوشیم بلند می شه. مسعوده و اطالع داده که سر خیابون عمه اینا منتظرمه. قبل از اومدن به این جا 

 گفتم که می خوام می خوام بیام خونه عمه و اون گفت که می یاد همون جا دنبالم.

 ه فقط شامل حال سورناست می گم:گوشی رو می ذارم توی کیفم و برمی گردم سمت سورنا. با اخمی ک

 ـ خداحافظ پسرعمه. به یاسمن سالم برسون.

 حرکت می کنم سمت در که صداش بلند می شه.

 ـ رامش؟

 سر جام می مونم. برمی گردم سمتش و سوالی نگاهش می کنم که می گه:

 ـ امروز اومده بودم که هم به مامان سر بزنم و هم شمارت رو بگیرم.

 ابروهای باال رفته ی من می گه:در مقابل 

 ـ برای یاسمن. خواسته هاش هرچند که مورد عالقه ی من نباشه، برام عزیزه.

 کمی خیره به چشماش نگاه می کنم.

 ـ شماره ی یاسمن رو بگو، خودم بهش پیام می دم پسرعمه.

حافظه ی گوشی می سپارم. همین که  بعد از این که گوشیم رو در می یارم، فوری شماره رو تکرار می کنه و منم به

 شماره رو به اسم یاسمن ذخیره می کنم، سر بلند می کنم. پوزخندی می زنم و می گم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 1 9  

 

ـ وقتی بهت جواب نه دادم، برام همون پسرعمه موندی. شمارت تو این سال ها تو دفترچه تلفنم بود، هرچند می 

م با اون جواب نه، رامش رو، دختر داییت رو، به کل از دونستم عوض شده؛ چون پسرعمم بودی. اما فکر نمی کرد

 ذهنت خط بزنی.

و بعد بی اون مهلت بهش بدم از خونه خارج می شم. قدم زنان از کوچه خارج می شم و به سمت خیابون راه می افتم. 

سعود رنگ آبی به دنبال پراید مسعود چشم می چرخونم. خیابون شلوغه و یه پراید خاص آبی نفتی پیدا نمی شه. م

 نفتی رو خیلی دوست داره. می خوام گوشی رو در بیارم و زنگ بزنم که خودش زنگ می خوره. شماره ی مسعوده.

 ـ سالم، تو کجایی؟

 ـ اول سالم. دوم این که بچرخ سمت راستت، چند قدم این ورتر منو می بینی.

ه داره جفت راهنما می زنه. با لبخند می رم کاری رو که گفته می کنم. چشمم می خوره به یه پرشیای مشکی ک

 سمتش. در جلو رو که باز می کنم و می گه:

 ـ سالم به رفیق شفیق. خوبی؟

 لبخندی می زنم و می گم:

 ـ سالم. تو خوبی؟

 ـ خسته ای؟

 سرم رو تکون می دم و می گم:

 ـ زیاد نه.

د. به قدر بغض هایی که هر دفعه که می خوام برم و و برای خودم ادامه می دم. زیاد نه؟ چرا مسعود. خیلی زیا

دلشوره ای که امروز به دلم نشسته. به قدر همه ی اینا خستم. راستی، اسم اینا رو می شه خستگی گذاشت؟ اگه می 

 شه، پس من خستم.

 حرف مسعود منو از خیاالتم می کشه بیرون.

 ـ اما انگار باید گفت خیلی زیاد.

 وزم که به جلو نگاه می کنه. لبخندی می زنم و می گم:نگاهم رو بهش می د

 ـ ماشین نو مبارک.

 ـ مرسی. آدرسش رو می دم برو بخر. کوچه ی علی چپ، در سفید رنگ.

 می خندم و حرفی نمی زنم.

 ـ می خندی؟ بخند. حواست باشه، کوچه بن بسته. باالخره گیر می افتی.

 . بعدا باید بهم بگی. منم ترجیح می دم بذارم همون بعدا که شاید یادش بره.پیام واضحه. یعنی االن حرف نزدی، نزن

 

**** 

نزدیک بهشت زهرا که می شیم، برمی گردم سمت مسعود. از نزدیک خونه ی عمه هر دو سکوت کردیم تا االن. به 

 یاد بی حرمتی های برمک می افتم و می گم:

 ـ مسعود؟

 ـ جانم خواهری؟
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 جا می شم و می گم:سر جام جا به 

 ـ اگه برمک دیدت...

 ابروهاش می ره باال و می گه:

 ـ برمک مگه کیه؟ لولو؟ دزد سر گردنه؟

 ـ اون سری با پسر دوست بابام اومدم، آبرو ریزی یی راه انداخت که...

 و سرم رو تکون می دم و به جلو چشم می دوزم. صدای متعجبش باعث می شه پوزخند بزنم.

 چی اون وقت؟ ـ واسه

 ـ حس غیرت...

 این کلمه رو با تنفر می گم. یه تنفر بزرگ از آدمی به اسم برمک. مسعود می خنده و می گه:

 ـ غیرت؟ مسخره است. آدمی که یه جو غیرت تو وجودش نیست واسه من ادای آدمای با غیرت رو در آورده؟

 برمی گردم سمتش که می گه:

لطی کرده؟ اولین جایی که بعد از غیب شدنت رفتم خونه ی بابک بود. خونه ی پدریش. ـ فکر کردی نمی دونم چه غ

که ای کاش همون روزهای اول می اومدم که این همه جدایی بین ما نمی افتاد. وقتی رفتم و سراغ تو رو گرفتم نمی 

د پرت می کردن بیرون. دونی که چه کردن. به حرمت مهمون بودنم چیزی به من نگفتن، اگه نه منو هم با یه لگ

 هرچی از دهنشون در اومد بهت گفتن و در نهایت... بی خیالش اصال. بی خیال آدمی به اسم برمک. بی خیال.

 به پشتی صندلی تکیه می دم و می گم:

 ـ راست می گی. بی خیال.

 گه: ماشین رو تا به اون جا که می تونه نزدیک قبر بابک می بره. می خوام پیاده بشم که می

 ـ اینا رو بذارم بچه ها اومدن بیارم؟

 برمی گردم و با دیدن سینی حلوا و خرما می کوبم به پیشونیم و می گم:

 ـ وظیفه ی من بود.

 ـ نه رامش. من و تو نداریم.

دوباره ازش تشکر می کنم و به سمت خاک محبوبم می رم. با دیدن سنگ قبر مشکی رنگش و عکس حکاکی شده 

 م:روش می گ

 ـ سالم عزیزم. ببین کی اومده؟ همون که همیشه یارمون بود. مسعود اومد بابک.

و کنار قبرش می شینم و لب به دندون می گیرم که مبادا لب هام حرف های بیشتری بفرستن بیرون.چفت می زنم 

 که مبادا تو عطش بغض های بی معرفت بسوزم.

 صدای مسعود بلند می شه.

. دوباره سه نفری با هم شدیم. تا چند لحظه دیگه هم باقی بچه ها می یان. کجایی که ببینی دارم ـ سالم رفیق قدیمی

 به اون چه که می خوای عمل می کنم؟

 می خنده. آروم می خنده و می گه:
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ـ دارم به آرزوهات جامه ی عمل می پوشونم. اول از همه یادته گفتی گروهمون رو بزرگ تر بکنیم. داره بزرگ می 

شه. از جوون هایی که نشون نمی دن تو چه کارین. از همونایی که معلوم نیست قبل های پاکی دارن. از همون بی 

 نشون هایی که تو این زمونه خیلی کمه.

باز می خنده که کسی نفهمه پشت اون خنده، بغضی هست که دوست نداره جلوی کسی بشکنه. اما نمی دونه که نمی 

ی که خیلی مدته باهاش دوستم می فهمم که مسعود دل نازک من االن داره چی می کشه. کمی تونه منو گول بزنه. من

 عقب می کشم که مسعود درد و دل هاش رو با بابک بکنه. دو تا رفیق رو تنها می ذارم.

 

**** 

 وقتی می کشه عقب، شلوارش خاکی شده. اشک هاش رو پاک می کنه و از کنارم که رد می شه می گه:

 ممنون.ـ 

خوب می دونم این ممنون یعنی هزار هزار حرف که پشت این کلمه ی کوچیک پنهان شده و کوچکترینش به همون 

تنها گذاشتن برمی گرده. می رم پیش قبر و بی کالم به سنگ قبر نگاه می کنم و انتظار می کشم تا بچه ها بیان. تو 

ت افتاده رو می زنم. از دانشگاه می گم و از زندگی یی که دارم. سکوت، با زبون نگاه بهش اتفاقاتی که تو این چند وق

تو خلسه ی خودم غرق شدم که صدای عصا زدن و راه رفتن کسی منو به خودم می یاره. فکر می کنم یه عابره که بی 

 این که توجهی کنه می خواد به سمت محبوب خودش بره که صداش لرز رو به تنم می شونه.

 ـ سالم عروس.

 

یه لرزش مثل صاعقه از وجودم رد می شه. ندای عروس عروس گفتنش تو گوشم پژواک می کنه و گذشته برام عین 

روز روشن می شه. صدای گریه هام که ناشی از تحقیراش بود و تو خلوت خودم انجام می شد جلوی چشمام می 

ش خوابیده. سردی از تمام جونم رد می شینه. تنم یخ می کنه. به سردی چهار گوشی که زیر دستمه و عزیزترینم تو

شه و می رسه به چشمام. چشمام عین دو تیکه یخ می شه. از جا بلند می شم. پشتم بهشه. عزم می کنم برای رفتن که 

 پنجه می کشه به بازوم و می گه:

 ـ کجا؟ قبال هر چقدر هم بهت توهین می شد احترامت از بین نمی رفت.

 بی توجه به سالمش می گم:

ـ قبال... هه، خودتون می گید قبال. قبال بابک رو داشتم. به عشقش و برای داشتنش حاضر بودم هرچی زشتی تو دنیا 

بود به جون بخرم؛ اما االن... به جز یه مشت خاک و یه چهار گوش دوست داشتنی چی برام مونده خانوم پاکدل 

 بزرگ!

ه عزم می کنم برای رفتم که باز بازوم رو می کشه. نمی دونم حقارتش رو، پاک نبودنش رو به رخش می کشم. دوبار

 چطوره که مثل اون موقع هنوز قدرتش رو داره.

 ـ وایسا. باهات حرف دارم.

 نفس عمیقی می کشم.

 ـ اما من می خوام برم.

 ـ فکر نمی کنم با اون سینی خرما و حلوا بخوای جایی بری.
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رو می ذاره رو سقف ماشین. لبام رو با حرص جمع می کنم و سر جام می  نگاهم می چرخه سمت مسعود که سینی ها

شینم. کنارم می شینه. آروم و بی صدا دو تا انگشتش رو می ذاره روی قبر و مشغول خوندن فاتحه می شه. حین 

یره. فاتجه خوندن اشک چشمای براق قهوه ایش رو کمی تر می کنه و نم نمک مثل جویبار گونه های پیرش رو می گ

چشم می چرخونم و ماشینشون رو پیدا می کنم. متوجه یه زن می شم که پشت فرمون ماشین نشسته. نگاه خیرم رو 

که می بینه از ماشین پیاده می شه. می فهمم محبوبه آوردش این جا. همزمان محبوبه و مسعود با هم می رسن سر 

 ی داشته باشه از وجود بقیه.قبر. مادر بابک شروع می کنه به حرف زدن، بی اون که ابای

ـ وقتی بابک تو رو خواست، نفرین کردم، جیغ کشیدم، ناله کردم، گریه کردم که تو رو نگیره. مرغش یه پا داشت. 

گیر داده بود به تو و به منی که می خواستم براش گلنار رو بگیرم بی توجه بود. می گفت گلنار خواهرمه. نخواستم 

دختر خواهرم رو که از بچگی به اسم پسرم بود براش بگیرم. ولی اون تو رو انتخاب  خواهرش باشه. می خواستم

 کرد. نمی دونم چی تو وجودت دید که دست گذاشت روی تو و...

ـ خانوم پاکدل، من این حرفا رو می دونم. عالقه ای به تکرار اونا از زبون کسی که منو خراب می دونه و کصافت 

 نویسه ندارم. وقتی بابک رفت، خانوادش هم برای من رفتن. کاری پسرش رو پای من می

این بار بدون این که مهلتی بهش بدم از جام بلند می شم. چند قدم که دور می شم، صدای پر از بغضش رو می شنوم 

 که می گه:

 ـ رامش... من...

بوده که بخواد برای دفاع از من و اما نمی مونم که بشنوم چی می گه. مسعود پشت سرم می یاد. سکوت کرده. وقتی ن

 برای حمایت از خواهرش چیزی بگه.

 ـ مسعود می شه بریم؟

 خودش رو با من هم قدم می کنه و می گه:

 ـ کجا؟ بچه ها االن می یان.

 ـ من... نمی خوام امروز باشم این جا.

د. نفس های عمیقم تو سکوت ماشین بغض می کنم. آروم خودم رو تو ماشین جا می دم و سر تکیه می دم به داشبور

می پیچه. خدایا کی فشارا تموم می شه. قلبم دیگه طاقت نداره. آخر یه روز از کار می افته. یه روز می رسه که این 

 قلب دیگه تحمل نکنه و از کار بیفته. خستم خدا. خسته.

ی می کنه. کمی بعد همون طور که با سر بلند می کنم. مسعود بیرون ماشین راه می ره و با گوشی یه مسیری رو ط

گوشیش با یه نفر حرف می زنه سوار ماشین می شه و راه می افته. سرم رو بلند می کنم و تکیه می دم به شیشه. چند 

 لحظه بعد تماسش رو قطع می کنه و می گه:

ی گردم پیش بچه ها. حالت ـ به محمد گفتم بچه ها رو بیاره این جا، خودم بعد از این که تو رو گذاشتم خونه، برم

 خوبه؟

 سر می چرخونم سمتش و می گم:

ـ اومده داره ماجرایی رو می گه که خودم می دونم. خسته شدم از دستشون. هر سری که می یام با خودم خلوت کنم 

 یکیشون آرامشم رو به هم می زنه.

 دنده رو جا به جا می کنه و می گه:
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 شه که دوباره تو غصه دار بشیا.ـ عیب نداره خواهرکم. مسعود نبا

 ـ خدا نکنه.

همین خدا نکنه رو می گم و دوباره سر تکیه می دم. مسعود یه آهنگ مالیم می ذاره و من از خستگی این چند وقت 

 خوابم می بره. یه خواب کوتاه.

 

**** 

 گرده سمتم و می گه: با هینی از خواب می پرم و تو جام تکون می خورم. هنوز تو ماشینیم. مسعود برمی

 ـ چیزی شده؟

 صورتم رو می مالم و می گم:

 ـ نه.

اما خودم می دونم که نه جواب مسعود نبود. بابک اومده بود تو خوابم. چشماش غصه دار بود و تکرار یک حرف. 

 رامشم، نکن. می خواستم بدونم منظورش چیه؟ چی رو نکنم؟ چه کاری رو؟

 مسعود آروم می گه:

 دیم. می خواستم بیدارت کنم که خودت این جوری پریدی.ـ رسی

 سری تکون می دم و می گم:

 ـ مرسی مسعود. مزاحمت شدم.

 اخمی می کنه و در حالی که کمربندش رو دوباره می بنده می گه:

 ـ از این حرفا نداشتیما. مواظب خودت باش.

 از ماشین پیاده می شم و می گم:

 ـ بازم مرسی.

ند می کنم، نگاه خیره ی کسی رو حس می کنم. همسایه ی طبقه ی پایینه. با سر سالم می دم. چند باری سر که بل

دیدم که اومده در خونه ی خاله و باهاش همکالم شده. اونم جوابم رو با حرکت سر می ده؛ اما تا جایی که می تونه به 

 مسعود خیره و بعد به من نگاه می کنه. آروم به مسعود می گم:

 ـ خداحافظ.

 و از ماشینش فاصله می گیرم.

سالم نمازم رو می دم، سالم می دم که ختم کنم عبادتی رو که می گن من رو نزدیک می کنه به معبودم، غافل از این 

که معبود من تو تن من، روح منه. دست می برم سمت آسمون؛ اما سر می اندازم پایین. آروم از خدا نیازهام رو می 

ایی که حسش می کنم در کنارم. حال عرفانیم با صدای جیغ و به دنبال اون شکستن چیزی به هم می خوره. خوام. خد

می ترسم. از جام بلند می شم و با همون چادر می رم سمت پنجره. نگاه می کنم به جایی که صدا می یاد. صدای جیغ 

عث می شه دلم بسوزه. گریه های یه نوجوون که و داد و بیدادهای نامفهموم یک زن از اوج سینه. گریه هایی که با

 هی می گه:

 ـ خواهش می کنم، خواهش می کنم.
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لبم رو گاز می گیرم و پنجره رو می بندم. تو دلم دعا می کنم که دعواشون زود زود به پایان برسه و جانمازم رو جمع 

ها، تو اون صفحه ی سفید می گردم  می کنم. گوشیم رو به دست می گیرم و سر جام می شینم و توی لیست شماره

 دنبال شماره ی یاسمن. اسمش که پیدا می شه، به شمارش پیام می دم.

 "سالم یاسمن جان، خوبی؟ رامشم.  "

همین و بس. نه به روش می یارم که شماره رو خواسته و نه چیزی دیگه. نمی دونم چقدر می گذره و چقدر من برای 

 یغش بلند شده دعا می کنم که گوشی تو دستم می لرزه. فکرم خالی می شه از جیغ ها.خانوم همسایه که باز صدای ج

 "سالم رامش جون. ممنون. خوبی؟ راستش می خواستم موضوعی رو بگم.  "

 جمله با یه نقطه تموم می شه و منو می ذاره تو فکر این که اون موضوع چیه؟

 "ممنونم عزیزم. چه موضوعی؟  "

 ر حرف اضافه ای می گه:یاسمن به جای ه

 "فردا خونه ای؟ حضوری بگم بهتره و این که آدرست رو هم می خوام.  "

می رم تو فکر یاسمنی که از روز پارک حرفی ازش، نه از عمه، نه از کس دیگه شنیدم. حتی تو تماس های شبانه ی 

 مادر و دلتنگی هاش.

 "ل می شم ببینمت. فردا که نه، کالس دارم. اما پس فردا چرا. خوشحا "

ته پیامم آدرسم رو می نویسم. شماره ی خونه رو هم می دم که اگه خواست، قبلش زنگ بزنه. پیام های ما با تشکر 

یاسمن تموم می شه. لبخند نقش بسته رو لبم، با شنیدن جیغ دوباره ی همسایه می پره. در اصل می ترسم و زیر لب 

 می گم:

 ـ آخه چتونه؟

می دم. لپ تاپم رو جلوم می ذارم تا برای جلوگیری از هر حرفی و فکری، برم سراغ اهنگ گوش و سری تکون 

کردن. با خودم فکر می کنم چه خوبه که برای خودم اینترنت بگیرم. حداقل شبایی مثل این چیزی برای گذروندن 

 دارم. گذروندن روزهای که نمی دونم سرانجامشون چیه!

 

**** 

پیاده راه دانشگاه رو با خیال گذشته و بی کالم طی می کنم. گوشیم زنگ می خوره. دست می  طبق معمول همیشه

کنم تو کیفم و گوشی رو از توش بیرون می کشم. با دیدن شماره ی شیرین لبخندی می زنم. همین که برمی دارم می 

 گه:

 ـ رامش؟ کجایی؟

 ـ تو راه. دارم می یام یونی.

 شخندی می زنم. همه چیز من تو گذشته گیر کرده.با گفتن کلمه ی یونی نی

ـ نمی خواد بیای. اول این که امروز کالس تشکیل نمی شه. دوم این که بیا همون کافیشاپ اون روزی. بچه ها اون جا 

قرار گذاشتن. مسعود گفت بهت زنگ بزنم و بگم. مثل این که یه کاری قراره انجام بدن. منم برم به شوشو خان 

 م و اطالع بدم، قربانت، ماچ ماچ.زنگ بزن
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و تماس رو بی این که بذاره من حرف بزنم قطع می کنه. با تعجب به گوشی نگاه می کنم و خندم می گیره. زیر لب 

 می گم:

ـ اول سالی و کالس ها این جور داغون؟ اِ این دختره ی پر حرف رو بگو ها. نذاشت من حرف بزنم. چه واسه من 

 ها.جور شده با بچه 

میدونی که گفته، از خونه کمی دوره. بنابراین ترجیح می دم ماشین بگیرم تا زودتر برسم. برای اولین ماشین که می 

 یاد دست تکون می دم.

 

**** 

مرد راننده درست منو جلوی کافیشاپ پیاده می کنه. در رو که باز می کنم، مسعود رو می بینم که داره از پله ها 

 با لبخندی به سمتش می رم. متوجهم می شه و می گه:پایین می یاد. 

 ـ سالم آبجی. بدو برو باال.

 سری تکون می دم و می گم:

 ـ سالم، همه اومدن؟

 ـ نه بابا. این بچه های ما از تنبلی به... استغفرا...

 لبخندم کمی شکل خنده می گیره و می گم:

 ـ پس من می رم باال...

 مکثی می کنم و می گم:

 ـ برادر.

برادر اون قدر غلیظ می گم که خندش می گیره. از کنار هم رد می شیم. باال متوجه می شم که فرناز، سید، طناز، 

 آرمین، عرفان و کامران اومدن.

 طناز با دیدنم لبخندی می زنه و جوری که جمع بشنون می گه:

حرفاتون درباره ی فوتبال دیشب و حساب و کتاب  ـ آخی، باالخره یه خانوم اومد. خسته شدم بین شما مردا از بس

 بود. من می رم.

 بلند می شه و می یاد سمت من و مرد ها هم می خندن به حرکاتش. حسین، آروم می گه:

 ـ طناز خانوم، این جوریه دیگه؟

 طناز با لبخند می گه:

 ـ آقا حسین، تو که منو می شناسی.

 گیرم. رو بهشون سالم می کنم و جواب هم می

 و بعد دستم رو می گیره و یه گوشه ی خلوت و دور از آقایون می شینیم. طناز چادرش رو مرتب می کنه و می گه:

 ـ خوبی عزیزم؟

 ـ خوبم.
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حرفامون رنگ و بوی زنانه می گیره. از خستگی و کارهای خونه بگیر و برس به درد و دل ها و در نهایت سکوت و 

این بین گه گاهی بچه ها هم می رسن. هانیه و مریم با هم می رسن. دو تاشون در حالی که انتظار برای بچه ها. تو 

 موهاشون رو مرتب می کنن، وارد می شن. محمد هم با چند تا از بچه ها می یاد. می مونه شیرین که دیر کرده.

ابیات رژه می رن. بی مقدمه ی  تا زمانی که شیرین هم بیاد، من خودم رو با کاغذم سرگرم می کنم. یه کاغذ که توش

 قبلی کنار هم می شونمشون.

 رسید روزی که نبودنت را لمس کردم "

 چشمه ی عشقم جوشیده بر چشمانم

 لمس کردم غبار خاطراتت را

 گرد آن از چشمم رخت بست

 سکوت کردم و در دل فریاد زدم

 نبودن حضورت را

 شوق پرواز دارم برای دیدنت

 دلنواز من

 م باش که مشتی از خاطره شدیآرا

 در ژرفای بودن ها و نبودن ها

 "در قلب کوچکم. 

 طناز که از اول چشمش به کاغذه، کاغذ رو از دستم می کشه و می گه:

 ـ وای چه خوشگله. چه طبع زیبایی داری تو.

شه و همه شعر رو می  لبخندی می زنم و سر به زیر می اندازم. همین جور که کاغذ بین بچه ها دست به دست می

خونن، شیرین تنبل در حالی که نفس نفس می زنه می یاد باال. خندمون می گیره با دیدن قیافش. یه خنده ای که هر 

 کس به زور جلوش رو گرفته که بلند نشه. شیرین با صدای جیغ مانندی می گه:

 ـ کوفت. هر کی به من بخنده من می دونم با اون.

 و می زنه، اول خودش خندش می گیره و بعد جمع که دیگه کنترلی روی خندش نداره.همین که این حرف ر

ـ وقتایی مثل امروز بچه ها چند تا میز رو به هم می چسبونن که همه سر یه میز باشن. پول ساعت کافیشاپ رو 

 حساب می کنیم که همه این باال راحت باشن.

رین جمع بعد از اون خنده حالت جدی تری به خودش می گیره. سری تکون می دم و لبخندی می زنم. با حضور شی

 مسعود از جاش بلند می شه و دقیقا جایی می ایسته که همه بتونن ببیننش.

 ـ همه هستن؟

 وقتی از تایید جمع مطمئن می شه، آروم می گه:

ون فرقی نداشت. قرار بود ـ خب، چند وقت پیش نوید این جلسه رو داده بودم. ماها چون موقعیتمون معلومه، برام

 جلسه بعد از کالستون باشه که استادتون نیومد و من هم گفتم که زودتر حرفامون رو بزنیم.

 مکثی می کنه و ادامه می ده.
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ـ امروز حرف از خانواده است که تو نزدیکی خونه ی مادرم زندگی می کنن. درست تو همون کوچه. خانواده ای که 

یش زندگی خوبی داشتن و بر اثر اشتباه پدر خانواده و دادن چک بی محل، االن وضع مالیشون تا به همین چند وقت پ

داغون شده. اینا اول این جا زندگی نمی کردن، کم کم بخاطر وصول چک های پدر خانواده وضع زندگیشون به پایین 

 شهر کشونده شده و امکان داره که بازم برن پایین تر. این جا که مستاجرن.

 اهش رو می دوزه به چشمام و می گه:نگ

ـ همتون می دونید هدف ما چیه و رمز گروه رو هم می دونید. چقدر توان کمک کردن دارید رو هر کدوم روی 

 کاغذی که االن محمد بهتون می ده می نویسید. حتی اگه یه دست لباس باشه که استفاده نمی کنید.

 فرناز با خنده می گه:

 فعه خانومه همه رو بسوزونه.ـ نکنه مثل اون د

 مسعود لبخندی می زنه و می گه:

 ـ نه، این یکی دیگه خودش خواسته.

محمد از جاش بلند می شه و کاغذها رو پخش می کنه. فکرم می چرخه داخل خونه و هر اون چه که می تونم ببخشم، 

 به عالوه ی یه مقدار نقدی که می تونم از حسابم بردارم.

ذ بچه ها یه لحظه نفسم می گیره. سر می چرخونم و می بینم که طناز هم همین طوره. صدای بلند مسعود با دیدن کاغ

 منو به خودم می یاره.

 ـ رامش کاغذا رو جمع کن و بیا پیش من.

و خودش می ره سمت یکی از میزهای ته کافیشاپ. برگه ها رو یکی یکی جمع می کنم. همگی پای برگه هاشون یه 

 ده. بابک.مهر خور

به سمت مسعود می رم. میون عمق ناراحتیم یه لبخند می زنم. از اون لبخندهای نادر. از همونا که شبیه آفتابه میون 

 بارونه.

 ـ همه چیز رو فهمیدی؟ رمز گروه رو می گم.

 ـ چرا این کار رو می کنی؟

ه من حساب کنم چی کمه و خودم بخرم. ـ این جوری معلوم نمی شه کی چقدر داده. این کاغذا فقط برای اینه ک

بعدش پاره می کنم و می ریزم دور. بچه ها همه چیز رو می یارن دم خونه. تو پالستیک های تیره که مشخص نشه. 

بعدم با کمک مامان بازشون می کنیم و مرتب می کنیم. اتو می خورن و دسته بندی می شن. شسته می شن. هرچیزی 

 زوی بابک بود. یادت نیست؟که فکرش رو بکنی. این آر

 مگه می شه از یادم بره؟

 ـ بچه ها این قدر دوست دارم یه روزی قدرت داشته باشم که به خانواده های ناتوان کمک کنم. "

 من و مسعود می خندیم. مسعود لحنش داش مشتی می شه و می گه:

ز همه فقیرتره. پول غذا خوردنم نداره به جون ـ جون ما داداش؟ راست می گی؟ به خدا این داداشت که االن پیشته ا

 تو.

 بابک می خنده و می گه:

 ـ پس این خندق بال چیه؟ چرا عین خیک گنده است.
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 مسعود لباش رو جمع می کنه و با لحن خنده داری می گه:

 ـ غصه است به جون تو.

 بابک یکی محکم می زنه تو پشت مسعود و می گه:

 ز آرزو دارم. چرا از جون من مایه می ذاری؟ـ به جون خودت. من هنو

 و نگاهی به من می کنه. از اون نگاه ها که باعث می شه سر پایین بندازی و خجالت بکشی. یه خجالت دوست داشتنی.

 مسعود کتکی که خورده رو با یه پس گردنی محکم تالفی می کنه و می گه:

 ـ هی، چشمات رو از خواهری من درویش کن.

 لوش رو نگیرم انگار می خوان کتک کاری کنن.اگه ج

 ـ گمشو، نامزدمه ها.

 ـ هر وقت رفتی خونه ی خودت، اون جا می تونی نگاهش کنی. االن نه.

 ـ مسعود می گیرم...

 "ـ اِ بس کنید دیگه. از بحث کمک به دیگران رسیدید به کجا؟ 

 ـ رامش خانوم، بریم بچه ها منتظرن.

 ز خاطراتم بیرون می کشه. ازبهشتم می کشونه تو جهنمی که هیچ راه فراری ازش نیست.با این حرفا منو ا

 وقتی تــــو نیستی "

 جهانـــــــم

 الف ندارد!

 جهنمیست تلخ و خالص.

 خلوصش به اندازه ی تک تک خاطرات با هم بودنمان است.

 "ذاب می کشم. همان قدر که روزی از بودن با تو لذت می بردم، حال از نبودنت ع

 آروم آهی می کشم و می گم:

 ـ هوم؟

 ـ می گم بیا بریم.

 ـ بریم.

 ـ امروز به افتخار تو. چی می خوری سفارش بدیم؟

 نگاهم رو به چشماش می دوزم و سعی می کنم لحن شادی به خودم بگیرم.

 ـ یه چیز خنک. توش بستنی باشه.

 خنده ی مسعود بلند می شه و می گه:

 نظرت چیز گرمی هست که توش بستنی باشه؟ مثال قهوه بستنی داریم؟ ـ به

 و قبل از این که فرصت اعتراضی به من بده سرعت می ده به قدماش و می ره سمت بچه ها.

یه لباس مناسب می پوشم. آزاد و راحت که بتونم جلوی یاسمن هم بپوشمش. برای عصرونه، کاکای معروف مامان 

نم؛ البته منهای کدو. شیرینی ها که سرخ می شن، یه نفس عمیق می کشم که بدونم بوی گیالنم زیبا رو درست می ک

رو می ده یا نه؟ گیالن باصفا با اون طبیعت بکر و مردم مهمون نوازش. یه لحظه خندم می گیره. این همه چیز رو از 
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واش و آروم می رم سمت لپ تاپ و یه شیرینی می خوام در بیارم؟ سری دوم مایع رو می ریزم تو روغن داغ و ی

 اولین ترانه ی گیالنی که به دستم می رسه رو می ذارم.

 «اگر بد بودم گذشت، به تو که بد نگذشت. » اگه بد بوم بو گذشته، تره که بد نو گذشته  "

 «هرچی بود تمام شد. » هرچی بو توماما بوسته 

 »م، جوانیم. اما افسوس جوانی» اما افسوس می جوانی، می جوانی 

 "« ذره ذره آب شد و از بین رفت. » ذره ذره آبا بوسته 

در خونه رو باز می کنم. چشمم می افته به پسری که چشماش دیگه نشون از سورنا نداره. چشمای به خون نشسته،  "

 :سری بدون مو و براق. اخم های درهم و لب های به هم فشرده. ابروهام می ره باال و ناباور می گم

 ـ سورنا؟

 "پوزخند می زنه.

 «بین اسم من و اسم تو یک دنیا دیوار فاصله است. » بین می ایسم و تی ایسم یه دونیا دیوار فاصله  "

 «هرگز نگو ما بهم می رسیم، حرف باطل است. » نوگو هرگز کی اَما بهم رسیم، حرف باطله. 

 "تو از دریا من از مرداب منم تشنه تویی سیراب. 

 ـ اسمم رو صدا می کنی و بعد بهم می گی احساس تنفر داری از من؟ "

 ـ اما...

ـ ساکت باش و به حرفام گوش بده. چند ساله که به پات نشستم. با همه ی نازات ساختم. گفتم یه روزی چشمات 

 منو می بینه. حاال که نشد، حاال که نخواستی باهام باشی. یه حرف از من به تو یادگاری.

 ی می کنه. صداش پر از بغضه.مکث

ـ یادت باشه رامش. آرزوم اینه که بهترین زندگی و بهترین همسر نصیبت بشه. آرزوم اینه که طعم خوشبختی رو 

 بچشی؛ اما...

چشم می دوزم به دهنش. این اما بوی خوش نمی ده. چشم می دوزم و منتظر می شم. چرا زمان کش می یاد؟ چرا 

 نا؟حرفت رو نمی زنی سور

 ـ اما عمرش گل نشون باشه. امیدوارم مردت بهت وفادار نباشه.

این رو می گه و از در فاصله می گیره. سورنای بی رحم نفرینم می کنه و می ره. می ره و نمی بینه چه با حس و حالم 

گلوم پایین نمی  می کنه. غمگین به سمت خونه می رم. میون فضای کوچیک اتاقم هی باال و پایین می رم. شام هم از

ره. غصه ی حرفش قلب کوچیک هجده سالم رو می شکنه. تازه می فهمم حرفم چقدر داغونش کرده. تازه به اثر 

تحقیرم پی می برم. وقتی نمی تونم تحمل کنم، گوشی رو برمی دارم و شماره ی فرشته رو می گیرم. به محض گفتن 

 "الوی اون، اشک از چشمام می ریزه پایین. 

 د پر از دردی می زنم و می گم:لبخن

 ـ هی سورنا، یادت باشه نفرینت نشست به جونم. مردم وفادار بود؛ اما انگار آه دل پر از سوزت منو گرفت.

اون شب فرشته این قدر با من صحبت کرد و گفت و گفت که آروم شدم. که فراموش کردم سورنا چی گفته. 

گار اون باال باالیی، فراموش نکرده بود و آه دل بنده ی بی آزارش رو یه فراموش کردم آه دل و نفرینش رو؛ اما ان

 جایی فرستاده بود سراغم و فرشته ی مهربونم رو ازم گرفته بود. انگار بهم تلنگر زده بود.
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بنده ی من، بد کردی، بد. بد کردی و حاللیت نگرفتی. بد کردی و دلش رو شکوندی. می تونستی آروم تر بهش  "

 "نده ی من. می تونستی اون جور که الیق اشرف مخلوقاته بهش بگی. بگی ب

 «من خسته ام؛ آن قدر خسته که از من خستگی می بارد. » من ای نفر خسته یم، آنقده خسته کی مرا خستگی واره  "

مک کند، یک هیچ کس ندارم که بیاید ذره ای به من ک» هیچکی نارم کی بایه، ایپچه مرا کومک، ایتا دست صدا نره 

 «دست صدا ندارد. 

 «صدا ندارد، صدا ندارد، دل تنهایم خدایی دارد. » صدا ناره، صدا ناره، می تسک دیل خودا داره. 

 "تو از دریا، من از مرداب. منم تشنه، تویی سیراب. 

کاغذی می ذارم زیر کاکاها رو کم می کنم و شیرینی هایی که تو قالب گل سرخ شدن رو برمی دارم و توی دستمال 

که روغن اضافش بره. بعد اونا رو به شکل یه گل خوشگل تو ظرف می چینم و می ذارم یه گوشه. شعله چایم رو هم 

کم می کنم و دستام رو آب می کشم. میوه و هر اون چه که ممکنه رو هم آماده کردم. نفسی می کشم که زنگ به 

 از یاسمن می ده. آیفون رو برمی دارم و می گم:صدا در می یاد. تصویر توی آیفون خبر از اومدن 

 ـ سالم عزیزم. بیا طبقه ی سوم، واحد پنج.

 از همون اول نشون می دم که سر صلح دارم؛ نه سر جنگ. نشون از دوستی می دم؛ نه نشون از خراب کردن زندگی.

بخند می زنه. حتی از لبخندش هم می در آسانسور باز می شه. یاسمن با یه مشمای خوشگل می یاد بیرون. با دیدنم ل

شه به استرس وجودش پی برد. می یاد تو، گونم رو می بوسه. تنها اومدنش و موضوع مهمی که تو اس ام اس گفته 

من رو به کنجکاوی انداخته. مشما رو می ده بهم. منم بی اون که توش رو نگاه کنم، می ذارمش سر اپن و یه زحمت 

ی دم. دعوتش می کنم بشینه و می رم سمت آشپزخونه. دستام رو خیس می کنم و می کشیدی و ممنون تحویلش م

زنم پشت گردنم که از گرمای ناشی از استرسی که به وجودم اومده خالص بشم. اول یه سینی چای، بعد ظرف کاکا، 

طعش کنم که می در نهایت ظرف میوه و پیشدستی. برنامه ی آهنگ، خود به خود می ره رو آهنگ بعدی. می خوام ق

 گه:

 ـ بذار باشه. اگه می شه بیا کنارم.

سری تکون می دم و با لبخند می رم کنارش و منتظر می شم حرف بزنه. نگاهش رو می دوزه به میوه ها. دستاش رو 

 تو هم قفل می کنه و دهان باز می کنه. شعر با صدای کم تو اتاق پخش می شه.

 .ـ من بر و رو ندارم. خوشگل نیستم

 نگاهش رو می دوزه به چشم هام و می گه:

ـ مثل تو ظریف نیستم. چشمام سبز نیست. تحصیالتم دیپلمه. مریضم هستم. اما آدمم. یه آدم که تو دنیای خاکی 

 عاشق شده. عاشق یه پسر شمالی. حاال می خوان عشقش رو ازش بگیرن.

مجوز قطره های بعدی. تند و تند و تو چند ثانیه یه قطره اشک از چشمم سر می خوره. انگار این قطره می شه 

 چشماش خیس می شه.

 بی هوا دستاش رو می یاره جلو و چنگ می زنه به دستای قفل شده تو همم و می گه:

 ـ کمکم کن رامش. بذار سورنا برای من باشه. از من نگیرش، نگیرینش. من بدون سورنا می میرم.

. سرش می افته رو شونه ی من و می زنه زیر گریه. گریش حالم رو گرفته. دستاش رو می گیرم و می کشمش باال

 صبر می کنم آروم بشه. همین که حس می کنم آروم شده لب باز می کنم.
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ـ من نه می خوام عشقت رو ازت بگیرم، نه کاری بکنم که زندگی و تو سورنا به هم بخوره. یاسمن، من این قدر پست 

 رو ازش بگیرم. سرت رو باال کن و به من نگاه کن.نیستم که بخوام عشق کسی 

 چشمای خیسش رو به من می دوزه.

 ـ کی بهت این حرفا رو گفته؟

 ـ کسی نگفته.

 حس می کنم نمی خواد چیزی بگه. می خوام حسم روبهش بگم که می گه:

 ـ نمی خوام چیزی بهت بگم رامش. فقط بدون من...

بگی. باشه، چیزی نگو. می خوای شوهرت رو برای خودت داشته باشی؟ می خوای ـ خیلی خب، فهمیدم چی می خوای 

 تغییر کنی؟ می خوای سورنا...

 مشتاق تو اوج گریه هاش سر تکون می ده. لبخندی می زنم و می گم:

 ـ همینه گل دختر. امید داشته باش به اون باالیی.

 دی یاسمن. خوبه.و دستش رو تو مشتم می گیرم. خوبه که به من اعتماد کر

 

**** 

با کمک بچه ها، ساک های دستی مشکی رنگ رو به سمت خونه ی مسعود می بریم. مسعود خودش هم با ماست. 

 مادر مسعود با دیدنمون لبخندی می زنه و می گه:

 تن که!ـ سالم بچه ها. دست گلتون درد نکنه. خیلی خیلی لطف کردین. نمی دونین این خانواده چقدر احتیاج داش

 این که تکه کالم مادر مسعوده. همیشه، وقتی می خواد زیاد رو نشون بده، ته هر جمله، با ربط و بی ربط که می ذاره.

و بعد خودش کیسه ها رو باز می کنه و نگاهی می اندازه. مسعود می ره تو خونه. نگاهی به خونه ی ویالیی و تر و 

س از تو باغچه ها زده بیرون. به دالیلی همگی هر اون چه که داشتیم رو تمیز مسعود اینا می اندازم. بوی خاک خی

شب آوردیم. این کیسه ها رو هم مسعود داده. کارشون به نظرم خیلی ارزش داره. مسعود با یه سینی چای می یاد و 

 می گه:

 ـ بچه ها بفرمایید.

دم چشمک می زنن. وقتی هر کس یه استکان و سینی رو می گیره جلوی ما. استکان ها چای خوشرنگ که عجیب به آ

 چایش رو سر می کشه مسعود می گه:

 ـ خب، کی پایه است برای کمک کردن؟

 بچه ها همه مشغول به حرف می شن. انگار نه انگار شنیدن. کمی بعد همه خندشون می گیره.

 ـ چه جماعت تنبلی داریم ما.

 دنبالم می یاد. مادرش هم می یاد کنارمون و می گه:این رو می گم و می رم سمت بسته ها. مسعود هم 

 ـ خب، از کدوما شروع کنیم؟

متوجه می شم تمام اون چه بچه ها نوشتن رو تو کاغذ سپید نوشته و گذاشته جلوش. بسته ها رو دونه دونه باز می 

ه و داره پول ها رو می کنم. همه چیز هست. لباس بچگونه، کفش و لباس زنونه و مردونه. یه کیسه هم دست مادرش
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شمره. قرار می شه لباس ها شسته و اتو بشن که به قول مادرش باید برن خشکشویی. مسعود کفشا رو می بره بیرون 

 تا به اونایی که نیازه بعدا واکس بزنه. من و مادرش هم مشغول شمردن پوال می شیم.

ول قبال توجهیه و به درد خانواده که بچه ی کوچیک کار شمردن که تموم می شه لبخند رو لبمون می شینه. مقدار پ

 دارن می خوره. خدا رو شکر می کنم که دوباره تو جمع چنین آدم هایی قرار گرفتم.

این روزا، میون لبخند عمیق رو لبام هزار هزار حرف نگفته س. دلم می خواد یه جایی باشه که بلند بلند فریاد بزنم و 

م یاد اشک هایی رو می کنه که یه روز بی منت و راحت می ریختم و حاال شده مثل یه غده حرفام رو بگم. این روزا دل

 روی گلوم. ترسم از اینه که این غده روزی بترکه. تحمل نداره. سنگ صبور اشک های من تحمل نداره.

در خونه رو باز کردن  شبی که از خونه ی مسعود اینا برگشتم، هرگز از یاد نبردم خوشحالی اون خانواده رو، وقتی که

و اون همه غذا و پوشاک و چیزهایی که بچه ها دادن بودن رو دیدن و من و مسعود و طناز و سید چطور تو تاریکی 

پس کوچه ها دید می زدیم و من، بعد از کنار کشیدن، متوجه برق اشک های چشم بچه ها شدم. هرگز نمی ره از 

اد بشه. مسعود بهمون گفت که زن خانواده پیش یکی از زنا، تو مسجد یادم و این که باعث شدم این جوری کسی ش

زار زده. گریه کرده و گفته که چطور وضع زندگیشون به هم ریخته و اون زن هم مشکل رو پیش باقی مطرح کرده. 

ز این رو ناراحت شدم وقتی شنیدم اون زندگی نزدیک به از هم پاشیدن بوده. فقط بخاطر فقر. فقری که خانواده رو ا

به اون رو می کنه و خانواده از ترس طلبکار فرار می کنه. شبونه. غمم می گیره از این که می بینم، توی این شهر، این 

شهر بزرگ آدمایی هستن که با پولشون، گندشون رو پاک می کنن که مبادا عزیزشون ناراحت باشه و خانواده ای 

از این که با یه گونی برنج و پول و لباس و کمی غذا می شه لبخند هستن که شام شب ندارن بخورن. غمم می گیره 

به لب بیاری. غمم می گیره از این که کار خیر با اجبار اگه این کارو برام بکنی، منم کمک می کنم می شه. پر از ریا 

عجیب خدا رو  می شه. این روزها دلم عجیب خدایی رو می خواد که ناظر ماست. ناظر آدم هایی که خلق کرده. دلم

 می خواد.

دلم کمی خدا می خواهد، کمی سکوت، کمی آخرت، دلم دل بریدن می خواهد. کمی اشک، کمی بهت، کمی آغوش  "

 "آسمانی، دلم کوچه می خواهد بی بن بست و خدا، تا کمی با هم قدم بزنیم؛ فقط همین. 

م بترکه. که اون وقته که وجودم می میره و دلم دلم خدا می خواد که بهش بگم حرفام رو. که مبادا سنگ صبور اشکا

 پر میشه از حرف های ناگفته.

 

**** 

از ماشین مسعود پیاده می شم. یه لبخند چاشنی تشکرم می کنم و با نگاهم مسعود رو بدرقه می کنم. مسعود با زدن 

وچه که می شم نگاهی و سری از بوقی از جلوی چشمام می ره و بعد تو پیچ خیابون محو می شه. برمی گردم. وارد ک

 من چشم می چرخونه. نگاه خیرم رو بهشون می دوزم و به دو زنی که حاال اسماشون رو می دونم سالم می کنم.

 ـ سالم شیما خانم، سالم ربابه خانم.

پر از معنی هر دو اول کمی خیره نگاهم می کنن و بعد معنی دار جواب سالمم رو می دن. یاد گرفتن به این نگاه های 

اهمیت ندم. چرا که معنی این نگاه، گاهی خار می شه می ره تو چشم و گاهی چاقوی برنده ای می شه برای پاره 

 کردن قلب. قلبی که امیدش به ندونستنه و زنده موندنش به مویی بنده.
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با آسانسور خودم رو  در خونه رو باز می کنم. صدای پچ پچ ها رو پشت در می ذارم و اخمی چاشنی صورتم می کنم.

به واحدم می رسونم. جلوی در پارمین رو می بینم که با عجله در رو باز می کنه نگاهی به بیرون می اندازه. لبخندی 

 می زنم و می گم:

 ـ سالم. مگه نباید االن سرکار باشی.

 برمی گرده سمتم و با دیدن من انگار گل از گلش می شکفه.

که خدا تو رو برام رسوند. مرخصی دارم. بیا حواست به این جوجه ی عمه باشه تا من برم و  ـ سالم به روی ماهت. بیا

 برگردم. کلی کار سرم ریخته جون رامش.

و منو بی اون که بذاره نظرم رو بگم هل می ده تو خونه و صدای در تازه منو از بهتی که نصیبم شده نجات می ده. 

 یفم می یاد بیرون.تازه از میون گلوی بی جونم صدای ضع

 ـ پارمین من خستم. خدایا کی جون نگه داری بچه داره؟ اصال این بابای بیخودش کجاست؟

این جمله ی آخر رو با حرص و بلند می گم. همین که کجاست از دهنم خارج می شه، به این فکر می کنم که مبادا 

می فهمم این خانواده ی بی خیال خاله ی ما، هیچ  کسی خونه باشه. صدای تارا و گریه های بی وقفش که بلند می شه

 کدوم نگران این بچه نبودن انگار.

می رم سمت اتاق پرهام. تارا رو بغل می کنم و تکونش می دم. بچه انگار مثل من دلش یه آغوش گرم مادر می 

شه و این جاست که یه آرزو خواسته که با چند تا تکون من دوباره می خوابه و از این دنیای بی در و پیکر فارغ می 

 "کاش می شد همیشه بچه موند. همین جور بی درد و همین جور بی غم. "مثل یه آه در دهنم خارج می شه. 

همین جور که تارا رو تکون می دم، سعی می کنم یه دستم رو آزاد کنم که مقنعم رو بردارم. موهای فرم رو که حاال 

م. گیره رو از سرم باز می کنم و تارا رو با احتیاط و سکوت می ذارم روی بی ریخت شده با دستم کمی تکون می د

تخت. دستی می کشم تو موهام و سعی می کنم و کمی سرم رو خنک کنم. از صبح میون مقنعه بوده و می دونم که 

 تو خونه. برم خونه احتیاج به دوش گرفتن دارم. صدای در خونه می یاد و پشت سرش صدای بلند پرهام که می پیچه

 ـ اهالی خونه، من اومدم، خوش اومدم.

فوری مقنعه رو عین یه روسری کوتاه می ذارم سرم. دو لبش رو می گیرم تو حصار دو انگشتم و برمی گردم سمت 

 در. داره با خنده می یاد تو که با دیدن من سر جاش می مونه. آروم می گه:

 جان، این شد که یه کم خل بازی در آوردم.ـ اِ سالم. تو... فکر کردم مامان اینا این 

 ـ سالم. خسته نباشی. خوبی؟

 ـ قربانت. خوبم دیگه.

 ـ پارمین سپرده بودش دست من. واسه همین این جوری شد دیگه.

جفتمون بی دلیل هل کردیم. بی دلیل توضیح می دیم. خوشبختانه، صدای دعوا و جیغ، این بار می شه ناجی من. برمی 

ت پنجره تا ببینم کیه و یه آن از یادم می ره موهای پریشونم که از دنباله ی مقنعه زده بیرون و وقتی به گردم سم

خودم می یام که لب پنجرم و می خوام بفهمم صدای جیغ از کجاست؟ بی اون که برگردم سمتش، هل و دستپاچه 

ز سر جاشه؛ اما این بار نگاهش به تاراست که موهام رو می یارم جلو و میون مشتام می گیرم. برمی گردم. پرهام هنو

معصومانه خوابیده. نمی دونم چرا، اما اخمش و اون نگاه غمگینش عصبیم می کنه. حس گناه بهم دست می ده. بی 

 اون که خودم بفهم چی شده. سعی می کنم به خودم بیام. آروم باش رامش. متین باش. آروم باش.
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 دس ساده. انگار اونم همین حال رو داره. به خودش که می یاد می گه:حس می کنم. یه حس ساده از یه ح

 ـ این جوجوی بابا باز که خوابه.

 لبخندی می زنم. دیگه نگاهم نمی کنه.

 ـ االن خوابید. داشت گریه می کرد.

 پریشون می شه. پدرانه نگران می شه و می یاد سمت دختری که پاره ای از تنشه. آروم می گه:

 ؟ چی شده بود؟ـ چرا

 ـ هیچی، اونم مثل من...

 یه آن می خوام بگم آغوش مادر که تو جام خشک می شم. سریع جملم رو درست می کنم.

 ـ تنها بود، دلش یه کم لوس بازی خواست.

 می خنده. کمی بعد می گه:

 ـ مامان اینا کجان؟

 ـ خاله که من اومدم نبود. پارمین انگار جایی کار داشت.

 وهاش رو باال می اندازه. سکوت می کنه. یه سکوت مرموز.ابر

 ـ پارمین کار داشت. مرسی که گفتی.

 و عقب گرد می کنه و می گه:

 ـ انگار مامان چای گذاشته. تا من می ریزم تو هم بیا.

دش رو و با انگشت اشاره ای به سرم می کنه. مکث می کنه. اخم و نگاهش که رنگ آشنای همدم قدیمی من و خو

داره. غم! غمی که انگار تازه شده. تازه یاد اون وضع مسخره ی مقنعه می افتم. فوری موهام رو درست می کنم. 

مقنعه رو سرم می کنم. جلوی شیشه که عکس منو بازتاب می ده کج و کولگیش رو درست می کنم و می رم بیرون. 

ن از این هل شدن ها رو می خواد. ادب نمی ذاره. رسم و دلم نمی خواد بشینم. دلم خلوتم رو می خواد. دلم دور بود

رسوم مهمون نوازی و خانم بودن ها نمی ذارن و من چقدر متنفرم از این دست و پاگیرهای دردناک که مانع از نشون 

 خود واقعی منن. راستی چرا هل شدن؟ مگه من و اون، همون رامش و پرهام دیروزها نیستیم؟

و سکوت چای می خوریم. یه سکوت اجباری. اجبارم رو با گفتن یه خداحافظ و چند تعارف رو به روش می شینم. ت

 می شکنم و از جام بلند می شم.

 ـ خداحافظ. زحمت شد برات و مزاحمت شدم.

 ـ این حرفا چیه؟ در کنارت بودن خوب بود. راستی...

 این راستی رو که می گه مکث می کنم. کم کم تو جام می چرخم.

 االخره سوپرایز منم آماده شد.ـ ب

 ـ سوپرایز؟

 ـ اوهوم. شغلی که تا به االن چیزی دربارش نگفتم.

 چشمام برق می زنه و می گم:

 ـ باالخره معلوم شد این کارت که هی داشت درست می شد؟

 ـ اوهوم. یه مغازه، تو یکی از خیابون های نزدیک. لباس مجلسی بانوان.
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 ی گه. مثل تبلیغات تلویزیونی.بانوان رو خنده دار م

 ـ به نفع من شد پس. یه روز می یام حتما.

ـ خوشحالم می کنی. البته روزی که کال آماده بشه و لباسا رو تو مانکن ها بذارم، حتما باید بیای. تو همین هفته و 

 همین چند روز آینده.

 گفتن فعال از خونه خارج می شم.صدای گوشیش باعث می شه لبخند بزنه. آروم می ره عقب و منم با 

در خونه ی خودم رو می خوام باز کنم که پارمین و خاله سرک کشان می یان تو راهرو. دست برمی دارم. یه چیزی 

 درست نیست!

 ـ سالم.

 هر دو از جا می پرن. تا اون موقع منو ندیدن و حاال با این وضع سالم کردنم ترسیدن چیز کمیه.

 دستپاچگیش مشهوده می گم: رو به پارمین که

 ـ مگه تو قرار نبود بری بیرون؟ گفتی کلی کار داری؟

با لبخند و مهربون نگاهشون می کنم. یه مهربونی الکی. دروغی نه، یه الکی ساده بین دو دوست برای مچ گرفتن. 

 پارمین سعی می کنه آروم باشه. لبخندی می زنه و می گه:

 گه. سر راه مامانم دیدم.ـ چیزه، خب رفتم و اومدم دی

 ـ مطمئنی؟

 ـ وا؟ رامش؟

جو رو تو دستش می گیره. بی خیال مچ گیری می شم و در رو بیشتر باز می کنم و می رم تو خونه. تو همون حال چند 

 تا تعارف که می دونم نتیجه نداره می زنم و بعد می رم سراغ خلوتم.

خواب پلک چشمام رو بلند نکرده و نخواسته که زیرشون بخزه و منو تو جام می چرخم. امشب از اون شب هاییه که 

ببره به فراموشی و خاموشی. امشب یکی از همون شب های لعنتیه که پرم از خاطراتم. اونم نه خاطرات خوب داشتن 

به درد می  بابک؛ بلکه خاطره هایی که یه زمانی با اتفاق افتادنشون شده بودن فشاری روی اعتماد به نفسم و دلم رو

آوردن. زمانی که بعدش می شدم همون الهه ی ناز معروف و سر می ذاشتم روی پای مَردم و زار زار گریه می کردم، 

اونم بی صدا. بی صدا، جوری که بابکم می دید و برام الهه ی ناز می خوند که غمم کم بشه. که خودش ظلم خانوادش 

ون این جا بود که مادرش دست می گرفت و از اون حال دوست رو می دید و نمی تونست بگه مادر من نکن؛ چ

داشتنی مادرانه استفاده می کرد. حالل نکردن شیری که جون بود به تن بابک و بابک، این مرد خوب و مهربون من، 

چطور می تونست ناراحتی مادرش رو ببینه؟ حتی اگه می دونست که ظلمه حرفاش و من، چه آروم می گرفتم تو 

 مردی که مردترین عالم بود؛ حتی اگه می دونستم حق خودم رو نگرفتم، بازم امیدم بابک بود و بابک.دستای 

از این افکار لعنتی که می دونم خیلی دلشون می خواد بشن کابوس حرصم می گیره. مشتم رو به زمین می کوبم و 

ه رو باز می کنم. مردی توی تاریکی تو شال پشمیم رو می اندازم سرم تا برم لب پنجره. هوا کمی خنک شده. پنجر

کوچه راه می ره. بی توجه می شم بهش. سر کوچه رو نگاه می کنم. صدای ماشین هایی که تک و توک تو خیابونا 

حرکت می کنن. صدای زنگ موبایلم مجبورم می کنه بیام تو. گشی رو برمی دارم. ساراست. تک زنگ ها و پیام های 

 و مورد عالقه ی خودش. پوزخندی می زنم و می گم:شبانش. همه هم عاشقانه 

 ـ واسه چی به من می دی اینا رو؟ بده به شوهرت.
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گوشی رو سر جاش می ذارم و تصمیم می گیرم یه لیوان شیر بخورم تا آروم بگیرم و شاید تو این شب های پر از 

 بحران و درد خوابم ببره.

**** 

رزهای مینیاتوری. اونم سرخ. من عاشق این رزهام و برای هر کس هم که  دسته گل رو تو دستم مرتب می کنم. از

ببرم از این رز می برم. یه بار دیگه به آدرس نگاه می کنم. خیابون رو درست اومدم. می خوام راه بیفتم که یه صدای 

 منو سر جام میخکوب می کنه. موتوری که با سرعت از کنارم می گذره و بلند بلند می گه:

 سته گل واسه منه؟ بده بـــــــــرم.ـ د

و رد می شه. دو، سه نفر از کنارم رد می شن. اونا هم مثل من خندشون گرفته. سری تکون می دم و بی خیال این 

دیوونه بازی ها دنبال اسم تارا رو شیشه ی یه مغازه می گردم. چشمم می خوره به تارایی که خوشگل و با کلی طرح 

وشته شده. با خوشحالی به سمتش می رم. همه تو مغازن. همه منظورم از پرهام و خاله ایناست. رو شیشه ی مغازه ن

در رو که باز می کنم، لبخند رو لب های جمع می شینه. نگاهم می خوره به لباس های مجلسی که تو مانکن های 

ار مغازه هستن. با لبخند می مختلف و رنگ ها و ژست های متفاوت ایستادن و تعدادی هم هنوز روی میز کوچیک کن

 رم جلو و بعد از یه سالم کلی و بوسه ها و تعارف ها می گم:

ـ پرهام، ایشاا... شعبه های دیگه ی مغازه. می دونم این جا رو به سختی به این حال درآوردی، ایشاا... این قدر سود 

 کنی که پول این مغازه ها برات پول خرد باشه.

 و می گه: لبخند مهربونی می زنه

 ـ ممنونم، ایشاا... .

 یه کم مکث می کنم و بعد می گم:

 ـ می گم که... آقا شما کارگری ، طی کشی، آبدارچی یی، چیزی نمی خوای؟ اگه می خوای من هستما.

 جمع با صدای بلند می خنده. خودم هم خندم می گیره. پرهام میون خنده می گه:

 ـ شما بیا تاج سر. مدریت کن.

کم تاج سرش خندم رو می بره. منو یاد بابک میندازه؛ اما فوری، به زورم که شده تاج سر رو از ذهنم خط می زنم  یه

و خندم رو می کشم تا هیچ کس نفهمه. خاله از جمع جدا می شه تا به تارا شیر بده. من و پارمین هم به لباسا نگاه می 

. یه ساتن دکلته که روش تور خورده. تورش آستین و باالی کنیم. میون لباسا چشمم به یه رنگ مشکیش می افته

 گردن رو هم کمی پوشونده. یه تک نگین هم روشه. پارمین کنارم می ایسته و می گه:

 ـ به به، عجب سلیقه ای. رنگش که خیلی بهت می یاد. می شینه رو پوستت.

 ـ اوهوم.

که تو دلم هست رو بگم یا نه؟ سرم رو تکون می دم و  کمی دست دست می کنم برای گفتن حرفم. نمی دونم اون چه

 می گم:

 ـ پارمین؟

 برمی گرده سمتم. حواسش هنوز تو یه لباس دیگه س.

 ـ جانم؟

 با بغضی که از مزه ی این حرف تو گلوم جا خوش کرده می گم:
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 ـ سالگرد ازدواجمون نزدیکه.

 ی گه:پارمین اول متوجه حرفم نمی شه؛ چون با خیال راحت م

 ـ اِ چه خوب.

 دوباره نگاه به لباس می کنه. سرم رو می چرخونم سمتش و غمگین نگاهش می کنم. یهو سر می چرخونه و می گه:

 ـ چی گفتی؟

تازه متوجه نگاه غمگینم می شه. می یاد که بغلم کنه که دست می برم جلو و اشاره می کنم به جمع خاله اینا. دستم 

 رو می گیره و می گه:

 ـ فدات بشم. تو رو خدا این جوری نکن با خودت.

 یه نفس عمیق می کشم و لبخند می زنم و اجباری می گم:

 ـ خوبم. خوبم.

 دستم رو فشاری می ده و می گه:

 ـ این اطراف باید یه سوپری باشه. بیا بریم به بهانه ی خریدن، یه کم هوا بهت بخوره بلکه آروم بشی.

می کنم و پارمین بعد از این که به اونا خبر خریدن چیزی رو به عنوان شیرینی می ده، با هم می با نگاهم ازش تشکر 

 ریم. صد البته پولش رو از پرهام می گیره، با این بهانه که مغازه رو تو زدی و باید شیرینی بدی.

تو سکوت کنارم تا اولین هوای خنک و نیمه سرد پاییز باعث می شه کمی به خودم بیام. کمی آروم بشم. پارمین 

 سوپری راه می یاد و من چقدر ازش ممنون می شم.

 

**** 

با ورودمون به مغازه و دیدن داریوش، نگاهی به پارمین می کنم. نزدیکه از شوق بال در بیاره. موندم چطور می خواد 

 ه.تا عروسی صبر کنه. به قول خودش عاشقه و عاشق با هر بار دیدن معشوق جون می گیر

پرهام لپ تاپش رو با صدای ضعیف روشن کردن و تارا کوچولو رو که بیداره و با چشماش خیره به ما شده نگه 

 داشته. پارمین کنار داریوش قرار می گیره و مشغول حرف زدن با اون می شه. منم می رم کنار پرهام و می گم:

 ـ بده من این خوابالو خانوم رو.

 ن بچگونه ای می گم:باهاش راه می رم و با لح

 ـ مغازه ی بابا رو دیدی؟ دیدی چه خوشگلن؟ تو هم بزرگ شو، یکی یکی برات از اینا بخریم. خب؟

کنار گوشش ریز ریز حرف می زنم. دیگه بهم عادت کرده و مثل روزای اول تا بغل می گیرمش نمی زنه زیر گریه. 

و اگه نباشه زندگی منم هیچه. برمی گردم. پارمین قوطی می دونم خودمم به این موجود دوست داشتنی عادت کردم 

های رانی رو که خریده بین همه پخش می کنه. شانسی دو تا اضافه خریده که به داریوش می رسه. به جز اون ثانیه 

 دردناک، امروز جمعه ی خوبی بود. بدون لحظه ای فکر کردن به دلتنگی.

 

**** 

بابک خاکی شده می تکونم و سوار تاکسی می شم. همین جور که مرد می رونه،  لباسم رو که از سر نشستن رو قبر

 گوشیم رو در می یارم و شماره ی گلنار رو می گیرم. بعد از مدت ها بهش زنگ زدم. با شوق گوشی جواب می ده.

 ـ رامـــــــــش سالم. چه عجب خانوم. خوبی؟
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 لبخندی می زنم و می گم:

 ری؟ خوبی؟ـ سالم عزیزم. تو چطو

 ـ وای آره. نمی دونی چقدر خوشحال شدم. خوبی؟ خوشی؟

 ـ آره عزیزم. راستش غرض از مزاحمت این که...

 مکث که می کنم می گه:

 ـ هر کاری باشه در خدمتم.

 دلم رو می زنم به دریا و یکباره می گم:

 خاطرش خیلی برام عزیزه.ـ می خوام از خونه ی مادر بابک یه چیزی رو برام بیاری. یه چیزی که 

 سکوت می کنه. می تونم بفهمم که گیج شده. کمی بعد می گه:

 ـ چی؟

 ـ فیلم عروسی من و بابک، آلبوم عکسامون و یکی از پیراهن هاش. می دونم که نگهشون داشته.

 گیج و ناراحت می گه:

 ـ اما، خودت می دونی که....

 سالگرد ازدواجمون نزدیکه. چیز زیادی نمی خوام به خدا.ـ خواهش می کنم گلنار. برام بیارشون. 

 لحن صداش یهو برمی گرده و می گه:

 ـ باشه، سعی می کنم رامش.

 ـ ممنونم گلنار. ممنونم.

 تماس که قطع می شه، یه نفس راحت می کشم. خدا کنه بتونه اون چیزی رو که می خوام برام پیدا کنه.

به روزی که شاه تمام روزهام توی این زندگی ساده س. روزهایی که تکرار روزان چند روز. همش چند روز مونده 

گذشته س. پر از روزمرگی ها و تلخی های دردناک. با این که خودمم خستم از این تکرار مکررات؛ اما حس خاصی 

اما نمی تونه. سالگرد  هم ندارم برای این که از ای حال بیام بیرون. مثل حال آدم معتادی که دوست داره خالصه بشه؛

 ازدواجم نزدیکه و من دوست دارم تو اون روز تنهای تنها باشم.

 صدای زنگ در بلند می شه. از جام بلند می شم. خودشه. گلنار.

 ـ سالم. طبقه ی سوم، واحد پنج. بیا باال.

 وقتش رسیده که منفجر بشه.هرچی به اون روز نزدیک می شیم، انگار سنگ صبور اشکام بیشتر درد می گیره. انگار 

شال رو سرم می کنم. در رو باز می کنم. از آسانسور که می یاد بیرون، با دیدنم لبخند می زنه. از زیر چادرش یه 

 ساک دستی بیرون می یاره و می گه:

 ـ مواظبشون باش. یواشکی برداشتم.

 چقدر ازش ممنون می شم بابت لطفش. آروم می گم:

 برام انجام دادی. مرسی گلنار. ـ بهترین کار رو

 ـ خواهش می کنم. من باید برم.

 ـ نه، بیا تو.

 در حالی که در آسانسور رو باز می کنه می گه:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 2 9  

 

ـ ایشاا... سر فرصت می یام و قشنگ خونت رو هم می بینم. االن کاوه پایینه. هم اون خسته س، هم من. باشه یه 

 موقعیت دیگه.

 رو و منتظرش نذار.ـ مرسی عزیز دلم. پس ب

سری تکون می ده و خداحافظی می کنه و می ره. دستی به موهام می کشم. شال رو یه گوشه پرت می کنم و ساک رو 

باز نکرده یه گوشه می ذارم. خوب می دونم اگه بازش کنم دیگه نمی تونم تحمل کنم. پس یه گوشه می ذارم تا 

 روزی که باید.

 

**** 

ه تا برای خودم چای بریزم خوراک این چند وقتم بعد از اومدن از دانشگاه. صدای زنگ در می رم سمت آشپزخون

 مانع می شه که قدم از قدم بردارم. پوفی می کنم و می گم:

 ـ یعنی کی می تونه باشه؟

 در رو باز می کنم. خاله پشت دره.

 ـ سالم خاله.

 ـ سالم عزیز دلم. خوبی؟

 م:راه رو باز می کنم و می گ

 ـ بیا تو خاله. مرسی. خوبم.

 واد خونه می شه و منم بعد از بستن در به سمت آشپزخونه می رم تا چای بریزم.

بعد از چند دقیقه با یه سینی می یام و فوری جلوی خاله هر چی که توش بود رو می چینم. خاله لبخندی می زنه و چه 

ایه ها و یه کم از این ور و اون ور و در نهایت حرف اصلیش رو خبرایی می گه و سالمتی یی می شنوه. یه کم از همس

 به زبون می یاره.

ـ راستش خاله، من و آقای حسنی، داریم فردا می ریم شمال. یه کم باید به وضع باغ رسیدگی کنیم و یه کم هم برای 

چم، هم در تدارک کارهای عقد و تفریح. پارمین و پرهام نمی خوان بیان. پارمین رو که می بینی؛ هم سر کار می ره ب

عروسیشه. پرهامم که کال دل و دماغ مسافرت نداره. می شه این چند وقت که من نیستم، حواست به اینا باشه؟ تو 

 دختر گل منی. بچه ها تنها نمونن.

 لبخندی می زنم و می گم:

 در کنارشون هم هستم.ـ حواسم هست. می دونم جفتشون دیر وقت می یان. براشون غذا درست می کنم و 

کی حواسش به من باشه که دارم می ترکم از این بغض های دیروز و "تو دلم لبخند غمگینی می زنم و می گم: 

 ولی مثل همیشه قوی و محکم نشون می دم. قوی و محکم. "امروز؟

 

**** 

بارون پاییزه. فوری می رم  صدای تیک تیک قطرات بارون مجبورم می کنه سرم رو از روی کتاب بلند کنم. اولین

سمتش و با لبخندی که خودم بیشتر از هر کسی معنیش رو می دونه دستم رو از پنجره بیرون می برم تا قطرات 

بارون که آسمون سخاوتمندانه به زمینی ها می ده رو تو دستام نگه دارم. چشمام رو می بندم و خنکای هوا رو به ریه 

ته گاهی هم چهرش دوست داشتنی می شه. مثل االن. االن که مثل بعضی از آدمای هام می کشم. این شهر دود گرف
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این کره ی خاکی دلش گرفته و می باره. یک ساعت پیش که با مامان اینا صحبت می کردم. خبر رفتن خاله به شمال 

. انگار دیگه رو دادم و چقدر هم مامان خوشحال شد. همش می گفت زنگ بزنم و بهشون بگم خونه ی ما هم بیان

 خیالش از من راحت شده. انگار دیگه مثل روزای اول غصه ی اشک ریختن هام رو نمی خوره. غمگین می گم:

 ـ شاید هم خیالش راحت شده از این که من کنار خاله اینام. شاید فکر می کنم من یادم رفته.

ن صحبت می کنه. منم طبق قولی که به خاله دادم پارمین تازه اومده و تو اتاق داره با داریوش درباره ی قرار فرداشو

مشغول آشپزیم. البته ظاهرا. در باطن مشغول فکر درباره ی برنامه هایی که دارم. این روزا به شدت داغونم و 

عصبی. االن هم یکی از همین ساعات این روزها. واسه این که بی خود به پارمین نپرم قارچ رو محکم خرد می کنم و 

رو زیر چاقوی بران خرد که حرصم خالی بشه. افکارم هم مثل این چاقو به جون باقی افکار که خوبن  جسم ضعیفش

 افتاده و حاال توی پستوی ذهنم بازاری راه افتاده که سر و ته نداره.

 پارمین شاد و خوشحال از تو اتاق می یاد بیرون و بی هیچ حرفی یه ماچ محکم می ذاره رو گونه هام و می گه:

 ـ خسته نباشی آبجی خوشگلم.

 دو طرف لب هام رو به باال کش می دم و با نهایت آرامش ظاهریم می گم:

 ـ کاری نمی کنم عزیزم.

 یه جمله ی خشک و مصنوعی. پارمین اما، نمی فهمه. یه لبخند به پهنای صورت و می گه:

 ـ من باید چه کار کنم؟

چرخیدن اسکن می کنه و در نهایت روی سیب زمینی و پیاز مکث می  مهلتی نمی ده. کل آشپزخونه رو در یه دور

 کنه.

 ـ آها. اون جور که فهمیدم می خوای همه ی اینا رو با مرغ تفت بدی. خب منم اینا رو خرد و سرخ می کنم.

ارش که و با خوندن آواز مشغول به کار می شه. هر از چند گاهی هم از اتفاقات شرکت و خودشون تعریف می کنه. ک

تموم می شه می ره سراغ تارا و کمی خودش رو با اون مشغول می کنه و من فرصت می کنم برای لحظه ای کوتاه 

ی آخر نرسیده پارمین تارا به بغل می یاد کنارم و در حالی که  "ه  "نفس راحتی بکشم؛ اما این نفس راحت به 

ش اومدن های لب بزنم و نشون بدم که چقدر از بازی بچگونه حرف می زنه، مجبورم می کنه یه لبخند، از همون ک

های این عمه و برادر زاده خوشحالم و چشم بدوزم به نیمچه لبخند های شیرین تارا و عشق کردن هاش با این بازی 

 ها.

و بعد از کمی بازی کردن دوباره تارا رو می ذاره سر جاش و می یاد کمکم. کمی فلفل دلمه ای فریزر بیرون می کشه 

با کلی قر و رقص و آواز به سیب زمینی های تفت خرده که عطرشون می بردت به سمت و سوی خوراک های 

 خوشمزه ی مادرهامون.

همه ی مواد رو که با هم ترکیب می کنم، در تابه رو می ذارم و بهش فرصت می دم که بپزه و صد البته فرصتی هم به 

ارمین ساخته؛ اونم با جمله ی من غروب یه چیزایی خوردم. پرهام که خودم برای فرار از جو خسته کننده ای که پ

 اومد سفره رو پهن کن بخورید. می رم بخوابم.

خودم رو به چهار دیواری معصومم می رسونم و تو تاریکی اتاق یه گوشه دراز می کشم و به خواب می رم. یه خواب 

 اجباری با قرص های خواب آور.
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**** 

ا تو این گم شدن های زندگی نمی دونم چند روز می گذره و چقدر تکرار می کنم و تکرار می شم تو چند روز؟ واقع

 خرابه های زندگیم تا برسم به تاریخ مورد عالقم.

 بیست و پنج ماه، سالگرد ازدواج من و بابک.

می کنم. سخت و دردناک  با دست های لرزون ساک رو باز می کنم. پیراهن آبی رنگ زیبا رو با پیراهن تو تنم عوض

 می ایستم. یه شلوار لی هم رنگش می پوشم. لی پررنگ، مخصوص همون زمان هام.

 بو می کشم تا شاید بوی مردم رو بفهمم. بوی عشق گذشتم رو. بوی دیوانگی ها و مجنون بودن ها.

 پرهامه. غذای پارمین و پرهام رو درست کردم و اطمینان دارم از امن بودن جای تارا که پیش

سر کالس نرفتم. به هیچ تماسی هم جواب ندادم. همه می دونن امروز روز خوبی برام نیست. از تمام کالس هام می 

زنم و با وسواس خاصی دونه دونه عکس ها رو از آلبوم بیرون می کشم. مثل مرده ی متحرک دور تا دور خونه رو 

 ی تاریکم. می چرخم و عکس ها و ژست ها رو می چرخونم تو خونه

تاریکی جانفرسا رو با شمع های کوچیک و بزرگ قرمز و شاخه گل های رز مینیاتوری پر می کنم. لبخند رو لبام می 

شینه. فیلم رو می ذارم توی دستگاه تا یه بار دیگه اون چه که وجودم رو عین خوره می خوره و به آتیش می کشه 

 می رم. به پیشواز آتیش عشقی که در مقابل عشق های خدایی هیچه.ببینم. مثل ابراهیم پیامبر به پیشواز آتیش 

 صحنه ی اول

نگاهم می چرخه روی ماشینی که داره تو آرایشگاه گل زده می شه. همون ماشینی که تابوت بابکم شد. فکرم می ره 

 به روزهای آخر. به همون روزهای مرگ من و احساس من.

حتی پرستارا هم کاری به کار من ملتمس که مثل یه انسان محتاج به دعا که هیچ کس به من چیزی نمی گه. دیگه  "

چنگ می زنه یه ضریح ندارن. یه چیزی این وسطا درست نیست. شک کنار حس غم نشسته و هر دو دارن منو از تو 

کنار  می خورن. با وجود حال بدم تو بیمارستان و تو نماز خونه و آی سی یو می چرخم. پشت شیشه و گاهی هم

 "تختش. 

 هنوز آرومم. مثل بچه ای که اساب بازی مورد عالقش دستشه آرومم.

 صحنه ی دوم.

من تو آرایشگاه در حالی که همراه شوخی های زن آرایشگر از ته دل می خندم. بابک می یاد تو اتاق و به دستور 

می شکنه. مکث می کنم رو تصویرش و  فیلم بردار گل رو به من می ده. خیره می شم به قامت رعنای بابک و طلسم

لبخندش رو به جون می خرم. اشک ها می ریزن و من عهد شکن می شم. اشکام داغونم می کنن و من از پس پرده 

 های اشک خیره می شم به صاحب قلبم. این لبخند و این قد رشید کجا و بدن باد کردش تو آی سی یو جنرال کجا؟

سمت آی سی یو که یهو با یه فکر ناگهانی می رم سمت اتاق دکتر. امروز خبری از  از نمازخونه می یام که برم "

خانواده ی بابک و نگاه های طوفانی مادرش نیست. نزدیک اتاق مکث می کنم. یواش یواش خودم رو می رسونم به 

 اتاق دکتر تا حرفاشون رو بشنوم.

ک چند تا کلمه ی نا آشنا و آشنا قلبم رو به آتیش می کشه. میون اون همه اطالحات کالفه کننده و سوال های مادر باب

 "چست تیوپ*، هموتراکس*، خون، ناتوانی بدن. ریه ها داغون و دنده های شکسته. 
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و حاال که خوب این اصطالحات رو از بر بودم، می دونستم که شکستگی بیش از حد دنده و آسیب زیادی که ریه و 

 صد بافت ریه از بین رفته بود و بابکم نتونسته بود با دیو مرگ مبارزه کنه.قلب دیده بودن. حدود هفتاد در

رو به وضوح می شنوم. همون عبارتی که باعث می شه عین دیوونه  "خدا صبرتون بده و کاری نمی شه کرد "عبارت  "

 ها وارد اتاق دکتر بشم و به سمت دکتر برم. یقش رو بگیرم و جیغ بکشم.

 ید زنده بمونه. بابک می مونه. هیچ کدوم اجازه ندارید اونو از من بگیرید.ـ لعنتی! بابک با

 "جیغ و گریه باعث می شد نتونم ادامه ی جملم رو بگم و در نهایت میون دستای پرستارا از هوش رفتم. 

 صحنه ی سوم

به فرزند می زدن و اون  می زنم بره جلوتر. روی ورود ما به تاالر و سنت شکنی خانواده ای که همشون دم از عشق

وقت اسپند رو عمه ی داماد و مادر من می یارن. جایی که باید دعای خیر مادر بشه حرف مجلس، بین تمام اعضای 

خانواده ها می پیچه این دختره چی کرده که خانواده ی داماد ازش ناراضی و ناراحتن و مادر داماد برای استقبال 

 نرفته؟

رو به آی سی یو می رسونم. هنوز اون جاست. نفس راحتی می کشم. می ترسیدم از  بهوش که می یام، خودم "

نبودنش و دیدن تخت خالی. بی توجه به اخم ها و غرغرهای مادر بابک و تیکه ها و طعنه ها برای این که پرم به 

ق برمک رو می بینم پرشون گیر نکنه روی دور ترین صندلی می شینم. چقر می گذره رو نمی دونم؛ اما یهو هیکل چا

 که جلوم ایستاده. یه لبخند و کمی مکث و بعد صدای نفرت انگیزش که می گه:

 ـ خوبی؟ شنیدم غش کردی؟ آخه دختر...

بی توجه به اون حرف های تهوع آور، نه که حرف ها بد باشن، بلکه بخاطر این که از دهن اون در اومده بودن تهوع 

از اون سر سالن می یاد می رم. برمی گردم سمت آی سی یو. مادر بابک جلوی در  آور بودن، به سمت بابا که داره

ایستاده. تا می یام به بابا بگم سالم هجوم پرستارهای سفید پوش به مکان مقدسم رو می بینم. خشکم می زنه؛ اما 

 کمی بعد عین یه گلوله به سمت و جهت حرکت اونا می رم.

انع می شه و یکی هم منو. این بار هر دو جیغ می کشیم و التماس گونه می خوایم که ما یه پرستار داره مادر بابک رو م

رو راه بدن. پرستاری که مانع من می شه، منو می فرسته تو حصار دست هایی. برمی گردم. باباست که گریه می کنه. 

 مادر بابک زود به کمک برمک می ره کنار؛ اما من با ناله می گم:

 به خدا، تو رو به هر کی می پرستی ولم کن. بابا بابک رو دارن می برن. بابا خواهش می کنم.ـ بابا تو رو 

اما بابا گریه و ناله سعی در آروم کردنم داره. دستاش عجیب قدرت دارن و نمی ذارن من برم تو آی سی یو. میون 

 جیغ ها و گریه ها، بعد از چقدر زمان... دکتر می یاد بیرون.

 خدا صبرتون بده.ـ متاسفم. 

 "دوباره این جمله. مثل پتک می خوره تو سرم. خدا صبر رو می خوام چه کار؟ بابکم رو بده. 

 می دونی دردناک ترین چیز تو زندگی چی می تونه باشه؟ "

 این که تو بخوای

 اونم بخواد

 "اما خدا نخواد. 

 صحنه ی چهارم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 3 3  

 

اده ها. بابک هی از زنونه می ره مردونه. لبخند یه لحظه از لبمون دور رقص تانگوی من و بابک. کل کشیدن های خانو

نمی شه. مادرش کمی نرم شده. فقط کمی. اون کمی تازه داره خودش رو با اومدن به میون جمع و گرفتن دستاش 

 توسط بابک برای کمی تکون خوردن و رقصیدن ها نشون می ده.

 ن. انگار تو بزم امشب تنها مهمون های جمع هستن.اشک ها رقصان روی پیراهن آبی رنگ می ریز

 دست می برم و پاکشون می کنم. نبارید لعنتی ها! نبارید!

 لب خونی می کنم.

 ـ دوستت دارم رامش.

بی هوا بوسه ای می کارم روی گونه هاش و صدای سوت و دست و جیغ اعضای فامیل. خودم از این حرکتم سرخ 

 بک مهربونم.شدم، چه برسه به بابک. با

 سرم پشت سرم. آرام بخش پشت سر هم. اما اینا می تونه من داغ دیده رو آروم کنه؟ "

از غفلت مامان سوءاستفاده می کنم. فرار می کنم از اتاق و با پای برهنه می رم سمت خیابون. جشنه بیرون. جشن 

نگهبان هم نمی تونه جلوم رو بگیره. حتی جیغ تولد یکی از بزرگان دینی. بی توجه به اونا می رم سمت خیابون. حتی 

های مامان و فریاد بابا. چند روز بی خبری برام بسه. با درد می رم سمت خونمون. خونه ی عشقمون. وقتی می رسم، 

دست می کشم و عکساش رو بوس می کنم، دست می کشم و قرآن محبوبش رو می بوسم زار می زنم. ناله می کنم و 

که بابکم رو بهم برگردونه. تو اوج گریه هام، سه نفر رو می بینم. یه گمان و خیال از این که اونا بابا و از خدا می خوام 

 "مامانن. اما با دیدن مادر بابک که با صورت سرخ و چشمای خیس و نفرت بهم خیره شده می لرزم. 

 

 

 چست تیوپ    

 

 

 لوله ای که برای تنفس بهتر بیمار گذاشته می شود.

وجود کمی مایع در فضای بین ریه ها و قفسه سینه به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند. اما 

ورود میزان کمی از هوا، خون و یا چرک ناشی از آسیب، بیماری و یا در حین جراحی به فضای جنب می تواند از 

 سرعت به راحتی بیمار کمک می کند. اتساع کامل ریه ها جلوگیری نماید. قرار دادن یک چست تیوب به

 

 هموتراکس    

 

 

 تجمع خون در فضای جنب

 صحنه ی پنجم

بوق ماشین عروس و صدای بلند دوست دارم من تو خیابون. ایستادن کنار خونه و رفتن تو آغوش مامان. بوسیدن 

 دست مادر من و مادر بابک و خونه ای که قرار بود خونه ی عشقم بشه.

 س خانوم، حس و حال امروزت چیه؟ـ عرو

 این حرف فیلم برداره. درست زمانی که می خوایم بریم تو خونه.
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 ـ عالی، عالی، عالی.

 خوشی از سر و صورتم می ریزه.

 ـ آقا داماد شما.

 بابک لبخندی می زنه و می گه:

 ـ همسرم گفت که!

 صدای یه نفر که نمی تونم تشخیصش بدم می یاد.

 ن زن ذلیلی؟ـ از اال

 و یه جمعیت می خندن. خودمم خندم می گیره. دست می برم شنلم رو کمی مرتب می کنم و رو به دوربین می گم:

ـ همین جا، همین لحظه. می خوام از خدا خوشبختی رو تو سرنوشت من و بابک بنویسه. خوشبختی رو تو سرنوشت 

 همه عاشقا قرار بده.

 همون صدا می گه:

 ن. به حق پنج تن آل عبا.ـ الهی آمی

 بابک بلند داد می زنه.

 ـ ایمان، کم مسخره بازی در بیار.

 تازه یادم می یاد ایمان دوست بابکه. بغضم می شکنه. آروم می گم:

ـ خدا، خوشبختی که قرار بود باشه این بود؟ این که بره و نباشه؟ اون اومد پیشت، خوشبخت شد. چرا نذاشتی من 

 ات پیدا کردم؟بیام؟ چرا نج

 ـ این جا چه کار می کنی دختره آشغال؟ "

 آشغال؟ چرا آشغال؟ زبونم بند اومده. حتی دیگه اشکام هم در نمی یاد.

ـ اللی؟ اول پسرم رو گرفتی، بعدم خواستی زندگی این پسرم رو خراب کنی. بعدم دست گذاشتی رو مال و اموال 

 پسرم؟

 ره به برمک. با یه لبخند کثیف نگاهم می کنه. خدایـــا این جا چه خبره؟مال و اموال؟ زندگی؟ نگاهم می خو

 ـ پاشو گمشو از خونه ی پسرم بیرون دختره ی خراب.

 نفسم از این همه توهین و تحقیر می گیره.

 ـ ماما...

 فوری می توپه بهم.

 ـ به من نگو مامان کثافت. گمشو از این خونه بیرون.

و موهام رو میون مشتش می گیره. دردم می گیره. درد جسم و قلبم یک جا. کشون کشون منو و حمله می کنه سمتم 

می بره سمت در. یکی از اونایی که اون جاست هم بهم کمک نمی کنه. حتی محبوبه. با اخم نگاهم می کنه. جلوی در 

از چشمام پایین می یاد. تمام حیاط موهام رو ول می کنه. برای کدوم دردم گریه کنم خدا؟ اشک مثل بارون بهاری 

 "لباسم کثیف شده. سردمه. سرده.

پاهام رو به سینه می کشم. گهواره وار تکون می دم. دست می برم فیلم رو که تموم شده از اول می یارم. میون تکون 

 .خوردن ها واسه خودم ناله می کنم. صدای زنگ در بلند می شه. اهمیتی نمی دم. بذار فکر کنن من نیستم
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 کسی تق تق به در می زنه.

 ـ رامش؟ رامش نیستی؟

 باز صدای بی جواب می مونه.

با پای برهنه و تن پر از درد و قلبی که مثل شیشه تکه تکه شده راه می رم. گاهی می خورم زمین. گاهی پر از درد  "

به سر و وضع داغونم. نمی دونم کجای می شم و بلند بلند زار می زنم. بی اهمیت به نگاه و تنه های آدم ها. بی اهمیت 

این شهر بی در و پیکرم که یه چیز تیز می ره کف پام. جیغی می کشم و می افتم زمین. زنی مانتویی داره به سرعت 

 از کنارم رد می شه که با دیدن پام می گه:

 ـ وای خاک عالم، چی شد دخترم؟

 جای این شهر جا دارم. باید بهش زنگ بزنم. می گم:از درد صورتم تو هم می ره. یاد بابا می افتم. من ک

 ـ خانوم گوشی داری؟

 زنه فوری یه گوشی بهم می ده و می گه:

 ـ وای شیشه های این شیشه نوشابه رفته تو پات. چرا کفش نداری تو؟

 با گریه شماره ی بابا رو می گیرم. با اولین بوق برمی داره.

 ـ بله؟

 صداش خسته است.

 ...ـ بابا

 انگار با بابا گفتنم جون می گیره.

 ـ جان دل بابا؟ کجایی تو؟ جون به سر شدم دختر.

 بغض داره. اون صدای پر از صالبت بغض داره.

 ـ بابا بیا.

 ـ کجا؟ کجایی تو؟

 زن نمی دونم چطور می شه که می گه:

 ـ دخترم بده من به پدرت بگم.

 چی بگی؟ از چه دردم بگی زن؟

می دم بهش. زن صحبت می کنه. دست می برم سمت شیشه و با درد می کشمش بیرون. شیشه ی سبز  گوشی رو

 رنگ نوشابه رو نگاه می کنم و می گم:

 "ـ چی می شد می رفتی تو قلبم؟ چی می شد خودکشی گناه نبود؟ آخ بابک. 

ته می شم و گوشی رو می ذارم زیر این بار اون کسی که پشت دره انگار خسته می شه که پناه می بره به گوشی. خس

 پشتی تا اون ویبره ی اعصاب خرد کن رو نشنوم.

دوباره و دوباره و دوباره فیلم رو می بینم. انگار که می خوام برم امتحان و از اون فیلم امتحان بدم. جزء به جزء 

 ت گریه می سوزه.شخصیت های این نمایش کوکی رو نگاه می کنم. مثل یه شاگرد سخت کوش. چشمام از شد

بابا زمانی می یاد که زن پام رو به چند تا دستمال کاغذی نگه داشته. زن هر چقدر اصرار کرده بود که بریم دکتر  "

 قبول نکرده بودم. انگار این شکنجه بهم لذت می ده.
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یاد نگاه کثیف  بابا بی هیچ حرفی می یاد سمتم. دستم رو می گیره و منو با کمک خودش یه سمت ماشین می بره.

 "حاال که با من نبودی، بچش. بکش.  "برمک می افتم. انگار بهم می گفت 

برمی گردم. دست می برم سمت بازوش و ازش خواهش می کنم منو ببره پیش بابک. مهربون نوازشم می کنه و 

 "قبول می کنه و من برای اولین بار چشمام به روی آرامگاه ابدی بابک باز می شه. 

ام دراز می کشم. صدای کل کشیدن ها و میکس فیلم تو خلوت اتاق پیچیده. چشم می دوزم به شمع ها و کم سر ج

 کم چشمام رو می بندم.

 

**** 

صدای زنگ باعث می شه سرم رو بلند کنم. سری که به قدر یه کوه سنگین شده. سری که درد می کنه و نمی تونم 

تو سکوت خونه واضح به گوشم می رسه. واضح و کامل. تاریکی اتاق باعث  تکونش بدم. صدای اذان از تو خیابون و

شده هیچی رو نتونم ببینم. چشمام رو تو کاسه می چرخونم. نمی تونم محیط رو خوب ببینم. دستای لرزونم رو تکیه 

کم ترسیدن از  گاه می کنم تا از زمین بلند بشم. صدای رامش رامش گفتن بچه ها رو از پشت در می شنوم. انگار کم

 این سکوت ترسناک من. به سختی و با سرگیجه به سمت در می رم و بازش می کنم.

 ـ تو خـو... رامـــش!؟

 در رو می گیرم. جون ندارم و باید بشینم.

 ـ حالم خوش نیست.

دارم؛ اما  همین کلمات از دهنم به زور خارج می شه. گیج و ویج به سمت آشپزخونه می چرخم. علیرغم سردردی که

درونم، احساسم، از قبل کمی بهتر شده. انگار احتیاج به اون مرور دوباره داشتم؛ اون هم در شرایطی که همه ی 

 خاطراتم رو تو ال به الی حافظم پس می زدم.

 پرهام به حرف می یاد و می گه:

 ـ چته دختر؟ چـــ...

مه. نرسیده به آشپزخونه تو جام می ایستم. برمی گردم نگاهش که به دور و بر اتاق می خوره انگار پی می بره چ

 سمتش و می گم:

 ـ چرا... ایستادی؟

حس می کنم باید بشینم تا بتونم آروم باشم. بدنم رو شل می کنم که دستای قوی و محکمی دورم حلقه می شه و مانع 

 ش جدا بشم.از افتادنم می شه. تو اون بی حالی پرهام رو تشخیص می دم و سعی می کنم از

 ـ بیا این جا بشین. پارمین بود یه چیز شیرین بیار.

منو کنار دیوار، درست همون جایی که نشسته بودم می شونه و من هم ترجیح می دم چشمام رو ببندم، اما با 

 بستنشون صحنه های عروسی رو به چشم می بینم. یه قطره اشک دیگه و بعد ناله می کنم.

 ـ سرم درد می کنه.

 صدای جدی و کمی عصبیش به گوشم می رسه.

 ـ می خوای بریم دکتر؟

 ـ نه. خوبم.
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دیگه حرفی بینمون رد و بدل نمی شه. پارمین می یاد و آب قندی که با آب شیر و به طرز فجیعی بدمزه س به زور 

وم یه طرفم رو گرفتن و به خوردم می ده. خودمم بهش احتیاج دارم؛ اما گرمای آب بیشتر حالم رو بد می کنه. هر کد

 چیزی نمی گن. چشم باز می کنم و به صورت هاشون خیره می شم و با صدایی گرفته می گم:

 ـ من حالم خوبه.

 پارمین برق رو می زنه و پرهام عصبی می گه:

 ـ آره، با این قیافه ی تازه از گور بلند شده کامال معلومه که خوبی!

که بگم. زانوهام رو می کشم جلو و سرم رو بهشون تکیه می دم. پارمین میونه رو چیزی نمی گم. یعنی چیزی ندارم 

 می گیره.

 ـ پرهام جان، برنامه کنسله. برو چند تا غذا بگیر بیار. به داریوشم من خبر می دم.

 با شنیدن کنسلی کمی تکون می خورم و می گم:

 ـ چی کنسله؟

 برمی گرده سمتم و می گه:

 می خواستیم بریم بیرون.ـ هیچی عزیزم. 

 وقتی که پرهام عصبی ما رو ترک می کنه، آروم می گه:

 ـ نگرانت شدم دختر. این چه کاریه؟

 ترجیح می دم بحث رو بپیچونم.

 ـ پارمین بهم یه قرص می دی من بخوابم؟

 اخماش رو تو هم می کشه و می گه:

 ـ با معده ی خالی قرص نمی دم بخوری.

 گیرم و می گم: لبم رو گاز می

 ـ من یه چیزی خوردم.

 نیمچه لبخندی می زنه و می گه:

ـ از همون اوایل وقتی دروغ می گفتی لبت رو گاز می گرفتی. نمی خواد سر منو شیره بمالی آبجی جون. یه کم صبر 

 کن پرهام برسه و یه ذره غذا بخوری، بعد بهت قرص می دم بخوابی.

 لبخند ادامه ی حرف قبلیش رو می گیره. انگار نمی خواد دست بکشه. می گه: نگاهی به اطراف می کنه و با

ـ از صبح چند بار اومدم در واحد. صدای آهنگ می شنیدم، اما فکر می کردم دارم توهم می زنم. دیگه غروبی دیدم 

 نیومدی...

 تو اوج حرفش می پرسم:

 ـ تو چرا نرفتی سر کار.

 با همون لبخندش می گه:

 گه نمی رم. اوال که داریوش اجازه نمی ده، دوما که خودم هم توان نداشتم. سخت بود برام.ـ دی

 "چه بی منطق.  "اخمی می کنم و تو دلم با وجود حال بدم می گم: 

 ـ خودت دوست نداشتی بری؟
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 ـ گفتم که! نه. سخت شده بود کارا.

ند رو به داریوش دارم. به سختی از جام بلند می شم و دیگه چیزی نمی گم؛ اما یه جورایی هنوز همون حس ناخوشای

 به سمت حموم می رم تا یه کم خودم رو سر و سامون بدم.

 سال پیش هم حالم به همین گندی بود.

سرم کمی گیج می ره؛ اما بی اهمیت بهش در حموم رو باز می کنم و خودم رو می اندازم زیر دوش و با باز شدنش 

اد می شیم. آزاد میون دنیای غصه ها. حس می کنم میون این همه آدم تنهام. اون همه ای که خودم و احساسم هم آز

 باید باشه نیست. همه ی دنیای من.

 خسته ام. "

 از بودن در میان آدم ها و زمان ها

 هیچ کدام دردم را دوا نمی کنند

 "هیچ کدام آنگونه که باید باشند نیستند. 

 

**** 

بیرون می یام. موهام رو با کلیبس محکم کردم و شالم رو هم روش انداختم. لباس هام رو مرتب بی حس از حموم 

می کنم که با دیدن خونه جا می خورم. پارمین کل خونه رو مرتب کرده و چراغا هم همه روشنه. اثری از عکسا 

 م:نیست و تلویزیون داره سریال هر شبش رو پخش می کنه. با عجله می رم جلو و می گ

 ـ عکسا...

 ـ همش تو اتاق خوابه.

ادب رو فراموش می کنم. بی اون که ازش تشکر کنم به سمت اتاق خواب می رم. عکس و فیلم تو ساک قبلیشون 

هستن، مرتب و منظم. شمع ها هم تو یه پالستیک. برمی گردم و می بینم که پارمین تو چهارچوب در ایستاده. با یه 

 لبخند مهربون.

 بریم.ـ بیا 

 گیج می پرسم:

 ـ کجا؟

 ـ خونه ی ما. شام.

 تا می یام بگم نمی خورم، پارمین چنگ می زنه به دستم و می گه:

 ـ نمی خوام و نمی خورم و از این دست فعل های مسخره ی نون دار نداریم و نخواهیم داشت. با من بیا.

 پوفی می کنم. می دونم هیچ وقت حریف زور پارمین نمی شم.

 

**** 

نیمی از برنج ها رو با زور آب و تعارف های پارمین می فرستم پایین. نیم دیگه میون بی قراری های دست و چنگالم 

اسیره. به احترام داریوش از جام بلند نمی شم. بچه ها هم می دونن که من چمه؛ چون هیچی نمی گن. سکوت سر 

 سفره رو پرهام می شکنه.

 ـ رامش؟
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 سر بلند می کنم و زل می زنم به چهرش. با شنیدن صداش

 ـ بله؟

 ـ فردا کالس داری؟

 ـ آره. کاری داری؟

 ـ اوهوم. اگه می تونی یه سر بیا مغازه.

 دیگه چیزی نمی پرسم. اونم بالفاصله سرش رو می اندازه پایین و چیزی نمی گه. یعنی چه کار داره؟

 

**** 

ی دم، وارد مغازه می شم. چشمم می خوره به پرهام که باالی میز ایستاده و در حالی که کیفم رو جلوی پام تکون م

 داره روی لباس ها قیمت می ذاره. با شنیدن صدای در برمی گرده سمتم و با دیدنم می گه:

 ـ سالم. دیر کردی. گفتم دیگه نمی یای.

 در حالی که می شینم روی صندلی می گم:

 کشید. ـ سالم. خوبی؟ کالس داشتیم. طول

 می یاد پایین و دستاش رو به کمر می زنه و می گه:

 ـ بازم که بی حوصله ای؟

 ـ کی تونستم شاد باشم که این دومیش باشه؟

 لحن صداش باعث می شه سر بلند کنم.

 ـ از این به بعد باید بتونی.

 چرا این قدر جدیدا جدی و خشک شده؟

 ـ چیزی شده؟

 م حرف بزنیم.ـ نه. بریم یه جا که بتونی

 تغییری تو حالش ایجاد نمی شه. اخمام تو هم می ره.

 ـ کجا می ری؟ همین جا بمونیم دیگه.

نمی دونم چی می شه، اما یهو به خودم می یام و می بینم مچ دستم میون دستاشه و داره من رو به سمت در مغازه می 

ی گرده سمتم. تعجب کرده. یه زمانی با هم راحت کشه. لبم رو گاز می گیرم و مچ دستم رو می کشم بیرون. برم

 دست می دادیم و مشکلی هم نبود؛ اما حاال...

 ـ می یام. بریم.

 و مچ دستم رو فشار می دم و زودتر می رم بیرون. گرمای دستش رو مچم مونده.

جونی که از آدم جون حس خوبی ندارم. میون حس های پیچیده ای که منو اسیر بایدها کردن اسیرم. هنجار های بی 

 می گیرن.

 ـ به قول مامان، مگه سنگ ریزه توشه که هم می زنی؟ یه قهوه س با یه مقدار شکر.

به خودم می یام و می بینم که مدت زمان زیادیه که دارم آروم قهوم رو هم می زنم که اون مقدار کم شکر توش حل 

 قهوه باشه. یه کم ازش می خورم و می گم:بشه. نوشیدنی گرم تو این عصر پاییزی، همون بهتر که 
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 ـ گوش می دم پرهام.

 اونم یه حرکت مثل من تحویل می ده.

 ـ خب، حرفم درباره ی خودته. خودت و آیندت؟

 ابروهام رو می دم باال.

 ـ من؟ آیندم؟

 ـ اوهوم. رامش چند وقته می خوام بهت بگم. تو داری با خودت چه کار می کنی؟

 یال می شم.دوباره بی خ

 ـ هیچی، عین بچه ی آدم زندگیم رو می کنم.

 دوباره یه کم از قهوش می خوره و می گه:

 ـ مطمئنی؟

 طبق معمول همیشه و این حالی که برام جنبه ی نصیحت نذاشته اخم می کنم.

س هم حق ـ به چی می خوای برسی پرهام؟ من از زندگیم خیلی هم راضیم. زندگی من خیلی هم خوبه و هیچ ک

 دخالت توش نداره.

 حرفم یه کم زننده س؛ حداقل در مقابل پرهام آروم باید کمی مالیم صحبت کنم؛ اما دست خودم نیست.

 ـ اما من این طور فکر نمی کنم.

 ـ طرز تفکر تو باید تو زندگی من دخالت کنه.

زدن درباره ی گذشته همه نبش قبری از  حرف "ـ نه، هیچم این طور نیست. اما یه زمانی یادمه یکی گفته بود که 

 هوم؟ "خاطراته. خاطراتی که باید به دست فراموشی بسپری و زندگی در جریانه. 

 تو بد موقعیتی گیر کردم. ادامه می ده.

 ـ من اشتباه کردم یا تو حرف خودت رو قبول نداری؟

رف حقیقت داشته باشه و من قبولش داشته دل نازک شدم. با هر حرفی به هم می ریزم. مثل االن. هر چند اون ح

 باشم.

 ـ به من نگاه کن رامش.

 فوری دست می برم به صورتم می کشم و به جای نگاه کردن به اون به میز و قهوه هامون نگاه می کنم.

 ـ خیلی وقته دیگه اثری از اون رامشی که می شناختم نیست. حتی تو اوج قوی بودن هات هم یه جوری غمگینی.

 یه نفس عمیق می کشم تا بغضم رو باهاش پایین بدم.

ـ اشتباه تو اینه که داری خودت رو دستی دستی بخاطر غم بابک نابود می کنی. اشتباهت اینه که هنوز نفهمیدی بابک 

 با این کارهای تو بیشتر عذاب می کشه. بدتر از همه به اون حرف هایی که خودت می زنی اعتقاد نداری.

 قاد دارم.ـ من اعت

 ـ نداری رامش. نداری.

 ـ خب که چی؟ حاال می خوای به چی برسی؟ خستم پرهام. اذیتم نکن.

 ـ رامش، من به هیچی نمی رسم. به خودت بیا.

 ـ می شه بریم؟
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 ـ باشه. می ریم؛ ولی بهم قول بده که کمی فکر کنی رو حرفام.

 ـ باشه. فکر می کنم. بریم. خواهش می کنم.

واقعا باید فرار کنم از حقیقت هایی که مثل پتک تو سرم می خورن؟ بزدالنه ترین کاره و من انگار می خوام فرار؟ 

بزدل باشم. بزدل و ترسو. قبول ندارم حرفی رو که خودم می زنم. من می خوام جایی باشم که هیچ باید نباشه و حاال 

بایدی که پیچک وار وجودم رو می گیره. خدایا، عاقبتم پرهام داره منو به سمت بایدی سوق می ده که دوست ندارم. 

 با این پیچک نفس گیر به کجا می رسه؟!

 

**** 

قدم زنان از دانشگاه به سمت خونه ای که یه زمان با عمه اومدم می رم. زنگ رو می زنم و به سر کوچه نگاه می کنم. 

ر بدم و به سمت در اصلی برم. در قهوه ای چوبی با یه صدای تیک بلند زنگ وادارم می کنه در نرده ای کوتاه رو فشا

 تق باز می شه و چهره ی یاسمن با یه لبخند ظاهر می شه.

 ـ سالم. بفرما تو.

این یاسمن داره منو نگران می کنه. تصمیم می گیرم سوالی که از دیدار اون روز تو خونه تو ذهنم شکل گرفته رو 

 امروز در فرصت مناسبی بپرسم.

 الم، خوبی؟ـ س

 دستای همدیگه رو به گرمی فشار می دیم.

 ـ خوب خوب. بیا بریم بشین تا منم یه چیز برات بیارم بخوری.

این بار برخالف دفعه ی اول ورودم، با استقبال فوق العاده مواجه می شم. از پذیرایی خوب، تا رفتاری مهربون. تو 

 می پرسه.چهرش نگاه می کنم. دوباره ازم درباره ی حالم 

 ـ خوبی؟ چه خبرا؟

 نگاهم رو عمیق تر می دوزم به چشماش و می گم:

 ـ خوب. سالمتی.

یادمه یه زمانی که دل و دماغ داشتم، خانواده ها و خالصه هر کسی که می دونست، بهم می گفت زیتون چشمام با این 

 که یاسمن هم حرف دل اونا رو می زنه. حالت مرموزه. آدم رو می ترسونه این خیره نگاه کردنت. تو خیال خودمم

 ـ چه مرموز. می خوام یه چیزی رو اعتراف کنم. هر چند به ضرر منه.

 آروم می شه و غمگین.

ـ اون اوایل که سورنا اومده بود شهرمون، می گفت که عاشق کسی شده که زندگیش رو خاکستر کرده. همون اوایل 

یل که عاشقش شدم و جلوی در اتاق کشیک می دادم که حرفاش رو بهمم و که فقط با برادرم همکار بود. همون اوا

 صحبت هاش رو به جون بگیرم. می گفت اون دو چشم شده ملکه ی روز و شبش.

 لبخندی می زنم و می گم:

 ـ االن بحث درباره ی چشمای منه؟ می خوای بکنم بدم بهت؟ قابل نداره ها!

 ی داره.لحن خنده دارم اون رو به خنده وا م

 ـ نه! اما االن یاد اون روز افتادم.
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 سکوت که می کنه جرات می کنم سوالم رو بپرسم.

 ـ یاسمن؟

 ـ جانم؟

 ـ چرا اون اوایل سرد و بعد این طور مهربون؟

 سرش رو می اندازه پایین. انگار خجالت می کشه.

کسی باشه و من خطایی کرده باشم، نــــه!  ـ راستش... یه مساله ای هست که دلم نمی خواد بگم. نه که به ضرر

 دوست ندارم بگم. راستش اذیتم می کنه. پس بذار این دلیل فعال مسکوت بمونه.

 لبم رو جمع می کنم. تیرم باز به هدف نخورد.

 ـ باشه. هر جور مایلی.

 "البته نه هر جور هر جور. خیلی دوست دارم حرفت رو بهم بگی."

 ـ یاسمن؟

هم می کنه. حس می کنم از این که این همه صداش می کنم االنه کلم رو بکنه. از این فکر لبخندی رو لبم سوالی نگا

 می شینه.

 ـ صدام کردی بخندی؟

 سری تکون می دم و می گم:

 ـ نه به جان خودم. یه کم اطالعات می خوام.

 اخماش کمی تو هم می ره و می گه:

 ـ درباره ی؟

 ـ درباره ی تو و...

 لبم رو تر می کنم و می گم:

 ـ چیزی که باید باهاش مبارزه کنی. ام اس*.

 سکوت می کنه. لباش رو تر می کنه و یه نفس عمیق می کشه.

 ـ چی می خوای بدونی؟ مریضی من چیزی رو عوض نمی کنه.

ریم رو از دست دادم، لحن غمگین صداش منو عصبی می کنه. من اگه ناامیدم کسی رو ندارم که باهام باشه. اصل کا

 ولی یاسمن با وجود داشتن اصل کاری داره خودش رو دستی دستی نابود می کنه. جدی می گم:

 ـ هر چیزی که الزمه. از اون اول اول.

ـ تشخیص نورولوژیستی ) متخصص مغز و اعصاب ( که رفتم پیشش این بود که مشکوکم به ام اس. خوب یادمه این 

کرد تا برسه به اون چه که باید. با وجود اون همه مقدمه چینی باز هم شوکه شدم. نمی دونی قدر قشنگ مقدمه چینی 

چقدر حرص خوردم و چقدر داغون شدم. بهم می گفتن ام اس باید براش شاد باشی و بخندی و داغون نشی. بهم می 

کردم داغون شدم و غمگین.  گفتن ناامیدی تو ام اس یعنی مرگ. وحشتناک بود. ولی من دقیقا ناامید شدم. وحشت

اولین عالمت هام دو بینی و بی حسی و کرختی دست و پام بود. گاهی فکر می کردم از کار کردن های زیاده. اما بعد 

 از اون تشخصی پزشکم دیدم نه.

 یه مکثی می کنه. لبش رو گاز می گیره.
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ن ام آر آی چیزی رو نشون نداد. فرستادم برای ـ برام ام آر آی* نوشت. بهت گفتم که. عالیمش رو داشتم؛ اما اولی

نوار چشم* و اگه از اونم نشد برم برسی مایع مغزی نخاعی*. تو همون نوار چشم مشخص شد و وقتی ام آر آیم رو 

برای یه دکتر دیگه بردم اون تشخیص قطعی ام اس رو داد. خب می دونی، هر کسی نمی تونه تشخصی بده. تا به اون 

طالعی نداشت، درست وقتی مطمئن شدم، تو اوج ناامیدی درکم کرد و خدا می دونه که من چقدر از این موقع سورنا ا

 که دارمش خوشحالم.

حس می کنم تو این جمله ی آخرش یه نوع افتخار بود. یه افتخار از خوب بودن مردی که من ازش خوشم نمی اومد. 

 چقدر تفاوت میون احساس ها بود.

 

 

 

 آیام آر     

 

 

است  (Magnetic Resonance Imagingکه مخفف عبارت )به انگلیسی:  (MRIام آر آی )به انگلیسی: 

و تصویرسازی تشدید مغناطیسی نامیده میشود، روشی پرتونگارانه در تصویربرداری تشخیصی پزشکی و دامپزشکی 

 است

)ساژیتال( و پسوپیش )کورونال( و حتّی در جهات  تحتانی )اگزیال(، چپراستی-با ام آر آی میتوان در جهات فوقانی

 اُریب و مایل تصویرگیری نمود.

 روشی است که میتوان با کمک گرفتن از آن تصاویر بسیار دقیق و واضحی از اندامهای درون بدن بدست آورد

انگشتر ، مفصل  فردی که قرار است با این روش مورد تصویربرداری قرار گیرد نباید هیچ شی فلزی مانند ساعت ،

قرار گیرد ، زیرا میدان مغناطیسی روی این مواد  MRIمصنوعی و .... داشته باشد. و یا شی فلزی در نزدیکی دستگاه 

 فرومغناطیسی اثر گذاشته و نه تنها باعث تداخل در امر تصویربرداری می شود،

را در اتاقهای ویژهای قرار می  MRIگاه بلکه می تواند به خود فرد نیز آسیب برساند به همین دلیل است که دست

دهند. این اتاقها نسبت به امواج الکترومغناطیسی نفوذناپذبرند. در نتیجه امکان ورود یا خروج برای این امواج وجود 

 ندارد. به عالوه لباس مخصوصی را تن بیمار میکنند که هیچ قسمت فلزی نداشته باشد.

تسال است که خوشبختانه بطور محدود به کشور نیز 1.1ر دنیا، دستگاه د MRIآخرین و پیشرفته ترین دستگاه 

 وارد شده است. این دستگاه دقت، قدرت و سرعت بسیار باالیی دارد.

تسال )باز( نیز از دقت باالیی برخوردار است و با استفاده از آن می توانیم بیمارانی را که باردارند یا  ۳/۰ام.آر.ای 

وجودندارد تست کنیم. همچنین با استفاده از این  MRIمکان تست آنان با دیگر دستگاههای جثه بزرگی دارند و ا

 «دستگاهها، امکان تست بیمارانی که فلز در بدنشان است فراهم می آید.

در حین عمل تصویربرداری فرد باید آرام باشد. به این منظور میتوان یک آرام بخش مالیم به وی داد. سپس او را 

خوابانده و از وی میخواهند که به طور عادی نفس بکشد. بعد از اینکه فرد در دستگاه قرار گرفت، محل  روی تخت

مورد تصویربرداری را با نور مشخص می کنند و اسکن کردن شروع میشود. در فواصل زمانی که اسکن کردن قطع 

ابجا شود. شخص در طول اسکن میتواند میشود وی میتواند قدری حرکت کند ، ولی نه آنقدر که از محل مورد نظر ج

از طریق دکمهای که در اختیار او قرار دادهاند به مسئولین اطالع دهد، و اسکن کردن متوقف شود. بعد از اتمام کار 
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اطالعات تصویری به رایانهای داده میشود و رایانه با بررسی اطالعات ، تصویری ایجاد می کند که روی فیلم منعکس 

 میشود.

 فکار خودمم. اون هم سر به زیر تو افکار خودش. دوباره و این بار آروم تر از قبل ادامه می ده:تو ا

ـ دکتر کیهان برام یه سری دارو نوشت و گفت که مرتب تحت نظرش باشم. اما من نخواستم اون جا بمونم. نخواستم 

ضه. همه اون جا منو می شناختن. دوست تو اون منطقه ی کوچیک ما که همه تحت نظر همن، چو بیفته که فالنی مری

نداشتم کسی از مریضیم بویی ببره. مخصوصا خانودم. البته مادرم همون طور که گفتم می دونست. اما باقی اگه می 

 فهمیدن...

سرش رو که بلند می کنه حلقه ی اشک وبه دنبال اون یه باریکه ی کوچیک از اون اشک رو روی گونش می بینم. از 

 می شم. می رم کنارش و دست رو تو دستم می گیرم و اون هم بی مقاومت دستم رو تو فشار می ده. جام بلند

ـ خواهر و برادرم در مقابل مریضی ها یه جور مسخره ای رفتار می کنن. رفتار اونا به پدرم رفته. اگه می فهمیدن 

واسه همین اومدم تهران و االن زیر نظر یه  کمتر از رفتاری که می شه با یه آدم جزامی داشت باهام رفتار نمی شد.

 دکتر دیگم. با یه خروار دارو و آمپول. این جعبه مال قرصامه.

یه سبد چوبی روی میز کوچیک رو به رومه. برش می دارم و با دیدن قرصا چشمام گشاد می شه. چقدر زیادن. دونه 

 می گم:دونه اسماشون رو بی صدا می خونم. سرم رو می چرخونم سمتش و 

 ـ خب!

 متعجب نگاهم می کنه که می گم:

 ـ نمی خوای کم بیاری که؟!

 قاطع می گه:

 ـ نه!

 و دوباره بغض می کنه و می گه:

 ـ چقدر دوست داشتم بچه دار بشم.

 ـ برو لپ تاپت رو بیار. کار دارم.

چه که باید رو بهش نشون می دم و وقتی می یاره، فوری براش تو اینترنت سرچ می کنم ام اس. در نهایت هر اون 

انجمن های مخصوص این بیماری رو هم براش می یارم و دو تایی ثبت نام می کنیم. از دیدن اون همه مریض مثل 

خودش که تقریبا شرایطی مثل اون دارن هم ناراحت می شه و هم خوشحال. ناراحت از بابت مریضیشون و خوشحال 

می فهمه که با وجود ام اس هم می تونه باردار بشه خیلی خوشحال می شه و قرار می  از بابت این که تنها نیست. وقتی

شه که در این باره با پزشکش حرف بزنه. از همه مهم تر زندگی عادی یی بود که تو تمام مقاالت برای افرار بیمار 

اسی با درمان می تونن عمر  مثل اون نوشته بود و همه جا به عنوان یه مطلب مهم ازش ذکر شده بود که بیماری ام

طبیعی داشته باشن و اگرچه شرایط خاصی برای زندگی دارن، اما هرگزاز کار افتادگی شدید و همیشگی براشون 

نبوده. حتی بیشتری ها تونستن زندگی عادی خودشون رو داشته باشن و از فعالیت های خودشون لذت ببرن. با 

رو به اون رو بشه و باقی کارها رو به روزهای بعد سپردم. شروع  وجود همین مطالب یاسمن می تونست از این

تغییرات روحی از همین نقطه می تونست بهترین حالت و بهترین شروع باشه. یاسمن بدون هیچ اطالعی، البته جز 

اون اطالعات کم، درباره ی مریضیش می خواست زندگی رو به کام خودش زهر کنه و وقتی اون همه مطالب رو 
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ش خوندم، به قدر خوشحال شد که اجازه ی رفتن رو به من نداد و با زور و التماس منو مجبور کرد که شام پیشش برا

بمونم و من حس می کردم نمی تونم این کار رو بکنم. مخصوصا با وجود اون کسی که اسم پسرعمه بود و از من 

 خوشش نمی اومد.

 

**** 

ظهر نشینی ساده بود، با همون مانتو که زیرش یه تاپ پوشیدم اومدم و حاال  از اون جایی که قصد من فقط یه بعد از

یکی از لباس های یاسمن تنمه و با اصرار خودش جلوی تلوزیون نشستم. البته بیشتر غذای شب رو باهاش کمک 

ی روی کردم و آمادش کردم. داره فوتبال می ده و غیر از اون هیچ برنامه ای که جذبم کنه نیست. صدای مجر

اعصابم می ره. گوشیم رو برمی دارم. یه پیام از سارا و یه پیام از پارمین دارم. هر دو با ادبیات داغون خودشون 

 وادارم می کنن یه بی تربیت نثارشون کنم.

 سارا با یه عالم آرم خنده نوشته:

 "کجایی مردشور قیافت رو ببره الهی.  "

 پارمین هم نوشته:

 "ی خبر رفتی کجا؟ نمی گی نگران می شم؟ خبرتو بیارن. ب "

مــرسی تحویل! چقدر مهم بودم و نمی دونستم. همون بی تربیت رو با شکلک های فروان براشون می نویسم و 

 تنگش یه مهمونیم و نمی تونم اس بدم هم اضافه می کنم که دست از سرم بردارن.

، سورنا یه سرک می کشه و خودش رو اون بین جا می کنه. میون افکار درهم و برهمم که ناشی از اسم ام اس هاست

خدایا رفتار با من چطور می تونه باشه؟ دلم نمی خواد غرورم رو جلوی یاسمن خرد کنه. هرچند فکر نمی کنم این 

 قدر احمق باشه. یاسمن با یه ظرف میوه می یاد و می گه:

 ـ بزن ماهواره یه آهنگی گوش بدیم.

به سمتش می گیرم و اون مشغول عوض کردن شبکه ها می شه. یه پیشدستی میوه هم با دست  کنترل رو با لبخند

آزادش پر می کنه و می ذاره جلوم و در مقابل، اصرار های من برای نخوردن هیچ اثری نداره. کش مکش های ما رو 

 صدای زنگ در متوقف می کنه و صدای یاسمن که شاد و خوشحال می گه:

 ومد.ـ وای، سورنا ا

خیلی ناشیانه از جام بلند می شم و با گفتن این که من می رم دستشویی خودم رو از اون جا دور می کنم که شاید 

 وقتی بیام سورنا بدونه من این جام.

 داخل دستشویی می ایستم و به درش تکیه می دم. صدای شاد سورنا می پیچه داخل خونه.

 مدم. کجایی؟ ا این جایی؟ـ خانوم خانوما! خوشگل خانوما، من او

لبخندی می زنم. خدا رو شکر که دوسش داره. کمی سکوت برقرار می شه و من با شستن صورتم از دستشویی می 

یام بیرون. حوله ی کنار در دستشویی رو برمی دارم و صورتم رو خشک می کنم. دو تا نفس عمیق می کشم و می رم 

 اه می کنه که با دیدن من همون آدم خشک این چند وقت می شه.سمت هال. سورنا داره به صورت یاسمن نگ

 ـ سالم پسرعمه.

 ـ سالم دختردایی.
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نه احوال پرسی و نه چیز دیگه ای. دو تا سالم اجباری و زوری. جو سالن با گفتن صحبت یاسمن می شکنه. مخاطبش 

 سورناست.

 ـ خب، چه خبر؟

 وز که...ـ سالمتی. تو خوبی؟ همه چیز خوب بود؟ امر

 ـ نه، از وقتی این قرص های جدید رو مصرف می کنم هیچ مشکلی نیست. در ضمن...

 سر بلند می کنم و به یاسمن نگاه می کنم. لبخندی به من می زنه و می گه:

ـ امروز رامش چیزهایی رو بهم گفت که خیلی خوشحالم کرد. نمی دونی چقدر حالم خوبه امروز. واسه همین برات 

 موردعالقت رو درست کردم.غذای 

 یه ابروی سورنا می ره باال و می گه:

 ـ چی گفت مگه؟

ـ با هم رفتیم تو اینترنت و من انجمن های تخصصی ام اس رو پیدا کردم. خیلی مطالب از توشون خوندیم که بعدا 

 بهت نشون می دم. کلی اطالعات کسب کردم.

 سورنا لبخندی می زنه و می گه:

 کردن دختر عمه. ـ خیلی لطف

 این حرفش بیشتر از اون چه که تعریف باشه، طعنه بود. این جنگ ما تا کی می خواست ادامه پیدا کنه نمی دونم.

 یاسمن دوباره میونه رو می گیره.

 ـ بریم شام؟ رامش جان؟ سورنا؟

مه. یاسمن می یاد تو من سر تکون می دم و بی توجه به سورنا بلند می شم و می رم آشپزخونه. اخمام تو ه

 آشپزخونه. دست می ذاره رو بازوم و می گه:

 ـ ناراحت نشو رامش.

لبخندی مصنوعی بهش می زنم و با خودم عهد می کنم که جلوی سورنا نباشم. هم برای من خوبه و هم برای اون. 

 مثل اون وقتایی که من بودم و بابک بود و عشق.

عذابی بود که خدا می تونست برای من در نظر بگیره. هر چقدر یاسمن خوبی می شام خوردنم در کنار سورنا بدترین 

کرد، سورنا و رفتاراش طوری بودن که حس می کردم لقمه از گلوم پایین نمی ره. واسه همین خورده و نخورده 

زار دهنده دست کشیدم و سعی کردم کمی دیگه تحمل کنم و بعدش برم جایی که من باشم و من و نباشه هیچ نگاه آ

 ای.

 

**** 

 ـ الو، سالم رامش.

 گوشی رو کنار گوشم جا به جا می کنم و می گم:

 ـ سالم مسعود. خوبی؟

 ـ خوبم عزیزم. امروز می تونی بیای پاتوق؟ یه جلسه و یه عضو جدید داریم.

 ابروهام رو می دم باال و با یه لبخند پر از تعجب می گم:
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 ـ عضو جدید؟

 ـ آره.

 ساعت توی دستم نگاه می کنم و می گه:به 

 ـ خب من امروز کالس دارم. چه ساعتی؟

 ـ غروبه بابا. کالست مگه با محمد اینا نیست؟ شعر معاصر و مقاله نویسی؟

 ـ خب چرا، دارم. مسعود غروب بعدا رفت و آمد...

 ـ نگران نباش. یا خودم، یا یکی از بچه ها می گم برسوندت. خب؟ حاال بیا.

 نفسم رو می دم بیرون و می گم:

 ـ باشه. پس من فعال می رم سراغ کالسم. تا چند دقیقه دیگه شروع می شه.

 ـ برو. مواظب خودتم باش.

تشکری می کنم و تماس رو قطع می کنم. تند و با عجله به سمت کالس می رم تا اقبل از ورود استاد سخت گیر و بد 

 اخالقش برم تو.

 

**** 

 صحبت با شیرین و خمیازه کشیدنم که صدای محمد رو می شنوم. در حال

 ـ فکت در نره خانوم؟

 میون خمیازه خندم می گیره و به سمت محمد که پشتم ایستاده برمی گردم و می گم:

 ـ سالم.

 ـ سالم به جفت بچه های گل گروهمون. آماده اید؟

تار خوب بچه ها، حاال مثل خواهرها و برادرهای صمیمی هر دو با لبخند سر تکون می دیم. با گذشت زمان و رف

هستیم. با محمد به سمت ماشینش می ریم. دلم می خواد با این عضو جدید آشنا بشم. حداقل امیدوارم آدمی باشه که 

 ارزش وقت گذاشتنم رو داشته باشه.

 ـ محمد این که داره می یاد، همین عضو جدید، کیه؟

 شه.لحن محمد پر از حرص می 

 ـ یکی که... استغفرا.... یکی که باید آدم بشه. حیف اسم آدم برای این.

 چشمام گشاد می شه.

 ـ چـــرا؟ مگه کیه؟ چی کار کرده؟

 ـ بریم، خودت باهاش آشنا می شی. هه!

ره و زیر لب شروع می کنه به غر زدن. سکوت می کنم و به شیرین نگاه می کنم. دستش رو به عالمت سکوت می ذا

 رو بینیش و به بیرون نگاه می کنه. ترجیح می دم منم سکوت کنم.

 

**** 

تا رسیدن به مقصد هزار جور فکر به ذهنم می یاد. جلوی در کافیشاپ یا به قول مسعود پاتوق پیاده می شم. با 

رسیم، بچه ها  شیرین به گفته محمد می ریم باال. خودش هم می ره ماشین رو یه جای مناسب پارک کنه. وقتی می
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همه اومدن. با صدای بلند و لحن شادی که به خودم گرفتم به همه سالم می دم. تنها جایی که توش احساس مثبت 

 دارم همین جاست. یاد و خاطره های خوبم تو فضا پخشن.

 ـ سالم، سالم، سالم.

ش و بش کردن با بچه هام که بچه ها به من نگاه می کنن و صدای سالم از هر کسی به گوش می رسه. در حال خو

صدای سالمی باعث می شه تو جام بچرخم. پشت سرم، یه مرد جوون، با موهای مشکی و چهره ای خیلی زیبا ایستاده. 

 برای اولین باره یه مرد این قدر زیبا می بینم. نگاهم رو ازش می گیرم و به مسعود نگاه می کنم که می گه:

 و عضو جدید گروه.ـ روزبه کامجو، یکی از دوستان 

 سری خم می کنه و می گه:

 ـ خوشوقتم.

 مسعود نگاهش رو جدی می کنه و می دوزه به چشم های روزبه و می گه:

 ـ خواهر خوبم رامش.

انگار در پس نگاهش یه چیزی نهفته س. یه چیز ناخوشایند. نگاه خیره ی روزبه باعث می شه اخم کنم. یه اخم خیلی 

 بد و بگم:

 ود، چند لحظه...ـ مسع

 و خودم به یه سمت دیگه می رم. مسعود که می یاد می گم:

 ـ این کیه که همتون ازش بدتون می یاد؟ چرا این جوری نگاهش می کنین؟

ـ روزبه یکی از همکارا و دوستای من و محمده. کاری ندارم به اخالقش و رفتارش که باهاش دوست شدم؛ اما االن 

 جا که نباید باشه س. هرز می ره.بهت بگم. نگاهش اون 

 نیشخندی می زنه و می گه:

 ـ البته این حالت تا زمانیه که دوست دختر نداشته باشه.

 ـ وا!؟ یعنی چی؟ مگه هرکی رفیق نداره باید چشم و چال زن مردم رو در بیاره؟

 ـ رامش خانم، آبجی جان، آروم. منم واسه همین کشیدمش تو این بنگاه شادمانی.

لبخند پررنگی می زنم و نگاهم رو به بچه ها می دوزم. همگی دارن با هم شوخی می کنن به جز محمد. با اخم زل زده 

 به روزبه.

 ـ محمدم همین رو می دونه که اخم کرده؟

 ـ آره، می خواد آدم بشه. البته یه چیز دیگه هم هست که محمد رو خیلی کفری کرده.

 م به صورت مسعود.این بار کنجکاو چشم می دوز

 ـ چند وقت پیش، خواهرش زنگ زد و گفت...

 یه مکث می کنه و می گه:

 ـ خواهرش تقریبا دوست دختر محمده. همدیگه رو دوست دارن.

 ـ خب، خواهرش...

می  ـ نه! مسئله ی اینا درباره ی مادرشونه. پیرزن کاری به کار کسی نداره؛ اما... امان از دست بعضی از این آدما.

 خواد مادرش رو بذاره آسایشگاه سالمندان.
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 ابروهام از تعجب می ره باال.

 ـ چــــــرا؟

 ـ چون پیرزن آلزایمر داره.

 لبم رو گاز می گیرم. نگاهم دوباره دوخته می شه به بچه ها. این بار نگاه بیشتریا به ماست.

کاو می شن. پس می خواین این شازده ادب بشه؟ ولی ـ مسعود بریم. انگار بچه ها دارن کم کم به بحث های ما کنج

 چطوری؟

ـ برنامه ی این هفته، ورود به خانه ی سالمندان. من هماهنگی های الزم رو انجام می دم و ساعتش رو می گم. ولی 

 فعال نمی خوام روزبه و باقی چیزی بفهمن. فعال یه جای دیگه برای کمک کردن هست.

 به سمت بچه ها می ریم.سری تکون می دم و هر دو 

 

**** 

محمد من رو می رسونه خونم؛ چون مسعود با سید و طناز رفت. دم در خونه طبق معمول همیشه و این بار بیشتر از 

بقیه پاتوق زن های بیکار و حرف در بیاره. با دیدن من و محمد پچ پچ هاشون بیشتر می شه. به سمت در خونه می رم 

و باز می کنم. با این زن ها نباید گرم گرفت. زن های ساده ای که دمشون به دم همسایه ی و بی توجه بهشون در ر

 رو به رویی و محترم بنده س و هرچی اون بگه گوش می دن.

آسانسور رو می زنم تا بیاد پایین و با خودم فکر می کنم برای بچه ها شام چی درست کنم که سایه ای پشت در می 

 بینم.

که اگه زنگ زد باز کنم که سایه کنار می ره. بی خیال در آسانسور رو باز می کنم و می رم باال. با  نگاهم به دره

کلیدی که چند روز پیش از پرهام گرفتم در خونشون رو باز می کنم. پارمین در حال سر و کله زدن با تاراست و 

هام.سالم بلند باالم رو با لبخند جواب می ده و می داره می خوابوندش. قرار شده یه روز با پارمین باشه و یه روز با پر

 گه:

 ـ دارم دیوونه می شم. خیلی خستم. از صبح با این جوجه و داریوش دنبال کارای خونه و زندگی و آینده بودیم.

 با این که خودمم خستم؛ اما با لبخند آرامش بخشی می گم:

 را بخواب. باالخره تاریخ عقد و عروسی رو معلوم کردین؟ـ خسته نباشی. برو تا من غذا رو درست می کنم با تا

 در حالی که به آرومی تارا رو از پاش برمی داره می گه:

 ـ خودتم شام پیشمون بمون. نه فعال، می خوایم کارامون سبک کنیم، بعد!

 لبخند عمیق می شه و می گم:

 ـ نیست که این چند وقت نبودم، واسه همین می گی؟

 به سمت اتاقش می ره و حین رفتن می گه:با لبخند 

 ـ چه خوبه که تو هستی رامش. نه بخاطر غذا درست کردن، بخاطر کنارمون بودن.

 "چه خوبه که شما هستید."دست از کار می کشم و به پارمین نگاه می کنم. این عین همون جمله ایه که تو ذهن منه. 

به بسته کوکوی اسفناج می افته که پارمین برای آب شدن یخش  با کمی فکر و گشتن تو کابینت و یخچال نگاهم

گذاشته تو یخچال. می یارمش بیرون و کمی ادویه و تخم مرغ بهش می زنم و بعد تو قالب می ریزم و می ذارم تا 
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ش سرخ بشن. دستام رو آب می کشم و می رم سراغ بساط ماست و خیار که در باز می شه و پرهام می یاد تو. با دیدن

 لبخندی می زنم و می گم:

 ـ سالم و خسته نباشی.

 به صورتم نگاه می کنه. اخم هاش تو همه. لبم رو تر می کنم و می گم:

 ـ چیزی شده؟

 انگار تازه به خودش می یاد و می گه:

 ـ سالم. چیزی گفتی؟

 ـ اول گفتم خسته نباشی. دوم هم که... گفتم چیزی شده؟ اخمات چرا تو همه؟

 ، هیچی. چیزی نشده. پارمین خونه نیست؟ـ نه

 ـ چرا، با تارا خوابیدن.

اسم تارا لبخند رو لبش می یاره. این عشق برای ستودنیه. دوباره مشغول به کارم می شم. پرهام به سمت تلفن می 

من هم در  ره. شماره ای رو می گیره که بعد از سالم و علیکش می فهمم خاله س. گوشی به دست می ره تو اتاقش و

 حالی که زیر لب یکی از شعرهای محلی رو آروم می خونم، با دقت به کارم مشغول می شم.

 "آسمان گرفته است  "آسمان بیگیفتِیه 

 "همان طور که دل من  "هوتو کی می تنگه دیل 

و قسمت سوم شعر به خیار های خرد شده ماست رو اضافه می کنم. یه کم از شعر یادم می ره. یه لحظه فکر می کنم 

به یادم می یاد. در حالی که با ریتم شعر قاشق رو تو ظرف تکون می دم سرم رو هم به چپ و راست تکون می دم. 

غم شعر انگار قلبم رو جال می ده. حاال که به خودم، به پرهام، به تمام اونایی که دوستم دارن، به بابکم که جاش تا 

ادم که سرپا بیایستم و نابود نشم، بذار با خوندن شعر، خودم رو، قلب و روزی که جهان هست و خدا هست، قول د

 روحم رو جال بدم.

 "من در انتظار بهار  "من باهاره رافایی 

 "پشت پرچین نشسته ام  "نیشتامه پوشته رَمَش 

 "همین طور یک روز ، یک روز  "هاتویی ای روز ، ای روز 

 "ی شمارم آمدن بهار را دارم م "کرا ایشمارَم باهاره آمونا 

 بلند می شم تا قاشق رو بردارم که ماست رو هم بزنم و از طعمش کمی بچشم.

 ـ صدای قشنگی داری.

 هینی می کشم و قاشق با صدای ناهنجاری می افته کف ظرف شویی. برمی گردم و می گم:

 ـ خدا نکشدت. سکته کردم.

 در حالی که می خنده می گه:

 ترسونمت. خب صدات قشنگ بود.ـ نمی خواستم ب

 خجالت می کشم. دوست ندارم کسی آواز خوندنم رو بشنوه.

 ـ خب بابا. نمی خواد سرخ و سفید بشی. چهچه نزدی که این جوری خجالت می کشی.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 5 1  

 

لبخندی به نشونه ی تشکر می زنم و می چرخم تا خودم رو با ماستی که تقریبا کامله سرگرم می کنم و می چرخم که 

 ذارمش یخچال که صدای پرهام باعث می شه خشک بشم.ب

 ـ این... پسره که امروز باهاش اومدی کی بود؟

 ناباور برمی گردم عقب و می گم:

 ـ چی؟

 ـ این پسره...

 اخماش تو هم گره خورده. خودم رو جمع و جور می کنم و می گم:

 ـ این پسره چی؟

 نفس عمیقی می کشه و می گه:

، اون قدری بهت اعتماد دارم که اگه بگی االن روزه قبول کنم. امروز که داشتم می اومدم خونه، این ـ ببین رامش

 خانوم نوری، همسایه ی پایین و خانوم معصومی همسایه ی رو به رو، جلوم رو گرفتن و یه حرفایی زدن.

 یه قدم می رم جلو و می گم:

 ـ خب؟ چی گفتن؟

عه با یه پسر می یای خونه و ما این جا آبرو داریم و خونواده زندگی می کنن و به تو ـ چرت و پرت. این که تو هر دف

 تذکر بدم...

 حرفش رو با عصبانیت قطع می کنم و می گم:

 ـ خیلی غلط کردن ندیده و نشناخته نظر دادن. این بار اون چشمای گاویشون رو از جا دربیارم خودشون می فهمن.

 پرهام می خنده و می گه:

 ـ می دونم دوست و هم دانشگاهی پسر زیاد داری. این هم همکالسی بود دیگه؟

پوفی می کنم  "اگه تو بگی االن روزه، قبول می کنم.  "ته حرفاش انگار شک داره. برعکس همون حرفی که بهم زد. 

 و می گم:

 لعنت به شما آدمای ظاهربین و کثیف.ـ این که اون کیه، به هیچ کس ربطی نداره. اون یکی از... ای خدا، ای خدا... 

 چند قدم با حرص جا به جا می شم. کمی سر جام مکث می کنم و می گم:

ـ ما یه گروه تشکیل دادیم که هدف های خاصی داره. امروز محمد وظیفه ی رسوندن من و شیرین و طناز و سید رو 

 اینا رو باید بذارم کف دستشون.به عهده گرفته بود. آخرین نفر منو رسوند. ببین پرهام، من حق 

 حرکت می کنم سمت در که چنگ می زنه و بازوم رو می گیره.

ـ نه، صبر کن. اگه بری و باهاشون دهن به دهن بذاری، می گن دیدی گفتیم، دختره یه ریگی به کفشش هست. آروم 

 باش.

ستش رو حس نکردم. نگاهم می ره سمت یه قدم می یاد جلو و تازه متوجه دستش می شم. این قدر عصبی بودم که د

دستش و حس همون گرمای اون روز مغازه تو بدنم و تک تک سلول های حسیم می پیچه. بازوم رو کمی شل می 

 کنم و اونم رهام می کنه. سعی می کنم عادی باشم.

 ـ تو راست می گی؛ ولی اینا حرصم رو درآوردن.

 ـ می دونم. همه چیز به موقعش.
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 مهربون می زنه و می گه:یه لبخند 

 ـ خانوم مهربون و خانه دار محترم، نمی خوای به ما شام بدی؟

لبخندش تو ذهنم جای می گیره. یه لحظه و یه تصویر از یه صورت دوست داشتنی از جلوی چشمام رد می شه که با 

 گذاشتن پلکام رو هم محو می شن.

 ـ به روی چشم.

سمت پنجره می رم. پرده رو می کشم و تو تاریکی به بیرون خیره می شم. یاد  لیوانم رو به دست می گیرم و به

 حرف های زن همسایه می افتم و دلم آتیش می گیره. خیره می شم به خونشون که از این جا معلومه و می گم:

 ـ الهی خدا ازت نگذره زن.

قصان داره از چای بلند می شه. در خونه ی نگاهم رو تو کوچه می چرخونم و سرم رو به شیشه تکیه می دم. بخار، ر

 زن باز می شه و خودش و دخترش بیرون می یان. انگار دارن می رن جایی. ابروهام تو هم گره می خوره و می گم:

ـ خدا جون، بعضی اوقات دلم می خواد ازت بپرسم هدفت از نگه داشتن بعضیا تو این دنیا چی بود؟ خدا نمی خوام تو 

 نم؛ اما این بشر دو پات بعضی اوقات آتیش می زنه به قلب یه بی گناه.کارت دخالت ک

 صداش می یاد.

 ـ د مردی؟ بیا دیگه.

 چشمام گرد می شه، اونم وقتی که می بینم شوهرش، با یه کمر خم شده و نشون از روزگار میانسالی می یاد بیرون.

 ـ بریم بابا. خواهرم منتظره ها. اَه.

 ا همه جنگ داره. با همه ی همه.این آدم انگار ب

 

**** 

روز موعود ما و روزبه نزدیکه. امروز یه کالس بیشتر نداشتم. دارم بال بال می زنم تا بریم. دیشب مسعود بهم گفت 

که آماده باشم که خودش می یاد دنبالم. شیرین چند بار دلیل این استرسم رو ازم می پرسه که هر بار با شوخی 

می دم. صدای تک زنگ گوشیم خبر از اومدن مسعود می ده. فوری با شیرین خداحافظی می کنم و جواب سرباال 

 قرار فردا رو بهش یادآوری می کنم؛ چون فردا کالس خاصی نداریم.

با مسعود می ریم به یه شیرینی فروشی و با سلیقه و انتخاب هر دو سفارش شیرینی های دانمارکی رو می دیم. مرد 

از اون همه خرید ما سر ذوق اومده، چند تا شیرینی رو هم به عنوان اشناتیون می ده و ما رو به خنده می  فروشنده که

 اندازه. به مسعود می گم:

 ـ از این کارت مطمئنی؟

 ـ آره. یادت نرفته که دیشب بهت چی گفتم.

قدر بی رحمن؟ مامان همیشه برای این ـ نه، یادمه. مسعود من دلم برای اون پیرزن می سوزه. چرا بعضی از آدما این 

مواقع یه عبارت خاص به کار می بره. همیشه می گه خدایا اگه قراره بعد از این همه عمر زندگی، یه روزی به بیماری 

بیفتم که عاقب خوش نباشه تهش، همون اول منو بکش و خالصم کن که مبادا تو روزای بیماریم هم من و هم 

 اطرافیانم اذیت بشن.

 سعود تایید می کنه و می گه:م
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ـ مادرت راست می گه. کاش یه جو معرفت تو وجود بعضیا بود. نمی گم روزبه پسر بدیه. میدونم سر و کله زدن با 

این بیماری سخته؛ ولی این مهمه که اون مادره. اون یه روزی بچش رو تر و خشک کرده. عشق وجودش رو به بچش 

دوران مریضی و تنهایی ولش کنیم. کاش روزبه تلنگر ما رو بگیره. به همشون با بخشیده. این انصاف نیست که تو 

اس ام اس و زنگ خبر دادم که فردا داریم می ریم آسایشگاه سالمندان. اونا به ما احتیاج دارن و از این حرفا. روزبه 

ده و می خواد جلوگیری کنه فکر می کنه کسی از کاری که می خواد بکنه خبر نداره. نمی دونه خواهرش یواشکی شنی

 از این کار.

 پوفی می کشم و به فکر فرو می رم. به فکر روزگاری که به هیچ کس وفا نمی کنه.

 

**** 

از ماشین ها پیاده می شیم. چهار تا ماشین پشت سر هم. سه بسته شیرینی رو من می گیرم و چهار بسته رو هم 

هم دسته گل و پول و یه مقدار هم کمک غذایی آوردن. حرف هانیه تو  مسعود. سه بسته ی دیگه هم هانیه. بچه ها

 گوشم زنگ می زنه.

از وقتی که به این گروه اومدم و این جور سهمیم تو کارها، پشت سر هم خیر و شانس برام می باره. حس خوبی  "

 "دارم.

 "کاش بقیه هم همین طور باشن.  "خدا رو شکر می کنم و تو دلم می گم: 

 اهم رو می دوزم به سر در ساختمان.نگ

 "سرای سالمندان الله.  "

نگهبان با دیدن این جمعیت در رو باز می کنه. مسعود می ره جلو و چیزی می گه که نگهبان پیر لبخند دلنشینی رو 

نشینش می می زنه و در رو کامل باز می کنه تا همه برن تو. یکی یکی با ورودمون سالم می کنیم و مرد با صدای دل

 گه:

 ـ سالم دخترم، سالم پسرم. خدا اجرتون بده. خدا خیرتون بده.

شاید تو تمام عمرم هیچ جمله ای به دلنشینی این عبارات نبوده و نیست. دعایی که از دل بلند شده و به دل هم می 

رو نگاه می کنم. از  شینه. زیر لب آمینی می گم و حرکت می کنم. از جلوی نگهبانی که رد می شم، ساعت مالقات

 ساعت نه و سی تا یازده و سی دقیقه ساعت مالقاته.

به محوطه که می رسیم. یه تعداد خانواده رو با سالمندانشون و یه تعدای رو چشم به راه می بینیم. چقدر دلم برای 

 اون مادر و پدرهای چشم به راه آتیش می گیره که نگاهشون به دره.

و درست کنم. چون عقب تر از بچه ها هستم، ازشون جا می مونم. بلند که می شم، یه صدا خم می شم که بند کفش ر

 دلم رو به درد می یاره.

 ـ سالم دخترم. اومدی باالخره؟ چقدر چشم انتظارت بودم.

ی با دیدن زن رو به روم که قیافه ی رنجوری داره، حلقه ی اشکی تو چشمام جمع می شه. ناخودآگاه جمله ای بر رو

 زبونم می یاد و می گم:

 ـ اومدم مادر. اومدم.
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دستای ناتوانش رو می یاره باال و منو به آغوش می کشه. قطره های اشک از چشمام می ریزه و با همون جعبه بغلش 

 می کنم. طناز برمی گرده و با دیدن من بچه ها رو نگه می داره. تنش رو نوازش می کنم.

. نمی دونی، چشمم به در بود تا بیای. هیچ کس حرفم رو باور نمی کرد. همه می گن من ـ الهی من فدای تو بشم مادر

 دیوونم.

 هیچی نمی گم تا زن قلبش نشکنه. نمی گم که بچش نیستم. نمی گم که مبادا زن باورهاش بشکنه.

 ـ خودشون دیوونن. بگو دخترت اومد.

 ـ مادر؟ ابراهیم چرا نیامد؟ حمزه؟

 و حمزه کین؟خدایا، ابراهیم 

 پرستار می یاد سمتش و می گم:

 ـ زهرا خانوم گل، باز که تو...

مچ دستش رو می گیرم و با التماس نگاهش می کنم. پرستار حرف نگاهم رو می فهمه و چیزی نمی گه. رو به پیرزن 

 می گم:

 ر اولین وقت می یان ببیننت.ـ مامان جون، اونا سر کار بودن. اما بهم گفتن بگم دلشون برات خیلی تنگ شده و د

 "خدایا منو بابت این دروغا ببخش. منو ببخش. خدا.  "

 لبخند دستپاچه ای می زنم و ادامه می دم:

 ـ مامان جون، اون جا بشین تا من بیام.

عین یه بچه ی حرف گوش کن می ره روی صندلی داخل محوطه می شینه. بچه ها بهم می رسن. پرستار اخمی می 

 می گه: کنه و

 ـ دلخوشش نکنین. شما کی هستین؟

 با همون لبخند می گم:

 ـ یه بنده ی خدا. نگران نشین. بازم می یام که باورش نشکنه و فکر کنه بچه ی با معرفتش اومده سراغش.

 پرستار کمی آروم می شه و می گه:

. عین یه کیسه ی زباله پیرزن رو با ـ جلوی در آسایشگاه رهاش کردن و رفتن. بی معرفتا نگفتن دل زن می شکنه

لباس های مندرس و کهنش انداختن رو زمین و گازش رو گرفتن و تا احمد آقا بهشون برسه، رفته بودن. واسه این 

 می گم دلخوش نکنین که دلخوشی...

 دستم رو مشت می کنم و زیر لب می گم:

 ـ لعنتیا.

 و بلند می گم:

 طور نشه.ـ می دونم. قول می دم که این 

خودمم دلیل این همه اصرارم و این وابستگی بی جون که مثل یه نهال تازه جون گرفته می مونه رو نمی دونم؛ اما یه 

 چیزی تو قلبم می گه که این کار رو بکنم.

 پرستار دوباره می گه:

 ـ شما کسی رو این جا دارین؟
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 نگاهی به بچه ها که کنارم هستن می کنم و می گم:

 ! ما همین جوری اومدیم برای مالقات.ـ نه

 لبخندی می زنه و می گه:

 ـ خوشحالم هنوز مهربونی آدما زنده س. از این طرف لطفا.

 جعبه ها رو می دم دست طناز و می گم:

 ـ شما بفرمایید. ما هم االن می یایم.

 :پرستار سری تکون می ده و می ره که خبر اومدن ما رو بده. به بچه ها می گم

 ـ برین تا من بیام.

و پیرزن اشاره می کنم که مظلومانه به من نگاه می کنه. بچه ها به سمت در می رن و مسعود هم به سمت جمعیت 

توی حیاط. می یام به سمت پیرزن برم که دستی می شینه رو شونم. برمی گردم و می بینم یه پیرمرد با یه ظاهر 

لوار راه راه تنش رو تا زیر سینش باال کشیده. خندم می گیره. دستش هنوز خنده دار پشتم ایستاده. می شه گفت ش

 رو پشتمه که می گه:

 ـ عشق من اومدی.

 چشمام گرد می شه و می گم:

 ـ هان؟

 ـ تو پریوشی یا سیمین؟

 "مگه چند تا زن داشتی پیرمرد؟  "

 ـ من؟

 تش و می گه:پیرمرد با لبخند بزرگی نگاهم می کنه که یه نفر می یاد سم

 ـ بابا کجا رفته بودی؟ مردم تا پیدا کنم؟

 پیرمرد بی اون که دستش رو برداره می گه:

 ـ تو کی هستی؟ برو. من پریوش رو... نه، سیمین رو پیدا کردم.

 ملتمسانه به مرد نگاه می کنم که می خنده و در حالی که دست پدرش رو به زور جدا می کنه می گه:

 . پیری و هزار مشکل.ـ ببخشید خانم

 لبخند خجوالنه ای می زنم و می گم:

 ـ عیب نداره.

 مرد جوون، پیرمرد رو همون طور که غرغر می کنه می بره. پیرمرد همچنان اصرار داره که من عشقشم.

 به سمت پیرزن می رم و کنارش می شینم. چشماش خیسه.

 ـ خوبی عزیزم؟

 زمزمه وار می گه:

 ـ خوبم.

 ینی نمی خوری مامان جون؟ـ شیر

 برمی گرده سمتم و دوباره بغلم می کنه و دوباره من بغضم می گیره از بی معرفتی بعضیا.
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با ورودمون به سالن، فهمیدن این که شیرینی دست بچه ها داره ته می کشه زیاد کار سختی نیست. مخصوصا با اون 

و پر از سر و صدا جمع شدن. هر کدوم از بچه ها وظیفه ی اجتماع پیرزن ها و پیرمردهای زیادی که تو یه نقطه 

پخش یه جعبه شیرینی رو دارن و ما از خنده ها و لبخنداشون دلشاد می شیم. پیرزنی با هیکل چاق و فربش می یاد 

 سمت طناز که جمعیت دورش رفتن و با لبخندی می گه:

 ـ یه کم من بردارم برای نوه ام که می یاد این جا.

احتماال قراره با آقای دیو  "با دو دست یه عالمه شیرینی رو برمی داره. خندم می گیره و تو دلم می گم:  و یهو

 "دیداری داشته باشه که این طور شیرینی برمی داره. 

وقتی این جمع به شدت دوست داشتنی از دورمون کنار می رن، تازه چشمم به بچه ها می افته. شیرینی های باقی 

تو جعبه ی خودم و جعبه ی هانیه جمع می کنم تا به پرستارا هم تعارف کنم. دو تا به زهرا خانوم می دم و مونده رو 

خودش رو هم به فرنوش می سپارم. هانیه می ره سمت پرستارا و من می رم سمت اتاقا. بخاطر وقت مالقات بیشتر 

 اتاقا خالین. به اتاق آخر که تقریبا ته راهروئه می رسم.

ی می زنم به در و وارد اتاق می شم. تو اون اتاق به اون بزرگی و اون همه تخت، فقط یه زن تنها روی صندلی تق تق

 چرخ دار رو به روی پنجره نشسته. برمی گرده سمتم. با لبخندی می گم:

 ـ سالم.

 ـ سالم دخترم. بیا تو.

 با جعبه ی شیرینی می رم سمتش و می گم:

 ـ خوبین؟

 .ـ مرسی عزیزم

 جعبه رو می گیرم سمتش و می گم:

ـ من و دوستام اومدیم مالقات. این شیرینی هم رو هم به همه دادیم. گفتم یه سر به اتاقا بزنم که اگه کسی بود و 

 نیومده بدم. این جا هم آخرین جا بود.

 با همون لبخندش می گه:

 ـ این جا همیشه آخرین جاست. بعضی دوستانم می گن آخر دنیا.

 لبخندم می ره.

 ـ آخر دنیا؟

 ـ آره. وقتی کسی رو نداشته باشی می شه آخر دنیا.

 لبخندش می ره. نگاه جفتمون دوباره غمگین می شه. برای این که از اون حال و هوا بیرون بیارمش می گم:

 ـ من رامشم. شما خانوم خوشگل و زیبا اسمتون چیه؟

 و بوسه ای روی گونش می کارم.

 هرم دخترم.ـ منم ز

 کنار هر تخت یه صندلی هست. صندلی رو می کشم جلو و می گم:

 ـ می تونم کمی باهاتون حرف بزنم؟

 ـ البته عزیزم.
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 یه دفعه در اتاق باز می شه و زهرا خانوم با اشک های روی گونش می یاد تو و می گه:

 ـ کجا رفتی؟ دخترم...

 و بغلش می کنم و می گم:بلند می شم و می رم سمتش و پوفی می کشم 

 ـ عزیزم، من نمی تونم همش پیشت باشم. این جوری نکن با خودت.

 معصوم تر از نگاه این زن رو هیچ جا ندیدم. مثل بچه های کوچیک به صورتم نگاه می کنه و می گه:

 ـ خب.

 بوسه ای روی گونش می کارم و می گم:

 ـ آفرین.

شش می کشم و به زهره نگاه می کنم. به چروک های تو صورتش و چهره ی کنار خودم می شونمش و سفت در آغو

تکیدش. نگاهم رو از اون صورت دلنشین به دیوارهای اتاق می دوزم. این جا با تمام خوب بودن پرسنل و امکانات 

بچه  خوبش، باز هم فرقی با آخر دنیا نداشت، چون این جا اون چیزی که تو یه خونه ی گرم و میون محبت های

هاس، نیست. دوباره به چهرش خیره می شم که این بار یه برقی از چشمام می گذره. چهره ی این زن انگار منو یاد 

 کسی می اندازه. کسی که خیلی برام آشناست.

 ـ به چی فکر می کنی که صورتت تو هم رفته؟

 ـ به حرف شما.

 آهی بیرون می ده و می گه:

 ـ دلم براشون تنگ شده.

می خواد بپرسم چی شده که خودش به حرف می یاد. انگار غم ها و حرف ها جمع شدن روی قلب معصومش.  دلم

 صندلی رو می کشم جلو و نزدیک نزدیکش می رم.

ـ من و حاجی که تصادف کردیم، همه چیز به هم ریخت. برای یکی از کارهای حاجی باید می رفتیم شهرستان. حاجی 

م نیومد بفرستمش بره و خودمم شدم همپای مسافرتش. مسافرتی که هیچ بازگشتی برای می خواست تنها بره که دل

 حاجی نداشت و من فلج شدم. بچه ها... پسرام. اسماشون امیر طاها و امیر عباس و امیرعلیه.

 آهی می کشه و چیزی زیر لب می گه و بعد بلند ادامه می ده.

اری از مادرتون کار سختیه. جلوی راه بچمونه تو خونه. بچه باید ـ عروسا پاشون رو کردن تو یه کفش که نگه د

 بگرده و جیغ بکشه؛ ولی بخاطر مادرتون نمی تونه.

 سرم رو می اندازم پایین و لبم رو گاز می گیرم. چه بر سر قلب ها اومد خدا؟

م و در نهایت با یه لگد پرتم ـ پسرا خیلی مقاومت کردن، ولی من خودم نخواستم. نخواستم که بیش از این سربار باش

کنن بیرون. اونا به زناشون خیلی عالقه داشتن. دلم نمی خواست بینشون اختالف بیفته. هرچند که داشتن نرم می 

 شدن. نرم بیرون انداختن زهره ای که یه روز تاج سر همشون بود.

 صندلیش رو می چرخونه که اشک تو چشماش رو که نبینم.

 این اشک دل شکستگیه؟ ـ دوسشون داری؟ یا

 حواسم هست که بچه ها اومدن دم در اتاق و حواسم هست که روزبه هم بینشونه.
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 ـ با این که محترمانه بیرونم کردن؛ اما هنوزم دوسشون دارم.

 برای این که بتونم روزبه رو تحت تاثیر قرار بدم آروم و غمگین می گم:

 نخواستنت؟ـ چرا؟ مگه بیرونت نکردن؟ مگه نمی گی 

ـ کردن، اما من بازم دوسشون دارم، چون مادرم. چون عاشق بچه هامم. چون یه مادر نمی تونه بچش رو بذاره کنار و 

 بگه خدایا فالن بال رو سرشون بیار. چـــون... چون... پاره ی تن منن. پسرامن.

گیرم و بوسه ای روش می زنم. زن صدای هق هقش که بلند می شه دلم کباب می شه. می رم جلوش و دستش رو می 

بلندم می کنه و منو به آغوش می کشه. نگاهم می افته به جمع. به بچه هایی که ناراحتن و به روزبه ای که تحمل نمی 

کنه و می ذاره و می ره. خوب می دونم با تمام این که ازش بدم اومده، اما می دونم تو وجود روزبه هم یه چیزی به 

 عنوان قلب هست.

 

**** 

ضربه ی کاری وقتی به روزبه می خوره که بچه ها با نقشه اون رو تو ماشین مسعود می شونن و مسعود در نهایت 

آهنگی رو می ذاره که مربوط به مادره. رپر که حرفاش رو می زنه، نوبت به خواننده ی دوم می رسه. دلم کباب می 

خودم جداش کنم. برای تمام اون پیرمرد و پیرزن ها و برای  شه. برای زهره، برای زهرایی که به زور تونستم از

 روزبه که نزدیکه بزنه زیر گریه.

 گریه داره حال و روزت "

 "جواب قلبت رو چی می دی؟ 

نگاهم رو از پنل می گیرم و به روزبه که جلو کنار مسعود نشسته می دوزم. دستش به چونشه و خیره س به ضبط. 

تونه باشه که کسی غیر از دوستاش اون رو داغونش کنه. پوفی می کشه و سرش رو به شیشه  کوبنده تر از این نمی

 می زنه. خواننده همچنان ادامه می ده.

 این همونه که به تو شیر داد "

 "بمیرم با چه امیدی! 

 حرف های زهره و پرستارها عین یه تیکه نوار برام مرور می شه. عین کتاب و کالس درس.

ه کودکی رو در آغوش گرفته و داره تکونش می ده. کودکی که ناله می زنه و مادر از شیره ی وجودش به مادری ک

اون عطا می کنه که مبادا پاره ی تنش لحظه ای و عذاب باشه. حتی اگه خودش چیزی نخورده باشه، باز هم شیر و 

 غذا رو از فرزندش دریغ نمی کنه.

 چه دردی داره این بن بست "

 "ه پس داری نه پیشی! نه را

فرزند مادر رو میون انبوه مشکالت رها می کنه و برای مادری که با چشمام التمس می کنه که تنهاش نذاره تنها یک 

دست تکون می ده و مادر از کمر می شکنه. از تمام مهر مادری یه سیلی نصیبش می شه و حرف هایی که گاهی توش 

ی شه و مادری که از خودش زده و برای فرزند گذاشته، حاال جواب بذر فحش و ناسزاست. غروری که شکسته م

 محبت هاش رو با سیلی و فحش می گیره. دل مادر برای یه لحظه از خدا مرگ رو طلب می کنه. مرگ خودش رو.

 تازه حس کردی که روزی "
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 "تو هم مثل اون پیر می شی. 

ای که خودش کاشته رو فرزندش درو می کنه. فرزندی که گمان  و این چرخه دوباره تکرار می شه. بذر فحش و کینه

می بره اون رو دوست داره. فرزندی که برای راحتی اون از مادرش گذشته، حاال دست خودش رو گرفته و داره می 

 بردش جایی که روزی مادرش رو اون جا گذاشت.

 بمیرم واسه اون قلبش "

 "که باز می گه پسر دارم 

 تمام کتک های سیلی ها، روز و شب برای فرزندش دعا می کنه و می گه:مادری که با 

 ـ خدا، اون رو از هر بدی و مشکالت به دور کن. نذار بچم مشکلی داشته باشه. نذار تو وادی تنهایی اسیر بشه.

 بازم حرف تو که می شه "

 "می گه خیلی دوسش دارم 

می رونه رو دوست داره. مادری که بهشت زیر پاشه. مادری که خدا تو آدمی که مثل یه تیکه زباله مادر رو از خودش 

خدایا، می بینی این بشر دو پا رو  "به پدر و مادر خود نیکی کنید. بر آن اُف مگویید.  "قرآنش ازش نام بره و گفته 

 که به پدر و مادری که باید تاج سر باشن اُف می گن؟ چطور تاوان می دن خدا؟

 د کردننمی گه منو ر "

 خودم خواستم که تنها شم

 خدا بگیر ازم جونو

 "ولی بذار اونا باشن.

 صدای فریاد روزبه تو ماشین می پیچه و دکمه ی خاموش رو می زنه.

 ـ بـــسه، بــــسه. این لعنتی رو خاموشش کن.

تکون می خوره. کسی چیزی  مسعود بی کالم می زنه کنار. روزبه از ماشین پیاده می شه. شونش رو می بینم که چطور

نمی گه تا آروم بشه. محمد از ماشینش پیاده می شه و به سمتش می ره. با بغض چیزی رو به محمد می گه که اون در 

آغوشش می گیره. محمد کسی رو در آغوش می کشه که به گفته ی خودش ازش متنفره، انگار اون قلب به قلب 

ه و اون کینه رو نابود کرده. کینه ی سیاه کننده ی قلب ها رو. انگار تلنگر محمد نگاه کرده و پیوندی از سر مهر زد

 به روزبه زده شده. انگار قلبش تکون خورده.

 

**** 

دم در با همسایه ی محترم برخورد می کنم که وقتی منو بدون ماشین و با چهره ای گرفته می بینه، پوزخندی می زنه. 

می دم و بی خیال از کنارش عبور می کنم. سری تکون می دم و ترجیح می  پوزخندش رو به شیوه ی خودش جواب

دم چیزی به این احمق های ظاهربین نگم. می دونم یه روزی تقلص تهمتی که من زدن رو می گیرن، حاال چه این 

 دنیا، چه اون دنیا. اون روز خوب، همون روزی که باید همه بدونن و بمونن می یاد.

ای تکراری که برای خودم چیدم، بعد از درست کردن شام بچه ها، کتاب خوندن و بعدم چای از میون برنامه ه

خوردن با یه موزیک بی کالم رو تو تاریکی انتخاب می کنم. این قدر کتاب رو باال و پایین می کنم که چشمام درد می 
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به ساعت و دیدن ساعت هشت،  گیره، بنابراین کنارش می ذارم تا چای خوش رنگ و بوم رو سر بکشم. با نگاهی

 مثل همیشه برق رو خاموش می کنم و تکیه داده به دیوار چشمام رو می بندم. موزیک آروم و دلنوازه.

امروز روز چهارمیه که روی تختم درازکش افتادم. اتاقی که برای من شده اتاق مرگ. صدای خنده های بلند بابک  "

پخش می کنن. صدای گریم که مثل هر روز بلند می شه، مامان می یاد تو  تو ذهنم می پیچه. انگار فیلمش رو دارن

اتاق و منو به آغوش می کشه و خودش هم می شه یه پا برای گریه. حتی نمی ذارن برم خونه ی خودم. همون خونه 

ده نفرین ای که عشق و امیدم رو جا گذاشتم. همون جا که از موهام گرفتنم و بیرونم کردن. ذکر این چند روزم ش

کردن برمکی که فکر می کرد منم مثل خودش کثیفم. کثیف که عشق مردم رو نادیده بگیرم و بخوام خیانت کنم. 

خیانت به مردی که من و قلبم رو تنها گذاشت. فرشته ای که الیق لقب آدم نبود. اون فرشته ای بود که خدا حیف دید 

 "قلب پاکش رو زمین بمونه و بردش. 

ز می کنم. سرم رو تکون می دم. صدای زنگ در باعث می شه تو جام تکون سختی بخورم. این موقع شب چشمام رو با

کی می تونه باشه؟ چهار دست و پا تو جام حرکت می کنم و به سمت آیفون می رم. همزمان زنگ در خونه هم به 

ی کنم. پارمینه.همزمان با روشن کردن صدا در میاد. این بار دیگه واقعا می ترسم. اول از چشمی تو راهرو رو نگاه م

 برق، با خیال آسوده در آپارتمان رو باز می کنم و پارمین می یاد تو و می گه:

 ـ دوباره سالم.

 زنگ در مانع از جواب دادن می شه. گوشی رو برمی دارم.

 ـ بله؟

 صدای زنونه ی آشنایی می گه:

رهپویان جنت اومدیم. می دونید که... به ما گفتن یه نفر این جا  ـ می شه لطفا در رو باز کنید؟ ما از طرف شرکت

 فوت شده. اسمشم رامش فرزاده.

 خندم می گیره و می گم:

 ـ الهی کوفت بگیری سارا. گمشو بیا باال که منو ترسوندی.

 ـ اوا، شناختیم؟ درو بزن ببینم.

 پارمین با لبخند می گه:دکمه رو می زنم تا در باز بشه و خودم می چرخم سمت پارمین. 

 ـ مهمون داری؟

 ـ آره عزیزم. دختر عممه.

 ـ پس من برم.

 ـ کجا بری؟ وایسا ببینم. پرهام رو هم صدا کن بیاید پیشمون. تارا رو هم بیار.

 ـ آخه زشته.

 همون طور که شالم رو، رو سرم می ذارم و دستی به تونیک و شلوار گشادم می کشم می گم:

 ت. بدو ببینم.ـ زشت نیس

پارمین خجالت زده می ره سمت واحدشون و در رو نیمه باز می ذاره. همون لحظه سارا و علی می یان تو. هیچ خبری 

 از دو تا وروجک سارا نیست.

 در حالی که باهاشون سالم و علیک می کنم می گم:
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اون اسم مسخره ای که پای آیفون  ـ هی دختر، تو عادت داری بی خبر عین روح می یای؟ نگفتی من می ترسم از

 گفتی؟

 علی می گه:

ـ رامش به خدا من از دست دیوونه شدم. از خونه ی مامان تا به این جا می گه اگه نقشم رو خراب کنی من می دونم 

 با تو. می خوام غافلگیر بشه.

 چپ چپ به سارا که می خنده نگاه می کنم و می گم:

 ـ عجیبم غافلگیر شدم.

 ون می کنم تو بعد از چیدن وسایل پذیرایی و خاموش کردن دستگاه می گم:دعوتش

 ـ من دو تا مهمون دیگه هم دارم. از واحد رو به رو. برم ببینم چرا نیومدن. االن می یام.

می  بعد از تاییدشون به سمت واحد خاله اینا می رم و زنگ می زنم. پرهام در نیمه باز رو تا به آخر باز می کنه. اخم

 کنم و می گم:

 ـ نمی خواید بیاید؟ البته جرات داری بگو نمی یام که من بدونم با تو پرهام خان.

 لبخندی می زنه و می گه:

 ـ با این قیافه ی مادر فوالد زره مگه جرات دارم بگم نه؟

 اخمام از هم باز می شه و ابروهام می ره باال و می گم:

رم، وگرنه آنچنان بالیی سرت می آوردم که حال کنی. پاشید بیاید. من برای تو دارم ـ الهی بترکی. حیف که مهمون دا

 بعدا.

 می خنده و می ره تو. منم می رم تو و با دیدن اونا می گم:

 ـ بفرمایید تو رو خدا. بفرمایید.

د زده می شه و اول تعارف ها و جواب های تکراری رد و بدل می شه تا پرهام اینا بیان. چند دقیقه بعد زنگ واح

پارمین و بعد پرهام و تارا می یان. تو. تارا رو از پرهام می گیرم و نازش می دم. سارا فقط تو حرف پارمین و پرهام 

 رو می شناسه. همین قدر که خواهر و برادرن. همین یه جمله ی کوتاه.

تو محور زنونه و مردونه. پرهام و  جمع که لحظاتی بعد حالت خودمونی می گیره و حرف های اکثرا خالصه می شه

علی با هم. من و سارا و پارمین هم با هم. البته تارا هم میون آغوش منه و هر از چند گاهی هم باهاش بازی می کنم. 

من ذره ذره ی وجودم عاشق این بچه س. نگرانم اگه پرهام ازدواج کنه، من از دوری این فسقل چه کنم. جمله رو 

 می کنم. ازدواج دوباره ی پرهام. انگار جمله ی غربیه. چراش رو نمی دونم.برای خودم تکرار 

 سارا می زنه رو پام و می گه:

 ـ الو؟ این جایی؟

 و خودش همراه پارمین می خنده. البته پارمین یه لبخند کوچیک می زنه.

 ـ چیزی گفتی؟

 ـ آره که گفتم. یه سوال کوچیک دارم.

 ـ بفرما.

 ی کنم که رنگ نگاهش به جدیت تغییر پیدا می کنه و می گه:منتظر نگاهش م
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 ـ درباره ی آیندت یه سوال دارم.

ته دلم انگار خالی می شه. این آینده ی تو حرفش انگار همون چیزیه که قبال هم بهم می گفتن. اون آینده که قلبم رو 

 نابود می کنه.

 ـ چه سوالی؟

 کوتاه و بعد می گه: کمی حرفش رو مزه مزه می کنه، یه مکث

 ـ تو قصد نداری کسی رو شریک زندگیت کنی؟

شوک می شم، نه از شنیدن حرفی که از چند ماه بعد از فوت بابک شنیدم، از شنیدنش از دهن کسی که شب و روز 

 با من در تماس بوده و می دونه چه زجری می کشم از نبودش، از نداشتنش. اخم می کنم و قاطع می گم:

 ـ نه!

 ـ چـــرا؟

 آن چنان تند سر بلند می کنم که رگ گردنم می گیره. چشمم به صورت پارمین که اخم کرده می افته.

 ـ یعنی تو نمی دونی چرا؟

 ـ می دونم. یعنی می خوای تا آخر عمر تنها و بی یاور زندگی کنی؟

 ـ من تنها نیستم. من این همه دوست و آدم دور و برم دارم.

دوست و آدم به درد آیندت و دوران پیریت نمی خورن. تو فقط تو اون دوران به یکی احتیاج داری که هم ـ این همه 

 نفس و همه کست باشه، وقتی کسی دور و برت نیست.

 ـ لطفا تمومش کن سارا.

 گه: از جام بلند می شم و به سمت آشپزخونه می رم. بی اون که ذره ای ناراحت بشه، از جاش بلند می شه و می

 ـ تمومش نمی کنم. بد می گم پارمین جون؟

 این بار برمی گردم سمتش و می گم:

 ـ اگه تمومش نکنی من می دونم با تو. کاری نکن که حرمت بشکنم.

سارا ساکت می شه و دیگه چیزی نمی گه. اخطار گونه به پارمین هم نگاه می کنم. این بار لبخندی زده؛ اما نه لبخند 

خند رو بیشتر از هر حالت دیگه می شناسم. لبخند عصبی. سعی می کنم با خشمم تارا رو اذیت نکنم. عادی. این لب

سعی می کنم اون بچه هنوز تو دنیای خودش بذارم و سعی می کنم آروم باشم و با خودم فکر کنم اخم و لبخند 

 پارمین برای چی بود؟

 

**** 

ه. سارا بعد از اون صحبت بی موردش، بی اون که خم به ابروش شب نیمه شاد و غمگین من به پایان خودش رسید

بیاره دوباره بعد از چند لحظه رفت تو غالب سارای شلوغ و این بار همه رو می خندوند و از پرهام هم نگذشت. این 

 وسط خنده های من فقط مصنوعی بود. خنده هایی که خیلی میل داشتن به یه جهت دیگه برن.

ـــنـــده ای کــــه یه جاییش بـغــــض کــــنــی. فرقی نمی کنه کجا، همون جایی که زهر کنه خوشی امــــان از خ "

 "لحظه ایت رو، برای همه جاش کافیه. 

 و من چقدر مالحظه کردم و چقدر صبر کردم که مبادا بشکنم و نقاب بی تفاوتی و شاد بودنم بریزه.
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 یم زیارتت کنیم.ـ ضعیفه، دلم برات تنگ شده بود. اومد "

بازوهام رو در آغوش می کشم. خندم می گیره از لهجه ی جاهلی که به هیچ جای صورتش نمی یاد. یه خنده ای که 

تهش به گریه می رسه. اولین فیلمی که با گوشیم ازش گرفتم تو دستمه. دستی که چند روزه گرماش رو از دست 

و دورم رو گرفتن. فامیل و آشنا، دوست و غریبه، بیرون نشستن و  داده. تنهام، بیشتر از اون چه فکرش رو می کنن

 من تنها تو اتاقم قرار گرفتم.

 ـ کوفت. به من نگو ضعیفه.

 دستی به سبیل نداشتش می کشه و می گه:

ـ چی گفتی؟ راست می گی؟ چی بگم خوبه؟ منزل چطوره؟ یا نه، اسم داداش کوچیکت رو می گم که نامحرم نشنفه. 

 با، تو که داش نری، پس بذار این جور صدا کنم. بابک کوچیکه.ای با

 جیغی می کشم و می گم:

 ـ بابک عوضی، این چرت و پرتا چیه به من می گی؟

 یهو لحن صداش برمی گرده.

ـ ای خدا، شانس نداریم یعنی؟ اینم زنه به ما دادی؟ بلد نیست با شوهرش درست صحبت کنه. به من می گه چرت و 

 و؟پرت گ

صدای غش غش خندیدنم از تو گوشی با صدای گریه هام یکی می شه. امروز چندمه؟ چند رو از نداشتن و نبودنت 

گذشته بابک؟ می گن چهل روز. می گن بابک مهربون من چهل روزه که اون زیر خوابیده و منم چهل روزه که تو 

 بیدیم. تو گور بودن ها و نبودن ها.گور تنهایی خودم دفنم. می بینی؟ من و تو با هم تو یه گور خوا

 ـ ضعیفه اون ماسماسک رو بده من ببینم چی از ما گرفتی؟ ببینم می شه بهش اوسکار داد یا نه؟

 ـ اوال اوسکار نه و اسکار. دوما تو من چی گفتی؟

 دوباره لحنش رو عوض می کنه. این بار عاشق پیشه می گه:

 با هم دعوا نداریم لیدی جان. آرام. گوشی خود را به ما بدهید. ـ آه، لیدی قرن بیست و یک من. ما که

 "و این می شه پایانی بر فیلم من. فیلم زندگی مشترکم. 

فیلمی که تو گوشیم بود. گوشی عزیزی که در اثر بی احتیاطی خودم روز اثباب کشی افتاد تو جوی آب و میون لجن 

پیدا کردنش و دست های قوی پدر که مانع از گشتنم می شد گم  های سبز چاه بزرگ گم شد. میون جیغ هام برای

شد و پدر هرگز اجازه نداد که اون رو برگردونم. عکس های بابک رو که هنوز به گلنار برنگردوندم پیدا می کنم و 

 می یارم بیرون. جلوی عکس هاش می شینم و زمزمه ی دلتنگیم با زبان نگاهم آغاز می شه.

 تـنـهـایـی خـویـش بـاز در کـلبـه "

 عـکـس روی تـو مـرا ابـری کـرد

 عـکـس تـو خـنـده بـه لـب داشـت ولـی

 "اشـک چـشـمـان مـرا جـاری کـرد. 

 

**** 

 عصبانی طول و عرض خونه رو طی می کنم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 6 4  

 

 ـ سارا، سارا لطفا خفه شو.

 تش می رم و می گم:آن چنان صدای جیغم بلنده که سارا می ترسه. بی توجه به ترسش به سم

 ـ هیچ می فهمی چی از اون دهنت بیرون می یاد؟ می فهمی از من می خوای چی کار کنم؟ می فهمی یا نه؟

 سارا دو قدم عقب می ره و با تته پته می گه:

 ـ را... رامش...

رگی خدا قسم کاری می ـ رامش مرد. برو به عمه بگو، دیگه همچین پیشنهاد مسخره و احمقانه ای به من نده که به بز

 کنم که مرغان آسمون به حالش گریه کنن.

 با فریاد می گم:

 ـ فهمیدی؟ برو بیرون. دیگه هم حاضر نیستم اسم تو و اون عمه خانوم رو بیارم.

گلوم به سوزش می افته. سوزشی از بلندی صدام و درد کالم. سارا عقب عقب می ره و کمی بعد صدای کوبش در به 

می ده آزادم برای انجام هر کاری. هر کاری مثل ریختن اشک های بی کسی. روی دو زانو به سمت تلفن من نشون 

می رم. دیوانه وار گوشی رو برمی دارم و شماره ی مامان رو می گیرم. بوق اول و اشک اول. بوق دوم و مشت حرف 

ی قلبم رو. بوق سوم و صدای جانم گفتن هایی که اکو می شه تو ذهنم و برقش مثل صاعقه خشک می کنه نهال مهربون

مادر و شکستن شیشه ی بغضم. خــــدا! تو بگو. تو این جهان پر از دردی که مونده، چه دلیلی وجود داره برای از 

 بین بردن غم بابک و شاد بودن؟ تو بگو.

 ـ مـــامان!

 ـ جــا... رامش؟ خاک بر سرم؟ داری گریه می کنی؟

 ی خواد. مامان دارم منفجر می شم. مامان قلبم داره می ترکه.ـ مامان دلم تو رو م

 ـ چرا مادر؟ الهی من برات بمیرم. چی شده مامانم؟

 ـ مامان بیا.

 ـ کجا بیام. نصفه جونم کردی؟ لب از لب باز کن ببینم چی شده؟

ا می ره، که اگه نره، مادر نیست. ناله های نامفهموی از گلوم بیرون می یاد که مامان تا پایان خط رو با همون ناله ه

 مادر نیست اون که از ناله های بچش نفهمه روزگار چه جور خط می اندازه به جونش.

 ـ گلکم یه کم نفس تازه کن، آروم باش. آروم آروم.

همزمان با حرف هاش سعی می کنم نفس عمیق بکشم که این بغض های پر از درد شراب مرگ رو سر بکشن و 

 نفس هام که با قربون صدقه های مامان آروم می شه، مامان می پرسه:تموم بشن. 

 ـ چی شده جان مادر؟

 ـ سارا این جا بود.

 ـ سارا! خب؟

 صدای عصبیش باعث می شه بین تمام احساساتم، تعجب پر رنگ بشه و بیش از همه خودی نشون بده.

 ـ چی گفته بهت؟

 ـ گفت... گفت...
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د مسخره ی عمت رو داد؟ همش به کوروش می گم به این زن... پناه بر خدا. پناه بر خدا. ـ رامش نگو بهت پیشنها

 چه زمونه ای شده ها!

 با دستمالی که کنارمه، اشک ها رو از صورتم رو پاک می کنم. یادم می ره.

 ـ مگه به شما هم گفته؟

رم برای اون دختر که میون این مادر و دختر ـ بله، خانوم همین چند شب پیش زنگ زده بود برای اجازه. خدایا! بمی

 گیر کرده.

 سرم رو پایین می اندازم. مامان که سکوتم رو می بینه می گه:

ـ قربونت بشما! اصال غصه نخور. بابات از مغازه اومد، خودم می دونم با اینا چه کنم. حاال وایسا. تو این چند سال عمت 

و منم گذاشتم، اما این که بخواد این لقمه رو، که عجیبم از دهن خودش و همش از من احترام دید، احترام گذاشت 

 خانوادش بزرگ تره برداره، یعنی داره خودش حرمت می شکونه.

 با بغض می گم:

ـ حرف من این نیست. من خودم می دونم نه یاسمن راضیه و نه سورنا. این که با وقاحت این پیشنهاد رو می دن برام 

مه با خودش فکر کرده با حرمت فامیلی می یام زندگی ای بسازم رو زندگی یاسمن و سورنا؟ یعنی سنگینه. یعنی ع

 عمه فکر کرده من این جور آدمیم؟

مامان با خودش و کل کسایی که تو ذهنشن غر می زنه. کمی بعد هر دو بی اون که به نتیجه ای برسیم، بعد از کمی 

نصیبمون شده، تصمیم می گیریم تماس رو به پایان برسونیم. قبل از  خالی کردن خودمون از حرص های زیادی که

قطع کردن کلی با حرفاش آرومم می کنه و چند لحظه بعد با گفتن این که خاله و عمو دارن می یان اون جا که شب 

م تو فکر آخر رو پیش اونا بمونن، تلفن رو قطع می کنه. این یعنی خاله اینا دارن برمی گردن تهران. و من می ر

 پیشنهاد سارا.

در رو که باز می کنم سارا رو با خنده می بینم. خنده ای که برام بعد از پیشنهاد چند شب پیشش کمی عجیبه. می  "

 شینه کنارم و نمی ذاره حتی برای پذیرایی هم بلند بشم.

 ـ بشین این جا، باهات حرف دارم.

 بوهای مشکوک می ده.شصتم خبردار می شه که بــــله! موضوع باز هم 

 ـ قول بده!

 می خوام بزنم به همون کوچه ی معروف. که نباشم تو بند این واقعیت های تلخ.

 ـ چه قولی؟ گیرم خواستی منو بندازی زندان. من قول بدم و اون وقت... عمرا!

و اوج غم باشی هم شادت می می خنده. از اون خنده ها که هر کس رو وادار می کنه به خندیدن. از اونا که حتی اگه ت

 کنه.

 ـ هی رامش، تو رو خدا نخند. جدی باش یه کم.

 فوری لبخندم رو می برم و با صدایی جدی و مردونه می گم:

 ـ بفرمایید مادموازل.

 دوباره خندش می گیره و می گه:

 ـ کوفت! رامش تو رو خدا بذار حرفم رو بزنم و آروم بگیرم.
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 ونمش.دیگه سعی می کنم نخند

 ـ بفرما. من جدی جدی.

 ـ قول بده که تا وقتی که حرفم تموم نشده شلوغ بازی و گریه و زاری و این حرفا راه نندازی؟

سرم رو به اجبار تکون می دم و کوچه ی علی چپ رو هم از ذهنم بیرون می کنم. حقیقت های تلخ می خوان پیروزی 

 رو لمس کنن.

 وییم. می خوام یه پیشنهاد بهت بدم که هم به نفع توئه و هم به نفع بقیه.ـ رامش، من و مامان به فکر ت

 لبش رو گاز می گیره. یه کم فکر می کنه و می گه:

 ـ مامان از مریضی یاسمن نگرانه. برای تو هم نگرانه.

 ابروهام رو می دم باال و می گم:

 ـ مریضی یاسمن چه ربطی به من داره؟

 ـ خب! صبر کن.

 پایین می اندازه و می گه: سرش رو

 ـ مامان می خواد که...

 مکثش باعث می شه بپرسم:

 ـ می خواد که؟

 لبش رو از تو گاز می گیره.

 ـ برای سورنا زن بگیره.

 خشک می شم. کمی بعد می گم:

 ـ چـــرا؟ این کارا چیه؟

 ـ خب... مادره و نگران.

 سری تکون می دم و می گم:

 رف بزنم. این کار خیلی زشته. دل یاسمن رو می شکونید. اونا خیلی هم با هم خوشبختن.ـ باید با عمه ح

دوزاری کجم هنوز ربط بین خودم و این ماجرا رو نگرفته. انگار قصد افتادن نداره. یا شاید هم داره و نمی خواد دل 

 بکنه از اون اوج و بیفته تو زمین تلخی ها.

 ش تو رو مناسب دیده.ـ رامش مامان تو لیست انتخابی

با گفتن این حرف دیگه حس می کنم قلبم ایستاده. زمین و زمان انگار می خوان یادآور بشن. انگار گوش هام اون 

 چه رو که شنیده باور نداره. می خندم. یه خنده ی کامال عصبی.

 ـ چـــی؟ نفهمیدم. یه بار دیگه می گی؟

 اندازه.اما اون به جای تکرار سرش رو پایین می 

 به سمتش می رم. سرش رو بلند می کنه و می گه:

 ـ ببین رامش، مامان و من به فکر...

 دستم رو به عالمت سکوت می ذارم روی صورتش و می گم:

 ـ هــــیش! هیچی نگو.
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رک بلند می شم. طول و عرض اتاق رو طی می کنم. از این سر به اون سر. انگار می خوام تو حرکت های تکراری د

کنم چه خبره؟ انگار می خوام هضم کنم این مصیبتی که آشنای دلم می خواد بریزه روی سرم. آشنایی که داره دستی 

 دستی خودش رو از هر غربیه ای غریبه تر می کنه. دیوونه می شم. با یه تک خنده می گم:

ن که یه روز از من خواستگاری کرده. ـ بذار بفهمم. هیچی نگو تا من بفهمم. یعنی من برم زن دوم پسرعمم بشم. همو

همون که جواب رد بهش دادم. بعد حاال مسخره و احمقانه زندگیش رو به هم بریزم. از یه دختر محتاج کمک، تنها 

امید و کسش رو بگیرم. اونم دختری که هر ناراحتی کوچیکی باعث پیشرفت بیماریش می شه و کم کم این وسط من 

 مردی بشم که.... هه. خیلی راحت آدم بکشم. آره؟ درسته سارا جون؟باعث پیشرفت بیماری عشق 

 ـ نه، نه رامش... نه، شما می تونین...

 برمی گردم سمتش و می گم:

 "ـ سارا، سارا لطفا خفه شو. 

 "بعضی حرفا، بعضی کارها، بعضی آدم ها را عجیب از چشم می اندازد!  "

 دستام رو مشت می کنم و می گم:

ل... نه، نمی تونم لعنتت کنم عمه. نمی تونم. چرا با من این کار رو می کنی؟ چرا به پسر خودت و عشقش رحم ـ خدا 

 نمی کنی؟

نمی دونم چقدر طول و عرض اتاق رو نگاه می کنم که صدای زنگ در منو به خودم می یاره. تغییر این روزهای من 

ی من اثر می ذاره، اگه نه که من تو این تکرار کم کم می همین زنگ ساده س. زنگی که تو تکرار و مکررات زندگ

 پوسم. در رو باز می کنم.

 ـ هی دختر سالم. تو چرا عین غار نشین ها همش تو تاریکی به سر می بری؟ مگه تو انسان اولیه هستی؟ هان؟

ی و دیدن اسم یاسمن بغض هلم می ده و بی هیچ تعارفی می یاد تو. زنگ گوشیم به صدا در می یاد. با نگاهی به گوش

می کنم. این قدر حال آشفتم معلومه که پارمین گوشی رو از دستم می گیره و نمی ذاره جواب بدم. بغلم می کنه و 

 می گه:

 ـ آروم باش. چی شده؟

 پر از بغض می گم:

 ره؟ چرا پارمین؟ـ پارمین من از دستشون چی کار کنم؟ چرا تا می یام بخندم یه چیزی جلوی خنده هام رو می گی

پشتم رو می ماله و می ذاره حرفام رو بزنم. پارمین مهربون و آروم و صبورم. تو اون آغوش دوست داشتنی که آروم 

 می شم بهم می گه:

 ـ چته گل گلی من؟

 چند تا نفس عمیق می کشم و می گم:

 کرار کنم.ـ هیچی. شاید بعدا بگم. اما مجبورم نکن این قصه ی احمقانه رو دوباره ت

سری تکون می ده و می شینه کنارم. در خونه همچنان باز مونده. نور راهرو به خونه ی کم نورم می تابه. در آسانسور 

باز می شه و یه نفر می یاد تو. کری یر رو که تو یه دست قوی مردونه می بینم، فوری شال رو روی سرم می اندازم و 

 دن تارای دوست داشتنی و معصوم، لحظه ای از این دنیای لعنتی خالص بشم.از جام بلند می شم تا به بهانه ی دی
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پرهام با دیدنم لبخند خسته ای می زنه. کری یر رو زمین می ذاره و ژاکت توسی خوش رنگش رو با دست صاف می 

 کنه. با لبخندی که توش پر از انرژیه می گم:

 ـ سالم، خسته نباشی.

 وزونه. یاد خاطره ی دوست داشتنیم به عمق سلول، سلول بدنم نفوذ می کنه.و جوابش تا عمق دلم رو می س

 ـ سالم خانم. مرسی.

غمم رو تو پهنای لبخندم مخفی می کنم. تارا رو از تو کری یر بیرون می یارم و با نوازش و ناز کردنش و حرف زدن 

می ره آبی به صورتش بزنه، به سمت واحد  باهاش با اجازه ای می گم و می یارم تو خونه. پرهام با گفتن این که

خودشون می ره. نمی دونم چرا این روزها انگار چیزی سر جاش نیست. یه حسی داره وجودم رو می خوره که هنوز 

اسمش رو نمی دونم. یه حس مبهم که تک تک واژه ها هم اگه جمع بشن نمی فهمن این حس مسخره رو. حسی که 

 مشت کرده.قلبم رو تو تنگنا و زندانش 

تارا رو روی بغلم می گیرم و تو اتاق می چرخم. همین جوری هم باهاش حرف می زنم، اونم طوری که پارمین نفهمه. 

پارمینی که بی خیال مشکالت با داریوش در حال حرف زدنه و گاهی هم بلند می خنده. به سمت پنجره می رم و در 

 آروم می گم:حالی که نگاهم از تارا به پنجره نوسان داره، 

 ـ کاش بشه هیچ وقت بزرگ نشی.

 مکثی می کنم و می گم:

 ـ بذار بهتر بگم. کاش بشه تو همین دنیای معصوم بمونی.

 به دستاش که بی هدف تو فضا می چرخه نگاه می کنم و با لبخند تلخ می گم:

ونم حق انتخاب تو این دنیای کوفتی ـ این حرفا رو که نمی فهمی. منم نمی تونم جلوی بزرگ شدنت رو بگیرم. نمی ت

 رو ازت بگیرم. کاش می شد جای من و تو عوض بشه.

 یه دفعه هینی می کشم. البته آروم. میون من و تارای کوچیک.

ـ نه! جای من و تو نه! دوست ندارم غمم رو کس دیگه ای ببینه. بهتره بگم کاش بشه من هم مثل تو بشم. کوچیک و 

 گاه و پناه االن کنارم باشه. معصوم. کاش یه تکیه

 یه صدا از کنار گوشم بلند می شه:

 ـ تکیه گاه که داری. خیلی کسا تو زندگیت هستن که پشتت مثل کوه ایستادن که تو باز هم بشی همون رامش قدیم.

 برمی گردم. پرهام پشت سرم ایستاده. نگاهم می کنه و می گه:

چشمات بکشم بیرون. دوست دارم دیگه این جوری نگاه نکنی. شاد باشی و ـ خیلی دوست دارم این غم رو از عمق 

 شاد نگاهم کنی.

 برمی گردم به حالت قبلیم و مچ دست تارا رو می بوسم. سرم رو کج می کنم و می گم:

 ـ کاش می شد.

بشی و کسی رو ـ چرا باور نداری که می شه؟ چرا نمی خوای این غم رو دور بریزی؟ چرا نمی خوای دوست داشته 

 دوست بداری؟

 بغضم رو با آب دهانم قورت می دم و می گم:
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ـ پرهام تمومش کن. من نمی فهمم. تو این دنیا به این بزرگی فقط مونده من کسی رو داشته باشم؟ مشکل کل دنیا 

 حل می شه با شاد بودن دوباره ی من؟ با عاشق شدن دوباره ی من؟ چیزی که محاله.

ا حل نمی شه. اصال کل دنیا به ما چه مربوط؟ مایی که زندگی هامون در کنار هم جریان داره باید ـ مشکل کل دنی

برای هم شادی کنیم. باید خوشحال باشم و غم نداشته باشیم. دیدن این غم، اون هم تو عمق چشمای کسی که یه 

حال یعنی غیرممکن و من حس نمی روزی بهترین دوستم بوده، برای سخت و دردناکه. قبول کن اینا محال نیست. م

 کنم یه دوست داشتن ساده غیرممکنه باشه.

 سرم رو پایین می اندازم و با غم می گم:

ـ نمی شه. چرا درکم نمی کنید که نمی تونم بابک رو فراموش کنم؟ چرا درکم نمی کنید که من با عشق اونه که االن 

 داشتن می گی ساده؟روی پاهام ایستادم؟ ساده؟ واقعا به عشق و دوست 

ـ کی گفته فراموشش کنی؟ عشق اول تو بابکه. عشقی که تو با اون بالنده شده، بزرگ شدی، قوی شدی و کامل 

شدی. اما حاال که خدا، تولدی دیگر رو برای بابکت رقم زده و سرنوشتش رفتن پیش پروردگاری بوده که همگی یه 

از غم از دست دادنش نابود کنی و با گریه هات و غم هات زندگی روز پیش اون می ریم، قرار نیست تو خودت رو 

کنی. از عقیده ی من این چیزی جز مرگ تدریجی نیست. یه خودکشی روزانه. دریچه های قلبت رو باز کن. همین 

جور که روزی به روی عشق بابک باز کردی، بازم به روی عشق مردی که الیقت باشه باز کن تا بتونید زندگی رو 

س کنید. آره! ساده، چون همه چیز به این بستگی داره که تو نگاهت رو به زندگی عوض کنی. عشق بابک رو یه لم

 گوشه ی قلبت نگه داره و دریچه های قلبت رو به روی عشق مرد دیگه ای هم باز کن.

 بی دلیل از دهنم می پره بیرون.

 .ـ البد برم زن اون نامرد بشم و زندگی یاسی رو خراب کنم

 ـ چی؟ کی؟

 نگاهم رو می دوزم به پنجره و هل می گم:

 ـ هیچی. بی خیال.

 بازوهام رو می گیره. بخاطر داشتن تارا نمی تونم ازش فاصله بگیرم.

 ـ یک بار دیگه بگو چی گفتی؟

 ـ دست از سرم بردار پرهام. اشتباهی یه چیزی از دهنم پرید.

دستم می گیره و من عقب عقب می رم تا جلوش نباشم بخاطر حرف احمقانم و تارا رو به سمتش می گیرم. تارا رو از 

هیچ هم به این توجه نمی کنم که چرا اثری از پارمین نیست. کی رفت که نفهمیدم؟ در اتاقم رو روی پرهام بالتکلیف 

دگی. زندگی که توی سالن می بندم. روی اون چشمای منتظر و ابروهای گره خورده می بندم. روی همه چیز این زن

 نمی دونم چرا دست از سر من و دل داغونم برنمی داره.

پرهام اما، به همون جمله ی مسخره بسنده نمی کنه. چرا که بعد از چند لحظه، تنها و بدون تارا می یاد تو اتاق خواب. 

 در که توسطش باز می شه، ناراحت و نگران لبم رو گاز می گیرم و می گم:

 خوای پرهام؟ ـ چی از جونم می
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دست برد و بی حرف برق اتاق رو روشن کرد. چشم می دوزم بهش که با اخم های درهم نگاهش رو به من دوخته و 

زل زده تو تخم چشمام. دستاش رو تو جیب شلوارش فرو می بره و پاهاش رو کمی از هم باز می کنه. منتظر می مونم 

 ن بهش خیره می شم. چند لحظه بعد تحملم تموم می شه و می گم:حرفی بزنه و خودم هم با قیافه ی داغون و ناال

 ـ می شه بپرسم تا کی می خوای خیره بهم نگاه کنی؟

 سرش رو کمی کج می کنه و می گه:

 ـ تا وقتی که تو بخوای حرف بزنی.

 ـ چی بگم؟

 دو قدم می یاد جلو و می گه:

 گیش.ـ از همونی که میون صحبتات گفتی. یاسی خانم و زند

 سرم رو کج می کنم و دهنم برای حرف زدن باز می شه که صدای گریه ی تارا دلم رو می لرزونه.

 ـ نمی خوام حرفی بزنم. مسائل زندگی من مربوط به کسی نیست.

 و می خوام از اتاق خارج بشم که مثل همیشه تنها جایی که می تونه باهاش نگهم داره رو می گیره. بازوم.

 ینم.ـ وایسا بب

 نگاهم رو به در می دوزم و مستاصل به در نگاه می کنم که می گه:

 ـ االن پارمین می یاد تارا رو می بره. قبل از اومدن به اتاق بهش گفتم.

چند لحظه بعد صدای پارمین می یاد که داره تارا رو آروم می کنه. واضح واضح. نمی دونم اسمش رو بذارم عیب یا 

 ت یکی از موارد مربوط به ساختمان و آپارتمان همینه که صدا به وضوح به گوش می رسه.مزایا؟ هر چی که هس

 ـ بیا.

 و دستم رو می کشه و می بره سمت پشتی.

 ـ بشین.

 ـ قرار نیست به من دستور بدی. من خودم...

 ـ این یه دستور نیست. یه خواهش دوستانه س.

م فشار می دم و می شینم. خودش هم رو به روم می شینه. هجوم نیروهای نگاهم رو می دوزم به پشتی و لبام رو به ه

به سمت قلبم رو حس می کنم. همون نیروی عجیب قدیمی. همون حس عجیب قدیمی. دست می ذارم روی قلبم و 

قلبه. جوابم رو نمی ده. حتی عالمتی هم نمی ده که توی ذهنم چیزی ازش  "چته؟ چی شده؟  "تو دلم می گم: 

 شت کنم. بی توجه به من تند و تند خبر از اتفاقی که برام ناخوشاینده می ده.بردا

 ـ اون نامرد کیه؟

 ـ پرهام چرا مجبور...

 ـ اسم اجبار رو نیار. من فقط می خوام کمکت کنم.

پوفی می کشم. چند لحظه بعد با حس بودن اون کسی که می خوام شروع به حرف زدن می کنم. همون کسی که از 

 هن و قلب و روحم بیرون نرفته.ذ

ـ عمم برای پسرش ازم خواستگاری کرد. برای پسرش که زن داره، زنش ام اس داره و عمم می خوام پسرش و من 

 با هم یه زندگی تشکیل بدیم و خوشبخت باشیم. من حالم از اون بده. تموم شد و رفت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

1 7 1  

 

 نگاهم رو می دوزم به دستام.

 ـ جواب عمت چیه؟

ن حاضر نیستم خودم رو قربانی زندگی کسی بکنم. تا اون جا که می تونم کمکشون می کنم زندگیشون رو نگه ـ نه! م

دارن. اما این که بخوام یه زندگی روی خرابه و آه کشیدن های یاسی بسازم... محاله. خودم هم دوست ندارم کسی رو 

 وارد زندگیم کنم.

شون بده خوشحاله یا ناراحت. اخم های گره خورده و چشمای خیره به تغییری تو صورتش نمی ده. هیچ عالمتی که ن

 فرش. سرش رو بلند می کنه. نگاهم می کنه و می گه:

 ـ پس دوست نداری کسی رو وارد زندگیت کنی؟

 سرم رو تکون می دم و این بار من چشمام رو به فرش می دوزم و می گم:

 رم از این به بعد هم بتونم.ـ تا االن که مقاومت کردم و نذاشتم. امیدوا

 خیرگی نگاهش طوالنی می شه. سر بلند می کنم. این بازی نگاه ها رو دوست ندارم.

 ـ خب که چی بشه؟

 گنگ نگاهش می کنم که با بی تفاوتی می گه:

 ـ چی بشه این تنهایی؟ این دیوار مسخره ای که می خوای دورت بکشی. برای چی؟

 . خب...ـ یعنی چی برای چی؟ من..

 لبم رو گاز می گیرم و می گم:

 ـ من عاشقم. عاشق بابک. عاشق مردی که...

 ابروهاش رو باال می ده. تعجب کمی تو حرف هاش نهفته س. حرف تو دهنم می مونه.

ـ اینا معنی عشقه؟ این جوری می خوای به اون کسی که دوسش داری ثابت کنی؟ که روحش تو آتیش نگرانیش 

 زه؟ که درد بکشه از ناراحتی معشوقش؟ که...برای تو بسو

 عصبی از این همه حرف و اون لحن سرزنش بار می گم:

 های مسخره رو تمومش کن. یعنی چی اینا؟ من... من... "که"ـ بس کن. این 

 هنوزم بی تفاوت و آرومه. یه کم سرزنش تو لحن صداش هست. از جاش بلند می شه و می ره سمت پنجره.

اریم رامش. تو باید این من، من گفتن هات رو تموم کنی. خسته نشدی از این همه سختی و مشکالتی که برای ـ من ند

 خودت ساختی؟ خسته نشدی از این همه تنهایی؟ این دیوار رو بشکن رامش. این حریم تنهایی رو خراب کن.

 برمی گرده سمتم و انگشتش نشونش رو به سمتم می گیره.

داری می سازی روز به روز داره وسعت پیدا می کنه. یه روزی به خودت می یای و می بینی وسعتش ـ دیواری که تو 

از این ها هم گذشته. خدا به پدر و مادرت طول عمر بده؛ اما یه روزی اونا هم تنهات می ذارن. می رن پیش خدا و باز 

ستات که یه شاید ماهی و سالی ازت یاد کنن، تویی و تو. وقتی هم که تو تنهایی عمرت رو به پایان برسونی و جز دو

 هیچ کس برات نمی مونه. اون وقته که باید جواب خدا رو از این امانتی که بهت داده بدی.

 پوزخندی می زنه. قلبم درد می گیره. جای اون تپش ها رو حاال درد می گیره.

 قلـــــــــب من چه مــــــــــــاهرانه تیــــر می کــــشـد. "

 مـــیان همهمـــه ها و دردهـــا
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 مـــیان حرف هــــای راســــت ایـــن و آن

 مــــیان لب های آن کــس که می خواهد نــم نــم

 راه به زندگیم باز کند. راهی که خود نمی دانم پایانش کجاست.

 مشت می کوبم.

 قلب مهربانم، آرام باش.

 می دانم، درکش می کنم.

 ی که هر دو می دانیم راست است، درد دارد. حق دارد.شنیدن حرف های

 "قلبم تیر می کــــشد. 

ـ می دونی که منظورم چیه؟ عمر و جوونی آدم ها، امانت اون هاست. باید جلوی خدا وایسی و اون بپرسه که از 

. گاهی درس عمرت چه استفاده ای بردی؟ اون وقت تو چه جواب داری بدی؟ من تو تنهایی زندگی کردم. همین

خوندم و گاهی هم مثال با دوستانم جایی رفتم. جواب خدا رو می خوای چی بدی. اگه بپرسه عشق ورزیدن به 

شریکت کو؟ محبت به بچه هایی که می تونستی طعم مادر بودنشون رو حس کنی کو؟ نگو که می تونم تو همین 

یبه. رامش، یه کالم. به خودت بیا. این تنهایی یه روزی تنهایی به بچه ها محبت کنم. اونم نه بچه ی خودم. بچه ها غر

عین خوره به جونت رسوخ می کنه و اون وقت به حرف من می رسی. اون وقت. رو حرفام فکر کن رامش. نذار فکر 

نازی "، "طفلی"، "آخی"کنم دختری که یه روزی اسطوره ی غرور و مقاومت بود، حاال از این که دیگران بهش بگن 

 خوشش می یاد و یه آدم ضعیفه. نذار رامش. ،"عزیزم

از اتاق می ره بیرون. لبم رو محکم گاز می گیرم تا جلوی قطره های اشکم رو بگیرم. تک تک حروف و کلمات و 

جمله ها تو ذهنم باال و پایین می شن. با تمام وجود می دونم که حرفش درسته. سوزناک تر از همشون عبارت 

 سی دربارم این جوری فکر کنه. هرگز این رو نمی خوام.آخریه. من نمی خوام ک

 

**** 

 چنگ می زنم به زمین. صدای برخورد ناخن دستام به زمین آزارم می ده؛ اما اون توانش بیشتره.

 ـ بیا برو بیرون سلیطه. رحم به اون پسرم نکردی، حاال می خوای زندگی اینم به هم بریزی.

 گیرم و می گم:با گریه سرم رو تو دستم می 

 ـ به خدا... به خدا این جوری نیست.

 صدای جیغش به آسمون می ره.

 ـ اسم خدا رو تو دهنت نیار. خدا به کمرت بزنه. از همون اول که پات تو این خونه باز شد فهمیدم چه گ...ی هستی.

 ناالن نگاهش می کنم.

 ـ مامان... من زن پسرتم.

 باز جیغ و باز جیغ.

 ..ه خوردی. گمشو.ـ تو گ.

 بغض کرده فریاد می زنه:

 ـ از این خونه گم شو لکه ی نجس.
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همزمان با لگدش یه تف هم کنار پام روی زمین می اندازه. نگاه از این حقارت می گیرم. از این حرف و رفتار که 

روم جا می خورم. متن روح و جسمم رو آلوده کرده. نگاهم رو به سمت در می چرخونم که با دیدنم صحنه ی رو به 

 حرفی کوبنده تو گوش و ذهنم می چرخه.

 "رامش نذار فکر کنم تو ضعیفی. نذار فکر کنم محتاج ترحمی. "

 صورت بابک با اون حالت نگرانش و جیغ من.

 از جام بلند می شم. بغض می کنم. مثل همیشه. سرم رو می کنم تو پتو و می گم:

 من دور کن خــــدا! ـ خـــــــدا! این گذشته رو از

صدای جیغم رو فقط خودم می شنوم. نفس نفس زدن هام تمومی نداره. سر که بلند می کنم اتاق رو از پشت پرده ی 

 اشک تار می بینم. می نالم به درگاه خدا.

گه.  ـ خدا بذار برگردم. بذار بشم همون دختر خوب و قوی. من از این ضعیف بودن ها خسته شدم. پرهام راست می

 من دارم نابود می شم. خدا بذار با عشق بابک برگردم. کمکم کن خدا.

اشک ها و حرف هام که تموم می شن از جام بلند می شم. دلم می خواد بخوابم؛ اما از ترس کابوس های مکرر مغزم 

 فرمان خواب نمی ده. حولم رو برمی دارم که تن خستم رو به آب بسپرم.

لباس. شیر آب که روم باز می شه اول چشمام رو می بندم و کم کم که بدنم به آب و دماش می شینم روی زمین. با 

عادت می کنه چشمام رو باز می کنم. دوباره و دوباره حرف های پرهام رو به میدون مبارزه ی ذهنم دعوت می کنم و 

ن و می خوان پادشاهی باورهام اون ها رو به چالش باورهام می کشونم. بین اون همه حرفی که تو سرم جوالن می د

رو به دست بگیرن، حرکت می کنم و به این می رسم که من نمی خوام اون طفیلی که اونا می گن باشم. نمی خوام یه 

آدم محتاج ترحم باشم. میون این همه سال زندگیم این طور نبودم و این دو سال نبود بابک هم این افکار رو نداشتم. 

شاهد بودی تمام غم من از نبود مردی بود که زندگیم رو ساخته بود. خودت شاهد تالش هام خدایا نداشتم. تو که 

 برای مخفی کردن اون غم ها بودی.

سرم رو تو دستم می گیرم و میون گرمی و سردی آب ماساژش می دم. نمی ذارم نه تنها پرهام، حتی بقیه هم این 

 فکر رو نکنن. نمی ذارم.

 

**** 

های دانشگاه و کلمات انگلیسی که تو ذهنم قاطی مشکالتم شدن خودم رو تو آغوش خاله که دستاش خسته از درس 

 رو برام باز کرده ول می کنم.

 ـ سالم خاله. همیشه به گردش. خوش گذشت؟

 لبخند مهربونش مادرم رو به یادم می یاره و دلم باز هوای مامان و آغوشش رو می کشه. محکم خاله رو به آغوش می

 کشم که شاید بوی مادر رو از سلول سلول بدنش بکشم بیرون. که این نشون مرحمی بشه برای جون و تنم.

ـ جات خالی دخترم. مامان و بابات کلی برات وسیله دادن و کلی هم گفتن که بهت سالم برسونم و مواظبت باشم. 

 خوبی مادر؟

 اما به یه تکون دادن سر اکتفا می کنم و می گم: "تا خوبی از نظر شماها چی باشه؟  "دلم می خواد بگم: 

 ـ خوبم. خوب خوب.
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 حس می کنم مامان نتونسته و براش گفته همه ی اون چیزهایی که برام اتفاق افتاده.

ـ بیا، بیا که از صبح چشم چشم می کنم که بیای پیشم. بیا که من تنهام. پرهام با عموت و تارا رفته مغازه. پارمین هم 

بق معمول پیش داریوشه. بیا پیش من. بیا بریم یه نهار... البته به عصرونه بیشتر شباهت داره تا نهار... حاال هر که ط

 چی... یه چیز بدم بخوری جون بگیری و بعدم وسایل مامانت رو بهت بدم. بیا دخترم.

ان. همون مامانی که با دو کالم این دخترم های خاله رو دوست دارم. جون می ده به آدم. مثل دخترم گفتن های مام

حرفش غم عالم رو هم اگه رو دوشام باشه بیرون می کنه. بی تعارف می رم تو خونه. می دونم خاله اگه حرفی بزنه، 

 تعارف نیست و از ته ته دلشه.

 ـ رامش؟

 سرم رو بلند می کنم و نگاهش می کنم.

 ـ جانم؟

 ـ رامش مادرانه یه حرفی بزنم گوش می کنی؟

لب هام رو تر می کنم و سعی می کنم آروم باشم. حس های ناخوشایند حرف های سارا تو وجود شعله می کشه. عین 

 یه آتیش نوپا که جون گرفته. سعی می کنم جوری باشم که حداقل از این آشنا ضربه نبینم.

 ـ بفرما خاله جون.

 می شینیم روی اولین مبل و خاله به آرومی می گه:

ان می شه با پارمین هر وقت که تونستی بیرون بری و کمکش باشی؟ یه وقت فکر نکنی من قصد بدی دارما. ـ خاله ج

 به خدا دلم می خواد بیرون بری و هوایی تازه کنی.

 دستم رو می گیره تو دستش و می گه:

که یه دختر جوونی و ـ این رنگ های مشکی که این چند وقت تنت دیدم، منو هم دل مرده می کنه، چه برسه به تو 

باید شاد باشی. رامش جان، دختر گلم، زندگی ما آدم ها در جریانه. تقدیر پسرم، بابک این بود که این دنیا رو ترک 

کنه و بره. یه کم فکر کن. اگه بخوای تا آخر عمرت این جوری طی کنی بابک خوشحال می شه؟ خدا رو خوش می 

 یاد اصال؟

 دستم می لرزه.

 .. خب...ـ اما من.

نگاه درموندم رو به صورت خاله می دوزم. انگار از نگاهم همه چیز رو می خونه. انگار درکم می کنه تو چه برزخی 

 دست و پا می زنم. منو می کشه تو آغوشش

ـ آخه من به فدات بشم. چرا با خودت این کار رو می کنی؟ قول می دم هیچ کسی نخواد این فکر رو بکنه که تو بابک 

و فراموش کردی. دختر گل و ناز من، عشق ادم ها به هم به رنگ لباس و غم تو چهره نیست. می دونم تا دنیا ر

دنیاست غم بابک تو قلب مهربونت می مونه. می دونم سخته برات، ولی باید تغییر کرد. باید موند و زندگی کرد. 

 باید...

 نفسی تازه می کنه و می گه:
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دها ما رو مجبور می کنن که سر پا بایستیم. این چند وقت مدام پیش مادرت بودم. همیشه ی ـ تو این دنیا همین بای

خدا سر نماز و راز و نیازش با خدا حرفش این بود که تو دوباره بخندی. می بینی؟ کوچکترین و شاید هم بزرگترین 

 آرزوی مادرت دیدن خنده ی توئه. این خواسته ی زیادی نیست رامش.

 تو آغوش خاله می کشم بیرون و اشک های نصفه و نیمه ی روی صورتم رو پاک می کنم. خودم رو از

 ـ من خودمم بخوام، مردم...

 اخم خاله باعث می شه حرفم رو نیمه تمام بذارم.

ـ تو این جور ادم نبودی که به حرف مردم توجه کنیا! همیشه گفتم، این بارم می گم، در دهن مردم رو نمی شه بست. 

 دت که بهتر از من می دونی!خو

 با لبخند می گه:

 "توند بیشی گیدی بیجی، سوست بیشی گیدی گیجی*  "ـ 

 لبم رو گاز می گیرم و کمی فکر می کنم و آروم می گم:

 ـ باشه خاله. باشه. سعی می کنم به حرفاتون گوش کنم.

خونه می ره. در خونه باز می شه پارمین به همراه خاله که انگار به نتیجه رسیده باشه لبخندی می زنه و به سمت آشپز

 داریوش جلوی در نمایان می شن. فوری ظاهرم رو درست می کنم. پارمین با دیدنم می گه:

 ـ به به دختر شمالی گل.

یه لبخند ساده، به لطافت و سادگی مردم شهرم می زنم. از لفظ دختر شمالی خوشم می یاد. حاال هر چقدر هم غمگین 

 م. هر چقدر درونم جهنمی باشه داغ و سوزان.باش

 خاله مشغول سالم و احوال پرسی با دامادش می شه و پارمین آروم می گه:

 ـ مامان بهت گفت فردا باید با من بیای؟

 ابروهام رو می دم باال و متعجب می گم:

 ـ باید؟!

 سری تکون می ده و می گه:

 ـ باید! پس چی فکر کردی؟

 رو تو دستش می گیره و می گه: و بعد دستم

ـ نمی ذارم دیگه تنها بمونی رامش. از روزی که اون طور ضعیف تو دستای پرهام داشتی غش می کردی تصمیم 

داشتم تو رو دنبال خودم این ور و اون ور ببرم تا کمی خوشحال بشی. بعد از دیروزم که نمی دونم چه کوفتی شد که 

 . به خدا طاقت ندارم.اون جوری بغض کرده بغلم کردی

 "با حرفای پارمین عزم نیمه جمع شدم بیشتر جمع می شه. تالشم بیشتر می شه و فکرم عین یه عالمت اخطار می گه: 

 سری برای پارمین تکون می دم و می گم: "تا کی می خوای با این همه غم، اطرافیانت رو آزار بدی؟ تا کی؟ 

 .ـ مرسی پارمین. اگه شماها نبودین..

 دست می ذاره روی لبم و مجبورم می کنه سکوت کنم.

 ـ هــــــــیش! حاال که هستیم. تو فقط قول بده خوب باشی.
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کلمه ی قول می دم بی اجازه از میون لب هام می پره بیرون. هر چند که غم ها تو دلم بزم آشوب راه انداختن و 

 رقص کنان توی دلم و قلبم بازی می کنن.

 

**** 

ی بار صدم تلفن خونه و گوشیم یک جا زنگ می خوره. از صبح شماره ی عمه نقش گوشیم شده. این قدر که برا

شماره ی عمه رو نصفه حفظ بودم، ولی با این تماس های مکرر از بر شدم. سیم گوشی تلفن رو می کشم و گوشیم رو 

باره با خودم غر می زنم. در نهایت با این هم می ذارم تو حالت سکوت و می فرستمش پشت پشتی و باز دوباره و صد 

فکر که همراه پارمین می رم بیرون و گوشی رو خونه می ذارم خودم رو آروم می کنم. در کمدم رو باز می کنم. چشم 

می چرخونم دنبال مانتویی که مناسب باشه که زنگ در می خوره. در بازه. از همون اتاق خواب نگاهی می اندازم و 

 ارمین رو می بینم می گم:وقتی قامت پ

 ـ بیا تو.

 پارمین در رو باز می کنه و می یاد تو. با دیدن من تو لباس خونه می گه:

 ـ چرا حاضر نشدی؟

 نفس عمیقی می کشم و می گم:

 ـ داشتم حاضر می شدم.

ه دستام و بعد به مانتوی مشکی رنگم رو بیرون می یارم که یهو حس می کنم از دستم کشیده شده. نگاهم رو اول ب

 پارمین که عصبی نگاهم می کنه می دوزم.

 ـ چیه؟ چت شد یهو؟

 ـ این همه مانتو تو این کوفتی هست، چرا مشکی؟

 لبام رو جمع می کنم و می گم:

 ـ بیا منو بخور. بداخالق. مشکی...

 برمی گرده سمتم و اخطار گونه می گه:

مگه به من قول ندادی خوب باشی؟ این جوری می خوای خوب باشی  ـ گفتی مشکی قشنگه من می دونم با تو. تو

 رامش؟

 مثل یه بچه خطاکار لب بر می چینم و می گم:

 ـ خب حاال.

 مثل یه مادر دستاش رو برام باز می کنه و می گه:

باید دست از ـ عیب نداره، تقصیر خودت نیست. تقصیر این دو حرفی لعنتیه که داره نابودت می کنه. این غم لعنتی 

 سرت برداره.

 یه کم سکوت می کنه. انگار بغض کرده.

 ـ ولی مگه من مردم؟ عمرا بذارم بیشتر از این اذیتت کنن. ما کنارتیم. بیشتر از همه...

سری تکون می ده و جملش رو ناقص می ذاره و بعد دستم رو می کشه. مجال نمی ده بپرسم منظورش از ما کیه؟ یه 

 ی که عجیب به دلم می شینه.کلمه ی دو حرف
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بین مانتوهایی که تو کمد آویزونه، یکی از مانتوهایی که مامان خودش با عشق برام خریده رو بیرون می کشه. هنوز 

مارک و قیمت لباس روشه. یه مانتوی قهوه ای. چشمام رو می بندم و یه نفس می کشم. یواشکی. چشمای پارمین 

شون نمی دم حالم کمی آروم شده و قلبم یواش تر می زنه. نگاهم رو می دوزم به تیزه. دنیال واکنش منه. ولی ن

 صورتش. نگاهی به صورتم که با لبخند نگاهش می کنم می کنه و می گه:

 ـ یواش یواش شادترش می کنیم. فعال این باشه تا بعد. بین این مانتوهای تیره و عتیقه، این از همه بهتره انگار.

 می گم:با همون لبخند 

 ـ اینو مامان برام خریده بود.

 ـ واقــــعا؟ می بینم رنگش جلوه می کنه و مدلش خیلی زیباست؟ نگو انتخاب خاله ی خوشگلمه.

 ابرویی می اندازم باال و می گم:

 ـ تا االن عتیقه بود که؟!

 ـ نه، من به اون مشکیا گفتم. این خوشگله که برش داشتم.

 هش گیر ندم، با صدای جیغ مانندی می گه:و برای این که دیگه ب

 ـ با من بحث نکن دختره. زود حاضر شو که کار داریم.

موهام رو طبق عادت باالی سرم جمع می کنم. کمی به صورتم کرم می زنم تا از آفتاب مصون بمونه و لباسم رو می 

 پوشم. پارمین با دیدن شال سیاه و تیپم اخم می کنه.

 ن یه چیزت رو سیاه انتخاب می کنی.ـ جون به جونت کن

 جوابی بهش نمی دم. می یاد سمتم و می گه:

 ـ من امروز می دونم چه بالیی سرت بیارم. چقدر پول تو حسابت داری؟

 ـ اوال برای پوالی من نقشه نکش. هر چقدرم باشه اصال. دوما..

 یه نیشخند می زنم و می گم:

 ـ عمرا آبجی.

 نه و می گه:چشماش رو درشت می ک

 ـ این جوریه؟

 سرم رو تکون می دم. پارمین دستم رو می گیره و می کشه. با حرص می گم:

 ـ پارمین این قدر دستم رو کشیدی، شبیه مجید کوچولو شدم. نکش این ال مذهب رو.

 م:در رو باز می کنه و منو هل می ده جلو. به زور خودم رو کنترل می کنم. برمی گردم سمتش و می گ

 ـ لوس بی...

با صدای در ساکت می شم و به پرهام و داریوش که دارن می یان بیرون نگاه می کنم. از قرار پرهام هم با می یاد و 

 بیشتر از قرار اینه که پرهام امروز به خواست پارمین به مغازه نرفته. خاله با تارا می یاد جلوی در و با لبخند می گه:

 من و نوه ی خوشگلم هم بریم بازی کنیم. مامانی فداش بشه الهی. ـ مواظب خودتون باشید.

جلوی اونا آبروداری می کنم و برای پارمین که نزدیکه از خوشحالی اذیت کردنم به رقص بیاد خط و نشون می کشم. 

ینگ به تندی البته فقط خط و نشون؛ چون پارمینی که من می بینم، انگار امروز قصد نابود کردن منو داره. توی پارک

 جلوی پرهام قرار می گیره.
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 ـ اِ داداش بزرگه، اجازه.

 و خودش جلوی ماشین می شینه و در حالی که زبون درازی می کنه می گه:

 ـ صندلی ملکه این جاست و جایگاه پادشاهی ما. لطفا به عقب نقل مکان بفرمایید.

 پرهام می خنده و می گه:

 ـ ماشین ندیده.

 می شینه. نگاهی به صورتش می کنم و لبخند می زنم. آروم می گه: و در کنار من

 ـ خوشحالم که در کنار مایی.

سری تکون می دم لبخندی می زنم. صدای یه آهنگ شاد بلند می شه. پارمین صداش رو زیاد می کنه و متناسب با 

اه می کنه. خدایا به این دختر یه کم آهنگ جیغ جیغ می کنه. صد البته داریوشم خوشش اومده که با نیش باز بهش نگ

 عقل بده. همین!

 

**** 

کل بازار رو زیر و رو می کنه. بر طبق برنامه امروز باید برن دنبال یخچال. به پیشنهاد داریوش به جایی می ریم که 

ا نگیره. دلم می منبع انواع یخچاله. می گه یکی از دوستام اون جا مغازه داره. دلم می خواد به داریوش بگم از آشن

خواد بگم اعتماد نکنه به آشنا. از آشنا ضربه دیدن تو این دنیا فراوون شده. اما نمی گم. نمی گم و سکوت می کنم و 

 خودم رو با دیدن یخچال ها و وسایل آشپزخونه ی خوشگل سرگرم می کنم.

می کردن راه می افته. پارمین با خوشحالی  با توجه به بودن اون آشنا، کار داریوش و پارمین زودتر از اون چه که فکر

 می گه:

 ـ رامش خیلی خوشحالم، کارها داره جور می شه. خدایا شکرت.

 ـ خونه چی پارمین؟ برای خونه چه کار کردین؟

ـ نمی بینی من خوشحالم؟ واسه خونه س دیگه. مامان داریوش زنگ زد و گفت که یه ساختمون شش طبقه 

طبقه ی سومش رو برای فروش گذاشته. هر چند دوست داشتم نزدیک مامان اینا باشم؛  نزدیکشون که واحد های

 ولی خب همینم شکر. خیلیا هستن همینم ندارن. باباهامون قول دادن کمک کنن که بتونیم خونه رو بخریم.

 خدا رو شکری تحویل پارمین می دم و سرم رو پایین می اندازم.

 و جوش و خوشحالیم. می یاد سمتم و می گم:بابک نگاهم می کنه. به جنب  "

 ـ خانومم، یه کم یواش تر.

 ـ خیلی خوشحالم بابک. این جا همون خونه ی رویاهای منه. همون جایی که همیشه تصور می کردم.

 سرم رو از پنجره بیرون می کنم و با دیدن خیابون پر از جنب و جوش می گم:

. این که مردم باشن و زندگی در جریان باشه. دوست ندارم یه جا زندگی کنم ـ نگاه کن، من عاشق این جنب و جوشم

 که سوت و کور باشه.

 بابک منو می کشه تو آغوشش و می گه:

 ـ منم این جا رو دوست دارم. تو هم که قبول کردی. پس تصویب شد.

 لب هام رو جمع می کنم و می گم:
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 د. کاش تا آخر عمر این جا می بودیم. من و تو...ـ فقط حیف که اجاره س. کاش برای خودمون بو

 حرفم رو که می خوام ببندم، بابک ادامه می ده.

 ـ بچه هامون؟

 خجالت می کشم. بابک زیادی صریحه.

ـ خب حاال. خجالت نکش. حیف! البته من تمام تالشم رو می کنم که پول خریدش رو جور کنم. فعال با اجارش سر 

 ه که چه نصفه و چه کامل، برای من و توئه.کن تا بعد. مهم این

با این حرفش هم خوشحال می شم و هم ناراحت. خوشحال می شم برای این که خونه رو دارم و ناراحت برای این که 

باباش با این که می تونست کمکمون کنه؛ اما با گفتن این که پول تو حسابش سرمایه ی کار برمکه، خودش رو کنار 

م خمی به ابرو نیاورد که پسرم، کمک می خوای یا نه. این وسط گلنار یواشکی یه مقدار پول که پس کشید. مادرش ه

انداز کرده بود رو بهمون رسوند و با گفتن این که همیشه بابک رو عین برادر دوست داره قلبم رو روشن کرد. پدر و 

ین که چرا؟ جرم این همه غصه ای که اول مادرم تا اون جا که توان داشتن بهم کمک کردن و من غمگین شدم از ا

زندگیمون داریم چیه؟ فقط به جرم این که عروس انتخابیشون نیستم و حجابم باب طبعشون نیست؟ چرا به جای 

 "این حرفا دستم رو نمی گیرن؟ 

 ـ هی خانومه؟ از هپروت بیا پیش ما، با تو بودیما؟

 نگاهش می کنم و می گم:

 ـ هوم؟

 گه:می خنده و می 

 ـ لباس خانوم! کجا دوست داری بریم؟

 می دونم حریفش برای خرید لباس نمی شم، قبل از این که حرف بزنم، پرهام می گه:

ـ بریم پاساژ ...، سمت ...، اون جا لباساش قشنگه. چندین و چند تا پاساژ برای خرید مانتو و لباس زنونه و مردونه 

 هست.

اندوهگین از یادآوری خاطراتم هستم. گذشته ای که در عین این که دست و پا می همگی موافق می شیم و من هنوز 

زنم برای نخواستن؛ اما دل دل می کنم برای خواستن خاطراتی که به جونم وصله و پینه شدن. گذشته ای که تو 

ه سادگی همین حالش، همه هستن، جز اون که باید باشه. اونی که همه جون می کنن تا خاطراتش رو کمرنگ کنن. ب

حرف ها، به سادگی بودن در کنارشون برای خندیدن، به سادگی کارهای روزمره. به سادگی یه رنگ شاد و یه خنده 

 ی پارمین. به سادگی تغییر ظاهرم.

 مــن بی تو بودن را "

 با پرنده هایِ ایوان، با دو خط شعرِ شاملو

 با ابرهایِ نمناکِ آسمان

 با غزلی از حافظ

 مین سادگی به سر می کنم.به ه

 به سادگی تنهایی های دردناکم

 به سادگی قلب تنها و بی کسم
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 که در میان لبخند هایش

 غمی به بزرگی چهره ی تو

 "نمایان است. 

میون ستون و ردیف های پر از مانتو می چرخم. لبم رو گاز می گیرم و چشم می دوزم به انواع رنگ و طرح ها. 

بچه ای که دنبال مادرشه، دنبال من راه افتاده. هر از چند گاهی می چرخم و نگاهش می کنم که یه پارمین هم عین 

لبخند و یه چشم درشت تحویلم می ده. پرهام و داریوش، مثل اکثر مردهایی که تو اطرافم دیدم و می بینم، جلوی 

ه رو خودتون انجام بدین و ما رو این خریدهای زنون "مغازه ایستادن و با هم حرف می زنن. به قول خودشون 

از اون مغازه، که می شه پنجمین مغازه هم خارج می شیم. مغازه ی ششمه که  "نکشونید تو این کارهای سخت. 

پارمین نمی ذاره راه قبلیم رو در پیش بگیرم. خیلی شیک و مجلسی دستم رو محکم فشار می ده. مجلیسش هم به 

و دستم رو که میون دست های پارمین در حال له شدنه نجات بدم. یواش کنار  این دلیله که مجبورم لبخند بزنم

 گوشم می گه:

 ـ بیا این ور تا نزدم با گچ دیوار یکیت نکردم. تو از اون دسته دوست هایی هستی که باید زور باالی سرت باشه.

 چپ چپ نگاهش می کنم و دستم رو می مالم.

. دو دست مانتو رو بیرون می کشه. یه آبی نفتی تا سر زانو و یکی هم قرمز و یه کم بین دو گروه مانتو می چرخه

 بلند. دهن باز می کنم تا اعتراض کنم که دستم رو طبق معمول می کشه و منو می بره سمت اتاق پرو.

 ـ پارمین جان؟

وی گونم می کاره و می برمی گرده سمتم. یه لبخند قشنگ می زنه. به چپ و راستش نگاه می کنه و بعد یه بوسه ر

 گه:

ـ فدای تو من بشم. هم رنگش قشنگه، هم مدالش. خواهش می کنم چیزی نگو و برو بپوش. به خدا می دونم به 

پوست و رنگ چشمات خیلی می یاد. قدتم که خدا رو شکر متناسبه و کوتاه نیستی که مانتوی بلند بهت نیاد. برو تو 

ده، تو رو مثل اون وقتا شیک پوش و باوقار ببینم و مثل یه خواهر عشق کنم. برو عزیزم. بذار بعد از چند وقتم که ش

 تو.

خلع صالح می شم جلوی این دختر که از هزار هزار خواهر خونی هم بهم نزدیک تره. جفت مانتوها رو می گیرم و 

ی شن. تو اون اتاق پرو خدا شاهد می رم تو. لحظه ای که می خوام در رو ببندم، می بینم که اون دو تا هم وارد مغازه م

منه که با پوشیدن اونا به سلیقه ی پارمین آفرین می گم و لبخند روی لب هام می شینه. یه لبخند عمیق. بعد از مدت 

ها از خودم راضی می شم. مانتوی آبی رنگ با پارچه ی مشکی مخمل مزین شده و مانتوی قرمز ساده س. دکمه 

شه و یه کمربند از جنس پارچه بهش می خوره. هر دو مانتو رو می پوشم. در رو باز هاش سمت چپ سینم بسته می 

می کنم. پارمین با دیدن مانتوی قرمز لبخندی به پهنای صورت می زنه و نمی تونه هیجانش رو کنترل کنه. می یاد 

 جلو و دوباره گونم رو می بوسه و می گه:

 ببینم. ـ وای خدا، معرکه شدی. مانتو آبیه رو بپوش

 بعد از پوشیدن مانتوی آبی در رو باز می کنم و در حالی که با کمربندش کلنجار می رم می گم:

 ـ اَه پارمین، این کمربند مسخرش چرا بسته نمی شه؟

 ـ پارمین این جا نیست خانوم خانوما.
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 با دیدن پرهام که با فاصله ی کمی ازم ایستاده لبم رو گاز می گیرم و می گم:

 کجاست؟ این خواهرت عین جن می مونه.ـ 

 پرهام با همون لبخندی که از اول روی صورتشه می گه:

 ـ اون جاست. می خواد دو تا شلوار هم بیاره تا بپوشی.

 لبخندش رو پررنگ تر می کنه و می گه:

 ـ این دو تا مانتو خیلی قشنگه. برای تو فوق العاده س.

 و می گم:سرم رو دوباره پایین می اندازم 

 ـ مـــرسی پرهام.

و یواش یواش برمی گردم تو پرو. چشمام رو به روی دختر تو آیینه می بندم. نمی خوام به اون چیزی که قلبم رو 

داره به دیوارش می کوبونه توجه کنم. نمی خوام به هیچ چیزی از حرف ها و رفتار پرهام فکر کنم. به لبخند و کالم 

 از میون پلک های بسته هم رهام نمی کنه. آرومش. به صورتش که حتی

 ـ رامش، درو باز کن.

در رو که باز می کنم، فوری دو تا شلوار تحویلم می ده. یکی سفید، یکی هم مشکی تنگ. چشمام با دیدن رنگ سفید 

 گشاد می شه.

 ـ پارمین این سفید زیادی جلف نیست؟

س. بپوش که هنوز کلی کار داریم. تازه خانم، به مناسب انقالبی  ـ جلف؟ دختر این رنگ با این دو مدل مانتو معرکه

که برای شما به خرج دادیم، همگی مهمونتون برای شام هستیم. نمی خواد از رنگ لباسا بسوزی. از شامی که گردنت 

 افتاده بسوز.

نم. سخته مقابل پارمین نمی تونم جلوی تک خنده ای که با فشار از حصار لب هام بیرون می زنه رو بگیرم. نمی تو

 شاد باشی و نخندی.

یه ماچ به دستاش به سمتم می فرسته و در رو تند می بنده. من می  "جونم به خنده های خوشگلت  "پارمین با گفتن 

 مونم و اتاقکی که گرمه از مهربونی دوستانم.

 

**** 

رمین. خواهر و برادر سمت چپ و راست منو در کنار هم، من، پرهام، داریوش که حاال با من صمیمی تر شده و پا

اشغال کردن و هر دفعه برای اذیت کردنم یه چیز جدید به پیشخدمت سفارش می دن. رفتارشون به حدی خنده 

 داره که خود پیشخدمت هم خندش گرفته. باالخره دست برمی دارن و من با لب های آویزون می گم:

 رم تا بتونم پولشون رو بدم.ـ نامردا، من باید بیام این جا ظرف بشو

 صدای خنده هاشون به گوشم می شینه. بی دغدغه و راحت.

 ـ بخندید. ای بدبخت رامش.

 پارمین به حالت دلسوزانه می گه:

 ـ قول می دم این پرهام خبیث روبفرستم کنارت ظرف بشوره. اصال خودش تنها بره.

 پرهام اعتراض گونه می گه:
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 ـ آی، تو هم بودیا!

 یه دفعه، بی هیچ دلیلی، برای دفاع از پرهام می گم:

 ـ اگه قراره پرهام هم بره، جای من تو می ری که قشنگ به داداشت دلداری بدی.

 پارمین لبخندش رو کم می کنه و با حالت خاصی می گه:

 ـ نخیر خانم، تو و پرهام بیشتر به هم می یاید.

فهمه. چون پارمین بالفاصله می چرخه سمت داریوش و سر پرهام هم به لبخند نم نم از لبم می ره. هیچکس نمی 

گوشیش و تماسی که از جانب خاله س گرم می شه. هیچ کس صورت ماتم به میز رو نمی بینه. هیچ کس درد خاطره 

 ای که باز از میون زمان با شتاب به سمتم قلبم نشونه می ره رو نمی فهمه.

ز ما سور گرفتن. بی دلیل. به قول مسعود چتر شدن رو سر دو تا عاشقم مزه ی خودش بچه ها برای امشب به زور ا "

رو داره. وقتی می خوایم وارد رستوران بشیم، یه پسر بچه ی ژولیده و کثیف جلوی من و بابک رو می گیره و با 

آروم به بابک اشاره  خواهش ازمون درخواست خرید فال رو می کنه. نگاه های غمگین بچه دلم رو به درد می یاره.

 می کنم. اونم یه فال به نیتی برای هر دو برمی داره و پولش رو می ده.

 بابک برگه ی کوچیک رو بعد از رفتن پیشخدمت و گذاشتن غذاها رو میز باز می کنه. لحظه ای بعد می گه:

 ـ ببین چی در اومده رامش؟

 ـ چی؟

نزدیک می کنم به بابک و برگه ی فال. این قدر ریزه که نمی تونم  ظرف غذام رو کمی جا به جا می کنم و خودم رو

 مایل بخونمش. گردن عقب می کشم و به بابک می گم:

 ـ خودت بخون. گردنم درد گرفت.

 بابک می خنده و می گه:

سیم و ـ حافظم می دونه دل من و تو با همه، هی دلم رو آب می کنه. خالصش اینه که می گه، من و تو به هم می ر

 دردها و رنج ها به پایان می رسه.

چشمش رو از برگه بلند می کنه و به بچه ها نگاه می کنه. بچه ها هم یه آمین قشنگ می گن. چشممون می چرخه به 

مسعود ساکت می رسه. البته ساکت و در حال خوردن. لبم رو گاز می گیرم که نخندم. بابک خندش می گیره و منم 

 خودش بی دغدغه می خندم. به دنبال اون. مثل

ـ هی پسر، این جوری که تو داری می خوری، پرس های بعدی برای تو کمه. فکر جیب منم باش. ندارم، اون وقت 

 مجبور می شم این جا نگهبانی بدم. دلت می یاد از زنم دورم کنی؟

 مسعود با دهن پر می گه:

 ـ عیب نداره... بعد با رامش وایسا جلوی در.

 با تو نمونم؟ـ چرا 

 مسعود دست برمی داره و می گه:

 "ـ مرد حسابی مگه من زنتم. این تو و این دختر شمالی هستین که عجیب به هم می یاین. به نگهبانی هم می یاین. 

صدای خنده هامون هنوزم تو گوشمه. انعکاس صداش و تصاویر رو مرد پیشخدمت با آوردن غذا از بین می بره. 

 یوش هنوز ریز ریز صحبت می کنن؛ اما پرهام. نگاهم رو به دستاش که غذا رو جلوم می ذاره می دوزم.پارمین و دار
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 ـ مرسی.

 لبخندی می زنه و می گه:

 ـ خواهش می کنم. بخور.

 و بعد سرش رو خم می کنه و کنار گوشم می گه:

 ـ بگذار بگذرد.

هاش نشون می ده غذام رو بخورم باعث می شه قاشق رو به نگاه متعجبم رو بهش می دوزم. لبخندش و عالمتی که با

 دست بگیرم و به این فکر کنم که تمام مدت زیر نظر پرهام بودم. تمام مدتی که تو گذشتم دست و پا می زدم.

 گاهی وقت ها "

 یک چیزهایی

 من را به جایی می برند که نباید...

 یه چیزهای مثل حرف های عاشقانه ای که روزی

 میان لب هایش تکرار کنان مرا تا خود خدا می بردند. در

 آن وقت است که دلخوش می شوم به تمام حرف هایی

 که مرا از باتالق زندگی بیرون می کشد.

 مثل همین دو فعلی ساده.

 "بگذار بگذرد. 

ن من به زندگی انجام می بعد از شبی که بچه ها برام رقم می زنن و تالشی که پارمین و پرهام و داریوش برای برگشت

دن، لبخند می شه یه جزء جدایی ناپذیر صورتم. با لبخند تصمیم می گیرم من سوار ماشین پرهام بشم. با لبخند 

تصمیم می گیرم که مثل قدیم یه خیابون گردی دوست داشتنی داشته باشیم. همین منی که می خواست خودش رو با 

 ال می خواد با همون ریسک پر بزنه به سمت خوشی ها.ریسک، تو باتالق غم ها پرتاب کنه، حا

بچه ها رو بی هدف تو خیابون می چرخونم و پارمین این بار صندلی کنار من رو انتخاب می کنه و بی اون که از 

انرژیش کم بشه، یک سره سوت می کشه و جیغ می زنه و اندک مردم تو پیاده رو با دست زدن ها و شادی هاش 

ی کنه. بی اون که براش چیزی اهمیت داشته باشه و من هم سر تکون می دم و سعی می کنم باهاش متوجه خودش م

 همراه بشم. البته نه به شدت اون.

بعد از خریدن یه ظرف از بستنی سنتی با اون خامه های نامنظم و پخش شده ی روش به سمت خونه می ریم تا آخر 

 ی و سبز و آبیه بین خودمون و خاله و عمو تقسیم کنیم.شب دوست داشتنی ای که پر از رنگ های صورت

 خاله با دیدن لبخند رو لب هامون به عادت همیشه زیر لب می گه:

 ـ خدایا سپاسگذارم. بچه هام خوشحالن، منم خوشحالم.

خریدهام بستنی رو به دست خاله می سپارم و گوش می دم به پارمینی که داره لبخند زنان و شادی کنان کل ماجرای 

رو تعریف می کنه و بعد از خوشحالی آخر شبش می گه. خاله تایید می کنه و عمو می خنده به رفتار شاد دخترش. 

پرهام با خنده با تارا بازی می کنه و داریوش کنار عمو می شینه و هر از چند گاهی لبخند هاش پررنگ می شه. خاله 

 ه و می گه:با گفتن بستنی هم رسید، پارمین رو آروم می کن

 ـ بیاید بچه ها. پارمین، مادر یه کم فرصت به بقیه هم بده حرف بزنن.
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پارمین یهو ساکت می شه و این بار دیگه جمع شلیک خندش به هوا می ره. حتی پارمین هم می خنده، بی اون که 

 ناراحت بشه.

 

**** 

خاطره ها عین قطار از جلوی چشمت رد می  گاهی اوقات، کارها اون طور که می خوای پیش نمی ره. گاهی اوقات

شن. بی اون که بخوای هی بهت گوشزد می کنن چی بودی و چی می خوای بشی. گاهی اوقات با تمام زن بودنت، با 

تمام این که می خوای بگی که من قویم، با تمام نیروهات، گاهی دلت می خواد ناز کنی، ضعیف باشی. دوست داری یه 

الت بذاره و تو برای یه لحظه از قالب اون زن قوی خارج بشی. دوست داری یکی انگشتش رو بکنه نفر هی لی لی به ال

میون تار به تار موهات و میون نوازش های مالیم دست هاش به خواب بری و خواب عشق ببینی. دست هاش رو 

زندگی مشترک معنا پیدا کنه. محکم بچسبی و بگی که نرو. بمون و بذار گرمای وجودت گرمم کنه. بذار برابری این 

بذار همون طور که تا االن بودیم بمونیم، من تغییر نمی خوام. من می خوام برای لحظه ای هم که شده خودم رو گم 

 کنم و دور بشم از این زندگی لعنتی. نرو و بمون تا بمونم.

 زن که باشی، گاهی کم می آوری "

 دست خودت نیست این گاهی ها

 "ری تکیه بدهی، پناه ببری، ضعیف باشی. گاهی دوست دا

گاهی دلم می خواد بین دنیای من و دنیای مردم یه خط تلفن وجود داشت که بخوام همین حرفا رو بهش بزنم. بهش 

بگم از وقتی که رفتی، خیلی حرفا رو خوردم و خیلی چیزها رو به جون خریدم. بگم از وقتی که رفتی لقب بزرگ 

ا رو از دست دادم و جاش تو یه کف دست، عنوان بی معنای بیوه رو گرفتم. بیوه ای که تو خوشبخت ترین زن دنی

این عالم انگار فقط برای من و هم جنس های منه. بیوه ای که با رفتن تو هنوزم که هنوزه چوب حرف های عامیانه ی 

 لقب آدم گرفتن برقصه.مردم رو می خوره و به جرم تنها بودنش مجبوره با ساز هر کدوم از اینایی که 

 زن که باشی گاهی دوست داری "

 بغض کنی تا انعکاس صدایش در گوشت بپیچد

 که صدایت می کند بانوی دلنواز من

 "آرام باش که من هستم. 

میون غم هام، میون برگه هایی که براشون پر می کنم. میون سطر به سطرش، میون ناز و نوازش هام بهش بگم که 

و که می شناسی؟ من همونم که تو دستای تو فروتن شدم، قانع شدم، خمیر وجودم رو ورز دادی و گفتی مرد من، من

 آماده ای برای الهی شدن و من چه ساده با تو راه و رسم زندگی رو یاد گرفتم.

 "زن که باشی باید صبور باشی، مدارا کنی و با همه ی بغضت لبخند بزنی.  "

ه جدیدا، چقدر با بودن با اون خانواده ای که خودت بهتر از من می شناسیشون دارم جون از همه مهم تر بهش بگم ک

معنا می کنم. گاهی هم جستی می  "ب"و  "و"و  "خ"زندگی می گیرم و دوباره خوب می شم و تو لحظه های زندگیم 

نی و اس ام اسی و یه . بعدم مثل همیشه، یکی از اون بوس های پشت تلف"ی"و  "ل"و  "آ"و  "ع"زنم رو حروف 

 "دوست دارم از ته قلب رو براش بفرستم و در نهایت گوشی رو بذارم و با یه حال خوش خمیازه بکشم و بگم: 

 "آخیش. چقدر خوب بود. 
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 زن که باشی "

 "همه ی دیوانگی های عالم را بلدی. 

با تمام قول و قراری که گذاشتم، گاهی دلم همین ساده های خالصه شده تو زندگی هر آدمی رو می خواد. گاهی 

دوست دارم کارها اون طوری که می خوام پیش نره. دوست دارم بین تمام برنامه هایی که برای رسیدن به خوشبختی 

می کشم، یه همچین افکاری بذارم. رویایی بشم تا جون بگیرم برای ادامه ی این بازی ای که زندگی داره برام می 

 سازه.

 ه با مرورشون جون دوباره گرفتم. مثل عاشقانه های ساده و دوست داشتنی.مثل این افکار ک

 می بینی، دیوانگی هم عالمی دارد. "

 "عالمی که خالصه شده در همین سادگی های زنانه است. 

 

**** 

 کیفم رو، روی دوشم جا به جا می کنم و همراه وارد کوچه می شم. بازوی پارمین رو می گیرم و می گم:

 وای، چقدر راه خونشون سخته. ـ

کوچه های پهن و جوی آب های باریک. پالک به پالک جلو می ریم تا برسیم به پالک بیست و هفت. یه خونه ی 

ساده ی حیاط دار که از همین ور هم شاخه های درخت هاش زده تو کوچه. زنگ در رو می زنه. صدای کیه گفتن زن 

 گلویی صاف می کنم و می گم: که به گوشم می رسه، قبل از پارمین

 ـ سالم خانوم، رامش فرزاد هستم.

 و صدای شاد پارمین که باعث خندم می شه.

 ـ مامان حبیبه ی خوشگل خودم، منم هستما! باز کن درو نانازی.

 ـ بله، بله، خوش آمدید، بفرمایید تو دخترا.

حیاط پر از درخت؛ اما کوچیک، برای گرفتن یه و صدای تیک طوالنی زنگ و یه راه باریک سنگ فرش شده تو یه 

شغل ساده تو یه خونه. درس دادن به دو تا دختر شیطون که از زبان انگیلیسی متنفرن. به قول داریوش به اندازه تک 

 تک حروف اسم از زبان و درسش بدشون می یاد.

این که به خواهراش درس بدم. به ذهنم رو به دیروز می کشونم. داریوش به من آدرس خونشون رو می ده، برای 

قول خودش و پارمین برای پر کردن چند روز تعطیلم تو هفته خوبه و من تصمیم می گیرم امتحان کنم و ببینم می 

تونم شغل معلمی رو بچشم یا نه. بازم به قول خودش سر و کله زدن با سمانه و سمیرا آسونه؛ اگه بتونی باهاشون 

 اخت بشی.

م. یه خونه ی خیلی زیبا. قلبم بی هوا یه تپش تند و محکم به نشونه ی آشنایی می زنه. این خونه بی وارد خونه می ش

 شباهت به خونه ی خودمون نیست. صدای سالم و احوال پرسی پارمین باعث می شه کمی به خودم مسلط بشم.

 ـ سالم به خوشگل ترین و نانازترین پری جون دنیا. خوبی فدات بشم؟

بوسه ی بزرگ روی گونه های مادرشوهرش می ذاره. هم خندم می گیره و هم حسرت به دلم می شینه. و دو تا 

کاش تو هم این جوری بودی با  "خنده بابت این رفتار پارمین و حسرت هم بابت این که توی دلم یه چیزی می گه: 

 مادرشوهرت. کاش رفتار تو و اون هم این جوری بود.
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 ین رو جواب می ده و می گه:پری جون بوسه های پارم

 ـ سالم عزیزکم. خدا نکنه دختر. خوبی عزیزم؟ مامان اینا خوب بودن؟

 و رو به من می گه:

 ـ سالم رامش جان، شما خوبی خانومی؟

 این رفتار صمیمی رو دوست دارم. سری تکون می دم و می گم:

 ـ ممنون...

 یه لحظه می مونم چی صداش کنم که می گه:

هم مثل پارمین به من بگو پری جون. البته اگه دوست داری. همه می دونن منو اگه به اسم کوچیک صدام کنن ـ تو 

خیلی هم خوشحال می شم. این عروس خوشگلم هم از همون اول که اومد تو پری جون پری جونش از دهنش 

 نیفتاد. با همین کارها هم تو قلب من جا شد.

 رفتار شاد و خوبش تو قلب همه جا پیدا می کنه. ـ چشم پری جون. پارمین با این

 پارمین با شنیدن این حرفا دست می ذاره رو قلبش و می گه:

 ـ وای خدا، قلبم. یکی منو بگیره االن غش می کنم و می میرم. خدایا من و این همه خوشبختی محاله.

 پری جون آروم می زنه به بازوی پارمین و می گه:

 خه! ای وای خاک عالم، یادم رفت و شما رو سر پا نگه داشتم. بشینید تو رو خدا.ـ جنبه هم نداره آ

پارمین بازوم رو می گیره و هر دو به سمت مبل ها می ریم. لبخند روی لب های هممون جا خوش کرده. نگاهم رو 

گفتن سالم همزمان به می چرخونم تو هال و به پری جون که بدو بدو تو آشپزخونه در حال رفت و آمده می رسم. با 

 سمت چپم نگاه می کنم.

 ـ سالم دخترا. خوبید؟ شما سمانه و شما سمیرا. درسته؟

 هر دو سر تکون می دن. همون موقع پری جون می یاد و جلومون یه سینی چای می گیره.

 ـ بخورید که تو این همه نیمه سرد می چسبه.

سرد باعث می شه برای لحظاتی چشمام رو ببندم. طعم چای گیالن  لذت اون چای تو اون به قول پری جون هوای نیمه

 رو هر جای دنیا هم که باشم، می تونم بفهمم. پارمین یواش می گه:

 ـ چایی که مامان براتون گرفته س؟

 پری جون چای رو بو می کنه و می گه:

 ـ آره، دستش درد نکنه. چای خوش رنگ و بوییه!

خواد به گیالن برم. تصمیم می گیرم تو اولین فرصت برم به شهری که چند ساله شده جون دلم یهو می گیره. دلم می 

 و دلم.

 از جام بلند می شم و چای نصفم رو هم تو دستام می گیرم.

 ـ بچه ها کجا می تونیم درس بخونیم؟

 هر دو قیافه هاشون کج می شه و می گن:

 ـ ای خــــدا!

 پری جون بهشون می توپه.
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ه ها! زودتر راه رو به رامش نشون بدین. بخاطر شماها اومده، پس استفاده ی مفید رو از وقتی که باهاش می ـ بچ

 گذرونید بکنید. زبان برای شما و آیندتون مفیده؛ پس اذیت نکنید.

ها که با بی بچه ها با گفتن چشم راهی یکی از اتاق می شن، منم با اجازه ای می گم و دنبالشون راه می افتم. به بچه 

 "دانشجوی مملکت و این همه تنبلی؟  "میلی راه می رن نگاه می کنم و با خودم می گم: 

 

**** 

در خونه رو که باز می کنم، پرهام رو می بینم که داخل ماشین نشسته. از آخرین باری که دیدمش، یک هفته می 

از پرهام فقط کفش هاش رو دیدم؛ البته درس برام گذره. یک هفته ای که پرهام دیر اومد و زود رفت. هفته ای که 

وقت آن چنانی نمی داد که پیگیر چراهای ذهنم باشم. نگاهی به پارمین که لبخند زنان با پری جون صحبت می کنه 

می اندازم و دوباره به پرهام خیره می شم. با دیدن ما از ماشین پیاده می شه و به سمت پری جون برای احوال پرسی 

 د. برمی گردم سمت پری جون و می گم:می یا

 ـ با اجازه ی شما.

 ـ قربانت دخترم. خیلی زحمت کشیدی. ببخش اگه مبلغ کمی رو...

ـ نه، این حرفا چیه؟ مبلغ پیشنهادی شما از اون چه که من فکر می کردم بیشتره. اصال هم ناراضی نیستم. بودن با این 

 دو تا دختر گل باعث خوشحالی منه.

ها به سمتم می یان. اول سمیرا و بعد سمانه منو تو آغوش می کشن و بوسه های روی گونم گرمم می کنه. بچه  بچه

ها شاید نیم ساعت اول کسل و خنده دار به درس گوش می کردن؛ اما با روش هایی که بهشون یاد می دادم، اون قدر 

مین االن قول جلسه ی بعد رو گرفتن تا زبان خوب به درس گوش کردن که باعث شد خستگی تو تنم نمونه و از ه

رو خوب و قوی یاد بگیرن. بوسه هاشون رو با بوسه ای گرم جواب می دم و این بار که برمی گردم؛ پرهام و پارمین 

 رو سوار ماشین می بینم. با دیدن پارمین تو صندلی عقب می گم:

 ـ وا؟! این کی سوار شد؟ چه واسه خودش چشماشم بسته.

 جون می خنده و می گه: پری

 ـ این دختر عادتشه. ظهر نخوابه این جوریه. ظهر با من حرف می زد همش خمیازه می کشید.

کنار پرهام می شینم و اونم با زدن بوق راه می افته. صدای موزیک آرومی فضای ماشین رو پر کرده. خورشید به 

 سمت مغرب می ره. نگاهم رو به پرهام می دوزم.

 خوبی؟ مرسی که اومدی. ـ سالم.

لبخندی می زنه و سری تکون می ده. احساس خوبی تمام وجودم رو گرفته. این حس مفید بودن رو دوست دارم. 

 دست می برم تو کیفم و می گم:

 ـ این سی دی رو می ذاری.

ه بی دلیل چشمی می گه و من فکر می کنم چرا این قدر ساکته؟ چراهای زیادی تو سرم می چرخن. چراهایی ک

 دوست دارم به جوابشون برسم. دلم می گیره برای پرهام شیطون و شری که لبخنداش هیچ وقت نمی رن.

 ـ پرهام چیزی شده؟

 برمی گرده سمتم.
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 ـ نه، چی می خوای بشه؟

 دستم رو بی هدف تکون می دم و می گم:

 ـ خوشحال نیستی؟

 لبخند نیم بندی می زنه و می گه:

 نداره. دل آدمیه دیگه! بی هوا می گیره.ـ دلیل خاصی 

 سری تکون می دم و می گم:

 ـ هر وقت این جوری شدی، هر چی که تو دل و ذهنت می یاد بنویس. نوشتن همیشه به آدم کمک می کنه.

 سکوت می کنیم. یه سکوت نچسب و پر از رنگ های تیره ی مشکی و نوک مدادی.

 ـ رامش خستم.

 .لبم رو گاز می گیرم

 ـ از چی؟

ـ از این زندگی تکراری که برای خودم ساختم. از این که هر روز هلک هلک برم مغازه و بعد بیام خونه و تارا رو 

گاهی خواب و گاهی بیدار ببینم خستم. دلم هیجان می خواد. یه هیجان مثبت. یه هیجان شیرین که تلخ خند هام رو 

 بکنه قهقهه. یه هیجان مثل بودن کسی.

 ی دونم چرا، ناخودآگاه فکرم می ره سمت ترانه. مردد می گم:نم

 ـ دلت... تنگ شده؟ خب... ترانه...

ـ نه، من دارم سعی می کنم بهش فکر نکنم. به ترانه فکر کردن جز عذاب برام هیچی نداره. عذاب این که بخاطر 

 .پول پس زده شدم. دلم وجود یه نفری رو می خواد که... پــــوف! ولش کن

 ـ نه، من که دارم بهت گوش می دم. خب اون یه نفری که می خوای، چرا بهش نمی گی؟

 زمزمه وار می گه:

 ـ بهش بگم؟ خب اون منو دوست نداره.

 متعجب می گم:

 ـ از کجا می دونی؟ مگه ازش پرسیدی و بهت جواب رد داده؟ هوم؟

 چشماش رو به جلو می دوزه و می گه:

 می دونم که دوستم نداره.ـ نه، نگفتم. اما 

 ـ نداره؟ هیچ وقت قضاوت بیهوده نکن. هیچ وقت. تو بهش بگو، شاید اون دوستت داشته باشه.

 ـ خب... چه جوری؟

 دست می کنم تو کیفم تا به گوشیم نگاهی بیاندازم. پیدا نمی شه.

 ـ چی، چه جوری؟

 ـ یعنی چه جوری بهش بگم دوستش دارم؟

 لبخند و مسخره وار می گم: خندم می گیره. با

 ـ خیلی ساده، جلوش رو می گیری، آروم نگاهش می کنی و می گی دوستت دارم.
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ماشین متوقف می شه. کنار خیابون. نگاهم رو به چهرش می دوزم و بعد با فکر این که می خواد کاری کنه، بین وسال 

 زیاد تو کیفم دنبال گوشی کوچیکم می گردم.

 اه کن.ـ رامش به من نگ

 نگاهش می کنم و می گم:

 ـ چیزی شده؟ حرف بدی زدم؟

 ـ نه! فقط... چیز... رامش من... من دوست دارم.

 سکوت کن "

 بگذار در همان اندیشه که بودم بمانم

 به سان کودکی که در بی خبری خود، خوشحال است و گرم دنیا و اسباب بازی هایش.

 دنگذار بتی که از تو ساختم خراب شو

 دوستت دارمت شد

 تبر ابراهیم و بت اعتمادم را شکست.

 "سکوت کن. 

 چـــ... 

دستام داخل کیف خشک می شن. گوشی هنوز تو کیفمه و من فراموش کردم برش دارم. چی می شنوم؟ خــــدا یه 

 بار دیگه دکمه ی بازگشت رو بزن تا برگردم. خدا خواهش می کنم.

 ـ چی؟ پرهام...

رو به صورتش می دوزم. تو عمق چشماش تازه تازه می فهمم چه خبره!؟ چشم هایی که باید بیشتر از این  نگاه ماتم

 بهش دقت می کردم. لب هام باز می شه. هضم حرفی که شنیدم سخته.

 ـ این درو بزن.

 نگاه خسته ای به من می اندازه و می گه:

 ـ رامـــش، بذار حرف بزنم.

دم کنه. دستم رو می برم جلو و می ذارم روی لب هاش. لب هایی ازش اون حرف در بغض صداش می خواد نابو

اومده. می خوام مجبورش کنم سکوت کنه. نگاهش به دست لرزونم که می افته سکوت می کنه. به دست لرزونی که 

 روی لبشه.

 ـ خواهش می کنم.

باز شدن قفل زندانه. در رو باز می کنم. بی اون دست می بره و دکمه ی قفل رو می زنه. تیک باز شدن در، مثل تیک 

که فکر کنم پارمین خوابیده چقدر نگرانم بشه. بی اون که بخوام به رامش گفتن های پرهام توجه کنم. بی اون که 

 "اشتباه شنیدم. من به اونا اطمینان دارم.  "بفهمم زمان چطور می گذره راه می افتم. دلم می خواد ساده لوحانه بگم: 

 دلم می خواد جیغ بکشم از این حال داغون. دلم می خواد بغض کنم. دلم خیلی چیزا برای حالم می خواد. حالی که...

 چـه دردی دارد ! "

 وقــتـی

 حــالـم
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 "در واژه هــا هــم نمــی گنـــجـد! 

**** 

د ببرم اتفاقات امروز رو. صندلی سرد چشمام رو می بندم و بازوهام رو محکم تو مشتم می گیرم. فشار می دم تا از یا

و آهنی پارک هم منو مجبور به بلند شدن نمی کنه. خانواده های زیادی توی پارک زیرانداز انداختن تا یک شب 

خنک پاییزی رو تجربه کنن. یه شب از اواخر ماه پاییز. سرم رو کمی کج می کنم و به بچه های کوچیک خانواده ای 

ه می شم. بچه هایی که شاید می تونستم داشته باشم. با بابک. دوباره حرف پرهام تو گوشم که در نزدیکی منن خیر

زنده می شه. خدایا سرم داره منفجر می شه. نگاهم رو از خانواده می گیرم و دوباره راه می افتم. این بار به سمت 

ه چشم و بعد به گونه هام باز می خونه. خسته و داغون. چشمام تو کاسه می چرخه و اشک بعد از چند ساعت راه ب

 کنه. صدای پسری که همراه با دوستش از کنارم رد می شن، باعث می شه اشکام رو پاک کنم.

 ـ خانومی کی اوفت کرده؟ می خوای بیای بغلم؟

 زهرماری زیر لب به سمتش می فرستم و به شدت گام هام اضافه می کنم.

صد خونه رو بهش می گم. سرم رو تکیه می دم به شیشه و به حرکت تند برای اولین سواری دست تکون می دم و مق

آدم ها و نور شدید مغازه ها نگاه می کنم. افکارم نامنظم جهش می خوره. به تمام حمایت هایی که از من کرده. به 

و  "خت. دلش برات سوخته بدب "تمام رفتارهای مهربونش. بی رحمانه ترین فکر، جایگاه پادشاهی رو می گیره. 

چقدر من از این جمله بدم می یاد. از جمله ای که حس حقارت بهم می ده. از جمله ای که دلم رو به آتیش می 

 کشونه.

گوشیم بیش از هزاران بار زنگ خورده و من هر بار با بی توجهی تمام، تنهایی رو فقط با زنگش و ویبره هاش قسمت 

اس ام اس و یک عالمه زنگ. باز پرتش می کنم تو کیفم. بی اون به  کردم. از توی کیفم خارج می کنم. یک عالمه

مقدار اونا توجه کنم. مقداری که اگرچه یه عدده؛ اما با تمام وجود می دونم که عمق نگرانی اونا رو می رسونه. خودم 

 اریم که تو ذهنمن.هم نگرانم، داغونم. میون برزخ تنهاییم گیر کردم. میون دردهایی که به جونم افتاده. اسیر افک

 ـ خانم رسیدیم.

نگاهم رو به کوچه ی تاریک می دوزم و دست می برم تو کیفم. با سری سنگین ده تومن از تو کیفم خارج می کنم و 

بعد از این که از میون قفل انگشتام به دست مرد می رسونمش، از ماشین پیاده می شم. نگاهم رو به زمین می دوزم و 

 رم.به سمت خونه می 

 ـ آبجی پولت؟

 دستی تکون می دم و می گم:

 ـ برای خودتون.

به خونه که می رسم، چراغ پارکینگ رو روشن می بینم. کلید می اندازم. هیچ کس تو پارکینگ نیست. آسانسور روی 

گردم  طبقه ی دو گیر کرده. دکمه ی آسانسور رو می زنم که یهو دستی روی شونم باعث می شه تو جام بپرم. برمی

 عقب. اخم می کنم. بغض می کنم، داغون می شم.

 ـ ولم کن.
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دست می ذاره روی لبم. مثل خودش نگاهم به سمت دستش می چرخه. دو قطره اشک چشمم باعث جاری شدن 

اشک های چشم اون می شه. مظلومیم. هر دو. من به پای عشقی می سوزم که داشتم و اون به پای که عشقی که تازه 

 ورده! دستش رو از روی لبم برمی داره. قطره های اشکم رو پاک می کنم. چشمام رو به زمین می دوزم.به دست آ

 ـ کجا بودی لعنتی؟ دلم هزار راه رفت.

 ـ فراموش کن که چه حرف هایی به هم زدیم.

 قطره های اشک دوباره نافرمانی می کنن. شورش می کنن. می ریزن. از چشم من و از چشم اون.

 رای چشم هایمب "

 نماز باران بخوانید!

 این اشک های لعنتی

 امانم را بریده اند.

 درک نمی کنند غرور چیست

 بی هوا نابود می کنند

 "تا از حصار چشمانم رها شوند. 

 صداش انگار از فرسخ ها دورتر به گوشم می رسه.

 ـ نریز. نریز اون اشکا رو.

چی بذارم؟ چی بذارم رو این بال که هم منو، هم اونو داغون کرده؟ دهنم باز می خدایا این چه بالیی بود؟ اسمش رو 

 شه. از میون اصوات بی صدای تو گلوم یه کلمه کامل به گوش می رسه.

 ـ چـــرا؟

 سرش رو پایین می اندازه. یه کم مکث و می گه:

 ـ عشق چرا نداره. اونم عشق من که از خیلی قبل ریشه زده. سوال نکن.

 ـ خیلی قبل؟ خیلی قبل یعنی کی؟ یعنی چه موقع؟ از چه زمان؟

خب این ها هم که شد سوال. سوالی که براش جوابی از پرهام به گوشم نمی رسه. باید برم. می خوام بچرخم. می 

 خوام دور بشم. من این عشق رو نمی خوام. دستاش رو حصارم می کنه.

 ـ پرهـــام، لعنتی ولم کن، بذار برم.

بذار باهات حرف بزنم. بذار توضیح بدم. نمی خوام چرا بگم و از چیزی بگم که خودم نمی دونم و پشت سر هم  ـ

 دروغ ببافم. فقط بذار از اون واقعیتی که یه عمره داره قلبم رو فشار می ده بگم.

 یه مکث، یه بغض. یه فاصله که بین من و اون ایجاد می شه.

 ـ بعد اگه خواستی برو.

 جام روی زمین می شینم.سر 

ـ اولین بار نمی دونم چطور شد که دلم خواست این رابطه ها بیشتر بشه. اسمش رو گذاشته بودم دیدن دوباره ی زن 

 و شوهری که با آدم خیلی جورن، عاشقن، خوبن، مهربونن.

 چشمام رو می بندم.
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دی و منی که می سوختم و هر بار خودم رو یه ـ مالقات های بعدی عشقم خالصه شد به تو. تویی که عاشق بابک بو

جور تنبیه می کردم تا عشقت رو از قلبم بیرون کنم. با سیگار، با چاقو. با درد، با زجر. با نگاه نکردن به تو. اما این که 

ر در کنارت بودم هم خودش کلی بود برام. نمی دونم، شاید تاوان همین بود که زنم جلوی چشمم عاشق یه مرد پولدا

 شد و رفت. شاید واسه همین بود که االن باید بشینم جلوی چشمت و بهت اعتراف کنم، التماس کنم...

 نگاهم رو به چشماش می دوزم که قفل شده روی صورتم.

ـ نمی خواستم این قدر ناگهانی بهت اعتراف کنم. می خواستم آروم بشی، مرگ بابک برات کم بشه، عشقش رو فقط 

 ی و بعد یه روز که آروم بودی بهت اعتراف کنم و تو هم کم کم عاشق بشی.تو قلبت نگه دار

 اشک هام دیگه نمی ریزه. نگاهم این بار به دستاشه که تو هم قفل شده.

ـ گاهی میون نمازهایی که می خوندم، خوشبختیت رو خواستم، گاهی به اوج رسیدنت رو. گاهی خیر خواستم برات. 

می به این بزرگی تو دلت بشینه. نخواستم این قدر شکننده بشی. گفتم این عشق تا به ابد اما خدا شاهده نخواستم غ

تو دلم می مونه. گفتم هر طور شده با ترانه زندگی می کنم و چشمم رو روی این می بندم که زندگی بی تو سخته. 

من کجا و تو کجا؟ با خودم می چشم می بندم روی این که تو رو دوست دارم و با خودم می گم این عشق احمقانه س. 

گفتم زندگی یعنی عشق. عشقم یعنی خوشبختی معشوق. خوشحال و شاد بودنش. تو خوشحال بودی، منم... 

خوشحال. از مامان می پرسیدم رامش کجاست؟ چه می کنه؟ البته با شوخی. شوخی هایی که مامان از عشق پسرش 

مان رو به شک نمی انداخت. خبر فوت بابک که اومد، منم با تو هیچی نفهمه. بی معرفت هایی که بهت می گفتم ما

شکستم. این که از مامان می شنیدم از جلوی در اتاق بابک تکون نمی خوری و هر کی که بهت دست می زنه جیغ می 

کشی منو هم داغون کرد. این که فکر کنم بابک نیست و تو داری عذاب می کشی منو هم شکوند. تازه تازه اوایل 

درگیری های من و ترانه بود. سر پول. این همه این ور درس خونده بودم، نمره ی اول کالس بودم، بعد باید توی 

تعمیرگاه عموش، زیر توهین تحقیرهای مختلف آب می شدم. این که ترانه بعد از اون همه زندگی بهم بگه از من بی 

 لیاقت تر ندیده خیلی سخت بود.

مه اتفاق یه جا برام ناممکنه. سخته به اون چیزایی که می گه فکر کنم. سخته. نگاهم تحمل این همه حرف، این ه

دوباره می رسه به چشماش. چشمایی که یه حس عجیبی توشه. یه جور حسرت و آرزومندی. به فک منقبض شده از 

د. بلند می شه. دو خشمش. به مشت های گره کردش. پوفی از ته دل می ده بیرون پر از حسرت. پر از غم. پر از در

قدم می یاد جلو. نزدیک به قدر یه قدم با من. دست می یاره سمت صورتم. شالم رو روی موهای به هم ریختم می 

 ذاره. آروم می گه:

ـ من عاشق پوششت نشدم، عاشق تیپت نشدم. عاشق این ظاهر نشدم. من عاشق قلبی شدم که با همه یار بود. عاشق 

دش رو بخاطر صورت زیباش نگرفت. تو برای من زیبایی دختر شمالی. برای من همه زنی شدم که هیچ وقت خو

 چیزی. زندگی منی. من یه روزه و هوس وار عاشق نشدم که به این زودی می گی فراموش کن.

چشماش رو می چرخونه تو صورتم. بی حسم. دلم می خواد با مشت بکوبم به سینش. دلم می خواد جیغ بکشم. دلم 

 د هزار تا کار بکنم و نمی تونم. چرا این طورم؟می خوا

چشماش رو می بنده. چشمام رو می بندم. نفس های گرمش به صورتم می خوره. آروم می خونه. چهار بیت. چهار 

بیت از فروغ. فروغی که بیت بیتش زندگی منه. اما انگار یکی هم مثل من، شب هاش رو با غم و شادی های فروغ 

 تقسیم کرده.
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 دانی از زندگی چه می خواهم؟ـ 

 من تو باشم، پای تا سر تو

 زندگی گر هزار باره بود

 بار دیگر تو، بار دیگر تو.

 چشمام رو همین جور بسته نگه می دارم.

 ـ پرهـــ...

 ـ هـــیش! هیچی نگو. فکر کن. فکر کن.

واد زمان بیشتری رو بگذرونه. صدای می ره و من تو آغوش سرد زمین سرم رو روی پاهام می ذارم. انگار می خ

پاهاش که روی پله ها کشیده می شه، باعث می شه چشمام رو باز کنم. تموم حجم بزرگ حرفاش یهو تو قلبم، توی 

 "عمیق نفس بکش رامش. بزرگ نفس بکش. بزرگ.  "روحم، توی وجودم جمع می شه. نفس می کشم. 

 

**** 

از می کنم. مهر و جانماز رو جمع می کنم. خلوت خودم با خدا رو تموم می کنم. چشمای پر از خون و پر از دردم رو ب

تن خشک شدم رو تکون می دم. خشک و سنگین از جام بلند می شم و نگاهم رو می دوزم به پهنه خورشید و آفتابی 

دست می برم ساک که داره انوار طالیی رنگش رو روی زمین سخاوتمندانه پهن می کنه. خالیم از هر بغض و اشکی. 

رو برمی دارم. نگاه دوباره ای به اتاق می اندازم و لباسم رو تنم می کنم. در رو باز می کنم. برگه رو از روی میز برمی 

 دارم. یه برگه شامل سه کلمه.

 "بذار فکر کنم.  "

ن نگاه می کنم. یک بار به چند قدم بیشتر نمی رم که یه کم عذاب وجدان می گیرم. برمی گردم و و یه بار دیگه به مت

خودم اطمینان می دم که همون دو جمله کافیه و اونا می تونن به گوشیم زنگ بزنن. بعد به سمت آسانسور می رم. 

تند دکمه رو می زنم و بعد از باال اومدن کابین سوارش می شم و می رم پارکینگ و سعی می کنم چشمام رو، روی 

 ه نگاهم می کنه بردارم. چشم هایی به حالت چشم های پرهام.دری که انگار چشم درآورده و خیر

 

**** 

 ـ مسافرای رشت سوار شن. مسافرای رشت. بدو ببینم.

 بلیت رو تو دستم جا به جا می کنم و به سمت اتابوس می رم. جوون کم سن و سالی با دیدنم می گه:

 ـ رشت؟

 ـ بله.

 ـ بفرما باال.

 م:کمی من من می کنم و می گ

 ـ می شه منو کنار یه مسافر خانوم بشونی؟

 نگاهی به صورت خستم می اندازه و می گه:

 ـ تنهایی؟ بفرما. بلیت و ساکت رو هم بده.
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بلیت و ساک رو تحویلش می دم و اون بعد از جا به جا کردن ساک، خودش جلوتر می ره داخل اتوبوس. یه نگاه به 

 ه شماره ی من و یه دفعه می گه:ردیف صندلی ها می کنه و یه نگاه ب

 ـ اون جا، بریم اون جا.

دو تایی می ریم سمت صندلی ها. با یه آقایی صحبت می کنه و اون از جاش بلند می شه و نگاهی به من می اندازه. 

چشمام رو به کف زمین می دوزم و بعد از خالی شدن صندلی کنار پنجره، کنار زن می شینم. زن سرش رو خم می 

ه و چیزی به مرد می گه. ترجیه می دم نگاهش نکنم و سرم رو به شیشه تکیه می دم. با نگاهی به فضای ترمینال کن

چشمام رو می بندم. سعی می کنم بی خوابی که از شب گذشته و حرف های پرهام گرفتم رو کمی جبران کنم. البته 

 اگه خواب بخواد به چشم هام راه پیدا کنه. اگه...

 

**** 

قدر می گذره رو نمی دونم؛ اما با صدای زنگ گوشیم از جا می پرم. نگاهی به شماره می اندازم. همون طور که پیش چ

بینی می کردم خاله س. البته تلفن خونه ی اونا. جواب نمی دم و گوشیم رو می ذارم روی سایلنت و چشمام رو به 

کاش زندگی منم بی هیچ مشکلی ادامه پیدا می کرد. خسته جاده می دوزم. جاده ای که بی هیچ وقفه ای ادامه داره. 

شدم از این همه گره که گاهی شباهت خیلی زیادی هم به گره کور دارن و به جای این که باز بشن بسته می شن و 

گند می زنن به کل زندگیم. اگه جراتش رو، دلش رو، روحیش رو داشتم، می رفتم به جایی که هیچ کس نباشه. برای 

 مدت کوتاه هم که شده خودم باشم و خودم.چند 

 اتوبوس بعد از لحظه ای می ایسته.

ـ خانوما و آقایون، می تونید برای غذا و نماز پیاده بشید. فقط زود که باید تندی بریم. نیم ساعت دیگه همگی این جا 

 باشید.

ی به فضای کثیف رستوران می دلم ضعف می ره. از اتوبوس پیاده می شم و بعد از شستن دست و صورتم نگاه

اندازم. دلم نمی یاد چیزی از این جا بخورم، بنابراین به یه کیک و ساندیس رضایت می دم. روی سکوی جلوی 

رستوران می شینم. ویبره ی اعصاب خرد گوشی مجبورم می کنه گوشیم رو نگاه کنم. این بار دکمه ی کال رو می 

 پشت خطه حرف بزنه.زنم. حرف نمی زنم تا خود اون کسی که 

 ـ رامـــش؟

 صداش گرفتس. حرفی نمی زنم.

 ـ حق من این بود نامرد؟

 بغض نمی کنم. گریه نمی کنم. حتی ناراحت هم نمی شم. من به خدا سر نماز قول دادم. به خودم قول دادم.

ی... اصال. تو کجایی؟ حرف ـ یه جمله ی کوتاه حرف من بود؟ باید فکر کنی؟ نمی تونستی خونه فکر کنی؟ نمی تونست

 بزن.

ـ حق تو، می تونست خیلی چیزا باشه پرهام. حق تو می تونست جیغ کشیدن سرت و چک زدن تو گوشت باشه. فکر 

 کنم همون جمله ی کوتاه به اندازه ی کافی واضح بود.

 ـ آخه...
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ش ترحمه، تو وضعیتی که من... ـ پرهام تو وضعیت من و تو، تو وضعیتی که من می دونم هر محبتی درصد بیشتر

 من... خستم پرهام. چرا نمی فهمید؟

 ـ تو چرا نمی فهمی؟ کی گفته هر محبتی رو می شه تو بخش ترحم جای بدی؟ هان؟

 یه نفس عمیق می کشه و می گه:

 ـ باشه، فکر کن. فکر کن و بعد... فقط برگرد. قول می دم...

 نفس رو فوت می کنه.

 .. اَه لعنتی!ـ قول می دم اگه.

 دو تا نفس عمیق دیگه و بعد می گه:

ـ خدا به همرات باشه... رامشم. دیگه از این نمی ترسم که بخوام تو دلمم که شده، حداقل برای من باشی. این 

 کمترین حق منه که تو قلبم جات رو نگه دارم.

 ی بندم.و گوشی رو قطع می کنه. یه نگاه به گوشی می اندازم و بعد چشمام رو م

 این روزها "

 بزرگ شدم. غم های و درد هایم

 با من رشد کردند و بزرگ شدند.

 اما

 دلم برای لبخند هایی که در آلبوم کودکی هایم جا گذاشته ام

 "تنگ شده است. 

**** 

دم؛ اما قدم به خاک جاده می ذارم. خاک گیالنم. خاک سرزمینی که اگرچه چند سالی بیش نیست که توش زندگی کر

این قدر منو به خودش جذب می کنه که حاضرم بگم این جا وطنمه. این جا شهریه که محبت مردمش اون قدر جذبم 

می کنه که دلم می خواد هر جای دنیا که پا می ذارم از مردمش بگم و از عشق و محبتشون فریاد بزنم. صدای سنگ 

م، بی اون که توجه کنم به حرف های پرهام. نفس می ها و خاک و بوی بارونی که ریخته روی خاک. نفس می کش

کشم، بی اون که فکر کنم به حرف های عمه. نفس می کشم هوای این خاک بزرگ و عزیز آریایی رو. دلم می خواد 

بوسه بزنم به خاکی که محبتش سال به سال کم نمی شه. بوسه بزنم به خاکی که گوشه گوشه ی روحم اسمش رو 

 فریاد می زنه.

نوز دارم به طبیعت جاده نگاه می کنم که صدای ماشین می شنوم. نگاهم رو می دوزم به جلو و یه لبخند روی لب ه

هام می شینه. دایی طبق معمول هر روزش داره می ره آژانس. به ساعت نگاه می کنم. نزدیک به چهاره. این موقع 

ه و بره تا کمی مسافر جا به جا کنه. با دیدن من با چایش رو خورده و حاال داره می ره پیش دوستاش تو آژانس بشین

 تعجب می ایسته.

 ـ سالم می گل خواخورزه. اَرا چی کنی الکـــو؟ ) سالم خواهرزده ی گلم، این جا چه کار می کنی دختر؟ (

 به تقلید از خودش و به سختی می گم:

 ـ سالم می گل دایی.

 یه فکر می کنم و بعد می گم:
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به من نیومده این کلمات سخت رو تکرار کنم. اومدم خونه دایی جون. وای، خیلی خستم. دارم می میرم از ـ ای بابا، 

 خواب.

ـ تی اِصالتهَ حِفظَ کُن زَی، اَن همه کتاب خوانی، ایته ذَرَم تی زَبانه مادریه تقویت بکُن. بوشو تی جان قوربان. تی پیِر 

ه، این همه کتاب می خونی، یه ذرم زبان مادریت رو تقویت کن. برو مارَ سالم برسان. ) اصالتت رو حفظ کن بچ

 قربونت برم، به پدر و مادر سالم برسون. (

با لبخند بوسه ای روی گونش می کارم و ساکم رو بلند می کنم. دعای خیرم رو هم پشت سرش می فرستم. از االن 

 تا شب باید این لبخند روی لبم بمونه.

 من هر چه در ظاهر گذاشته ایاین جا در دنیای  "

 همان دیدنیست.

 هیچ کس به غمی که از پشت ظاهرت

 فریاد کمک سر می دهد

 نگاهی نمی کند.

 "چشم های دلشان همگی نابیناست. 

 زنگ در رو که می زنم، مامان بعد از تاخیر با صدای خسته ای می گه:

 ـ کـــیه؟

 ـ مامان جون باز می کنی؟

 ای نمی یاد و بعد می گه: صداش چند لحظه

 ـ رامش تویی؟

 ـ خودمم. باز می کنی بیام تو منو ببینی؟

 ـ وای خدای من، بیا تو مادر. دلم برات تنگ بود عزیزم.

مادره دیگه، فاصله ی دیدارمون هم اگه دو روز باشه، روز سوم دلش برای بچش تنگ می شه. ساک رو می برم 

یچ تماسی از خاله یا پرهام نداشتم. هر چی هست خاله می دونه که دیگه زنگ نزده. داخل. بعد از اون تماس دیگه ه

در رو که می بندم، مامان رو سر پله ها می بینم. خدای من، دلم برای این پله ها لک زده. دلم برای این خونه و این 

درخت های میوه ی تو حیاط. به کندوج دوست داشتنی تنگ شده. برای حصار و باغ پر از لوبیا و سبزی مامان. برای 

سمت مامان تقریبا پرواز می کنم. دستاش رو برام باز می کنه و می یاد پایین و من تقریبا خودم رو تو آغوشش می 

 اندازم. بوسه ها روی گونه هاش می ذارم و می گم:

 ـ دلم برات یه ریزه شده بود.

 بنده می یاد.صدای بابا در حالی که داره دکمه های پیراهنش رو می 

 ـ کی بود آذرنوش؟

 با دیدن من لبخندی می زنه و می گه:

 ـ سالم دخترم.

 مثل همیشه آروم و متین و دوست داشتنی.
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می دوئم می رم باال و خودم رو تو آغوشش می اندازم. انگار نه انگار تا همین االن داشتم از خستگی جون می دادم. 

 نبعی از انرژیه. بابا هم مثل همیشه پیشونیم رو می بوسه.دیدن دوباره ی این دو نفر برام م

بعد از یه کم حرف زدن به اتاقم پناه می برم و وقت می کنم کمی خودم باشم. سعی می کنم نه به آیینه نگاه کنم، نه 

 به گوشیم و نه به چیز دیگه ای. دلم ساعت ها خواب و ساعت ها بی خبری می خواد.

 

**** 

پرده ی اتاقم و هوای تاریک بیرون می افته، تازه می فهمم خیلی خوابیدم. تو جام می شینم. یه خمیازه چشمام که به 

بلند می کشم و سعی می کنم کل خستگی که به تنم افتاده رو بیرون بفرستم. موهام رو می بندم و از جام بلند می 

ا روشنی برق هم پرده های خونه رو کنار بزنی و شم. پرده ی اتاق رو کنار می زنم. خوبی روستا اینه که می تونی ب

نگران دید زدن یه همسایه ی فضول نباشی. به ساعتم نگاه می کنم. هشت غروب. گوشیم رو برمی دارم. هیچ اس ام 

 اس یا زنگی. خوبه. یه نفس راحت می کشم. شماره ی شیرین رو می یارم. دو تا بوق تا شیرین جواب بده.

 ق تنبل خودم.ـ سالم به رفیق شفی

 ـ سالم، تنبل خودتی. خوبی؟

 ـ اصال جواب رو که باید بدی. جواب ندی می میری اصال. امروز چرا نیومدی؟

 ـ چند روز نمی یام. اگه می تونی جزوه ها رو کامل و دقیق و خوش خط و خوانا و تمیز بنویس.

 رفتی تو؟ـ وا؟! اگه چیز دیگه ای هم مونده بگوها! اصال بگو ببینم، کجا 

 ـ شمالم.

 جیغی می کشه و می گه:

 ـ چـــــــی؟ شمال؟ چرا؟ چطور؟ یهویی؟

 حرف خودش رو به خودش تحویل می دم.

 ـ وا؟! اگه چیز دیگه ای هم مونده بگوها! دوست داشتم، دلم تنگ شده بود.

 ـ خب خره، چند وقت دیگه می شد فرجه های امتحان. اون موقع می رفتی.

واد بگم چرا نتونستم صبر کنم؛ اما سر و ته مکالمم رو با چند تیکه و تعارف به هم می یارم و از اتاق می رم دلم می خ

 بیرون. با دیدن کسی که عاشقشم، یهو با خوشحالی می گم:

 ـ وای! مامان زیـــبا!

 

مادر واقعا الیق زن  وقتی بهش می گم مامان زیبا؛ حس می کنم مادر دیگه ای دارم. حس می کنم کلمه ی بزرگ

بزرگی مثل زیباست و اگرچه باردار نبوده و هیچ وقت لذت شنیدن صدای کودک رو نشنیده؛ اما مهر و محبتش رو 

 برای هر کسی مثل خرج کرده. مثل یه مادر. می رم تو آغوشش. بوسه ای به گونم می ذاره و می گه:

 ـ خوبی عزیزم؟

 ـ خوب خوب. عالیم اصال.

حالم خوب است؛ اما تو  "چقدر آسون شده برام. دلم می خواد آروم یه جمله هم به ته حرفم اضافه کنم. دروغ گفتن 

 "باور نکن. 
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سر پایین می اندازم. چون می گن حرف و دروغ آدم از تو چشماش معلومه. کمی بعد مامان از جاش بلند می شه و 

 می گه:

 نمی شه کار کشید. بذارم فردا. ـ من برم شام بذارم. از این گل دختر که امروز

 چشمام رو برمی گردونم و به رفتن مامان خیره می شم که مامان زیبا معنی دار می پرسه:

 ـ چه خبر؟

 می چرخم سمتش. چشماش یه برق عجیبی دارن.

 ـ سالمتی.

 چه چه می کردی؟ ـ اون که تو اخبار همه هست؛ خبرهای دیگه. از تهران بگو. از همسایه هات، از این که اون

 شصتم خبردار می شه که مامان زیبا یه چیزایی رو می دونه.

 ـ خبر خاصی نیست. هر چی هست بعد از این چال می شه و دیگه صداشم در نمی یاد.

 یه چیزی تو وجودم خبر از چیزی ضد این حرف می ده. انگار دیوار مقاومت از پای بست داره ویرون می شه.

 انی که پیر بشی و تنها بمونی؟ـ تا کی؟ تا زم

ـ بس کنید. این حرف رو انقدر تو گوشم تکرار کردن که دارم خل می شم. اصال... اصال... من برای فرداهام، همون 

 فردا فکر می کنم.

ـ د اشتباه می کنی. برای فرداهایی که دارن می یان باید همین امروز فکر کنی. دوست داری تا عمر داری مثل من 

ا بمونی؟ بذار اصال بهت بگم. مامانت همه چیز این خواستگاری رو می دونه و به منم گفته. از حال تو هم معلومه تنه

 که می خوای به این خواستگاری جواب منفی بدی.

 ـ کی به مامان گفته؟

مین چند ساعت ـ مادر جناب آقای خواستگار. زنگ زده از گندی که پسرش زده به مامان دختر که شما باشی گفته. ه

پیش که شما رفتی خوابیدی. خب داشتم می گفتم. آینده ی تو رو ترسیم کنیم. جواب منفی می دی. این آقای 

خواستگار هم بعد ازچند بار ناامید می شه و می ره. بعدم شما مثل بنده، تا آخر عمر زندگی مجردی رو در پی می 

پدرت هم دور از جونشون می رن پیش خدا. همین طور من و  گیری؛ بعدم گذران عمر. یه روزی می رسه که مادر و

بقیه دوستان و آشنایانت. در نهایت تو می مونی و تو و عمرت هم بعد از مدتی به پایان می رسه. رامش، اینه اون 

چیزی که تو می خوای؟ این جوری که قلبت خالی از هر عشق و دوست داشتنی باشه و یه زندگی ای داشته باشی که 

از روزمرگی ها و تکراری بودن ها باشه؟ فکر می کنی من که این جوری دارم حرف می زنم االن پر از خوشبختی  پر

 هستم؟ قلبم هنوزم که هنوز یه کمبود توش داره. یه کمبود به اسم خوشبختی و عشق.

 بره می گم:آهی عمیق می کشه و از جاش بلند می شه. دو قطره اشک از چشمام می ریزه. قبل از این که 

 ـ سخته!

 برمی گرده سمتم.

 ـ چی سخته؟

 سرم رو می اندازم پایین.

 ـ این که یه دفعه بخوام در قلبم رو یه مرد دیگه باز کنم. حس می کنم دارم خیانت می کنم به بابک.

 دوباره می شینه. منو به آغوشش می کشه. همون طور آروم و مادرانه نوازشم می کنه و می گه:
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سی هم نگفت یه دفعه ای یه مرد دیگه رو دعوت کن به قلبت. همه ی ما داریم می گیم به پرهام، یا هر مردی که ـ ک

 خودت قبولش داری فکر کن. زندگی کوتاهه رامش. خیلی کوتاه تر از اون چه که فکر کنی. خیلی رامش.

 

**** 

 ـ مامان، من میرم تو حیاط.

 ـ برو دختری. مواظب باشیا!

 ندی می زنم و می گم:لبخ

 ـ جای خاصی نمی رم که! حیاطه دیگه!

به سمت تختی که بابا تو حیاط گذاشته می رم و بعد از این که روش می شینم، پاهام رو دراز می کنم. هندزفری رو 

هش تو گوشم می ذارم و بی هدف یکی از آهنگ ها رو پلی می کنم و چشمام رو می بندم. آهنگ شادیه؛ اما توجهم ب

نیست. تو افکار خودم غرقم و در کنارش به حرف های بقیه هم فکر می کنم. آهنگ ها پشت سر هم عوض می شن. 

 لحظه ها پشت سر هم می گذرن و من تنها دارم به آدم هایی که پاشون رو تو زندگی من گذاشتن فکر می کنم.

رم می شه بازار، اون هم از نوع سه شنبه باز و اون قدر فکرها پشت سر هم دنبال بازی راه می اندازن که ذهن و فک

محلی. وقتی با صدای مامان که دست روی شونم می ذاره، از جام بلند می شم؛ یهو بلوا می خوابه. از اون شورش 

 ذهنی کاسته می شه و گوش فقط صدای دلنواز مادر رو می گیره.

 ـ جونم؟

 ـ کجایی دختر؟ بیا تو، سردت نیست تو؟

ه! هوا که خوبه. خنکه. تازه از اون پشه های مزاحم بهار و تابستون هم خبر نیست. اگه می شد همین جا می ـ سردم؟ ن

 خوابیدم.

 اخم می کنه و می گه:

 ـ دیگه چی؟ می خوای اتاقت رو اصال بیار این جا.

 شیطون لبخندی می زنم و می گم:

 ـ اینم بد نیست.

 می گم: تا مامان می یاد داد بزنه، با لبخند

 ـ برو مادر من. می یام.

 با همون اخم دوست داشتنیش می ره تو خونه و من هم از جام بلند می شم.

 

**** 

کار این چند وقتم شده نشستن تو هر جایی. یک بار لب رودخونه ی جاری، یک بار وسط زمین های کشاورزی و 

و رو همون تخت، تو حیاط مامان زیبا و جاهای دیگه. اما  نزدیک به آتیشی که برای خودم برپا کردم، یک بار تو حیاط

افکاری که پشت سر هم از ذهنم می گذرن همون افکار تکراری و گاها گریه دار و خنده دارن. مرور گذشته ای که 

پشت سر هم به ذهنم هجوم می یارن و از پسشون هزار هزار حرف و نکته می گیرم. صدای زنگ گوشیم منو از فکر 

 می کشه. زنگ اس ام اس. اس ام اس از پرهام. بیرون

 وقتی تو نیستی شادی کالم نامفهومیست! "
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 و دوستت دارم رازیست که در میان حنجره ام دق می کند

 و من چگونه بی تو نگیرد دلم؟

 "این جا که ساعت و آیینه و هوا به تو معتادند. 

 ی مامان منو از حال خودم بیرون می کشه.هنوز تو شیش و بش پیامیم که پرهام فرستاده که صدا

 ـ رامش بیا بریم تو باغ. می خوام یه کم بهش برسم.

 لبم رو گاز می گیرم و برای مبارزه با افکاری که بعد از اون پیام اومدن از مامان می پرسم:

 ـ چی کاشتی توش امسال؟

تونستم باقالی و سبزی بکارم. االن بریم یه سر بزنیم و  ـ امسال هوا اون قدر که باید سرد نبود، در نتیجه به نفعم شد،

 یه کم هم مادر و دختری حرف بزنیم.

 در دوم که دقیقا پشت ساختمون خونه س رو باز می کنه.

ـ تازگی براش حصار کشیدم. جونم در اومد تا این بابات رو راضی کنم که حصار بکشه. همش باغچه ی خوشگل منو 

 مسخره می کنه.

 ندم.می خ

 ـ تو که بابا رو می شناسی. عادتشه.

لبخندی می زنم. دوباره صدای گوشیم بلند می شه. فکر می کنم دوباره پرهامه که پیام فرستاده. گوشی رو باال می 

 یارم و با دیدن شماره ی یاسمن تندی بازش می کنم.

 "سالم بی معرفت خوش قول. یادت رفت به من چه قولی دادی؟  "

 ت دستم می زنم و جواب می دم.آروم پش

سالم یاسی جون. عذر می خوام. یه چند مدته کارهام به هم گره خورده. قول می دم در اولین فرصت بهت سر  "

 "بزنم. 

جوابش نور امیدی رو به قلبم می تابونه. یه نور که از دعای تو پیامش بلند می شه. حس خنکی تمام وجودم رو می 

 گیره.

 "از همون خدایی که شاهد خوبی هاته، می خوام که مشکالتت برطرف بشن رامش جون. امیدوارم.  "

این که یه نفر بهت بگه خوب خیلی قشنگه. حس می کنی برای طرفت مفید بودی و حس مثبت بودن و قوی بودن 

سمن رو با کل وجودت رو می گیره. مامان می شینه روی زمین و با سبزی هاش مشغول صحبت می شه. منم جواب یا

 یه ممنون عزیزم می دم و گوشی رو کنار دستم می ذارم.

 ـ سالم قشنگای من. به به، چه قدر سبزی هام خوشگلن.

کنارش می شینم و به دستاش که داره بین ترب های رسیده و سالم می چرخه و اون ها رو تو سبد می ریزه نگاه می 

ون چه که خواسته رسیده. یعنی منم می تونم زمانی که سن مامان کنم. به نظر می یاد مادر من تو زندگیش به هر ا

 شدم، با خودم بگم که همه چیز درسته و هیچ مشکلی نیست؟ بگم که خدا من تو زندگیم به همه چیز رسیدم؟

 

**** 
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نار یه مانتو تا سر زانو، روی شلوار دمپا گشاد خونگی مشکی رنگم می پوشم و از پشتی حرکت می کنم تا برم ک

رودخونه. صدای مامان می یاد که می گه زود برگردم و منم با یه باشه خیالش رو راحت می کنم. روز پنجم حضورم 

تو شماله. هوا امروز سرد شده. رودخونه پر خروش جریان داره. روی پل چوبی که اهالی روستا براش درست کردن 

رو روی سرم درست می کنم. هر از چند گاهی به یکی از  می شینم. مثل نردبونه. پاهام رو به سینه می کشم و شالم

اهالی روستا که مثل پارازیت وسط افکارم می شینن و سالم می دن، سالمی می دم و دوباره خیره می شم به جریان 

آب. این چند وقت شب هام خالصه شده تو پیغام های پرهام. همشون هم عاشقانه. بی جواب می رن تو پیام های 

اهی آخرش یه کلمه سالم، خوبی می نویسه. خندم می گیره. با این که بی جواب گذاشتمش؛ اما بازم پیام می ذخیره. گ

ده. اصال عقب نمی کشه و من گاهی تو ذهنم به این سماجت ها غر می زنم و گاهی در عین ناباوری تحسین می کنم. 

روزها پرهام نقش کوچولویی تو افکارم پیدا کرده؛ اما  میون افکار به هم ریختم یهو یاد بابکم می افتم. با این که این

بی وفا شدی رامش خانوم. یادت رفته قرارهای  "اون میم مالکیت هنوزم برای بابکه. پرچم دار قلبم. با خودم می گم: 

از  نمی خوام با مادرش رو به رو بشم. قول می دم بعد "و بعد به سرعت برای خودم دلیل می یارم.  "هر هفتت رو؟ 

 وعجیب با این قول آروم می شم. "برگشت اولین جا، مزار عشقم باشه. 

 باز همون حس درد جدایی "

 "من امروز کجام و تو امروز کجایی؟ 

دستایی روی شونم می شینه. یهو می ترسم و نزدیکه هم خودم، هم گوشی کنارم پرت شیم تو آب که خودم رو 

 دم به شخص پشت سرم بتوپم که با دیدن تهمینه با خنده و اخم می گم:کنترل می کنم. اخم می کنم و برمی گر

 ـ قصد داشتی منو بکشی؟

 اونم با خنده ی همیشگیش می گه:

 ـ وای خاک عالم، نه به خدا. نمی دونستم تو فکری.

رم می شینه. بلند می شم و همدیگه رو می بوسیم و اظهار خوشحالی و خوبم و خوبی هامون به هوا می ره. اونم کنا

خیلی تغییر کرده. ظاهرش رو می گم. از اون دختر با ابروهای پیوندی پر خبری نیست. با دیدن ابروهاش یه دستی 

 به صورتم می کشم. خیلی وقته به صورتم دست نزدم. دل و دماغش رو ندارم انگار.

 ـ چه خبرا دختری؟ خوبی؟ خوشی؟ سالمتی؟ تهران خوش می گذره دختر تهرونی؟

 لبخندم رو می کشم تا پررنگ به نظر بیاد و چهره ی رنگ پریدم خوشحال بشه.

 ـ همه چی آروم و خوبه بابا. سالمتی. تهرانم که... خودت می دونی که جون رامش برای شمال در می ره.

 ـ اون که بله، هر جای دنیا اصالت حرف اول رو می زنه.

 دستم رو روی شونش می ذارم و می گم:

بگو، از نامزدت چه خبر؟ با هم خوبید؟ هر چی نباشه یه فامیلی دور با هم داریم. از این فامیل دور ما راضی ـ تو 

 هستی؟

 می خنده.

 ـ فامیل دور گفتی یاد کاله قرمزی افتادم. عجب شباهتی هم با هم دارن.

 گوشش رو می گیرم و می گم:

 ـ آی، غیرت فامیلیم زد باال.
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 تونه کنترل کنه.دیگه خندش رو نمی 

 ـ بابا نامزدمه، دوست دارم اصال بهش فحش بدم. تو چی می گی این وسط؟

 لبم رو می دم جلو و در حال فکر سرم رو تکون می دم و می گم:

 ـ اینم حرفیه.

 ـ رامش؟

 ـ هوم؟

 ـ خبر مبری برای...

 مکثش خودش گویای همه چیز هست.

 ـ برای آینده و این حرفا؟

 .ـ اوهوم

نمی دونم چرا یهو دلم می خواد سفره ی دلم رو پیشش باز کنم. اولین دوستیه که خودم می خوام از کسی که داره 

 بهم اظهار تمایل می کنه بگم.

 ـ راستش چرا... ولی تهمینه، سردرگمم. داغونم. دارم از تو فرو می ریزم.

 نمی گه و من حرفم رو ادامه می دم. اولش لبخند می زنه؛ ولی بعد... مثل من غمگین می شه. چیزی

 ـ پسر دوست بابام. پرهام. یه بچه داره، زنش رو طالق داده...

و همین طور ادامه می دم و از همه چیز پرهام، یعنی از هر چیزی که ازش می دونم می گم. تهمینه مثل همیشه 

 م. یه سنگ صبور مهربون.تصمیم گیری رو می ذاره به عهده ی خودم و فقط یه سنگ صبور می شه برا

 یه کم بعد از درد و دلم، تهیمنه سرش رو می ذاره روی شونم.

 ـ رامش؟

 ـ جانم؟

 ـ یه چیز بگم ناراحت نمی شی؟

 متعجب می گم:

 ـ ناراحت؟ چی هست مگه؟

 سرش رو بلند می کنه و نگاهش رو می دوزه به جلو.

 ـ یه خبره.

 کنجکاو می گم:

 ـ خب بگو.

 مردده. این پا و اون پا می کنه.نگاهش 

 ـ هفته ی دیگه، یه عقد مختصر داریم.

 می خندم. یه خنده ی شاد. یه خنده که باهاش غم هایی شناور دلم رو غرق کنم.

 ـ عقد؟ این که خوبه خره. تو عقد داری.

 یهو یادم می افته من اون روز نیستم. اخم می کنم.

 ن که هفته ی دیگه نیستم. امتحان دارم. حاال چطور بیام عقدت؟ـ چرا به من االن گفتی نامرد؟ م
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 ـ راستش... خب... مامان...

متعجب به تهمینه که نگاهش غمگینه نگاه می کنم. یهو یادم می افته به تابستون. به وقتی که من خونه ی تهمینه زیاد 

اییم. چیزی نمی گم. همه چیز گویای همون می رفتم. به مادر تهمینه. به مادر دوست صمیمیم. به مادر دوست روست

تفکرات پوسیده س. من نباید تو شادی دخترش پا بذارم که مبادا شادی دخترش به بخت پرواز کرده ی من گره 

بخوره. که همه چیز برمی گرده به همون عنوان داغونی که اگه دوست ندارمش؛ اما انگار هر جا که می رم باید عین 

اشه. بیوه! به همین چهار حرفی نفرت انگیز. یهو یادم می افته به رفت و آمدهام به خونه ی یه داغ رو پیشونیم ب

تهمینه اینا. هر وقت که پا می ذاشتم خاله اعظم نبود. انگار یه چیزی میون سلول هام حرکت می کنه. آره، از همون 

یم که اگه پا تو این مراسم بذارم، بیوه اول هم دوست نداشت منو ببینه. نفرتی که االن حس می کنم، یه بیمار جزام

بودنم همه رو می گیره. همه رو. سعی می کنم لبخند بزنم. سعی می کنم شاد باشم. عقد تهمینه س. عقد دوستم با 

 فامیلم.

 ـ خوشبخت بشی عزیزم. قبل از رفتن حتما کادوت رو می دم. عیب نداره. منم امتحان دارم.

 خدا... به خدا... مامانم پا کرده...ـ رامش من عذر می خوام. به 

 برام مهم نیست. نباید هم باشه، که اگه باشه می شکنم.

 ـ عیب نداره. همین که تو خوشحالی برای من یه دنیا می ارزه. اصال خودت رو ناراحت نکن.

هم بلند می شه. منو از جام بلند می شم. خدایا به جای این که سبک بشم، یه درد دیگه هم قاطی دردام شد. تهمینه 

 می بوسه و منم بوسش رو با یه بوسه ی خوب جواب می دم. کنار گوشش می گم:

 ـ فقط قول بده که وقتی عروسی کردی، حتما پیشم بیای. نذار فکر کنم تو هم با این حرفا موافقی.

 منو بغل می کنه و می گه:

نم هم نمی تونم سرپیچی کنم. بهم اجازه ی دعوت نداده. ـ نه به قرآن. من یه درصدم باور ندارم. ولی از حرف ماما

خودش همه رو دعوت کرده. به قرآن، به خدا، به پنج تن قسم بعد از ازدواجم، با امیرعلی حرف می زنم که حتما 

 پیشت بیایم. رامش این حرفا رو بهت زدم که پس فردا فکر نکنی که منم هم عقیده ی اونام که به خدا نیستم.

 گاز می گیرم که اشک نریزم. که بغض نکنم. آروم می گم: لبم رو

ـ من هیچ وقت درباره ی بهترین دوستم این حرف رو نمی زنم. من که دیگه خاله اعظم رو می شناسم. از اولم از 

دوستی من و تو راضی نبود. مادرت زن خوبیه؛ فقط حیف که زیادی تحت تاثیر بقیه س. من که نمی تونم تفکر همه 

درست کنم. این سرنوشت منه که بابک رو نداشته باشم و بخاطر نداشتنش همه این جوری آزارم بدن. برو رو 

 تهمینه. امیدوارم زندگی خوبی پیش روت باشه.

 و راه خونه رو در پیش می گیرم. عیب نداره خدا، این نیز بگذرد. می دونم که می گذره. می دونم.

می لرزد از توصیفش، همین بس که نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل این روزهای تلخ می گذرد، دستم  "

 "خودکشیست با تیغ کُند. 

 

**** 

 عشق، دوست داشتن، جنون.
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پشت سر هم، قطارگونه می یان و به آتیش می کشن. تک تک ساکن قلبت می شن و می رن. البته اثر تخریبیشون 

می بینی هیچی ازت نمونده. هیچی از اون انسان مغرور گذشته نمونده.  این قدر باالست که وقتی به خودت می یای،

قصه ی زندگی این سه دوست مثل یه گردباد یا طوفانه که با عبورشون از هر کسی، نابود می کننش و به خاک سیاه 

 می شوننش.

ته این بازی گرفتن ها،  حاال همین سه تا دوست، برای بار دوم، عزمشون رو جزم کردن که قلبم رو به بازی بگیرن.

چیزی جز افتادن خودم نداره. واسه همینه که این قدر مقاومت می کنم. دیگه خسته شدم. همه دارن بهم می گن که 

راه رو برای ورود عشق باز کنم و من مرددم. مرددم برای این بازی. یه تردید از حریف. انگار حریف داره موفق می 

 شه.

گیره. جایی نشستم که خدا رو شکر کسی دید بهم نداره و با خیال راحت موهام رو به دست  باد موهام رو به بازی می

باد سپردم که نوازششون کنه. امروز روز آخریه که شمالم. به درخواست های مامان برای بیرون رفتن و گشت و 

دوباره اشک ریخت و من گذار جواب منفی دادم. دیروز کادوی تهمینه رو، لب همون رود جاری، بهش دادم و اون 

سنگ وار فقط ازش می خواستم گریه نکنه که من، رامش، عادت کردم به این نامردمی ها. به این نامردی هایی که 

 در حقم می کنن.

حاال بساط یه فالکس چای و یه استکان رو تو باغ قدیمی پدربزرگ مرحومم بپا کردم. باغ قدیمی پر از درخت هاییه 

ی بابا بهش رسیدگی می کنه و خونه پدربزرگ گوشه سمت راستش قرار گرفته. از وقتی بچه هاش که هر از چند گاه

رو تنها گذاشت و پیش خدا و عشقش رفت، این خونه، شد تمام سهم االرث بابا. یعنی خودش خواست که باغ براش 

رو هم. دلمون که می گیره، بمونه و زمین کشاورزی رو داد به عمه. حتی اون بخشی رو که باید خودش برمی داشت 

یا که از زندگی ماشینی گیج و بیج می شیم، پامون به این باغ بزرگ باز می شه. هنوز وسایل آقاجون سر جاشه. هنوز 

اتاقش عطر تن آقاجون رو به یادگار داره. انگار روحش کنارمونه. یه باد بزرگ دیگه می یاد و من چشمام رو می 

 بندم.

ه. تو می گی چی کار کنم؟ دوباره تن بدم به این دریای مواج؟ بابزرگ حریف داره پیروز می شه. ـ بابابزرگ دلم تنگ

 این جا بازی ها چند نفر به یه نفره بابابزرگ.

برگ ها هنوز در اثر باد تکون می خورن. لیوان چایم رو بلند می کنم و نگاهم رو به آفتاب اول صبح، نرم و لطیف 

نفسم رو عمیق می دم بیرون. صدای گوشیم که بلند می شه، لیوان رو می ذارم یه گوشه و بی دامنش رو پهن می کنه. 

 اون که بخوام کنجکاوی کنم، بهش جواب می دم. دیگه می دونم کی پشت خط منتظر الوی این ور خطه.

 ـ الو؟

. سرم رو پایین می جوابی نمی شنوم. صدای نفس های آرومش بهم نشون می ده دیگه طاقت نداشته که زنگ زده

 اندازم و دوباره می گم:

 ـ الو؟ بف...

 که یه صدایی از پشت سرم می گه:

 ـ به یه مسافر خسته جا می دی؟

یهو جیغ می کشم و گوشی از دستم پرت می شه. فوری سیخ سر جام می ایستم و با بهت به پرهام که پشت سرمه و 

چه جوری اومد اصال؟ دستام می لرزه. تازه یادم می افته حجاب ندارم. گوشی کنار گوششه نگاه می کنم. کی اومد تو؟ 
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فوری از جام می پرم و شالم رو زیر اون نگاه خندون سرم می کنم. گوشی رو از گوشش کنار می کشه. خدایا چرا این 

نه جن باشه و اصال جا؟ چرا االن؟ تا وقتی آروم بشم هیچی نمی گه. تو اوج خنده بازای که راه افتاده فکر می کنم نک

 پرهام نباشه. زیر لبی تند تند و چند بار می گم:

 ـ بسم اهلل الرحمان الرحیم.

البته خیلی دلم می خوام هم به خودم، هم به خودش فوت بکنم که می دونم خیلی حرکت مسخره ایه. صدای خندش 

 بلند می شه.

 ...ـ به خدا جن نیستم که اون جوری تند و تند می گی بسم اهلل

 زبونم باز می شه و تازه می گم:

 ـ این چه وضع اومدنه؟ نمی گی سکته می کنم؟ اصال تو این جا چه کار می کنی؟

 نگاهش رو می دوزه به باغ و به جای جواب می گه:

 ـ باغ قشنگی دارین. اون خونه ی پدربزرگته دیگه؟ خدا بیامرزدش.

 ا هر دفعه یکی مزاحمم می شه؟حرصی می شم. من دلم می خواد تنها باشم، چر

 ـ پرهـــام؟!

 بی پروا می گه:

 ـ جانم؟

خشک می شم. من تحمل ندارم پرهام. تحمل ندارم. به من نگو جانم لعنتی! قبل از این که چیزی بگم، صدای 

من گوشیش بلند می شه. گوشی رو می ذاره کنار گوشش و جواب طرفش رو می ده. میون حرفاش می فهمم با مادر 

یا خودش داره صحبت می کنه. این رو از نشونه های توی حرفاش می فهمم وقتی می گه کنارشم و داریم حرف می 

زنیم و باغ قشنگیه و این حرفا. آب دهنم رو قورت می دم و عقب عقب می رم. تکیه می دم به درختی که کنارش رو 

می کنم آروم آروم بشم. اما چطور ممکنه آرامشی  فرشی پهن کردم و همون جا می شینم. چشمام رو می بندم و سعی

که خیلی وقته از دست دادم؛ دوباره تو تک تک سلول هام امتحانش کنم؟ حتی اگه تو این دو سال و خرده ای که از 

کوچ عشقم می گذره، لحظه هایی بوده باشن که این دوست داشتنی فراری توش باشه، بعد از اعتراف بابک یه لحظه 

 نداشته و ندارم.هم آرامش 

 ـ رامش؟

 چشمام رو باز نمی کنم. جوابش رو هم نمی دم. انگار بدجور با خودم لج کردم. راستی دقیقا با خودم لجم یا با اون؟

ـ باشه، چشمات رو باز نکن، جوابم رو هم نده، مثل اون اس ام اس هایی که هر شب می فرستادم و خوبی ها و سالم 

 باله دونی تاریخ. من... من اومدم این جا که بهت دوباره حرفام رو بزنم.هاشون رو فرستادی به ز

 همزمان با باز شدن چشمام، لب از لب باز می کنم. نگاهم رو می دوزم به درخت بی برگ رو به روم.

 ـ چه حرفایی؟ همونایی که بعدش حس کردم بهم خیانت شده؟

اش نگاه کنم و زل بزنم به اون چشمای لرزون و بگم تو خیانت نمی دونم چرا؛ اما اصال دوست ندارم تو تخم چشم

 کردی؟

 ـ همونایی که...
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ـ رامش بذار منم حرفام رو بزنم. لعنتی اگه من می خواستم خیانت کنم، می اومدم رابطه ی عاشقانت با بابک رو به 

کردم پدر بشم و پای تارا رو به هم می زدم. سعی نمی کردم زندگی داغونم با ترانه رو جفت و جور کنم. سعی نمی 

این زندگی کوفتی بازش کنم. سعی نمی کردم با دعا کردن و نماز خوندن و تنبیه کردن خودم، این عشق غلط رو از 

 بین ببرم. رامش...

 صداش می لرزه.

من ریسک  ـ بذار بهت بگم. من دوست دارم. بذار حاال که موقعیت جور شده، برای یه بار هم که شده ریسک کنیم.

 داشتن تو و مرد میدون زندگی بودن، تو ریسک باز کردن دریچه ی قلبت به روی عشق.

 لب هام می لرزه. دوباره بغض کردم.

 ـ نمی تونم. نمی تونم.

می یاد جلوم می شینه. نگاهم به صورت خیس از اشکش می افته. خدایا به فریادم برس. من نمی خوام خیانت کار 

 باشم.

ی. باید بتونی. من به حضورت، به وجودت، به خودت. به تمام چیزایی که تو زندگی مربوط به توئه احتیاج ـ می تون

 دارم.

 "نفس بکش رامش. نفس بکش. حرفت رو بزن. نذار چرکین بشه قلب و دلت."

از لباس  صدای دوستت دارم گفتن های بابک تو گوشم می پیچه. صدای گریه های مامان وقتی التماس می کنه دست

مشکی پوشیدن بردارم. صدای مامان زیبا که می گه این زندگی که من دارم برای خودم می سازم عاقبتی جز تنهایی 

نداره. نگاه نگران بابا جلوی چشمام می شینه. نگاه آلوده ی مردمی که از وقتی تنها شدم، نگاهشون بهم لقب خراب 

گفتن بیوه زن. نگاه کثیف برمک. نگاه ها و صداها با هم دوئل می کنن. بودن رو داد. نگاه مردمی که راه به راه بهم 

 خدایا چه کار کنم. یه قطره اشک دیگه و این بار لب هام از هم باز می شن.

ـ تو این زندگی لعنتی که برای خودم ساختم، به جز ازدواجم با بابک، بقیش حتی اگه خودم هم نخواستم، حتی اگه به 

 هم بودم؛ جایی از رد پای مردم توش بود. االنم...شدت باهاش مخالف 

 جملم رو بی ربط ادامه می دم.

 ـ من... من...

ـ رامش، به خدا قول می دم خوشبختت کنم. به همین خدایی که شاهد پاکی توئه قسم، هرگز نمی خوام جای بابک رو 

 تو قلبت بگیرم. به من یه فرصت بده.

جون می گیرن. انگار همه می خوان تایید کنن که کاری رو که می خوام انجام طرح دو چشم خندون جلوی چشمام 

 بدم.

 ـ باشه.

 این روزها "

 انگار جویدن زندگی مشکل شده

 دلم می خواهد نجویده قورتش دهم

 اما هضم نمی شود.

 "امان از این زخم معده! 
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جوابی که خودم هنوز توش شک دارم. خسته و  چشماش برق می زنه. نمی دونم از اشک جمع شده تو چشماشه یا از

نگران چشمام رو می بندم. چشمای بسته ای که پشت پلکاش، این بار فقط نگاه نگران بابک رو می بینم. با صدای 

خدایا شکرش چشم باز می کنم خیره می شم بهش. من به شدت از این متنفرم که نظرم رو بخاطر دیگران عوض 

کمکم کن این مردی که االن جلوی چشمام به سجده ی شکر در اومده رو بفهمم. خوشحالیش  کنم؛ اما حاال... خدایا

هیچ تاثیری روی حال خرابم نداره. دیگه باغ هم برام اون رنگ و آرامش اولیه رو نداره. از جام بلند می شم و با غصه 

 به سمت در باغ حرکت می کنم. جلوم رو می گیره.

 ریم. این خبر شادی بخش رو باید همه بدونن.ـ وایسا عزیزم. با هم می 

 شادی بخش؟ واقعا شادی آوره؟ پس چرا من هیچ حسی ندارم؟

تند و تند وسایل رو جمع می کنه. می بینم که گوشیم رو که جا گذاشتم رو می ذاره تو جیب شلوارش و تند تند کنارم 

حرف زدن؛ اما یه کلمه رو هم نمی فهمم. این  می یاد. بی حس و بی هوا کنارش حرکت می کنم. شروع می کنه به

حواسس که اسمش شنواییه انگار تو همون باغ، میون برگ هایی که ماهرانه تو دست باد می رقصیدن جا مونده. 

نگاهم رو به آسمون می دوزم، از میون چشم های اشک بارم. این قدر خوشحاله که متوجه حال خرابم نیست. انگار 

 رواز می کنه.روحش اون باالها پ

می دونم داری می بینیم. می دونم همین جا کنارم ایستادی و قدم به قدمت با من یکیه. پشتم باش. نذار تو این داغ  "

 "لعنتی گیر کنم. نذار بسوزم و بمیرم. 

های  پرهام دستاش رو با خوشحالی تکون می ده و چیزی رو تو هوا رسم می کنه. انگار داره میون بیت به بیت آهنگ

 دامادی می چرخه و برای خودش امشب چه شبیست راه انداخته.

کنار خدا بودی، کنار خدایی که رگ گردنم نبض حضورش رو حس می کنه و اون قدر محکم می زنه که حس می  "

کنم روح حلول کرده تو وجودم همون خدای کنارمه و هیچ جدایی در کار نیست و در نهایت این لبخند توئه که داره 

 "بهم توان ایستادن می ده. توان می ده به این کمر شکسته که زیر بار تهمت و نگاه مردم خم شده. 

 صدام می کنه.

 ـ رامش؟

در دنیای خیالم رو می بندن روم و منو از تمام خیاالت تلخ و شیرینم بیرون می اندازن و دهنم بی اختیار به یه بله باز 

 می شه.

 ـ هوم؟

 ـ نظرت چیه؟

 من بی حواس و بی هوا می گم:و 

 ـ خوبه. عالیه.

 "آره واقعا، همه چیز خیلی خوب و آرومه.  "و تو دلم ادامه می دم. 

 چشم هایت را باز کن، چشم دلت را می گویم "

 نمی بینی؟

 همه چیز خوب است.

 چه اهمیت دارد دلم؟ اصال ولش کن.
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 همه چیز که خوب باشد، من هم خوبم

 "اری که دلم را اسیر کرده است. بی خیال اجب

 

**** 

همه خوشحالن و من باز بی حس. خیره می شم به شیشه و به خوشحالی این دو خانواده گوش می دم. پرهام اون قدر 

خوشحاله که همه رو شریک شادی بزرگش کرده و االن هم تارا به بغل کنارم نشسته. صدای اذان ظهر که بلند می 

ان از جام بلند می شم و به سمت معبودم می چرخم. با گفتن ال اله اال اهلل موذن یه نفس می گیرم و شه، به بهانه ی اذ

 نماز می خونم. موقع ذکر گفتن هام چشمام تر می شه و با غم اشک می ریزم.

رم. مامان حین ذکر گفتن هام در باز می شه و یه نفر می یاد تو. تسبیح به دست نگه می دارم و از جام تکون نمی خو

رو که می بینم می چرخم. سرم رو روی پاش می ذارم و مامان سرم رو نوازش می کنه. هیچی نمی گه و خوب می 

دونه همین سکوتش آرومم می کنه. اشک هام که بند می یاد، با سر درد از جام بلند می شم. چادر می اندازم روی 

پایین می ره. از وقتی فهمیده این قدر خوشحاله که حد نداره. با  زمین و می رم تو هال. خاله داره تو آشپزخونه باال و

چشم دنبال پرهام می گردم. حرفی که نوک زبونه و دیگه دلم می خواد جیغ بزنم. صدای خنده هاش از تو حیاط می 

 یاد. به خاله یه لبخند مصنوعی می زنم. نگاهش به چشمامه که سرخه.

 می گه: متعجب اشاره ای به چشمام می کنه و

 ـ چیزی شده خاله؟

 لبخند مصنوعیم رو کش می دم.

 ـ نه! سردرد دارم.

 و اونم مادرانه لبخند می زنه. خوب می دونه چمه و به روم نمی یاره. ادامه می دم:

 ـ یه قرص بخورم خوب می شم.

 فوری از جعبه ی باالی یخچال یه قرص پیدا می کنه و می گه:

 ـ بیا دختر گلم.

ممنونشم که چیز دیگه نمی گه. خوب می دونم این باشه برای اونا تموم شده س. انگار این باشه خالصه شده  چقدر

تو تمام اون امضاهای دفتر عقده و می دونم خاله االن عرسیمون رو هم تو ذهنش گرفته. قرص رو می خورم و بعد به 

گار جمعه. پارمین اشاره ای بهم می کنه و بعد پرهام سمت حیاط می رم. پرهام و داریوش و پارمین و تارا. جمعون ان

 به سرعت به سمتم می یاد.

 ـ قبول باشه خانومم.

 م مالکیتش باید لبخند بیاره رو لبم؟

 ـ مرسی، می شه با هم حرف بزنیم؟

 ـ چرا که نه؟ حتما!

 و بعد تارا رو به پارمین می ده. پارمین با خنده داد می زنه:

 د ددری و اون وقت سرخرتون رو می اندازید پیش من و شوهرم؟ بیا بگیرش بابا.ـ خودتون می ری

 پرهام با خنده می گه:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

2 1 9  

 

 ـ وظیفت رو انجام بده خواهر تا من بیام.

 دیگه منتظر نمی مونه پارمین چیزی بگه و حرکت می کنه. به سمت پشت ساختمان می ره و منم پشت سرش.

 ـ جانم؟

ش می دوزم. جمله ها تو سرم می چرخن؛ اما اون چیزی که باید رو نمی تونم به زبون بیارم. نگاه مرددم رو به چشما

 انگار راز دلم رو از نگاهم می خونه. راز این سردرگمی بزرگ رو.

 ـ نگران نباش.

 نگاهم رو از چشماش می گیرم و به دیوار خونه می دوزم.

 ـ من نگران نیستم.

اد می زنه وقتی رفتی تو اون اتاق، مثل همیشه گریه کردی و نگرانی از بابت اون بله ـ هستی، چشمای قرمزت داره د

 ای بهم دادی. نگران و یا شاید هم...

مصرانه سرم رو پایین نگه می دارم و پام رو عین یه تیک عصبی می زنم به زمین. دلم نمی خواد به اون چیزی که تو 

ار ناامید می شه از جوابم. غم جمع شده تو صداش رو با یه نفس عمیق حرفش که سوال بیان شده فکر کنم. نه! انگ

 می ریزه بیرون و بعد با صدایی که سعی می کنه پر از انرژی باشه می گه:

ـ هر چی هم که باشه، حاال که پا گذاشتی جلو، حاال که موافقت کردی، حاال که یه قدم برای عوض کردن این وضع چر 

عقب نمی کشم. شده تمام قدم ها رو خودم برم و تو رو مجبور کنم دنبالم بیای هم می رم. از تکرار برداشتی، من 

 ناامید نمی شم رامش. هیچ وقت.

این بار نوبت منه نفس بکشم، یه نفس عمیق و بعد به مردی خیره بشم که پشتش به منه و دست به جیب داره از اون 

غریبم؛ برام تصویر این مرد پر از ابهته. بعد از شکستی که ترانه فضای دو نفریمون خارج می شه. حتی تو این حال 

بهش داد، بعد از همون باری که از خیانت یه زن کمرش شکست، ندیدم شونه هاش افتاده باشه. ندیدم اشک تو 

چشماش جمع بشه و همین تصوره که باعث می شه از خدا بخوام کاش من زن خلق نمی شدم؛ بلکه یه مرد می شدم 

 بتونم خیلی زود خودم رو جمع بکنم. کاش مرد باشم که بتونم حداقل تو ظاهرم خودم رو قوی نشون بدم.که 

 

*** 

هیچ وقت فکر نمی کردم که به این آسونی تن به عشقی بدم که دستام رو تو بوسه گاه دستاش محکم نگه داره. کنار 

یچه باز کنم برای عشق مردی که تا دیروز یه تصور بوسه گاه حلقه ی بابک. کنار عشق مرد مردستان قلبم، یه در

دیگه ازش داشتم. امشب علیرغم تمام ناله ها و گریه های دیروز و دیروزهام، خاله با مهربونی کنارم نشست و گفت 

و گفت و گفت و خیلی ساده باورهام رو زیر و رو کرد و بعد با بابا صحبت کرد. امشب فضای خونمون بعد از مدت ها 

و بوی حرف های جدی داشت. امشب اون مرد جدی نشسته کنار پدرم که متواضع نصایح بزرگ مرد زندگی من صدا 

و مادرم رو می شنید برام عجیب بود. امشب پرهام یه آدم دیگه بود. امشب پرهام فراتر از باورهام بود. امشب پر از 

کلمه ی جدی آسونه و لمس کردنش سخت. تناقض بود. تناقض بین حال و گذشته. امشب جدی بودن و قدر گفتن 

باور نداشتم که پرهام بعد از یه باشه این قدر مصمم باشه. باور نداشتم. خاله گفت و اجازه خواست که پرهام با بابا 

برای آشنایی صحبت کنه و من برای اطمینان از پرهام قبول کردم و وقتی بعد از نماز شبانگاهی، بابا من و پرهام رو به 

دعوت کرد تا هر دو به حرفاش گوش بدیم، قلبم دوباره پر از کوبش شد. انگار که مرده باشه، انگار که قلبم اتاق 
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مرده بود. امشب خیلی خیلی شباهت داشت به خواستگاری. راستی، تو می دونی؟ خود خود خواستگاری بود یا تو تب 

 ؟ ذهنم کلمه به کلمه مرور می کنه.و تاب قلب دردناکم خواستم که شبیه باشه؟ خواستم که باور نکنم

ـ پرهام، پسرم، امشب اومدی و مردونه از عشقت گفتی. خوب می دونی دخترم چقدر شکننده شده. خوب می دونی  "

که بعد از اون مرحوم، دخترم تا آستانه ی نابودیش رفت و برگشت. ازت می خوام مراقبش باشی و کنارش باشی. 

 شی بسم ا... .اگه می خوای مرد این راه با

 پرهام نگاهی به چهرم و نگاهی به چهره ی پدرم می کنه.

ـ وقتی پا گذاشتم تو این راه، بسم ا... گفتم. من خودم شاهد لحظه های رامش بودم و دیدم که رامش چقدر براش 

را به رامش. نه سخت گذشته. می خوام که هر دو خوب باشیم. می دونم که هم رامش به ما احتیاج داره و هم من و تا

برای این که یه مادر برای تارا و یه زن برای زندگی و خونم باشه؛ بلکه من یه مرد باشم برای پایان تنهایی اون و اون 

 "یه زن باشه برای مرد به اسم من که همین کافیه برای من. 

ن روز پر از تناقض چشمام رو برای امشب وقتی در اتاقم رو باز کردم که برای خودم و پارمین جا بندازم که بعد از ای

 لحظه ای ببندم، پارمین از کنارم رد شد و یه فشار به شونم آورد و گفت:

 ـ من می دونم که تو می تونی.

که این می تونیش شاید یه اهرم بود برای من. برای این که بگن ما هم هستیم و همه می دونیم و به عشق پرهام 

پرهام امشب یه خط شعر بود. یه خط شعر که تو ذهنم هی تکرار می شد و باز می موند.یه  ایمان داریم. انگار راز نگاه

 خط که نگاهم ترجمش کرد.

 پیله کردن های این روزگار را بگذار کنار "

 و به همین حالی که عشق من به تو در آن جاریست

 نگاه کن

 را به من می دهد. "دارَم"که نگاهت راز یک 

 تعداد حرف هایش مهم نیستیه کلمه ای که 

 مهم داشتنش و حس من به توست

 "مهم دوستت دارم است. 

 بابا بعد از اعتراف پرهام، که رنگ و بوش پر از صداقته، به من نگاه می کنه. "

ـ دخترم، تو می دونی داری قدم تو چه راهی می ذاری؟ می دونی که این راه سخته؟ می تونی به پرهام امید زندگی 

 ؟ می تونی اون زنی که می گه باشی؟بدی

و من می مونم چی بگم؟ بگم هنوز شک دارم؟ بگم هنوز قلب پر از دردم مونده جواب پرهام رو چی بده؟ بگم اون 

 باسه دست خودم نبوده و نیست؟

 سرم رو پایین می اندازم و دستام رو تو هم گره می زنم. یه گره پر از استرس.

 ـ من... من...

 رو بلند می کنم و می دوزم به پرهام. نگاهش ملتمسه.نگاهم 

 ـ من می خوام... من می خوام که بتونم. نمی دونم. می خوام که بشه.
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نمی دونم تو این کلمات گم کرده منظورم رو رسوندم یا نه؟ نمی دونم تو این درگیریم هام فهمیدن یا نه؟ فقط وقتی 

 "رو می لرزونه دیگه چیزی نمی گم و بعد من و پرهام از اتاق خارج می شیم.  لبخند پر از غم بابا و تاییدش نگاه دلم

سر جام جا به جا می شم. صدای نفس های عمیق پارمین تو فضای اتاق پیچیده. این قدر عمیق که دم و بازدم نفسش 

دارن ذهنم رو فلج می  به گوشم می شینه. خوابم نمی بره و تو تاریک و روشن اتاق افکار نامنظمی که تو سرم هستن،

کنن. تحمل نمی کنم. از جام بلند می شم. لباس خوابم رو از تنم خارج می کنم و لباس دیگه ای می پوشم. شالم رو از 

کنار تختم برمی دارم و با احتیاط و سکوت از اتاق خارج می شم. سعی می کنم از بین این خفته های تو هال آروم قدم 

ردیم نشه. مردها همه تو هال خوابیدن. در اتاق رو با احتیاط می بندم و به سمت تخت می بردارم که کسی مانع شب گ

رم. روی تخت، دمپایی ها رو از پام خارج می کنم و زانوهام رو به سینه می کشم. چونم رو روی زانوهام می ذارم و به 

می بندم. صدای دمپایی باعث می شه رو به رو خیره می شم. باد می یاد و لرزی از تنم عبور می کنه. چشمام رو 

چشمام رو باز کنم. پرهام! پوفی می کشم و تو جام جا به جا می شم و می رسم به پشتی. سرم رو می ذارم روی پشتی. 

نمی دونم چرا عمو این حرف رو زده؛ اما همین حرفش منو به این درجه می کشونه. به این بی خوابی کسل کننده و 

 چرا این روزها همه چیز دست به دست هم داده که عذاب بکشم. حاال به هر نحوی.عذاب آور. نمی دونم 

بابا چند لحظه بعد از اتاق بیرون می یاد و نگاهی به ما که توسکوت سالن دور هم جمع شدیم می کنه که عمو بلند  "

 می گه:

 ل ما می دی آقا کوروش؟ـ خب؟ نظرت درباره ی خواستگاری غیر رسمی چیه؟ گل دخترت رو به این پسر عجو

 نگاهم طبق معمول گره خورده به دستام.

ـ رامش خودش اون قدر بزرگه که بخواد تصمیم بگیره. اما من به عنوان پدرش هیچ نظری که مخالف نظر دخترم 

 باشه ندارم. رامش؟

 چشمام رو می بندم و در حالی که سعی می کنم محکم تر از رامش تو اتاق باشم می گم:

 من هیچ مشکلی با این خواستگاری ندارم. بله.ـ 

خاله به سمتم می یاد و من از جام به اجبار بلند می شم تو آغوشش می رم. پرهام خوشحاله و پارمین و مامان و بابا و 

 داریوش دست می زنن. خاله گونه هام رو می بوسه و من نگاهم به پرهام خوشحال گره می خوره.

 ر کنید.ـ خب، خب... یه کم صب

 جمع کم کم ساکت می شه و همه به دهن عمو نگاه می کنن. نگاهی به من و پرهام می کنه و می گه:

ـ خب، اگه دخترم رامش و پسرم پرهام راضی باشن، فردا با هم بریم یه محضر و یه صیغه ی محرمیت بینشون 

 بخونیم.

 مردی که داره سرنوشتش به من گره می خوره. انگار صداها برای لحظه ای محو می شن. نگاهم باز می ره سمت

 ـ قراره پرهام و رامش بهتر و بیشتر همدیگه رو بشناسن و چه بهتر که محرم بشن.

 دهنم برای هزار هزار اما و اگر باز می شه؛ اما با حرف بعدی عمو ساکت می شم.

آمد زیاده. من همین االنم قلبا می دونم  ـ مقدمه برای شناخت تو این دوران که بی شباهت به نامزدی نیست، رفت و

که هیچ مشکلی نیست و اینا می تونن با هم رفت و آمد کنن. اما بهتره که مثل پارمین و داریوش با هم محرم باشن 

 که تو این مدت مشکلی پیش نیاد. از همون طرف هم به سمت تهران می ریم. موافقید؟

 "اد می شه. بزرگای جمع تایید می کنن و دوباره جمع ش
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 ـ رامش؟

 تکونی می خورم و چشمام رو باز می کنم و بعد نگاهش می کنم.

 ـ چرا نخوابیدی؟

 لبای خشک شدم رو تر می کنم و می گم:

ـ خوابم نمی بره. چشمام پر از خوابه؛ اما این قدر آشفته و داغونم که نمی تونم بخوابم. تو چرا نخوبیدی؟ نقل 

و دیروز نیست. خیلی وقته که خواب ندارم. خیلی وقته که شب برام مثل یه جهنم بی در و  خوابیدن من برای امروز

 پیکره.

 پاش رو، روی اون یکی پاش می اندازه و می گه:

 ـ خواب بودم. اما من خوابم سبکه. تو که رد شدی یهو پریدم و دیدم که از خونه بیرون رفتی.

 لبخند نیم بندی می زنم و می گم:

 می خوام برای این که بیدارت کردم؛ اما چرخیدن بیش از حد تو جام باعث گردن درد و سر درد می شد. ـ عذر

 لبخند اون عمیق تره.

 ـ عیب نداره. درکت می کنم.

 حرفی که با این حرفش تا نوک زبونم می ره و می یاد رو می گم:

کار رو برام سخت کرده. این همه درک کردنت از کجا ـ نمی دونم چطور بگم؛ اما این که این همه خوبی، یه جورایی 

 می یاد.

ـ وقتی ازت خواستم که تو این راه زندگی با من همراه باشی، فکر این جاهاش رو کرده بودم که سخته راضی کردن 

زنی که عشق اولش رو مثل یه گوهر نگهداری کرده. من خواستم که با تو باشم؛ پس سختی هاش رو هم به جون می 

رم. اصال عشق اگه بدون سختی باشه که به درد نمی خوره. عشق و سختی های جنون وارش. حتی اگه به جنون هم خ

 برسی باید پای عشقی که خواستی بمونی. مرد وار و حتی زن وار.

 ابروهام می ره باال.

 ـ چقدر کامل عشق رو توصیف می کنی. یه سوال بپرسم ناراحت نمی شی؟

 ـ نه! بپرس.

 هم رو به عمق چشماش می دوزم و جدی می گم:نگا

 ـ یادمه روزای اول داغون بودی. ترانه رو دوست داشتی. حاال هم دوستش داری؟ حاال هم بخاطرش اشک می ریزی؟

 نگاهش رو از نگاه جدیم می گیره.

رو داشت. ما با هم  ـ ترانه انتخاب من بود. یه انتخاب ساده بی هیچ عشقی. خیلی عقالنی. یعنی اون هم همین حس

چند جلسه حرف زدیم و در نهایت همدیگه رو برای ادامه ی زندگی انتخاب کردیم. اون وقتا هنوز خانواده ها با هم 

رابطه ی خاصی نداشتن و من هنوز تو رو ندیده بودم. تنها ارتباط بین ما، بین پدرا و مادرا بود. هیچ وقت کنجکاوی 

نم. بگذریم. اون اشک ها برای دردی بود که ترانه به قلب من وارد کرد. برای غروری نکردم که دختر خانواده رو ببی

که نادیده گرفته شد. برای صبری که کردم و این طور جواب گرفتم. برای دردی که هنوزم گاهی تو قلبم می پیچه 

ده بود. نه! تنها بدی ترانه این عین مار نیش می زنه. منکر نمی شم که تو اون سال ها محبتی از ترانه تو قلبم رشد نکر

 بود که صبر نداشت.
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 ـ یعنی اگه صبر داشت تو االن این جا نبودی و حاال باهاش زندگی می کردی؟

 یه خرده سوالم بی رحمانه س؛ اما خودم خوب می دونم که باید بپرسم. کالفه می شه و دست می کشه تو موهاش.

دم عهد کرده بودم که هیچ وقت من برای از بین بردن این زندگی قدم ـ نمی دونم رامش. من با خودم و خدای خو

جلو نذارم. چون به این اعتقاد داشتم که اگه یه زمانی هم به تو برسم؛ اون وقت باز یه جا قلبی رو شکوندم و امکان 

د و هرگز و داره در صورت رسیدن بهت، با تو هیچ وقت خوشبخت نشم. عشق من شاید در اون ورت تو قلبم می مون

 هیچ جا حرفی ازش نمی زدم. در این حالت بود که از پاک بودن این عشق اطمینان داشتم.

 نگاهش رو دوباره به صورتم می دوزه.

ـ برای من، االن مهم بودن در کنار تو و اثباتم به توئه. می دونم پیشنهاد بابا برات کمی سنگینه؛ ولی این جوری 

 جفتمون راحت تریم.

ای شالم رو به بازی با انگشتام فرا می خونم. دلم می خواد بگم این محرمیت برام پر از ترسه. ترس از این که ریشه ه

 اگه تو رو نخوام؛ اون وقت با همین محرمیت یه عذاب دیگه برام درست بشه.

 ـ ساکت رو جمع کردی؟

 ـ فردا جمع می کنم. امشب وقت نکردم.

می شه. سرمای هوا مانع این می شه که بیشتر از این بشینم؛ پس منم بلند می شم سری تکون می ده و از جاش بلند 

 تا به اتاقم برم.

 درد دارد "

 وقتی همه ی چشم ها به تو باشد تا به جوابشان نه نگویی

 وقتی همه ی دل ها به تو امید داشته باشند تا قوی و محکم باشی

 سید از استحکام و قوی بودنت بگویدوقتی کوهی باشی برای همه و هر کس از راه ر

 آن وقت خودت

 اشک بریزی و ناامید باشی و چون تلی خاک نرم و ضعیف.

 "این همه تناقض درد دارد. 

هیچ وقت فکر نمی کردم تن به ازدواج دوباره بدم. اون هم تو یه روز سرد و بارونی، در کنار کسی که به چشم 

کلمه ی بله رو دوباره تکرار کنم. وقتی که بله از دهنم بیرون می یاد، خاله از دوست نگاهش می کنم بشینم و بخوام 

خوشحال کل می کشه و مامان دست می زنه و اولین بوسه برای این محرمیت که از چشم من ساده نیست و از چشم 

ه. دستم مهمون اون یه محرمیت ساده س به گونم می زنه و بعد گونم آماج بوسه های متفاوت و شاد دیگرون می ش

حلقه ی قدیمی خاله می شه و من راضی نمی شم حلقه ی بابک رو خارج کنم. این رو انگار همه درک می کنن. نمی 

خوام االن خارجش کنم. این حلقه دوخته به گوشت و جونمه. مانتوی شادم انگار بهم دهن کجی می کنه. انگار.... آخ 

جودم. وقتی من و پرهام تنها می مونیم، نگاهم رو به صورت خوشحالش می خدا... این انگارها رژه راه انداختن تو و

 دوزم و می گم:

 ـ امیدوارم همه چیز درست بشه...

و آهی می کشم و چشمام رو می بندم. یهو حس می کنم میون گرمای آغوشی اسیر می شم. باز کردن چشمام 

یکی می گیرم. انگار همزمان هزار هزار نیاز به وجودم همزمان می شه با بوسه ای گرم روی موهام. لبم رو گاز کوچ
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حمله می کنن. یه نیاز بارز زنانه. عشق، محبت، دوست داشتن. ناخودآگاه خود رامش، همون خودی که تو وجودم زار 

 آروم می گم: "خــــــــــدا!  "می زنه فریاد می کشه: 

 ـ پرهام!

 س.پشت این پرهام هزار حرف و هزار جمله نهفته 

 ـ جون دلم؟ نامزدیه دیگه؟ این چیزا رو هم داره.

 صدای در می یاد و بالفاصله صدای پارمین.

 ـ آی آقا، دیر شد. هنوز عقدکنان مونده.

 صدای خاله هم بعد از اون می یاد.

 ـ بیا این ور دختر. چه کار اونا داری؟

 از جاش بلند می شه و می گه:

که االن اون پارمین برای هفت نسل بعد از ما حرف می سازه. چشم دیدن این چند دقیقه ـ بفرما بریم خانومی، بفرما 

 خلوت رو هم نداره.

لبخندی بی بهانه روی لبم شکل می گیره. نفس عمیقی می کشم و از جام بلند می شم و با گفتن خدای مهربونم، 

د کرده و جاش یه راهی که خودش می خواسته کمک کن راه می افتم. انگار زمونه راهی که می خواستم برم رو مسدو

گذاشته. انگار همه چیز اون جور که می خوام نباید پیش بره. دوباره و صد بار فریا می کشم. ای امان از این بایدهای 

عذاب آور. دستم رو میون دستاش می گیره. دستاش گرمن و دستای من سرد. درست به معنای واقعی کلمه هاشون. 

اغ می کنم و یک دفعه هزار خاطره برام زنده می شن. سی می کنم خودم رو کنترل کنم. این قدر به خجل می شم، د

بلوغ عقلی رسیدم که می دونم نباید از حال و اوضاعم، بیشتر از این جلوی پرهام بگم. نباید از بابکی بگم که یادش 

در، پارمین یه نگاه به دستای ما و یه نگاه به تو قلبم غوغا کرده. با هم به سمت در قدم برمی داریم. با باز شدن 

 صورت های ما می کنه و بعد می گه:

 ـ به افتخار داداش و زن داداش خوشگل بزن کف قشنگه رو.

لبخند پرهام عمیق می شه و لبخند من بی روحه.همه دست می زنن؛ حتی اون کسایی که اون جا هستن با شادی ما 

بخند که بی شباهت به دهن کجی نیست رو درست کنم. هر چند مصنوعی؛ اما دست می زنن. سعی می کنم اون ل

 بزرگ ترش می کنم.

پایین دفترخونه، تو خیابون متوجه می شم جای کمی داریم، واسه همین، طی یه اقدام از پیش برنامه ریزی شده؛ 

قتی حرف از این می شه که باید با ماشین داریوش و پارمین می افته دست ما و اونا با ماشین عمو و خاله می یان. و

ماشین اونا، من و پرهام تمام راه رو تنها بیایم، یه خرده گیج و دمغ می شم. این همه تعییرات؛ وقتی یهو و تو یه مدت 

زمان اندک انجام می شن؛ برام قابل هضم نیستن. دلم می خواد جیغ بکشم یه لیوان آب بهم بدین تا این همه تغییر 

ایین. دارم خفه می شم؛ اما می دونم که نمی شه. مامان که دگرگونی و حال ناخوشم رو می بینه؛ یه اجازه رو بفرستم پ

 از جمع می گیره و دستم رو می گیره و می کشه سمت پله های دفترخونه.

 ـ چیه عزیزکم؟ چیه نازم؟ چرا این طوری هستی؟

 گم: نگاه بغض دارم رو به مامان می دوزم و آروم و مظلوم می

 ـ هیچی!
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ـ اگه هیچی بود که این طور نمی شدی. به خدا زود زود عادت می کنی. اصال چرا عادت؟ زود به ب این تغییرات تو 

زندگیت خو می گیری و بعد عشق می کنی. روح پسرم هم راضی به این حالت نیست دختر خوشگلم. این طور که تو 

م قول بده هر جا مشکل داشتی؛ اول فکر کنی؛ بعد مشورت کنی داشتی با خودت می کردی می شد مرگ تدریجی. به

و خدا رو هم فراموش نکنی. مطمئن باش با این کار زندگی مثل یه دشت سرسبز و زیبا می شه که تو فقط توش می 

 خندی و شادی. قول می دی نفس مادر؟

 با این مرددم؛ اما با سر تایید می کنم و می گم:

 ـ باشه.

 این رامش مظلوم. ـ مامان فدای

 و تند سرم رو می بوسه.

خم می شم و بوسش رو با بوسه ای روی دستش جواب می دم. نرم دستم رو می کشه و بلندم می کنه. انگار با بوسش 

 موجی از انرژی به وجودم تزریق شده. موجی از توان، برای جنگیدن با این زندگی جهنمی!

 

**** 

و بیشتر می خنده و حرف می زنه. وقتی تو اولین مغازه، ماشین رو پر می کنه از پرهام آروم رانندگی می کنه 

خوراکی؛ وقتی سعی می کنه مامان و باباش رو گم کنه، وقتی تارا رو می ده به خاله و می گه جیگر بابا یه روز دستت 

تا تهران رو با من سپری کنه. امانت، می فهمم که می خواد وقت بیشتری... یعنی بیشتر از این پنج یا شش ساعت راه 

وقتی که همراه با خواننده می خونه و گاهی مثل اون ادا در می یاره و بعد بلند می خنده، من هم لبخند هام، یه خنده 

 های کوتاه تبدیل می شه و این یعنی... یعنی هزار حرف و هراز تفسیر.

می خوام برم دستشویی ازش جدا می شم. با گوشه ی  پمپ بنزین می ایسته تا بنزین بزنه و من هم با گفتن این که

شالم بینیم رو می گیرم تا از بوی گند دستشویی خالص بشم و بعد به فکر فرو می رم. فکر این که از امروز مسئول 

زندگی ای هستم که باید بسازمش، یعنی تا االن هم بودم؛ اما بعد از این بیشتر؛ چون زندگی دو تا آدم با دو نیاز 

فاوت به من وابسته شده. از امروز، تا روزی که این محرمیت تموم می شه، باید حداقل به خودم و پرهام خیلی مت

چیزها رو ثابت کنم. باید وقتی که محرمیت یک سالمون تموم شد، حداقل پیش خودم و وجدانم سربلند باشم؛ چه 

 این زندگی پرهام و تارایی داشته باشه و چه نباشه.

 .ـ خانم برو

به خودم می یام و می رم تو دستشویی با دیدن وضعش به سرعت کارم رو می کنم و می یام بیرون. پرهام رو اون ور 

پمپ بنزین کنار ماشین می بینم. از دور به خودش، به ظاهر پرهام نگاه می کنم. به قیافه ی معمولی و مهربونش. به 

رنگش. به تیپی که هر زنی می تونه با دیدنش لبخند شلوار لی مشکی رنگ و تیشرت جذب و سویی شرت مشکی 

بزنه و به مردش افتخار کنه. به اون صورت مهربونش و راه اومدن هاش با من. به همه چیز فکر می کنم و بعد راه می 

 افتم.

 ـ چرا بیرون ایستادی؟

 این جمله رو وقتی می گم که بهش رسیدم.

 ـ همین جوری. هوا خوری.
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 بری؟ ـ تو نمی خوای

 ـ من رفتم. سوار شو راه بیفتیم.

سوار ماشین می شیم و پرهام با گفتن به نام خدا راه می افته. به کیسه ی پشت سرم فکر می کنم و بعد از توش بسته 

ی کوچیک پسته رو می کشم بیرون. درش رو باز می کنم و بعد از توش چند تا دونه در می یارم. قبل از این که یه 

 نم بره می گه:دونش تو ده

 ـ از همین االن بگما! یکی من، یکی تو.

 نگاه مرددی به چهرش می اندازم و اولین پسته رو باز می کنم و جلوی لب هاش می گیرم.

نگاهی به صورتم می اندازه و با لبخند دهنش رو باز می کنه. یهو میون چهرش، چهره ی بابک با اون لبخند 

و می بندم و منتظر می شم پرهام پسته رو به دهان بگیره. پسته که از دستم جدا معصومش نقش می بنده. چشمام ر

می شه؛ دستم رو می یارم پایین و یکی برای خودم درست می کنم و می خورم. حین خوردن باز خود رامش جلوی 

 چشمام نقش می بنده. خـــــدا خـــــدا گفتنش دل هر سنگدلی رو هم آب می کنه.

 م... یه استکان چایی، یه خوردنی و تنقالتی، یه کوفتی، دردی... چیزی به ما نمی دی؟ـ رامش خانو "

 نیشگونی از دستش می گیرم و می گم:

 ـ بابک کتک می خوای؟ این چرت و پرتا چیه می گی؟ کوفت و درد رو من بخورم.

 ـ نفرمایید همسرم. تاج سرم. کوفت و درد رو خودم می خورم.

 ه. تو...ـ نخیر، برای من

 ـ ای بابا، اصال اون دشمنان ملعونمان بخورن بانو. شما عشق منی. نگو این حرفو.

 و بعد می خنده و می گه:

 ـ حاال اصال ماجرا! یه چیزی به ما بده دیگه؟!

 فوری از تو سبد زیر پام یه بسته چیبس و یه بسته آجیل بیرون می کشم.

 ـ کدومش؟ در حال حاضر همین مونده!

 گاهی به دستم می کنه و بعد می گه:ن

 ـ ای بابا! چرا نگفتی بخرم؟

 بعد یه نگاه سوالی می کنه و می گه:

 ـ آجیل. همه بهتره، هم مغذی تره.

 در حالی که اول آجیل و بعد هم چیبس رو باز می کنم، می گم:

 ـ مغذی رو بی خیال بابا! مزه ی خوبش رو بچسب.

 و می گم: و بعد دست می کنم تو کیسه

 ـ بذار ببینم شانس آقا بابک چی در می یاد؟

 می خنده و من یه پسته بیرون می کشم و می گم:

 "ـ بفرما آقای مغذی! 

 ـ رامش؟ رامش؟

 تکونی می خورم و از بستر خاطرات بیرون می یام.
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 ـ هوم؟

 سوالی می پرسه:

 ـ کجایی خانومم؟

 کرار گفتن من برای اونم. باز هم نشانی از عاشقی. باز هم...خانومش؟ باز هم میم مالکیت. باز هم ت

 ـ همین جا! بازم می خوای؟

وقتی سر تکون می ده، باز هم مغز پسته ها رو خارج می کنم. دیگه لبخند نمی زنه؛ انگار... متوجه شده. متوجه شدی 

 م نیست.پرهام؟ باشه؛ فقط به روم نیار. به خدا دست خودم نیست این درد. دست خود

 

**** 

دم در خونه پیاده می شیم. با اختالف نیم ساعته رسیدیم و پرهام.... دیگه مثل قبل شاد نیست. از اون تو خود رفتنش 

معلومه که متوجه شده. توی پارکینگ؛ وقتی از پیاده می شم و می خوام تنها برم که دستم رو می گیره و منو برمی 

گرم می شه. ناخودآگاه دستم مشت می شه و گره می خوره به دستش. چشمام  گردونه. کف دستم از گرمای دستش

رو می بندم. خیلی وقته دلم برای این گره خوردن ها تنگ شده. انگار دستم در اختیار خودم نیست که این طور 

زی مورد مشتاقانه مشت می شه و گره می خوره. مثل بچه ای که دست مادرش رو رها می کنه برای گرفتن اسباب با

عالقش، دستم ناگهان بی قرار می شه و می ره تو گرمایی که ازش محروم بوده. تمام این حس های خوب شاید کمتر 

از چند لحظه س. نمی دونم، شاید هم خودم می خوام و گناه این خواستن رو به گردن دستم می اندازم. پلک هام باز 

ان می شه. نگاهش با دیدن نگرانیم آروم می شه. انگار می شن و به چهره ی جدیش می خوره. نگاهم کمی نگر

 طوفان یه دریا، یهو خاموش بشه.

 ـ صبر نمی کنی با هم بریم عزیزم؟

 کامال معلومه اون حرف که می خواسته بزنه این نبوده.

 ـ چـــرا!؟... صبر می کنم. کنار آسانسور می مونم.

با گام های آروم به سمت آسانسور می رم و بعد در نهایت به اون که  و سر به زیر می اندازم. دستم رو آزاد می کنم

داره ماشین رو با دقت تو جای خالی پارک می کنه نگاه می کنم. امشب دو تا از همسایه ها نیستن و پرهام جای اونا 

د لحظه بعد با داره پارک می کنه. وقتی کارش تموم می شه می یاد کنارم و هر دو با هم می ریم تو آسانسور و چن

گفتن شماره ی طبقه بیرون می یایم. دست دست می کنم میون گفتن و نگفتن. گفتن حرف هایی که باید بزنم. یهو 

 بی هوا و بی ربط به حرف های توی ذهنم می گم:

 ـ مرسی، خسته نباشی.

 و خودم خندم می گیره از این حرف های دستوری احمق!

 ی کنه. یه لبخند می شینه روی لبش و می گه:برمی گرده سمتم و به من نگاه م

 ـ خواهش می کنم.

می خوام بچرخم که باز دستاش پناه جسم خستم می شن و منو به آغوش خودشون دعوت می کنم. تو سکوت 

 عجیب راهرو، منم و مردی که عشق این همه سالش رو انگار می خواد همین امشب می خوام به وجودم تزریق کنه.

 غوغا می کنداین جا  "
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 احساس، ایمان، عشق

 این جا همه ی چیزهای خوب

 امشب سر به طغیان گذاشته اند.

 برای آرام کردن زنی، که آغوشش روزی

 "گرم ترین و خوب ترین آغوش دنیا بود. 

 

**** 

 از سردی سنگ تنم یخ می کنه؛ اما لبخندم رو، روی لب هام نگه می دارم.

وفا. من اومدم. ببخش اگه این همه مدت نامردی کردم و نیومدم؛ اما خودت می دونی که دلم  ـ خب آقا بابک، الوعده

تنگت بود. تنگ این که حرف هام رو بهت بزنم و تو رو تجسم کنم و لبخند بزنم و بگم و بگم. میون این بگم ها، 

ه. می دونی کدوم روز رو که می روحت رو تو ذهنم تصور کنم. می بینی، حتی به اندازه ی همون روزها تصورت قشنگ

گم؟ همون روزهای شیرین نامزدیمون. همون روزهایی که من به تو فکر می کردم و تو به من و بعد پشت گوشی 

ریز ریز می خندیدیم و بعد... می بینی عزیزم؟ حاال دیگه باید سعی کنم حرف هام رو برای این جا نگه دارم. می 

اشم. بی وفا هم نیستم؛ اما نشد. تا همیشه این جا می مونی. تو همین گوشه ی قلبم دونی که؟! من نخواستم بی وفا ب

نگهت می دارم. تو خودت لحظه به لحظم رو شاهدی و می دونی که برای چی جواب مثبت دادم. برام دعا کن که 

 باشم و بمونم.

 ـ جواب مثبت؟

رسه و تنم همیشه از بودنش تو لرزه س. سرم  یخ می کنم، این زن همیشه تو لحظه های حساس زندگی من سر می

رو به پشت می چرخونم. مثل همیشه با اخم و اون عصای لعنتی. نگاهم رو از اخمش به عصاش می رسونم. همون 

عصایی که هر وقت می بینمش، عبارت چوب جادوگر تو ذهنم نقش می بنده. اگه اون ادب رو بلد نبود و نمی 

 فاش گوش نمی دن، من هنوز بلد بودم، واسه همین از جام بلند می شم و می گم:دونست پشت سر یه نفر به حر

 ـ سالم.

 همین، یه سالم ساده، بدون خوبی و عزیزم، همین سالم هم برای ادبم کافیه و هم برای رسوندن عمق تنفرم.

 ـ علیک سالم عروس.

 پوزخندم رو می بینه. می گم:

 م می دادین عروس نبود! یعنی بودا، اما از بس کم بود به چشم نمی اومد!ـ یه زمان که جزء لقب هایی که به

 بی توجه به طعنم می گه:

 ـ نگفتی؟! جواب مثبت؟ خواستگار داشتی و جواب مثبت دادی؟

 با همون اخم می گم:

 ت کنم.ـ لزومی نمی بینم جواب بدم خانوم. با اجازه. انگار بعد از مرگ بابک هم اجازه ندارم باهاش خلو

ـ می تونی بشینی و خلوت کنی. من به تو چه کار دارم؟ دیگه اون که باید نیست. داغ منم کهنه شده! کاری بهت 

 ندارم!
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ولی هیچی نمی گم و یه جورایی به حرفش  "نه تو رو خدا! بیا بزن! بیا کارم داشته باش.  "می خوام فریاد بزنم و بگم: 

 قبر بابک و این بار حرفام رو تو دلم ادامه می دم.گوش می دم. می شینم دوباره کنار 

نمی خوام ازش بد بگم بابک؛ ولی ببین، این جا هم بین ماست. بگذریم عزیزم. می خوام پیمانم رو بهت یادآوری  "

کنم، می دونی که هر چقدر هم از رفتنت بگذره، هر چقدر هم پرهام و پرهام ها و خانواده هاشون تو زندگیم بیان، 

 "زم تو توی قلبمی. لذتو عشقی که که تو زندگی با تو داشتم، هیچ کجایی این کره ی خاکی نداشتم و ندارم. با

 ـ رامش؟

 نفسم رو همراه آه بیرون می دم و نگاهش می کنم.

 ـ می خوام بدونی که تو... تو... هنوز عروسمی.

ر بزرگ که می شه یه خنده ی بلند. بلند و پر از لبخندی که از حرف زدن با بابک داشتم یهو بزرگ می شه. این قد

 تحقیر. مثل خنده های خودش.

 ـ حرفم خنده داشت؟

 سعی می کنم خندم رو کنترل کنم. خیلی وقته این جور قهقهه نزدم.

 ـ خیلی خنده داشت خانوم. از خیلی هم بیشتر.

خندم رو محو می کنم. خودش هم می دونه ته خانوم گفتنم اذیتش می کنه و من این رو خوب می دونم. ته مونده ی 

 این قهقهه یه تمسخر بزرگ نهفته س. یعنی اگه نفهمیده باشه که جای سوال داره.

 ـ می دونم منو نبخشیدی، می دونم واست سنگینه ازت بخوام ببخشی. ولی به این فکر می کردی...

 گم: اخمام از این حرف مسخره تو هم می ره. می پرم وسط حرفش و می

 ـ هه! من اصال به خودم اجازه ندادم به شما فکر کنم.

 و دوباره از جام بلند می شم. قصد می کنم برم از محوطه بیرون و تو همون حالت که باالی سرش ایستادم می گم:

شما، ـ واگذارتون کردم به همون باالیی. همون که شما شب و روز براش سجده رفتی و منم رفتم. می دونی، بعد از 

اگه بابک و فکرای خوبش نبود، شاید از دین نظرم برمی گشت، اگه دوستای خانوادگیمون که صد برابر شما به اسالم 

واقعی اعتقاد دارن نبودن، شاید این اعتقاداتم مثل یه میوه های گندیده می شد. خدا این قدر دوستم داشت که این 

 جوری نشه، واگذارتون کردم به همون خدا.

 ی کنم، تلخ می شم. تلخ تر از همه ی روزهای زندگیم.بغض م

ـ بازم براش سجده برین، شاید از گناهی که در حق یه آدم مظلوم کردین بگذره. اون روز که با اون وضع پرتم 

کردین تو خیابون هیچ وقت یادم نمی ره. اون روز که بی پناه بودم و شما خوب رسم بزرگ دینمون، حضرت علی و 

د رو به جا آوردین. خوب منو تو پناهتون گرفتین. امیدوارم خدا هم جواب شما رو بده. من هیچ وقت حضرت محم

نمی بخشم. می گن خدا از حق خودش می گذره، اما از حق بندش نه! به روح همین عزیزی که زیر خاک خوابیده 

 نمی بخشم و نمی گذرم. نه از شما، نه از برمک که باعث اون رفتار شد.

سرعت راه می افتم. دل داغدارم، آروم باش. می دونم امروز رو می خواستی به شادی با بابک سر کنی؛ اما مثل  و با

 همیشه تحمل کن و آروم باش.

با سستی تو خیابون ها برای خودم راه می رم و به حرف احمقانه و وقیحانه ی اون زن فکر می کنم و در نهایت به اون 

. اون بخشش می خواد و انگار تو ذهن من بخشش خط خورده. یه ضربدر پررنگ و چیزی که می خوام نمی رسم
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بزرگ. به قدری که بخشش زیرش محو شده. اصال برای چی می خواد ببخشم؟ برای کارهای خوبی که در حقم کرد؟ 

جمله بیشتر برای چی بعد از این همه مدت به ذهنش رسید که بگه ببخشم؟ امیدوارم تو عذاب این گناه بسوزه. این 

 راضیم می کنه تا این که بگم امیدوارم خدا ببخشدش.

 

**** 

صدای آهنگ راننده تاکسی تو سرم می پیچه. اصال آهنگ رو دوست ندارم و بدتر از همه سردردیه که دارم. یاسمن 

زندگی کسل  ازم خواسته که همراهش به خرید و آرایشگاه برم، تا به قول خودش یه تغییرات تو خودش بده و این

بار اذیتش نکنه. میون حرفای یاسمن که کنار گوشم می گه و از راهنمایی می خواد، فکرم می ره سمت دیروز صبح و 

تو دلم لعنت می فرستم به زمان که همیشه برای من و مادر بابک عقربه هاش با هم می چرخن تا همشه با هم رو به 

 باز غر می زنم. به جون همه ی عالم. رو بشیم. سرم تیر می کشه و من اخم می کنم و

 ـ به نظرت موهامو کوتاه کوتاه کنم، یا لِیِر؟ کوتاهم مثل مصری.... هوم؟

 بی هواس می گم:

 ـ کوتاه کوتاه، نه، لیر.

 ـ ای بابا، خب لیر کوتاه داره، بلند داره. حواست این جا هست اصال؟ رامـــش؟!

 خودم می یام. نیم نگاهی به بهش می اندازم و دستم رو می مالم و می گم:و یه نیشگون ریز ازم می گیره که به 

 ـ عزیزم من آرایشگر نیستم که!؟ بریم اون جا، خانومه به صورتت نگاه می کنه و می گه چی بهت می یاد!

 سری تکون می ده و بعد می گه:

 ـ تو چرا یه دستی به صورتت نمی کشی؟

 رو ندارم. ـ من؟ لزومی نداره. من که کسی

 این جوری می گم که دست از سرم برداره، ولی انگار نمی خواد. چون می گه:

 ـ اونم پیدا می شه. مطمئن باش زندگی خوبی در انتظارته.

یه لحظه تو سرم حرفای سارا و عمه تکرار می شه. حرف هایی که راجع به من و سورنا زدن؛ اما خودم حرفم رو رد 

سمن برای شوهر خودش دام بندازه. مشام زنانم به کار می افته. انگار پشت حرفاش یه چیزی می کنم. مگه می شه یا

 پنهانه.

 صدای گوشیم مانع از ادامه ی صحبتم می شه. بی اون که به شماره نگاه کنم می گم:

 ـ جانم؟

با دیدن اسم پرهام و شخص پشت تلفن سکوت می کنه. سکوتش منو وادار می کنه به شماره روی گوشی نگاه کنم و 

 لبم رو گاز بگیرم. جای حرفی نیست، پس دوباره گوشی رو می گیرم کنار گوشم و می شنوم:

 ـ جانت بی بال خانومم. سالم، خوبی؟

 حس گرمی زیر گوشم می چرخه.

 ـ مرسی. تو چطوری؟

 صداش با خنده می شه.

 ـ منم خوبم. مگه می شه صدای جانم شما رو شنید و خوب نشد؟
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لبم رو گاز می گیرم. یهو مثل هجده سالگیم می شم. مثل همون دوران پر از شور و پر از هیجان. همون قدر فراموش 

کار که حضور یاسمن و راننده تاکسی رو هم فراموش می کنم. و شاید همین لبخند و خنده باعث می شه سردرد و 

 تیر کشیدن سرم رو فراموش کنم.

 هزار هزار رنگ دارید. با یه کلمه آن چنان جادو می کنید که... از دست شما!ـ ای آدم زرنگ! شما مردا 

 خنده ی بلندش باعث می شه لبخندم عمیق تر بشه. غیر ارادی و بی هوا.

 ـ عزیزم، جادو چیه؟ این قدرت عشقه.

کنم دوباره لبخند  یهو ساکت می شم. قدرت عشق! تعبیر جالبی برام به کار برده. نفسم رو بیرون می دم و سعی می

 بزنم. با سوالی که می پرسه، لبم رو تر می کنم.

 ـ خب، چه خبرا؟ کجایی االن؟ خونه ای؟

 ـ سالمتی، نه، با یاسمن، زن پسرعمم اومدیم بیرون.

حس می کنم اسم یاسمن چندان براش خوشایند نیست؛ چون سرد و خشک، اونم بعد از مکث چند لحظه ایش، می 

 گه:

 کجا می رین حاال؟ ـ یاسمن؟

 ابروهام رو می دم باال و می گم:

 ـ یاسمن می خواست بره آرایشگاه، من باهاش رفتم.

 انگار دیگه از شور و شوق اولیش خبری نیست.

 ـ آها، خیلی خب. مراقب خودت باش. کی می یای خونه؟

 بی تفاوت می گم:

 ـ نمی دونم، حاال می یام دیگه!

 ه نفسش رو بده بیرون. کمی سکوت می کنه و بعد می گه:این بار نوبت اونه ک

 ـ خیلی خب، مراقب خودت باش و اینو یادت باشه. دوست دارم.

در برابر ابراز عالقش سکوت می کنم و تنها به یه خدانگهدار اکتفا می کنم. پایان تماسم برابر می شه با رسیدن به 

 سمن می زنه به بازوم و می گه:آرایشگاه. همین که از ماشین پیاده می شیم، یا

 ـ خانوم خانوما، رو نکرده بودی؟!

 متعجب می گم:

 ـ چی رو؟

 ـ همین که یکی رو زیر سر داری و اینا...

 لبخندی می زنم و می گم:

 ـ هیچم این طور نیست.

 ـ مطمئنی؟ ولی صدای اون مردی که پشت خط می اومد یه چیز دیگه می گفت.

 ـ خب...

 بازوم رو می گیره و می گه: با خنده

 ـ هان؟ رو کن ببینم. خب چی؟
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 ـ راستش خواستگاری کرده، فعال در رفت و آمدیم تا...

 مهلت نمی ده جملم رو ادامه بدم، با خنده دو تا بوسه رو گونه هام می کاره و بعد می گه:

 ـ مبارک باشه عزیزم. فوق العاده خوشحال شدم.

لعاه و من بعد از جواب به تبریکش، با خودم فکر می کنم که زن نیستم اگر نفهمم این تاکید وار می گه فوق ا

خوشحالی بخاطر اینه که حس می کنه سایم از روی زندگیش برداشته شده. زن نیستم اگر این آسودگی زنانه رو 

 نفهمم.

 بعد از این که خوشحالیش فروکش می کنه، می گه:

 ـ بدو بریم که دیره.

 رو می کشه تا بریم توی آرایشگاه.و دستم 

 

**** 

پوفی می کنم و به صورتم توی آیینه خیره می شم. این قدر یاسمن گیر داد که باالخره رضایت دادم به اصالح و حاال 

با اون ابروهای برداشته و صورت کمی آرایش شده، که اونم به اصرار زن آرایشگر بود، درست شدم مثل همون 

بک. زن روزهای بابک. زن زیبای بابک که حاال اون قدر الغر شده که اگه بابک هم تو چشماش نگاه روزهای بودن با

کنه، غم خوابیده تو چشماش رو می بینه و نمی شناسه این زن رو. آرایشگر یه ریز قربون صدقه ی ما می ره. احتماال 

می گه بهش می دم. یاسمن دوباره دستم رو پول خوبی هم می خواد. شالم رو، روی سرم مرتب می کنم و پولی رو که 

 می گیره و می گه:

 ـ به به، چی شدی رامش. به حق که دختر شمالی فوق العاده زیباست.

 لبخندی می زنم و بعد می گم:

 ـ پوستم می سوزه. خیلی وقت بود بهش دست نزده بودم.

 تی؟ـ خب اشتباه می کردی. ببین االن چقدر زیبا شدی. پایه ی خرید هس

 ـ خرید؟

 ـ اوهوم. می خوام چند تا لباس خوشگل بخرم.

 سری تکون می دم و بی تفاوت قبول می کنم.

 

**** 

تو سکوت خیابون برای خودم راه می رم و وارد کوچه می شم. بعد از مدت ها صدای جیغ زن همسایه رو می شنوم. 

ر عالوه بر صدای جیغ، صدای شکستن وسیله هم می یاد. همون زن فضولی که راپورت منو به پرهام داده بود. این با

کمی کنجکاو می شم؛ اما نمی مونم بیرون و مثل سرهای از در بیرون اومده کنجکاوی نمی کنم. مشما رو تو دستم جا 

به جا می کنم و کلید می برم سمت در که در خود به خود باز می شه و قامت پرهام از پشت دو لنگه ی در نمایان. 

اهم رو به چشماش می دوزم. نگاهش که به صورتم می افته، ناخودآگاه لبخندی می زنه و بعد از مکث نفس گیری نگ

 می گه:

 ـ چه خوشگل شدی!
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گرم می شم. کدوم زنی... نه، اصال کدوم آدمی پیدا می شه که ازش تعریف کنن و خوشحال نشه؟ گرم نشه؟ تا عرش 

 نره؟

 ر گردش امروز می گم:سرم رو کج می کنم و تحت تاثی

 ـ بودم.

 همون جا، جلوی همون در، میون سر و صداهای بیرون می گه:

ـ اون که بــــله! حاال بفرما تو. شما برو باال، تا من برم برای خوشگل بابا یه سری وسیله بگیرم و بیام. البته خوشحالم 

 مال نود درصد بگی نه!می شم اگه بیای؛ اما می دونم گردشت این قدر بهت ساخته که احت

 نیشخندی می زنم و می گم:

 ـ بودن در کنار تارا لذت بخش تر باشه فکر کنم.

 ابرو می اندازه باال و می گه:

 ـ پس این جور!شما برو، من بعدا برات دارم. می ری بیرون انگار بلبل زبون می شی.

ی آخر می بینم که مات شده. مات شده پشت در به  می خندم و در رو تو صورتش با یه زبون درازی می بندم و لحظه

تصویری که از من تو ذهنش مونده و من علیرغم تالشم، مات شدم به مردی که روزهاش بدون لبخند نمی گذره. 

انگار بعد از اون همه غمی که برای خودم ساختم، انگار بعد از غمی که با مرگ بابک شروع شده، فقط یه تلنگر می 

 این که آروم بشم. یه تلنگر که این جور لبخند بزنم، به هر چیز کوچکی که تو این دنیا موجوده.خواستم برای 

 میان هیاهوی زمان "

 میان تلخ نوشته هایی که به هر بهانه ای از ذهنم می گذرند

 انگار فقط بودن توست که لبخند می سازد تا هدیه دهم به نگاهت.

 حسودی کنند و لبخندهایمان را با گره های ابروهایشاننکند این هیاهو و این بدخلقی ها 

 از ما بدزدند.

 من و تو با همین لبخندهاست که زنده ایم.

 "نکند... 

پشت در مونم تا تمام اون لبخند رو حفظ کنم، می مونم تا سایش کنار بره، می مونم که زن باشم، می مونم و زیر لب 

 می گم:

یروز غم داشت از پام در می آورد، اگه تا دیروز مردد این بودم که این پذیرفتن یه ـ خدایا، کمکم کن. اگه تا د

خیانته، اگه تا دیروز و دیروزها نگران خیلی چیزا بودم، امروز می خوام بی خیال باشم، می خوام بزنم به اوج این 

من نسبت داد. می خوام هر چی دریای مواج. می خوام بزنم به رگ بی خیالی. اصال به هر چیزی که می شه به االن 

بشم غیر از دیروزم. تو تمام این تغییرا اگه کمکم کنی، تو تمام این زمان هایی که همه نبودنشون رو به رخم می 

کشن، تو بودنت رو برام بیاری، همه چیز آسونه. آسون تر از همه ی دردای این چند وقت. آسون تر از روز شدن یه 

 مکم کن.شب سخت. فقط باش. باش و ک

لبخند می زنم. یه لبخند که توش روح خدا، همونی که از روز آغاز دنیا دمیده شد تو وجود آدم، نشسته. گام برمی 

دارم سمت آسانسور. چند ثانیه بعد تو طبقه ی سوم از آسانسور پیاده می شم. صدای خنده و صحبت های خاله، از 

 کنم و باز زیر لب می گم: الی در نیمه باز خونه شنیده می شه. باز فکر می
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ـ اگه قراره رابطه ای باشه، سرد بودن و خشک و جدی بودنم معنی نداره. یه قدم دوباره شاید همه چیز رو حل کنه 

رامش. بسه هر چه قدر این دنیای لعنتی رو به خودت سخت گرفتی. بسه هر چقدر بعد از اون سخت گرفتن ها، دنیا 

مثل قانون عمل و عکس العمل، بی رحم، بی اون که ذره ای بهت محبت کنه، هر هم جواب پس داد و سخت گرفت. 

 چی کردی، پَسِت داد. بسه رامش.

 زنگ در رو می زنم. صدای بفرمای خاله وادارم می کنه بگم:

 ـ منم خاله، اجازه هست بیام تو؟

 صدای خاله هم پشت سر حرفم می یاد.

 فرما گل دخترم.ـ اِوا رامش تویی؟ بفرما تو عزیزم. ب

و من چقدر بزرگ می شم. نه از نظر سنی و قدی، از نظر روحی. روحم بزرگ می شه. چقدر احساس خوب مادر 

 داشتن رو به مشام می کشم. چقدر زود دلتنگی ها بال در می یارن و می رن.

 ـ سالم.

 ـ سل...

 صحبت هاشون با هم شروع می شه. خاله و پارمین نگاه گنگ و متعجبی به صورتم می اندازن و یه دفعه

 ـ وای خدا رامش چقدر خوشگل شدی.

 ـ وای مادر چقدر رنگ و روت باز شده. چقدر عوض شدی.

 لبخندی می زنم. روحم تازه می شه.

 ـ فداتون بشم. یه تغییر کوچولو دادم.

 پارمین با ذوق منو به آغوش می کشه و می گه:

 تغییر بزرگش چی می شی. ـ اگه این کوچولوئه که هیچی، با

و یه بوس پر از انرژی می شونه رو گونم. بعدش نوبت خاله س که مادرانه، نه مثل مادرشوهری که جنگ داشته 

 باشیم، نه! با یه حس مادرانه ی شیرین منو به آغوش می کشه.

 ـ به به، مادر خوب کاری کردی.

 پارمین پالستیک رو از دستم می گیره و می گه:

 ن چیه؟ این برای منه؟ وای، چه عروس گلی داریم ما!ـ ای

 خندم می گیره و می گم:

 ـ رو داشتن تقسیم می کردن، به گمونم تو هول زدی پریدی تو ظرفش. زیاد گیرت اومده.

 خاله یه چشم غره به پارمین می ره؛ البته با خنده. پارمین هم می خنده و می گه:

 ی؟ـ نخواستیم خسیس. حاال چی خرید

 بازش می کنه و با دیدن لباسای توش می گه:

 ـ اوا خاک عالم. اینا چه خوشگلن.

 می ذارتش رو مبل و می گه:

 ـ خب، چه خبر عزیزم؟ این خواهر شوهرای ما رو گذاشتی سر کار عزیزم؟

 می خندم و می گم:
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اهر شوهرات رو هم سرکار ـ پارمین دیوونه، توش تاپ و شلوارک هم هست. فقط چشمت همونا رو نبینه. خو

 نذاشتم. فردا می رم و بابت یه جلسه ای که نرفتم بیشتر براشون کالس می ذارم.

چشمام میون حرف زدن می چرخه سمت تارا که با دستاش تو هوا داره بازی می کنه. با هیچی هایی که شاید به چشم 

شه. سمتش می رم. انگار امروز اینم مثل باباش  اون همه چیز باشه. با همون اصوات بی معنی که از دهنش خارج می

 بیش از حد خوشحاله که به هر کی که می رسه می خنده.

 ـ سالم فرشته کوچولو، با فرشته هایی مثل خودت حرف می زنی که هی بوبو می کنی؟

 و یه بوس خوشگل می ذارم رو گونش.

 ی ذارم روی پام. خاله صدام می کنه.با لبخند نگاهش بین من و فضای اطرافش می چرخه. کیفم رو م

 ـ رامش جان؟

 سرم رو بلند می کنم و می گم:

 ـ جانم خاله؟

 با دیدن ظرف تو دست پارمین و میوه هایی که می چینه می گم:

 ـ واسم هیچی نیاریا! به خدا نا ندارم. می خوام برم یه کم بخوابم.

 ه و می گه:پارمین میوه ها رو با خنده می اندازه تو جامیو

 ـ آخی، خرج اضافه هم نداره عروسمون.

باهاش می خندم؛ اما ته دلم یه کم از اون عروس عروس گفتن هاش حرصی می شم. همش یه کم؛ اما خوشم نمی 

یاد؛ وقتی هنوز هیچی معلوم نیست؛ عروس رو تو ذهن همه بندازن و بعد گله ای باشه. حرفم اینه که با تمام تالشم، 

اون صد درصد رو کامل بگیرم که مبادا یه، یه درصدی اون زیر میرا دست بذاره رو نشدن و این رابطه نمی خوام 

کامل نشه. خندم رو قطع می کنم و یه کم دیگه با تارا و دستای کوچیکش و بوبوهاش بازی می کنم و بعد با گفتن این 

ای موندن به یه شب دیگه موکول می کنم. در رو که من دیگه می رم، از جام بلند می شم و اصرار و تعارفشون رو بر

پشت سرم می بندم و میون خروار وسایل های تو کیفم دنبال کلید می گردم. وقتی بعد از کند و کاو چند دقیقه ای 

کلید پیدا می شه، به سمت در می رم که بازش کنم و بعد برم تو همون خونه ی کوچیک خودم؛ اما در آسانسور هم 

 می شه با در خونم و پرهام می یاد. یه سالم با سر می دم و می رم تو خونه. صدام می کنه.همزمان باز 

 ـ رامش؟

 جواب می دم.

 ـ بله؟

 ـ صبر کن کارت دارم. بذار این پوشک و اینا رو بدم به مامان، بعد...

م تو اون دست های سری تکون می دم و با گفتن این که می رم صورت بشورم می رم سمت دستشویی؛ اما نگاه

 مخفی شده ی پشت کمرش گیر کرده.

لحظاتی بعد، وقتی حوله به دست از دستشویی می یام بیرون و می کشم روی صورتم تا آب رو ازش پاک کنم، وقتی 

 حوله رو می یارم پایین، سر جام خشک می شم.

 من زنم "

 تنیدلم برای ریز ترین کارهای زنانه، همان چیزهای کوچک دوست داش
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 برای یک غافلگیری ساده، برای یک عشق پر از هیجان، برای همه چیز تنگ شده.

 تو ای مردی که با چشمان تَرَت به من نگاه می کنی

بدان که بودنت قلبم کوچکم را می لرزاند. بدان که بودنت بعد از مدت ها، زن بودنم، لطیف بودنم را یادآوری می 

 کند.

 "یف ماندن، کمکم کن.باش و برای زن ماندن، لط

متحیر می شم، بخاطر دسته گل رز سرخ مینیاتوری. رزی که شنیدم نماد عشقه و برای من این نماد عشق بیشتر از 

هزار هزار کادوی گرون قیمت ارزش پیدا می کنه. دسته گل رو جلوی صورتش می گیره، نه اون قدری که صورتش 

 رو بگیره، نه، می گه:

 شتر از این ها بخرم؛ می خرم؛ اما وقتی که تکلیف دلت باهام روشن بشه، نمی خوام...ـ دلم می خواست بی

 یه لبخند غمگین می زنه.

ـ اگه یه روزی نخواستیم، اگه یه روزی این دوره ی کوتاه شیرین تموم شد و تو نخواستی که با من و دخترم باشی، 

 نمی خوام یادگاری ای هم ازم بمونه که عذابت بده.

 خندی می زنم و دسته گل دراز شده به سمتم رو می گیرم. لبم رو گاز می گیرم، می شنوم.لب

 ـ دوستت دارم رامش.

و گرم می شم. به خودم که می یام نزدیکم ایستاده. نزدیک نزدیک. نفس به نفس. چشمم رو از رزها می گیرم و به 

ز چند شب دوباره داره نصیبم می شه. بوسه ای چشماش می دوزم. به رنگ قهوه ای چشماش و بوسه ای که بعد ا

 روی موهام. این قدر این بوسه گرمم می کنه که حد نداره. اصال مگه می شه براش حدی هم گذاشت؟

نمی دونم دقایق چطور می گذرن؟ فقط وقتی به خودم می یام، می بینم پرهام یه گوشه ی خونم نشسته و منم تکیه 

 می گه: دادم بهش. یه صدایی تو گوشم

 "این تو نبودی که حس گناه داشتی؟ االن این جا چی کار می کنی؟  "

 به صدا جواب می دم.

 "خب نمی دونم. تو هم جای من بودی...  "

 انگار صدا صبر نداره؛ چون می پره وسط حرفم.

 "الکی بهانه نیار، تو یه خیانت کاری، به قلب خودت و بابک خیانت کردی.  "

 و گاز می گیرم. صدای دیگه حرفی نمی زنه.لبم رو از ت

 ـ خانومی، چرا ساکتی؟

 می یام سرم رو از روی سینش بلند کنم که مهارم می کنه. با فشار دستاش و حرفش.

 ـ نرو! بمون.

آب دهنم رو قورت می دم. دوباره حرف اون صدای لعنتی تو گوشم می پیچه. همون جمله ی آخر منحوس. اشک تو 

 مم می جوشه و می گم:کاسه ی چش

 ـ باشه.

 و آروم تر می گم:

 ـ من خیانت کار نیستم.
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نمی دونم چی می شه؛ اما یهو پرهام منو از روی سینش بلند می کنه و به چهرم نگاه می کنه. حتی فرصت نمی کنم 

 اشک های روی گونم رو پاک کنم.

 ـ چیزی شده؟

 گل های طراحی شده ی روش رو دنبال می کنم.نگاهم رو به گل های فرش می دوزم و با نگاه 

 ـ نه!

 ـ یه چیزی شده! تو تا االن شاد بودی. منو گول نزن.

 ـ گول نمی زنم... نمی خوام گول بزنم.

 نچی می کنه. بازوهام رو ول می کنه و بعد از کمی جا به جا شدن تو جاش می گه:

 ـ به من نگاه کن عزیزم.

 چشماش خیلی از حس ها رو با هم می بینم. تو تضاد این همه احساس می گه:نگاه می کنم و تو نی نی 

 ـ هر چیزی که آزارت می ده رو بگو!

 انگار لب هام در اختیار خودم نیست؛ چون آروم می گم:

ی تو ـ حس خوبی ندارم؛ تا می یام برم تو عمق رابطه، تا می یام به خودم تلقین کنم که باید از نو شروع کنم، یه چیز

گوشم می گه من دارم خیانت می کنم؛ اون وقته که طعم تلخ گناه و طعم تلخ غم دوباره از نوک زبونم رو سر می کنه 

تا پایین و می رسه به پام؛ اما من خیانت کار نیستم. خودت گفتی که بابک و یادش همیشه تو قلبم می مونه و باید از 

 نیست. هست؟ نو شروع کنم. این از نو شروع کردن که گناه

اخماش تو هم رفته. می دونم چرا، با همه ی تالشش برای خوشحال کردن من، با همه ی آروم بودنش در مقابل بابک 

گفتن هام، دوست نداره اسم مرد دیگه ای رو بیارم. این حسادت تو ذات همه ی آدماست. دوست داریم معشوقمون 

ن بد نیست؛ اما نمی دونم این وسط من و امثال من که بین دوراهی فقط و فقط به یاد ما باشه و با ما باشه. خب ای

احساسمون گیر می کنیم چی می شیم؟! باید تو درد بودن و نبودن بسوزیم تا روزی که بمیریم؟ دو قطره اشک دیگه 

کنه. می به نوازش گونه هام می یان و بالفاصله دست مردونه و بزرگی جلوی دیدم رو می گیره و اشک ها رو پاک می 

بینم که دستش رو به سمت لبش می بره و باز صبورانه می مونه و این بار اشک ها رو می بوسه. همون خیسی برداشته 

 از گونه هام رو و من با تمام وجودم شرمنده می شم. این قدری که از نگاه کردن به چشماش واهمه پیدا می کنم.

حرف بزن؛ اما هیچ وقت از من مخفی نکن. تو خودت نریز. خودم ـ هر چقدر می خوای گریه کن. هر چقدر می خوای 

می دونم. یه بارم گفتم. وقتی خواستم تو باشی، باید همه ی اینا رو هم قبول کنم. هر چند سخته؛ اما هیچ سختی ای 

تت دارم نیست که من از پسش برنیام. یه روزی قلبت رو نرم می کنم. نرم، به اندازه ی تمام دوست داشتن ها و دوس

هایی که بهت گفتم. یه روزی همه چیز درست می شه. یه روز ساخته شده از تمام تالش هام. کم نمی یارم. قول می 

 دم.

 مهلتی نمی ده که بخوایم این جو غم انگیز رو ادامه بدیم، برای عوض کردن جو بینمون می گه:

ی تا نیمه های شب بنده رو همین گوشه نگه داری؟ یه ـ خب مثال االن من اومدم خونه ی نامزدم مهمونی. شما می خوا

 فیلمی، یه شامی، یه شربتی، شیرینی و میوه ای، آجیل و تخمه ای، شکالت و چایی...

 و من هم همقدم می شم. همقدم تمام تغییرات.

 ـ همه ی اینا با هم؟ احساس نمی کنی ممکنه منفجر بشی؟
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 ـ نه! اینا که چیزی نیست!

 و رد اشکام رو پاک می کنم و می گم:دست می برم 

 ـ چشم، االن برات یه چیز می یارم.

 ـ بی بال عزیز دلم.

چقدر به دلم می شینه این دعا خیر. همون حس بد که تا نوک پاهام رفته، با یه حس سفید و صورتی عوض می شه و 

 می رسه به چشمام و همون طور که بلند می شم، وادارم می کنه بگم:

 نداره، مبارزه می کنم. ـ عیب

 آروم تر می گم:

 ـ بابک کمکم کن و مثل همیشه کنارم باش.

 آروم تر.

 ـ مثل تمام لحظه هایی که تو خواب و بیداری ازم خواستی تموم کنم و نکنم با خودم این کار رو.

 آروم تر.

 ـ تو که می دونی رامش به کمک و اعتمادت احتیاج داره. باش.

یه نسیم خنک، به آرومی تمام حرف هایی که زیر لب باهاش زدم، از بین دو لنگه ی پنجره، به سمتم  و حس می کنم

 و می یاد و پوستم رو نوازش می کنه. به آرومی می گم:

 ـ ممنونم که هستی.

 من، هوس یاد او، جان گرفته از نام او. "

 دلم، حسرت شروع تازه یک رابطه ی بی برنامه.

 ره، جان دادن به من، درک کردن های بی شمار و ...تو، آغاز دوبا

 آن سه نقطه ی جان گرفته ی جلوی اسمت نشان از تمام خوبی های دنیا دارد.

 "بی گمان تو همان فرشته ای هستی، که برای خوبی زیادت خدا نامت رو آدم گذاشت. 

ه می کردم و اصال چه حس بدی داشتم و و من، با وجود بودن پرهام و شیطنت هاش، یادم می ره که برای چی گری

دارم. کنارم می ایسته و با من شروع می کنه مواد غذایی رو مخلوط کردن. ادویه ها رو از تو کابینت بیرون می کشه و 

 با خنده می گه:

 ـ این قدر خوبه؟ به به، کدبانویی شدم من. قربون خودم برم.

ته دلم می خندم و مرغ هایی چرخ شده رو به سیب زمینی اضافه می و من پر صدا می خندم. بعد از مدت ها از ته 

کنم. با خودم فکر می کنم شباهتی با آدم های دور و برم نداشته و نداره. مواد که خوب مخلوط می شن، به اندازه می 

واسه ریزیم تو روغن، آخه می دونی، پشتم ایستاده و مچ دستم رو گرفته تو دستش و زیر گوشم حرف می زنه. 

 همینه که می گم می ریزیم. صداش رو نازک می کنه و عین خانوما می گه:

ـ خب، مواد رو می ریزیم توی روغن. خانومای محترم توجه داشته باشن کوکو چسبندگی داشته باشه؛ وگرنه وا می 

 ره و آقاتون جیزتون می کنه.

 دستم رو می کشم و خودم رو ازش جدا می کنم و می گم:

 با، پرهام برو بشین. به خدا روغن آخر می ریزه رو دستم، می سوزه و نمی تونم چیزی هم درست کنم.ـ ای با
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در حالی که می خنده ازم فاصله می گیره و منم باقی رو می ریزم تو روغن و درش رو می ذارم. کنار یخچال نشسته و 

. از تو در یخچال یه کم گردو و خیار بیرون می به من نگاه می کنه. یه کم ماست تو یخچال دارم که قدر دو نفر هست

 کشم و می ذارم جلوش و می گم:

 ـ به به، حاال این جوری پسر خوبی هستی، با این ماست خیار درست کن تا من بیام.

اخمی می کنه؛ اما نمی تونه جلوی خندش رو بگیره. انگار بعد از اون غم، فضا طوری شده که به جرز الی دیوار هم 

 ندیم و خدا می دونه این خنده چقدر لذت بخشه. این خنده های ساده واقعا لذت بخشه.می خ

 ـ من؟ اون وقت شما کجا می ری؟

ـ بنده می رم نماز بخونم، شما هم اینا رو درست می کنی؛ چون خانومای تو خونه منتظرن آقاشون جیزشون نکنه. 

 منتظر یه چیزی هستن که با غذای امشب بخورن.

 بی توجه به غرهایی که زیر لبی می زنه، از آشپزخونه خارج می شم و می رم تا وضو بگیرم. و بعد

نماز می خونم، به شکرانه ی این خنده ها و این که همه چیز خوبه. خونم و از خدا نیروی مضاعف می خوام. از خدا می 

تموم می شه، صدای زنگ منو به خودم خوام روح بابکم رو غرق شادی کنه و ازش می خوام مواظب باشه. نمازم که 

 می یاره. از جام بلند می شم و در رو باز می کنم. رامش پشت دره و تارا رو بغلش گرفته.

 ـ آقا یعنی چی؟ شما دو تا این جا عشق و حال کنید، من بشینم بچه داری کنم؟ بگیرید این بچتونو.

 رفتم زبونش رو تا اون جا که ممکنه بیرون می یاره و به سمت ابروهام باال می ره. بی توجه به خنده و ابروهای باال

خونه می ره. تارا رو که خوابیده بغل می کنم. این بچه همه چیزش متفاوته. حتی این خوابیدن معصومانش. انگار یه 

 عروسک رو تو آغوشم گرفتم. نگاه به بینی کوچیکش می کنم و می گم:

 کودکانت باش. مثل عمت بی ادب نباش.ـ تارای ناز من. مواظب این دنیای 

 و بعد می خندم. پرهام چاقو به دست می یاد بیرون و می گه:

ـ خانوم نماز جعفر طیاره مگه؟ بیا دیگه، من سر جمع تو عمرم بیش از پنج بار آشپزی نکردم. بیا به داد برس. اِ این 

 جوجه رو کی آورد؟ بده ببینم عسل بابا رو.

 گیره که دو قدم جا به جا می شم و می گم:می یاد تارا رو ب

ـ نخیر آقا پرهام، شما برو سراغ کارت، منم االن می یام. در ضمن، این بچه خوابه، نذار بدخواب بشه که بعدا خودت 

 باید تو خونتون راه بری و بچرخونیش که بخوابه.

 سر جاش می مونه و می گه:

 ـ یا خدا! به من صبر بده.

 ی گم:برمی گردم و م

 ـ الهی آمین.

و ریز می خندم و به سمت اتاق خواب می رم. یه پتوی نرم پهن می کنم و تارا رو با رخت خوابش می ذارم اون رو. به 

حدی خونه گرم هست که پتو نخواد؛ با این حال یه پارچه ی نازک می اندازم روش و می رم. برق رو هم روشن می 

 رم تا به داد تنبل ترین انسان دنیا برسم.کنم که اگه بیدار شد نترسه و می 

 

**** 
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گاهی وقتا همه چیز خیلی فرق می کنه. اصال اون چیزی که قبال فکر می کنی نیست. گاهی کنترل همه چیز از دستت 

خارج می شه. حتی کنترل نفس های عمیقی که می کشی و این دست خدای مهربونی که در کنار ما، نشسته و 

س که راهمون ختم به خیر بشه یا نه؟! گاهی همه چیز به نرمی یه خط شعر می شه و روحت رو جال  نگاهمون می کنه

می ده و تو می خوای روی هوا پرواز کنی. مثل االن من که با یه خط شعر فروغ، روی پشت بام خونه نشستم و زمزمه 

کتابش رو باز می کنم و بیت رو بلند می  می کنم اشعار تنهایی زنی رو که تو زندگیم بیشتر از هر کسی درکش کردم.

 خونم.

 ـ از سیاهی چرا حذر کردن

 شب پر از قطره های الماس است

سرم رو دوباره بلند می کنم و به آسمونی که با ستاره های دوخته شده نگاه می کنم. سوز هوا باعث می شه ژاکتم رو 

ارمین که اونم مثل من خیره به آسمونه نگاه می کنم و بیشتر به خودم بپیچم. خودم رو، روی موکت می کشم و به پ

 می گم:

 ـ آن چه از شب به جای می ماند

 عطر سکر آور گل یاس است.

 پارمین نفسی می کشه و می گه:

 ـ دلم گل یاس خواست.

 ا خنده می گم:همزمان با این حرفش از جا بلند می شم و از دیواره های پشت بام آویزون می شم تا پایین رو ببینم. ب

 ـ خانوم جون... گل یاس دیگه تو دستام نیست. به داریوش خان بگو، واست پیدا می کنه.

 می خنده و می گه:

 ـ دیوونه.

و کنارم می ایسته و به پایین نگاه می کنه. جلوی چشمای هر دومون، در خونه ی خانوم فضول باز می شه و دو نفر سر 

ن از خونه بیرون. جسم مچاله شده تو مالفه، این قدر تابلو هست که هر دو با هم می مالفه ای رو می گیرن و می بر

 گیم:

 ـ آدمه!

و بعد جلوی دهنمون رو می گیریم. زن و یه مرد دیگه، اون جسم رو می ذارن جلوی در و به سرعت برمی گردن 

 خونه. نگاهی به صورت پارمین می کنم و بعد می گم:

 چیه؟ ـ بیا بریم ببینم اون

با سرعت، بی اون که بخوام به خاله و یا پرهام بگم، می رم پارکینگ. به اصرارهای پارمین برای نرفتن توجه نمی 

کنم. وقتی تو تاریکی کوچه، چشمم می خوره به اون موجود نحیف، ناخودآگاه بغض می کنم. هیچ وقت مرد همسایه 

د بیچاره چیزی ازش باقی نمونده. انگار تو این فاصله از اون رو ندیده بودم. مردی که االن می بینم، جز یه موجو

خواب و گیجی لعنتی بیرون اومده که حاال سرش رو گذاشته روی زانوهاش و معصومانه اشک می ریزه و برای اولین 

که  بار، کسی رو تو غریبه ها، تو مردهای غریبه ی اطرافم می بینم که هق هقش عرش رو به لرزه در می یاره. مردی

 یه دست نداره. مردی که موهای سفید سرش، اون قدر هست که یه دفعه صداش کنم.

 ـ آقا؟! پدرجون؟
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مرد سر بلند می کنه و هراسون زل می زنه به من. سرش به سمت عقب می ره و می کوبش به دیوار. درد حقارت تو 

 چشماش معلومه.

 ـ آقا حالتون خوبه؟

حقارت و بدبختی یه کارگر بیچاره رو ببینی؟ کارگری که چون خونه به اسم ـ چی می خوای دختر جون؟ اومدی 

زنشه و زنش یواشکی پرتش می کنه تو کوچه و بعدم با هوای سرد چشم باز می کنه و می بینه تو کوچه س؟ می 

 خوای این رو ببینی؟

 ـ نه به خدا، من و دوستم...

 و با دست به پارمین اشاره می کنم.

 ودیم، دیدیم اون وضعیت رو. اومدیم ببینم برای شما اتفاقی نیفتاده؟ حالتون خوبه.ـ پشت بوم ب

 لبش رو گاز می گیره و می گه:

ـ خوبم، از این خوب تر نمی شم دختر. عالیم. مگه بهتر از این وضعیت شاهانه هم وجود داره؟ من خوشحال 

 خوشحالم دختر.

ت شاهانه و کلمه ی شوهر و پدر رو معنی می کنم. بینیش رو می کشه سرم رو می اندازم پایین و برای خودم وضعی

 باال و می گه:

ـ آره، من خوشحالم. خوشحال که این قدر حقیرم. خوشحالم که وقتی از یه روز سخت کاری، اونم با کلی دردسر 

الم که این قدر خسته برای این که دست ندارم؛ می یام خونه تا یه کم استراحت کنم و دوباره صبح زود برم. خوشح

می شم که نمی فهمم منو چه جوری از خونه پرتم کردن بیرون. خوشحالم که حتی بچه هام هم دنبالم نمی یان و 

 خوشحالم که این قدر حقیر شدم که حتی تا خانه ی سالمندان هم نمی برنم و توی کوچه پرتم می کنن.

 پیرمرد با همون یه دستش اشکاش رو پاک می کنه.

 پدر جان، بیا خونه ی ما!ـ 

در کوچه باز می شه و پرهام می یاد بیرون. با دیدنش تعجب می کنم و اون اخم کرده نگاهم می کنه و می یاد جلو. 

 معلومه تند تند اومده. نگاهم رو دوباره به سمت پیرمرد می چرخونم.

 ـ می یاین؟

 ـ چرا اومدی به من لطف می کنی؟

 ال پدر منی. هر کسی جای شما بود این کار رو می کردم. بفرما! حداقل تا زمانی که بشه.ـ چون که شما همسن و س

 پرهام آروم می ره سمتم پیرمرد و می گه:

 ـ چی شده آقای زمانی؟

 پیرمرد انگار غمش با دیدن پرهام تازه می شه که با بغض می گه:

می ترسم روزی که از چشم بیفتم. دیدی چقدر ـ دیدی پسر؟ چند وقت پیشا، تو ماشین بهت چی گفتم؟ گفتم 

 قشنگ افتادم؟ دیدی چقدر قشنگ نابودم کردن؟ غروری موند برام.

صورت پرهام و من از این حرفا غمگین می شه. برمی گردم تا اشکام رو نبینه و می بینم که عمو هم اومده بیرون. 

 رمرد بلندش می کنه و می گه:پرهام بی هیچ حرفی می یاد سمت آقای زمانی و علیرغم میل پی

 ـ بیاید بریم، عیب نداره. خدایی هم اون باالست. نگاهشون می کنه.
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 و پیرمرد رو به سمت خونه می بره. نگاه پر از تنفرم رو به خونه ی زن همسایه می دوزم و می رم تو ساختمون.

 می توپه.وقتی می ریم باال و عمو آقای زمانی رو می بره تو، پرهام به جفتمون 

 ـ شماها نمی گید نصفه شبی خطرناکه برید تو کوچه؟ بی اون که خبر بدید می پرید بیرون.

 لبم رو گاز می گیرم و می گم:

 ـ خب ببخشید حاال! اون صحنه رو که دیدیم...

 ـ کدوم صحنه؟

 ـ زنش با یه آقاهه اون رو آوردن تو کوچه و رفتن.

 پرهام چشماش گرد می شه و می گه:

 ـ خدایا، پناه بر تو.

 و بعد نگاهش رو به ما می دوزه و می گه:

ـ به هر حال کار درستی نکردید. دیگه تکرار نکنید. من به شماها اطمینان دارم، جفتتون عاقلید؛ ولی آدم اول خبر می 

 ه! خب آدم می ترسه.ده و بعد می ره. نه که من می خوام بیام صداتون کنم، از پشت بام می بینم که اومدید تو کوچ

هر دو سری تکون می دیم و من و پارمین و خاله می ریم تو واحد من. امشب با وجود یه مرد غریبه، مطمئنا پرهام 

 اجازه ی خوابیدن اونا تو اون جا رو نمی ده. نگاهش تا لحظه ای که در رو ببندم، منو بدرقه می کنه.

 

**** 

که با صدای زنگ در به خودم می یام. یه شال سرم می اندازم و به ساعت نگاه  چشم باز می کنم. تو بی خبری کاملم

می کنم. هشت صبح و زنگ در؟ کی می تونه باشه؟ از تو چشمی پرهام رو می بینم و شال رو می اندازم رو شونم. در 

 ی گه:رو که باز می کنم، پرهام رو پشت در می بینم. نگاهی به چشمای خواب آلودم می کنه و بعد م

 ـ رفت!

 اخمام تو هم می ره و می گم:

 ـ سالم، کی!؟

ـ آقای زمانی. یه نامه هم گذاشته. با اون نیمچه سوادی که داشته، به زور نوشته که می ره یه جا که این خفت اذیتش 

 نکنه.

 لبم رو گاز می گیرم و می گم:

 ـ بنده ی خدا! چقدر...

ر آدما، همین همسایه ای که تنفر دارم بگم از جنس منه، حتی الیق فحش هم ولی نیمه جملم سکوت می کنم. این جو

نیستن. خاله و پارمین هم بیدار شدن و سر جاشون نشستن. لبخندم رو در حالی می زنم که قلبم پر از درد مردیه که 

 برای حفظ ته مونده ی غرورش بی سر و صدا رفته و بعد می گم:

 ـ صبح بخیر.

سمت آشپزخونه تا بساط صبحانه راه بندازم و کمی غم دل آقای زمانی رو کم کنم. مردی که دلسوخته می رم 

فامیلش درست مقل خودش پر از صدا بود و زنی که فامیلش برعکس خودش. اصال به این رفتار نمی اومد که معصوم 

 باشه. هه، معصومی! پرهام هم بی تعارف دنبالم می یاد تو. خاله با خنده می گه:
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 من برم پیش جفتم. تنهایی صبحونه بخوره دلش می شکنه. ـ

 اما پارمین بی تعارف می مونه و مشغول جمع کردن جاها و کمک کردن به من می شه.

صبحونه ی خوبی می شه؛ وقتی میون پارمین و پرهام می شینم و با لبخند و شوخی لقمه لقمه برمی دارم. قطعا همه 

 یرین و به یادموندنی می شه.چیز، وقتی آسون گرفته بشه، ش

 

*** 

با کلی حس خوش و خوب از پیش دوقلوها برمی گردم. امروز روز خوبی رو گذروندم. روز خوب، بودن در کنار بچه 

ها و تدریس براشون، کلی شوخی و خنده و مسخره بازی در کنار درس. بعد از مدت ها واقعا جوونی می کنم. بی 

نگار اون علف هرز تنیده تو وجودم داره کنده می شه. انگار تازه تازه دارم می فهمم دنیا هیچ دردی جوونی می کنم. ا

چه رنگ زیبایی داره. هوای ابری هم برام زیبائه. حتی شهر پر از دود تهران و ماشین های داغونش. امروز بعد از 

 مدت ها نگاهم یه رنگ دیگه داره.

 ـ دربست!

می شم. به خودم برای روحیه ی خوبم جایزه می دم و سر راه ازش می خوام دم ماشین می ایسته و من هم سوار 

پاساژ نزدیک خونه نگه داره تا برای خودم خرید کنم و منم از میون اون هم جنس رنگ و وارنگ، فقط دلم پاستیل 

 وجوونی.های خوش آب و رنگ رو می گیره و یه عالم خرج انواع پاستیل می کنم تا بزنم به هوای بچگی و ن

 چه کسی گفته پاییز و زمستان یعنی فصل مرگ و درد؟ "

 این فصل های سرد من

 از صد بهار و تابستان هم گرم تر و مهربان ترند.

 به مهربانی کودکی که نفسش را در درون سینه گرم می کند

 "می کند به هوای حیاط تا هر آن چه که آن جاست را گرم کند.  "ها"و 

ه تندی باز می کنم و می پرم توش و برای خودم شعر می خونم. یه زبون محبوب شمالی می خونم و در خونه رو ب

 حین راه رفتن هم سر تکون می دم. آسانسور رو می زنم تا بیاد پایین.

اه سوخته ـ بوشو بوشو تِره نَخوام، بوشو بوشو تِره نَخوام، سیاهی تره نِخوام، سیاهی تره نِخوام، بالیی تِره نَخوام، سی

برو برو تو رو نمی خوام، سیاهی تو رو نمی خوام، » تِره نَخوام، پاَل سوخته تره نَخوام، حرفانا بِنا کنار، حرفانا بِنا کنار. 

بالیی تورو نمی خوام، سیاه سوخته ای نمی خوامت، ته دیگی نمی خوامت، این حرفا رو بذار کنار، این حرفا رو بذار 

 «کنار. 

مخاطبم کی می تونه باشه؟ پرهام؟ اون بنده خدا به این سیاهی هم نیست که بهش بگم ته  "ی کنم: با خودم فکر م

اثر این جمله اون قدر هست که تو آسانسور بلند بخندم و بعد تند جلوی دهنم رو بگیرم که ای وای. یکی  "دیگ. 

 بشنوه می گه دختر دیوونه شده از تنهایی.

یم می گیرم که امروز رو تا آخر شب درس بخونم. همین که پام رو تو خونه می ذارم؛ در خونم رو باز می کنم و تصم

 تلفن خونه زنگ می خوره. حسم بهم می گه پرهامه؛ بلند می گم:

 ـ چه حالل زاده ای پرهام پَال سوخته و سیاه سوخته ) ته دیگ سیاه سوخته (.

 و گوشی رو برمی دارم و با شادی و خنده می گم:
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 ؟ـ بله

 ـ به به، همیشه به شادی بانو. چی شده می خندی؟

 نیشم تا ته باز می شه و یه باریکال به خودم برای حدسم می دم و می گم:

 ـ هیچی، داشتم واسه خودم شعر گیلکی می خوندم، خندم گرفت یهو. خوبی؟ چه خبرا؟

مدی و رسیدی و این حرفا. فقط می خواستم ـ خدا رو شکر خانوم. هیچی، زنگ زدم ببینم از خونه ی داریوش اینا او

 دلم قرص بشه.

 آروم می شم و خندم رو کنترل می کنم.

 ـ آره. رسیدم، سالم و سالمت هم رسیدم.

 ـ اِ چه خوب. حاال که این جوره، شب می یام دنبالت که دو تایی بریم یه شام نامزدی بخوریم.

 ـ اما... درس...

ا من می یام درست رو بخون؛ برای درس فردا و پس فردا وقت هست، برای خوشی نه! ـ اما و اگر رو بذار بعد. ت

 هوم؟

 زبونم خیلی می چرخه که مخالفت کنه؛ اما باالخره تسلیم دلم می شه و می گه:

 ـ باشه، می یام.

 ـ ای قربون خانوم گلم. پس برو تا منم برم. فعال.

 رو می ذارم. سرم رو بلند می کنم و می گم:خداحافظ آروم؛ اما شادی می گم و بعد گوشی 

 ـ خدایا ممنون برای این همه بهانه ی ای که برای شادی جلوی پام می ذاری. کاری کن این بهانه ها پایدار بمونن.

آمینی می گم به سمت اتاق می رم تا کتاب و جزوم رو بیارم. میون یه خروار کتاب تو کمد دیواری، یکی از کتاب های 

نی رو جدا می کنم. درس شعرای رمانتیک. به همراه جزوش می یام از اتاق بیرون که باز صدای تلفن به گوشم امتحا

 می رسه. خنده می گیره از دست این پرهام و می گم:

 ـ دو دقیقه صبر نداره.

 گوشی رو برمی دارم و می گم:

 ـ جناب پرهام خان، تا شب حداقل چند ساعتی مونده.

 خط باعث می شه خون تو رگ هام یخ ببنده.صدای اون ور 

 ـ پس اسمش پرهامه؟!

سکوت می کنم. سکوت می کنه. تنها صدای نفس هامونه که تو گوشی پیچیده. خون. واقعا من از خون این زنم؟ 

 خنده داره اگه بگم با این همه نزدیکی، حس می کنم دوره ازم.

پا کردی و این از این نامزدی یواشکی. از زبون عروسم باید بفهمم تو  ـ ساکتی رامش خانوم؟ اون از اون بلوایی که به

 نامزد کردی؟

 با خودم فکر می کنم که تا دیروز عروسش نبود و حاال عروسه! جالبه، این همه دو رنگی و دورویی جالبه.

 ـ لزومی نداشت برای یه شناخت ساده، بلندگو دستم بگیرم و کل دنیا رو خبر کنم.

 گه: عصبی می

 ـ من شدم کل دنیا؟
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 عصبی می شم و می غرم.

ـ آره عمه، از اون روزی که منو لقمه گرفتی برای خراب کردن زندگی پسرعمه، شدی کل دنیا، شدی غریبه. هر چی 

 شدی جز فامیل.

 ـ دست داداشم درد نکنه با این دختر تربیت کردنش.

 با صدای ناراحت می گم:

رای بزرگ کردن من داره و داشته. حداقل شما یکی این رو خوب می دونی. اون که باید ـ بابا بهترین شیوه رو ب

عصبی بشه و جیغ بکشه، منم، نه شما! تو رو خدا عمه، تو رو خدا بگو چی تو وجودم دیدی که اون پیشنهاد رو دادی؟ 

 این قدر پستم؟من الیق این بودم که هوو بشم؟ بزنم زندگی نوپا و خوبشون رو خراب کنم؟ یعنی من 

 سکوت کرده. ادامه می دم. نفس می گیرم و بعد می گم:

ـ یاسمن وقتی گریه می کنه و ناراحته از بابت بیماریش من دلم ریش می شه. پسرعمه این قدر یاسمن رو دوست 

یم با داره که من بغضم می گیره و می گم حداقل اگه بابک پیش من نیست، یکی مثلش رو یاسمن داره. درسته، بد

هم. نه اون چشم دیدن منو داره و نه من دلم می خواد باهاش رفت و آمد کنم. دلیلش رو هم شما یکی خوب می 

دونی. می دونی و تبر می دی دستم و می گی این ریشه رو قطع کن. عمه، تا وقتی... تا وقتی که این فکر رو از سرت 

رو. اصال فکر کن تو اون تو اون تصادف لعنتی که عشقم،  ننداختی به من زنگ نزن. من نه دلش رو دارم، نه فکرش

 امیدم رفت، منم رفتم. ختم کالم، خداحافظ شما.

نفس  "گوشی رو می کوبم و خودم هم کنار تلفن می شینم. نشستن که واژه ی خوبی براش نیست. سر می خورم. 

 "ه پایین. بکش زن! نفس بکش. عمیق نفس بکش و این غم ها رو که دورت رو گرفتن بد

 مهربانی در دنیای شما چند؟ "

 همه را یک جا می خرم آی مردم

 نگویید برای چه؟ می خوام پخشش کنم در این دنیایی لعنتی

 "شاید تیشه بزند به ریشه هر چه بدی هست. 

ر لب غرغر دستی به صورتم می کشم و از جام بلند می شم. همون دو قطره اشک اومده رو پاک می کنم و با خودم زی

می کنم. دو مشت آب سخ به صورتم می پاشم و به سمت کتابام می رم. عادت دارم برای بهتر فهمیدن، درسم رو با 

صدای بلند و در حین راه رفتن بخونم. راه می رم و جمله های و خطوط رو نگاه می کنم و می خونم. گاهی خسته می 

فسم رو پوف می کنم و گوشی رو برمی دارم. صدای بابا که تو شم و سر جام می شینم. صدای تلفن بلند می شه. ن

گوشم می شینه، با شادی باهاش حرف می زنم. زنگ زده حالم رو بپرسه و به قول خودش دل اون و کل روستا برای 

تک دختر کوروش خان تنگ شده. صدای بابا اون قدر بهم انرژی می ده که بعد از قطع تماسش، ناخودآگاه زمزمه 

 نم:می ک

ـ اگه تمام دنیا رو هم کثافت بگیره؛ یه کلمه ی دخترم دوستت دارم تو، بابایی، به کل این دنیای کثیف می ارزه. حق 

 داره خدا که به نام تو و مادر، تو قرآن قسم می خوره. به وحدانیتش حق داره.

 می نالم و می گم:درس خوندنم تا خود ساعت هشت شب طول می کشه و من با دیدن باقیمونده ی کتاب 

 ـ وای خسته شدم. بسه دیگه!
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از جام بلند می شم. در که به صدا می یاد، با گفتن اومدم به سمتش می رم و بعد از دیدن پرهام، در رو باز می کنم. 

 دستش یه شاخه ی رزه. باز هم رز قرمز. لبخند می زنم و می یام گل رو بگیرم که می گه:

 ـ سالم بانوی شهر باران.

 راه رو باز می کنم. می یاد تو. گل رو به سمتم می گیره و می گه:

 ـ با احترام و یه دنیا عشق.

 ـ سالم پرهام. خوبی؟

 لبخند می زنه. این مرد اسطوره صبر، غرور، عشق و انرژیه!

 ـ خوبم.

رو به گل می دوزم و  و ناگهان یه بوسه روی گونم می ذاره. داغ می شم. حس می کنم گونه هام سرخ شده. چشمام

 اون بی خیال و برای این که حالم رو خوب کنه، می ره تو خونه و می گه:

 ـ هنوز که حاضر نشدی عزیزم؟

 گیج و بیج بوسشم.

 انگار تمام نازهای جهان در وجودم جمع می شوند "

 "وقتی که تو مرد باشی و بوسه ات پر از اطمینان. 

 ـ هان؟ داشتم درس می خوندم.

 ـ بدو برو حاضر شو.

می رم سمت اتاق خواب. گل روی میز می ذارم. فوری با یه نخ انتهاش رو می بندم و این یادگار عزیز رو می بندم به 

نخ و می بندم به چوب کمد دیواری و کنار دسته گل رز مینیاتوری آویزون می کنم که تو تاریکی کمد خشک بشه و 

 برای همیشه بمونه.

 ی کشم و از پنجره به آسمون نگاه می کنم و می گم:چند تا نفس م

 ـ خدایا کمکم کن تا قوی باشم.

و بعد از توی چوب رختی، مانتوی قرمز رنگ رو بیرون می کشم. یه شلوار و شال سفید هم کنارش می ذارم. موهای 

کنم چیزی احتیاج ندارم؛ اگه فرم رو باالی سرم می بندم و گیره ای که تازه خریدم رو هم به موهام می زنم. حس می 

در حالت عادی بودم؛ االن خودم رو غرق دنیای آرایش می کردم که کمی تغییر کنم؛ اما حسم می گه االن نه! االن 

 وقتش نیست. پس به همین ها بسنده می کنم و با برداشتن کیف از اتاق خارج می شم.

 ـ من حاضرم.

 اره و می گه:دست از پنجره و چهره ی تاریک شهر برمی د

 ـ بریم عزیزم.

 ـ پس تارا؟

ـ تارا با مادربزرگش راحت تره تا با من و تو و فضای شلوغ رستوران. تازه، خود مامان گفت که حق بردن بچه رو 

نداریم، چون این دوران هیچ وقت تکرار نمی شه و تارا هنوز چیزی از تنهایی نمی دونه که بهانه ی منو بگیره و این 

 حرفا.
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خم می شم و کفش رو به پام می کنم. گوشیم رو از کیفم بیرون می کشم و با دیدن پیامی از سارا با ابروهای باال رفته 

 بازش می کنم.

سالم رامش. اوال که تبریک می گم؛ دوما که دلم نمی خواد با هم قهر باشیم. پس اگه منو بخشیدی بهم زنگ بزن.  "

 "هر وقت که تونستی. 

 و دلی هام قبول می کنم که االن حداقل یه پیام بهش بدم.بین تمام د

سالم سارا، مرسی؛ اما هنوز چیزی مشخص نیست. منم دلم نمی خواد این طور باشه؛ تو یه فرصت مناسب حرف می  "

 "زنیم. فعال. 

م می شم. نگاه همین رو ارسال می کنم و گوشی رو پرت می کنم تو کیفم و سوار آسناسور باز نگه داشته توسط پرها

پرهام رو به خودم حس می کنم. لبخندی می زنه و من هم جواب این لبخند صادقانه رو می دم. لبخندش اما... عین 

 تکرار یه تصویر بزرگ توی ذهنم، میون برفک هاش، بزرگ ترین تصور زمینشه.

 

**** 

ون شام خوبی می شه. حداقل برای منی که شام تو سکوت و گاهی هم اظهار نظرهای پرهام درباره ی غذا و خنده هام

یه زمان فکرم می گفت که کاش دیگه دو نفره ای برام تکرار نشه لذت بخشه. ذهن و دلم پر از انرژی های خوبی می 

شه که هنوزم مرددم اسمش رو چی بذارم؟ بعد از شام، به صرف یه بستنی قیفی، تو یه پارک دعوت می شم و میون 

ی پارک راه می ریم. بستی خوردن تو هوای سرد و سوز دار همیشه یکی از بهترین آروزهای مردم چراغ های تنها

من بوده. اصال مزه ی بستنی به خوردنش تو هوای سرده. البته راه رفتنم همراهه با نگاه کردن به آسمونی که قرمز 

 شده. به پرهام می گم:

 ـ نکنه بارون بیاد!؟

 ه:در حالی که بستنی می خوره می گ

 ـ خب بیاد. اصال حتما باید بیاد.

 نگاهی به آسمون می کنه و چشمکی می زنه. برمی گرده و جلوی من، عقب عقب راه می ره و بلند می گه:

 ـ آی خـــدا! برای این دو نفره ی ما، فقط یه بارون کمه. اونم بفرست که عشق و حال کنیم.

 هاشون بچرخن و من بگم: اون قدر صداش بلند هست که چند نفری تو صندلی

 ـ پرهام، یواش.

 لبخندی می زنه و می گه:

ـ چرا یواش؟ مگه این خانوم و آقاهایی که این جان عاشق نشدن؟ منم عاشقم. دوست دارم داد بزنم که عاشقم. آی 

 ملت، من عاشقم.

رزنی رد می شیم. پیرزن می بازوش رو می گیرم. نگاهی بهم می کنه و خندش عمیق می شه. از کنار و پیرمرد و پی

 گه:

 ـ جوون، الهی خدا همیشه این لبخند رو لب هات نگه داره. الهی همیشه بخندین.

 پیرمرد در کنار دعای زنش یه آمین می گه و پرهام هم با خنده می گه:

 ـ مرسی خانم. مرسی آقا. آمین.
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خوره و من با تعجب و لبخند نگاهش می کنم و می  و دوباره کنارم قرار می گیره. می خنده و یه کم دیگه بستنی می

 گم:

 ـ نکنه تو اون غذا یه چیزی ریخته بودن. یهو عجیب شدی.

 لبش رو با زبونش می گیره و می گه:

ـ عاشقی همیشه این جوریه. در عین تکرار چرخش، اون قدر انرژی داری که تمام عجیب های جهان یک جا تو 

امش خانوم؛ برای بقیه ی عمرت اون قدر کارهای عجیب تو ذهنم دارم که حد وجودت جمع بشن. تعجب نکن ر

 نداره.

تا وقتی که از پارک خارج بشیم هیچی نمی گم. نمی گم چون مزه ی حرف های عاشقانه ی پرهام این قدر هست که 

چیزای خوب من هیچی نگم و گوشام رو دوباره به نوازش حرف های یه مرد بسپارم. طعم این لذت مثل تمام 

دنیاست. نون بستنی رو هم با یه حرکت می فرستم تو دهنم و دستام رو به هم می مالم. علیرغم تمام لذتش سردم 

 شده. با ذوق و شوق می گم:

ـ عالی بود. امشب بی نهایت بود. خوب و دلپذیر بود. اصال هر چی لغت با انرژی مثبت و بار مثبت بود، بود. مرسی 

 ..پرهام. بی نهایت.

 سرخوشانه می خنده و می گه:

 ـ ای بابا، تا خود صبح می خوای تشکر کنی؟ خواهش می کنم خانومم.

یهو آسمون قرمز شده منفجر می شه و اشک هاش می ریزه و من چقدر دوست دارم شاعر باشم و تعبیر کنم که 

 آسمون برای دل کوچیک من و پرهام اشک شوق ریخته.

 رو باال می یاره و می گه:پرهام می خنده و دستاش 

 ـ ای خدا، اگه می دونستم این قدر زود برآورده می شه، حتما ازت یه چیز دیگه می خواستم.

 با لبخند در حالی که به سمتش می چرخیدم گفتم:

 ـ به چی؟

 ـ خب دیگه، به این خصوصیه!

شه تا به اون حرف یا جسم و یا هر خب تو ذات هر آدمی هست که هر چیزی رو که ازش منع می کنن، مشتاق می 

 چیزی که هست دست پیدا کنه؛ من هم مثل همه ی آدما.

 ـ چی؟ بگو دیگه.

 با شیطنت نگاهم می کنه و بعد می گه:

ـ این که یه دختری که از قضا االن کنارم راه می ره بهم بگه که دوستم داره و قراره باقیمونده ی عمرش رو با من 

 باشه.

ین می اندازم. این نمی تونه یه اصرار باشه. این فقط یه آرزوئه رامش. سرم رو پایین نگه می دارم که شاید سرم رو پای

 سکوت کنه؛ اما اون با همون شیطنت می گه:

 ـ خدا جوون مردم رو در انتظار آرزوش نذار و حاجت رواش کن. الـــــهی آمین.

. امشب انگار این پرهام، اون پرهام گذشته نیست. نمی خوام خندم می گیره و به یه گوشه ی دیگه نگاه می کنم

حالش رو بگیرم؛ اما خیلی دلم می خواد ازش بپرسم که اونی که برای ترانه اشک می ریخته و یادم می یاد که گفته 
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من خیلی عاشقش بودم؛ یعنی به همین زودی اشک ها و عالقش رو فراموش کرده؟ سوالم خیلی روی دل و قلبم 

 ه؛ اما دلمم نمی خواد حال خوشش خراب بشه. پس سکوت می کنم و می ذارم به وقتش.موند

 

**** 

شب جمعه س. با یه بسته خرما تو دستم از سر خیابون هر کس رو که می بینم بهش خرما تعارف می کنم و خرج 

م، اجتماع زنا رو می بینم و قبول کنه هاشون رو به به روح رفتگانم، از جمله بابک می فرستم. داخل کوچه که می ش

بعد چشمم می خوره به کسی که حس می کنم ازش به اندازه ی تک تک سلول هام متنفرم. خانوم معصومی! به 

احترام اون چند تا خانوم که می شناسمشون و می دونم خانوم های خوب و آبرو داری هستن به سمتشون می رم و 

حتی معصومی و بعد که می خوام برم، صدای آرومش... می گم آروم،  خرما رو می گیرم سمتشون. همه برمی دارن،

 فکر نکنی بی صدا، نه، آروم، جوری که من بشنوم و همسایه ی دورش.

 ـ این جا ظاهرش رو موجه می کنه و خرما می گیره دستش، بعدش با هر پسری که می تونه الس می زنه.

 م رو می بندم و می خوام بچرخم که دوباره می گه:سر جام خشک می شم و لبم رو گاز می گیرم. چشما

 ـ واال مردم آبرو رو خوردن، یه آبم روش.

 نفسم رو فوت می کنم و تو جام می چرخم.

 ـ شما با منی؟

 ابرویی می اندازه باال و نگاهم می کنه و می گه:

 ـ آره که با توام دختره ی بی آبرو.

و کنم یکی می زنم تو گوشش. این قدر حرص دارم از دستش که مدرک می رم جلو و بی اون که مراعات سنش ر

 موجه ای باشه برای چک زدن.

ـ شما بیجا می کنی که با منی. خانوادم یادم دادن به آبرو و سن و سال آدما احترام بذارم؛ اما شما دیگه از حدش 

 گذروندی.

 می شه و می یاد سمتم و می گه: معصومی که تا اون لحظه تو شوک چکیه که بهش زدم، یهو منفجر

 ـ دختره ی آشغال س...ه، تو گوش من می زنی، االن حسابت رو می رسم.

 و تا به خودم بجنم چکم رو پس می ده و شروع می کنه به جیغ و داد کردن. بسته ی خرما از دستم می افته.

ی آشغال رو؟ به جای این که منی که اندازه ـ آی مردم، وا... خیر هم می خوایم بهمون چک می زنن. می بینی دختره 

 ی مادرشم رو هم حرمت بذاره، به من توهین هم می کنه.

به سمتم برمی گرده و می خواد انگار حرفی بزنه. زنا هیچی نمی گن و از هم فاصله گرفتن. با صدای آرومی که فقط 

 خودش بشنوه می گم:

 جیع اون پیرمرد رو بیرون نمی انداختی.ـ تو اگه آبرو دار بودی، اون شب با اون وضع ف

 صدام رو بلند می کنم.

ـ تو اگه آبرو دار بودی، تو کار مردم فوضولی نمی کردی. به تو چه ربطی داره زنیکه که من با کی می رم و با کی می 

 یام؟
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دستش رو می گیرم و می اون قدر عصبیم که حتی نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم. می یاد دوباره بزنه که این بار مچ 

 گم:

ـ هی خانم، فکر نکن نمی تونم اون دست هرز شدت رو بگیرم و نگه دارما؟! فکر نکن چون سنت از من بیشتره هر 

غلطی دلت می خواد می کنی و من هیچی نمی گم. من بچه ی همین شهرم و االن عین یه گرگم. این قدر بهم فشار 

 نه. می فهمی، گرگ نبودم، گرگم کردن. کاری نکن که...اومده که نمی ذارم کسی بهم توهین ک

 صدای وحشت زده ی خاله می یاد.

 ـ رامش؟ چی شده مادر؟ چرا این جوری؟ وای خاک بر سرم چی شده؟

 دستش رو محکم ول می کنم و می گم:

می یام این جا. مطمئن ـ دیگه نبینم این جا درباره ی من حرف بزنی که این بار می رم و دست مامور رو می گیرم و 

 باش فقط به این خاطر نمی یارم.

 بازم صدام رو آروم می کنم.

ـ می تونم به همون دلیلی که خودت خوب می دونی کاری کنم که ازت شکایت کنه و بدبختت کنه. می دونی، آخه 

ت نشی، کار به کار من جایی که زندگی می کنه رو می شناسم و می تونم کاری کنم کارستون. پس اگه می خوای بدبخ

 نداشته باش. آسه برو و آسه بیا که گربه شاخت نزنه خـــانوم.

دروغ می گم؛ اما اگه همینم نگم این زن دست از سرم برنمی داره و می دونم این قدر ترسیده که چیزی نگه. این 

این جور آدما باید مثل  همه سال زندگی کردن تو این شهر گرگ پرور بهم این رو فهمونده که برای مقابله با

 خودشون باشی.

عقب عقب می ره و من بعد از خط و نشونی که با چشمام براش می کشم به سمت خاله برمی گردم. خاله نگران و با 

اخم نگاهم می کنه. هنوز گیج این رفتار منه. خرما رو از روی زمین برمی دارم و به سمت خونه می رم. شالم رو 

و باز می کنم. خاله نگاهی به اونا می اندازه و پشت سرم می یاد. جمع مبهوت رو پشت سرم می درست می کنم و در ر

 ذارم و در رو می بندم. همین که در بسته می شه، اشک های من پشت سر هم می ریزه و می گم:

 ـ خدایا ببخش؛ اما کاسه صبرم لبریز شده بود.

ر رو می زنه. دلم برای خود رامش می سوزه. دلم برای تمام تهمت خاله نگران نگاهم می کنه و بعد دکمه ی آسانسو

هایی که شنیده می سوزه. درست مثل اون سال هایی که در عین داشتن بهشت، جهنم رو هم چشیده بودم. درست 

همون روزی که به اصطالح سفره ی حضرت ابوالفضل انداخته بودن و منو هم به عنوان عروس دوم، بابک فرستاده 

 اون جا. همون روزی که بعدش اشک ها ریختم و مثل امروز گرگ نشدم تا اونی که داره منو نابود می کنه بدرم.بود 

 ـ حاج خانوم این دختره رو چرا دعوت کردی؟ "

 صدای محبوبه بود. عروس اول و دوست داشتنی مادرشوهرم.

تم بیاد که! بابکم آوردش این جا و گذاشت و ـ وای مادر، ولش کن. همه که مثل تو محجوب و خانوم نیستن. من نگف

 رفت.

 ـ حاج خانوم این دختره االن ما رو با اون لباسای جلفش مسخره ی عالم و آدم می کنه.

پشت دیوار آشپزخونه، یه نگاه به لباس های تو تنم می اندازم. لباسم اون قدر جلف نیست که بخواد اونا رو آزار بده. 

یعنی این قدر بده؟ خب من که یه چادر دارم. بذار دل "ون و جوراب شلواری بودم. مثل همیشه با یه ساراف



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

2 4 1  

 

با این فکر به سرعت به سمت اتاق خواب می رم و  "مادرشوهرم خوش باشه. عیب نداره، کم کم منو می پذیرن.

با یه لبخند می رم  چادر نمازی که جدیدا از بابک هدیه گرفتم رو به سرم می اندازم و می یام بیرون. خوش و خندان

 سمت آشپزخونه و می شنوم. می شنوم و لبخند رو لب هام خشک می شه.

ـ من نمی دونم این ج... خانوم چی داشته که بابک رو به خودم جذب کرده؟ وا... دختر خواهرم عین دسته گل بود. 

حاجی غمی نداشته باشیم با دو  چادری و متین و با شعور. دلم خونه محبوب. دلم می خواست اون عروسم بشه و من و

تا عروس دسته گل؛ اما... هی خدای من، می دونی محبوب، این دختره ظاهرش رو این جور می کنه، روسریش رو 

 هی می کشه جلوتر و اینا، نمی دونه من از ذات خرابش باخبرم. تو وجودش یک... استغفرا...

ه بدتر از ایناست هان؟ تو بگو. تویی که داری اینا رو می می شکنم. مگه شکستن دل چقدر دیگه حرف می خواد؟ مگ

 شنوی بگو. مگه بدتر از اینا هم هست که یه تازه عروس رو بشکونه و نابود کنه؟

از آشپزخونه فاصله می گیرم و به سمت اتاق می رم. بین راه نگاهی به سفره ی پر و پیمون می اندازم و با خودم می 

 "ه و مجلس، تو رو به اون دست بریدت قسم، بگو من چه گناهی کردم؟ نالم که ای صاحب این سفر

 حرفی برای گفتن نمی ماند "

 وقتی دلی بی هیچ گناهی شکسته باشد

 و خرده های دل چنان راه نفس کشیدنت را بند بیاورد

 که هر نفست با درد باشد

 و مدام چشمانت پر و خالی از اشکی شود، که آن هم با درد است.

 "حرفی برای گفتن نمی ماند وقتی دردی راه گلویت را بند بیاورد. 

غم دارم. این قدر غمم زیاده که حد نداره. من گرگی شدم که فقط برای دیگران پنجه نشون می ده. من تو تنهاییم 

رافیانم همون آهوی بی دفاعم که گرگا آماده ی تیکه پاره کردنش هستن. همون گرگایی که همشون از آشناها و اط

هستن. خنجرهایی که من از دست اطرافیانم خوردم حد نداره. من فقط در ظاهر یه گرگم و در باطن هیچی! هیچی 

 هیچی!

نگاهی به خاله می اندازم که به صورتم نگاه می کنه و منتظر توضیحه. تا می یاد حرف بزنه با همون صدای پر از بغض 

 می گم:

 ـ خاله بذار بعدا توضیح بدم.

خاله سکوت می کنه و دهن نیمه باز شدش دوباره بسته می شه. آسانسور با همون تق راه اُفتادنش می ایسته و من با 

خودم فکر می کنم که همیشه از این صدای تق مسخره می ترسیدم و حاال هم می ترسم. می خوام برم سمت خونه که 

 م می کنه و می گه:خاله مچ دستم رو می گیره. جدی، مادرانه، اخم کرده، نگاه

ـ گفتی بعدا توضیح می دی. اما قرار نشد خودت رو بندازی تو اون دخمه و گریه و زاری راه بندازی. بیا پیش خودم؛ 

 هر وقت خواستی حرف بزن. اذان هم گفته. من تنهات می ذارم که نماز بخونم و تو هم فکر کن.

یون دستاش سفت نگه داشته. با هم وارد خونه می شیم و نگاهی به صورتش می کنم و برمی گردم. مچ دستم رو م

طبق گفتش می ره که منو تنها بذاره و من هم می رم تو اتاق پرهام. اشکام بند اومده. یه نفس عمیق می کشم. پرهام 

که نیست. تارا هم نیست. کنار پدرش تو مغازه س. این رو از صبح که داشت می رفت فهمیدم. روی تختش می شینم 

پرده کنار می زنم. با فکر معصومی از پنجره به بیرون نگاه می کنم. هنوز بیرون ایستاده و دستاش رو بی وقفه و 
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تکون می ده. صدای جیغ جیغش حتی از این پنجره ها هم رد می شه. اَهی می گم و پرده رو می کشم. دیدن این آدم 

عد می رم که صورتم رو آب بزنم و از خاله جانماز کراهت داره. نگاه به چهره ی پف کردم تو آیینه می کنم و ب

 بگیرم.

 

**** 

 نمازم رو که می خونم، خاله رو سر جانمازش نشسته و خیره به من می بینم. سرم رو پایین می اندازم و می گم:

 ـ بهم طعنه زد، بهم تیکه انداخت، بهم حرف نامربوط زد.

 خاله آروم می گه:

چی شنیدی، برام این مهمه که دیگه دهن به دهن با زنی که کل کوچه می شناسش نذاری.  ـ کاری ندارم چی گفتی و

زنی که همه به بی چاک و دهن بودن می شناسنش و می دونن اون قدر بی شعور هست که از کاه کوه بسازه. خاله 

زن رو دیدی سرت رو جان، قربونت برم، تو دختر عاقلی هستی. حرفم رو گوش می دی دیگه؟! از این به بعد این 

 بنداز پایین، رد شو و بیا خونه. بذار خود بی ادبش بفهمه و یه کم از متانت و شعور تو رو یاد بگیره.

 سری تکون می دم و می گم:

ـ خودم هم قصدی جز این نداشتم. از این به بعد هم کاری به کارش ندارم. از اولش هم من نداشتم، اون شروع کرد. 

 بابک خرما خیرات می کردم که اون شروع کرد.من داشتم برای 

خاله سرم رو می گیره و منم خم می شم و سرم رو، روی پاش می ذارم. آروم می شم. درست مثل هجده سالگی پر از 

شور و آرامش یک جا. نوازش می کنه، درست مثل مادری که االن تو دیار روشنی ها نگرانمه. دلم پرواز می کنه به 

شمردن های تا هزار و تاب بازی. دلم پر می شه از ده تا دوست داشتن های بچگی. دلم پر از تمام کودکی هام و 

 عاشقانه های کودکی می شه.

 

**** 

پرهام که می یاد، با دیدن من تو خونشون یه لبخند عمیق می زنه و من با خودم فکر می کنم که بعد از یه روز پر از 

خند می تونه به گوشت و جونم بچسبه. خاله می چرخه و پرهام منتظر نگاهم می کنه. مشقت و پر از غم، چقدر این لب

بعد از مدتی شوهرداری و بودن با بابک می دونم که االن باید از سر جام پاشم و به استقبال اون نگاه مشتاق برم. از 

و همه چیز به نفع مرد مهربون جام که بلند می شم، انگار کل هستی و هفت آسمان تصمیم می گیرن از ما دور بشن 

جلوم تموم بشه. قبل از هر کاری من و دختر شیرینش رو به سمت اتاق می بره. بعد از این کشیدن خنده دار، تارا رو 

 روی تختش می ذاره و به سمتم می یاد و مثل همیشه در آغوشم می کشه. صدای گرمش تو گوشم می پیچه.

 رومم می کنه. آروم و عمیق نفس بکش.ـ نفس بکش خانومم. صدای نفس هات آ

سرم روی سینش می شینه و همزمان با تپش های قلبش نفس می کشم. عمیق و آروم. سرم رو از روی سینش، بعد 

از نفس های طوالنیش بلند می کنم. این مرد انگار می دونه باید چه کار کنه! کاربلدانه داره پیش می ره و خوب می 

 ول هام رو وابسته کنه که بعدا نخوام جا بزنم.دونه که چطور تک تک سل

بوسه ی عمیقش منو به از حال و هوام خارج می کنه. اصال نمی تونم کاری کنم و همین طور خشک شده می ایستم. 

انگار خودش هم می دونه نباید انتظار بیشتر از این رو از من داشته باشه؛ چون در جواب چشمایی که حلقه ی اشک 
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ده و عمق این چشم کلی حرف داره، منو دوباره به آغوش می کشه و دوباره سمفونی قلبش برام می شه مزینشون کر

 آواز یک الالیی. یک الالیی آرامشبخش.

 آروم می گه:

 ـ دوستت دارم رامش. دوستت دارم بخاطر تمام تالشی که داری می کنی. دوستت دارم بخاطر همه چیز.

 که بگوید دوستت داردزن بودن یعنی، هر چقدر هم  "

 "یک چیزی، آن هم در عمق دلت، هی اشاره می کند که باز هم بپرس. 

 ـ ولی من که تالشی نمی کنم. من تمام این دوست داشتن هات رو می بینم و دارم شرمنده می شم که این قدر مرددم.

 انگار گرمای لبخندش رو حس می کنم. نمی دونم؛ اما با حرفش تنم گرم می شه.

 ـ چرا شرمنده؟ من که... من دارم می بینم. داری تالش می کنی.

تمام وجودت گرم مردانگی دست هایش می شود و لب هایی که گرمایشان را به غیر از بوسه از حرفایش هم حس  "

 "می کنی. 

ندی جمع کنه اشک توی چشمام بیشتر می شه. انگار چشمام امشب می خواد از تمام مرواریدهای شناور توش، گردنب

و بده برای عشقی که به قلبم سرازیر شده. این ها مثل شب های پیش اشک شوقه. چند روزیه که چشمام نمی خوام 

 اشک درد و غم بریزه. چند روزیه که چشمام سو گرفته به محبت های شیرینش.

 ـ چرا گریه خوشگلم؟

 اشکام رو فوری پاک می کنم و می گم:

 م با دلیل.ـ هیچی، بی دلیل. شاید

 لذت می بری از صفاتی که به تو نسبت می دهد. "

 "زن بودن یعنی دیوانگی و جنون و عشق. زن بودن یعنی عشقی که از مردت سرچشمه می گیرد و به تو می رسد. 

 

**** 

بانی می وقت شام، لباس تارا رو عوض می کنم. این شیطون کوچولو امروز کلی لباش رو کثیف کرده. یه تل صورتی ر

 زنم به موهای کم و خوشگلش و در مقابل دستاش که سعی برای برداشتن تل داره می گم:

 ـ نکن دیگه خوشگله.

 و یهو به دلم مزه می کنه که دخترم صداش کنم.

 ـ مامان رو ناراحت نکن دخترم.

سبز می شه شدن، همچین بدم  لبم رو گاز می گیرم. نه! انگار بودن با بچه ها و مادر بچه ای که یهویی تو دامنت

 نیست!

 پرهام می یاد تو و می گه:

 ـ خانومی تموم نشد؟

 داره سرش رو با حوله خشک می کنه. نگاهم رو به چهره ی بشاشش می دوزم و می گم:

 ـ چرا؟! من و دخترم هم حاضریم.
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. لباس هامون رو مرتب می کنم چشماش چراغونی می شن. انگار دارم قدم ها رو درست برمی دارم. لبخندی می زنم

و از اتاق خارج می شیم. تارا دیگه بی خیال تل شده و داره انگشتش رو می خوره و با چشمای درشتش همه جا رو 

نگاه می کنه. چشمام خیره می شه به جمع. اگه می دونستم این جمع این قدر خوشحال می شن از این نامزدی و 

ن ها دست به کار می شدم. با وجود این شادی، کال یادم می ره که یه چیزی تو خوشحالی من و پرهام، زودتر از ای

 سرم باال و پایین می کنه که از ترانه بپرسه.

تو جام راه می رم. از این سر اتاق، به اون سر اتاق. یه حس عجیب و خوشایند، تک تک سلول های بدنم رو به بازی 

نه، نه، این اصال خوب نیست.  "سالم پرهام، من می خواستم بهت بگم که... "گرفته. اصال نمی دونم چطور شروع کنم. 

ببین پرهام، من  "لبم رو تر می کنم و دوباره تو ذهنم کلمه ها رو تو ردیف یه صف می چینم و بهش خبردار می دم. 

جمله رو این  نه، اینم عین جمله های دستوری احمقانه س. سر جام می ایستم و "می خوام که باهات صحبت کنم.

اَه، اینم که شبیه زنگ زدن به یه دوست برای مکالمه های  "سالم چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟.. "جوری شروع می کنم. 

خنده داره. بذار یه کار دیگه کنیم. اصال همین االن لباس می پوشم و می رم سراغش. این جوری بهتره، راحت تره. 

 بعدشم از اون ور می ریم پیش مسعود.

می پوشم و همزمان فکر می کنم. فکر می کنم به این زمانی که گذشت. به این روزهایی که تک تکش پر از لباس 

 حضور گرم پرهام و وجود خوب و مهربونش بود. فکر می کنم به این همه لطفی که یه جا به قلبم سرازیر شد.

ینه که دیگه هراس روزهای اول رو ندارم. بودن در کنار این خانواده، با وجود مردی مثل پرهام، برام اون قدر شیر

مسافرت ها و گشت و گذارهای ما در کنار هم باعث شد که اطمینان کنم. یه اطمینان دوست داشتنی و باالخره اون 

تصمیم خاص رو می گیرم. تصمیمی که باالخره با ترس تو این چند وقت گرفتمش و وسعت و بزرگیش اون قدر 

برای همیشه می ریزه و یاد بابک بهم اون قدر انرژی می ده که شجاعت ابراز تصمیم رو به  زیاده که دیوار اندوهم رو

 دست می یارم.

انگار این چند وقت روحم بیشتر از هر وقت دیگه بزرگ شده. اونم مدیون پرهامم که دستم رو گرفت و از باتالق 

 غم هام کشیدم بیرون.

 از جنس کدام نور بودی ستاره من"

 ت با تو بودن در من جنبید؟که جسار

 و من چه عاشقانه به رویت لبخند زدم

 و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتی

 "و این شد عاشقانه ی آرام من و تو.

 

**** 

در مغازه رو باز می کنم. تارا وسط مغازه با اون کفش های خوشگلش راه می ره. با دیدن من می برمی گرده و لب 

دی می گیره. از همون دور دستام رو باز می کنم تا به آغوشم بگیرمش. لباس تو تنش، لباس جشن هاش رو لبخن

یک سالگیشه که همین یه هفته پیش بود. همین جشن خانوادگی کوچیک که برای تارا پر از بوبوهای رنگی بود. 

 همون کاغذ رنگی های خرد شده که تارا با همون نصفه و نیمگی می گفت بوبو.
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ام حین حرف زدن با مشتری هاش لبخندی می زنه و من با تارا رو صندلی می شینم و با اون همه هیجانی که دارم پره

مشغول حرف زدن با تارا می شم. تارا هم برای خودش می خنده و من هم بوس می کنم لپ های خوشمزش رو. 

 صدای پرهام رو می شنوم.

. اصال ضرره. نگاه کنید، این پر فروش ترین کار ماست. رنگ و مدلش ـ خانم به خدا راه نداره، قیمت خریدش اینه

 که خدا رو شکر مورد پسند بوده.

 زن نگاهی به شوهرش می کنه و می گه:

 ـ آخه ما تازه عروسی کردیم، خودتون ماشاا... دخترتون این جاست. همسر دارین. می دونین اول زندگی کمی سخته.

 لبخندی می گه: پرهام خلع سالح می شه و با

 ـ خب دو تومن دیگه هم تخفیف. بیشتر از این نمی شه.

زن و مرد خوشحال از کنار من رد می شن. نمی دونم چقدر تخفیف گرفتن که این جوری می خندن. واال برای دو 

 تومن کسی خوشحال نمی شه که اینا این جوری خندیدن. پرهام بعد از رفتن اونا می گه:

 نوم، عجب از این ورا؟ نور بارون کردی این جا رو!ـ سالم رامش خا

 می خندم و می گم:

 ـ بسه، کم مزه بریز. راستی خسته نباشی.

 ـ فدای تو. مرسی.

اون می شینه روی صندلیش و من لبم رو گاز می گیرم. ذوق دارم برای این اعتراف. فروشنده ی پرهام، آرزو، که در 

وما کمک می کنه تا لباس بپوشن سالم می کنه. نامزد داره و به قول خودش مجبوره نبودش جاشه و معموال اون با خان

 کار کنه تا خرج زندگی رو در بیاره. جواب سالمش رو می دم. پرهام لبخندی می زنه و می گه:

ت ـ زنه واسم فک نذاشت. از بس چونه زد که مجبور شدم قیمت لباس رو کلی کم کنم که راضی بشه. چه کنم که دس

 و دلم با دیدن عشاق می لرزه.

 ـ خب، کار خوبی می کنی.

یه بوسه دیگه رو گونه های تارا که داره دست و پا می زنه که بره پایین تا راه بره می زنم و می ذارمش زمین. پرهام 

 آروم می گه:

 ـ پس من چی؟

 با خنده اخمی می کنم و می گم:

 ـ دیوونه، آرزو می شنوه.

 ی به نشان بی خیالی می زنه و می گه:با دست عالمت

 ـ نه بابا، اون االن تو فکر نامزدشه. تازشم، بشنوه، درک می کنه.

 بعد بلند صداش می کنه و آرزو آروم به سمت ما می چرخه. پرهام با لبخند می گه:

 ـ آرزو، من دارم می رم، دو ساعت دیگه مغازه رو ببند و خودتم برو.

 و می گه: آرزو لبخندی می زنه

 ـ باشه، چشم.

 بعد به سمت تارا که درب و داغون قدم برمی داره و کم مونده تا بیفته می ره و بلندش می کنه و می گه:
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 ـ هـــــو، االن می خورمت.

صدای خنده ی پر از ذوق تارا لبخند رو لب همه می یاره. کیفم رو برمی دارم و ازش خداحافظی می کنم و با خودم 

و می  "من اگه جای آرزو بودم می گفتم، چه جور زنی داری که خودت بچت رو با خودت می یاری مغازه؟ " می گم:

خندم. اگه به من بود، تا حاال پرهام اخراجم کرده بود. تارا رو می ده دست من و می شینه پشت فرمون. کفش های 

نام خدا می گه و می خواد راه بیفته که لبم رو کثیفش رو از پاش خارج می کنم و می اندازم جلوی ماشین. پرهام با 

 گاز می گیرم و می گم:

 ـ نرو یه دقیقه، باهات حرف دارم پرهام.

 ـ جانم؟ بفرما!

 جانمش بهم قدرت می ده؛ اما برای منی که از هیجان یخ کردم؛ کمی سنگینه گفتن حرفام.

 و عشق، تنها عشق"

 "تو را به گرمی یک سیب می کند مانوس

 می گم که... ـ

 مکثی می کنم. پرهام آروم به سمتم می چرخه و موشکافانه می گه:

 ـ می گی که چی؟

 زیر سنگینی نگاهش گر می گیرم.

 ـ من می خوام یه موضوع مهم رو بهت بگم.

 تارا آرومه و تکیه داده به سینم. لبام رو تر می کنم، دلم رو می زنم به این دریای مواج و می گم:

 ... چیز... من می خواستم بگم که قبول می کنم.ـ من

 ـ چی گفتی؟ چی رو قبول می کنی؟

دستام رو تو هم گره می زنم و  "ای بابا، سکه ی این داره به پونصد تومنی می رسه، کجه المذهب. "تو دلم می گم: 

 می گم:

 ـ همین که تا آخر عمر با هم باشیم، اصال همین که...

 و بعد لبش رو تر می کنه و می گه: یه تک خنده می زنه

 ـ خانومم، می خوای کار رو برای خودت سخت نکنی؟

 سوالی نگاهش می کنم که می گه:

 ـ بگو دوستت دارم و خالص.

ابروهام باال می ره و متعجب به چهره ی خندونش نگاه می کنم. خب مثل این که این سکه ی کوفتی زیادم کج نیست. 

 گم:آروم که می شم، می 

 ـ خب... چیز...

 لبم رو گاز می گیرم و ادامه می دم:

 ـ دوستت دارم.

 تن صدها ترانه می رقصد "

 در بلور ظریف آوایم
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 لذتی ناشناس و رویا رنگ

 "می دود همچو خون به رگ هایم

 می خنده. یه خنده ی پر از ذوق. یه لبخند شیرین. یهو بلند می گه:

 ـ خـــــــدایا شکرت!

من تو ذوق نگاهش با خودم فکر می کنم چه عاشقانه ای بهتر از این که یه یه فضای تکرار نشدنی مثل ماشین، با و 

دنیا رو هدیه بدم به خوب ترین مرد دنیا. من و تارا رو با هم  "دوستت دارم  "تمام هیجانم، دوست داشتنی ترین 

 معلومه. کنار می کشه و می گه: بغل می کنم و سرم رو می بوسه. خوشحالی از تک تک کارهاش

 ـ اجازه می دی که به همه این خبر رو خوب رو بدم؟

و من لبخند می زنم و اجازه می دم. که با لبخندم هزار هزار حرف می زنم. که تو این مدت کوتاه بودن در کنارت 

می کنه، روح منم داره هر روز از  چقدر شاد بودم. که حاال که داره بهار از راه می رسه و زمین داره لباس نو به تن

بودن با تو تازه می شه و می تونم حتی در کنار لبخند خدا، لبخند بابک رو هم حس کنم و چقدر خوشحالم از این 

 حس های نیکو و دلنشین.

 و عشق ، تنها عشق"

 مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد،

 "مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.

اگر چه اعتراف کردم به این دوست داشتن و به این محبت؛ اما دلم پره از هیجان و کمی هم غم. من اگر چه خوبم، 

فقط یه بخش از حرفام رو بهش گفتم و بخش دیگه مونده. دلم می خواد همه ی حرفای دلم رو بهش بزنم؛ اما می 

زیر دستش و هر از گاهی با دو تا  دونم این جا جاش نیست. دستم رو می گیره و روش بوسه می زنه و بعد می ذاره

 دست دنده رو جا به جا می کنه. کمی که می گذره با ذوق می گه:

 ـ خب؟! کجا باید بریم؟

آدرس کافیشاپ رو بهش می دم و سکوت می کنم. صدای آهنگ رو کمی بلند می کنه و باهاش می خونه. تارا سرش 

رهام نگاه می کنه و کمی بعد نیشش باز می شه. آروم سرش رو می رو از سینم بلند می کنه و اول به ضبط و بعد به پ

بوسم و بهش نگاه می کنم که چطور تو جاش تکون می خوره. مثال داره می رقصه. با خنده به پرهام نگاه می کنم و 

 می گم:

ید، اینم هم یاد ـ این جوجه رو نگاه کن تو رو به خدا! از بس این خواهرت تو خونه این شیطون رو بلند کرد و رقص

 گرفته مثال!

پرهام نیم نگاهی به تارا می کنه و بلند می خنده. صدای آهنگ رو بلندتر می کنه و آهنگ تو سرم می پیچه و افکارم 

رو به بازی دعوت می کنه تا جاشون رو بگیره. همه چیز دست هم می ده که اون یه ذره غم رو ببره. خدا با تمام 

من، امروز در کنار مردی که یه بار طعم تلخ شکست رو چشیده نشسته و با لبخند به ما نگاه بزرگیش امروز در کنار 

 می کنه.

 دست تکان می دهد آسمان"

 زمین آغوش می گشاید

 لبخند می زند خدا
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 انگار تمام آفریده ها و آن بزرگ آفریننده

 "عشق کوچکی که بین من و توست را لمس می کنند.

 

*** 

می ایسته، تارا رو که با اون باال و پایین پریدن و مثال رقصیدنش پام رو سوراخ کرده از جا بلند می کنم و ماشین که 

 جلوی صورتم می گیرم و می گم:

 ـ شیطون، پاهام فلج شد. چقدر می رقصی؟!

به دست پرهام  و اون در جواب، با خنده اون دندون های یکی در میونش رو نشون می ده و منو می خندونه. تارا رو

 می دم و می گم:

 ـ پایین بشین، من صدات می کنم. می خوام اینا رو سورپریز کنم.

پرهام می خنده و یه شیطون نثارم می کنه و می ره روی یکی از صندلی ها می شینه. برای صاحب کافیشاپ که داره 

خندی می زنه و می ره داخل و منم می با ما می یاد تو سری تکون می دم. مشتری های همیشگیش رو می شناسه. لب

 رم باال. هر چی باالتر می رم، صدای مسعود بیشتر شنیده می شه.

 ـ خب، مثل این که رامش نمی خواد بیاد، شروع...

 ـ پشت سر من غیبت نکن برادر!

 برمی گرده و با دیدنم می گه:

 ـ به به، خانوم فراری! کجا رفتی شما، اونم بی خبر؟

 ی زنم و می گم:لبخندی م

ـ از همگی بخاطر تاخیرم عذر می خوام، یه مساله ای بود، که حل شد و صاحب مساله هم االن پایینه. مسعود می شه 

 عضو جدید بیاریم؟

 مسعود ابرو می ده باال و می گه:

 ـ بله! چرا که نه؟! خوشحالم می شیم.

 گوشی رو جواب می ده و می گه: نگاهی به پایین می اندازم و بعد به پرهام زنگ می زنم.

 ـ جانم؟

 ـ جونت سالمت باشه، بیا باال!

نگاه بچه ها، مخصوصا مسعود و شیرین واقعا دیدنیه! صبر می کنم. بچه ها با دیدن پرهام جا می خورن. لبم رو تر می 

 کنم و آروم می گم:

 ـ نامزدم پرهام. پـــرهام، بچه های گروهی که می گفتم.

چه ها اون قدر دیدنیه که خندم می گیره. کم کم از جاشون بلند می شن و برای تبریک جلو می یان. جمع قیافه ی ب

که دو دسته می شه، هر کسی یکی از ما رو در بر می گیره و این وسط شیرین به قدری عصبیه که نمی شه با یه من 

 عشل هم قورتش داد. می کوبه تو بازوم و می گه:

 ؟ بزنم تو سرت؟ـ آخه گاو، بی خبر

 و من با خنده خودم رو پشت طناز می کشم و می گم:
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 ـ یکی منو نجات بده.

 اما طناز هم نامردی نمی کنه و می گه:

ـ شیرین بیا بزنش؛ تا این باشه که یواشکی کاری نکنه. اِ اِ دو ماهه داره ما رو می بینه، دو ماهه داره می ره و می یاد؛ 

 خبره و فالن و بهمان.اما نمی گه بچه ها چه 

باقی خانوما هم سری تکون می دن و از طناز دفاع می کنن. عقب عقب می رم و در حالی که پشت یکی از صندلی ها 

 می ایستم، می گم:

 ـ به قرآن چون چیزی معلوم نبود نگفتم. فقط و فقط بابک می دونست.

 برای این که منو به همون شادی قبل برگردونه می گه:و خندم کمی محو می شه. مثل یه تلخ خند پر از درد. طناز 

 ـ چون قرآن رو قسم خوردی کاریت نداریم. به شرطی...

 یه نگاه به جمع مردا می کنه و در حالی که همه رو به سکوت فرا می خونه می گه:

 یه شیرینی یا شام؟ـ بچه ها، نظرتون چیه یه حالی از این رامش خانوم و این آقا داماد بگیریم؟ مثال خرید 

بدبخت  "همه نظر موافقشون رو با حرکات خاص خودشون ابراز می کنن. نگاهی به پرهام می کنم و بی صدا می گم: 

 صدای شیرین کنار گوشم شنیده می شه. "بی خیال. "پرهام می خنده و به همون روش می گه:  "شدیم.

 ـ اون بچه که باهاشه کیه؟

 به مسعود و مسعود نازش می ده می گم: با دیدن تارا که چسبیده

 ـ دختر گل مامانه دیگه!

 شیرین جوری که همه ی دخترا می شنون می گه:

 ـ وای خاک عالم، عقد نکرده بچه زاییدی؟

دخترا خندشون بلند می شه و پسرا با چی شد چی شدشون به ما نگاه می کنن. یکی محکم می زنم تو دست شیرین و 

 می گم:

 ا، دختر پرهامه.ـ بی حی

 شیرین لبخندش می ره و می گه:

 ـ زن داشته؟ زنش کجاست پس؟ رامش برامون بگو.

 در حالی که می خندم می گم:

 ـ بماند! تا همین جاش هم زیادی گفتم.

و در جواب اعتراض دخترا دستی تکون می دم و به سمت مسعود که تارا رو بغل کرده و باال و پایین می اندازش می 

 رم تا تارا رو ازش بگیرم.

 

**** 

سرم رو از پنجره می برم بیرون و با شوق به آسمون ابری و قرمز نگاه می کنم. دلم بیشتر از همیشه بارون می خواد. 

تو دامن شب، خیره به آسمون به این فکر می کنم که این چند وقته این قدر خوشحالم که جایی برای غصه ندارم. این 

ایی که اومدن و رفتن عجیب همه چیز برام مهم شده. وقتی خاله رو به یاد می یارم که تو اون شب روزها و شب ه

دوست داشتنی بخاطر قبول کردن من اشک شوق می ریخت، وقتی عمو دخترم گویان اومد سمتم و منو به آغوشش 
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وقتی پارمین کل می  "داشتنیه از این به بعد یه دختر دیگه هم دارم که برام شیرین و دوست  "دعوت کرد و گفت: 

کشید، وقتی خاله تلفن رو برمی داشت تا به دوستان و فامیلشون و از همه مهم تر مامان و بابای من خبر بده، مگه 

دلیلی هم می مونه که بخوام اخم کنم؟ مگه اصال مشکلی هم پیش می یاد؟ این روزها تارا بیشتر از هر کسی به من 

بچگی حرف می زنه و من تالش می کنم از زبونش مامان و بابا رو بکشم بیرون و ذوق کنم  می چسبه و با همون زبون

و چقدر بال و پر می زنم از لذت و پرواز می کنم وقتی که اینا رو از زبونش می شنوم و حس می کنم مادر واقعیشم. 

 وردم.این روزها تارا انگار شده پاره ای وجودم. انگار تارا رو خودم به این دنیا آ

وقتی توی کالسم، لبخند بچه های گروه واقعا بهم امید می ده. جمله های مسعود تو آخرین دیدارش تو گوشم زنگ 

 می زنه.

ـ رامش، یه روزی توی وجودت یه زن دیدم با کمر شکسته و ناالن. یه روزی با دیدنت به خودم لعنت فرستادم که  "

کر می کنم که رامش گذشته برگشته و این زن جلوی من یه زن دلشاد و چرا ازت غافل بودم و حاال تنها به این ف

محکمه. حس می کنم محبت داداش پرهاممون اون قدر بوده که تو مثل یه گل داری گلبرگ هات رو باز می کنی. 

 امیدوارم همیشه این طور با طراوت باشی رامشم.

براش کاری کرده باشم و حرف از ازدواج دوباره می  و من چقدر از این حال برادرانش عشق می کنم. دلم می خواد

 زنم که می گه:

 ـ اتفاقا داداشت بی کار ننشسته.

 وقتی دهن باز از تعجب منو می بینه می گه:

ـ تعجب نکن؛ وقتی تو یهو دودر زدی همین می شه دیگه! اکثر روزا که تو جمع نبودی و وقتی هم بودی انگار تو این 

 دنیا نبودی.

 ندم. گاهی دلم می خوام یه مشت محکم بزنم تو بازوش؛ اما نمی شه.می خ

 ـ نپیچون منو. اینی که قراره تو زندگیت بیاد کیه؟

ـ راستش، دختر یکی از دوستای مامانه. خالصه بگم که اومده بودن خونمون و نگاه و لبخندهای یواشکی و دام مامان 

 شق و دیگر هیچ.هامون برای گیر انداختن هر دو و در نهایت ع

 می خندم و با خوشحالی می گم:

 ـ یه دنیا تبریک و خوشحالی واست آرزو دارم مسعود. این قدر خوشحالم که حد نداره.گفتی دام مامانا، قضیه چیه؟

ـ هیچ، من مجرد بودم و اون هم. هر دو می گفتیم ما ازدواج نمی کنیم و از این حرفا. مامان هامون هم دیدن نمی 

مقابله کنن، این جوری ما رو با هم رو در رو کردن. هم سن و سال خودمه. عقد که بکنیم و همه چیز خوب پیش  تونم

 بره، می یارمش تو جمع خودمون.

 "ـ خدا رو شکر، خدا رو شکر. امیدوارم هر دو خوشبخت بشین. 

ه آرامش. دوست ندارم به هیچ چیزی جز امروز و فرداست که مامان اینا بیان تهران. قلبم تند تند می زنه از این هم

خوشحالی های دور و برم فکر کنم و خوشحالی یعنی تمام چیزهایی که روزی فکر می کردم از عمق وجودشون غم 

تراوش می کنه. توی ذهنم خوشحالی بعد از همه ی اینا فقط یه معنی داره. یعنی طرح لبخند بزرگ مرد زندگیم 

 گیم، یعنی پرهام.بابک و بودن مرد مردستان زند
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یه لحظه هایی هستن که انگار جزء لحظه های خدایی و بهشتین. انگار خدا به بنده هاش یه روزایی رو می ده که توش 

غم نباشه و بندش با تمام وجود طعم لذت رو بچشه. اون قدر این لحظه شیرینن که تمام عمر هم اگه یادشون کنی، 

ون قدر خوب که جزء به جزء اون لحظه ها رو حتی چند سال بعد هم به یاد می برات خوبه و عین روز اول زنده. ا

یاری. مثل االن من. اون قدر شادم که حس می کنم تا عمر دارم این لحظه ها از یادم نمی رن. باد از تو منفذهای شالم 

ق می کشم و دست عبور می کنه و می رسه به پوست سرم. خنک می شم و لذت می برم از این هوا. یه نفس عمی

پرهام رو تو دستم می گیرم. دستم رو فشار می ده و انگار این جوری می گه هستم و من چقدر غرق می شم تو نیاز و 

ناز. می دونی، وقتی بعد از مدت ها طعم یه محبت رو بچشی، خیلی برات لذت بخش می شه، حاال برام فرق نداره که 

ردی مثل بابک. پرهام تو خوبی شباهت زیادی به بابکم داره. انگار روح اون لذت رو روزی بابک می داد و االن م

بابک حلول کرده تو جسم پرهام و من بار دیگه بابک رو کنارم دارم. این حس اما؛ مخفی باید بمونه. باید مخفی بمونه 

می ده و صدای و کسی نفهمه که من چه حسی دارم. پرهام تو سکوت پارک جنگلی، منو می کشه تو آغوشش. فشارم 

 خنده و دادم رو با هم در می یاره.

 ـ اِ پرهام، له شدم خب!

 بلند می خنده و می گه:

 ـ بس که جوجه ای.

و دوباره محکم منو به آغوشش می کشه. صدای دم و بازدم نفسش رو کنار گوشم می شنوم. بوسه ای روی موهام می 

 شونه. صداش می کنم.

 ـ پرهام؟

 کشه.یه نفس عمیق می 

 ـ جانم؟

 ـ می شه ازت یه سوال بپرسم؟

 ـ درباره ی؟

لبم رو تر می کنم. مرددم، دوست دارم هم بگم و هم نگم؛ اما نمی تونم. وقتی مامان اینا بیان می افتن دنبال کارهای 

 گم:عقد و دعوت و ... اون وقت من می مونم و یه عالم افکار مزاحم. لبم رو گاز می گیرم و با استرس می 

 ـ ترانه!

خشک می شه. حس می کنم که لبخندش هم رفته. کمی خودش رو جا به جا می کنه و بعد حرکت نوازشگر دستاش 

 رو حس می کنم.

 ـ چی شده یاد اون افتادی؟

 صداش علیرغم حرکت نوازشگر دستاش خشکه.

 اده و داره اذیتم می کنه.ـ می دونم ... می دونم که ناراحتت کردم؛ اما سوالم عین خوره به جونم افت

 ـ من که چیزی نگفتم، می گم سوال رو بپرس و بگو چرا یاد اون افتادی.

 باز هم لبم رو تر می کنم. این قدر استرس دارم که لبم زود خشک می شه.

زدواج و ... ـ خب، تو وقتی اومدی، گفتی که ترانه ... ترانه ... رو دوست داری؛ اما چند وقت بعد گفتی که منو موقع ا

 خب... اَه من می خوام ببینم هنوز ترانه رو دوست داری یا نه؟
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 دستاش رو از دورم باز می کنم و رو به روش می شینم.

 اشک تو چشام حلقه می زنه. خیلی وقته که دل نازک شدم.

ط یه یاد باشه تو سینم و یه ـ می خوام بدونم که اون هنوز تو قلبته یا نه؟ من دارم تمام تالشم رو می کنم که بابک فق

حس عمیق تو قلبم و تو باشی طالیه دار قلبم و بخش زیادش رو دارم با تو و عشق و خوبی هات پر می کنم. می خوام 

... 

 دستم رو تو دستش می گیره و خشک و جدی می گه:

با من کرد آتیشم زد. تو داری ـ ترانه، اون اوایل یه حس عمیق قلبی بود. ترانه رو دوست داشتم و اون با کاری که 

سعی می کنی بابک رو یه حس کنی. داری نگهش می داری و من دارم سعی می کنم عشق لعنتیش رو نابود کنم. می 

 فهمی؟ نابود!

 صداش پر از عصبانیته. سرم رو پایین می اندازم. کاسه ی چشمم پر شده از اشک. دست می ذاره زیر چونم و می گه:

ه های قسنگمون پر از عصبانیت بشه. نمی خوام چشمات دیگه پر از اشک بشه. دیگه این سوال رو از ـ نمی خوام لحظ

 من نپرس. من فراموشش کردم و دارم فراموشش می کنم. االن فقط مهم تویی. خود تو!

 ـ می خواستم بدونم. تو قراره شریک آینده و زندگی من بشی. می خواستم خیالم راحت بشه.

 سکوت نگاهم می کنه و بعد به حرف می یاد. این بار دیگه صداش خشک نیست.یه کمی تو 

 ـ حالت خیالت راحته؟

سری تکون می دم و باز هم من می شم و یه آغوش که بزرگیش قد دنیاست و دست هایی که دستام رو بین 

 انگشتاش قفل می کنه.

 یکی زیر، یکی رو "

 زیباترین بافتنی دنیاست

 "دست هایمان. 

تو آخرین روزهای تنهایی هامون به این پارک جنگلی اومدیم که فارغ از تمام روزهایی که باید جدا از هم بمونیم، با 

هم تا اخر شب رو سر کنیم. نه یه ساعت، نه دو ساعت. کل روز رو با هم باشیم. برای تداوم دو نفره هامون جشن 

تو فایل های موبایلش دیوان اشعار باز می کنه و حافظ می خونه  بگیریم. من براش میوه پوست می کنم و اون برام از

و سعدی و گاهی فروغ. من دستای بزرگش رو میون دستام می گیرم و اون به چشمام زل می زنه و بی دلیل 

لبخندهای زیباش رو نشونم می ده و کاری می کنه تمام دلتنگی هام رو فراموش کنم. مگه می شه با تمام همه ی این 

شقانه های ساده شاد نبود؟ به خدا که می شه. زندگی خالصه شده تو تمام همین سادگی هاست که باید لبخند بزنی عا

 و شاد باشی و بخندی و سخت نگیری و شکر کنی.

دستم رو می گیره و وسایل رو جمع می کنه و می ذاره تو ماشین. در ماشین رو قفل می کنه و ازم می خواد که راه 

راه می ریم. گاهی اون با ذوق چیزی رو تعریف می کنه و گاهی من. منو باال می بره. به اندازه تمام فرشته بریم و ما 

های آسمونی می برم باال و من پر می گیرم از این همه تعریف و تمجید. برام جوک تعریف می کنه و من بی توجه به 

 بی مزگی ها می خندم.
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ریم و بعد مشت آب رو به ریه هام می دم. خنک می شم. سرد و عالی می دم شیر آب می ایستم تا یه کم آب بخو

شم. پرهام دستاش تو جیبشه و داره به درختا نگاه می کنه. هوا خنک و یه پیشنهاد که نیمه ی شیطون وجودم تو 

 گوشم می گه. آروم صداش می کنم و بعد مشت پر از آبم رو باال می یارم.

 ـ پرهــــام؟

، صدای فریاد و جا خوردنش با هم می شه. مشت آبم نشسته رو صورتش. اول عصبی نگاهم می کنه و تا برمی گرده

 بعد خندش می گیره و می گه:

 ـ نشونت می ده به خدا!

جیغی می کشم و بی توجه به تک و توک آدم ها فرار می کنم و اونم دنبالم می یاد. تمام زورم رو جمع می کنم و کل 

 می دوئم. صداش به گوشم می شینه. مسیر رو تا ماشین

 ـ صبر کن، کاریت ندارم.

 جیغ می زنم و با سرخوشی می گم:

 ـ کار نداری؟ من که می دونم بگیریم تیکه بزرگه گوشمه.

 ـ خب غیر از اون کاریت ندارم.

 پشت ماشین قایم می شم و می گم:

 ـ کوفت! عمرا بذارم دستت به من برسه.

من هم حرکت می کنم. بین این حرکت ها باالخره دستش به من می رسه و پرتم می کنه رو سبزه جا به جا می شه و 

 ها. بلند می خندم و اون با قلقلک خنده هام رو تشدید می کنه و با خنده می گه:

 ـ بگو غلط کردم.

 ـ غلط کردی!

ندم می کنه و به من جای نشستن، روی بیشتر و بیشتر قلقلک می ده. بعد از کلی جار و جنجال که خسته می شیم، بل

 همون سبزه ها، روی پاش سرم رو می ذارم و اون به جای هر حرفی یه جمله می گه:

 ـ رامش عاشقتم!

 تو برام یه حس خوبی "

 که مث نفس می مونه

 قدر این حس قشنگو

 "بگو جز من کی می دونه؟ 

. قبل از بلند شدن به یه عادت قدیمی بوسه ای روی قبر می زنم و از کنار قبر بابک بلند می شم و مانتوم رو می تکونم

بعد سوار ماشین پرهام می شم. ماشین امروز دست منه و من هم برای خودم اومدم سر قبر بابک. دوباره قرارهای 

پنجشنبه رو از سر گرفتم. روحش رو، رو به روم تصور کردم و خندیدم و اشک ریختم. این بار اشک هام اشک 

وشحالی بود. این بار بابک شاهد خوشبختی دوبارم بود. باهاش حرف زدم و ازش نیرو خواستم و اون تمام مدت به خ

من خندید و با خندش گفت که من می تونم. تنها عادتم همینه و نتونستم فراموشش کنم. امروز هم به پرهام می گم 

ین قرارهای پنجشنبه دست بکشم که یه رامشه و عهدی که با شروع فردا و بستن پیمان ازدواج هرگز نمی تونم از ا

 که بسته. یه رامشه و بوی عطر بابک و قبرش و مرحم تنهایی هاش.
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می خوام ماشین رو روشن کنم که تقه ای به شیشه می خوره و کنارم محبوبه رو می بینم. اخم می کنم و همین جور 

رشون نیومده که حاال دست گذاشتن رو محبوبه و از اون خیره نگاهش می کنم. انگار از اومدن خودشون چیزی گی

خواستن که بیاد. یه لحظه تو همون گیر و دار برمی گردم به گذشته و صحنه ی خونه ی خودمون و نگاه جگرسوز 

 محبوبه تو روز آخر و تماسش. صداش انگار کنار گوشمه.

م آروم و قرار نداره. دارم دیوونه می شم. درد تازه از سر خاک برگشتم که صدای گوشیم بلند می شه. دل سوخت "

 پای شیشه رفتم جون واسم نذاشته.

 ـ بله؟

 یه صدای عصبی می گه:

 ـ رامش؟

 تازه می فهمم محبوبه س. تو گیر و دار فکر و حرفامم که می گه:

 ـ تف، تف به قیافت رامش. چشم به زندگی من داری؟

 بغض می کنم، اشک می ریزم.

من و تو اگرچه با هم خوب نبودیم؛ ولی تو رو جون بچت قسم، بهم بگو من این جور آدمم؟ محبوبه من  ـ محبوبه،

 این طور نیستم. اینا تهمته.

 باز هم گرم می شم، سرد می شم. انگار بدنم داره از هم متالشی می شه. حق داره، بار این تهمت سنگینه.

ین طور با خفت بیرونت کرده؟ حتما یه کاری کردی دیگه؟! برمک ـ ساکت باش رامش. مادرجون چی ازت دیده که ا

من اهل نگاه به ناموس برادرش نیست. اصال برمک به جز من به کسی نگاه نمی کنه. دیدی بابک خان رفته، چشم 

 گذاشتی به مرد من؟ این قدر پستی؟ این قدر کثیفی؟ این قدر آشغــــالی؟

 آشغال رو جیغ می کشه.

 ه و جیغ زنان می گم:گریم می گیر

 ـ به خدا ... به همون خدایی که باالی سرمه محبوبه، به خدا قسم دارم راست می گم. برمک خودش مزاحمم می شد.

 "ـ تو دروغگویی. اسم خدا رو به زبونت نیار. خفه شو. 

 له می گیره.تق تق دوباره ی محبوبه منو به خودم می یاره. در رو باز می کنم و محبوبه از ماشین فاص

 ـ سالم.

نگاهم رو به چشماش می دوزم و واژه ی دروغگو تو سرم تکرار می شه. فحاشی ها و ناسزاهاش داغونم می کنن. 

آرومم؛ اما اخم های گره خوردم رو باز نمی کنم. خیلی وقته که می دونم این خانواده به همون زمین گرم معروف 

تیشی انداخته که خودشون می سوزن و مردم اما نمی بینن این آه رو و خوردن. آه جانسوز من زندگیشون رو به آ

 فکر می کنن اینا چقدر خوب زندگی می کنن.

 ـ این جا چی کار داری؟

 ـ تو ... می تونم ... باهات حرف بزنم؟

 پوزخند می زنم.

 ـ فکر کنم االنم داری همین کار رو می کنی؛ ولی ... من حرفی با تو ندارم.

 خم و دوباره می خوام سوار بشم که می گه:می چر
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 ـ رامش اجازه بده ...

ـ چی رو اجازه بدم؟ خودشون دست از سرم برنداشتن؛ حاال تو رو فرستادن؟ بابا جان، من نمی خوام کسی رو ببخشم. 

 همین و بس.

 حرف بزنم.ـ نه، نه به خدا! من از طرف برمک اینا نیومدم. اومدم حرف خودم رو بزنم. رامش بذار 

 لبم رو گاز می گیرم. فهمیده یه چیزی منو بند کرده به زمین که سوار نمی شم.

 ـ به خدا حرف، حرف خودمه. رامش بذار بهت بگم.

 لب هام رو تر می کنم و می گم:

 ـ بشین تو ماشین، با هم صحبت می کنیم.

 رنگ نگاه ملتمسش خوشحال می شه. می شینه تو ماشین و می گه:

 همین جا بمون. ماشین رو اون طرف گذاشتم.ـ 

 سری تکون می دم. دستاش رو به هم قفل می کنه و کمی بعد آروم شروع به صحبت می کنه.

ـ می دونم، ماها خاطره ی خوبی برات نذاشتیم. می دونم. همه چیز رو می دونم. صدای التماست برای بی گناهیت 

 هنوز تو گوشمه.

شت هاش مشت می کنه. انگار برای گفتن چیزی مردده. لحظه ای استرس ها کنار می رن و پر چادترش رو میون انگ

 محبوبه شروع به صحبت می کنه.

ـ برمک پاک نبود، برمک مرد من نبود. آهت دامنم رو گرفت و تحقیرهام به خودم برگشت. مرد من خیانت می کنه 

ن داشته باشم. قرآن این طور گفته. مرد من یه زن دیگه و تو جواب التماسم بهم می گه من مردم، حقمه چهار تا ز

 داره و همه ازش حمایت می کنن.

ناخودآگاه همون آیه ی قرآن به ذهنم می رسه و با خودم فکر می کنم مردایی مثل برمک چقدر کثیف هستن که 

که من قطع دارم مردی  فقط تیکه ی چهار زن داشتن آیه رو گرفتن. خدا خودش گفته که اگر عدالت رو رعایت نکنن

رو این جور پیدا نمی کنم، زن نگیرن و بعد با خودم فکر می کنم که حق یه زن این قدره که شوهرش بهش این 

 حرف رو بزنه؟

 محبوبه هق هق می کنه و می گه:

اگه  ـ بهم می گه تو بوی غذا رو می دی، می گه همین قدر که خرجی می دم زیادته، می گه ازت زده شدم. می گه

شانس داشتم تو زنم نمی شدی. دیگه نماز نمی خونه، گاهی شبا مست می کنه و می یاد خونه و خودش رو پهن می 

کنه کف اتاق و بلند بلند حرف می زنه و از تو می گه. می گه حق اون بودی و نباید با بابک خدابیامرز می بودی و چرا 

 محلش ندادی.

 هق هقش دلم رو به درد می یاره.

می گه ... آخ خدا، آخ رامش ... از عشقش به تو می گه. بعد از این همه سال زندگی، چند ماه پیش وقتی برام هوو و  ـ

 آورد و من عارض شدم به مادرش، مادرش بهم می گه که تو زنیت نداری.

شده مادرش.  کلمه ی مادرش تو ذهنم رقص کنان حرکت می کنه. ببین اون مادرجون معروف چه کرده با محبوبه که

 مادر بابک آدم نیست. به خدای بزرگ باالی سرم آدم نیست.
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ـ وقتی می خوام جدا شدم پدر بی منطقم می گه زن با لباس سفید می ره و با کفن برمی گرده. پدرم هم داره ازش 

که این  حمایت می کنه چون مرده. مادرش ازش حمایت می کنه چون پسرشه. خدایا دارم دق می کنم. از اون روز

بالها سرم اومد آه تو هر شب شد کابوسم. آه و این که حرفات رو باور نکردم. رامش تو این دنیا بدبخت تر از من 

نیست. زندگی اشرافی ما داره مردم رو می کشه و همه به به چه چه می کنن؛ اما هیچ کس خبر نداره که شوهر من 

 چند ماهه که زن دیگه ای رو انتخاب کرده.

تمال بهش می دم تا اشکاش رو پاک کنه. این زن مفلوک، اون زنی که من و پاکدامنیم رو به ناسزا و تهمت یه دس

 کشید نیست.

ـ کارد که به استخونم می رسه و باهاش دعوا می گیرم و ناله می کنم می گه اون زن رو گرفتم چون اسمش رامشه؛ 

کرده و من با بودن کنار این زن، رامش رو برای خودم نگه  چون رامش با جواب نه و عشقی که به بابک داشته خردم

داشتم و تو خیالم زن برادرم رو برای خودم کردم. اون زن هر چی که هست زن دوممه و تو حق نداری که بهش 

چیزی بگی. اون رامش منه. من بدبخت حق حرف زدن و اعتراض رو ندارمغ چون بازم مرده و اگه کارد به استخون 

، اعتراضش رو با نوازش کمربند نشون می شه. آخ خـــدا! به کی بگم که دارم می ترکم؟ رامش به قرآن اون برسه

من حرف های اونا رو باور کردم. نمی دونستم این نگاه شوهرمه که هرز می ره. رامش منم زنم، مثل خودت؛ وقتی 

اغون شدم و خواستم که تو رو هم بسوزنم دیدم حریمم در خطره؛ اونم توسط زن زیبایی مثل تو، سوختم. سوختم و د

 و داغون کنم.

 دستام رو مشت می کنم و باز زیر لب فحش می دم به برمک و مادرجون و امثال اینا.

ـ رامش تو رو خدا، تو رو روح بابک خان، قسمت می دم، منو حالل کن واسه تهمت هایی که بهت زدم. منو حاللم کن. 

ی پیگیری می کنم. می خوام برم یه گوشه ی این شهر و دور از همه زندگی کنم. دیگه دارم کارهای طالقم رو یواشک

تحمل ندارم با مردی که این قدر پست و کثیفه بمونم. اسم این کار من زندگی نیست. مردن شرف داره به این 

و می خوره. بذار حداقل زندگی. حاللم کن رامش. به خدا که من خیلی وقته نابود شدم. به خدا که این زندگی داره من

 آرامش تو رو داشته باشم.

 هیچ نمی گم و با اخم های در هم جلو رو نگاه می کنم.

 ـ رامش؟

 لب هام رو تر می کنم و با بغض می گم:

ـ حاللت کردم؛ فقط بخاطر این که داغ اشک ها و آه های منو پس دادی. محبوبه حاللت کردم برای بزرگی بابک. 

 هم حاللت کنه.امیدوارم خدا 

 ـ رامش خیلی ماهی، بذار بوست کنم.

 دست می گیرم جلوی صورتش و می گم:

 ـ نه، برو! فقط امیدوارم این قدر خوب شده باشی که جای دیگه به زنی مثل من تهمت نزنی.

نم نپیچه؛ باقی حرفاش رو ترجیح می دم نشونم؛ واسه همین تو خیالم رو گوشام یه پنبه می ذارم تا حرفاش تو ذه

فقط موقع خداحافظی سری براش تکون می دم و به محض کناره گرفتنش از ماشین پام رو می ذارم روی پدال گاز و 

باز از یادآوری چندش بودن برمک، فحش می دم. فحش می دم و تو ذهنم برمک و مادرش رو خطاب می دم و می 

 گم:
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خاطر این بود که این زن فقط ازم کناره گرفته بود، اونم بخاطر  ـ حاللتون نمی کنم. اگه محبوبه رو حالل کردم؛ واسه

دسیسه های شما. بهم. شاید زیرزیرکی با توی مادرجون حرف ها پشت سرم زدید، شاید ندونید که من این حرف ها 

مید رو شنیدم؛ اما به حرمت زن بودنم محبوبه رو حالل کردم؛ چون چشیده تمام اون تهمت هایی که من زد. چون فه

 داغ آه مظلوم یعنی چی؛ اما شما دو تا هنوز تو باتالق کثافت کاری هاتون دست و پا می زنید. حالل نمی کنم.

 ای ستاره ها مگر شما هم آگهید "

 از دورویی و جفای ساکنان خاک

 کاین چنین به قلب آسمان نهان شدید

 "ای ستاره ها، ستاره های خوب و پاک 

واری امن خودم تا لحظه رو با خدا و بعد با عشق پرهام تقسیم کنم. می رم تا یاد کثیفی این می رم به سمت چهار دی

آدما از ذهنم بره. می رم که دمی آسوده باشم. می رم و با خودم قسم می خورم که خدا، خدای زمین و آسمون هم 

ون بودن دارن و زیرزیرکی چه نگاهش غمگین می شه از کثیفی بنده هایی که ادعای پاک بودن دارن، ادعای مسلم

زندگی ها رو به هم نریختن و چه کارها که نکردن. می رم که فراموش کنم که امثال آدمایی مثل برمک و مادرشن 

که چهره ی خوبی از اسالم نذاشتن. آدمایی که خودشون رو خدای زمین می دونن و اون ذهن خرابشون فکر می کنه 

کلی یه راه برای فرار هست. می رم و تنها یه سوال تو ذهنم جای می گیره. که کارهاشون درسته و برای هر مش

 موقعی که باید جواب خدا رو بدن چه جوری می خوان فرار کنن؟ اون موقع هم راهی هست؟

 ـ اون چطوره؟

شه  رد دست پرهام رو دنبال می کنم و می رسم به یه لباس شیری رنگ. لبخندی می زنم و لبخندم مهر تاییدی می

رو انتخابش. لباس پوشیده و مناسبیه و فقط یه تیکه ی لوزی شکل پشت لباس خالی داره. بلنده و روی کل لباس با 

طرح و نقش نقره ای تزیین شده. اون چیزی که حس می کنم قالب تنمه رو برمی دارم و می پوشم و تو همون نگاه 

می کنم و اون با لبخند بهم خیره می شه. تو چشماش برقی  اول ازش خوشم می یاد. در مقابل اصرار پرهام در رو باز

 می زنه و با یه خنده، انگشت اشاره و شصت رو به هم می چسبونه و می گه:

 !utmärktـ 

 می خندم و در جواب تعریفش می گم:

 ـ من سوئدی کم حالیم می شه. االن گفتی عالی؟

لباس رو از تنم خارج کنم. باالخره شوهر فروشنده به درد همین با خنده تایید می کنه و من هم در رو می بندم تا 

روزا می خوره که لباس عقدم رو مجانی از مغازش بردارم. از اتاقک پرو خارج می شم و با گذاشتن لباس تو مشما 

که  کنار پرهام می شینم. با توجه به وضع مالی پرهام تصمیم گرفتیم فعال تو همون خونه ی من بمونیم تا زمانی

 دستش باز بشه و خونه بخره. می خوام خمیازه بکشم که منو می کشه تو آغوشش و می گه:

 ـ بریم خونه؟

نگاهی به چشمای مشتاقش و بعد به ساعت می کنم. لبخندی می زنم و سری تکون می دم. اونم دستم رو می کشه و 

 از جا بلند می شیم.

 

*** 
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ا بیشتر از این خوابم نمی بره. سری تکون می دم و با خودم فکر می کنم که تو جام جا به جا می شم. نمی دونم چر

اگه برم حموم بهتره؛ چون احتیاج به یه کم خلوت و دوش گرفتن دارم. پتو رو کنار می زنم و از آغوش پرهام یواش 

برمی دارم و همون طور  می یام بیرون و به آرومی قدم برمی دارم تا بیدار نشه و از اتاق خارج می شم. یه لیوان آب

که آروم آروم می خورم به سمت حموم می رم. دم در حموم پتوی مسافرتی رو کنار در می اندازم و لیوان رو کنار در 

می ذارم و حوله رو از آویز کنار در آویزون می کنم. شیر آب رو که روی سرم باز می کنم و خنکا و گرمای رو به 

ین می اندازم. قطره های آب نگاه منو به دستم می پوشونن؛ مثل یه محافظ از روی پوست تنم می رسونم سرم رو پای

سرم به دستم می رسن. به حلقه ی تو دستم که یادم رفته از دستم خارجش کنم نگاه می کنم. حلقه ی بابکه. تو این 

 دو سال از دستم درش نیاوردم. لبم رو گاز می گیرم و می گم:

 ـ پس باالخره وقتش شد.

 و سرم رو تکون می دم. جواب حرفم رو با تایید کردنم می دم. به سقف حموم نگاه می کنم و می گم:

 ـ بابک ناراحت نشیا! خب؟

 یه نفس می گیرم و می گم:

ـ دیگه قرار نیست بغض باشه. دیگه قرار نیست خیلی چیزا باشه. حتی این حلقه. مجبورم. بخاطر عشق و مهربونی 

طراتت رو بدم به دل صندوقچمون و بذارمش تو دل کمد دیواری. مطمئن باش نمی ذارم که کسی پرهام مجبورم خا

 اون جا رو از ما بگیره. مطمئن باش. عشق اول، عشق اوله. تا عمر دارم و دنیا دنیاست، تو ذهن و قلبم می مونی.

 ـ رامش؟

 صدای در حموم منو به خودم می یاره. جوری که بشنوه می گم:

 ؟ـ بله

و اشکام رو به دست آب می دم تا شستشو بده. اشکایی که وقتی از این در می رم بیرون، دیگه نباید ببارن و جاشون 

 رو باید به خنده بدن.

 ـ نمی خوای بیای بیرون؟

 سعی می کنم صدام رو شاد کنم و موفق هم می شم.

 ـ باشه. االن می یام عزیزم.

 من به زندگی کردن رضایت دادم "

 بخاطر برگ ها و به خاطر دوستانم

 و بخاطر عشق

 من به زندگی کردن رضایت دارم

 بخاطر تماشای لحظه ها، لحظه هایی که تو باشی

 "و من فراموش کنم اشک یعنی چه!

 

سرم رو با شامپو می شورم و از اون جا خارج می شم. یه سفره ی کوچیک پهن کرده و روش صبحانه گذاشته. 

 زنم و بند حوله رو می بندم و می گم:لبخندی می 

 ـ به به، مرد مهربون. دستت درد نکنه.
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در حالی که سرم رو با کاله حوله خشک می کنم به سمت سفره می رم. مثل همیشه جایی کنار خودش و دیوار برام 

، باید کنارش می باز می کنه و منو تنگ به خودش می چسبونه. چه اون موقع که بهش جواب نداده بودم و چه االن

 نشستم. تو جواب اصرارهام برای فاصله گرفتن هم یه هیس می گفت و تمام! یه لقمه برام درست می کنه که می گم:

 ـ پرهام؟

 لبخندی می زنه و می گه:

 ـ جانم؟

ز دیگه. ـ امروز مامان اینا می یان و بعدم که باید زنگ بزنیم به فامیل و دعوت کنیم. جشن هم که افتاده سه رو

 راستی، پارمین و داریوش می خوان چه کار کنن؟

 همراه با لبخند در جواب سوالم می گه:

ـ پارمین هم به احتمال زیاد همون روز جشن عقدش رو بگیره. اونا می خوان محضری رو در حضور دو تا خانواده 

 ن. هر چند ...بگیرن. می دونی که این دو تا مرغ عشق، هنوز لونه واسه خودشون پیدا نکرد

 نیشخندی می زنه و در حالی که مثال داره ادای پارمین رو در می یاره می گه:

 ـ پری جون گفته بیایم نزدیک اون. ولی من اعتقاد دارم دوری و دوستی.

 این قدر خنده دار ادای پارمین رو در می یاره که منم خندم می گیره و بلند بلند می خندم و بعد می گم:

 به حالت اگه پارمین بفهمه؛ اون وقت تیکه بزرگه گوشته.ـ وای 

 در حالی که تو جاش جا به جا می شه و لیوان چای رو برمی داره می گه:

 ـ نمی فهمه. تازه بفمهمه، کاری نمی تونه بکنه.

 دیگه حرفی نمی زنم و به برنامه هایی که برای اومدن مامان اینا و جشن عقدم دارم فکر می کنم.

 ظاتی بعد نفس می گیرم.لح

ـ پرهام می شه بری و برام یه مقدار میوه و وسایل بگیری؟ همش رو لیست می کنم و بهت می دم. ببخش؛ اما خودم 

 نمی تونم.

 لبخندی می زنه و آخرین جزعه ی چایش رو هم سر می کشه و می گه:

 ه من برم.ـ ای بابا، عزیزم این حرفا چیه؟ می خرم برات. فقط لیست رو بده ک

با همون موهای خیس و حوله تو جام نیم خیز می شم که بازوم رو می گیره و شیطون نگاهم می کنه و بعد یواش 

سرش رو بهم نزدیک می کنه. لحظه ای بعد لبخند می زنه و من هم یه لبخند خجول و پر از حس های مختلف می 

چیزی که حس می کنم برای میزبانی خوبه. وقتی لباس  زنم و عقب می کشم. بلند می شم و لیست رو می نویسم. هر

پوشیده از اتاقم بیرون می یاد، لیست رو بهش تحویل می دم. تو آغوشم می کشه و مثل یه مرد خونه محکم فشارم 

 می ده و می گه:

 ـ مراقب خودت باش تا بیام.

 و من هم تو آغوشش مثل یه زن خونه، پر می شم از ناز و نیاز و می گم:

 ـ اونی که باید مراقب خودش باشه تویی. منتظرم.

وقتی می ره. لبخندم پر می کشه. درست تو همون نقطه ای که ایستادم می شینم و افکار مثل یه قطار که پشت سر هم 

 سوت می زنه از سرم رد می شن و بعد سوت زنان و نفس گیراز لب هام خارج می شن.
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م نمی خواستمش، درسته همش چند روزه از جوابم مثبتم می گذره. درسته که ـ درسته من تا همین چند وقت پیش ه

همه خوشحالن. درسته که دیشب برای اولین بار طعم آغوشش رو چشیدم؛ اما همه ی اینا چیزی از حال بدم کم 

فکر  نکرده. به همون خدای بزرگ کم نکرده. من اگه شادم، اگه می خندم برای همون لحظه س. وقتی که با خودم

می کنم می بینم حاال حاالها باید بگذره تا از این حال بد کم بشه و جاش رو به خنده های واقعی بده و می دونم که در 

 کنار پرهام می شه.

 مچ دستم رو به هم گره می کنم و بعد می گم:

 ب بودن می کنم.ـ خدای بزرگم. قول بده که کنارم بمونی و منم مثل همیشه تمام تالشم رو برای بنده ی خو

لحظاتی بعد، وقتی خودم رو با آشپزخونه و وسایلش سرگرم می کنم؛ حس می کنم بیش از اندازه سبک شدم و این 

 رو مدیون حرف هایی هستم که تحویل خدا دادم.

 خدا باشد "

 گور پدر دنیا و مشکالتش.

 اصال اگر لشکر مشکالت به قدر کل جمعیت دنیا هم باشد

 کنم.من تحمل می 

 "خدا را دارم؛ انگار همه کس را دارم. 

 

**** 

 در رو باز می کنم و خودم رو بعد از چند وقت می اندازم تو آغوش مامان و با خنده می گم:

 ـ آذرنوش جونم.

مثل بچه ها شادم. مثل بچه ها و شاید کمی این طرف و اون طرف باشم. مثل فاصله ای گنگ بین پونزده و هجده 

 مثل شور و شوق جوونی. سالگی.

 بعد نوبت به بابا می رسه. پدری که بیشتر از پدر برام دوسته.

 ـ کوروش.

 ـ ای بی حیا. داری شوهر می کنی؛ یاد نگرفتی منو بابا صدا کنی.

 به روم نمی یاره. انگار برای بار اوله که داره پدرزن می شه. منم به رو نمی یارم.

 امان یاد بگیر. ببین چه قشنگ می خنده بهش می گم آذرنوش؟ـ اِ بابا، خب یه کم از م

 لبخند بابا بیشتر می شه؛ اونم وقتی که مامان با کیف تو دستش اروم می زنه به شونم و می گه:

 ـ کی گفته من خوشحالم؟ من االن خوشحالم.

 و بلند می خنده وقتی من می گم:

 ـ مــــامـــان، حمایــت!

که مثل دخترای لوس گفتم تا چند لحظه موضوعی برای خندشونه. می یان تو خونه. خاله در جواب همین دو کلمه ای 

اصرارم می گه حاال که قبول کردی عروسم باشی، می خوام اولین نهار رو تو خونه ی تو و پرهامم بخورم. پس فعال 

 دعوت بی دعوت.

 ـ اِ اون موقع دیگه عروسم؛ نهار نمی دم.
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مادرشوهر خوبیم؛ یهو دیدی مادرشوهر شدم شکل خود فرشته های عذاب. پس با من کل کل  ـ عروس ببین من

 نکن عروس.

 خندش رو تموم می کنه و می گه:

 ـ برو به مامان اینا برس که نهاره. فعال.

ن و من و با خنده و خداحافظی هر دو به خونه هامون می ریم. مامان و بابا گرد راه رو از صورت هاشون پاک می کن

هم سفره ی خوش آب و رنگم رو با کمک پرهام پهن می کنم. غذایی که ذره ذرش با کمک عشق و محبت درست 

شد و لبخند برای لحظه ای پر نکشید از لب هامون. همه چیز وقتی پرهام کنارم بود و هست پر کشید. درس، 

 نبوده و نیست.مشکالت، طعنه و تیکه ی مردم. تا اون هست، چیزی برام نگران کننده 

 ـ به به بابا جون. چه قدر زحمت کشیدی دخترم.

 در جواب تعریف بابا لبخند می زنم و با شیطنت می گم:

 ـ نوش جان ... کوروش جون.

 می خنده و می گه:

 ـ چه کنم که تو بزرگ نمی شی.

 می خندم و جواب می دم.

 ـ همینه که هست اصال.

نه رو دوست دارم. من این لذت هایی که از همکالم شدن با خانواده به وجود من این شیطنت های شیرین دخترو

تزریق می شه رو دوست دارم و جون می دم برای این آرامش خدایی. آرامشی که خدا بعد از دو سال اشک بهم داد. 

بر دیگران، خودم  آرامشی که لبخند بابکم رو جا به جاش می دیدم و حاال معنی خوشبختی رو می فهمیدم؛ وقتی عالوه

 هم از خودم راضی بودم. حاال بعد از دو سال و خرده ای.

 

**** 

همه چیز خیلی سریع انجام می شه. خیلی سریع تر از اون چه که من و پرهام و خانواده فکر می کنیم. انگار دست 

. اون خونه ی بی روح پر خدا نیرومون رو بیشتر کرده که لذت بخش به تمام کارها ظرف چند روز رسیدگی می کنیم

می شه وسایل زندگی. از مبل و سرویس خواب و میز و تلویزیون نو تا یه میز کوچیک دو نفره که کنار اپن 

آشپزخونه دوست داشتنیم برای نهار می ذاریم و ظروف نو. تمام وسایل خونه عوض می شه و خونه انگار شکل 

رو بهمون می ده که مستقیم می ره تو حساب مشترکی که من و جدیدی می گیره. عمو به عنوان کمک مقدار پولی 

اون باز کردیم و بابا هم کمک می کنه برای خرید وسایل خونه. میون این همه تالش بعد از کلی دل دل کردن می 

 گم:

 ـ اگه می شه عروسی و عقد رو با هم بگیریم که هر دو در عین سادگی کم خرج باشن.

 ی کنن؛ اما من یک پا می ایستم سر حرفم.با من و حرفم مخالفت م

ـ هم من، هم پرهام زندگی دوم رو داریم شروع می کنیم. این دادادودور دیگه معنی نداره. اونم وقتی که دست هر 

دو و همچنین خانواده ها تنگه و با اون پول می تونیم خیلی کارها انجام بدیم. بهتر از اینه که پولمون بره تو سطل 
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هتر از این که پول بدیم برای تاالر و غذا و لباس عروس کرایه ای و اون وقت مهمون ها برن و از عروسی فقط زباله. ب

 ایراداتش تو ذهنشون بمونه. بهتر از اینه که ...

بعد از اون همه دلیل پرهام تاییدم می کنه و بعد داریوش و پارمین. کم کم همه با اصرار من قانع می شن و پرهام 

 ی شه تو چشمام و با عشق می گه:خیره م

ـ خانومی به خدا! بین خودمون باشه؛ اما هزینه ی سر به فلک گذاشته ی عروسی واقعا فکرم رو مشغول کرده بود. تو 

این چند روز سر کار به چند تا تاالر زنگ شده بودم؛ اما ... به موال نوکرتم. یه زندگی برات بسازم که همه تو کفش 

 بمونن.

 نها و مثل همیشه به لبخند اکتفا می کنم و آروم می گم:و من ت

ـ اگه قول بدی، بعدش یه مسافرت بریم شمال و چند وقت سال تحویل رو اون جا باشیم، گور بابای عروسی و 

 جشنش.

 ـ هر جا تو بگی اصال.

گیالن خوشگلمون رو بهت ـ خب، بعد از عقد، قبل از جشن چهارشنبه سوری بریم شمال. می خوام مثل یه زن شمالی، 

 نشون بدم؛ هر چند تو هم اصالتت به اون جا برمی گرده؛ اما بازم بهتر و بیشتر از من اون جا رو نمی شناسی. باشه؟

تایید می کنه و من پر از شوق زندگی، به سمت تابلوهای دیواری می رم تا هم یه دستمال بکشمشون و بعدم اونا رو 

اقرار می کنم با تمام دردها و رنج های قلبی خوشحال و خوشبختم. اصال همین که باشم و به دیوارها آویزون کنم و 

 باشه و این طور راضی باشیم از زندگی، یعنی خوشبختم.

 خوشبختی چیزی نیست که دیگران از بیرون ببینن و بگن "

 خوشبختی اون چیزی که تو دل آدمه

 خوشبختی دلخوشی آدمه

 "ارم. د رو تو چون ٬خوشبختم

همه چیز آماده س. تمام مبل ها رو بردن تو اتاق آخر، یعنی اتاق پارمین. نگاهی به خودم می اندازم. فردا باید برم 

آرایشگاه. این یه قلم جنس رو نتونستم عوضش کنم و پرهام روی حرفش پافشاری کرد و گفت که دوست داره منو 

 دارم. پرهام نگاهی به من می کنه و می گه: با آرایش ببینه. وضو می گیرم و جانماز رو برمی

 ـ االن که زوده برای نماز.

 لبخندم رو حفظ می کنم و می گم:

 ـ می دونم. می خوام برم یه کم با خدا خلوت کنم و یه کم هم بخوابم. خستم.

 ـ برو عزیزم. این چند روز خیلی زحمت کشیدی.

جواب باشم می رم تو خونه و اتاق خودمون. چشمم رو روی همه ی  و نگاهی به چهرش می کنم و بدون این که منتظر

لوازم اتاق می بندم و تصور می کنم تو جایی هستم که هیچی نیست. از خدا اجازه می گیرم و دو تا دو رکعتی نماز می 

ه سمت کمد خونم. یکی به نیت صبر و یکی به نیت شکر. نمازها که به پایان می رسن آروم شدم. لبخندی می زنم و ب

می رم. صندوقچه رو بیرون می یارم. قفلش رو باز می کنم و بعد حلقه ای که تو حموم از دستم در آوردم و تو زنجیر 

نقره ی گردنم انداختم رو از گردنم باز می کنم. حلقه رو می بوسم و با همون زنجیر نقره داخل صندوقچه می ذارم. 

 م:نگاهی به قرآن داخل جعبه می کنم و می گ
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ـ کاش می شد! کاش می شد که بیشتر از اینا ازت یادگاری داشته باشم؛ اما نشد. همش دست مادرته. گلنار دیگه 

سراغ پیراهن و عکسات رو نگرفت. انگار اون هم می دونست که اینا باید دست من باشه. در تعجبم از این که چرا 

این رو می دونم. اونم اینه که من اون عکسا و اون  مادرت عکس منو قیچی نکرده؟ نمی دونم. تو این لحظه فقط

پیراهن و این صندوقچه ی چوبی رو به هیچ کس نمی دم و تا لحظه ی مرگم باید کمدم باشن و لحظه های خلوتم رو 

 روشنی ببخشن.

ه رو می بعد صندوقچه رو می ذارم توی پارچه و روش پیراهن و آلبوم رو قرار می دم. پارچه رو گره می زنم و بقچ

ذارم طبقه ی آخر کمد، جایی که تو نگاه اول هیچ کس دیدی بهش نداره و در کمد رو می بندم. تا اذان حاال حاالها 

وقت دارم؛ پس سرم رو می ذارم روی مهر و کنار مهر دراز می کشم. آرومم، آروم تر از اون چه که هر کسی فکر می 

 دا رو به روم نشسته و لبخند می زنه.کنه. آروم تر از تمام لحظه های ناب. انگار خ

 

**** 

با بوسه ای از خواب می پرم. نگاه گیج و گنگی به اطرافم می اندازم. روی تختم و پرهام هم کنارمه. دستم می ذارم 

 رو جای بوسش و بی هوا سالم می کنم. می خنده و می گه:

کدبانو هم شام درست کرده. شما هم که عین خاله  ـ علیک سالم. پاشو خانوم گل، پاشو که اذان رو گفتن و شوهر

 خرسه خوابیده بودی و این شکم ما هم که ... هـــی!

 همچین کش دار می گه هی و آه می کشه که خندم می گیره. یه نگاه به اطراف می اندازم و می گم:

 ـ تارا کو پس؟

 لب هاش رو تر می کنه و می گه:

 بچه یه نگاه به خونه می اندازه و یه نگاه به من. غریبه س این جا واسش. ـ تارا داره می چرخه. تو خونه.

از جام بلند می شم و موهام رو با کش می بندم و تا می خوام بلند بشم، تارا با قدم های بلند و تند وارد اتاق می شه. 

 با دیدن من نیشش باز می شه و می گه:

 ـ ماما!

 می کشم و می گم:دستام رو باز می کنم و در آغوشش 

 ـ ای مامان به فدات. بدو بیا بغلم.

همه تعجب می کنن از این اخت گرفتن تارا با من. از این که تو این فاصله ی کوتاه یاد گرفته به من بگه مامان. خودم 

چند تا بوسه  رو خم می کنم و هم قد تارا می شم و تارا اون فاصله ی کوتاه رو بدو بدو رد می کنه و می افته تو بغلم.

 ی آبدار می ذارم رو گونش و می گم:

 ـ آخه من فدای تو بشم. چرا این قدر شیرینی تو! به این بابای بی مزت نرفتی. می دونم. این خیلی بی مزه س.

 تارا بی توجه به خنده ها و حرفام می خنده. پرهام بلند می گه:

 ـ رامش، خیلی نامردی!

مون تو فضا می پیچه. قدر این احساس زیبا رو باید بدونی رامش. باید تمام تالشت رو و این بار صدای قهقهه ی جفت

 برای داشتن این خنده ها و احساس زیبا بکنی.

 

**** 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

2 6 4  

 

 ـ رامش، بابا؟

 سرم رو می چرخونم سمت بابا و می گم:

 ـ جونم کوروش جونم؟

ث داریم. گرچه نمی فهمم، قبال هم به این اسم لبخندش پررنگ می شه. از روزی که اومده سر این حرف با هم بح

 صداش کردم، االن چرا بچم ناز داره.

 ـ یه مهمون ویژه برای عقدت داری و ...

 ـ کس دیگه ای غیر اون مهمون ویژه داریم؟

 ـ اوهوم، می خوام به عمت هم بگم. به هر حال دوست ندارم یه بار دیگه، کس دیگه ای هم خبرش کنه تا بیان.

 بخندم پر می کشه و جاش رو اخم می گیره. یه کم فکر می کنم و بعد با همون اخم به بابا می گم:ل

 ـ موردی نداره. می تونید عمه جون رو خبر کنید!

 عمه جونم به قدر طعنه آمیز هست که بابا بپرسه:

 ـ رامش، می خوام از ته دلت راضی باشی. هستی؟

ا بخاطر دل بابا یه آره می گم و یه لبخند زورکی هم تهش می ذارم و سعی می کنم دلم می خوام لج کنم و بگم نه؛ ام

مجابش کنم. بی خیال تیکه های عمه. بابا هم سری تکون می ده و می ره سراغ تلفن. می دونم هنوز هم نگران اخم 

ام و دیگه نمی بینمش. های منه؛ ولی چیزی نمی گم و اجازه می دم زنگش رو بزنه. با گوشی می ره اتاق مجردی پره

یه کم فکر می کنم و به کارهام مشغول می شم. حین جا به جا کردن تلفن و دستمال کشیدنش یه جرقه تو سرم زده 

 می شه. همینه! این مهمونی باید بیشتر از یک مهمون ویژه داشته باشه!

 

**** 

 نگاه کن که غم درون دیده ام "

 "چگونه قطره قطره آب می شود. 

ر جام تکون کوچیکی می خورم و بعد با خودم تند و تند آیاتی رو که از حفظم زمزمه می کنم. قرآن روی پام بازه؛ س

اما استرسی که تو خونمه نمی ذاره روی آیه ها دقت کنم؛ واسه همین ترجیح می دم که آیه هایی از حفظم رو بخونم. 

و دارم. اون استرس لذت بخشی که برای هر زنی وجود می دونی، اون استرس شیرینی که تو عقد قبلیم داشتم ر

داره. من امروز دارم هم نفس، نفس های مردی می شم که تنها صبوریش، درهای بسته دلم رو به روش باز کرده و 

بهم شوق نفس کشیدن دوباره داده و اون قدر مهربونه که نمی شه محبت هاش رو کناری بذاری و به چیز دیگه ای 

امروز هم نفس این مرد می شم؛ چون می خوام بازم زندگی کنم؛ چون تک تک عاشقانه هام رنگ و  فکر کنی. من

 بوی این مرد رو گرفته.

 نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود "

 شراره ای مرا به کام می کشد

 مرا به اوج می برد

 "مرا به دام می کشد 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

2 6 5  

 

ب، دارم تو دلم به پارمین که باالی سرم قند می سابه غر می گردنم خشک شده و این بار به جای ذکر آیه های خو

زنم که چرا هی عروس رو که من باشم می فرسته پی گالب و عسل و گل و دسته گل؟ حاج آقا برای بار سوم می 

 خونه و من زیر لب می گم:

 ـ به نام خدای بزرگ، به یاد تو بابک.

 رزه می گم:یه نفس می گیرم و بعدش با صدایی که کمی می ل

 ـ با اجازه ی بزرگ ترا، بـــله!

دخترعمه ی پرهام که کنارم ایستاده، همراه با سارا کل می کشن. آره، سارا. سارایی که همین دیروز بهش زنگ زدم 

و ازش خواستم که حتما تو جشن عقدم باشه. دلم می خواست و می خواد که کدورت و کینه ها رو فراموش کنم. 

هام هم این پیمان دوست داشتنی رو قبول می کنه. حلقه ها به دست هامون می رن و عسل به دهن پشت سر من، پر

می بریم و هر دو کودکانه و با شیطنت انگشت ها رو گاز می گیریم و می خندیم. بعد از سیل تبریکات و صد البته 

من کال شانس "م. با خودم می گم: چشم غره های بعضی دخترا و تحویل گرفتن پرهام توسط اونا از جا بلند می شی

 "ندارم، انگار تو هر فامیلی چند تا حسود پیدا می شه! 

 نگاه کن، من از ستاره سوختم "

 لبالب از ستارگان تب شدم

 چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل

 "ستاره چین برکه های شب شدم 

ه، سورنا، یاسمن و مامان زیبا که کلی در آغوشش همه چیز خوبه، مخصوا با وجود پنج تا از ویژه ترین مهمون هام. عم

کشیدم و در آخر بعد از دو روز کشیک و رفتن به آدرس هایی که ازش داشتم، مهمون آخرم هم تو لحظه های آخر 

عقدم می یاد، اونم به همراه پسرش. محبوبه و فراز! اون قدر بزرگ و شیرین شده که یه لحظه یادم می ره تمام کینه 

رت هایی که از پدرش دارم و به آغوشش می کشم. لحظاتی بعد وقتی وجود محبوبه رو به یاد و خاطر می ها و کدو

یارم، آروم از جام بلند می شم و ازش بخاطر حضورش تشکر می کنم. محبوبه با اشک تو چشمام نگاه می کنه و می 

 گه:

اطر لبخند هات و هم بخاطر بخششت. می ـ سبکم رامش، هم بخاطر این که دست اون لعنتی بهت نرسید و هم بخ

 دونی، ته دلم هنوز دوستش دارم؛ اما اون قدر دلم ازش گرفته که این دوست داشتن به چشم نمی یاد.

 نفسی می کشه و می گه:

 ـ برات آرزوی خوشبختی دارم. فقط اومدم که به چشم ببینم و با خیال راحت برم دنبال زندگیم.

 با چشمایی پر از سوال بهم نگاه می کنه. محبوبه با دیدنش تند می گه:پرهام می یاد کنارم و 

 ـ خوشبخت بشید رامش جان.

پرهام همراه من جواب می ده. من سرد و اون گرم. محبوبه با لبخند دست فراز رو می گیره و می ره. پرهام آروم می 

 پرسه:

 ـ کی بود؟

 ـ یه دوست.
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پرهام همچنان خیره نگاهم می کنه که با صدا کردن خاله مجبور می شیم بریم و دیگه چیزی نمی گم. قانع نشده. 

سمت مهمون ها. هنوز دستم از امضا کردن های بی شمار درد می کنه. باید هر چه زودتر بریم خونه. مسعود و بچه 

 م ببینن.ها و باقی فامیل امکان داره خیلی زد برسن. دوست دارم مامان اینا همه ی اعضای گروه رو با ه

بعد از عقد پارمین، نوبت به عمه می رسه. عمه ای که از اول اومدنش اخم کرده و جز بابا با کسی حرف نزده. نگاهی 

به چهرم و بعد به پرهام می کنه. پرهام همیشه مهربون هم با دیدن عمه اخم کمرنگی رو لبش می شینه. فکر می کنم 

ک خشک و خالی می گه و یه بوسه ی سرد هم بهم تحویل می ده. یاسمن اما و نمی فهمم رفتار پرهام رو. عمه یه تبری

قشنگ تر از قبل تحویلم می گیرم. انگار این عقد بیشتر از هر کس اون رو خوشحال کرده. چشمام به صورت سورنا 

 می افته. عمق چشماش خیلی حرف داره. نگاهی بهم می کنه و این بار با چهره ای بدون اخم می گه:

 خوشبخت بشی دختردایی.ـ 

دلیل این کالم بدون خصومتش رو وقتی می فهمم که کنارم نیست. درست آخر شب که وقتی پیام طوالنی ای رو که 

 یه شماره ی ناشناس فرستاده باز می کنم. درست وقتی که چشمام میون کلمات می پره و جمله می سازه.

بخت بشی دختردایی. یک بار وقتی نفرینت کردم، جز خودم نشد جلوی همسرت بگم. نخواستم کسی بفهمه. خوش "

کسی آزار ندید. اون نفرین هیچ وقت از ته قلبم نبود. اون نفرین برای خالی کردن خودم بود. خوشبخت بشی و هم 

 "این که ... حاللم کن. 

 و من با یه آرامش و لبخند می نویسم:

 "تی دارم. حاللت کردم. برات در کنار یاسمن آرزوی خوشبخ "

و بعد با خودم فکر می کنم که من و پرهام راضی، سورنا و یاسمن هم راضی. برام اون بقیه ای که بودن و ناراضی 

 بودن مهم نیستن.

 

**** 

عقبره های ساعت می شینن روی پنج صبح که من و پرهام سوار ماشین می شیم. تارا رو می شونم روی پام. خاله هر 

متقاعدم کنه که تارا با ما نباشه، نمی تونه. همه چیز این برنامه رو بار دومه که می چشم و دوست چقدر سعی می کنه 

دارم این بار متفاوت تر از هر عروسی و متفاوت تر از باز قبل طی کنم. پشت سر ما پارمین و داریوش تو ماشینشون 

و یک روز رو کنار ما می مونن و از اون طرف می نشستن. یه ماه عسل دسته جمعی. البته اونا همراه ما می یان شمال 

رن مشهد. تارا سرش رو می ذاره رو سینم و خم می شه سمت در و منم کمکش می کنم. می کوبه به در و از صداش 

می خنده. لبخند روی لبم می شینه و خودمم می کوبم. مامان اینا قراره چند روز سال نو رو تهران باشن و در نهایت 

 است که بهم قول داده فردا بیاد شمال و پای حرفام بشینه.مامان زیب

با یه دستم کمر تارا رو نگه می دارم و موهام رو مرتب می کنم و می خوام بیارم پایین که میون دستای پرهام اسیر 

 می شه و می شینه رو دنده و می گه:

 ـ اینم برای من.

 رید، منم که این جا بوق!ـ خوبه دیگه، پدر و دختر دستای منو محکم نگه دا

می خنده و بعد از روشن شدن ماشین ولش می کنه. زیر لب دعا می خونم و با گذاشتن آهنگ سعی می کنم مشغول 

باشم تا فکرم به اون سمتی که نباید نره. با آهنگ ها زمزمه می کنم و کمی بعد که تارا خسته می شه، دستم رو 
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ش می دارم و آهنگ رو کم می کنم. پرهام هر از چند گاهی ما رو نگاه می جوری می ذارم که بخوابه و محکم نگه

کنه و یه لبخند کوچیک می زنه. دو روز مونده به سال به آخرین چهارشنبه ی سال و رفتن از جاده ی چالوس، تو 

ن می ریم. شرایطی که ترافیک شدیدی تو اولین روزهای تعطیل داره کار احمقانه ایه، پس از همون جاده ی خودمو

رفته رفته وقتی به گیالن نزدیک تر و از تهران دور می شیم، استرس و اضطراب من هم بیشتر می شه. یه جاهایی که 

از زمین اوج می گیره و می ره باال و می رسه به کوه، نگاهم از سرعت سنج به دستای پرهام و جاده می کشه. بعد 

 طاقت نمی یارم و وقتی سرعتش می ره باال می گم: نگاهم به کمربند ایمنی بستش می افته. کم کم

 ـ آروم تر برو.

می دونه. درک داره و می دونه که ترسم از جاده س. پس آروم تر می ره و من نفس راحت می کشم. نمی خوام برای 

 بار دوم شاهد حادثه ای باشم که درد و اشک رو مهمون چشمام کنه.

 

**** 

ونی تو تنم نمی مونه. پرهام اما انگار نه انگار. هر بار که می خوام چشم رو هم بذارم، می با رسیدن به روستا دیگه ج

خنده و دستش رو فرو می کنم تو پهلوم تا نخوابم و از قلقلکی بودنم سوء استفاده می کنه. تا به این جا یه نفس می 

وقف نمی ده، اونم با این حرف و دلیل که یک رونه و داریوش و پارمین رو هم مجبور می کنه دنبالمون بیان و اجازه ت

دقیقه از شمال بودن رو نباید از دست داد. وقتی تو جاده ی محبوب خونه می افته، مامان زنگ می زنه و ازمون می 

پرسه کجاییم؟ و من وقتی می گم رسیدیم تعجب می کنه و از پشت تلفن اون قدر غر می زنه که نفس کم می یاره. 

نیدن صحبت های مامان می خنده. خب صد البته این بین حق رو به مامان می دم. پرهام تو زمان پرهام هم با ش

کوتاهی ما رو رسونده به شمال. حرف های مامان تایید می کنم و دستم رو تکون می دم. تو همین تکون خوردن ها 

ش سخن رو کوتاه می کنه و قطع می کنه تارا از خواب می پره و با بداخالقی به من نگاه می کنه. مامان با شنیدن صدا

و منم تارا رو به آغوش می کشم و مشغول صحبت کردن باهاش می شم و حرف مامان رو که روش تاکید خاصی 

 کرده بهش می گم.

 ـ پرهام، مامان گفت حتما بریم خونه ی ما!

 پرهام لبخندش رو کش می ده و می گه:

 ـ مگه قرار بود جای دیگه ای بریم؟

نه! مامان می دونه که من هر وقت می یام شمال، حتما باید برم خونه ی بابابزرگ. می گه خوب نیست اون جا بریم و ـ 

 این حرفا. ولی من دوست دارم برم اون جا. یه شبم باید اون جا باشیم.

که هیچ، منو هم ساکت وقتی ماشین رو به روی در خونه می ایسته، فورا با تارا پیاده می شم. هوای خنک صبح تارا رو 

می کنه. برگ های درخت ها تکون می خورن. زمین های کشاورزی اطراف هنوز آب توشونه و این نشون می ده که 

روز قبل بارون اومده و امروز شانس ما زده هوا آفتابه. با تارا به سمت خونه می رم که در رو باز کنم که صدای رقیه، 

 شینه. تنها مونس مامان زیبا به گوشم می

ـ به به به به، ، شِمی جان قوربان. تازه عروسان، تازه دامادان. خوش بَمیید. رامش جان، خوب ایسی مار جان؟ ) به به 

 به به، قربون شما برم، تازه عروس ها، تازه دامادها. خوش اومدید. رامش جان، خوب هستی مادر جان؟ (

 می بوسم. لبخندی می زنم به سمت رقیه می رم. صورت گردش رو
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 ـ سالم رقیه جان. خوبی؟ چرا نیومدی تهران با مامان زیبا؟

 لبخندی می زنه و به همون گیلکی جواب می ده. به قول خودش تهرانی حرف زدن یعنی مصیبت.

ـ من که نَتانستم عزیز جان، اَ پیلَ عمارت کی خواسی نِگه بِداری؟ ) من که نمی تونستم عزیزم، این عمارت بزرگ رو 

 کی می خواست نگه داره پس؟ (

 ـ ای بابا، این سگ به این بزرگی برای چی بود پس؟ حاال عیب نداره. پرهام، شوهرم.

 با دست به پارمین و داریوش اشاره می کنم و می گم:

 ـ پارمین و داریوش، خواهرشوهرم و شوهرش.

 رگی می گه:سری تکون می ده. مطمئنم از اسامی سر در نیاورده که با خنده ی بز

 ـ خوشبخت بِبید، خدا شِمه رو بِداره. ) خوشبخت بشید، خدا از بالها نگهتون داره. (

با دیدن تارا، نازش می ده. می دونم همه چیز رو مامان زیبا بهش گفته. بچه ها هم سالم می کنن. تو این جمع فقط 

بهش می گه. بعد از چند لحظه ایستادن، در رو داریوش از حرف زدن گیلکی هیچی نمی فهمه که اونم پارمین همه رو 

باز می کنم تا ماشین ها وارد حیاط بابا اینا بشن و خودم هم با تارا به سمت تخت می رم. فرشی روش نیست. مامان 

مثل همیشه قبل از اومدن جمعش کرده. کفس های تارا رو پاش می کنم و می ذارمش رو تخت و به زمین ها و خونه 

شم. پرهام از ماشین پیاده می شه و یه خمیازه می کشه و خدایا شکری می گه. پارمین و داریوش هم با ها خیره می 

 شادی کنار ما می ایستن. لبخندی می زنم و می گم:

 ـ برید استراحت کنید که از امروز وقت یه دقیقه تنها بودن و استراحت کردن رو ندارید.

 که پرهام ببره و خودم هم به سمت زمین ها می رم و تو همون حال می گم: حرفم رو تایید می کنن. تارا رو می دم

 ـ پارمین به پرهام و داریوش خان نشون بده کجا می تونن استراحت کنن.

در پشتی خونه رو باز می کنم و برای خودم راه می رم. کی فکرش رو می کرد که وقتی می یام این جا متاهل شده 

 ندگی و آیندم قبول کرده باشم؟ آروم می گم:باشم و پرهام رو برای ز

 ـ طبیعت سبز و دوست داشتنی من، من برگشتم، این بار شاد برگشتم. می خوام با پرهام باشم. تا ابد.

پتوی مسافرتی رو روی پرهام می اندازم و پاورچین پاورچین به سمت ایوان می رم. چای رو دم می کنم و زیر غذا رو 

ترسم بخوابم و غذا بسوزه؛ پس این بی خوابی و درد چشمام رو به جون می خرم که غذایی که هم کم می کنم. می 

براش زحمت کشیدم نابود نشه. نگاهم رو به اتاق ها می دوزم و دوباره حرکت می کنم و تا وقتی که به ایوان نرسیدم 

می کنم و از اون جا به بعد رو تند تند  آرامش ندارم و همش می ترسم از صدای قدم هام بقیه بیدار بشن. ایوان رو رد

به سمت تختی که حاال روش فرشه می رم. گوشی رو کنار دستم می ذارم و یه نفس عمیق می کشم. تا چند ساعت 

دیگه جشن چهارشنبه سوری شروع می شه و من هیجان دارم. چند سالی می شه که موقع این جشن شمال نبودم. 

 تهمینه رو می گیرم و دعا دعا می کنم خونه باشه. گوشیم رو برمی دارم و شماره ی

 ـ سالم تهمینه جان.

 با شوق می گه:

 ـ سالم رامش، وای خوبی؟ کجایی؟

 لبخند می زنم و می گم:

 ـ خونه ی مامان، شمال.
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 گیج می پرسه:

 ـ اما مامانت اینا که نیستن. یعنی زنداییت گفت نیستن و رفتن تهران.

 و می گه: یه کم مکث می کنه

 ـ راستی تبریک می گم دختر.

 با خنده می گم:

 ـ اگه می خوای شوهرم، خواهرشوهرم و شوهرش رو ببینی بیا این جا. مثل پارسال بریم برای چهارشنبه سوری.

 بلند می خنده و می گه:

 ـ من می میرم واسه جشن. اتفاقا امیرعلی هم هست، با اون می یایم.

 ـ منتظریم.

ش برنج که بلند می شه، نفس می کشم و از جا بلند می شم که بچه ها رو صدا کنم. شالم رو روی سرم عطر خو

 مرتب می کنم و اول به سراغ پرهام می رم. تو اتاقم و روی تختم خوابیده. آروم کنارش می شینم و صداش می کنم.

 ـ پرهام، پرهام پاشو ظهره. پاشو نهار بخوریم.

و باز می کنه و با یه حرکت دست می اندازه دور گردنم و منو می کشونه سمت خودش. می چشمای خواب آلودش ر

 خندم و می گم:

 ـ نکن دیوونه، گردنم شکست.

 ولم می کنه و آروم و خواب آلود می گه:

 ـ بوسم کن که بیدار شم.

 دستم رو بلند می کنم و موهاش رو می کشم و می گم:

 و.ـ عمرا! پررو می شی. بلند ش

می رم سمت اتاق مامان اینا و بعد از چند بار تق تق زدن و خنده های زیرزیرکی من صدای خواب آلود داریوش بلند 

 می شه که می گه:

 ـ االن می یایم.

به سمت آشپزخونه می رم. تلوزیون رو روشن می کنم و با شنیدن آهنگ بی کالم گیلکی سرم رو یواش تکون می دم 

رو می ذارم روی سفره. پرهام در حالی که صورتش رو شسته می یاد بیرون و با اخم ساختگی  و ظرفای جمع کرده

 می گه:

 ـ ای بابا، تازه داشتم خوابای خوب می دیدم. نهار خواستم من؟

 ـ مجبورم نکن بگم یه چیز دیگه میل کنا!

 بی صدا می خنده و می گه:

 ستم.ـ چرا، چرا، حاال که فکر می کنم، می بینم خوا

ـ تازه خیلی هم دلت بخواد، کلی واست کالس گذاشتم، هم غذای شمالی درست کردم، هم سفره ی شمالی از نوع 

 حصیریش انداختم.

 با خنده داستاش رو می بره باال و می گه:

 ـ آقا تسلیم.
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نکردم که کمک کنه  نهار خوبه. این دور هم بودن ها هم خوبه. حتی دعواهای پارمین که می گه چرا زودتر بیدارش

هم خوبه. انگار دیگه یاد گرفتم که باید از زندگی استفاده کنم. پارمین دست و صورت تارا رو می شوره و می خواد 

بیاردش که نهار بده که از دستش می گیرم و روی پام می شونم و بهش غذا می دم؛ مثل یه مادر. بیش از حد ... البته 

 خوشم می یاد ... با این زندگی خو گرفتم. از اون بیش از حدهایی که خودم

 

**** 

 چند تا تیکه چوب برمی دارم و کنار علف ها و کاه ها می ذارم و رو به داریوش می گم:

 ـ داریوش خان، این جا به این کاه و علف ها می گن کولوش.

 می خنده و می گه:

 ـ باحاله. پارمین به منم یاد بده کلمه های سختتون رو.

 ارمین تایید می کنه و می گه:پ

 ـ حتما!

جهتش رو نگاه می کنم. دقیق رو به قبله س. دبه ی نفت رو از تهیمنه که حاال یخش آب شده و داره با پارمین 

صحبت می کنه می گیرم و یه کم روش می ریزم. پرهام با تارا عقب تر می ایسته. با یه کبریت، یه آتیش بزرگ 

 له ها می خوابه و آتیش به حد متعادل می رسه. تهمینه به امیرعلی نگاه می کنه و می گه:درست می شه و کم کم شع

 ـ من بپرم اول؟

 همه تاییدش می کنن. نگاهی به چهرش می اندازم. از اون ور آتیش منو نگاه می کنه و می گه:

 ه (ـ گول گول چهارشنبه، به حق پنج شنبه ) ای شعله آتش چهارشنبه، به حق پنج شنب

 و می پره. آماده ی پریدن می شم و با خنده و بلند می گم:

ـ زردی بشه، سرخی بَیِه، نکبت بشه، دولت بَیِه. ) زردی و ضعف و بیماری بره و نوبت سرخی و نشاط و خرمی فرا 

 برسه. دوره نکبت و ناکامی به سر بیاد و دولت و اقبال بیاد. (

ار خنده داری انجام دادم و می خنده. پشت سر من بچه ها می پرن و موقع تارا با دیدن پریدن من فکر می کنه ک

 پریدن پرهام من تارا رو می گیرم ازش و می خوام که بپره.

چند باری می پریم که زنگ در به صدا در می یاد. به سمت در می رم و بعد از باز کردنش، با دیدن مامان زیبا و رقیه 

 جیغی از شادی می کشم و مامان زیبا رو بغل می کنم. که با خنده ما رو نگاه می کنن

 ـ شما که گفتین فردا می یاین.

 ـ دلم واسه همدمم رقیه و گیالنم تنگ شده بود مادر. من تو اون شهر پر از دود دوام نمی یارم که!

 دستش رو می گیرم و می کشمش تو. می گه:

 ولی خواستم بهت خبر بدم که رسیدم. ـ ببخش مزاحم جمعتون شدم. می دونم تو ماه عسلید،

 ـ نه، این حرفا چیه؟ حاال از فردا می خوایم این ور و اون ور بریم. امروز خونه موندیم.

یخ بچه ها کم کم باز می شه و همه با شور و شوق از روی آتیش می پرن. داریوش هم کم کم یاد می گیره چطور 

نمی زنه. همه که خسته می شن، دعوتشون می کنم که چای بخورن. هر عبارت رو تکرار کنه و دیگه خنده دار حرف 
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کسی یه گوشه ای رو برای نشستن انتخاب می کنه. آتیش رو بیشتر می کنم و زیرش سیب زمینی های زیادی رو می 

 ذارم که بپزه.

 

**** 

 تهیمنه نگاهی به مامان زیبا می کنه و یواش می گه:

 ا مجرد نیست. شما می ری پشت بوته ها؟*ـ مامان زیبا، این جا جز شم

 دست مامان زیبا می یاد که به شوخی بزنه تهیمنه رو که دستش رو می گیرم و تهمینه می گه:

 ـ جان خودم شوخی بود قربونتون برم.

لحظه ای بعد صدای خنده هامون فضای آشپزخونه رو می گیره. از جام بلند می شم و ظرف گوشت ها رو تحویل 

م می دم و ازش می پرسم که سیب زمینی ها پختن که می بینم امیرعلی داره اون ها رو از آتیش در می یاره. به پرها

بچه ها می گم که بیان حیاط. سیب زمینی خوردن در کنار جمع مهربون بچه ها برام خوشاینده. اونم این خوراکی که 

 برام برابر با بهترین کباب هاست.

 اال می برم و می گم:دستام رو برای شستن ب

ـ بچه ها خوردید خاکستر اینا رو بریزید پای درخت که مامانم بیاد و این جوری این جا رو ببینه، همگی شهید می 

 شید. هم این که خوب هم هست.

 داریوش باز تعجب می کنه و می گه:

 ـ چرا خوب؟

 لبخندم رو کمرنگ می کنم و جمله ها رو مرتب می کنم و می گم:

مردم قدیم عقیده داشتن که خاکستر باعث می شه درخت بیشتر میوه بده و این حرفا. ما هم یه بار سنتی عمل کنیم  ـ

 ببینیم این درخت های گوجه سبز ما بیشتر میوه می دن یا نه؟

و داریوش تک خنده ای می کنه و من نگاهم به تیکه سیب زمینی ی کوچولویی که پرهام فوت می کنه با احتیاط ت

دهن تارا می ذاره خیره می شم. نگاهش به دهن تاراست و باهاش حرف می زنه و تارا همزمان با خوردن سر و 

صدای بی معنی از خودش بیرون می یاره. لبخندی بهشون می زنم و از جام بلند می شم تا دستام رو آب بکشم. حیف 

وجودم رو همه امروز فهمیدن و دیدن که یه جور  که نشد بیشتر از این برم تو رسم و رسوم. این انرژی بی پایان

دیگه شدم. تغییرات برای من الزم بود و حاال همه نتیجش رو می بینن و این رو باید مدیون خانواده ی خاله و بیشتر 

 از همه پرهامی که وارد زندگیم شده بدونم.

ن های عجیب و غریب که همه چیز سر یه زمان هایی هست که توش نمی دونی ناراحت باشی یا غمگین. از اون زما

 جاشون نیستن و هستن. اصال انگار زندگی چرخیده و خواسته یه جور دیگه امتحانت کنه.

پرهام تو اتاق مامان اینا نشسته و داره با لپ تاپش کار می کنه. صدایی ازش نمی یاد. نیم ساعت پیش با یه فلش 

ت مستقیم رفت پیش لپ تاپش. صدای ساز که بلند می شه، رفت به نزدیک ترین کافینت موجود و وقتی برگش

 پارمین می گه:

 ـ بیرونه؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

2 7 2  

 

در خونه رو باز می کنم و گوش می دم. صدا، صدای نمایش محلیه که هر سال برگزار می شه. دست پارمین رو می 

ای که نوید بهار رو می  کشم تا بریم اون جا. فوری با یه تیپ شنبه و یکشنبه می ریم بیرون از خونه. صبح پنجشنبه

 ده. با دیدن گروه نمایشی دستی از سر شوق می زنم و می گم:

 ـ من می رم اونا رو صدا کنم. یه جا وایسا، االن می یام.

پارمین که سر تکون می ده، با سرعت برمی گردم سمت خونه. داریوش با همون شلوار خونگی و ورزشی تو حیاطه و 

جای پارمین رو می پرسه که بهش می گم کجاست و خودم از کنارش رد می شم. در رو  داره می یاد سمت در. ازم

 آروم می بندم و بلند صدا می زنم؟

 ـ پرهام کجایی؟

 صدایی ازش نمی شنوم. دوباره صدام رو بلند می کنم.

 ـ پرهــــــــــــام؟

 و می گم:از اتاق خارج می شه. اخماش تو هم گره خورده. تمام هیجانم می پره 

 ـ چیزی شده؟

 سری تکون می ده و با یه لبخند مصنوعی می گه:

 ـ هوم؟ نه!

نه به زن بودن ربط داره، نه به مرد بودن. آدم درجه ی هوشیش حتی اگه زیر خط فقر هم باشه، می فهمه تو این ثانیه 

 و حالت، یه چیزی درست نیست.

 ـ یه چیزی شده ها!

 ودی؟ـ نشده عزیزم. کجا رفته ب

 ذوق از دست رفتم یه کم برمی گرده و با لبخند می گم:

ـ تو زمین بغل، همون زمین که تازگی خالی شده برای سال نو جشن گرفتن. اومدم تو رو هم صدا کنم بیای. فقط تو 

 خونه موندی.

می شینه و و بعد آروم می یاد جلو تا نگاهم رو که روی صورتش دو دو می زنه آروم کنه. بوسه ای کوتاه روی لب هام 

 ازم فاصله می گیره.

 ـ برو، منم می یام.

دیگه چیزی نمی گم و عقب عقب می رم. مدت کوتاهی نمی گذره به که اون زمین سبز می رسم. زمینی که قبال توش 

گ کشاورزی می کردن و االن خالیه. انگار می خوان این جا چیزی بسازن؛ چون گوشه ای از زمین رو سیمان و سن

 های بلوک گرفتن. یه نفر که نمی دونم مرده یا زن، اون وسط می چرخه و چند تا بچه دنبالشن و یکسره می خونن.

 «عروس قشنگ و خوب و زیبا آوردیم. » ـ عروس گوله* بیاردیم، جان دله بیاردیم. 

می اندازم و به سمت پارمین که نمایشی که از قدیم تا به االن برگزار می شده. جنگ بین زمستان و بهار. سری پایین 

 یه گوشه ی دنج، به همراه داریوش ایستاده می رم. داریوش ازم می پرسه:

 ـ پرهام چرا نیومد؟

 شونه ای باال می اندازم و می گم:

 ـ نمی دونم. گفت می یاد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اندوه وسعت 

2 7 3  

 

 و می گه: حواسم رو به می دم به نمایش و نگاه می کنم به نمایش که پارمین کنار گوشم بلند می خنده

 ـ تو رو به خدا اونو نگاه کن. چقدرم آرایش کرده.

کسی که پارمین داره بهش اشاره می کنه، مردیه که لباس زنونه پوشیده و نقش اصلی نمایش، یعنی نازخانومه. صدای 

نبود پرهام ساز چند مردی که کنار ایستادن گوشم رو کر می کنه. نمایشی که با شور و شوق به سمتش اومدم؛ حاال با 

و اون اخم های در هم ذره ای برام جذابیت نداره. فکر که مشغول بشه، تو هر کاری هم بکنی، باز هم مشغوله و 

 اعصاب برات نمی ذاره.

پرهام همزمان با مامان زیبا و رقیه می رسه. یه حس آرامش تو تنم می شینه و نگاهشون می کنم. کنار ما می ایستن و 

تنم حلقه می کنه، تا جماعت مردایی که رد می شن بهم نخورن. نگاه چند تا زن برمی گرده  پرهام دستش رو دور

سمتم و با هم پچ پچ می کنن و این یعنی زنگ خطر که به زودی توی روستا اخبار درجه یک، از نوع یک کالغ و چهل 

 کالغش می پیچه.

عروس زیبای ما اینه، عروس بهاره. ببین چه زیبا و » ـ عروس گوله همینه، عروس بهار شینه، ببینین چه نازنینه. 

 «قشنگه. 

لب هام رو تر می کنم و تو جام جا به جا می شم. مجری برنامه داستان رو روایت می کنه. پارمین برای داریوش 

ترجمه می کنه و می گه از رسم و آیین گیالنم. هر کس به وسع خودش به گروه اون چه که داره رو کمک می کنه. 

اشاره ای به پرهام می کنم که دست تو جیبش می کنه و یه ده تومنی در می یاره. می ذارم تو سبد مردی که دور 

 تماشاچیا می چرخه.

ساعتی بعد، وقتی نمایش به پایان می رسه، به پیشنهاد بچه ها برای یه گردش کوتاه لباس پوشیده از خونه خارج می 

 شیم.

هش عالقه پیدا کردی باشی، پر از تماس حس های خوب دنیاست. تصور کن ذره ذره زمان، وقتی که کنار کسی که ب

ی این عالقه رو. تصور کن عشقی رو که مرزش رو از دوست داشتن نمی فهمی. خارج از تمام تمام کلمات سخت باش 

 .و درک کن که بودن در کنار یه نفر که بهت آرامش می ده، می تونه معنی دوست داشتن داشته باشه

تمام این چند روز مونده به عید رو در کنار پارمین و داریوش می گذرونیم. صبح ها به دیدن نمایش هایی که تو 

همون زمین سرسبز کنار خونه برگزار می شه می ریم و بعد از ظهرها می ریم بیرون و من مثل یه راهنمای خوب کل 

گشتن و داریوشی که تا به حال این جاها نیومده نشون می دم. گیالنم رو به پرهام و پارمینی که خیلی وقته این طور ن

صبح ها داریوش زودتر از همه می یاد این جا تا نمایش هایی که خیلی خوب توش حرف از آداب و رسومه. کشتی 

 گیله مردی* و بند بازی*؛ چون پر از هیجانه، بیشتر از همه مورد توجه داریوش قرار می گیره. به حدی که گاهی از

همون پایین تشویق می کنه و فریاد می زنه و در کنار شادی اون دو تا این منم که روز به روز قلبم داره فشرده تر می 

شه، اون هم وقتی که می بینم پرهام هر وقت که فرصت داره تو خودشه و چیزی نمی گه. پارمین تارا رو از این دست 

ی ده که اون با خنده ای بلند تاییدش می کنه. خیالم که از راحت به اون دست می کنه و جایی رو به داریوش نشون م

 بودن تارا راحت می شه به سمت پرهام می رم و می گم:

 ـ پرهام؟

با دیدن من فوری لبخند می زنه و من مشام زنانم به کار می افته. مطمئنم یه چیزی این وسط درست نیست و سخته 

 دود می شه و میون این همه اوهام گم می شه.وقتی خودش حرفی نمی زنه، تموم تالشم 
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 ـ جانم؟

 ـ هیچی!

سری تکون می ده و همین کارش قاطعانه تایید می کنه پرهام یه مشکلی داره. مشکلی که من حس می کنم تنها تو 

 خلوتش بروز می ده.

وری قبول می کنم و به سمت ف "سردرد دارم و امروز جایی نریم.  "نگرانیم اون قدر زیاده که وقتی پرهام می گه: 

خونه ی مامان زیبا پرواز می کنم. داریوش و پارمین تارا رو بلند می کنن و ترجیح می دن برن رشت برای تفریح. 

گشت و گذار این دو انگار تمومی نداره. با لبخند اونا رو راهی می کنم و برای پرهام یه قرص می یارم و وقتی می 

 با.خوابه می رم سراغ مامان زی

مامان زیبا با لبخندی ازم استقبال می کنه و منو دعوت می کنه به یه عصرونه ی چای و کلوچه ی فومن*. کلوچش رو 

دیروز از بازار خریده. بازار محلی*، اون هم با صدای پر از نفس فروشنده هایی که فریاد می زنن برای جذب 

پرهام به بازار می افتم. انگار نه انگار این همون باز محلی  مشتری. لبخند به لبم می شینه وقتی یاد رفت و آمدم با

قبلی بوده. وقتی که پرهام بود، انگار این جا رو تازه کشف کردم و من تمام احساسم جون می گیره وقتی تو شناخته 

 ها، عالمی از ناشناخته ها کشف می کنم. نفسی می گیرم که می گه:

 بودیم می گفتی کلی حرف از اون شهر دود گرفته داری. ـ رامش جان، مادر چه خبر؟ تهران که

 لبخندی می زنم و می گم:

ـ حرف که خیلی دارم مامان زیبا. یه چیزایی به چشم دیدم که گاهی هوس می کنم به پرهام بگم بیایم این جا زندگی 

 کنیم.

مریخ و تنهایی زندگی کنه. حاال بگو  ـ مادر، خوب و بد همه جا هست. آدم اگه بخواد به اینا دقت کنه که باید بره

 ببینم چی دیدی.

لب باز می کنم و از اولین روزی که رفتم و کارهایی کردم خالصه وار می گم. می گم و می رسم به زندگی مادری که 

چشم انتظار توی خانه ی سالمندان دیدم و بعد می رسم به زمانی. کارگری که دلم رو به آتیش کشوند و بی خبر 

 . اسم زمانی رو که می گم، ابروهای مامان زیبا می پره باال و زیر لب می گه:رفت

 ـ زمانی؟

 با غصه می گم:

 ـ می شناسیش؟

 نگاهی به چشمام می کنه و یهو گنگ و بی هوا می گه:

 ـ ابراهیم زمانی.

 گم:حرف تو دهنم خشک می شه و نگاه به چهرش می کنم. مامان زیبا سری تکون می ده که می 

 ـ شاید اون نباشه.

 و اون می گه:

ـ آره، فیلم هندی که نیست. شاید نباشه. می دونی چی باعث شد بین من و ابراهیم بیشتر از قبل شکراب بشه و 

 ابراهیم منو طالق بده؟

 ـ نه؟! چی؟
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 ـ خواهرش.

 لبی گاز می گیرم و سعی می کنم شادش کنم، آروم می گم:

 گ بین این دو تا هست.ـ ای وای من. همیشه جن

 متعجب می گه:

 ـ دو تا؟

 با شیطنت می گم:

 ـ آره دیگه. عروس و قوم شوهر.

 یه دونه آروم می زنه پس سرم و می گه:

 ـ بی حیا خانوم، تو که خانواده ی شوهرت تو مهربونی شبیه ها به فرشته هان.

 منم مثال دردم گرفته که آروم می مالم و می گم:

 ـ اولشه.

 می خنده. یادم می ره برای چی اومدم و با لبخند می گم:

 ـ از این قوم الظالمین عکسی نداری؟

 یه جوری نگاهم می کنه که بلند می زنم زیر خنده. از جاش بلند می شه و می گه:

 ـ مگه می شه نداشته باشم. دارم.

ون زنی که توی عکسه و مادرشوهر معرفی می عکس رو که می یاره، دهنم باز می مونه. خدایا حکمت کارات چیه؟ ا

 شه، خیلی شبیه به زنیه که من دیدم. خیلی شباهت داره به زن ویلچر نشین تو خانه ی سالمندان. با بهت می گم:

 ـ ولی ... این ...

 مامان زیبا آروم می گه:

 ـ مادرشوهرمه، همون سال هایی که من داشتم جدا می شدم فوت شد.

 ـ اما ...

 چرا زبونت بند اومد دختر؟ ـ

 ـ این زن که من تو خانه ی سالمندان ...

 مامان زیبا دستش روی عکس متوقف می شه و می گه:

 ـ ممکنه خودش باشه؟

 نگاهم رو از عکس می گیرم و می گم:

تو سالمندان و ـ من قبال هم این آلبوم رو دیده بودم و سر همین خال روی گونه ی این زن بود که وقتی اون زن رو 

روی ویلچر دیدم، همون زنی که باعث شد همگروهی ما آدم بشه و مادرش رو اون جا نفرسته برام آشنا اومد. وقتی 

 زن با گریه می گفت که کاری نکرده. چرا امروز همه چیز آشنا به نظر می یاد مامان زیبا؟ نکنه اینم اون نباشه؟

 مامان زیبا سری تکون می ده و می گه:

 عدل خدا، قربونش برم. اگه اونه که داغ دل منو گرفت. ـ

 از اون حالت خشکی در می یام و می گم:

 ـ اسمش چیه؟ یادمه خودش رو بهم معرفی کرده بود.
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 با درد می گه:

ـ دو تا اسم داشت. شاهدخت اسم شناسنامه ای و مورد عالقه ی مادرش بود. ولی پدرش دوست داشت صداش کنن 

 زهره.

 م باز می شه و می گم:دهن

 ـ اسم اونم تو همین مایه ها بود. زهرا یا زهره.

 با یه حرکت آلبوم رو می بنده و می گه:

ـ بی خیال این حرفا. اون قدر برام خاطره انگیز نیست که بگم االن کجاست و کیه اون زن. ولش کن. چرا امروز 

 نرفتی بیرون؟

 نفسی می کشم و می گم:

 رد می کرد. واسه همین نرفتیم.ـ پرهام سرش د

 یه کم از چایم رو سر می کشم و گیج از جام بلند می شم. هضم این همه تاوان برام سخته. آروم می گم:

 ـ منم می رم خونه.

 ـ کجا؟ تو که تازه اومدی؟

 جواب که نمی دم می گه:

 ـ برو دخترجان، هر جا که یار هست، آن جا دلگشاست.

نم و اجازه ای می گیرم و به سمت خونه می رم. لحظاتی بعد، وقتی در خونه رو باز می کنم، با تک خنده ای می ک

 شنیدن صدای آب می فهمم که خوابش نبرده. می رم سمت حمام و می گم:

 ـ پرهام؟ مگه خواب نبودی؟

 به آرومی جواب می ده:

 ـ خوابم نبرد.

به در حموم می کنم و به سمت اتاق خواب می رم. لپ تاپ رو باز آهانی می گم که یهو یاد مشکلم می افتم. نگاهی 

می کنم و چند لحظه بعد که ویندوز باال می یاد، متوجه می شم برای ورود به سیستمش باید رمز رو بلد باشم. هر چی 

عکسش به لپ تاریخ از خانواده ی خاله می دونم روش امتحان می کنم که آخر سر تاریخ تولد تارا، اون هم از نوع بر

تاپ می خوره. به محض باز شدن ویندوز، عکس من و پرهام، در حالی که تو قلعه رودخان* ایستادیم و اونو منو 

محکم به آغوش کشیده باز می شه. لبخندی می زنم و به عکس خیره می شم. با حس این که برای چیز دیگه سراغ 

یزی که به نظرم مهم باشه رو نگاه می کنم و می خوام پوشه رو لپ تاپ اومدم، تند تند پوشه ها رو باز می کنم. هر چ

 ببندم که چشمم به یه فیلم می خوره که تصویرش از آدم نشسته س.

فیلم رو که باز می کنم، محو می شم. مات می شم. داغون می شم از تصویر زنی که روی یه مبل نشسته. صدا تو 

 گوشم می پیچه.

 ـ سالم پرهام.

ن می اندازه. موهای طالیی یه دستش باعث می شه مات بشم به صفحه و بعد از چند لحظه متوجه اون سرش رو پایی

 تارا طالیی مصنوعی بشم و با خودم زمزمه کنم:

 ـ مصنوعیه.
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ولی مصنوعی بودنش به درک. مهم اون زن تاب پوشه که اندامش منو هم محصور کرده. چه برسه به مردی که چند 

 روزیه تو خودشه.

 ـ خوبی پرهام؟ بعد از مدت ها می خوام امروز باهات اون جور که باید حرف بزنم.

 دستاش رو تو هم مشت می کنه و کمی بعد دوباره ادامه می ده:

 ـ امیدوارم ترانه ی زندگیت رو از یاد نبرده باشی.

. ترانه ی زندگی تو گوشم تکرار انگار یه سطل آب یخ روی سرم ریختن. انگار نابود شدم. انگار از بلندی پرت شدم

 می شه. ترانه، ترانه! مادر تارا! همسر سابق مرد من.

ـ یه زمان بهت گفتم احساسم هم مثل این کشور مرده. گفتم من یخ زدم، مثل مردم بی احساس سوئد. حاال نه 

. محبتی که تو نثارم می همشون؛ همین تعداد دور و برم، مرا بس. مثل محبتی که با بودن تو این جا نابودش کردم

کردی، اما من اون محبت رو زیر پاهام له کردم برای رسیدن به این جا. مثل مردم شهری که تلخیشون ذره ذره 

دامنم رو گرفت. بگذریم. حرفم یه چیز دیگه س، نه این چیزا که تو حوصله ی گوش کردنش رو هم نداری. حق هم 

 داری پرهام.

 گه: لب هاش رو تر می کنه و می

 ـ این جا رو ببین. این خونه و زندگی منه. این جای کوچیک و داغون. ببین از کجا به کجا سقوط کردم؟ ببین.

 دوربین می چرخه و خونه رو می گیره. یه خونه ی ساده و کوچیک.

یمون از ترک ـ پرهام، تو بهترین آدمی بودی که تو دوران کوتاه زندگی من اومدی و قطعا خواهی بود. پشیمونم. پش

کردنت و رفتن با مردی که لیاقت نداشت. ترک کردن بچه ای که می تونستم مادر خوبی براش باشم. ترک کردن 

 اون زندگی ساده و کوچیک. اون همه محبت. ترک کردن اون ساختمان کوچیکی که با عشق خریده بودیش و ...

 و هم گره بزنم.نوبت منه که لبم هام رو تر کنم. نوبت منه که دستام رو ت

ـ اینا رو گفتم؛ اما نمی خوام که دوباره وارد زندگیت بشم؛ چون هم تو منو قبول نداری؛ هم من نمی تونم و فرصتش 

رو ندارم. فرصت یه زندگی خوب رو از دست دادم. یه زندگی سالم و عالی. از دست دادم و پشت پا زدم به همه چیز 

دی که هوسش منو نابود کرد. خودم هم بی تقصیر نبودم. من اگر نمی برای مردی که منو ترک کرد. برای مر

 خواستم، این جور نمی شد. من اگر ...

اشک هایی که از صورتش می ریزن رو پاک می کنه و سرش رو پایین می اندازه. با دستاش پایین مبل رو فشار می 

 ده و می گه:

قبول نداشتم؟ حاال همون خدا انتقام تحقیرهام رو از من  ـ یادته خدات رو به سخره می گرفتم و بندگی هات رو

گرفت. پرهام اشک هایی که االن می ریزم مثل اون موقع که ازت طال می خواستم الکی نیست. پرهام فقط ازت می 

 خوام که منو ببخشی تا مرگ راحتی داشته باشم. منو ببخش و پدر خوبی برای تارا باش، تا تارا هم مثل من یه زن بی

انصاف و احمق نباشه. تارا لیاقت یه زندگی خوب رو داره. ترانه ی االن یه زن طرد شده است که برای زندگیش 

مجبور به کار کردن تو باره. مجبور به رقصیدن برای مردهای مسته. یه روزی از همین روزها هم زندگیم تموم می 

 ی شده.شه. بدجور مریضم پرهام. این مریضی زیر این نقاب آرایش مخف

 هق هق گریش حتی باعث نمی شه از اون حالت خشک شدم تکون بخورم.

 سر بلند می کنه و نگاهش رو به دوربین می دوزه و بعد می گه:
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 jag alskar digـ 

دوستت دارمی که به زبان سوئدی می گه، عین تیر زهرآلودی به جونم می شینه. فیلم تموم می شه و من از جا می 

جلوی دهنم می گیرم و با خودم فکر می کنم که یعنی پرهام دوستش داره که فیلمش رو نگه داشته؟  پرم. دستم رو

که ترانه االن تو زندگی منه؟ جسما نه، با فکرش؟ با روحش؟ عقب عقب می رم و تو یه حرکت می چرخم. باید فکر 

نم. یه حوله دور کمرش بسته و از حمام کنم. باید خارج بشم از این اتاق لعنتی. دم در اما به پرهام برخورد می ک

بیرون اومده. می خوام برم. متوجه حال بدم می شه و یه نگاه به اتاق و یه نگاه به لپ تاپ روشنش می کنه و می فهمه 

 چی دیدم.

 ـ دیدی؟

 غض می گم:لحنش آمیخته به درد و فشاره. به غمه. اشک تو چشمام راه خودشون رو باز می کنن و می یان پایین. با ب

 ـ تو ... من ... فراموش ...

 نگاهم دوباره می چرخه سمت صفحه و تصویر خشک شده ی ترانه برای شروع.

 ـ بابک رو گذاشتم گوشه ی قلبم که این ... تو ...

 بازوهام رو میون دستاش می گیره و می گه:

 م سمتش؟ یا اون گفت بیا پیش من؟ـ من چی؟ چی کار کردم که این جوری خودت رو باختی؟ گفتم می خوام بر

 مات نگاهش می کنم و هر از چند گاهی هق می زنم. وقتی می بینه هیچی نمی گم، منو می کشه تو آغوشش و می گه:

 ـ نکن اون جوری. دلم گرفت آخه دختر.

بعد از دیگری  سرم رو می ذارم رو شونش و تازه وقتی گرمای تنش گونم رو گرم می کنه، تند تند جمله ها رو یکی

 بهش تحویل می دم و می گم:

ـ نرو. قول بده نری. من تازه دارم خوب می شم، تازه دارم حس می کنم یکی هست. قول بده نری. بابک رو که خدا 

 ازم گرفت، تو نرو. تو بمون.

 محکم تر فشارم می ده و می گه:

 ـ نمی رم. این جوری نکن. قرار نیست جایی برم.

 یلم، باز هم هق هقم به آسمون می ره.با یادآوری ف

 ـ اگه نمی خوای بری، پس اون فیلم چیه؟ چرا پاکش نکردی؟

ـ من اون فیلم رو تازه دیدم دختر. دلم نمی گرفت نگاهش کنم. نه بخاطر این که مال ترانه س و دوستش داشتم و 

به تو بگم یا نه؟ امروز که تو رفتی دیدم،  این حرفا! واسه خاطر این که با خودم کلنجار می رفتم که اول موضوع رو

امروز که تو رفتی تازه فهمیدم چه خبره. گفتم برم دوش بگیرم تا تو برگردی و باهات حرف بزنم. نمی دونستم 

 دختر کوچولوی من این همه فوضوله و می خواد یواشکی پاتک بزنه به لپ تاپ من.

قه ی دستام از دور کمرش باز نمی شه. حس گند لحظاتی پیش هق هق گریم با تک تک کلماتش کم می شه؛ اما حل

 ازم جدا نمی شه. لحظه ها که می گذرن، آروم بوسه ای روی موهام می ذاره و می گه:

 ـ آروم شدی؟

 نفسم رو فوت می کنم بیرون و می گم:

 ـ آره.
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 اپ و اون فیلم رو پاک می کنه.منو می کشه عقب و از خودش جدا می کنه. دستم رو می گیره و می کشه سمت لپ ت

 ـ جوری پاکش کردم که با هیچ گونه برنامه ی ریکاوری برنگرده. نه به این جا و نه به این جا.

 با گفتن این جای دوم به قلبش اشاره می کنه و می گه:

الن این جا کنارم ـ البته این دومی جهت محکم کردن قفل قلبم بود؛ چون کلیدش رو یکی قبال دزدیده بود. یکی که ا

 نشسته و یه کم ترسیده. اما نباید بترسه. اونم از بابت آدمی مثل من که خیلی وقته بی رامش نمی تونه سر کنه.

این جا بودن در کنار پرهام، داشتن خانواده های مهربون، حتی بودن مامان زیبا هم شیرینه. من یه زنم که برای 

بودنش رو ثابت می کنه تالش می کنم. از امروز پرهام و امنیتش، تارا و  آرامش و غرور مردی که با بودنش، خوب

دوست داشتنش می شن همه ی زندگی من. ساده می مونم و ساده می سازم این زندگی رو. نه آرمانی هست که بگم 

مام محدودیت ها غم دیگه وجود نداره و نه اون قدر فرو می ریزم که بخوام بگم شادی معنا نداره. از امروز در کنار ت

سعی می کنم شاد باشم و شاد بمونم و عجیب این که دلم می خواد برگردم به همون شهر دود گرفته و در کنار 

مردمی زندگی کنم که عجیب تر از ساده هستن. عجیب این که دلم می خواد باز هم تو همون کافیشاپ، در کنار 

که امروز دلم برای تمام تکراری ترین تکراری ها تنگ  گروه تالش کنم برای زنده موندن خوشبختی. عجیب این

 شده.

سرم رو می ذارم روی پاهاش و اون نوازشم می کنه. طعم گرم محبت شیرینی توی وجودم می پیچه و انگار زمین و 

 زمان محو می شن. فقط من می مونم و حس شیرین دوست داشتن و مردی که آسمونیه!

 یا علی

 پایان

 مهسا رمضانی
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


