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 کتابساز ویژه اجباری ی هدیه رمان دانلود

 : نویسنده   ♥م.عبداهلل زاده♥

 

 :مقدمه

 ؛یمانيمهم نيست چقدر م

 ...یک روز

 ...یک ماه

 ...یک سال

 .مهم کيفيت ماندن است

 .دهنديا به تو هدیه مها در یک روز تمام دنيا ريبعض

 ها یک عمر کنارت هستند؛يبعض یگاه

 اما جز درد،

 هيچچيز برایت ندارند

 .خراشنديو تا ته روحت را م

 ها ناب هستنديبعض

 .دهنديهدیه م یتر ناب یها و به تو لحظه

 ها مهم نيست چقدر بمانند؛ياین بعض

 هرچقدر هم که زود بروند

 یادشان و حس خوب بودنشان

 .ستتا هميشه ه

*** 

 .باز هم همون درد شدیدی که هرشب سراغم مياومد، از خواب بيخوابم کرد

از روی تخت پایين اومدم و دستم رو روی شکمم فشار دادم. از درد چشمهام رو 
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 به هم فشار دادم و لبم رو به

 .دندون گرفتم

 

بدون حرف و سروصدا از اتاق خارج شدم و بهسمت آشپزخونه رفتم. در اولين 

 نت رو باز کردم و با درد زیادی کهکابي

توی شکمم احساس ميکردم، جعبهی قرصها رو بيرون آوردم. یکدفعه زیر شکمم 

 تير کشيد. روی شکمم خم

شدم. جعبه قرصها از دستم روی سراميکهای کف آشپزخونه افتاد و صدای بدی 

 .پيچيد

 .مامان هراسون و با چشمهای خوابآلود بهسمتم اومد

 ا؟چی شده مبين -

 .هيچی. ببخشيد بيدارت کردم! جعبهی قرصا از دستم افتاد -

 چی شده؟ چرا دنبال قرص ميگردی؟ -

 .چيزی نيست، یهکم دلم درد ميکنه دنبال مسکن ميگردم -

 .چرا قرص الکی ميخوری؟ بيا بریم بيمارستان -

اوه مامان چرا بزرگش ميکنی؟ چيز مهمی نيست، االن خوب ميشم. قبالً هم  -

 ری شدم؛ با یه قرص خوباینطو

 .ميشه

مامان دستم رو گرفت و من رو روی صندلی داخل آشپزخونه نشوند، بعد هم 

 خودش زیر کتری رو روشن کرد. فکر

 .کنم ميخواد از اون آبجوشنباتهای مخصوص خودش به خوردم بده

 ميخوای بگی تا حاال چندبار اینطوری شدی و چيزی به من نگفتی؟ -
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 .م الکی ناراحتت کنم. خودم که ميدونم چيز مهمی نيستمامان نميخواست -

خودت از کجا ميدونی دختر؟ دوبار رفتی بيمارستان فکر ميکنی ميتونی  -

 تشخيص بدی چی خوبه چی بد؟

 .مامان جون پاشو برو بخواب، من هم االن خوابم مياد -

 !نميشه، باید بریم دکتر -

مئن باش اگه االن هم بریم االن نصفهشبی دکتر از کجا پيدا کنيم؟ مط -

 بيمارستان یه سِرم بهم ميزنن، دست

 .آخر هم تشخيص درستی نميتونن بدن. فردا پيش یه متخصص ميرم

 :نميخواست از موضعش کوتاه بياد؛ اما به اجبار گفت

 .از دست تو، باشه فردا باهم ميریم دکتر -

 :گفتم حالت لوسی به خودم گرفتم، لبهام رو جمع کردم و رو بهسمتش

 .بوچ بوچ -

یکی از نباتهای شاخهای زعفرونی رو داخل فنجون گذاشت و آب جوش رو هم 

 روانهی فنجون کرد. نبات رو

 .داخل فنجون چرخوند و فنجون رو روبهروم گذاشت

 !این رو تا ته بخور -
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 .چشم. من دیگه خوب شدم، برو بخواب -

 .اگه حالت بد شد بيدارم کن -

 .شباشه، شبت خو -
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 .شب بهخير -

رفتن مامان رو با چشم دنبال کردم. فنجون داغ آبجوش و نبات رو توی دستم 

 .گرفتم و به لبهام نزدیک کردم

بهسمت اتاقم رفتم و چراغ رو روشن کردم. به گوشيم نگاهی انداختم؛ ساعت 

 نزدیک پنج صبح بود. صدای اذان از

خص بود به گوش ميرسيد. منارههای مسجد که گلدستههاش از پنجرهی اتاقم مش

 بعد از گرفتن وضو، چادر نماز

گلدارم رو با مقنعهی سفيد سر کردم. جانماز ترمهم رو پهن کردم و نماز صبحم 

 رو خوندم. هميشه عادت داشتم بعد

 .از نماز صبح دو رکعت هم نماز حاجت برای امام زمانم بخونم

*** 

وشویی رفتم. آبی به خستهتر از هرروز چشمهام رو باز کردم و بهسمت ر

 دستوصورتم زدم و سپس بهسمت

آشپزخونه رفتم. استکانهای چای و سفرهی جمعشدهی روی ميز نشوندهندهی این 

 بود که بابا و مامان سر کار

رفتن. پشت ميز نشستم و طبق معمول که از صبحونهخوردن فراری بودم، فقط به 

 .خوردن چای اکتفا کردم

ن شيفت نداشتم و کل روز رو باید خوش بگذرونم. خدا رو شکر امروز بيمارستا

 روی کاناپه روبهروی تلویزیون

نشستم و کانالها رو باال و پایين کردم. آخر سر هم خسته شدم و با گوشيم آهنگ 

 موردعالقهم رو گذاشتم و

روبهروی آینهی قدی داخل سالن شروع به رقـ*ـصيدن کردم. از گرسنگی 
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 شير با بهسمت یخچال رفتم، یه ليوان

شکالت صبحانهم رو بيرون آوردم و شروع به خوردن کردم. آخيش! جون 

 گرفتم. انگار خودآزاری دارم که به خودم

 .گرسنگی ميدم. آخه اول صبح اصالً دهنم برای خوردن صبحونه باز نميشه

 .سيو بود جواب دادم« مامانی»گوشيم زنگ خورد. با دیدن اسم مامان که 

 .سالم -

 م، خوبی؟سالم عزیز -

 آره خوبم، تو خوبی؟ -

 آره. مبيناجون من امروز نميرسم که باهات بيام دکتر، ميشه خودت بری؟ -

 !مامان باور کن اصالً نيازی نيست -

اینقدر پشت گوش ننداز! همين االن پاشو آماده شو و برو پيش خانمدکتر  -

 .خداوردی

 !چشم -

 مطمئن باشم که ميری؟ -
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 .شبله، مطمئن با -

 .مواظب خودت باش، خداحافظ -

 .شما هم همينطور. خداحافظ -

هوف این مامان من هم هميشه نگرانه. به خاطر همين کاراشه تا االن بهش نگفته 

 بودم که بعضی شبها دلدرد
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شدید دارم! اما دیگه نميشه کاریش کرد، فهميده و تا من رو نفرسته دکتر 

 .دستبردار نيست

ا روسری آبی فيروزهای، ساق دست فيروزهای و شلوار مانتو سرمهایرنگم رو ب

 جينم ست کردم. روبهروی ميز آرایش

توی اتاقم ایستادم و کرم ضدآفتابم رو روی پوستم زدم و یه رژ کمرنگ روی لبم 

 نشوندم. چادر مدل دانشجویم رو

سر کردم، کيفم رو روی شونهم انداختم و از در خارج شدم و سوار آسانسور 

 ک در خروجی بودم که کسیشدم. نزدی

 .صدام زد

 !خانم رفيعی... خانم رفيعی -

برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم، پسر واحد روبهرویمون با حالت دو بهسمتم 

 .اومد

 کاری داشتيد آقای سيدی؟-

سالم خانم رفيعی! ميخواستم بيام دم در خونهتون؛ ولی دیدم که دارید ميرید -

 سمت آسانسور. هرچی صداتون

 !ردم نشنيدید؛ مجبور شدم از پلهها بيام. ببخشيدک

 چيزی شده؟ -

نه... یعنی بله! مادربزرگم خونه ماست. یهکم حالش بد شده ميتونيد بيایيد یه  -

 سری بهش بزنيد؟

 .آره آره بریم -

سوار آسانسور شدیم، هردو دستمون بهسمت دکمه آسانسور رفت که من دستم 

 رو عقب کشيدم و پسر همسایه که
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فکر ميکنم اسمش اميد باشه، دکمه رو فشار داد. توی اون محيط خيلی کوچيک 

 زیر نگاههای مکرر این پسره

خيلی معذب بودم و سرم رو پایين نگه داشتم. باالخره به طبقهی چهارم رسيدیم، 

 من با عجله از در آسانسور خارج

 .شدم و بهسمت واحدمون حرکت کردم

 !خانم رفيعی کجا؟ -

 !م وسایالم رو بيارم دیگهباید بر -

 .آهان باشه -

کليد رو داخل در چرخوندم و وارد خونه صدمتریمون شدم. از در که وارد 

 ميشدی روبهرو آشپزخونه و سمت راست

سالن بزرگ که با یه دست مبل راحتی پوشيده شده بود، سمت چپ هم دوتا اتاق 

 وجود داشت که یکيشون اتاق من

ابا بود. وارد اتاقم شدم که همهجا تم آبی به چشم و یکی هم اتاق مامان و ب

 . ...ميخورد؛ ميز، صندلی، تخت، پرده و
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از داخل کمد، کيف مخصوصم رو بيرون آوردم و سریع از خونه خارج شدم و 

 بهسمت واحد روبهرویيمون رفتم. زنگ

گل  در رو فشار دادم که آذرخانم، مادر اميد در خونه رو باز کرد و با دیدن من

 از گلش شکفت

 !سالم خانم سيدی -
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 .سالم مبيناجون! خداروشکر که اومدی بيا تو -

داخل شدم. خانم مسنی که فکر کنم مادر آذرخانم بود، روی کاناپه دراز کشيده 

 .بود. صداش کردم

 حاجخانوم... خانوم... صدای من رو ميشنوین؟ -

رد؛ دم. خوب کار ميکگوشی پزشکيم رو بيرون آوردم و به ضربان قلبش گوش دا

 اما یهکم ضعيف بود که این هم

 .بهخاطر سنشون بود. دستگاه فشارسنج رو بيرون آورم و فشارشون رو گرفتم

 وای فشارشون خيلی باالست! قرص فشار مصرف ميکنن؟ -

 !بله؛ اما ميگفتن دو روزه که قرصاشون تموم شده -

فوراً باید ببریدشون  خانم سيدی من یه دونه قرص فشار بهشون ميدم؛ اما -

 بيمارستان. ممکنه بهخاطر فشار باال

 !اتفاق بدی براشون بيفته

 .ممنون مبيناجون دستت درد نکنه -

 .خواهش ميکنم وظيفهست -

 :صدای اميد رو شنيدم که گفت

 !فکر ميکنم داشتن جایی ميرفتن مزاحمشون شدیم -

 .نه اختيار دارید! با اجازه دیگه من باید برم -

 :انم با لبخند گفتآذرخ

 !باشه عزیزم برو بهسالمت. سالم به مامانت هم برسون -

 !سالمت باشيد -

از ساختمون خارج شدم و خودم رو به خيابون رسوندم. از اونجا تاکسی گرفتم. تا 

 مطب خانمدکتر خداوردی تو فکر
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 !مادر آذرخانم بودم، خدا کنه اتفاقی براشون نيفته

 .ه ميشم. بفرمایيدممنون آقا همينجا پياد -

پول تاکسی رو حساب کردم و بهسمت ساختمان پزشکان روبهروم رفتم. مطب 

 خانمدکتر طبقهی دوم بود. ترجيح

 .دادم که با پله به طبقهی دوم برسم

داخل مطب شيک خانمدکتر شدم. منشی خوشچهرهش که موهاش رو از فرق 

 سرش بافته بود و بخشی از موهاش

از زیر شالش روی شونهش ریخته بود. من رو شناخت و رو که رنگ کرده بود، 

 .بهم سالم کرد
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 سالم، ببخشيد خانمدکتر هستن؟ -

 .بله؛ اما مریض دارن. باید منتظر بشينين -

 .باشه مشکلی نيست -

روی صندليهای چرم سفيدرنگ مطب نشستم و نگاهم رو دورتادور مطب 

 چرخوندم. دیوارها با رنگ سبز خيلی

اشی شده بود. ميز منشی که روکش سفيدرنگی داشت، به ست مطب کمرنگ نق

 شيک خانمدکتر مياومد. بعد از ربع

 .ساعت صدای منشی خوشحالم کرد

 .خانم رفيعی نوبت شماست -

از روی صندلی بلند شدم و کيفم رو توی دستم جابهجا کردم. با تشکری بهسمت 
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 اتاق خانمدکتر رفتم. با چند

 .ایشون وارد شدم« بفرمایيد»ضربهی آروم به در و 

 .سالم -

 !بهبه! سالم مبيناجان خوش آمدی -

 .ممنونم -

روی صندلی چرم سفيدرنگ کنار ميزش نشستم. کمی از موهای بلوندش از زیر 

 روسری بلوطيرنگش بيرون زده

 .بود، روپوش سفيد و عينک فِرم مشکيش بيشتر از قبل جذابش کرده بود

 !دیگه سرش شلوغ شده که سری به ما نميزنه سپيدهجون چطوره؟ فکر کنم -

سالم مخصوص خدمتتون رسوندن. قرار بود که امروز باهم بيایم خدمتتون؛ اما  -

 یه کاری براشون پيش اومد

 .نتونستن بيان

 .سالمت باشن! سالم من رو هم بهش برسون -

 !چشم حتماً -

 خب دختر گلم، بگو ببينم چی شده؟ -

مدتيه که شبا از دردی که توی شکمم حس ميکنم از  خانمدکتر راستش من یه -

 خواب بيدار ميشم، درد خيلی

 !بدی داره

 چند وقته که شکمت درد ميگيره؟ -

 .خيلی وقت ميشه -

 خيلی وقته اون موقع توی گل دختر االن ميای؟ -

 .فکر نمی کردم چيز مهمی باشه -
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 .معاینهت کنم انشاءاهلل که همينطوره! حاال بيا روی تخت دراز بکش تا-
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روی تخت دراز کشيدم و بعد از انجام معاینات روی صندلی مخصوصش نشست 

 و عينکش رو روی بينيش باال و

پایين کرد. من هم لباسم رو مرتب کردم، چادرم رو سر کردم و روی صندلی 

 .روبهروش نشستم

 چی شد خانمدکتر؟ -

فقط ميتونم از توی  عزیزم ميشه یه حدسهایی زد؛ اما تشخيص نهایی رو -

 آزمایشات ببينم. شما هم هميناالن

که پات رو از در مطب بيرون گذاشتی یه راست ميری سمت مطب خانمدکتر 

 مهرورز و سونوگرافی انجام ميدی؛ بعد

هم جوابش رو برام بيار! تو این مدت هم برات یه سری دارو مينویسم که اگه 

 درد سراغت اومد بخوری. فقط جواب

 !فی رو هرچی زودتر برام بيارسونوگرا

 .چشم! خيلی لطف کردید خانمدکتر -

 !وظيفه بود گلم، سالم برسون -

 !بزرگيتون رو ميرسونم. با اجازه -

 .از در مطب خارج شدم و به گفتهی خانمدکتر برای انجام سونوگرافی رفتم

*** 

 .سالم خانم بامعرفت، یه وقت سراغی از این دوستت نگيریا -
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نممهندس! خودت رو نميگی؟ از وقتی که از مشهد اومدید و توی سالم خا -

 جشنتون دیدمت دیگه یه زنگ به من

 .نزدی! مثل اینکه زندگی متأهلی خيلی بهت خوش ميگذره

 .ذوق و شوق از توی صداش پيدا بود

زندگی متأهلی که فوقالعادهست، البته اگه یه شوهر گلی مثل مهيار من داشته  -

 .خدا قسمتت کنه باشی! انشاءاهلل

هی دست رو دلم نذار که خونه! این نيمهی گور به گوری من که هنوز پيداش  -

 .نيست

 وا چيکار به شوهر آبجيم داری؟ بيچاره رو چرا فحشش ميدی؟ -

 .نگاه کن تو رو خدا هنوز هيچی نشده داره طرفداری اون رو ميکنه -

 !بدبخت حسود! راستی مبيناجونم -

 .داره ميشم مبيناجون! بفرمایيد آهان هروقت کار -

 ميشه یه دکتر زنانوزایمان خوب بهم معرفی کنی؟ -

 ای کلک به همين زودی ميخواهی مامان بشی؟ -

نه بابا، به همين زودیا که نه؛ ولی تو فکرش هستيم. با مهيار تصميم گرفتيم که  -

 فعالً چکاپ و کارای اوليه رو

 !عشانجام بدیم تا اگه خدا بخواد به موق

 !وای خدا باورم نميشه قراره خاله بشم -
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 !خودم هم باورم نميشه. فکر کن یه دختر شبيه مهيار، چقدر خوشگل بشه -
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 .تو فکر کن پسر بشه اون هم شبيه تو، اونوقت دیگه واویالست -

 .غلط کردی! خيلی هم خوشگل ميشه پسرم -

بت خترم بهش جواب مثببين یه وقت فکر نکنی اگه پسرت اومد خواستگاری د -

 .ميدما

 .برو بابا! تو اول باباش رو پيدا کن، بعد دخترم دخترم بکن -

 حاالً حتماً باید بيشوهریم رو به روم ميآوردی؟ -

هرکس ندونه فکر ميکنه داری از بيشوهری ميميری، نميدونه که با خودت  -

 .خوش ميگذرونی

 !آره واال -

 و بهم بدی؟حاال نميخوای آدرس این دکترتون ر -

اوه آره، راستی من یه سونوگرافی دارم هفته پيش باید نشون دکتر ميدادم یادم  -

 رفت؛ ميای باهم بریم؟

 آره، کی وقتت آزاده؟ -

 !همين امروز، همين االن -

 .خب ميای اینجا تا باهم بریم؟مهيار سر کاره، ماشين ندارم -

 .التباشه، بابا هم امروز ماشينش رو نبرده ميام دنب -

 !خيلی هم عالی -

 .ميبينمت -

 .قربونت فعالً خداحافظ -

*** 

یه دوش آب گرم گرفتم و موهام رو با سشوار خشک کردم. مانتوی کرمرنگم رو 

 تن کردم و شال قهوهایم رو
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مدلدار بستم. یه آرایش مالیم هم روی صورتم نشوندم و چادر سادهم رو به سر 

 کردم. ليوان شيری از داخل

رون آوردم و سر کشيدم. همزمان گوشيم رو از جيب کناری کيف یخچال بي

 مشکيرنگم بيرون آوردم و یه پيام با

رستادم ف« سالم باباجون! من ماشينت رو برداشتم، با هستی ميریم دکتر»مضمون 

 و به دقيقه نکشيد که پيام اومد

در جواب چشمی فرستادم و کفشهای « سالم بر بانو! مواظب خودت باش.»

 .کی مشکيرنگم رو به پا کردمعروس

بهسمت ماشين پارکشده توی پارکينگ رفتم. دزدگير ماشين رو زدم، کيفم رو 

 روی صندلی عقب گذاشتم و سوار

ماشين شدم. بهسمت خونه جدید هستی روانه شدم، خونهی کوچيک و 

 جمعوجوری بود. هستی فقط از حياط

وه و ی چندتا نهال درخت ميبيآبوعلفش گالیه ميکرد، به گفته خودش مهيار تازگ

 چندتا بوته گل رز و نرگس

 !توی حياطشون کاشته تا از این حالوهوای بيابونی بيرون بياد
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 .سر کوچهشون که رسيدم بهش زنگ زدم

 .بپر بيا بيرون -

 نميای داخل؟ -

 !نه زودتر بریم بهتره -
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 .باشه اومدم -

تم. کار هر بارم بود که در دم در خونهشون که رسيدم دستم رو روی بوق گذاش

 آخر هم به فحشهای هستی منجر

 .ميشد

 .ذکرگویان در حياط رو بست و بهسمتم اومد

 .ای ذليل نشی دختر! کل محله رو خبردار کردی -

 .سالم به روی ماهت عروس کهنه -

 !سالم و کوفت، سالم و درد -

 من هم خوبم! تو چطوری؟ -

هنوز دو ماه نشده عروسی کردم، کجا  خوبم. درضمن عروس کهنه هم نيستم! -

 کهنه شدم؟

اوه دو ماه؟! خيلی خوب موندی پس. ببينم مهيار هنوز بلد نيست چطور زنداری  -

 کنه؟

 !خيلی هم خوب بلده -

 .اگه بلد بود که االن تو باید کبود باشی -

 وا مگه قرن یکمه؟ -

 .محکم بشين ميخوایم بریم فضا -

ن حال محتاط هم بودم. این تضادهای شخصيتيم عاشق سرعت بودم؛ اما در عي

 بود که بعضيوقتها خودم رو

دختری شاد ميدیدم و بعضيوقتا به قدری توی الک خودم فرو ميرفتم که حس 

 .ميکردم یه رباتم

 .یهکم یواشتر! من هنوز کلی اميد و آرزو دارم -
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قهی اد یاوه اوه ببخشيد حواسم نبود شما دست من امانتی! پسفردا شوهرت مي -

 من رو ميگيره ميگه زنم رو بهم

 .برگردون

 !دور از جون -

 !ای بابا همهی ما رفتنی هستيم خواهر -

 !حرفای خوب خوب بزن تو رو خدا -

 چشم! راستی ماهک کجا بود؟ -

11 
 

 

 

 .با مامان رفتن خرید -

 !آخی، چقدر خاله طاهره مهربونه آخه -

 .اوهوم -

ن چرخوند و به بيرون خيره شد. کاًل این یه دوباره سرش رو سمت شيشهی ماشي

 مورد از عادتهای ترکنکردنی

هستی بود. روبهروی مطب پارک کردم و همراه هستی وارد مطب شدیم. به 

 گفتهی منشی باید نيم ساعت صبر

ميکردیم تا نوبتمون بشه. روی صندليهای چرمی سفيد نشستيم و شروع به 

 .صحبت کردن کردیم

 طور ميگذره؟اوضاع متأهلی چ -

 .خيلی خوبه، بهخصوص مهيار که هميشه هوام رو داره و خيلی باهام مهربونه -

خداروشکر! با این که سخت به هم رسيدین؛ ولی آخرش کنار هم موندید و این  -
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 !مهمه

آره واقعاً. بعضيوقتا به روزای سخت گذشتهم که فکر ميکنم قلبم ميگيره از  -

 اونهمه اتفاقهایی که نباید

يافتاد؛ اما همهی زندگيم رو ذرهذره سياه کرد. وقتی مهيار رو کنارم ميبينم که م

 هر روز قبل از اینکه کليدش رو

توی قفل در بچرخونه، در رو براش باز ميکنم و اون هم از شوق فراوان من رو 

 غرق بـ*ـوسـه ميکنه؛ خریدا رو از

ه و در پزخونه ميردستش ميگيرم و بهش خسته نباشيد ميگم؛ اون هم بهسمت آش

 قابلمه غذا رو برميداره، عطر غذا

کدبانوی من امروز چه غذای خوشمزهای برام »رو به ریهش ميفرسته و ميگه 

 ؛ بعد از اینکه چایگالب هر«پخته؟

روزش رو براش ميارم کنارم ميشينه، دستش رو دور تنم حل*قه ميکنه و من رو 

 به خودش نزدیک ميکنه، سرم

نه و کنار هم چای ميخوریم و از اتفاقات پيش اومدهی روزمون رو بـ*ـوسـه ميز

 تعریف ميکنيم؛ سرم رو ميگيرم

ع ان م»باال ميگم خداجون حکمتت رو شکر! به قول خودت که توی قرآن ميگی 

 واقعاً بعد از هر« العسر یسرا

سختی راحتی رو قرار دادی و اگه غير از این بود خدا ميدونه که چه بالیی به 

 .يومدسرم م

اشکم دراومد. روزهای سختی رو یادم افتاد که پشت سر گذاشته بود و اون 

 لحظاتی که من کنارش بودم. اشکهام

 !مدام پایين مياومدن. اینکه به خودش چی گذشته رو فقط خدا ميدونه
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 :دستهاش رو توی دستم گرفتم و آروم گفتم

ام که روزبهروز هستی من براتون خيلی خوشحالم و از ته دل از خدا ميخو -

 لحظات خوشتون رو بيشتر و بيشتر

 !کنه

 !انشاءاهلل روزی خودت -

انشاءاهلل به وقتش! ميدونی چيه هستی؟ من فکر ميکنم که برای یه زندگی  -

 مشترک ساخته نشدم. من واقعاً

 .توی وجودم نميبينم که یه زندگی مشترک رو اداره کنم

 ی یه زندگی رو اداره کنی آخه؟اوه مبينا توهم زدی؟! واسه چی نميتون -
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کسی که قبول ميکنه مسئوليت یه زندگی رو برعهده بگيره باید پای همهچيزش  -

 بایسته! باید این توانایی رو توی

خودش ببينه که ميتونه شریک زندگی خوبی باشه. اینکه بتونه یه نفر دیگه رو 

 خوشبخت کنه، نه اینکه با اومدنش

 .یگه به همهی باوراش گند بزنهتوی زندگی یه نفر د

همهی حرفات رو قبول دارم؛ اما اگه عاشق زندگيت باشی همهچی حله! عشق  -

 فداکاری مياره؛ یعنی حاضری

بهخاطر معشوقت هر کاری که از دستت برمياد انجام بدی. حاضری که هرکاری 

 کنی تا لبخند و خوشحالی رو روی

ساده، جاروکردن خونهت و حتی لبهاش ببينی. اونوقت حتی پختن یه غذای 
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 خریدکردن هم برات لـ*ـذتبخش

 .ميشه؛ چون ميدونی که همهی اینا بهخاطر یه لبخند از ته دل اونه

 .دارم کمکم به عشق قبل از ازدواج ترغيب ميشم -

 .هستی دستم رو گرفت و روی قلبم گذاشت

هت بگه بعشق رو هيچکس نميتونه مشخص کنه، مگر اینجا! فقط قلبت ميتونه  -

 که عشقت کجاست. اون

 .هيچوقت بهت دروغ نميگه

 .اما خيلی آدما هستن که قلبشون چيزی رو ميگه که عقلشون اون رو باور نداره -

 !دل و عقل هميشه در حال جنگن و کسی پيروزه که از هردو استفاده کنه -

 ...خيلی سخت شد که -

 وش کردی از عقلت کمکاول ببين قلبت چی ميگه! بعد از اینکه به صداش گ -

 بگير. وقتی مطمئن شدی که

عقلت هم حرف دلت رو ميزنه، پس راه درست رو داری ميری. اما اگه عقلت 

 بهت هشدار داد، بهش گوش بده و

منتظر زمان مناسب باش. خيلی وقتا قلبمون داره فرد اشتباهی رو وارد زندگيمون 

 ميکنه؛ واسه همينه که عقلمون

 !کنههم سر جنگ پيدا مي

اما تو بهخاطر مهيار چهارسال صبر کردی. مگه نه اینکه به صدای قلبت گوش  -

 دادی؟

آره؛ اما عقلم بهم ميگفت که مهيار چنين آدمی نيست. اونقدر مهيار رو  -

 ميشناختم که بدونم هيچوقت در حقم

 .این کار رو نميکنه
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 .صدای منشی ما رو از بحث سنگين فلسفی بيرون آورد

 !عی نوبت شماست. ميتونيد برید داخلخانم رفي -

 .تشکری کردم و همراه هستی وارد اتاق شدیم

مثل هميشه خانمدکتر با خوشرویی تمام سالم و احوالپرسی کرد. بعد از اینکه 

 هستی رو به خانمدکتر معرفی کردم

ازش خواست که روی تخت دراز بکشه. هستی چشمکی بهم زد و با تکون دادن 

 :لبهاش گفت

 !رفتم برای سالخیمن  -
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 :لبخندی بهش زدم و گفتم

 !هرکه بچه خواهد جور سالخی را هم ميکشد -

هستی روی تخت دراز کشيد. خانمدکتر پرده رو کشيد و مشغول معاینهی هستی 

 شد. توی این فاصله نگاهم روی

تصویر دختربچهی روی دیوار خيره موند؛ دختربچهای با موهای طالیی و 

 .هنر خدا چيزی کم ندارهچشمهای آبی. 

خانمدکتر روی صندليش نشست و چند ثانيهی بعد هم هستی روی مبل 

 .روبهرویی من نشست

 :خانمدکتر رو به هستی گفت

خب هستيجان، شما باید همهی این آزمایشایی رو که برات مينویسم انجام بدی.  -

 بعد از دیدن آزمایشا ميتونم
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وادی توی بدنت کمه و چه مقداریش رو تشخيص بدم که برای باردار شدن چه م

 .ميشه با دارو برطرف کرد

 .انشاءاهلل بچه سالم و خوشگلی به جمع خونوادهتون اضافه کنی

ممنونم خانمدکتر. هرچند که فکر ميکنم هنوز برای مادر شدن زوده؛ اما  -

 !همسرم فوقالعاده بچهدوسته

تر باشه در آینده عزیزم! هرچی که تفاوت سنی بين شما و فرزندتون کم -

 مشکالتتون هم کمتر ميشه، روابطتون

 .باهم بهتر ميشه و بهتر همدیگه رو درک ميکنيد

کمی هم استرس دارم بهخاطر دوران بارداری و زایمان، فکر ميکنم خيلی  -

 !سخته

خب البته، اینکه ميگن بهشت زیر پای مادره بهخاطر فشار و سختيایيه که مادرا  -

 ایمان متحملموقع بارداری و ز

ميشن. نميتونم بگم خيلی راحته؛ اما بهت ميگم که از پسش برميای. فقط باید 

 توی دوران بارداریت حسابی مراقب

خودت باشی. شکلگيری فرزندت رو با تمام وجود احساس ميکنی؛ اینکه یه موجود 

 زنده توی وجودت شکل

ميشه، خوشحاليت ميگيره، اینکه همهی حرفا رو ميشنوه، غم و غصهت رو متوجه 

 رو ميفهمه و با استرست اذیت

ميشه. پس توی این دوران خيليخيلی بيشتر باید مراقب خودت باشی؛ چون از این 

 به بعد دیگه تنها نيستی و دو نفر

 .حساب ميشی

 !مطمئناً باید حس فوقالعادهای باشه -
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رد و اقب خوقطعاً همينطوره! البته باید متوجه باشی که توی این دوران باید مر -

 خوراکت باشی؛ چون باید همهنوع

 .موادغذایی به جنين برسه و اینکه به هوش فرزندت توی این دوران توجه کنی

 :با ذوق گفتم

 !وای خدا دلم ميخواد هميناالن بچهت اینجا بود و من بـ*ـوسش ميکردم -

 :هستی با لبخندگفت

 .اگه خدا بخواد تا یه سال دیگه ميبينيش -

 :ر جواب هستی گفتخانمدکتر د
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 !به اميد خدا -

 .روی برگهای تمامی آزمایشها رو نوشت و به هستی داد

خب مبيناخانم شما قرار بود بالفاصله بعد از گرفتن سونوگرافی بيای اینجا. چی  -

 شد پس؟

من سونوگرافی رو انجام دادم؛ اما همين که ميخواستم بيام مطب شما تماس  -

 برای تحویلگرفتن و مجبور شدم 

مقالهم برم دانشگاه. بعد از اون هم به کلی فراموشم شده بود تا اینکه هستی باهام 

 .تماس گرفت

 .باشه، فعالً جواب سونوگرافيت رو بده بهم ببينم تا بعداً باهات حسابی دعوا کنم -

پاکت جواب سونوگرافی رو از کيفم بيرون آوردم و بهسمتش گرفتم. برگه رو از 

 بيرون آورد و نگاهی داخل پاکت
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سرسری بهش انداخت. انگار که چيزی توجهش رو جلب کرده باشه عينکش رو 

 از روی ميز برداشت و روی بينيش

قرار داد. برگه رو بيشتر به چشمهاش نزدیک کرد، ابروهاش رو به هم نزدیکتر 

 .کرد و برگه رو روی ميز گذاشت

صورتش برداشت و به نگاه انگشتهاش رو در هم قفل کرد، عينکش رو از روی 

 کنجکاو من خيره شد. آب دهنش

 .رو بهزور پایين داد و به پشتی صندلی تکيه زد

 مبيناجان، ميشه با مادرت تماس بگيری که هميناالن بياد مطب؟ -

 .ته دلم آشوب شد، ضربان قلبم باال رفت و نفسم بهزور از ریههام عبور ميکرد

 چيزی شده خانمدکتر؟ -

 !هست که فکر ميکنم باید خونوادهت در جریان باشنیه موردی  -

 .خواهش ميکنم خانمدکتر، اگه اتفاقی افتاده بهم بگيد -

نميدونم کِی هستی از روی مبل روبهرویی من بلند شده بود که االن کنارم نشسته 

 و دستهام رو توی دستهاش

 .گرفته

 .اگه مادرت در جریان باشه بهتره -

رو تغيير داده بود. نميدونم دستهای هستی اونقدر گرم بغضِ توی گلوم تن صدام 

 بود یا دستهای من سرد شده

 .بود که حس ميکردم دستهام رو توی شعله آتش فرو کردم

توی دلم اسم خدا رو صدا ميزدم و فقط از اون کمک ميخواستم. دلم ندای بد 

 ميداد و نميتونستم مثبت فکر

 .کنم
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که چه اتفاقی افتاده! خودتون که بهتر  خانمدکتر خواهش ميکنم بهم بگين -

 ميدونين مامان قلبش ضعيفه،

 .استرس براش مثل سم ميمونه! نميتونم بذارم اتفاقی براش بيفته

 :هستی رو به خانمدکتر گفت

 خانمدکتر اتفاق بدی افتاده؟ -

15 
 

 

 

بسيار خب؛ اما قبلش ميخوام که آمادگی کامل نسبت به حرفی که ميخوام بزنم  -

 ته باشی. بهتره اول از دیدداش

علمی به قضيه نگاه کنيم. مبيناجان شما خودت پرستاری و بهخوبی متوجه این 

 مسائل ميشی؛ پس اجازه بده که

 .باهات راحت صحبت کنم

این بار دیگه مطمئن شدم که اتفاق خوبی قرار نيست بيفته، اشکِ پایيناومده از 

 چشمم رو با پشت دست پاک

و دادم و سرم رو به نشونهی تأیيد باالوپایين کردم که کردم. بغضم رو فر

 :سـ*ـينهش رو صاف کرد و گفت

کيست تخمدان، تودههای تخمدانیِ معمواًل خوشخيمی هستن که اغلب از نسج  -

 تخمدان توليد ميشن و در

بسياری از موارد از فوليکولهای سطح تخمدان سرچشمه ميگيرن. درواقع کيست 

 تخمدان از تودههای

يسهمانندی که شامل یه جداره و مقداری مایع ساده داخل آن جمع شده، ک
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 تشکيل ميشه. درضمن تخمدانهای با

کيستهای متعدد )پلی کيستيک( نسبتاً خوشخيم هستن؛ ولی درمانشون در بيمارای 

 مختلف برحسب شرایط بيمار،

ه تفاوته! بمثل وزن و اینکه ازدواج کرده یا نه و بچه ميخواد یا نميخواد کامالً م

 بررسيها و آزمایشای دقيقتر و

مراجعههای متعدد به پزشک نياز داره. عالوهبر این افرادی که هنوز ازدواج 

 نکردن هم نباید رها شن؛ چون

اختالالت و تغييرات هورمونی ایجاد عوارض ميکنه و حتی ميتونه حالتی شبيه 

 دیابت تو بيمارا ایجاد کنه. اما این

تو تشکيل شده بهتره بگم که خيلی بزرگ شده و بيشتر غدهای که توی شکم 

 شبيه به یه سرطان پيشرفته شده و از

نوعيه که با دارو برطرف نميشه و نيازمند عمل جراحی سختيه. توی این عمل 

 جراحی بهطورکامل باید رحِمت

برداشته بشه تا این غده دیگه اجازه رشد نداشته باشه. متأسفانه این نوع بيماری 

 رگ خاموش مشهوره؛ چونبه م

عالئم خيلی آشکاری نداره و درصورتيکه سریع به پزشک معالج مراجعه نشه 

 .وضعيت بدی رو به وجود مياره

 .هرچی زودتر باید برای عمل جراحی آماده بشی

باورم نميشد. ای کاش همهی اینها یک خواب بود! دستم رو جلوی دهانم گذاشتم 

 و با نهایت وحشت و ترس

 :گفتم

 !وای خدای من -
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 :هستی گفت

خانمدکتر مطمئناً راه دیگهای باید وجود داشته باشه، عمل جراحی که آخرین  -

 .راه نيست

 .متأسفانه تو وضعيت کنونی ایشون عمل آخرین راهه -

 یعنی بعد از این عمل دیگه نميتونه بچهدار بشن؟ -

اج هم عد از عمل ازدومتأسفانه باید بگم عالوهبر اینکه نميتونه بچه دار بشه، ب -

 .نميتونه بکنه

گریهم گرفته بود. دلم به حال خودم سوخت. دستم روی قلب بيقرارم رفت و 

 گریهم شدت پيدا کرد. مثل دیوونهها

شده بودم. هيچوقت به این فکر نکرده بودم که ممکنه چنين بالیی سرم بياد. 

 هيچوقت به نزدیک شدن مرگم فکر

16 
 

 

 

ته و مچالهشدهم رو فشار دادم و ناباورانه به هستی که با نکرده بودم. قلب سوخ

 چشمهای مضطرب من رو نگاه

 .ميکرد خيره شدم

 ...هستی ... اینا واقعی نيستن... یعنی من... بگو که واقعی نيستن -

هستی چشمهای اشکبارش رو بهم خيره کرد و دستهای یخکردهم رو توی 

 دستهاش گرفت، با گریه اشک

 :هم رو پاک کرد و گفتچکيده روی گون

قربون چشمای نازت برم، دنيا که به آخر نرسيده. همهچيز درست ميشه، مگه  -
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 !نه؟

برای یه لحظه دلم خواست که زندگی کنم، غذا بخورم، با خيال راحت شب رو 

 آسوده بخوابم، به آیندهم فکر کنم،

در و ی پبرا-همچنان رویاهای قشنگی برای زندگيم ببافم و به هدفم فکر کنم 

 مادرم زندگی مرفهی بسازم تا دیگه

تو تمام این مراحل زندگی من جایی برای تشکيل  -مجبور به کار کردن نباشن.

 زندگی و بچهدار شدن وجود

 :نداشت، پس مصمم گفتم

 .بسيار خب! من مشکلی با انجام عمل ندارم -

 :هستی با تعجب گفت

 !مبينا متوجهی داری چی ميگی؟ -

 !کامالً -

 تماً یه راه دیگه هست. اصالً چرا باید عمل انجام بدی؟ح -

 :خانمدکترگفت

 !این عمل حتماً باید انجام بشه -

 اگه انجام نده چی؟ -

بعد از انجام بقيه آزمایشا بهتر ميتونم تشخيص بدم. برات یه آزمایش  -

 اورژانسی مينویسم، هميناالن جوابش رو

 !برام بيار

از شدت تپش توی سـ*ـينهم آروم نميگرفت. همچنان توی بهت بودم. قلبم 

 .همراه با هستی از مطب خارج شدیم

سوئيچ ماشين رو بهش دادم و اون ماشين رو روشن کرد. سرم رو به پشتی 
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 صندلی تکيه دادم و بيصدا اشک

ریختم. چقدر درمونده شده بودم. برای لحظهای حس کردم که دیگه به پایان 

 ن بود وخط رسيدم. زندگيم رو به پایا

 .این رو با تمام سلولهای بدن بيحسم احساس ميکردم

مبينا من مطمئنم که راه دیگهای وجود داره! خواهش ميکنم خودت رو اذیت  -

 نکن. اصالً اگه الزم شد ميریم

 !پيش پزشکای دیگه، شاید تشخيص دیگهای بدن

واسه چی خودم رو گول بزنم؟! درضمن خانمدکتر خداوردی بهترین دکتر  -

 .زنانوزایمانه

17 
 

 

 

ولی من اجازه نميدم که عمل کنی! ميدونی برداشتن رحم یعنی چی؟! آه خدا  -

 !چطور ممکنه

دوباره اشک ریختم، این بار بيشتر از قبل! قلبم درد گرفته بود. تمام آرزوهام و 

 لحظههای خوب زندگيم رو

هوع الت تآتشگرفته ميدیدم. اشک امونم نميداد و چشمهام بهشدت ميسوخت. ح

 گرفته بودم و توی دلم فقط

 .خدا رو صدا ميکردم

به ساختمون آزمایشگاه که رسيدیم، به کمک هستی تمامی آزمایشها رو انجام 

 دادم و دوباره بهسمت مطب

 .خانمدکتر حرکت کردیم
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*** 

از روی صندلی بلند شد و برگهی داخل دستش رو روی ميز گذاشت، ابروش رو 

 :باال داد و گفت

 !يخوام بترسونمت؛ اما بهتر ميدونم که همهچيز رو بدونینم -

 .خواهش ميکنم هرچی رو که هست بهم بگين -

این غدهای که داخل شکمته داره بهسرعت بزرگ ميشه، داره از مواد بدنت  -

 تغذیه ميکنه و بزرگ و بزرگتر

 .ميشه

 :هستی رو به دکتر گفت

 اگه عمل نکنه چی ميشه؟ -

 .رکه، باید هرچه زودتر عمل کنهغدهی توی شکمش ميت -

 برای انجام این عمل حتماً باید بيهوش بشم؟ -

 !البته، چون عمل فوقالعاده سختيه -

 .اما من نميتونم بيهوش بشم -

 چرا؟ -

چون به داروهای بيهوشی حساسيت دارم. آخرین باری که توی بيمارستان با  -

 داروهای بيهوشی کار ميکردم

کتر متوجه شد که به داروهای بيهوشی شدیداً حساسيت بهشدت حالم بد شد و د

 دارم؛ چون فقط با استشمامش حالم

 .بد شد

اما این خيلی بده! چون اگه که کسی به این داروها حساسيت داره ازشون  -

 استفاده کنه به ثانيه نکشيده موجب
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 !مرگ ميشه و دراینصورت حتی پزشک بيهوشی هم کاری از دستش برنمياد

 :رگم گفتهستی سرد

 پس االن چی ميشه؟ -

 .خانمدکتر دستش رو روی ميز گذاشت و کالفه سری تکون داد

18 
 

 

 

 .دراینصورت فقط یک راه باقی ميمونه -

 :من و هستی همزمان گفتيم

 !چی؟ -

در این مواقع معموالً پيشنهادمون به افراد متاهل بهجای عمل جراحی،  -

 مباردارشدنه! بعد از اینکه جنين توی رح

شکل ميگيره، از مواد بدن فرد تغذیه ميکنه و بزرگ ميشه و دراینصورت غده از 

 جایی تغذیه نميکنه و بزرگتر از

این حد نميشه و بعد از اینکه جنين رشد ميکنه جا برای غده کمتر ميشه و 

 روزبهروز کوچکتر ميشه. تا جایی که

 !ل از بين ميرهجنين به رشد کامل خودش برسه و دراینصورت غده به طور کام

 :هستی گفت

 ...این یعنی -

 !یعنی اینکه مبينا باید باردار بشه -

گيج و سردرگم بودم. همهچيز جلوی چشمهام سياه و تار بود. با حس درماندگی 

 :گفتم
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 .اما من که ازدواج نکردم -

 !دوماه وقت داری که این کار رو بکنی -

به درد  ن اشکهام رو بگيرم. قلبمبيشتر از این نميتونستم جلوی سرازیرشدن بياما

 اومده بود از اینهمه اتفاق که

به یکباره روی سرم آوار شده بود. دوست داشتم توی اون لحظه بهقدری فریاد 

 !بزنم که گوش آسمون کر بشه

فقط خدا رو صدا ميزدم، فقط از خدا کمک می خواستم؛ پس چرا اتفاقی نميفته؟ 

 چرا کسی من رو از این خواب

نمی کنه؟! چرا کسی این کابوس رو ازم نميگيره؟! دست هستی توی  بيدار

 دستهای یخزدهم جا گرفت. حاال سرم

 !شونههای هستی رو ميخواست که آروم و بيصدا روی اونها اشک بریزه

تابهحال در این حد خودم رو درمونده ندیده بودم. فقط ميخواستم که زودتر از 

 اینجا خالص بشم، سرم رو توی

فرو کنم و تا خود صبح اشک بریزم. خدایا صدام رو ميشنوی؟ چرا من؟  بالشتم

 چرا؟! من چه گناهی به درگاهت

 !کردم که سزاوار چنين سرنوشتی شدم؟

 :با درموندگی ناليدم

خواهش ميکنم خانم دکتر! بهم بگيد که راه دیگهای هست! آخه من چطور  -

 ميتونم این کار رو بکنم؟

نهم سر خورده بود که شوریش رو توی دهنم حس نميدونم کی اشکم روی گو

 کردم. توی صدام عجز و التماس

 .بهوضوح دیده می شد
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 !تو رو خدا بهم بگيد که اینطور نيست -

19 
 

 

 

مبيناجان، عزیزم خيلی دوست دارم که بهت بگم هيچ مشکلی نيست و با دارو  -

 .برطرف ميشه؛ اما اینطور نيست

ام که حداکثر تا سه ماه دیگه باردار بشی؛ وگرنه من نگران سالمتيتم. ازت ميخو

 ...اتفاق بدی که نباید بيفته

 :با کمی مکث ادامه داد

 !ميفته -

به شخصه احساس پوچی ميکردم. از فکر اینکه قراره تا سه ماه دیگه فقط ازدواج 

 که نه، یه بچه هم به دنيا بيارم،

و و تموم آرزوهام ر احساس غریبی توی وجودم شکل ميگرفت. سرم گيج ميرفت

 بر باد رفته ميدیدم. چهرهی

خندون بابا و صورت مهربون مامان جلوی چشمهام ظاهر شد. آخرین صدایی که 

 به گوشم ميرسيد صدای هستی

بود که ازم ميخواست چشمهام رو باز کنم. چشمهام سنگين شد، سرم گيج رفت و 

 روحم آزادانه پر کشيد و دیگه نه

 .شنيدم چيزی دیدم و نه چيزی

*** 

آروم الی پلکهام رو باز کردم و چشمهای قهوهایرنگ هستی رو دیدم که لبخند 

 .بيجون و نگرانی بهم زد
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 !تو که من رو کشتی دیوونه -

دوباره با یادآوری چند لحظه قبل اشکم از کنار چشمهام پایين اومد و با عجز به 

 .هستی نگاه کردم

 !هستی بهم بگو که همهش دروغ بوده -

ستی اشک نشسته روی گونهش رو با پشت دست پاک کرد و لبخند ه

 .اميدوارانهای روی لبهاش آورد

 !پاشو خودت رو جمع کن! دختر گنده یه جوری گریه ميکنه انگار من مردم -

 !گم شو -

از روی تخت بلند شدم که سرم بهشدت گيج رفت. به اتاقی که داخلش بودم 

 نگاهی انداختم، اتاقی با همون

راسيون مطب خانمدکتر که فقط وسایلش متفاوت بود. کتابخونهی کوچيکی دکو

 که پر از کتابهای قطور بود،

روبهروی تخت قرار داشت و ميز و صندلی چرم سفيدرنگی گوشه اتاق خودنمایی 

 ميکرد. خانمدکتر وارد اتاق شد و

 .با دیدن من لبخندی به چهرهش آورد

 خوبی؟ -

 .آره خوبم -

 .م تموم شدهخوبه! سرمت ه -

به لولهی باریکی که از دستم آویزون بود نگاه کردم، تازه متوجه سرم وصلشده 

 .شدم و آروم سرم رو جدا کردم

با تشکر از خانمدکتر نااميدانه همراه با هستی از مطب بيرون زدم. بدون حرف 

 سوار ماشين شدم. سرم سنگين بود و
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یی که هيچوقت دوست نداری بدجور بغض توی گلوم نشسته بود، از اون بغضها

 .تجربه کنی
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بدون احساس با حس خلسه به شيشه ماشين خيره بودم، چيزی رو نميدیدم، 

 صدایی رو نميشنيدم؛ انگار که سبک

 !و بيبال به دنيای ناشناختهای پا ميذاشتم

 .ماشين متوقف شد و تازه به خودم اومدم

 سنگينی ميکرد. از حياط خشک و با بيحالی از ماشين پياده شدم. سرم روی بدنم

 .بيآبوعلف هستی گذشتم

سنگریزهی زیر پام رو با لجاجت پرت کردم. هستی در خونه رو باز کرد و کمکم 

 کرد تا وارد خونه بشم، توی مبل

 .فرو رفتم و سرم رو توی دستهام گرفتم

 حاال چرا اینجوری نشستی و غمبرک زدی؟ -

 !يدی که خانمدکتر چی گفتخوبه خودت هم توی مطب بودی و شن -

قربونت بشم هر مشکلی یه راهی داره. نباید که بشينی و زانوی غم بغـ*ـل  -

 .کنی

 مثالً چه راهی خانم مارپل؟ -

 .فعالً باید بگردیم دنبال شوهر برای سرکارخانم -

 .هستی اصالً وقت شوخی نيست -

ی، اون هم هدار بششوخی چيه؟! مثل اینکه متوجه اصل قضيه نيستی! تو باید بچ -
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 .فقط در عرض دو ماه

 .تو رو خدا یادم نيار! سرم بيشتر درد ميگيره -

هستی از کنارم بلند شد و بهسمت آشپزخونه رفت و چند دقيقهی بعد با ليوان 

 .آب و قرص کنارم نشست

 .این مسکن رو بخور آرومت ميکنه -

 .کشيدمقرص رو از داخل بشقاب برداشتم و ليوان آب رو یه نفس سر 

 .خب قرصت رو هم خوردی. حاال نوبت به نقشهی من رسيده -

 نقشه؟ -

 .آره، چند لحظه صبر کن االن ميام -

دنيا روی سرم خراب شده بود. قلبم بدون توقف توی سـ*ـينهم ميکوبيد. 

 نميدونستم چطور ميتونم با این مشکل

ت خواب بيشتر نيسکنار بيام و حلش کنم. هنوز هم باور داشتم که همهی اینها یه 

 و هر لحظه منتظر این بودم که

صدای مامان رو بشنوم که داره من رو از خواب بيدار ميکنه. چقدر اون لحظه 

 صدای غرغرهای اول صبح مامان

 .هم برام شيرین بود

مرگ رو توی دوقدميم ميدیدم، بهوضوح حسش ميکردم و بيشتر از هرچيزی 

 ازش ميترسيدم. ناخودآگاه توی

 .مع شدم و شونههام رو توی دستهام گرفتمخودم ج
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 .صدای هستی من رو به خودم آورد

 !این هم از نقشهی من -

 :به برگهی توی دستش خيره شدم و متعجب پرسيدم

 این دیگه چيه؟ -

داخل آشپزخونه رفت و بهم اشاره کرد تا پيشش برم. بيحال از روی مبل بلند 

 .شدم

 .شوخی کنی االن وقت مناسبی نيست هستی تو رو خدا اگه ميخوای -

 .اَه امان از دست تو. یه لحظه گوش کن ببين چی ميگم -

 !بفرما -

 :به ليست توی دستش اشاره کرد و با ذوق گفت

 !این ليست سوژههای انتخابی توئه -

 :با تعجب فراوان گفتم

 !چی؟ -

 .همين که شنيدی -

 .ش گرفتخودکاری از روی اپن برداشت و برگه رو جلوی صورت

 .خب ميریم سراغ اولين مورد -

 .با تعجب بهش خيره شده بودم و منتظر بودم ببينم ميخواد چيکار کنه

اولين مورد کيارشه. درسته یکم زبوننفهم و کلهخره؛ولی خب عاشقته. نظرت  -

 چيه؟

منظورت اینه که کيارش بشه همسر من؟ کسی که با عکسام من رو تهدید  -

 مای عاشق روميکرد و فقط ادای آد

درمياورد! اون فقط نقش بازی ميکرد هستی، نقش! اون هيچوقت من رو دوست 
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 .نداشت

 !خيلهخب خيلهخب، حاال چرا ميزنی -

 .ظرف پر از شکالت باراکا رو سمتم گرفت

 .فعالً شوکول بزن شارژ شی تا بریم ادامه ماجرا -

با  گذاشتم. مزهش روبا ذوق شکالت تلخ باراکا رو باز کردم و با عشق توی دهنم 

 تموم وجود حس کردم. واقعاً که

 !توی اون لحظه فقط شکالت باراکا ميتونست حالم رو خوب کنه

 خب االن اعصابت ُاکيه؟ -

 :با اشاره سر گفتم

 .آره -
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دوباره برگه رو برداشت و بهش نگاه کرد. خودکار رو توی دستهاش گرفت رو 

 .روی برگه خط کشيد

 .پرید. بریم سراغ مورد بعدی خب کيارش که -

 مورد بعدی؟ -

آره مورد بعدی پسرای مجرد فاميلتونه. توی فاميلتون و اقوام، پسر مجردی  -

 !چيزی ندارید؟

نگاه عاقالندرسفيهی بهش انداختم که خودش متوجه شد و ابروش رو باال انداخت 

 :و گفت

ه بهطور کل قطع رابـ ـطایوای ببخشيد اصالً یادم رفته بود که شما با خانواده  -
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 .کردید

 .آرنجش رو روی اپن گذاشت و تکيهگاه سرش کرد

 !ولی خب شاید با این کار رابـ ـطه خانوادگيتون خوب بشه ها -

حرفا ميزنيا! ميخوای بابام سرم رو با گيوتين قطع کنه؟ اونا بهخاطر آرامش من،  -

 خودشون و خونوادهمون حاضر

شن. حاال برم بهشون بگم من ميخوام با فاميل شدن دست از خانوادههاشون بک

 ازدواج کنم؟

 !منطقيه -

 .یه خط دیگه روی برگه کشيد

 .و اما ميریم سراغ مورد سوم -

 .با کنجکاوی نگاهش کردم

 .همدانشگاهيات! بچههای کالستون -

واقعاً مسخره بود. از فکر اینکه یکی از اونها بخواد همسر من بشه نتونستم جلوی 

 و بگيرم و با صدای بلندخندهم ر

 .قهقهه زدم

 !چه مرگته؟ مگه جک برات تعریف کردم؟ -

 :بين خندههام گفتم

سهبار دوست*دختر عوض ميکنن و مدام -آخه اون جوجه فکال که روزی دو -

 خودشون رو توی آینه ميبينن که

یهوقت مدل موشون به هم نریزه و تيپشون خوب باشه، واسه من شوهر ميشن یا 

 چهم پدر؟واسه ب

 !قانعشدنای قبل از تو سوءتفاهم بود -
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این دفعه هر دو زیر خنده زدیم. دوباره به یاد بدبختيم افتادم، کمکم لبخندم جمع 

 شد و بهجاش اشک توی چشمم

حـ*ـلقه بست. هستی با نگاهش من رو به آرامش دعوت ميکرد. اشک چکيده 

 :روی گونهم رو پاک کردم و گفتم

 مورد چهارم هم داری؟خيلهخب بيخيال،  -

 !بله که داریم. شما جون بخواه، کيه که بده -

 :چشمکی زد و ادامه داد
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 .عموفرزاد که مطمئناً دوست یا همکاری داره -

 آره داره! خب؟ -

 خب حله دیگه! حتماً بينشون کسی هست که یه پسر داشته باشه، نه؟ -

 .و از نظر گذروندمکمی فکر کردم و همهی دوستها و همکارهای بابا ر

از بين همهی دوستا و همکارای بابا با سهتاشون رابـ ـطهی خانوادگی داریم که  -

 یکيشون فقط دوتا دختر بزرگتر

از من داره، یکيشون هم که اصالً بچهدار نشده، ميمونه آخری که اون یه پسر 

 .داره

 :چشمهای هستی گرد شده بود. با کنجکاوی تمام پرسيد

 خب؟ -

 !يچی دیگه پسرش از من کوچيکترهخب ه -

چهرهی هستی جمع شد و لبهاش کش اومد. خودکار رو با حرص روی برگه 
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 .کشيد

 :زیر لب گفت

 !ای به خشکی شانس -

 .و دوباره به برگه خيره شد

 !خب مورد بعدی همسایههاتونه -

 !ایش تو رو خدا این یه مورد اصالً نه -

 چرا نه؟ -

هست که پسر مجرد داره، اون هم اوندفعه یه جور فقط یکی از همسایههامون  -

 بدی بهم نگاه ميکرد که تموم

 !موهای تنم سيخ شد. پسرهی هيز چندش

 !خب البد خوشش اومده ازت -

 !اصوالً من از مردایی که چششون مال خودشون نيست متنفرم -

 .خانم سختپسند هم تشریف دارن. باشه ميریم مورد بعدی -

 چی؟ -

 .وستای مهيارهمکارا و د -

وای هستی نه! این یکی رو دیگه واقعاً نه! من حتی حاضر نشدم به خونوادهم  -

 بگم، به تو اعتماد دارم که بهت

گفتم. اصالً دلم نميخواد کس دیگهای از این موضوع باخبر بشه، خصوصاً مهيار 

 !که من ازش خجالت ميکشم

 !رباشه پس این یه مورد هم خط خورد، ميمونه مورد آخ -

 !مورد آخر؟ -

24 
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 .همکارا و آشناهای من -

 :با تعجب و حالت غمزدهای نگاهش کردم

 چرا اینجوری نگاهم ميکنی؟ -

 !نميخوام برات دردسر بشه -

قربون چشمهای اشکبارونت! در حال حاضر سالمتی تو برای من از همهچيز  -

 مهمتره. مگه یه دونه دوست

 !خلوچل بيشتر دارم؟

 !چقدر تکيهگاه بودی برام. اگه نداشتمت چيکار ميکردم وای هستی که -

دست بردم و روی اپن دراز شدم تا دستم به گردنش برسه و توی آ*غـ*ـوشم 

 محکم چلوندمش! صدای خفهش

 :مياومد

 باشه مبينا! باشه خفهم کردی! ميخوای یکم حـ*ـلقهی دستات رو بازتر کنی؟ -

 !نه -

 !رات سراغ دارم هم ميپره هااونوقت موردایی که واسه شوهر ب -

دستهام رو شل کردم، از توی حصار دستهام بيرون اومد و چند نفس عميق 

 .کشيد

 !خفه نشی دختر که خفهم کردی -

 خب؟ موردات کين؟ -

 !اوليش آریاخان کچله -

 مگه نگفتی اون ماهک رو دوست داره؟ -

 !آره؛ ولی هنوز که نميدونه اون زندهست -
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 هش بگی؟مگه قرار نشد ب -

مهيار هنوز با این مسئله کنار نيومده! ميگه نميخوام خانوادهی پدریم رو ببينم،  -

 ازشون متنفرم! ميگه اگر که

پدربزرگم اون کار رو باهامون نکرده بود، االن شاید مادرم زنده بود و ماهک هم 

 اینقدر زجر نميکشيد و این بال

 !سرش نميومد

 .مادرای فوالدزره بوده ها! خدا بيامرزدشولی خدایيش مادرشوهرت از اون  -

آره خدابيامرز واقعاً زن تمامعياری بود. ميتونست بچهها رو بذاره به امون خدا و  -

 بره پی زندگيش و دوباره ازدواج

کنه؛ ولی بهخاطر بچههاش به هر ترفندی که شده همراه بچههاش از ایران خارج 

 .شد

 باهم خوب بشن، مگه نه؟اوهوم! ولی باالخره روزی ميرسه که  -

من هم همينطور فکر ميکنم! پس مورد اول پر پر! بين کارمندای شرکت اکثرا  -

 ...ازدواج کردند بهجز
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 کی؟ -

 ببينم نظرت درمورد پيرمردا چيه؟ -

 !هستی ایندفعه دیگه ميکشمت -

 .ای بابا مگه آقای صالحی چشه؟ تازه پولدار هم هست -

یدم و سمتش حملهور شدم که اون هم با جيغ و داد و فریاد از روی اپن اون ور پر
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 از آشپزخونه فرار کرد. دور مبلها

 :دنبال همدیگه ميدویدیم که باالخره دستهاش رو به نشانه تسليم باال برد و گفت

 !ببخشيد اشتباه از من بود -

 .هردو از فرط خستگی روی مبل ولو شدیم. سرم رو روی شونهش گذاشتم

 صالً تو از چه مردایی خوشت مياد؟ببينم ا -

 .اوم! تابهحال خيلی بهش فکر نکردم -

 !االن فکر کن -

از مردایی که واقعاً مردن، بشه بهشون اعتماد کرد، هميشه بتونن توی سختترین  -

 شرایط بهترین فکرا به سرشون

برسه، با خيال راحت بتونی زندگی کنی، خيالت راحت باشه یه نفر هست که 

 ا عقل و درایت کارا رو پيشهميشه ب

ببره، رفتاراش مردونه باشه، مغرور باشه، اطرافيانش براش اهميت داشته باشن و 

 ...کلی چيزای دیگه

 .به یکباره از جا بلند شد که باعث شد سرم که روی شونهش بود درد بگيره

 چيکار ميکنی وحشی؟ -

 !چرا زودتر به فکرم نرسيد -

 و تکيهگاه؟چی؟ داشتن یه شوهر عاقل  -

 !نه دیوونه! احسان -

 !احسان؟ -

آره دیگه! احسان همونيه که تو ميخوای! ببين احسان هم آدم متشخصيه و سر  -

 کار ميره توی شرکت بهعنوان

وکيل بنده که مورد قبول خونوادهته و هم اینکه تمامی ویژگيهایی رو که تو از یه 
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 !مرد انتظار داری داره

 .ودم رو بهسمت جلو خم کردمروی مبل جابهجا شدم و خ

 منظورت از احسان، پسرخالهته؟ -

 !آره دیگه -

 :با اشتياق فراوون توی چشمهام خيره شده بود و توضيح ميداد
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ببين احسان همونيه که تو ميخوای! یادته اونموقعهایی که مهيار رفته بود و  -

 احساس تنهایی ميکردم و حال و

احسان بود که هميشه مثل یه برادر کنارم بود. حوصلهی کسی رو نداشتم، این 

 بعد هم که باعث شد توی شرکت

کار کنم و بعد از اون هم که این جریانات توی شرکت پيش اومد این احسان بود 

 که با آقای رحيمی تماس گرفت و

کارا رو پيش برد. از همه مهمتر، وقتی که مهيار فکر ميکرد من با کس دیگهای 

 ین احسان بود کهرابـ ـطه دارم ا

 .باهاش صحبت کرد و سوءتفاهمها برطرف شد و به هم دیگه رسيدیم

 .همچنان با چشمهای گردشده نگاهش ميکردم

 .خيلهخب االن بهش زنگ ميزنم -

 .دست بردم و بازوش رو سفت چسبيدم

 !نه تو رو خدا صبرکن -

 چيه؟ -
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 !ممن هنوز مطمئن نيستم که داریم کار درستی رو انجام ميدی -

عزیز دل من! یه لحظه فکر کن. تو دوماه بيشتر فرصت نداری که یه نفر رو  -

 پيدا کنی، خونوادهت رو راضی کنی،

 !ازدواج کنی و حامله بشی! هميناالن هم خيلی دیر شده، درسته؟

گيج بودم، قدرت تشخصيم رو از دست داده بودم، نميدونستم باید توی اون لحظه 

 ينچيکار کنم. فقط سرم رو ب

 .دوتا دستهام گرفتم و کالفه به هستی نگاه کردم

 اکی دیگه؟ -

 .سرم رو به نشونهی نميدونم تکون دادم

 !در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست -

 .گوشی تلفن رو برداشت و شماره گرفت. چند ثانيه بعد شروع به صحبت کرد

 سالم، احوال شریف؟ -

... - 

 !من هم خوبم، به لطف شما -

... - 

 .خوبن، سالم دارن خدمتت -

... - 

 غرض از مزاحمت ميخواستم ببينم که فردا وقت آزاد داری؟ -

... - 
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 .یه کار کوچيک باهات داشتم -
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... - 

 !نه توی شرکت نباشه، خصوصيه -

... - 

 !خوبه۴آره عاليه. پس ميبينمت. ساعت  -

... - 

 .منون خداحافظآره آره، خيلی لطف کردی. سالم به خاله برسون. م -

 .گوشی رو قطع کرد و چشمکی حوالهی قيافهی پریشون و وارفتهی من کرد

این هم از قرار فردا. من گفتم بهم اعتماد کن دیگه. شما دو نفر کنار هم  -

 فوقالعاده ميشيد! وای خداجون دارم

 .ذوق مرگ ميشم

 .نفسم رو با پوف کالفهای خارج کردم که همزمان با صدای آیفون شد

 .آخجون مهيار اومد -

 مگه کليد نداره؟ -

 .داره؛ ولی دوست داره هميشه خودم در رو براش باز کنم -

 !دیوونههای عاشق -

سریع بهسمت در یورش برد. چادر هستی رو برداشتم و سر کردم. از پشت 

 .پنجره نظارگر رفتارهاشون شدم

اخل حياط هستی از عرض حياط با سرعت ميدوید. صدای ریگ و سنگریزههای د

 با هر قدمش توی حياط ساکت

و سرد ميپيچيد. در حياط رو باز کرد و مهيار داخل حياط شد. کيفش رو روی 

 زمين گذاشت و هستی رو توی

 .آغـ*ـوش گرفت، از روی زمين بلندش کرد و دور خودش چرخوند

پردهی پنجره رو پایين انداختم و به عشقشون فکر کردم، چقدر خوشحال بودم که 
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 از اینهمه سختی کنار بعد

همدیگه روزگارشون رو پر از عشق و عالقه ميگذرونن. چقدر زیباست وقتی که از 

 تکتک ثانيههاشون بهخاطر کنار

 !هم بودن لـ*ـذت ميبرن

دوباره به خودم فکر کردم، من کجای این دنيا ایستاده بودم؟ کنار چه آدمهایی؟ 

 با کدوم ویژگی؟ از زندگيم چی

عاً ازدواج کردن یکی از اهداف زندگيم بوده؟ اصالً تا حاال بهش ميخواستم؟ واق

 فکر کرده بودم؟! من بعد از کاری

که کيارش باهام کرده بود، از همهی مردها متنفر شده بودم. هربار که از کنار 

 مرد و زنی رد ميشم با خودم ميگم

ه چشم نه؟ باین یکی چطور از این خانم استفاده ميکنه؟ اون رو به چه چشمی ميبي

 یه وسيله برای خوشگذرونی؟

برای پرکردن وقت آزادش؟ برای کدوم تفریحش سراغ یه دختر رفته؟! و حاال 

 من مجبورم که با یکی از این آدما
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زندگی کنم. حاال باید از خودم بپرسم که این مرد من رو برای چی ميخواد؟! اصالً 

 من رو ميخواد یا نه؟ اصالً 

با من چيه؟ چقدر سخته انتخاب و چقدر سختتره پاسخ به  هدفش از ازدواج

 همهی این سؤاالتی که تا با کسی زیر

 .یهسقف زندگی نکنی به جوابش نميرسی! صدای هستی من رو به خودم آورد
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 .آقامهيار مهمون داریما -

 .قدمشون سر چشم -

 .مهيار و هستی هردو باهم وارد خونه شدن

 من کسب« بفرمایيد»ی خونه پيچيد و صدای گفتن مهيار تو« یااهلل»صدای 

 .اجازهای بود تا پا داخل خونه بذاره

 !سالم -

 !بهبه سالم مبيناخانم! راه گم کردید، سری بهمون نميزنين -

 .اختيار دارید. من که هميشه مزاحمم -

 .ای بابا این چه حرفيه. اینجا خونه خودتونه -

 .صاحبش زنده باشن -

 .هش ميکنمتشکر، بفرمایيد خوا -

 .ممنونی زیر لب گفتم و روی مبل نشستم

 .مهيارجان تا شما لباست رو عوض ميکنی من هم چایی رو ميارم -

 .دست شما درد نکنه خانمجان -

مهيار سمت اتاق خواب رفت، من هم بهسمت آشپزخونه رفتم تا به کمک هستی 

 .شام درست کنيم

*** 

 احسان

مام وجودم گُر گرفته بود. چه فکرایی که از دیشب که هستی بهم زنگ زده بود ت

 توی ذهنم باالوپایين نميشد! با

خودم ميگفتم اگه بفهمم اون مرتيکه دستش به هستی خورده باشه، بالیی به 

 سرش ميارم که مرغای آسمون به
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حالش گریه کنن! نکنه واقعاً کاری کرده؟ نکنه دوباره فيلش یاد هندستون کرده 

 بره، چهباشه و رفته خارج؟ خب 

بهتر! خودم طالقش رو ميگيرم و تا آخر عمر هم نوکریش رو ميکنم. آه خدایا به 

 طالقش راضی نبودم؛ ولی برای

به دست آوردنش هم هرروز فکرها توی سرم روی نمودار سينوسی باالوپایين 

 ميشد. هنوز هم نتونسته بودم با

شدم؛ اما توی اون  ازدواجش کنار بيام. هرچند که خودم باعث به هم رسوندنشون

 لحظه فقط بهخاطر خوشحال

کردن هستی اون کار رو کردم؛ چون دیگه تحمل نداشتم که زجرکشيدنش رو 

 ببينم. اما االن چی؟! واقعاً االن

حالش خوبه؟ االن خوشحاله از زندگيش؟ اگه نباشه چی؟ اگه اذیتش کنه اونوقت 

 .من خودم رو هرگز نميبخشم
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ی در کافيشاپ کوچيک و دنجی که فضای قرمز و مشکی با صدای آویز باال

 داشت؛ ذهنم رو سرو سامون دادم و

به چهرهی زیباش خيره شدم. چقدر زیبا شده بود. مانتو ليمویيرنگی با روسری 

 مدلدار و شلوار مشکی پوشيده بود،

کيفدستی مشکيرنگی رو هم توی دستش گرفته بود. بهقدری محو زیبایيش شده 

 ومی رو کهبودم که خان

همراهش بود اصالً ندیدم! در نگاه اول خانمی چادری رو دیدم که سرش کامالً 
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 پایين بود. هستی با چشم به دنبالم

ميگشت، دستم رو بلند کردم تا من رو ببينه. تا چشمش بهم خورد لبخند 

 دلنشينی زد و چال روی لپش من رو

حویلش دادم. توی خودش غرق کرد. من هم در جوابش همون لبخند رو ت

 دنجترین ميز کافيشاپ رو رزرو کرده

بودم. هستی همراه با همون خانم بهسمت ميز قدم برداشتن. نزدیک که شدن از 

 روی صندلی بلند شدم و همراه با

 .اشاره سر سالم دادم

 :هستی با همان لبخند گفت

 سالم خوبی؟ چه خبر؟ -

 خوبم ممنون. تو خوبی؟ -

ميتونستم بهتر ببينمش نزدیک اومد و همونطور که خانم همراه هستی که االن 

 سرش پایين بود سالم داد. من

هم در جواب سالم سردی دادم و صندلی رو برای هستی عقب کشيدم و خواستم 

 بشينم که هستی با سر اشاره داد

که اون صندلی رو هم عقب بکش. باالجبار اون صندلی رو هم برای همراهش 

 ومی کهعقب کشيدم که با تشکر آر

 .انگار صداش از ته چاه بيرون مياومد نشست

 :همينطور که روی صندلی مينشستم گفتم

 اتفاقی افتاده؟ -

 نميخوای بدونی ایشون کی هستن؟ -

 نيمنگاهی به دختر روبهروم انداختم. با اشاره سر به هستی گفتم که کيه؟
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مایان ن دستش رو پشت سر دختر گذاشت و با صدایی که هميشه مواقع خوشحالی

 :ميشد گفت

ایشون بهترین دوست من و بهتره که بگم خواهر عزیز منه! ویژگی بدی نميتونم  -

 توی وجودش پيدا کنم؛ مگر

 .اینکه خودت بگردی و پيدا کنی

متوجه حرفهاش نميشدم، اصالً دليل کارهاش رو نميفهميدم. همينطور هاجو واج 

 نگاهش کردم که رو بهسمت

 :من اشاره ميکرد ادامه داداون خانم جوری که به 

ایشون هم پسرخاله من و بهتره بگم که برادر و تکيهگاه من توی روزای سختم،  -

 .هرچی بگم از آقایيش کم گفتم
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هنوز هم با تعجب نگاهش ميکردم. یه نگاه به هستی که با شوق ما رو نگاه ميکرد 

 و یه نگاه به همون دخترخانم

ميآورد و من و هستی رو نگاه ميکرد و دوباره با  که هراز گاهی سرش رو باال

 خجالت سرش رو پایين ميانداخت و

تازه متوجه رنگ صورتی روسری و آستين بيرون زده از چادرش شده بودم که 

 !فکر کنم ساقدست بود

 :هستی با همون شوق ادامه داد

 خب احسانجان نظرت چيه برادرم؟ -

اشت درجه عصبانيتم به حدی ميرسيد اخمهام رو توی هم کشيدم. کمکم دیگه د
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 که ميتونستم کل کافه رو به هم

بریزم. از این کار هستی بيشتر عصبی شدم. از روی صندلی بلند شدم و با صدای 

 :بمی گفتم

 !هستی یه لحظه بيا بيرون، باید باهات صحبت کنم -

 .دنگاه هستی تغيير پيدا کرد و اون دختر سرش رو بيشترتوی سـ*ـينهش فرو بر

بهطرف در خروجی کافيشاپ رفتم و هستی هم به دنبالم اومد. بهمحضاینکه پام 

 به خارج از کافه رسيد و هستی

 :رو جلوی خودم دیدم با عصبانيت غریدم

 ميشه لطفاً توضيح بدی این مسخرهبازیا چيه؟ -

به نگاه پر از ناراحتی هستی خيره شدم و یادم اومد که صدام رو خيلی باال بردم. 

 فه دستی توی موهام کشيدم وکال

 .دوباره نگاهش کردم

 !ميشنوم -

من فکر کردم که تو و مبينا برای همدیگه ساخته شدید؛ اون دختر خوبيه و تو  -

 هم مثل اون. اون به کمک احتياج

داره، دختر خيلی خوبيه. نميخوام که انتخاب اشتباهی انجام بده و زندگيش تباه 

 .بشه

ندی باال آورده و االن من باید این وسط قربانی بشم مسخرهست! البد یه گ -

 آره؟! تو اصالً من رو ميبينی؟اصالً

درکم ميکنی؟ از دیشب که زنگ زدی فکرم هزار جا پر کشيده که نکنه مشکلی 

 برات پيش اومده... نکنه... اوه

 ...خدایا اصالً باورم نميشه که االن
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فکرش رو هم نميکردم که اینقدر ميشه لطفاً بذاری من هم حرف بزنم؟ اصالً  -

 !راجع به آدما زود قضاوت کنی

نهخير اون باید ازدواج کنه تا بتونه از مرگ نجات پيدا کنه، اون هم فقط تا دوماه 

 دیگه! نميتونست به خونوادهش

بگه؛ چون قلب مادرش ضعيفه. فقط به من اعتماد کرده و از من کمک خواست. 

 دچون دختر خوبيه، من هم پيشنها

کردم که شما همدیگه رو ببينيد که اگه از هم خوشتون اومد باهم ازدواج کنيد. 

 حاال هم اشتباه از من بوده! فکر

 !ميکردم که مثل هميشه ميتونم روی کمکت حساب کنم. معذرت ميخوام

 .برگشت که بره، دستم رو به دیوار زدم و تنم رو به دستم تکيه دادم

 !هستی -
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 .نگشتایستاد؛ اما بر

من که نميتونم همينطوری ازش خوشم بياد، من اصالً چيزی درموردش  -

 !نميدونم

برگشت و به چشمهام خيره شد. هنوز هم حس ناراحتی رو توی صورتش می 

 .دیدم

 .من هم نگفتم هميناالن! ميتونيد باهم حرف بزنيد و بيشتر آشنا بشيد -

 :فتمجلوی سرم رو با انگشت دستم خاروندم و با تأمل گ

 !باشه قبول -
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نميخوام از سر اجبار این کار رو بکنی یا بهخاطر من باشه، ميخوام که به  -

 .خواست خودت باشه

 .من اگه بخوام کاری رو انجام ندم انجام نميدم -

 .سرش رو تکون داد و وارد کافيشاپ شد

م تهمچنان ایستاده بودم و به حرفی که زده بودم فکر ميکردم. واقعاً چطور تونس

 !قبول کنم؟

منی که تا به االن فقط زندگيم رو با هستی ميدیدم و بعد از ازدواجش به خودم 

 قول داده بودم که دیگه هرگز به

فکر ازدواج نيفتم؛ حاال بهش گفته بودم که برای ازدواج ميخوام با دوستش آشنا 

 شم؟ اوه خدایا چرا قبول کردم؟

تونم خواستهای رو که ازم داره نپذیرم! شاید بهخاطر هستی بود، بهخاطر اینکه نمي

 اما ميگفت که دوست

صميميشه، یعنی از این طریق ميتونم بهش نزدیک بشم؟ یعنی اینطور ميتونم 

 بيشتر هستی رو ببينم، بيشتر

 ...کنارش باشم و اگه مشکلی براش پيش اومد کمکش کنم و یا شاید بتونم

 گفتم اگه واقعاً اینطور باشه کهاما ته دلم کسی ميگفت اون دختر چی؟ به خودم 

 هستی ميگه، من دارم در حقش

لطف ميکنم و نميذارم که بميره؛ پس توی این لحظه به فکر عشق و عاشقی 

 !نيست و فقط ميخواد زنده بمونه

نفس عميقی کشيدم و وارد کافيشاپ شدم. هستی کنار همون دختر نشسته بود و 

 باهم صحبت ميکردن. وقتی

م صحبتشون رو قطع کردن و هستی به چهرهم لبخند زد. روی نزدیکشون رسيد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 56 صفحه  

 

 صندلی نشستم و این بار با جزئيات

 .بيشتر بهش نگاه کردم

چهرهش بيتفاوت بود، همراه با کمی ناراحتی. ترکيب اجزای صورتش به هم 

 مياومدن؛ دماغ کوچيک و قلمی،

 ...چشمهای مشکيرنگ و پوست سفيد و لبهای

 .راندازی دختر بيرون آوردصدای هستی من رو از ب

خب دیگه، من فکر ميکنم که باید برم به کارام برسم. شما هم ميتونيد درمورد  -

 مشکالت سيـاس*ـی کشور

 .باهم صحبت کنيد

چشمکی زد و از روی صندلی بلند شد. دختر با چشمهاش از هستی ميخواست که 

 !تنهاش نذاره

 :هستی به دختر نگاه کرد و گفت

32 
 

 

 

اجان، اگه پسرخالهم اذیتت کرد ميتونی از روشای زدن مخصوص خودت مبين -

 !استفاده کنی

لبخندی زد و صندلی رو عقب کشيد و از من و خانومی که تازه متوجه شده بودم 

 اسمش مبيناست خداحافظی کرد و

 .ازمون دور شد

 !مات به دختر روبهروم ميکردم. چه آشنایی عجيبی

 .شکوندمسکوت آزاردهندهی بينمون رو 
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 .من خيلی شوکه شدم! هستی قبلش با من صحبت نکرده بود -

 :همونطور سرد و بياحساس صحبت کرد

 .اشتباه از من بود، این وظيفه من بوده که توضيح بدم -

 .شونهای باال انداختم و دستهای گرهشدهم رو روی ميزگذاشتم

ن چه مورد مفکر ميکنم باید خودم رو بيشتر معرفی کنم! نميدونم هستی در -

 چيزایی بهتون گفته؛ اما فکر

 .ميکنم که خودم بهتر ميتونم این کار رو انجام بدم

 :سـ*ـينهای صاف کردم و ادامه دادم

ساله، وکيل پایه یک دادگستریم و حدود یه سالی ميشه ۲۳من احسان ایرانی،  -

 که توی شرکتی که االن هستی

رادو سفيدرنگ دارم، فعالً خونه مدیر داخلی اونه مشغول به کارم. یه ماشين پ

 مستقلی ندارم و نظر خونوادهم اینه که

چون برادرم بهخاطر شغلش جنوب زندگی ميکنه، من باید طبقه دوم خونه 

 خودشون زندگی کنم. پدرم یه کارخانه

کوچيک پوشاک نزدیک کرج داره و مادرم خونهداره. کالً چهارتا خواهر و 

 رگبرادریم. برادرم امير بچهی بز

خونوادهست که یه سالی ميشه ازدواج کرده. من بچه دوم خونوادهم، آیدا 

 ۷۱خواهرم بچه سوم خونوادهست و تقریباً 

سالشه و برادر کوچيکم اميد که االن شش سالشه؛ اما باید بگم که نسبت به 

 !سنش از من هم بهتر ميتونه مخ بزنه

نم، م دارم چيکار ميکخندید که باعث شد صورتش زیباتر دیده بشه. نميدونست

 مثل یه بازی بود برام، انگار جزء
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یکی از تفریحاتم بود. بهنظرم خيلی هم بد نبود، ميتونستم خودم رو از این زندگی 

 سرد و احمقانهای که برای خودم

 .درست کردم خالص کنم

 !خب شما از خودتون بگيد -

ر نگاه اول مشکی سرش رو کمی باال آورد. حاال چشمهای قهوهای تيرهای رو که د

 .دیده ميشد، به نگاهم گره زد

سریع سرش رو پایين انداخت. گونههاش گل انداخته بود. رفتارش برام عجيب 

 بود. تابهحال دختری اینهمه

خجالتی ندیده بودم. همهی افراد اطرافم تا حد زیادی خودشون رو بهم نزدیک 

 ميکردن؛ بهخصوص

 !هستی به سراغشون رفتم دوست*دخترهام که البته بعد از ازدواج
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سالمه، پرستاری ميخوندم و االن دارم طرحم رو توی 24من مبينا رفيعی هستم؛  -

 بيمارستان ]...[ بخش اطفال

ميگذرونم. تنها فرزند خونواده هستم. پدرم اصالتاً بختيارین که یه شيرینيپزی 

 دارن و مادرم اصالتاً اصفهانين و

کنن! خونه کوچيکی توی .].[. داریم و حدود شيش توی مزون لباسعروس کار مي

 .سالی ميشه که به تهران اومدیم

یه تای ابروم رو باال انداختم، توی دلم به انتخاب هستی خندیدم. خيلی ممنون از 

 این انتخابت! االن خونوادهی من
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چطور ميتونن این عضو جدید خونواده رو با این شرایط بپذیرن؟ عروس بزرگ 

 درش استاد دانشگاه وخونواده ما

 .پدرش بزرگترین جراح شهر بود

هيچ حسی به آدم روبهروم نداشتم، حتی ازش متنفر هم بودم. شاید بهخاطر تيپ 

 و قيافهش بود، شاید بهخاطر

خونوادهش، شاید بهخاطر اجباری که بهخاطر هستی داشتم. هرچی که بود ازش 

 بدم مياومد؛ اما باید باهاش اتمام

 .حجت ميکردم

 چرا ميخوای با من ازدواج کنی؟ -

 .تلخ خندید و سرش رو باال آورد

نميدونم هستی براتون تعریف کرده یا نه! من یه غده داخل شکمم دارم که به  -

 گفتهی دکتر باید تا حداکثر سه

ماه دیگه جراحی بشم؛ اما بهخاطر حساسيتم نسبت به داروهای بيهوشی، خيلی 

 ودبرام خطرناکن و امکان فوت وج

داره. تنها راهحلش ازدواج و بعد از اون باردارشدنه. به خونوادهم چيزی نگفتم؛ 

 چون قلب مادرم مشکل داره و استرس

براش مثل سم ميمونه. فقط هستی در جریان بود که ایشون هم شما رو بهم 

 .معرفی کرد

ید هر اابرویی باال انداختم. مردد بودم، نميدونستم حرفم رو بزنم یا نه! بههرحال ب

 .حرفی هست هميناالن زده بشه

 :سرفه کوتاهی کردم و گفتم

 !اجازه بده باهات صریح باشم -
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 .سرش رو به نشونه البته تکون داد

 :روی صندلی جابهجا شدم و مصمم گفتم

من هنوز آمادگی برای ازدواج ندارم. یعنی بهخاطر اتفاقی که توی زندگيم افتاده  -

 نميتونم دیگه هيچ زنی رو

شبخت کنم؛ چون دلم جای دیگهایه! اما از طرفی چون برای هستی خيلی خو

 احترام قائلم و دوست ندارم خواستهش

 ...روی زمين بمونه

یهدفعه صورتش از فرط عصبانيت قرمز شد. از روی صندلی بلند شد و با صدای 

 :آروم ولی عصبی غرید

 کاری به خرجآقای محترم! نيازی نيست بهخاطر آدمی که نميشناسيدش فدا -

 بدید و منت سرش بذارید. شما هيچ

اجباری برای انجام این کار ندارید. این وسط کسی که مجبوره تن به این کار بده 

 !و تا آخر عمرش خفت بکشه منم

 .از ميز فاصله گرفت که با صدام ازش خواستم که بایسته
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 !خانم رفيعی -

 .رهش بهشدت عصبی بودایستاد و به پشت سرش نگاه کرد، هنوز هم چه

درسته، من مجبور نيستم که این کار رو انجام بدم. منتی هم سرتون نميذارم؛  -

 اما ميتونيم باهم یه قراردادی

 !داشته باشيم که هم شما به خواستهتون برسيد، هم من
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 !متوجه خواستهی شما نميشم -

این یه  شدم اشاره کردم که روی صندلی بشينه. با تردید باالخره نشست. مجبور

 مورد رو دروغ بگم، البته تا حدودی

 .هم حقيقت داشت؛ ولی خواستهی اصلی من نبود

خونوادهی من مدتی هست که ازم ميخوان ازدواج کنم و تشکيل زندگی بدم و  -

 اگه زودتر اقدام نکنم خودشون یه

 منفر رو برام انتخاب کنن. حاال که شما هم مجبورید ازدواج کنيد، ميتونيم باه

 .تشکيل خونواده بدیم

به تکيهگاه صندلی تکيه داد و آه کوتاهی کشيد و به نقطهای خيره شد. بعد از 

 :چند ثانيه سکوت گفت

 !موافقم -

البته همونطور که قبالً گفتم هيچ عالقهای به ازدواج ندارم، فقط در یه صورت  -

 .ميتونم این کار رو بکنم

 !چی؟ -

ش بشه اجازه ميدم که توی زندگيم بمونی. مثل من تا زمانی که بچهت یه سال -

 یه همسر فداکار سرکار ميرم و

خرج تو و بچهت رو ميدم؛ اما بعد از یهسالگی بچهت برام فرقی نميکنه که توی 

 چه شرایطی هستی یا هر چيز

دیگه، باید از زندگيم بری بيرون، از هم طالق ميگيریم! تو از مرگ فرار ميکنی و 

 از طرف به بچهت ميرسی و

دیگه خونوادهی من هم پاپيچ من نميشن و بعد از طالقمون ميتونم یه زندگی 

 مستقل که االن نميتونم داشته
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 .باشم پيدا کنم

رنگ چشمهاش روشنتر شد، شاید هم براقتر شد، شاید هم اشک توی چشمهاش 

 .جمع شد

سرش رو پایين انداخت، دستهاش رو که لرزش خفيفی داشتن از روی ميز 

 اشت و روی پاهاش گذاشت. سرشبرد

رو کامالً توی سـ*ـينهش فرو بـرده بود. منتظر شنيدن جواب بودم؛ اما هيچ 

 .عکسالعملی ندیدم

 !خب؟ نظرتون چيه؟ -

همونطور که سرش رو پایين گرفته بود از روی صندلی بلند شد، کيفش رو روی 

 :شونهش جابهجا کرد و آروم گفت

 .ر ميدم. خداحافظفکرام رو ميکنم و بهتون خب -

 .کارت ویزیتم رو از توی جيب کتم بيرون آوردم و بهسمتش گرفتم

پس باهام تماس بگيرید. درضمن نميخوام کسی از این موضوع قرارداد و طالق  -

 باخبر بشه؛ حتی هستی. بين

 !خودمون ميمونه دیگه؟
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ه ه کردم کسری تکون داد و دور شد. رفتنش رو نظارگر بودم. به گارسون اشار

 بهسمتم اومد و سفارش کاپوچينو

 .دادم. دستهم رو توی هم گره زدم و پشت گردنم گذاشتم

زندگيم چقدر بيهدف و بيمصرف بود. همهی زندگيم فقط یه چيز شده بود؛ 
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 رسيدن به هستی، دیدن هستی، اسم

 . ...هستی، هستی، هستی

اشم کار خوبی داشته بهميشه به این فکر ميکردم که اگه بتونم خونه، ماشين و 

 ميتونم به هستی برسم؛ اما وقتی

همهی این چيزها رو به دست آوردم که هستی عاشق شده بود؛ عاشق مردی که 

 شب عروسی ترکش کرد. همهی

فکرم هستی شده بود که حالش خوب نيست و همه بر این باور بودن که 

 افسردگی گرفته؛ اما من همچنان دوستش

ز اعماق وجودم که با هر بار دیدن اون حالش قلبم چنان داشتم. دوست داشتنی ا

 فشرده ميشد که احساس مرگ

ميکردم. توی شرکت، همهی هوش و حواسم پيش هستی بود، نميتونستم درست 

 روی چيزی تمرکز کنم. وقتی

متوجه شدم که شرکت به برنامهنویس نياز داره بهش پيشنهاد دادم که توی 

 هترینشرکت کار کنه. قبول کرد و ب

کارمند شرکت شد؛ اما... اما از اون جایی که هميشه از چيزی که ميترسی زودتر 

 سراغت مياد، کسی که ازش نفرت

داشتم وارد زندگيمون شد، هستی رو از من گرفت، ازدواج کردن و حاال هستی 

 زن متأهليه که نميدونم زندگيش

م، حتی نميتونم یه خوبه یا نه؛ اما من همچنان بهش عالقهمندم. من دوستش دار

 درصد هم از فکر کردن بهش

دست بردارم. آره من یه دیوونهم که همهی زندگيش شده یه آدم. من به قلبم 

 قول دادم که تا ابد به نام هستی
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 !بزنمش و این کار رو ميکنم

*** 

 مبينا

صبح دختر گلم بهخير! پاشو ببين بابات چه نيمرویی درست کرده، انگشتات رو  -

 .ميخوری هم باهاش

 .پتوم رو روی سرم کشيدم

 .بابا بذار بخوابم. دیشب درست نخوابيدم -

 !پاشو صبحونهی خانوادگيمون رو بخوریم دیگه، خودت رو لوس نکن -

بوی تخممرغ مياومد. پتو رو کنار زدم و با دیدن صورت خندون بابا سر شوق 

 اومدم و با دیدن ماهيتابهی توی

 .دستش شوکه شدم

 به این زودی با ماهيتابهی تخممرغ وایسادی باال سر من؟ بابا، صبح -

 .آره ببين چه نيمروی خوشگلی شده، پاشو دیگه -

 .بابا سر جدت دست از سر کچلم بردار -

فرزاد نيستم اگه بذارم بخوابی! با جون و دل برات نيمرو درست کردم، حاال  -

 !خانوم ميگه نميام
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موهای ژوليده، دماغ بادکرده و چشمهای  دستم رو گرفت و بلندم کرد. با

 .ورمکرده روی تخت نشستم

 .زود بيا ما منتظریم -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 65 صفحه  

 

 !چه صبح زیبایی -

از تخت جدا شدم و بهسمت روشویی رفتم. از قيافه خودم وحشت کردم. چند 

 مشت آب به صورتم زدم، موهام رو با

 !کش بستم و بهسمت سفرهی پهن شده روی زمين رفتم

 :ومد که غر ميزدصدای مامان ميا

 اَه فرزاد حالم رو به هم زدی، چرا پنير رو انداختی توی چای؟ -

 .وا مگه از قصد انداختم، خب از دستم افتاد -

 .یه امروز رو خواستی یه کاری انجام بدیا -

بشکنه این دست که نمک نداره! همهش بشور و بساب؛ حاال خانوم ميگن بلد  -

 .نيستی کار کنی

رم، تا حاال دستت به مایع ظرفشویی هم خورده که واسه من بشور قربون خدا ب -

 !و بساب کنی؟

 همين تخممرغی رو که برات پختم نميبينی؟ -

 !آهان همينی که شور شده؟ -

 .سر سفره نشستم و سالم بلندی کردم

 :بابا با لبخند گفت

 سالم به دختر گلم، بيا تو بخور ببينم خدایيش این تخممرغ شور شده؟ -

مهای از تخممرغ گرفتم و توی دهنم گذاشتم. خدایيش شور بود؛ ولی دخترا که لق

 هيچوقت پشت باباشون رو خالی

نميکنن. با دستم عالمت عالی رو نشون دادم و همونطور که لقمه رو بهزور پایين 

 :ميدادم گفتم

 !وای بابا عاليه، دستت درد نکنه خيلی خوشمزهست -
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 .لقه کرد و من رو توی آ*غـ*ـوشش کشيدبابا دستش رو دور شونهم حـ*ـ

 !ای قربون دختر گلم برم -

 :مامان گفت

 !به روباه ميگن شاهدت کيه، ميگه دمم -

 :بابا در گوشم گفت

 !خودش بلد نيست غذا بپزه، روی دستپخت من ایراد ميذاره -

 :پقی زدم زیر خنده که مامان کارد پنيری رو سمتمون گرفت و گفت

 !وتا پدر و دختر ها؟ ها؟چی ميگين شما د -
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 :بابا رو به مامان گفت

اِ خانم گلم چرا عصبانی ميشی؟! من داشتم ميگفتم که مامانت امروز خيلی  -

 !خوشگل شده

 .مامان چاقو رو زمين گذاشت

 !البته در اینکه من خوشگلم شکی نيست -

 .لحنش تغيير کرد

 .ولی من اگه تو رو نشناسم که سپيده نيستم -

داشتن چنين خونوادهای احساس غرور ميکردم و بههيچوجه دوست نداشتم که از 

 از دستشون بدم. اونقدر برام

عزیز بودن که نخوام لحظهای رو بدون اونها سر کنم. بغضم گرفت؛ از بازی 

 روزگار، از اینکه باید بهاجبار ازشون
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ی غریبهای زندگجدا شم، از اینکه باید این دوری رو تحمل کنم، از اینکه باید با 

 کنم که هيچ حسی بهم نداره و

هيچوقتِ هيچوقت نميتونه ذرهای جای پدر و مادرم رو برام پر کنه! بغضم داشت 

 خفهم ميکرد، غرورم اجازه

 :نميداد که اشکم جاری بشه. با صدای بغضدارم گفتم

 !مامان، بابا -

ریهم گ هردو بهسمتم برگشتن. جرئت نداشتم بهشون نگاه کنم؛ وگرنه قطعاً

 ميگرفت. سرم رو بيشتر پایين انداختم

 .و با قاشق چای رو هم زدم

 .من باید یه چيزی رو بهتون بگم -

 :مامان متعجب گفت

 چيزی شده؟ -

خجالتزده بودم. قبالً هم این موضوعها رو به مامان ميگفتم؛ اما هميشه از بابا 

 .خجالت ميکشيدم

ا کار ميکنه، پسرخالهش که اونج دیروز که رفته بودم شرکتی که هستی توش -

 وکيله من رو دید و ازم خواست که

 !شماره بابا رو بهش بدم برای... برای خواستگاری! من هم دادم، ببخشيد

نميدونستم عکسالعملشون چيه؛ چون سرم رفتهرفته بيشتر توی سـ*ـينهم فرو 

 .ميرفت

 :مامان گفت

 !تهش در اومد خب دیگه ول کن اون استکان رو، از بس همش زدی -

لبخند روی لبم رو جمع کردم. از پای سفره بلند شدم و با حالت خجالتزدهای 
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 بهسرعت سمت اتاق رفتم و در رو

 .بستم

پشت در ایستادم و به حاالت خودم خندیدم؛ اما یادم اومد که توی چه وضعيتيم؛ 

 یادم اومد که دیشب بعد از اینکه

درستی انجام ميدم یا نه، متوجه شدم که  کلی با خودم کلنجار رفته بودم که کار

 درواقع من هم همين رو ميخوام،
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فقط بچه به دنيا بيارم و از مرگ خالص بشم و بعد فقط با فرزندم زندگی کنم. 

 هيچ کجای این معادله، ایکسی به

نام شوهر وجود نداشت؛ پس برای من هم پيشنهاد خوبی بود و این شد که بهش 

 .زنگ زدم

ی در سر خوردم و پایين نشستم. زانوهام رو توی بـغـ*ـلم گرفتم و اشک از رو

 ریختم. نميخواستم به این فکر کنم

که بعد از یه سال تکليف من و بچهای که قربانی من شده چی ميشه! نميخواستم 

 به این فکر کنم که بعد از طالق

برام  یه سال چی به سر مادرم مياد. نميخواستم فکر کنم که چه اتفاقی توی این

 !ميافته

 .فقط به حال خودم غصه خوردم که چرا باید از خونوادهم دور بشم

*** 

روسری گلدار سفيد با گلهای ریز آبيرنگ رو مدلدار دور گردنم بستم، تونيک 
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 آبيرنگم رو پوشيده بودم و آرایش

مالیمی روی صورتم نشسته بود. چادر رنگی گلدار کرمرنگم رو از روی صندلی 

 .شتم و بهسمت هال رفتمبردا

مامان روی مبلهای صورتيرنگمون نشسته بود و کوسن سفيدرنگش رو هم توی 

 دستش گرفته بود. بابا هم

کنارش روی مبل نشسته بود. روی مبل روبهروشون نشستم. سرم رو پایين 

 انداخته بودم و با نوک پا به تاروپود قالی

بينمون شکسته شد. مامان  ضربه ميزدم. با شنيدن صدای زنگ آیفون، سکوت

 چادر گلدارش رو سر کرد و بابا

آیفون رو جواب داد. من هم کنار مامان ایستادم. چند ثانيه بعد صدای هستی 

 .اومد

 .عمو سعيد این یکی واحدشونه بفرمایيد -

با چند ضربه به در و باز شدن در توسط بابا، اول خانم ميانسال و خوشقيافهای که 

 يرنگیمانتوی بلند مشک

پوشيده بود و روسری کرمرنگی به سر داشت و تارهایی از موهای دکلرهشدهش 

 رو از روسریش بيرون انداخته بود،

وارد شد. پشتسر اون هم مرد ميانسالی با کتوشلوار سورمهای و بلوز سفيدرنگ از 

 در داخل شد که چهرهی جذاب

که توی زندگی  و گيرایی داشت. بهنظر مرد سالخورده و جاافتادهای مياومد

 تجربه زیادی کسب کرده. بعد از اون

هم هستی با لبخند پهن روی صورتش وارد شد، مانتو آبيرنگش رو با شلوار و شال 

 سفيدرنگی پوشيده بود. پشت
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ساله ميزد بههمراه پسربچهای ۷۱- ۷۱سرشون هم دختر کمسنوسالی که حدوداً 

 موفرفری وارد شدن. بعد از اون

 .ا دستهگل و شيرینی بزرگی وارد شدهم احسان همراه ب

بابا با آقای ميانسالی که فکر ميکنم پدر احسان بود دست داد و روبوسی کرد. 

 خانوم ميانسال هم با مامان

روبوسی کرد و بعد هم به من دست داد و توی یه نگاه از سرتاپای من رو برانداز 

 کرد. هستی جلو اومد و به بابا

 .و من رو توی بغـ*ـل گرفت سالم کرد، مامان رو بوسيد

 سالم دوست عزیزم، زنداداش آینده، احوالت چطوره عروسخانوم؟ -

 :با حرص توی آ*غـ*ـوشم محکم گرفتمش و زیر گوشش گفتم

 !عروسخانوم و کوفت -
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 !آخی خجالت ميکشی؟ خواستگاری که خجالت نداره، بعداً باید خجالت بکشی -

م که چشمهاش رو روی هم گذاشت و با لبخند از زیر چادر نيشگونی ازش گرفت

 :زورکی گفت

 !حداقل شب خواستگاری خودت رو نشون نده -

از توی آغـ*ـوش هم بيرون اومدیم. به مادر احسان سالم دادم، اون هم در 

 جواب سالمی داد. با اشاره و تعارفات

ن و مامان، پدر و مادر احسان و هستی روی مبل نشستن. خواهر احسان هم با م

 مامان دست داد و با سالم و
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احوالپرسی روی مبل نشست. کوچولوی موفرفری بانمک هم بهسمتم اومد و 

 :گفت

 !شما باید دوست آبجی هستی باشيد -

 :دستم رو روی سرش کشيدم و گفتم

 .شما هم باید داداش کوچولوی هستی باشيد -

ليهای ميزبان بابا کنار پدر احسان روی مبل نشست. من و مامان هم روی صند

 نشستيم. اول از همه سالم و

احوالپرسيها شروع شد و بحث سمت شغل بابا و پدر احسان کشيده شد، بعد از 

 اون صحبتهای اقتصادی که

 .معموالً بين آقایون مرسومه. با جمله بابا فضا کمی رسميتر شد

 خب آقای ایرانی شغل شما چيه؟ -

 :ونهش گفتاحسان روی مبل جابهجا شد و با صدای مرد

من وکالت خوندم و درحالحاضر وکيل پایه یک دادگستری هستم. شانس  -

 بزرگی که توی زندگيم داشتم این بود

که توسط یکی از دوستانم به شرکتی معرفی شدم که به دنبال وکيل جوون و 

 مسئوليتپذیری بودن. رئيس شرکت

ی ميشه که توی من رو دیدن و از من خوششون اومد و االن حدود یه سال و نيم

 .شرکت مشغول به کارم

 :بابا سری تکون داد و در جواب گفت

 !موفق باشی -

 .و احسان متواضعانه تشکر کرد

مامان زیر گوشم گفت که برم چایی بيارم. از روی صندلی بلند شدم، چادرم رو 
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 سفت گرفتم و بهسمت آشپزخونه

ر يکردم که هستی کنارفتم. چایی داخل قوری رو روونه استکانهای کمر باریک م

 :گوشم گفت

 !اینقدر خوشگل نميکردی، دل این پسرخاله من برات رفت -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .هستی من استرس دارم. ميترسم که همهچی درست پيش نره -

 !نه عزیزم، به اميد خدا که همهچی خوب پيش ميره. توکل به خدا کن -

 !ومده، خيلی بد نگاهم ميکنهميگما فکر کنم خالهت زیاد از من خوشش ني -
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 .نه اخالق خالهم همينجوریه، خيلی زود با کسی صميمی نميشه. نگران نباش -

 .خيلهخب بيکار نباش، شيرینيا رو توی ظرف بچين -

 :همزمان که شيرینيها رو داخل ظرف ميذاشت گفت

 !عروس هم اینقدر پررو، نوبره واال -

ردم و سينی به دست از آشپزخونه بيرون سری تکون دادم، چادرم رو درست ک

 اومدم. هستی هم پشت سرم با ظرف

 .شيرینی همراه شد

با ورودم صحبتشون قطع شد و همهی سرها بهسمتم چرخيد. اول سينی چای رو 

 بهسمت پدر احسان گرفتم که با

تعارف به بابا باالخره استکان رو برداشت و تشکر کرد. روبهروی مادرش ایستادم 

 .خم شدم تا چای رو بردارهو کمی 
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با کمی تعلل استکان رو برداشت، یه حبه قند هم از داخل قندون برداشت و 

 تشکر کرد. سينی چای رو سمت احسان

گرفتم، نگاهش پشت سرم بود، با تعارفی دوباره نگاهش رو به استکان داخل 

 سينی دوخت و با لبخندی کش اومده

سينی چای رو بعد از گرفتن جلوی  تشکر آرومی کرد و استکان رو برداشت.

 خواهرش و مامان و بابا روی ميز

گذاشتم و نشستم. نشستن من و هستی باهم همزمان شد. به چهرهی خندونش 

 .نگاه کردم و ته دلم روشن شد

 :مادر احسان بهم رو کرد و گفت

 خب دخترم شما از خودت بگو. داری درس ميخونی؟ -

 :رومی که تهمایهی استرس داشت گفتمچادرم رو درست کردم و با لحن آ

پرستاری خوندم و درحالحاضر توی بخش اطفال بيمارستان طرحم رو  -

 .ميگذرونم

چهرهی مادر احسان تغيير کرد، دستش رو روی دستهی مبل گذاشت و دوباره 

 :پرسيد

 چند سالته؟ -

.24 - 

 !آقای رفيعی اجازه ميدید باهم صحبت کنن؟ -

 :بابا گفت

 .البته -

 :س رو بهسمت من گفتسپ

 !مبيناجان اتاق رو به آقای ایرانی نشون بدین -
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به مامان نگاه کردم، چشمهاش رو به معنای باشه روی هم گذاشت. با چشم 

 گفتنی از روی مبل بلند شدم و

بهسمت اتاقم رفتم. دم در ایستادم تا احسان بياد. با اشاره دست تعارف کردم که 

 شد ووارد اتاق بشه. وارد اتاق 
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روبهروی پنجرهی اتاق ایستاد. در رو پشت سرم روی هم گذاشتم و منتظر نگاه 

 کردم. بهسمتم برگشت، دستهاش

رو پشت کـ*ـمرش به هم گره داده بود، کتوشلوار مشکيرنگش روی تنش 

 .نشسته بود

 .اتاق زیبایی داری -

 .ممنون -

 :به صندلی اشاره کردم و گفتم

 .بفرمایيد بشينيد -

 .شکری کرد و نگاهش روی عکس چسبيده به دیوار آقا خيره موندت

 بهنظر مذهبی ميای! البته دوست هستی باید مثل خودش باشه دیگه نه؟ -

سری تکون دادم و این بار تونستم اجزای صورتش رو بهتر ببينم، موهای بور 

 پرپشت و چشمهایی که رنگ خاصی

ن رو تشخيص بدم. روی تخت داشت، البته از این فاصله نميتونستم رنگشو

 نشستم و بهش خيره شدم. رفتاراش

برام جالب و عجيب بود، روبهروی قفسهی کتابهام ایستاد. طبقه اول رو نگاه کرد، 
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 انگشت اشارهش رو روی

 :صحافی کتابها ميگذاشت و اسمشون رو ميخوند

 ...من زندهام، دختر شينا، دا، ارميا و -

 !پس رمان هم ميخونی -

 !رمانی نه هر -

 .سری تکون داد و بهسمتم برگشت

 .اینجا اصالً شبيه به اتاق یه خانم پرستار نيست -

 !مگه اتاق یه پرستار باید چطور باشه؟ -

 .آخه همهی دکتر و پرستارا هميشه یه گوشی پزشکی همراشونه -

 :لبخند محوی زدم گفتم

 !من هم دارم -

 قایمش کردی؟ -

 .رو بيرون آوردم بهسمت کمدم رفتم و کيف پزشکيم

 .نه اینجاست -

 چه جالب! اونوقت ميشه االن فشارخونم رو چک کنی؟ -

 !االن؟ -

 .آره، هيجانات امشب زیاد بوده؛ فکر کنم فشارم افتاده -
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ابرویی باال انداختم. خوبه خواستگاری دختری اومدی که از قبل باهاش قرار 

 گذاشتی که طالقش ميدی؛ وگرنه
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 !دار فانی رو وداع ميگفتی درغيراینصورت

روی تخت نشستم و زیپ کيف رو باز کردم، گوشی پزشکی و دستگاه فشارسنج 

 رو ازش بيرون آوردم. احسان

 .صندلی چرخدار روبهروی ميزم رو کنار تخت گذاشت و روش نشست

دکمهی آستين پيراهنش رو باز کرد و آستينش رو بهسمت باال تا زد. نميدونم 

 ميایستاد. اینجورچرا قلبم داشت 

موارد برای یه پرستار کامالً عادیه؛ ولی در اون لحظه هر بار از خجالت سرم رو 

 بيشتر پایين ميانداختم و لبم رو به

دندون ميگرفتم. صداش باعث شد که سرم رو باال بيارم و نگاهم توی نگاهش 

 .گره بخوره

 فکر ميکنی االن دارن درمورد ما چه فکری ميکنن؟ -

ر چيز فکر کنن، مطمئناً یه درصد هم به ذهنشون خطور نميکنه که من به ه -

 .دارم فشار شما رو ميگيرم

لبخند قشنگی روی صورتش نشست. سرم رو پایين انداختم. دستگاه فشارسنج رو 

 دور بازوش بستم و گوشی

 .پزشکی رو زیر فشارسنج قرار دادم

 خب چی شد؟ -

 .هفشارتون نيفتاده، بلکه باال هم رفت -

 !واقعاً؟ -

 .بله، حد معمولش هشت روی دهه؛ ولی شما االن ده روی دوازدهيد -

 یعنی خيلی بده؟ -

 .خيلی نه؛ ولی از حد معمولش باالترین -
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 .دستگاه رو جمع کردم و داخل کيف گذاشتم

 !االن باید درمورد چی صحبت کنيم؟ -

زندگی کنيم بهتره درمورد این یه سال و خردهای که ميخواهيم کنار هم  -

 صحبت کنيم. فکر کنم یه سری

 .مواردی هست که هردو باید قبلش به هم متذکر بشيم

 .اوه البته، مثالً اینکه کاری به کار هم نداشته باشيم -

 .یه تای ابروم رو به معنی یعنی چی باال انداختم

من روی این قضيه خيلی حساسم که کسی کاری به کارم نداشته باشه. از چک  -

 مداوم بدم مياد. بهتره تویشدن 

 .این مدتی که مجبوریم کنار هم باشيم کاری به من نداشته باشيد

 این قضيه متقابل هم هست دیگه؟ -
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خب درمورد شما یکم متفاوته؛ بههرحال بعد از ازدواج شما یه جورایی ناموس  -

 من حساب ميشيد، باید مراقبتون

 .باشم

ت، فکر ميکردم که به این جور چيزا توجهی ته دلم قنج رفت برای این حمای

 نميکنه؛ ولی انگار همونطور که

 .هستی ميگفت ميتونه تکيهگاه خوبی باشه

 :شونهای باال انداختم و گفتم

 !هرچند که یهکم خودخواهيه ولی قبول -
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 مهریه چی؟ -

مطمئن باشيد که خانوادههامون هر چيزی که تعيين کنن برای من فرقی  -

 !نميکنه

 .وهوم، خوبها -

 .فقط یه چيز دیگه -

 !بله؟ -

بهنظر من توی این وضعيتی که ما االن داریم برگزاری مراسم ازدواج و عقد و  -

 عروسی فقط یه خرج اضافی روی

 دست خونوادههامونه. بهتر نيست که راضيشون کنيم که فقط یه ماهعسل بریم؟

 فکر خيلی خوبيه، موافقم. خب امر دیگهای نيست؟ -

 !ر عرضی نيستخي -

 .بهسمت در اشاره کرد

 .پس بفرمایيد -

از لبهی تخت بلند شدم و ایستادم. احسان هم از روی صندلی بلند شد. اول من از 

 اتاق خارج شدم و پشت سرم هم

 .احسان اومد

با ورودمون به پذیرایی، همهی سرها بهسمتمون چرخيد. زیر حجم اونهمه نگاه 

 هایسرم رو پایين انداختم و گونه

 .داغ از خجالتم رو حس کردم! صدای پدر احسان اضطرابم رو بيشتر کرد

 خب چی شد؟ به توافق رسيدید انشاءاهلل؟ -

 :آب دهانم رو قورت دادم و با طمأنينه گفتم

 !با اجازهی پدرومادرم، نظرم مثبته -
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 .صدای دست و جيغ هستی و اميد بلند شد

 :هستی شاد و مسرور گفت

 !مبارکه -
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 .هستی ظرف شيرینی رو از روی عسلی برداشت و جلوی مادر احسان گرفت

 !بفرمایيد خالهجون، مبارک باشه -

 .مادر احسان تشکر سردی کرد و نگاه بيتفاوتش رو به چهرهم دوخت

هستی این بار ظرف رو سمت مامان گرفت. مامان که با خشم نگاهم ميکرد، با 

 چشمهاش بهم ميفهموند که کار

ازم سر زده. درست مثل زمان بچگی که با یه چشمغره سر جام ساکت و اشتباهی 

 بيحرکت مينشستم، این بار هم

 .سرم بيشتر توی یقهم فرو رفت و لبم رو به دندون گرفتم

 :پدر احسان گفت

 .مبارک باشه. انشاءاهلل به پای هم پير شيد -

 :من و احسان روی مبلها نشستيم که پدر احسان رو بهسمت بابا گفت

 آقای رفيعی نظر شما چيه؟ -

واال چی بگم آقای ایرانی! مهم نظر خودشونه؛ بههرحال باید یه عمر زیر یه  -

 سقف باهم زندگی کنن، باید همهی

 .جوانب رو بسنجن

 .این حرف بابا خطاب به من بود و این یعنی که خيلی زود تصميم گرفتی
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 ف بيارید منزل تا درموردبله البته! نظر شما صحيحه، انشاءاهلل ی شب تشری -

 .مراسم عقد و ازدواج صحبت کنيم

 .ممنون، خدمت ميرسيم -

 !خدمت از ماست -

 :احسان روی مبل جابهجا شد و گفت

من واقعاً معذرت ميخوام، ميدونم که جسارته؛ ولی من و مبيناخانم تصميم  -

 گرفتيم که جشن نامزدی و عقد و

بدید و از نظر شما مشکلی نداشته باشه عروسی برگزار نکنيم و اگه شما اجازه 

 .فقط به یه ماهعسل رفتن اکتفا کنيم

 :بابا گفت

بهنظر من هم فکر خوبيه، ميتونن خرج عروسی رو بردارن و برای زندگيشون  -

 .سرمایهگذاری کنن

 :پدر هم احسان گفت

 !از نظر من هم مشکلی نداره -

 :بابا رو به مامان گفت

 نظر شما چيه خانم؟ -

 :ان چادرش رو محکمتر گرفت و گفتمام
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هرجور که خودشون دوست دارن؛ ولی جشن ازدواج کالً یه بار بيشتر اتفاق  -

 نميفته. بهنظر من اگه دوست ندارین
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 .جشن بزرگی برگزار کنين، بعد از ماهعسل یه جشن کوچيک بگيریم

 :مادر احسان گفت

اشتيم. عروسی امير، پسر بزرگم، واال ما تابهحال همچين چيزی توی فاميلمون ند -

 توی بهترین تاالر شهر با هزار

 !نفر مهمون برگزار شد. واقعاً نميدونم که االن چطور احسان این پيشنهاد رو داده

این حرف مادر احسان به مزاج مامان خوش نيومد که حالت چهرهش تغيير پيدا 

 :کرد و خطاب بهش گفت

 .اهميت نداره. مهم اینه که خوشبخت بشنخانم ایرانی، این چيزا که اصالً  -

 :پدر احسان برای خاتمه دادن به این بحث گفت

 .حاال فرصت بسياره، بعداً درمورد این مسائل صحبت ميکنيم -

با یادآوری اینکه تا حداکثر سه ماه دیگه باید باردار بشم استرسم شدید شد. به 

 هستی چشم دوختم که چشمهاش

 :باز و بسته کرد. تمام توانم رو جمع کردم و گفتمرو به معنی نگران نباش 

 ... من واقعاً عذر ميخوام؛ اما -

 .دیگه نتونستم ادامه بدم که احسان به کمکم اومد

ما تصميم داریم که تا یه ماه آینده ازدواج کنيم؛ یعنی از طرف شرکتمون بليط  -

 سفر به اروپا هدیه دادن و من از

 !ده ازدواج کنيم که ماهعسلمون رو اونجا باشيمایشون خواستم که تا ماه آین

نفس آسودهم رو بيصدا بيرون دادم و متشکرش بودم که از این مهلکه نجاتم 

 .داد

 .اما این بار مادر احسان نتونست ساکت بشينه

سهبار همدیگه رو دیدن که نميشه شناخت -با یه ساعت صحبت کردن و دو -
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 پيدا کرد. شما هنوز با اخالقيات

 .یگه آشنا نشدیدهمد

 :بابا رو به من و احسان گفت

 !بهنظر من هم یه ماه دیگه برای ازدواج خيلی زوده -

 .بار دیگه دنيا روی سرم خراب شد، ميدونستم که راضی نميشن

 .پدر احسان اما به کمک آمد

اما آقای رفيعی بهنظرم هرچی زودتر سروسامون بگيرن بهتره، دیگه به سنی  -

 یه زندگی رو رسيدن که بتونن

 .بچرخونن

 :مامان با خشمی خفيف گفت

 .واقعاً دليل اینهمه عجله رو نميفهمم -
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 :هستی از تکيهگاه مبل فاصله گرفت و گفت

من واقعاً عذر ميخوام، قصد دخالت ندارم؛ اما بهنظرم هرچی که زودتر برن سر  -

 !خونهوزندگيشون خيلی بهتره

 :ادسرش رو پایين انداخت و ادامه د

خب بچهها زندگی من رو دیدن، اگه ما هم اینقدر زمان نامزدی رو زیاد  -

 نميکردیم، شاید اوضاع یه جور دیگه

 !پيش ميرفت

نوع نگاهها عوض شد و سکوت چند ثانيهای بين همه شکل گرفت تا اینکه پدر 
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 :احسان گفت

 ندخترم بچهها اون فداکاری و صبر و عشق تو رو ميبينن و توی زندگيشو -

 استفاده ميکنن. خدا رو شکر که شما

 .هم زندگيتون سروسامون گرفت. انشاءاهلل خوشبخت بشی عموجان

هستی تشکر آرومی کرد. توی دلم قربون صدقهش رفتم بهخاطر اینکه باعث شد 

 این بحث بهخوبيوخوشی خاتمه

 .پيدا کنه

مه از و ه بعد از گفتن حرفهای هميشگی و تعارفات مرسوم، پدر احسان اشاره کرد

 روی مبلها بلند شدن. لحظهی

 :آخر هستی رو توی آغـ*ـوش گرفتم و زیر گوشش زمزمه کردم

 .جبران ميکنم، لطف بزرگی در حقم کردی -

قربونت برم عزیزم! سالمتی تو واسهم از همهچيز مهمتره. فقط خودم هم  -

 نميدونم که توی اون لحظه چطور به

 .ذهنم خطور کرد

خداحافظی کرد. مهمونها که رفتن، در رو بستم و عقبگرد چشمکی سمتم زد و 

 کردم که با چهرهی اخمو و

درهمرفتهی مامان مواجه شدم. مچ دستم رو توی دستش گرفت و روی مبل 

 .نشوند

 من تو رو اینجوری تربيت کردم؟ -

 !وا مامانجون مگه قتل کردم؟ -

از  اهم تفاهم دارین؟رفتی با پسره حرف زدی، زود به این نتيجه رسيدین که ب -

 من که هيچ، الاقل از بابات اجازه
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 .ميگرفتی

من بدون اجازهی شما آب هم نميخورم. هميناالن هم اگه بهم بگين این پسره  -

 !به دردت نميخوره ميگم نه

حرف من اینه که چرا اینقدر زود جواب دادی. اصالً اینکه زود ازدواج کنين  -

 !دیگه چه صيغهای بود؟

 .ظرمون اینطوری بهتر بودخب بهن -

مبينا درکت نميکنم. تو توی هيچ کاری اینقدر عجله نميکردی، االن که مسئله  -

 به این مهمی پيش اومده چرا

داری بيگدار به آب ميزنی؟ همين رو کم داشتيم که مادرش تيکه بندازه که با دو 

 ساعت حرف زدن نميشه
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يگه دختره چقد بيشوهری کشيده که همدیگه رو شناخت. البد االن هم ميره م

 منتظر بوده فقط ما بریم

خواستگاری تا با کله جواب مثبت بده. اصالً به این فکر کردی که تا ماه دیگه ما 

 !چطور جهيزیهت رو آماده کنيم؟

 .بابا با آرامش روی مبل روبهرومون نشست

 :مامان رو بهسمت بابا با همون عصبانيت گفت

 هش بگی؟تو نميخوای چيزی ب -

واقعاً نميتونستم توی چشمهای بابا نگاه کنم، از خجالت سرم رو پایين انداختم و به 

 گلهای قالی خيره شدم. لحن
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 .آرامشدهندهی بابا آرومم کرد

دختر گلم این زندگی توئه، تو هم هر تصميمی بگيری من و مامانت مثل کوه  -

 پشتت ميمونيم. فقط بدون که این

باید عاقالنه فکر کنی و تصميم بگيری. اصالً موضوع تصميم خيلی سختيه، 

 سادهای نيست که بخواهی سرسری

ازش گذر کنی! خوب فکرات رو بکن. اگه به این نتيجه رسيدی که ميتونی باهاش 

 زندگی کنی، مطمئن باش که

هر اتفاقی پيش بياد ما کنارتيم. ما بهجز تو کسی رو نداریم و تنها دلخوشيمون 

 زوی ما هم خوشبختیتویی. تنها آر

توئه. ولی اگه راضی نباشی و هميناالن بگی نه، دیگه نميذارم که از صد کيلومتری 

 تو رد بشن! تو اونقدر عاقل و

بادرایت هستی و اینقدر بهت اعتماد داریم که مطمئنيم بهترین تصميم رو 

 ميگيری. نگران جهيزیه و اینجور

 .مسائل هم اصالً نباش

 .ون لبهاش کردلبخند قشنگش رو مهم

من اگه مجبور بشم و جفت کليههام رو هم بفروشم، نميذارم دختر گلم  -

 .سرافکنده بشه

دیگه نميتونستم جلوی اومدن اشکهام رو بگيرم. ایکاش ميتونستم که توی 

 چشمهاش نگاه کنم و بگم

مجبورم، من مجبورم که با یه غریبه زندگی کنم، مجبورم که تا یه ماه دیگه 

 نم و باردار بشم؛ وگرنه دیگهازدواج ک

نميتونم شماها رو ببينم. ایکاش ميتونستم اشکهام رو به چشمهاش گره بزنم و بگم 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 86 صفحه  

 

 که درد دلم دوری از

شماست! اینکه باید با یه مرد غریبه زیر یه سقف زندگی کنم و حمایت شما رو 

 نداشته باشم. ایکاش ميتونستم

ه همهی زندگی منيد! همهی جونم بگم که سختترین کار دل کندن از شماست ک

 بسته به جون شماست، همهی

وجودم فقط اسم شما دوتا رو صدا ميکنه و فقط خدا ميدونه که چقد برام عزیزین 

 و االن که مجبورم ازتون جدا

بشم، تمام وجودم فریاد ميزنه که نه این کار رو نکن و افسوس که مجبورم! 

 ایکاش ميتونستم همهی اینها رو

بابای گلم!هيچوقت چيزی رو ازتون پنهون نکردم و پنهون کردن این  بهت بگم

 مسئله برام از فتح قلهی اورست هم

 .سختتره
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اشکهام به پهنای صورتم پایين اومدن، جلوی پای بابا زانو زدم و سرم رو روی 

 زانوهای مردونهش گذاشتم. دست

ی سرشار از عشقش بابا روی سرم نوازشی بر وجود زخمدیدهم شد و بـ*ـوسـه

 بهراستی که از جنس نابترین

 .عشقها بود

 :فقط ميون هقهقهام گفتم

 !تو تنها مرد زندگی منی -
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*** 

از شدت عصبانيت ليوان پر از آبِ روی ميز ایستگاه پرستاری رو یه نفس سر 

 کشيدم. نفسم رو با صدا بيرون

 .فرستادم که فاطمه بهسمتم برگشت

 يای؟خوبی؟ چرا اینقدر عصبان -

 !نه اصالً خوب نيستم -

 .خودم رو روی صندلی چرخدار رها کردم و به تکيهگاهش تکيه زدم

تو رو خدا برو ببين با صورت و بدن این بچه چيکار کرده! یه جای سالم روی  -

 .تنش باقی نذاشته

 مریض اتاق دویست رو ميگی که تازه آوردنش؟ -

یدن جراحتهای روی بدنش رو اشک توی چشمهام جمع شده بود، واقعاً تحمل د

 .نداشتم

 :با بغض گفتم

مرتيکهی زبوننفهم! بهش ميگم واسه چی باهاش این کار رو کردی. ميگه  -

 یعنی« بچهمه اختيارش رو دارم!»

هيچکس توی این دنيا نيست که جوابگو باشه؟ آخه این بچه چه گناهی کرده که 

 باید از وقتی چشم باز ميکنه

ببينه؟! صافصاف توی چشمای من زل ميزنه ميگه خودش رو توی بدبختی 

 حقش بود! دیگه داره تنبل ميشه، یه»

آخ خدا دارم « هفتهست هيچکدوم از گال رو نفروخته، همهشون پژمرده شدن.

 .دیوونه ميشم

 .فاطمه بهسمتم اومد، دستش رو روی شونهام گذاشت
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 !اینقدر حرص نخور سکته ميکنيا -

منا، هيچکدوم از این سازمانای حقوق بشر و حمایت از یعنی هيچکدوم از این انج -

 کودکان و کوفت و زهرمار

 !جوابگوی اینا نيستن؟

ای خواهر سادهی من! اینا خودشون هم جزء همين دستهن! چطور انتظار داری  -

 کاری در حق مردم انجام بدن؟

حضور همراه یکی از مریضها باعث شد که فاطمه بهسمتش بره و باهاش صحبت 

 رو۹۸نه. چارت تخت ک

برداشتم، از فاطمه تشکر کردم و بهسمت اتاق قدم برميداشتم که صدای خشن 

 سوپروایزرمون من رو سر جام

 .ميخکوب کرد
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 !خانم رفيعی -

 .به عقب برگشتم

 .سالم خانم عسگری -

صداش رو باال برد. حاال این فقط چهرهی اخمو و ابروهای درهمکشيدهش نبود 

 .رو نشون ميداد که عصبانيتش

 کجا دارید تشریف ميبرید؟ -

 ۳۰۸اتاق . -

 حتماً یه مریض باید بميره تا شماها به فکر بيفتيد و به دادش برسيد؟ -
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 !مبهوت نگاهش کردم

 !سریع برو، مریض داره از درد ميميره -

همونطور آروم و خنثی نگاهش کردم که عصبيتر شد. ليست بيماران داخل 

 نهم کوبيد و بادستش رو روی سـ*ـي

 :حرص گفت

 .خانمدکتر هروقت وقتت آزاد بود، یه نگاهی هم به اینا بنداز -

 .خانمدکتر رو چنان با حرص و طعنهدار بيان کرد که لحظهای جا خوردم

-سری تکون دادم و از کنارش رد شدم. وارد اتاق که شدم دیدم پسربچهی چهار

 پنجسالهای روی تخت خوابيده و

سمتش رفتم. به چارت نگاه کردم، دکتر براش مسکن نوشته بود. ناله ميکنه. به

 مسکن رو داخل سرمش خالی

 .کردم. اسمش رو از ليست خوندم

 چطوری آقاپيمان؟ -

از درد چشمهاش رو روی هم فشرد. همراهش که خانم جوانی بود نزدیک تخت 

 اومد، دست پسرک رو توی دستش

 .گرفت

 !خانمدکتر خيلی درد ميکشه -

ان نباشيد. عملشون سخت بوده، ایشون هم که سنی ندارن؛ واسه همين نگر -

 تحمل درد براش سخته. بهش

 .مسکن زدم، االن آرومتر ميشه

 .اشکش روی گونهش نشست و سرش بهسمت پسرک چرخيد

 !خواهرش هستيد؟ -
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 .نه مادرشم -

 اصالً بهتون نميخوره -

ردار شدم. االن هم بيستودو پونزده سالم که بود ازدواج کردم و هفدهسالگی با -

 !سالمه
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 .زنده باشين؛ مادر بودن خيلی سخته -

ممنون، مادر بودن خيلی سخته؛ اما همهش عشقه. این عشقه که مجبورت ميکنه  -

 نه ماه رو بهسختی بگذرونی

فقط به این اميد که قراره فرزندی از وجودت شکل بگيره. عشقه که مجبورت 

 یمان روميکنه درد عذابآور زا

تحمل کنی که فقط برای اولين بار چشمای درشتش رو ببينی. این عشقه که 

 مجبورت ميکنه شبا رو بيخوابی

بکشی و خواب و بيدار بمونی تا با صدای اولين گریهش فوری بيدار بشی و 

 سيرش کنی! واقعاً این عشقه که

یه؛ ذابآورحاضری خودت بدترین دردا رو بکشی؛ ولی یه خار به پاش نره. عشق ع

 ولی اونقدر شيرینه که همهی

 سختياش رو فراموش کنی. هنوز مادر نشدی؟

 !نه -

 .انشاءاهلل که خدا قسمتت کنه -

 .ممنونم -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 91 صفحه  

 

از اتاق بيرون اومدم و به حرفهاش فکر کردم. دوباره با یادآوری اینکه من هم 

 .باید مادر بشم ذهنم درگير شد

 کتر امينی با فاطمه صحبت ميکرد. جلوبه ایستگاه پرستاری که رسيدم، آقای د

 .رفتم و سالم کردم

 :نگاه مهربونش رو بهسمتم برگردوند و با لبخند هميشگيش گفت

 .سالم خانم رفيعی، چه خوب که شما هم اومدی -

 چيزی شده؟ -

من فردا باید برای یه سمينار برم آمریکا. قراره که بهجای من آقای دکتر  -

 ستم در جریانمعنوی تشریف بيارن، خوا

 .باشيد

 :فاطمه رو به دکتر گفت

 دکتر کی تشریف ميارید؟ -

 .فکر نميکنم تا شش ماه دیگه برگردم -

بهشدت ناراحت شدم و مثل یخ وا رفتم. دکتر امينی از بهترین دکترهای 

 بيمارستان بودن و در نبود ایشون

 .بيمارستان روی هوا ميچرخيد

 ...آقای دکتر در نبود شما -

 !نبود من کارا همونجور که قبالً پيش ميرفت، پيش ميره خانم رفيعیدر  -

 .لبخند دیگهای زد و ليست یکی از اتاقها رو از فاطمه گرفت و از اونجا دور شد

 !وای مبينا اگه دکتر بره ميدونی بيمارستان چی ميشه؟ -

 !باورم نميشه -
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فردا  ولتشن چيکار کنيم؟ البد ازاوه تو به این فکر کن که از این به بعد با اون غ -

 یه چوب دستش ميگيره ما رو

 !فلک ميکنه

از یادآوری چهرهی اخمو و عصبانيش ابروهام در هم رفت. از اصطالح غولتشن 

 .فاطمه خندهم گرفت

 .اسمش هم که مياد حالم بد ميشه -

 .انگار صداش توی سرم ميپيچيد

 «!خانم رفيعی» -

 :رو بهسمت فاطمه گفتم

 !االن هم حس ميکنم داره صدام ميکنهحتی  -

 .خانم رفيعی با شما هستم -

با اشارهی فاطمه به عقب برگشتم و با دیدن صورت درهمش فاتحه خودم رو 

 .خوندم

 بله خانم عسگری؟ -

 .هميناالن برو اتاق ریاست، آقای دکتر باهات کار دارن -

 یبرهی گوشيم، از داخلچشمی گفتم و با تمام توان از اون جا دور شدم. با صدای و

 جيب روپوش سفيدرنگم بيرون

 .آوردمش

 جانم؟ -

 سالم عزیزم، کجایی؟ -

 !بيمارستانم -
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 !ميگم امشب آقای ایرانی دعوتمون کردن، زودتر از بيمارستان بيا تا باهم بریم -

 .اوه مامان من امشب تا ساعت نه شيفتم -

 .تو که هميشه تا شيش بيشتر بيمارستان نبودی -

 .پزشک شيفتمون تغيير پيدا کرده، واسه همين شيفتا هم عوض شده -

 !باشه، به بابات ميگم زنگ بزنه به آقای ایرانی بگه که امشب نميتونيم بيایم -

 .باشه ممنون -

 !مواظب خودت باش -

 .چشم خداحافظ -
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رو فشار ۲گوشی رو توی جيب مانتوم سُر دادم و بهسمت آسانسور رفتم. دکمه 

 م و به خانومی که به دیوارهداد

آسانسور تکيه داده بود، نگاه کردم. با اعالم طبقه سوم، از آسانسور بيرون اومدم 

 .و بهسمت اتاق آقای دکتر رفتم

ر، وارد آقای دکت« بفرمایيد»منشيش نبود. بهسمت در رفتم و با دو تقه به در و 

 .شدم

ایلش سر جاشون نبود. اتاق تميز و هميشه مرتبش، شلوغ و نامنظم بود. وس

 مشغول جمع کردن کتابهای چيده

 .شده داخل قفسه بود که با دیدن من دست از کار کشيد

 سالم استاد. خسته نباشيد. کمک نياز ندارید؟ -

 .سالم دخترم. ممنون. یه جایی پيدا کن بشين -
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 .پوشههای ریخته شده روی مبل رو روی ميز گذاشتم و نشستم

 ؟با من امری داشتيد -

 :همينجور که پوشههای داخل کمد رو توی کارتنها ميچيد گفت

آره. ازت خواستم بيای تا یه سری چيزا رو بهت بگم؛ البته بهتره که بين  -

 .خودمون بمونه

 .حتماً -

 .من برای شش ماه به آمریکا نميرم. درواقع برای هميشه ميرم -

رو  ه نميتونم آقای دکتراز شدت تعجب دهنم باز مونده بود. باورم نميشد که دیگ

 .ببينم

 !آقای دکتر ما در نبودتون چيکار کنيم؟ -

 !کاری که هميشه انجام ميدادین -

 …آخه -

ببين دخترم! تو دختر مهربون، مسئوليتپذیر و بااخالقی هستی! بين تمام پرسنل  -

 بيمارستان اگه یه نفر باشه که

ازت ميخوام که در نبود من هم واقعاً از جونودل برای کارش مایه ميذاره، تویی! 

 کارا همونجوری پيش بره که

قبالً انجام ميشد. آقای دکتر معنوی که قراره بهجای من بيان، دکتر مطمئن و 

 سرشناسين. دوست ندارم یه وقت

فکر کنن که بيمارستان ضوابط و قوانين مخصوص خودش رو نداره. آقای دکتر 

 معنوی با وجود اینکه دکتر جوونی

امّا بهشدت توی کارشون موفقن و این که قبول کردن از آمریکا بيان هستن؛ 

 ایران و رئيس این بيمارستان بشن،
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فقط بهخاطر خواهشای من بوده؛ چون واقعاً دوست نداشتم که بعد از من، 

 بيمارستان به دست کسی بيفته که

را اصالحيتش رو نداره. پس ميخوام که در نبود من، حواست به همهچيز باشه و ک

 رو همونجور که قبالً پيش

 !ميرفت، پيش ببری

آقای دکتر! من هر کاری که از دستم بربياد انجام ميدم و إنشاءاهلل که  -

 نااميدتون نميکنم؛ اما نبودتون توی

 !بيمارستان برای همه ما سخته
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 !ممنونم. اميدوارم که شما هم موفق باشين -

ارین زندگی جدیدی رو آغاز ميکنين، یا تشکر. نميدونم خوشحالم از اینکه د -

 ناراحتم از اینکه دیگه شمار رو

 !اینجا نميبينم

تو دختر عاقلی هستی! بود و نبود من اینجا خيلی فرق نميکنه؛ اّما بود و نبود  -

 پرسنل خوبی مثل تو، خيلی فرق

 .ميکنه

 ؛این چه حرفيه آقای دکتر! شما بزرگترین جراح و پزشک توی کشور هستين -

 .امّا من فقط یه پرستار عادیم

اینطور فکر نکن رفيعی! من شاید فقط یه عمل انجام بدم و بعد از عمل هم چند  -

 باری مریض رو ببينم، امّا تو که
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یه پرستاری بيشتر کنار بيماری و واسه زخمشون التيام. حتّی ميتونی به 

 دردِدالشون گوش بدی، باهاشون صحبت

ی تا برای لحظهای دردشون رو فراموش کنن. کار تو کنی و با بچهها بازی کن

 خيلی با ارزشتره! قدر خودت رو

بدون و سعی کن اینجور پرستاری باشی، نه کسی که فقط از سر تکليف ميخواد 

 کارش رو انجام بده. اونوقت

 !ميتونی اسم خودت رو بذاری پرستار

کنم ی خودم رو ميمطمئن باشيد هيچوقت حرفاتون رو فراموش نميکنم. تمام سع -

 .که یه پرستار باشم

 .خيالم رو راحت کردی! حاال برو به کارت برس. بيمارا منتظرن -

 !بله حتماً. خداحافظتون -

 !خدانگهدار -

از اتاق آقای دکتر بيرون اومدم. واقعاً که نبود دکتر توی بيمارستان مثل نبود 

 ستونهای یه ساختمون، برامون

بهخصوص وقتی که استادت، نه تنها باعث آموزش سخته. خيلی ناراحت شدم؛ 

 مباحث درسی بلکه باعث پيشرفتت

ميشه و درس زندگی رو هم بهت آموزش ميده. اونوقته که متوجه ميشی برخی 

 آدمها چقدر قلب بزرگی دارن و

هنوز هم افراد مهربان و دلسوز و با وجدان کاری هم پيدا ميشه. استادی که برای 

 تاد بود؛ برایمن فراتر از یه اس

 .من استاد اخالق و زندگی بود

سوار آسانسور شدم و به دختربچهی خوشگلی که دست توی دست مادرش به 
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 .من خيره شده بود، لبخند زدم

 .با ویبرهی گوشيم دستم رو سمت جيب مانتوم بردم

 جانم؟ -

 سالم عزیزم خوبی؟ -

 ممنونم شما خوبی؟ -

نی؛ امّا مثل اینکه قبول نکردن که امشب مرسی. بابات زنگ زد به آقای ایرا -

 نریم. قرار شد ما بریم، بعداً احسان

 !بياد دنبالت
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 !حاال چه واجبيه آخه؟ -

 .دیگه دعوت کردن، زشته اگه بخوایم مخالفت کنيم -

 .باشه -

 !راستی -

 بله؟ -

یهکم به خودت برس، یه آرایشی بکن. اون بدبخت فلکزده که گـ ـناه نکرده  -

 !امزد تو شدهن

 !مامانجون حرفا ميزنيا! من االن توی بيمارستان لوازمآرایش از کجا بيارم؟ -

باالخره یهکاریش بکن. مبينا اگه دیدمت که همينجوری اومدی، کلهت رو  -

 .ميکنم

 چشم! امر دیگه؟ -
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 .مواظب خودت باش -

 !خداحافظ -

ست این مامان! آخه گوشی رو توی جيب مانتوم سر دادم و سری تکون دادم. از د

 !مگه اینجا آرایشگاهه؟

*** 

 احسان

 سالم آقای صالحی! احوال شما؟ -

 سالم احسانجان! خوبی؟ -

 به لطف شما. شما خوب هستيد؟ -

 متشکرم! امروز ميتونی بيای خونه؟ -

 بله حتماً. کی بيام خدمتتون؟ -

 .اینجاهرچی زودتر بهتر. اگه که هميناالن کاری نداری توی شرکت، بيا  -

 !چشم ميام -

 .با آریا باهم بياید -

 .احتماالً کار داشته باشن -

 .بگو کارا رو بسپاره به خانم همتيان و خودش بياد -

 !چشم -

 !بسيار خب. خدانگهدار -

 !خداحافظ شما -
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گوشی رو توی جيب کتم گذاشتم. وسایل روی ميز رو داخل کمد قرار دادم و از 

 ه آسانسور رواتاق بيرون زدم. دکم

زدم و منتظر ایستادم. با پا روی زمين ضرب گرفتم. از انتظار متنفر بودم و صبر 

 برام معنی خاصی نداشت. باالخره در

رو زدم و به چهره خودم ۳۲آسانسور باز شد و خانم شيکپوشی بيرون اومد. دکمه 

 .توی آینهی آسانسور نگاه کردم

دن، مرتب کردم و با باز شدن در بيرون چند تاری از موهام رو که آشفته شده بو

 رفتم. بهسمت اتاق ریاست کل

شرکت رفتم. خانم افشار پشت ميز نشسته بود و سرگرم تایپ کردن چيزی بود. 

 با دیدن من از روی صندلی بلند شد

 .و سالم کرد. من هم در جواب سالم و احوالپرسی کردم

 آقای صالحی هستن؟ -

 اشون دارین؟بله تشریف دارن. کاری باه -

 آره. ميتونم برم داخل؟ -

 .جلسه دارن -

 کی تموم ميشه؟ -

 .نميدونم. با خانم همتيان جلسه دارن -

مغزم تير کشيد. از اینکه اون رو، کنار یه غریبه، تنها ببينم حالم بد ميشد و قلبم 

 :به درد مياومد. فوراً گفتم

 !آخه کارم خيلی واجبه -

 .ع بدمپس اجازه بدید بهشون اطال -

 .گوشی تلفن رو برداشت و دکمه یک روفشار داد
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 .آقای صالحی! آقای ایرانی تشریف آوردن. ميگن کار مهمی باهاتون دارن -

… - 

 .بسيار خب -

 :گوشی رو گذاشت و گفت

 .بفرمایيد داخل -

تشکر کردم و با نواختن چند ضربه به در، وارد اتاق شدم. اتاق به سليقه آقای 

 بود. ست سفيد و صالحی چيده شده

سورمهای همهجای اتاق بهچشم ميخورد و اوّلين چيز غيرعادی داخل اتاق 

 ریاست، انواع و اقسام گلدونها بود که

آقای صالحی عالقه خاصی بهشون داشت. با وجود مشغله زیاد کاری از رسيدگی 

 بهشون باز نميموند. بهنظرم این

م آب نميخورد که بتونه از حجم زیاد مسئوليت برای آریا سنگين بود و چشم

 .پسش بربياد

آریا روی صندلی گرونقيمت ریاست تکيه داده بود و هستی روی مبلهای چرمی 

 سورمهای و سفيد نشسته بود. با

ورودم سالم کوتاهی کردم که با جواب بلند و سرخوش آریا و سالم کوتاه و سرد 

 هستی روبهرو شدم. رفتارهای
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ه با مواقع دیگه فرق داشت. توی کارش جدی و درج۷۹۰هستی توی شرکت 

 مصمم بود و سعی ميکرد که تا حد
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 .ممکن با دیگران محکم برخورد کنه

 .آریا: سالم احسانجان! بشين

 .روی مبل روبهروی هستی جا خوش کردم

ببخشيد مزاحم کارتون شدم؛ امّا آقای صالحی گفتن که همين االن کار واجبی  -

 .وندارن و باید بریم پيشش

 اتفاقی افتاده؟ -

 .نميدونم. چيزی که نگفتن -

 .کلی کار سرم ریخته -

 .تأکيد کردن که اگه کاری دارین به خانم همتيان محول کنين -

 .بسيار خب -

از روی صندلی بلند شد و بهسمت هستی که با چهرهای رسمی روی مبل نشسته 

 بود و شال مشکيرنگش رو مرتب

 .ميکرد، رفت

شما این دوتا پرونده رو مطالعه کنين. با شرکت آزادمنش هم خانم همتيان  -

 تماس بگيرین و قرار جلسه فردا رو

 !اُکی کنيد. تأکيد کنيد که حتماً فردا برای انجام قرارداد بيان

 .بله. چشم -

 .متشکرم -

 :هستی از روی مبل بلند شد و گفت

 !امر دیگهای نيست آقای صالحی؟ -

 .ببریننه. شما ميتونين تشریف  -

هستی تشکر کوتاهی کرد و صدای برخورد پاشنههای بلندش بر کف زمين بلند 
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 .شد و در رو پشت سرش بست

 .همچنان به رفتنش خيره بودم که آریا نگاهم رو دزدید

 .بسيار خب احسان! پاشو بریم -

ایستادم و از اتاق خارج شدم. بعد از تذّکر چند نکته به خانم افشار، همراه آریا از 

 .رکت خارج شدیمش

به در نگهبانی که رسيدیم، آریا سوئيچ ماشينش رو به آقای احتشامی داد و 

 بهسمت در خروجی حرکت کردیم که

پورشه جناب رئيس جلوی در واسهمون ایستاد. من و آریا روی صندليهای عقب 

 جا گرفتيم و تا رسيدن به منزل

 .آقای صالحی صحبتی بينمون ردوبدل نشد

57 
 

 

 

جلوی عمارت بزرگ آقای صالحی ایستاد. در بزرگ عمارت با ریموت باز ماشين 

 .شد و ماشين وسط حياط ایستاد

من و آریا پياده شدیم. بار دیگه دهنم از اینهمه عظمت عمارت باز موند. از روی 

 سنگفرشهای وسط عمارت

گذشتيم. درختهای سربهفلککشيدهی دو طرف مسير، نشوندهنده قدمت زیاد این 

 بود. به استخر بزرگ عمارت

وسط حياط رسيدیم. از ميز و صندليهای سفيدرنگ گذشتيم و از پلهها با نردههای 

 .سفيد کنارش باال رفتيم

سالهای با مانتوی خاکستری و روپوش ۲۰مستخدمشون که خانم مسن تقریباً 
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 سفيدرنگ بود در رو باز کرد و با دیدن

غليظی گفت و با دیدن من، « اسالم آق»آریا، حالت متعجبی بهخودش گرفت و 

 خوشامد گفت. همراه با آریا وارد این

عمارت باعظمت شدیم. روبهروی در، راهپلهی بزرگی بود که به طبقهی باال راه 

 داشت و سمت راست، به قسمت

 .دیگهای منتهی ميشد. احتماالً آشپزخونه و اتاق خدمتکار بود

 .ار منتظرشونيمآریا: سلطنتخانم! به پدر بگو که داخل اتاق ک

 !چشم آقا -

 .سهتا فنجون قهوه هم بيار -

 .بله -

با دور شدن خدمتکار، سمت چپ از راهروی باریکی رد شدیم و بهطرف در چرم 

 قهوهایرنگی رفتيم. آریا در رو باز

کرد و با دست اشاره کرد که وارد اتاق بشم. با تشکری وارد شدم. اتاق بسيار 

 سری کهبزرگی بود با پنجرههای سرا

اون رو بهشدت روشن کرده بود. کنارههای پنجره با پردههای مخمل آبيرنگ، 

 قاب گرفته شده بود. روبهروی

پنجره، ميز کار بزرگ چوبی با صندلی مشکی چرمی قرار داشت و روبهروی ميز 

 هم چهار صندلی چرمی وجود

رگی از زداشت و ميز عسلی بزرگی، روبهروی صندليها بود. کنار اتاق هم قفسه ب

 پوشهها و پروندهها قرار داشت. با

تعارفات آریا روی یکی از صندليها نشستم و کيفم رو روی ميز گذاشتم. آریا کنار 

 پنجره، منتظر ایستاد. چند



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 114 صفحه  

 

دقيقهی بعد، آقای صالحی وارد اتاق شد. از روی صندلی بلند شدم که بهسمتم 

 اومد و دستم رو فشرد و با سالم و

زش نشست. من و آریا کنار هم جا گرفتيم. آقای صالحی از احوالپرسی پشت مي

 داخل کشوی ميزش، چند پرونده و

پوشه بيرون آورد و روی صندلی روبهرویيمون نشست. پروندهها رو روی ميز 

 گذاشت که مستخدم با سينی قهوه

وارد شد. فنجونهای قهوه رو روبهروی من و آریا و آقای صالحی گذاشت و با 

 صالحی از اتاق بيروناجازهی آقای 

رفت. آقای صالحی یه پاش رو روی پای دیگهش انداخت و به تکيهگاه صندلی 

 .تکيه داد

 .گفتم بياید اینجا تا شما رو در جریان موضوعی قرار بدم -

 :به چشمهای خيره و کنجکاومون نگاه کرد و رو بهسمت من ادامه داد

هش عمل بشه، تنها درمورد بعد از فوت پدرم، وصيتنامهای که باز شد تا ب -

 تقسيم ارث بين من و خواهرم نوشته

شده بود. هيچکدوم از ما متوجه این نشدیم که چرا پدرم درمورد سهماالرث 

 فرزندان برادرم چيزی ذکر نکرده و
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بهاحتمالزیاد بهخاطر کاری بود که زن برادرم انجام داد و بههمراه برادرزادههام، 

 دن و یه شبقيد خونوادهمون رو ز

ناپدید شدن. بههرحال هر چی که هست، وجدان من اجازه نميده که این ارث و 
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 ميراث پدرم رو سهم خودم بدونم و

 .مطمئنم که کار درست اینه که این ارث بين برادرزادههام هم تقسيم بشه

 :آریا بين حرف آقای صالحی پرید

 !کار رو بکنين؟اما پدر! سوگل و سهيل مردن، شما چطور ميتونين این  -

آقای صالحی روی صندلی جابهجا شد. کمی خودش رو بهسمت جلو متمایل کرد 

 و چشمهای ميشيرنگش رو به

 .چشمهای همرنگ خودش گره زد

 .پسرم ميدونم که این حقيقت برات سخته؛ امّا باید بگم که اونا هنوز زندهن -

تغيير رنگ  چشمهای آریا بيش از حد گشاد شد و دهنش از تعجب باز موند.

 .صورتش بهوضوح مشخص بود

 :بریدهبریده گفت

 چهطور ممکنه؟ …چه …امّا …امّا -

چند ماه بعد از رفتنشون پدربزرگت با پيگيری زیاد و به کمک دوستایی که  -

 داشت، کل کشور رو برای پيدا

کردنشون زیرورو کرد؛ امّا هيچ ردی ازشون پيدا نکرد. آخرین خبری که تونستيم 

 بياریم این بود که بهبه دست 

کمک آقایی که بهنظر وکيل ميومده، از کشور خارج شدن. پدربزرگت بعد از 

 شنيدن این خبر، بهشدت عصبانی شد،

بهطوریکه تا یه هفته کسی جرئت نزدیک شدن به اتاقش رو نداشت. پدربزرگت 

 فکر ميکرد که زنعموت با اون

خواستهش نشده و با همون مرد مرد رابـ ـطهای داشته که حاضر به تن دادن به 

 از کشور فرار کرده. از اون پس
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دیگه آوردن اسم زنعموت و بچههاش توی خونه غدغن شده بود و هر کس که 

 اسمشون رو مياورد، با خشم و

غضب پدربزرگت روبهرو ميشد. اون روزا تو کمسنوسال بودی و از این ماجراها 

 خبر نداشتی و فقط در این حد

ز این عمارت رفتن؛ امّا این رو که برای چی و چرا این کار رو ميدونستی که ا

 انجام دادن نميدونستی. برای همين

هر روز از من سراغشون رو ميگرفتی. هميشه بيقراری ميکردی برای دیدنشون. 

 پدربزرگت از من ميخواست که

تو رو ساکت کنم. برای همين از اون روز، این شد لقلقهی زبون همهی اهل این 

 ارت که زنعموت با بچههاشعم

 .توی تصادف مردن و دیگه بينمون نيستن

آریا با عصبانيت و چهرهای برافروخته از روی صندلی بلند شد. نگاه کوتاهی به 

 آقای صالحی انداخت و با خشم

هرچی تمومتر در رو بهم کوبيد و از اتاق خارج شد. آقای صالحی همچنان آروم و 

 .ودباحوصله روی صندلی نشسته ب

 .سری تکون داد و به پروندههای روی ميز اشاره کرد

 .باید با واقعيت کنار بياد -

 :سری بهنشونهی تأیيد تکون دادم که ادامه داد
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احسانجان تا به امروز در انجام هيچکاری از تو کوتاهی ندیدم و از کارت راضی  -
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 .بودم؛ امّا این یه مورد فرق داره

با دقت بيشتر این کار رو انجام بدی. ميخوام که  ازت ميخوام که این بار

 برادرزادههام رو هر جای دنيا که هستن

پيدا کنی تا بتونم این آخرِ عمری کاری براشون بکنم. در این صورته که دیگه 

 ميتونم با خيال راحت ساالی آخر

 .عمرم رو به لحظات مرگم پيوند بزنم

 .انشاءاهلل که زنده باشين -

 .ه تعارفن. همهی ما یه روزی ميميریماینا که هم -

 .پاکتی از بين پروندهها بيرون آورد و به دستم داد

این متن وصيتنامهی منه. داخلش نوشته شده که نصف اموالم به آریا و نصف  -

 دیگهش به برادرزادههام برسه؛

چون ميدونم که اونا هم از این عمارت و ارثيهی به جا مونده از پدرم، سهم دارن. 

 ند قطعه زمين و یکهشتم ازچ

سود ساليانه شرکت هم به بيماران العالج برسه. چند نکتهی مبهم باقی ميمونه 

 که داخل وصيتنامه بهطور کامل

نوشته شده. ميخوام که سه روز بعد از مرگم، همهی اعضای خونواده رو داخل این 

 عمارت جمع کنی و وصيتنامه

هی سنگين رو روی دوش تو ميذارم. رو باز کنی و براشون بخونی. این وظيف

 اميدوارم که مثل هميشه از پسش

 .بربيای

به چهرهی آروم آقای صالحی نگاه کردم. خصوصيتها و طرز تفکّراتش رو دوست 

 داشتم و بهعنوان بزرگتر براش
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 .ارزش و احترام زیادی قائل بودم

 .من همهی سعيم رو ميکنم. اميدوارم که نااميدتون نکنم -

 .پسرمممنون  -

 .به فنجون قهوه اشاره کرد و ازم خواست که قهوهم رو بخورم

قهوه رو کنار آقای صالحی و زیر نور آفتاب تابيده شده از پنجرههای اتاق 

 .نوشيدیم

*** 

به شرکت رسيده بودم که گوشی تلفن زنگ خورد. گوشی رو از جيب داخلی کتم 

 .خارج کردم و جواب دادم

 بله؟ -

 ؟سالم پسرم. خوبی -

 .سالم. ممنون خوبم -

 کجایی عزیزم؟ -

 شرکتم. کاری داشتی؟ -
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پدرت امشب خونوادهی آقای رفيعی رو برای شام دعوت کرده. قرار شده که  -

 امشب نشون و روسری رو هم بهش

 .بدیم. زودتر بيا اینجا تا بریم واسه خرید نشون

کت کلی کار سرم من حوصلهی این کارا رو ندارم. خودت برو بخر. توی شر -

 .ریخته
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 .واه! واسه نامزد تو قراره بخریم، باید به سليقه تو باشه -

 .من سليقهی تو رو قبول دارم -

 !باشه. پس شب که زودتر ميای؟ -

 .نه. فکر نکنم زودتر بتونم بيام -

 .دیگه داری عصبيم ميکنيا! زشته دیر بيای -

 .خيلهخب سعيم رو ميکنم -

 .ه باید بری بيمارستان دنبال مبيناراستی طرفای ساعت ن -

 !اون که ساعت نُه مياد اشکالی نداره؟ -

 !نه ولی تو باید زود بيای -

 .من از راه شرکت ميرم دنبال مبينا. بعد باهم ميایم -

 .من که از پس تو برنميام. هر کاری دوست داری بکن -

ی رو و گوش صدای ممتد بوق توی گوشم طنينانداز شد. بيخيال سری تکون دادم

 روی ميز گذاشتم و مشغول

 .دیدن پروندهها شدم

*** 

 مبينا

 فاطمه؟ -

 بله؟ -

 شيفتت تموم شد؟ -

 آره. چطور؟ کاری داشتی باهام؟ -

 .کمی این پا و اون پا کردم

 چيزی شده؟ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 111 صفحه  

 

 :سرم رو کج کردم و با حالت خجالتزدهای گفتم

کلی سفارش کرده که یه  نه! فقط من االن باید برم خونه نامزدم. مامانم هم -

 چيزی بزن به صورتت اینجوری نرو

زشته؛ ولی من با خودم چيزی نياوردم. ميخواستم ببينم تو لوازم آرایشی چيزی 

 پيشت داری؟
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لبخندش کش اومد. فاطمه توی بيمارستان تنها کسی بود که ميدونست نامزد 

 کردم. مچ دستم رو توی دستش

 .ها کشوندگرفت و بهسمت اتاق پرستار

 کجا ميبری من رو؟ -

من رو روی صندلی نشوند و کيفش رو از داخل کمد مخصوصش بيرون آورد. 

 .کيف آرایشيش رو روی ميز گذاشت

تمامی وسایل داخل کيف رو روی ميز ریخت و با همون لبخند پهنشده روی 

 :صورتش گفت

 !االن درستت ميکنم -

اشت و بهسمتم اومد. دستم رو مات بهش نگاه ميکردم که کرم پودرش رو برد

 :جلوی دستش بردم و گفتم

 !ميخوام خيلی کم باشه. لطفاً -

 :دستم رو پس زد و گفت

 .صحبت نباشه! من خودم کارم رو بلدم -
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کرم پودر رو روی صورتم پخش کرد و ریملش رو روی مژههام حرکت داد. 

 خطچشم مشکيرنگی پشت چشمهام

 :د که گفتمکشيد و دستش رو بهسمت رژ قرمز بر

 !تأکيد ميکنم که قرار نيست عروس تحویل بدی -

اگه این آدمی که روبهروی من نشسته عروس نيست، پس کيه؟! بابا واسه  -

 !شوهرت هم نميخوای خوشگل کنی؟

 .ما تازه نامزد شدیم. هنوز عقد نکردیم که به هم محرم بشيم -

 .ای بابا! سخت نگير دنيا دو روزه -

 .رژ قرمز رو بذار کنار، ما باهم به تفاهم ميرسيمعجبا! شما اون  -

رژ قرمز رو کنار گذاشت و رژ کالباسی مليحش رو از روی ميز برداشت و روی 

 .لبهام کشيد

 .کمی عقب رفت و با خندهای کشاومده بهم نگاه کرد

 .وای خدای من! دختر! چقدر چهرهت آرایشيه. خيلی خوشگل شدی -

 .ممنون. خيلی زحمت کشيدی -

من اگه جای تو بودم روزی صدبار آرایش ميکردم ميومدم بيمارستان تا دل  -

 .مریضا شاد بشه

 !دیوونهای تو -

وسایل ریختهشده روی ميز رو داخل کيف آرایشش گذاشتم. کيف رو بهسمتش 

 !گرفتم و تشکر دیگهای کردم

 !ببينم. ميخوای با همين مقنعه بری خونه نامزدت؟ -

یه روسری اضافه برای مواقع ضروری ميذارم، اون رو سرم نه هميشه توی کيفم  -

 .ميکنم
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روپوش سفيدرنگم رو درآوردم و به رختآویز زدم و داخل کمدم گذاشتم. مانتوی 

 .مشکيرنگم رو بهتن کردم

روسری سادهی صدفيرنگم رو از داخل کيف بيرون آوردم. سه گوش کردم و 

 روی سرم انداختم. گيرهای زیر چونهم

 .م تا سر نخورده و سمت دیگهش رو با گيره، کنار گوشم لبنانی بستمزد

چادر مدل دانشجویيم رو سر کردم و بعد از بازدید کلی از توی آینهی جيبی 

 :داخل کيفم، رو بهسمت فاطمه گفتم

 چطوره؟ -

 !من یکی که فشارم افتاد. خدا به داد اون بيچاره برسه -

صدای گوشيم بلند شد. بهدنبال گوشيم، لبخندی زدم و روی صندلی نشستم که 

 تمام جيبهای کيفم رو وارسی

 .کردم تا اینکه باالخره پيداش کردم. تماس رو وصل کردم

 بله؟ -

 !سالم -

 :صداش برام ناشناس بود. دوباره گفتم

 .بفرمایيد -

 !احسانم -

 .سالم آقااحسان! ببخشيد نشناختم -

 م بيمارستان بيام؟شمارهت رو از هستی گرفتم. من باید کدو -
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 […]بيمارستان -

 .تقریباً نزدیکم. تا نيم ساعت دیگه ميام دنبالت -

 .زحمت ميکشين. ممنونم -

 !خداحافظ -

 !خدانگهدارتون -

 .ذخيره کردم« احسان»گوشی رو قطع کردم و شمارهش رو توی گوشيم به اسم 

 .دوباره به تقدیر فکر کردم که چطور ما رو مقابل هم قرار داد

 کی بود؟ -

 .نامزدم -

 !با نامزدت اینقدر رسمی حرف ميزنی؟ -

 .هنوز باهم اونقدر صميمی نشدیم -

 !یعنی ميخوای بگی از قبل نميشناختيش؟ -
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 .فقط از دور -

دو سالی باهم در ارتباطن -ای بابا! این روزا دیگه همه قبل از ازدواج حداقل یکی -

 .که همدیگه رو بهتر بشناسن

 !نی ازدواجتون خيلی سنتيه؟فکر نميک

خيری ندیدم! « آشنایی قبل از ازدواج»قبالً از اینجور ارتباطاتِ به قول شما  -

 .ترجيحم بر این بوده

 .موفق باشی -
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 .ممنون عزیزم. همچنين -

 کاری با من نداری؟ -

 .خيلی زحمت کشيدی. انشاءهلل واسه عروسيت جبران ميکنم -

 :چشمکی زد و گفت

 !انشاءاهلل -

باهاش دست دادم و به رفتنش نگاه کردم. نسخهی پی.دی.اف رمان غروروتعصب 

 رو از داخل گوشيم باز کردم و

مشغول خوندنش شدم. متوجه گذر زمان نبودم که با صدای گوشيم بهخودم 

 اومدم. اسم احسان روی گوشيم

 .خودنمایی ميکرد

 .گوشی رو جواب دادم

 .سالم -

 .ی بيمارستان منتظرتمسالم. من روبهروی در ورود -

 .چشم، االن ميام -

گوشی رو قطع کردم و توی کيفم انداختم. کيفم رو برداشتم و بهسمت در خروجی 

 بيمارستان بهراه افتادم. با عجله

از پلهها پایين ميرفتم که شونهم با شونهی آقایی برخورد کرد. اونقدر شدید بود 

 که شونهم درد گرفت. به عقب

 .آقای جوونی با پرستيژ نسبتاً خوب بهسمتم برگشتبرگشتم که دیدم 

 خانم حواستون کجاست؟ -

 !ببخشيد. عمدی نبود -

سری به نشونهی تأسف تکون داد. کيف افتاده از دستش روی زمين رو برداشت. 
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 دستمالی از داخل جيب کتش،

بيرون آورد و روی کيف کشيد و بهسمت در ورودی بيمارستان قدم برداشت. 

 ال انداختم و به پایين پلههاشونهای با

رسيدم. من که نميدونستم ماشينش چيه! چشم چرخوندم و بهدنبال چهرهی 

 آشنایی ميگشتم که ماشين

سفيدرنگی نور باال زد. از شدت نور دستم رو جلوی چشمهام گرفتم و بهسمت 

 ماشين رفتم که شيشهی سمت

 .شاگرد پایين اومد
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 خانم برسونمتون؟ -

اشين نگاه نکردم و با شنيدن حرفش و لحنش عقبگرد کردم. چادرم رو به داخل م

 محکمتر گرفتم و سرم رو پایين

انداختم و بهسرعت از ماشين فاصله گرفتم. با شنيدن اسمم دوباره بهسمت عقب 

 .برگشتم

احسان از ماشين پياده شده بود و حاال داشت بهسمتم مياومد. ایستادم و بهش 

 طمئن بشمخيره نگاه کردم تا م

 .اشتباه نميکنم

 کجا ميری؟ -

تمام معادالتِ توی ذهنم بهم ریخت. اخم غليظی روی پيشونيم نشست. 

 نميدونستم که اون لحظه باید از دیدنش
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خوشحال بشم یا بهخاطر شوخی بيمزه و مزخرفش ناراحت. فقط نفسم رو با فوت 

 :بيرون دادم و گفتم

 .خيلی شوخی بيمزهای بود -

لباش نشوند که کمکم داشت به قهقهه تبدیل ميشد؛ ولی با دیدن لبخندی روی 

 چهرهی عبوس من، لبخندش رو

 .جمع کرد و به ماشين اشاره کرد

بهسمت ماشين رفتم و در ماشين رو باز کردم و روی صندلی جلوی ماشين جا 

 گرفتم. کيفم رو روی پاهام گذاشتم و

. از شد و احسان سوار ماشين شدبه بيرون خيره شدم. چند ثانيهی بعد در ماشين ب

 هنوز هم سعی داشت که لبخندش

 .رو پنهون کنه

 واقعاً من رو نشناختی؟ -

 .ماشينتون رو نميشناختم، برای همين شک داشتم که خودتونين یا نه -

 !ولی ترسيدیا -

این بار اخمم غليظتر از بار قبل شد و روی صورتش نشونه رفت که فورًا لحنش 

 .تغيير پيدا کرد

 .البته من هم شوخی بدی کردم -

سری تکون دادم و به روبهروم نگاه کردم. استارتی به ماشين زد و ماشين به 

 .حرکت افتاد

 پس چطور تا این موقع شب توی بيمارستان ميمونی؟ چطور ميری خونه؟ -

 .اکثراً بابا بعد از کارشون ميان دنبالم. بعضی اوقات هم با تاکسی ميرم -

ند مسخرهش روی لبش بود که حرصيم ميکرد. نگاه گاهوبيگاهش هنوز هم لبخ
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 رو روی صورتم حس ميکردم و

 .این حس عجيبی بهم ميداد

نيمنگاهی به چهرهش انداختم. تهریش بورش بهسختی دیده ميشد. دستهای 

 سفيد و بينقصش روی فرمون

دم. رنشسته بود. آخه مگه مرد هم اینقدر سفيد ميشه؟! به دستهای خودم نگاه ک

 خداروشکر من ازش سفيدتر

 !بودم
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ماشين پشت چراغ قرمز ایستاد. دستفروشهای سر چهارراه بهسمت ماشينها 

 اومدن. دختربچهی خوشگل و

 .بانمکی تلهای عروسکی ميفروخت. بهسمت احسان برگشتم

 ميشه لطفاً از اون دختربچه چيزی بخرین؟ -

 .داره تل بچگونه ميفروشه ها -

گـ ـناه داره! امشب هوا خيلی سرده. اگه همهی جنساش رو بفروشه  آره؛ ولی -

 .ميتونه زودتر بره خونه

 .نگاه عجيبغریبی سمتم داد

 !آخه تل عروسکی به چه دردت ميخوره؟ -

خيره نگاهش کردم که شيشهی ماشين رو پایين داد و با اشاره از دختربچه 

 خواست که بهسمت ماشين بياد. دخترک

 :سمت ماشين اومد. احسان ازش پرسيد با خوشحالی به
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 این چيزا که دستته چند قيمتن؟ -

 .سالم آقا. پنج تومنه -

 .احسان یه دهتومنی از جيب کتش بيرون آورد و بهسمت دخترک گرفت

 !پس دوتاش رو بده -

 کدوم رنگش رو ميخواین؟ -

 .احسان بهم نگاه کرد و ابروهاش رو به هم نزدیک کرد

 کدوم رنگش خوبه؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .قرمز و صورتيش -

 .تل قرمز و صورتی رو از دست دخترک گرفت و بهسمتم گرفت

 .این هم خدمت شما -

دستتون درد نکنه. معلوم نيست این یکی قراره بهخاطر نفروختن جنساش چطور  -

 !تنبيه بشه

مز رجوری که انگار متوجه حرفهام نبود، سری تکون داد و به ثانيهشمار چراغ ق

 خيره شد. یکی از تلها رو روی

سرم گذاشتم و از داخل آینهی جيبی داخل کيفم به خودم نگاه کردم. تل 

 قرمزرنگی که پاپيون قرمز و مشکی روش

 .خودنمایی ميکرد

 .لبخندی زدم و تل رو داخل کيفم گذاشتم

 .بهت مياد -

 .خندهم گرفت
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 !مسخره ميکنين؟ -

 .یه جورایی -

خونه نگاه من خيره به چراغهای روشن مغازهها بود و نگاه اون خيره تا رسيدن به 

 .به جاده

با ایستادن ماشين، به روبهروم نگاه کردم. در پارکينگ با ریموت باز شد و ماشين 

 .وارد پارکينگ شد

از ماشين پياده شدم و کناری ایستادم. احسان هم از ماشين پياده شد و درش رو 

 ک و نسبتاً قفل کرد. از حياط کوچي

 :سرسبزشون گذشتيم که احسان بهسمت آسانسور اشاره کرد و گفت

 .بفرمایيد. از این طرف -

دوشادوش هم راه ميرفتيم. دکمهی آسانسور رو فشار داد و طولی نکشيد که در 

 آسانسور باز شد. اوّل من و بعد هم

بی ميشد احسان وارد آسانسور شدیم. حاال از داخل آینههای داخل آسانسور بهخو

 من تا۷۲۲هر دومون رو دید. قد 

سرشونههاش بهزور ميرسيد! تفاوتهای ظاهریمون بهشدت مشخص بود. اون بور، 

 با چشمهای قهوهای و شاید

عسلی که هنوز هم متوجه رنگ اصليش نشده بودم؛ صورتی روشن و قدی بلند؛ 

 هيکل خوب و روفرمی داشت و من

تيره که به گفتهی هستی از دور مشکی ابروهای پهن و مشکی، چشمهای قهوهای 

 دیده ميشه و پوست سفيد

 .داشتم
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آسانسور ایستاد. دست از وارسی برداشتم و با اشاره احسان از آسانسور خارج 

 .شدم

احسان جلوتر رفت و روبهروی در قهوهایرنگی ایستاد. من هم کنارش ایستادم که 

 در رو باز کرد و تعارف کرد که

 .وارد بشم

و از پا درآوردم و داخل جاکفشی قرار دادم. بار دیگه نگاه خيرهش رو کفشهام ر

 روی خودم با تعجب نگاه کردم که

فوراً یه جفت دمپایی از داخل جاکفشی بيرون آورد و جلوی پاهام جفت کرد. 

 تشکری کردم و دمپایيها رو به پا

 .کردم

رهی روبهروم پا به داخل خونه گذاشتم. در حد چند ثانيه به منظرهی غيرمنتظ

 خيره شدم. به نگاههای منتظر مادر و

پدر احسان نگاه کردم و با ادب و احترام سالم کردم. با مادر احسان دست دادم 

 و روبوسی کردم، خوشبرخوردتر از

قبل واکنش نشون داد. پدر احسان هم همچنان با لبخند پهنی بهم نگاه ميکرد و از 

 .دیدنم ابراز خوشحالی کرد

لو اومد و دستم رو فشرد. خوشگل موفرفری هم خودش رو توی آیدا هم ج

 .آ*غـ*ـوشم انداخت

 !سالم آبجی -

از لحن بانمک و دوستانهش سر ذوق اومدم و با شوق فراوون دست توی موهای 

 :فِرِش کشيدم و گفتم

 سالم داداش کوچولوی من! خوبی عزیزم؟ -
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 .ممنونم -
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وسيدمشون. روی مبل دونفرهی سلطنتی خالی به مامان و بابا هم سالم دادم و ب

 نشستم و کيفم رو کنار مبل

 .گذاشتم که آیدا بهسمتم اومد

 .مبيناجون کيف و چادرت رو بده برات آویزان کنم -

 :کيفم رو به دستش دادم و گفتم

 .اگه یه چادر رنگی بهم بدی ممنون ميشم -

 .متعجبانه نگاهم کرد

 ميخوای نماز بخونی؟ -

 .بيمارستان نمازم رو خوندم. ميخوام بهجای چادر مشکيم سر کنمنه توی  -

 :همچنان متعجبانه بهم خيره بود که مادر احسان گفت

 .آیداجان یه چادر از داخل کمدم برای مبيناجان بيار -

 .آیدا سری تکون داد. کيفم رو برداشت و ازم فاصله گرفت

احسان و بابا و مامان نگاه خدا بهخير کنهای توی دلم گفتم و به احوالپرسيهای 

 کردم. احسان کنارم روی مبل

نشست. پام رو روی پای دیگهم انداختم که آیدا چادر به دست بهسمتم اومد. 

 چادر رو از دستش گرفتم و تشکر

 .کردم

 ميشه برم داخل اتاق چادرم رو عوض کنم؟ -
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 !مادر احسان: آره عزیزم. برو توی اتاق احسان

 :رو به آیدا گفت

 .یداجان اتاق رو به مبينا نشون بدهآ -

تشکری کردم و به دنبال آیدا راهی شدم. خونهی بزرگ و بينقصی داشتن. داخل 

 پذیرایی دو دست مبل سلطنتی

طالیی و مشکی و یه دست مبل راحتی کرمرنگ هم گوشهی دیگهی خونه بود. 

 صفحهی ال.سی.دی بزرگی

ازدهنفره هم کنار مبلهای سلطنتی روبهروی مبلهای راحتی بود. ميز ناهارخوری دو

 بود. پردههای بزرگ و مخمل

قهوهای و طالیی و تور اکليلدار کرمرنگی که زیر مخملها نصب شده بود. 

 پارکتهای شکالتيرنگ سراسری،

 .آشپزخونهی شيک و کار شده و ست سفيد و مشکی بهزیبایی خونه جلوه داده بود

تاق سمت راست اشاره کرد. در اتاق رو از راهروی کوتاهی عبور کردیم. آیدا به ا

 :باز کرد و گفت

 .بفرمایيد. اینجا اتاق داداش احسانمه -

 .تشکر کردم و با اجازهای گفتم و وارد اتاق شدم

 چيزی نميخوای برات بيارم؟ -آ
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 .نه. ممنونم -

 .آیدا از اتاق بيرون رفت و من به اتاقش خيره شدم
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 ی خيلی عجيبه، بيراه نميگفتم! اتاقش تم بنفش ومن ميگفتم این احسان یه جورای

 سفيد داشت. یکی از دیوارها،

کاغذدیواری گلدار بنفش و سفيد بود و بقيهی دیوارها هم کاغذدیواری بنفش تيره 

 داشتن. گوشهی اتاق، سمت

چپ، تخت چوبی دونفرهای بود. سمت راست هم کمد دیواری بزرگ و چوبی 

 همرنگ تختش بود. وسط کمد

واری آینهی بزرگی بود. کنار کمد دیواری هم ميز رایانه و صندلی چرخدار دی

 مشکی قرار داشت؛ امّا سقف این اتاق

یکم مخوف بود. اسکلت و جمجمه از سقف اتاقش آویزون بود. تار عنکبوت 

 بزرگی سرتاسر سقف رو گرفته بود و یه

ت ور شد. دسعنکبوت بزرگ هم وسط این تار بزرگ خودنمایی ميکرد. تنم مورم

 .از نگاه کردن بهش برداشتم

چادر مشکيم رو از سرم جدا و تا کردم و روی ميز گذاشتم. چادر گلدار سفيد و 

 سورمهای رو روی سرم انداختم و

کمی از اون رو زیر بـغـ*ـلم جا دادم. روسریم رو مرتب کردم. از داخل آینهی 

 داخل اتاق نگاهی به خودم کردم. از

 .روی مبل کنار احسان نشستم اتاق خارج شدم و

 .آیدا با سينی چایی بهسمتم اومد و تعارف کرد

استکان چای رو از داخل سينی برداشتم. یه حبه قند هم از داخل قندون برداشتم 

 و تشکر کردم. به احسان هم

تعارف کرد که چای برنداشت. چای داغ رو روی عسلی روبهروم گذاشتم که 

 بهسمتصدای مادر احسان نگاهم رو 
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 .خودش کشوند

 خب مبيناجان. خوبی عزیزم؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 ممنون از لطف شما. خوبم تشکر. حال شما خوبه؟ -

 !ممنون دخترم -

از لحن گرمش دلم گرم شد. بعد از شب خواستگاری فکر نميکردم که بتونيم رابـ 

 .ـطهی خوبی باهم داشته باشيم

 .چای رو به لبهام نزدیک کردم

حسان: خب بچهها ما پيشنهادمون برای مراسم ازدواج ماه دیگهست که پدر ا

 همزمان ميشه با ازدواج حضرت

 علی)ع( و حضرت فاطمه)س(. شما با این تاریخ مشکلی ندارید؟

به احسان که خيلی ریلکس و آروم نگاه ميکرد نگاه کردم که شونهای باال 

 .انداخت

 .خوبه -

 :و گفتم من هم بهسمت پدر احسان نگاه کردم

 .بهنظر من هم خوبه -
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پدر احسان: بسيار خب! قرار ما بر این شده که شما ماهعسل رو هر جایی که 

 دوست دارید برید و بعد از برگشتتون ما

 .یه جشن کوچيک تدارک ببينيم
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 :سرم رو تکون دادم و تشکر کردم. پدر احسان رو به بابا گفت

ندتاست؟ باالخره باید بدونيم که چه آقای رفيعی؟ تعداد مهمونای شما چ -

 .تاالری رو رزرو کنيم

 .بابا نگاه مصممش رو به پدر احسان دوخت

ما مهمون زیادی نداریم. فقط همکارای من و خانومم و دوستان مبيناجان که در  -

 کل فکر ميکنم بيست یا سی

 .نفر بشن

 :نگاه متعجب همه به روی صورت بابا موند و مامان معترضانه گفت

 !فرزاد؟ -

 :بابا به چهرهی پر از تشویش مامان نگاه کرد و با تأکيد گفت

 .بعداً راجع بهش صحبت ميکنيم -

مامان با چهرهای گرفته به مبل تکيه داد. مامان اميد داشت که حداقل برای 

 مراسم ازدواج من ميتونه خانوادهش رو

حرفش کوتاه نمياومد.  ببينه و روابط خونوادهها درست بشه؛ امّا بابا هيچوقت از

 مطمئنم که به محض رسيدن به

خونه دوباره همون بحث تکراری و خستهکننده که هيچوقت هم به سرانجام 

 نميرسه و آخرش به دلخوری مامان

 .و عصبانيت بابا ختم ميشه، پيش مياد

پدر احسان: بسيار خب. من فکر ميکنم که ما اگه بخوایم فقط آشناهای نزدیکمون 

 ۷۲۰کنيم حدود رو دعوت 

 .نفری ميشه

 :رو بهسمت مادر احسان گفت
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 شما کس خاصی مدنظرتون نيست؟ -

 .فقط دوستام، حدوداً ده نفری ميشن -

 :پدر احسان رو بهسمت احسان گفت

 احسانجان؟ شما چی؟ -

 .فقط همکارام و چندتا از دوستای نزدیکم هستن که حدوداً ده نفری ميشن -

 :توی تبلت بزرگ با کاور عروسکيش بود بلند گفتاميد که تا اون لحظه سرش 

 !دوستای من هم هستن -

 :همه بلند خندیدند و پدر احسان سری تکون داد و رو بهسمت بابا گفت

 .فکر ميکنم حدود دویست نفری بشن -
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 .بسيار خب -

تعداد اونقدری نيست که بخوایم تاالر بگيریم. نظرتون چيه همينجا مراسم رو  -

 !ر کنيم؟برگزا

 .اگه شما مشکلی ندارید و اذیت نميشين از نظر من که مشکلی نداره -

 :بابا رو بهسمت من گفت

 نظر تو چيه بابا؟ -

 !بهنظر من هم خوبه -

 :آقای ایرانی سری تکون داد و گفت

 !بسيار خب. انشاءاهلل که مبارک باشه -

را فکر پایان این ماجصدای تبریکها و تشکرها توی خونه پيچيد و من بار دیگه به 
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 .کردم

 :مامان احسان از روی مبل بلند شد و گفت

 .من برم شام رو آماده کنم. بچهها از سر کار اومدن خسته و گرسنهن -

 .مامان از روی مبل بلند شد

 .اجازه بدین کمکتون کنم -

 .نه تو رو خدا شما زحمت نکشين، آیدا هست -

 !همه زحمتا رو شما کشيدین -

هم بهسمت آشپزخونه رفتن. من هم از روی مبل بلند شدم و بهسمت  هردو کنار

 .آشپزخونه رفتم

 نيروی تازهنفس نميخواین؟ -

 :مادر احسان گفت

 .مبيناجان برو بشين، تازه از سر کار اومدی خستهای -

 !نه خسته نيستم خانم ایرانی -

 .دستم رو توی دستش فشرد

 .با من راحت باش عزیزم -

و پایين انداختم. دوست نداشتم کس دیگهای غير از مامان و خجالتزده سرم ر

 !بابای خودم رو مامان و بابا صدا کنم

 ميتونم خاله صداتون کنم؟ ناراحت نميشين؟ -

 !عزیزم هرچی که دوست داری صدا کن. اصالً بهم بگو طلعت -

 .نه اینجوری دیگه خيلی بياحتراميه! اگه اجازه بدید همون خاله صداتون کنم -

 :لبخندی زد و گفت
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 .تو هم مثل آیدا. هيچ فرقی برام نداری عزیزم -

 !تشکر کردم به چهره آروم اما پر از تشویش مامان نگاه کردم

مشخص بود که توی دلش پر از آشوبه، آشوب آینده نامعلوم من، آشوب دلتنگی 

 دیدن خونوادهش و آشوب زندگی

 .سخت و دشوارش

وی آ*غـ*ـوشش بگيرم و توی گوشش زمزمه کنم که دوست داشتم که تا ابد ت

 .نگران هيچچيز نباش. من کنارتم

اگه همه دنيا هم تنهات بذارن دخترت تا ابدالدهر کنارت ميمونه. ميخواستم که 

 بهش بگم این دخترت که حاصل

ذرهذره زحمت و شببيداری و مهرومحبت بيانتهای توئه، االن ميخواد بهت بگه 

 ل کمی از اونکه قول ميده حداق

زحماتت رو جبران کنه. نميخواستم که دردی به درداش اضافه کنم. من توی 

 زندگيم تکيهگاههای خوبی داشتم و

حاال زندگی روی دیگهش رو بهم نشون داد تا بدونم باید برخی مسائل رو 

 .بهتنهایی حل کنم

*** 

رو توی  خاله غذای داخل قابلمه رو هم زد و از مامان خواهش کرد که خورشت

 ظرف بکشه. آیدا ساالدهای

تزئينشده رو از یخچال بيرون آورد و من ترشيهای خونگی رو داخل کاسههای 

 بلور ریختم. خاله، احسان رو صدا

زد و خواست که شام رو روی ميز بچينه. احسان بشقابها رو از آیدا گرفت و 
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 بهسمت ميز رفت. ظرف ساالد رو

دیدن بشقابهای نامرتب سری تکون دادم و  برداشتم و روی ميز گذاشتم که با

 .دستم رو سمتش دراز کردم

 :متعجبانه گفت

 چيه؟ -

 .من ميچينم. شما زحمت بقيهی ظرفا رو بکشين -

 .شونهای باال انداخت و بشقابها رو به دستم داد

چادرم رو مرتب کردم و بشقابهای برنجخوری رو روی ميز چيدم. بشقابهای 

 ابهایساالد رو هم داخل بشق

برنجخوری گذاشتم و قاشقها رو سمت راستِ بشقاب و چنگالها رو هم سمت 

 چپشون مرتب چيدم. احسان با

ظرف خورشت بهسمتم اومد و به ميز نگاهی انداخت و سری از روی تحسين 

 .تکون داد

لبخندی زدم و ظرف رو وسط ميز گذاشتم. دیس چينی و بزرگ برنج زعفرانی رو 

 رفهم کنارش گذاشتم و ظ

تزئينشده و پایهدار مرغ شکمپر رو هم وسط ميز قرار دادم. مامان و خاله هم با 

 ظرفهای ترشی بهسمت ميز

اومدن. آیدا پارچ دوغ و نوشابه و ليوانها رو آورد. خاله رو بهسمت بابا و آقای 

 ایرانی که هنوز هم درمورد چگونگی

 :برگزاری مراسم صحبت ميکردن گفت

 !يستين؟ بفرمایيد شام حاضرهآقایون شما گرسنه ن -
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آقای ایرانی از روی مبل بلند شد و با دست تعارف کرد و بابا هم همراهش اومد. 

 .آقای ایرانی باالی ميز نشست

خاله و آیدا روی صندليهای سمت راست آقای ایرانی نشستن و اميد هم کنار 

 آیدا نشست. بابا و مامان هم سمت

ستم. احسان صندلی رو کمی عقب کشيد و کنار چپ نشستن و من کنارشون نش

 اميد نشست. شام توی سکوت و

 .تنها با صدای برخورد قاشق و چنگالها به بشقابها گذشت

دستمال کنار بشقاب رو برداشتم و دور دهنم رو پاک کردم و رو بهسمت خاله 

 :گفتم

 !دستتون درد نکنه. خيلی خوشمزه بود -

 !تو که چيزی نخوردی عزیزم -

 .ممنونم. سير شدم -

 .نوش جانت -

اول به پارچ دور از دسترس و بعد به احسان که مشغول خوردن بود نگاه کردم. 

 سرش رو تا گردن توی بشقاب فرو

 .بـرده بود

 :سرفهای کردم؛ ولی فایدهای نداشت. باالجبار گفتم

 !آقااحسان؟ -

بهم دوخت که  باالخره سرش رو باال آورد. دهنش پر بود. نگاهش رو متعجبانه

 :گفتم

 ميشه لطفاً یه ليوان دوغ برام بریزین؟ -
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نگاههای زوم بقيه معذبم کرد. ليوان دوغ رو از احسان گرفتم و تشکر کردم. 

 احسان که همچنان دهانش پر بود،

لقمه رو بهزور فرو داد و خواست حرف بزنه که لقمه توی گلوش پرید و به سرفه 

 وافتاد. هول شدم و ليوان دوغ ر

 .بهسمتش گرفتم. اون هم فوری ليوان رو ازم گرفت و سر کشيد

 .با نگرانی بهش نگاه کردم

 خوبی؟ -

 دور دهنش رو پاک کرد و سرش رو تکون داد

 .آره ممنون -

 .نفسی از سر آسودگی کشيدم و تازه متوجه خندههای زیرزیرکی بقيه شدم

يم و روی مبلها با اصرار خاله فقط ظرفها رو داخل ماشين ظرفشویی گذاشت

 نشستيم. اميد هنوز هم سرش رو از

توی تبلت بيرون نياورده بود. دلم به حال بچههای امروزی ميسوخت که از 

 بازیهای خوش بچگونهی ما بيبهره

 :بودن. رو بهسمتش گفتم

 اميدجان؟ -
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 :سرش رو باال آورد و بهم لبخند زد. با لحن شيرین و بانمکش گفت

 بله؟ -

 داری؟شطرنج  -
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 :یهکم فکر کرد و گفت

 .آره یه دونهی خيلی کوچولو دارم، توی ویترین اتاقم -

 :با خوشحالی گفتم

 مياریش تا باهم بازی کنيم؟ -

 .لبهاش رو آویزان کرد

 .امّا من که بلد نيستم بازی کنم -

 .تو بيار من یادت ميدم -

 .سری تکون داد و از روی مبل پایين اومد و بهسمت اتاق رفت

ند دقيقهی بعد شطرنج به دست بهسمتم اومد. صفحهی شطرنج رو روی ميز چ

 عسلی گذاشتم و مهرهها رو از داخل

کيف مخصوصشون بيرون آوردم. شطرنج استانداردی نبود و بيشتر جنبهی تزئينی 

 داشت. به چهرهی کنجکاو اميد

 .که روبهروم نشسته بود نگاه کردم و خندیدم

 .رهها بيرون آوردم و وسط صفحه گذاشتممهرهی سرباز رو از بين مه

 .خب اميدجان. اسم این مهره سربازه. نگاه کن چقد کوچيک و ریزهميزهست -

 .سرش رو تکون داد

 یعنی یه سرباز واقعيه؟ -

 .آره. یه سرباز واقعی -

 .مهرهی رخ رو کنار سرباز گذاشتم

 .به این مهره، که باالی سرش شبيه قلعه است. رخ یا قلعه ميگن -

 قلعه چيکار ميکنه؟ -

 یه شعر خوشگل داره. ميخوای برات بخونم؟ -
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 :با ذوق گفت

 !آره آره -

حرکت رخ چه زیباست؛ باال، پایين، چپ و راست. فقط ميره مستقيم، به هرجا  -

 .که دلش خواست

 .خوشگل بود -
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 .فيل رو هم وسط صفحه گذاشتم و شعرش رو براش خوندم

 .درازه؛ کِيف ميکنه وقتی که قطرا بازه آقا فيله که خرطومش -

 .اميد با ذوق بهم نگاه ميکرد و گاهی اوقات باهام همراهی ميکرد

 .سرم رو باال آوردم و به نگاههای خيره و زوم شده روی خودم نگاه کردم

 خاله: شطرنج بلدی مبيناجان؟

م و بعد ه دوران دانشجویی مربی شطرنج بچهها بودم؛ امّا بعداً افتاد توی درسا -

 بيمارستان. دیگه وقت نکردم که

 !برم

 .به اميد نگاه کردم

امّا اگه آقااميد بهم قول بده که دیگه کمتر با تبلتش بازی کنه، من هم بهش  -

 قول ميدم که هم یه صفحه شطرنج

خوشگل براش بخرم و هم این که کتابای شطرنج رو براش بيارم و کلی شعرای 

 خوشگل دیگه از شطرنج یادش

 .بدم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 134 صفحه  

 

 .اميد دستهاش رو به هم کوبيد

 !قول ميدم آبجی مبينا -

 .دستی توی موهای فرفریش کشيدم و بهش لبخند زدم

 :خاله گفت

آقای رفيعی؟ اگه اجازه بدید ما یه هدیهی کوچيک برای مبيناجان تدارک  -

 .دیدیم تقدیمش کنيم

 :بابا لبخندی زد و گفت

 .اختيار دارید. زحمت کشيدید -

سمتم اومد و جعبهای رو بهم داد. جعبه رو از دستش گرفتم و گونهش رو خاله به

 بـ*ـوسيدم و تشکر کردم. در جعبه

رو باز کردم، روسری گلدار جنس ابریشم فوقالعاده خوشگل که گلهای 

 صورتيرنگی روی زمينهی سفيدش

داشت و این منی که روسری بهترین هدیه برام بود، سر شوق آورد و ذوقزده 

 :گفتم

 .خيلی قشنگه! واقعاً ممنون -

جعبهی کوچيک دیگهای هم داخلش بود. در جعبه رو باز کردم و با دیدن انگشتر 

 خوشگل طالیيرنگی دهنم باز

 .موند

 .واقعاً زحمت کشيدید. دستتون درد نکنه -

خاله: دیگه من معذرت ميخوام. این هدیه بهعنوان نشون به سليقهی من بود؛ امّا 

 با خود احسان حـ*ـلقه رو دیگه

 .و به سليقهی خودتون انتخاب کنيد
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 .مامان و بابا هم تشکر کردن و احسان به انگشتر داخل دستم نگاه کرد

*** 

 .خوب شد اومدیم بيرون. داشتم خفه ميشدم اون تو -

 چرا؟ -

 .اینجور مجالس رسمی با گروه خونی من سازگار نيست -

باال انداخت و روی صندلی داخل حياط  نگاه متعجبی کردم که بيخيال شونهای

 .نشست

 چرا به مامان و بابات چيزی نميگی؟ -

 درمورد؟ -

 .بيماریت -

مامانم قلبش ضعيفه. استرس براش مثل سم ميمونه. نميخوام اتفاقی براش بيفته  -

 که بعداً برام یه عمر پشيمونی

 .به بار بياد

 .دمروی صندلی روبهروش نشستم و به آسمون شب خيره ش

 تو چرا تا االن ازدواج نکردی؟ -

 .شخصيه -

 .ابروهام باال رفت و پوزخندی گوشهی لبم نشست

 با زندگی توی این خونه مشکلی نداری؟ -

 .نه -
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 ميخوای طبقهی باال رو ببينی؟ -

 .سرم رو تکون دادم

 .آره -

رو از  دبهدنبالش بهراه افتادم. از آسانسور باال رفتيم و به طبقهی دوم رسيدیم. کلي

 داخل جيبش بيرون آورد و توی

 .قفل در چرخوند

داخل خونه شد و کليد برق رو زد. بهدنبالش من هم وارد شدم. توقع داشتم که با 

 خونهی خالی و بدون وسایل

روبهرو بشم؛ امّا برخالف تصورم خونهای کامالً تميز و شيک با تمامی امکانات و 

 .وسایل بود

 نکنه مستأجری چيزی دارین؟ اینجا کسی زندگی ميکنه؟ -

 :خندید و گفت
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نه. اینجا مخصوص مهموناست. هرازگاهی هم من بهش پناه ميبرم. هروقت هم  -

 که امير مياد با خانومش، یه

 .مدت اینجا ميمونن

سری تکون دادم و به نقشهی بينقص خونه آفرین گفتم. تقریباً شبيه طبقهی اوّل 

 ثالً بود با کمی تغييرات جزئی. م

 .این که پذیرایی بزرگتری داشت و درعوض دوخوابه بود

*** 
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 !با استعانت از حضرت فاطمه زهرا)س( و با اجازهی پدر و مادر عزیزم، بله -

با صدای دست جمع کوچيک حاضر در محضر سرم رو از قرآن داخل دستم و از 

 .سورهی نور بلند کردم۳۰آیهی 

مان که کنارم خم شده بود تا بـ*ـوسم گوشهی چادرم رو با دست گرفتم و به ما

 کنه نگاه کردم و گونهش رو

 .بـ*ـوسيدم

 .مبارک باشه عزیزم -

 .ممنون مامان گلم -

با صدای بله گفتن احسان بار دیگه صدای دستها بلند شد و بابا هم بهسمتم اومد. 

 از روی صندلی بلند شدم و توی

ری توری براقش رو جلو آ*غـ*ـوشش فرو رفتم. خاله هم بهسمتم اومد. روس

 کشيد و من رو توی آ*غـ*ـوشش

کشيد و تبریک گفت. من هم بـ*ـوسيدمش و تشکر کردم. عمو هم جلو اومد و 

 دستش رو بهسمتم دراز کرد. اوّلين

بار بود که ميخواستم بهش دست بدم و کمی معذب بودم. دست بزرگ و 

 گرمش رو توی دستم گرفتم و لبخندش

 .ادمرو با لبخند جواب د

 .مبارک باشه دختر گلم -

 .ممنونم عموجون -

 :سرم رو بـوسيد و گفت

 .انشاءاهلل خوشبخت بشين -

بابا و مامان با احسان روبوسی ميکردن. چشمم به هستی که افتاد دلم براش پر 
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 کشيد. خودش متوجه شد و

 .بهسمتم اومد

 !الهی قربونت برم فرشتهی من! چقدر خوشگل شدی -

 .گل خودمممنونم دوست  -

 .مبارک باشه! انشاءاهلل که خوشبخت بشين -

 .همچنين -

 .آ*غـ*ـوشش رو برام باز کرد و من توی آغـ*ـوش خواهرم جا گرفتم
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مهيار هم بهسمتم اومد و تبریک گفت و من در جواب تشکر کردم. هستی هم به 

 .احسان تبریک گفت

ت احسان رو فشرد و احسان سرش رو پایين انداخت و تشکر کرد. مهيار دس

 :گفت

 .انشاءاهلل خوشبخت بشيد -

 :که هستی چشمکی بهم زد و گفت

 !مگه ميشه یه نفر مبينا رو داشته باشه و خوشبخت نشه -

 .مهيار: حتماً همينطوره

 !هستی: بله دیگه. دوست گلی خودمه. همهچيزش هم مثل منه

 !مهيار: پس خدا به داد احسان برسه

 :کوبيد و معترضانه گفتهستی به بازوی مهيار 

 !اِ! مهيار -
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 .نه نه! منظورم اینه که دیگه توی زندگيش چيزی کم نداره -

 .بله بله! حاال ما ميریم خونه درموردش باهم صحبت ميکنيم -

 :مهيار دستی توی موهاش کشيد و گفت

 .خانمجان حاال یه تخفيف به این بنده حقير بده -

 .باید ببينم چی ميشه -

 :من گفترو بهسمت 

 !ميبينی تو رو خدا؟! این مردا چقدر قدرنشناسن -

 .سری تکون دادم. لبخندم از کارهای این دوتا کش اومد

احسان همچنان ساکت و بدون لبخند بهشون نگاه ميکرد. قيافهش شبيه پوکر شده 

 .بود

آیدا و اميد هم جلو اومدن و تبریک گفتن. اميد با اون لباسهای خوشگل و پاپيون 

 گلوش بانمکتر شده بود. از زیر

 .آیدا تشکر کردم

خاله حـ*ـلقهها رو آورد و به دست من و احسان داد. احسان در جعبه رو باز 

 کرد و حـ*ـلقهی من رو از داخلش

بيرون آورد. دستم رو جلو بردم و اون حـ*ـلقه رو داخل انگشت حـ*ـلقهم فرو 

 .برد. این اوّلين تماس ما باهم بود

يندارش رو از جعبه بيرون آوردم و توی انگشتش فرو کردم. صدای حـ*ـلقهی نگ

 .دستها بار دیگه بلند شد

مامان و بابا سنگ تموم گذاشتن. یه سرویس طال برای من و یه زنجير برای 

 احسان آوردن. خاله و عمو هم کليد

خونهی باال رو بهمون هدیه دادن و این یعنی اینکه از این به بعد، خونه بهنام 
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 سان سند ميخوره. احسان خيلیاح

خوشحال شد و من هم تشکر زیادی ازشون کردم. امير، برادر احسان، که 

 کتوشلوار سرمهایرنگی پوشيده بود،
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شبيه احسان بود با یه سری تغييرات جزئی. مثل رنگ موهاش که تيرهتر بود و 

 قدش که از احسان بلندتر بود و

داشت و شاید بهخاطر کفشهای پاشنه  آناهيتا، زن برادرش که قد بلندی

 .دهسانتيش اینقدر بلند قد بهنظر ميرسيد

موهای بلوند و رنگشدهش رو بافته بود و یه طرف شونهش انداخته بود و شال 

 .کرمرنگش رو کامالً باز گذاشته بود

زیری تنگ و مشکيرنگی پوشيده بود و رویی حریر و کرمرنگی به روش انداخته 

 .سمتم دراز کردبود. دستش رو به

 .با لبخند دستش رو فشردم و بهخاطر تبریکش تشکر کردم

 .امير هم جلو اومد و تبریک گفت و من تشکر کردم

*** 

احسان آخرین چمدون رو هم داخل صندوق عقب ماشين گذاشت. چادر مشکی 

 مدل حُسنام رو سر کرده بودم و

ود و کی پوشيده بروسری سفيدرنگم رو پوشيده بودم. احسان هم کتوشلوار مش

 پيراهن سفيدرنگی زیرش به تن

 .کرده بود
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 مامان: همهچيز رو برداشتين؟

 .بله. همهچيز رو برداشتيم -

 .خاله: ایکاش ميذاشتين تا فرودگاه بيایم دنبالتون

احسان: نه مامان نيازی نيست. امير مياد که بعداً ماشين رو بياره. چرا الکی اینهمه 

 !ياید؟راه رو با این ترافيک ب

 .اذیت ميشين

 .بابا: حسابی مراقب خودتون باشيد

 .چشم باباجون -

 .عمو: اگه چيزی نياز داشتين حتماً زنگ بزنين

 .چشم ممنون -

مامان قرآن رو باال آورد و من و احسان از زیر قرآن رد شدیم. دست دادیم و 

 روبـ*ـوسی کردیم و سوار ماشين

احسان و امير هم جلو نشسته بودن. به شدیم. روی صندلی عقب جا گرفته بودم. 

 عقب برگشتم و با دیدن مامان و

 .بابا، بغض توی گلوم نشست. هنوز هيچی نشده دلم براشون پر ميکشيد

 .یه ساعت بعد به فرودگاه رسيدیم

 :امير از ماشين پياده شد و با احسان روبوسی کرد و بهسمت من برگشت و گفت

 .! اگه چيزی نياز داشتيد حتماً زنگ بزنيدانشاءاهلل که بهتون خوش بگذره -

 .من و احسان تشکر کردیم و چمدون به دست بهسمت فرودگاه رفتيم
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خانوادههامون تو این خيال بودن که ما به سفر اروپا رفتيم؛ اما االن توی دستمون 

 دوتا بليط کيش بود و یه دروغ

 .موقع خواستگاری، دروغ بزرگتری برامون در پی داشت

*** 

روی صندليهای داخل فرودگاه نشستيم و چند دقيقهی بعد با اعالم پرواز کيش 

 بهسمت گيت رفتيم و سوار هواپيما

 .شدیم

اولين بار بود که سوار هواپيما ميشدم و استرس خيلی زیادی داشتم. به تکيهگاه 

 صندلی تکيه داده بودم و دستهام

 .روبهروش خيره بودرو مشت کرده بودم؛ اما احسان خيلی خونسرد به 

 .مهماندار هواپيما شروع به گفتن توصيهها کرد و من بار دیگه دلم آشوب شد

 :رو به احسان گفتم

 اگه هواپيما سقوط کنه چی ميشه؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 .هيچی! ميميریم -

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 چطور ميتونی به این راحتی بگی؟ -

قوهی الهی سوپرَمن از راه ميرسه و نجاتمون خب چی بگم؟ بگم به حول و  -

 ميده؟

حرفزدن باهاش غلط محض بود. سرم رو بهسمت پنجره چرخوندم و با اعالم 

 تا چند دقيقهی دیگه»خلبان که 

يدن قلبم شروع به تپ« هواپيما بر فراز آسمان تهران به مقصد کيش بلند ميشه.
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 .کرد

رو روی هم گذاشتم و از ترس به  صدای هواپيما استرسم رو بيشتر کرد. چشمهام

 صندلی چسبيدم. فایدهای نداشت

و قلبم با ضربه به سـ*ـينهم ميکوبيد. دست احسان رو که روی پاهاش گذاشته 

 .بود، توی مشتم گرفتم و فشردم

هواپيما دیگه تو حالت ساکنی قرار گرفته بود. کمکم چشمهام و بعد مشتم رو باز 

 کردم. با دیدن مچ دست احسان

که بهشدت قرمز شده بود تازه فهميدم که چقدر مچش رو فشار داده بودم، جای 

 .ناخنهام روی دستش مونده بود

توی اون لحظه اصالً متوجه نبودم که دارم چيکار ميکنم. حتی به این فکر نکرده 

 بودم که ما تازه به هم محرم

 . فورًا دستششدیم و اگه توی لحظهی دیگهای بود عمرًا اگه این کار رو ميکردم

 رو رها کردم و خجالتزده سرم

 :رو پایين انداختم و گفتم

 .ایوای ببخشيد! شرمنده! من اصالً حواسم نبود. خيلی ترسيده بودم -

 :سری تکون داد و گفت

 !مگه هواپيما هم ترس داره؟ -
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 .چيزی نگفتم و به آسمون آبی خيره شدم

*** 
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 احسان

کرده بودم تا این چند روزی که اینجایيم راحت با پرادوی مشکيرنگی که کرایه 

 باشيم، بهسمت سوئيتی که آریا

توی کيش داشت و کليدش رو بهمون داده بود تا ماهعسل بهاصطالح خوشمون 

 .رو توش بگذرونيم رفتيم

مبينا به روبهروش خيره بود. نميدونستم که واقعاً چه اصطالحی رو باید براش به 

 کار ببرم؛

ا؟ ناشناس؟ غریبه؟ واقعاً کجای زندگيم جا داشت؟ بهنظر من زن؟ همسر؟ آشن

 که فقط یه واسطه بود، واسطهی

 .رسيدن به هستی؛ همين و بس

روبهروی سوئيت ایستادم و رو بهسمت مبينا که همچنان به روبهروش خيره بود 

 :گفتم

 .همينجاست -

وق شدم. در صنددر ماشين رو باز کرد و پياده شد. ماشين رو جلوتر بردم و پياده 

 عقب رو باز کردم و چمدونها رو

پایين گذاشتم. مبينا بهسمتم اومد و چمدون رو برداشت؛ اما اونقدر سنگين بود که 

 دودستی هم نميتونست بلندش

کنه. پوزخندی زدم و با یه دست چمدون رو بلند کردم. به نگاه خيرهش خندیدم 

 و بهسمت در ورودی سوئيت حرکت

وی در چرخوندم و با صدای تيکِ بازشدن، دستگيره رو بهسمت کردم. کليد رو ت

 پایين فشار دادم و به مبينا اشاره

کردم که داخل بره. کفشهای پاشنه دوسانتيش رو درآورد و با دیدن کف پارکت 
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 آه از نهادش بلند شد. یه جفت

دمپایی از داخل جاکفشی بيرون آوردم و بهسمتش گرفتم که خوشحال از دستم 

 .و تشکر کردگرفت 

چمدونها رو داخل بردم و روی کاناپه لم دادم. سوئيت کوچيک و یهخوابهای بود. 

 روبهروی مبلهای چيدهشدهی

داخل پذیرایی پنجرهی سراسری خيلی بزرگی بود که منظرهی زیبای بيرون 

 مشخص بود. مبينا یکی از چمدونها

جيب کتم بيرون رو روی زمين کشوند و بهسمت اتاق برد. گوشيم رو از داخل 

 آوردم، نمایهی حالت پرواز رو خاموش

 .کردم که فوراً با تماس بابا روبهرو شدم

 .جواب دادم

 .سالم -

 سالم پسرم. خوبی؟ کجایی؟ رسيدین؟ -

 .خوبم باباجان. آره تازه رسيدیم -

 مبينا خوبه؟ -

 .آره خوبه. داره وسایل رو ميچينه -

 .سالم بهش برسون -
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 .يدسالمت باش -

 .خب باباجان، بهتون خوش بگذره -
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 .ممنونم. سالم به مامان برسون -

 .باشه پسرم. خداحافظ -

 .خدانگهدار -

 :گوشی رو روی عسلی گذاشتم و کتم رو درآوردم و با صدای بلندی گفتم

 .بابا سالم رسوند -

 .صداش از داخل اتاق مياومد

 .سالمت باشن. سالم بهشون برسون -

 .قطع کردم -

 .س خودم بعداً بهشون زنگ ميزنمپ -

 .شونهای باال انداختم و کنترل تيوی رو برداشتم و روشن کردم

مبينا از داخل اتاق بيرون اومد. مانتوش رو درآورده بود و تونيک صورتيرنگی با 

 .شلوار تنگ مشکی پوشيده بود

روسریش رو هم هنوز درنياورده بود. خندهای کردم که باعث شد معذب بشه. 

 :ش رو پایين انداخت و گفتسر

برو توی اتاق لباست رو عوض کن. لباسای داخل چمدون رو توی کمد آویزون  -

 .کردم

تشکر سردی کردم و کتم رو برداشتم و بهسمت اتاق رفتم. اتاق کوچيکی که یه 

 تخت دونفره با روتختی

آلبالویيرنگ، کوسن و بالشتهای سفيدی داشت و کمد دیواری بزرگ سفيدرنگی 

 که سرتاسر دیوار رو پوشونده بود

و آینهی قدی بزرگی وسطش داشت. در کمد رو باز کردم و با دیدن لباسهام که 

 مرتب به گيره آویزان بود متعجب
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 .سری تکون دیدم

پيراهن و شلوارم رو با یه دست گرمکن خاکستریرنگ عوض کردم و کتوشلوارم 

 رو به گيره آویزون کردم و داخل

اتاق که بيرون اومدم مبينا رو توی آشپزخونه دیدم. روسریش  کمد گذاشتم. از

 روی شونهش افتاده بود، موهای بلند

و بافتهشدهی خرمایيرنگی داشت که بلندیش تا پشت کمرش ميرسيد. پشتش به 

 من بود و مشغول درستکردن

 .چای بود

بيخيال روی کاناپه نشستم. تلویزیون روی شبکهی خبر مونده بود، کنترل رو 

 برداشتم و شبکه رو عوض کردم. به

 .شبکهی پيامسی که رسيدم صدای تلویزیون رو باال دادم و با آهنگ ریتم گرفتم

 :مبينا از توی آشپزخونه از سمت دیگهی اپن گفت

 ...هيچی -
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 .متوجه بقيهی جملهش نشدم

 .نشنيدم -

 .کالفه سری تکون داد و دوباره تکرار کرد؛ ولی باز هم نشنيدم

 :صدای بلند گفت با

 ميشه صدای اون تلویزیون رو کم کنی؟ -

 :صدای تلویزیون رو کم کردم که نفسی از سر آسودگی کشيد و گفت
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ميگم چيزی توی خونه نداریم که شام درست کنم. ميشه بریم فروشگاهی  -

 جایی؟

به ساعت مچی روی دستم نگاه کردم. ساعت تقریباً شيش بود و دلم عجيب 

 .ضعف ميرفت

 .ری تکون دادم و از روی مبل بلند شدمس

 .من ميرم لباسام رو بپوشم -

تشکری کرد و من بهسمت اتاق رفتم و پيراهن آبيرنگم رو با شلوار مشکيرنگم 

 پوشيدم. سوئيچ ماشين رو از روی

اپن برداشتم. مبينا داخل اتاق رفت و چند دقيقه بعد با چادر مشکی روی سرش 

 ون زدم وجلوم ایستاد. از خونه بير

 .مبينا پشت سرم در خونه رو با کليد قفل کرد

سوار ماشين شدیم. این اطراف رو اصالً نميشناختم و فقط یه بار برای قرارداد 

 .کاری به کيش اومده بودم

جلوی فروشگاه بزرگی که توی راهمون بود ماشين رو نگه داشتم. مبينا پياده شد و 

 .من هم به دنبالش رفتم

 .پنج نایلون پر به خونه برگشتيم-ارتقریباً با چه

چشمهام پر از خواب بود. بهشدت خسته بودم. از دیشب که روی پروندهی آقای 

 صالحی کار ميکردم خواب به

 .چشمهام نيومده بود. خسته کشوقوسی به بدنم دادم و بهسمت اتاق خواب رفتم

 .من خيلی خستهم، ميرم بخوابم -

 مگه شام نميخوری؟ -

 .م ميادخيلی خواب -
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 شام که آماده شد صدات کنم؟ -

 .آره -

روی تخت دونفره دراز کشيدم و به سقف سفيدرنگ خيره شدم. واقعاً کجای 

 زندگيم قرار دارم؟ با یه غریبه توی یه

 !خونه تنها چيکار ميکنم؟

*** 

 مبينا

83 
 

 

 

در قابلمه رو برداشتم و بوی خوش حاصل از قورمهسبزی رو به ریهم فرستادم. 

 !به عجب غذایی شدهبه

ميز کوچيک و دونفرهی گوشهی پذیرایی رو به بهترین شکل چيدم؛ دوتا بشقاب 

 گرد با گلهای ریز صورتی، دوتا

فنجون ماست، یه شاخه گل رز مصنوعی که داخل گلدون سفيد کوچيک بود، 

 دستمال سفرههای آبيرنگ که به

با  رچ نوشابه و برنج سفيدشکل گل درآورده بودم و داخل ليوانها گذاشته بودم، پا

 تزئين زعفرون و یه ظرف پر از

 .خورشت قورمهسبزی که بوش مستم کرده بود

بهسمت اتاق خواب رفتم. آروم کنار تخت ایستادم. آباژور کنار تخت رو روشن 

 کردم و به چهرهش که توی خواب

 .بهشدت مظلوم شده بود چشم دوختم. دلم نمياومد بيدارش کنم
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 :ش گفتمآروم کنار گوش

 احسان؟ احسان؟ -

 :صدای هوم گفتنش رو شنيدم که بلندتر گفتم

 .پاشو شام بخور -

 .مامان! خيلی خستهم بذار بخوابم -

 :خندهم گرفت. جلوی خندهم رو بهزور گرفتم و گفتم

 .پاشو دیگه! با شکم گرسنه که نميشه خوابيد -

 .غلتی زد و سرش رو سمت دیگه چرخوند

 .م و دوباره صداش کردمپتوی روش رو کنار زد

 !احسان! پاشو دیگه -

 .اَه! ولم کن دیگه! خوابم مياد -

 .شونهش رو تکون دادم

 !احسان -

 .چشمهاش رو باز کرد. خوابآلود نگاهم کرد و کمی تعجب هم چاشنيش کرد

 تو دیگه کی هستی؟ -

 .مطمئن بودم که دوباره داره سر کارم ميذاره

شتيم. برات غذای بهشتی درست کردم. پاشو اینجا بهشته. من هم حوری به -

 !بخور

 .متعجب سر جاش نشست و چشمهاش رو با پشت دستهاش ماساژ داد

کليد برق رو روشن کردم که باعث شد دستهاش رو جلوی چشمهاش بگيره. هنوز 

 .هم مات بهم نگاه ميکرد

 :چند دقيقهای دیگه که گذشت گفت
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 مبينا تویی؟ -

 باشم؟ انتظار داشتی کی -

 !اصالً یادم نبود که... بيخيال! توی خواب که چيزی نگفتم؟ -

 :چشمهام رو درشت کردم و گفتم

 !نه -

 .از اتاق بيرون رفتم و پشت ميز نشستم

کمی از برنج زعفرونی رو از داخل دیس توی بشقاب کشيدم و کمی هم 

 قورمهسبزی روش ریختم. قاشق و چنگال

ن نرفت. منتظر شدم تا بياد. چند دقيقهی بعد رو برداشتم؛ اما دستم به خورد

 حوله به دست بهسمت ميز اومد و

نگاهی به ميز انداخت. صندلی رو عقب کشيد و نشست. ميخواست حوله رو روی 

 ميز بذاره که دستم رو سمتش

دراز کردم. حوله رو به دستم داد. حوله رو سر جاش گذاشتم و دوباره نشستم. 

 ل تمومبرنج کشيده بود و با مي

 .مشغول خوردن بود. من رو بگو واسه کی منتظر موندم

یه قاشق از برنج رو توی دهانم گذاشتم. الحق که خوشمزه شده بود. منتظر 

 واکنشش بودم؛ اما همچنان مشغول

 .خوردن بود

باالخره سرش رو باال آورد و ليوان آب رو به دهانش رسوند. به نگاه منتظرم نگاه 
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 :کرد و گفت

 .ستبد ني -

 !بد نيست؟! این فوقالعادهست -

 :با حالت تمسخری خندید و گفت

 .حاالحاالها کار داره تا دستپختت بشه شبيه دستپخت مامان من -

 .چپچپ نگاهش کردم

چه انتظاری داری واقعاً؟ داری من رو با کسی که سی ساله کارش اینه مقایسه  -

 ميکنی؟! من تا قبل از این فوقش

 !رمهسبزی پخته باشمسه بار دیگه قو-دو

 .شونهای باال انداخت و دوباره مشغول خوردن شد

فقط چند لقمه خوردم. دیگه ميلی به غذا نداشتم. الحمداللهی گفتم و بشقابم رو 

 .داخل سينک گذاشتم

احسان هم دیگه غذاش رو تموم کرده بود. از بس تند غذا خورد امشب رودل 

 !ميکنه

په نشست. متعجب نگاهش کردم. دستم رو به از پای ميز بلند شد و روی کانا

 :کمرم زدم و گفتم

 !یه کمکی هم بعضی اوقات انجام بدید به جایی برنميخوره -

 :همونطور که دور دهانش رو با دستمال پاک ميکرد گفت
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 کمک واسه چی؟ -
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از سر تأسف سری تکون دادم و بشقابها رو از روی ميز جمع کردم و داخل 

 ظرفها رو شستم و سينک گذاشتم.

خشک کردم. واقعاً خسته شده بودم. چشمهام دیگه از هم باز نميشد. وارد اتاق 

 شدم و خودم رو روی تخت ول

کردم. کشوقوسی به بدنم دادم و پتوی گرمو نرم قرمزرنگ رو تا گردنم باال 

 .کشيدم

چشمهام رو آروم روی هم گذاشتم که احساس کردم تخت تکون خورد. چشمهام 

 باز کردم و با دیدن یه نفررو 

دیگه اون سمت تخت خواستم جيغ بکشم که یادم اومد این یه تخت دونفرهست 

 و اون یه نفر دیگه هم

بهاحتمالزیاد احسانه. با روزهای خوش دوران مجردی که راحت روی یه تخت با 

 هر پوزیشنی ميخوابيدم

 .خداحافظی کردم

دومون در هم گره خورده بود و احسان بهسمتم غلت خورد و حاال چشمهای هر

 قلبم بهشدت توی سـ*ـينهم

 .ميکوبيد

ترس تموم وجودم رو گرفته بود. ناخودآگاه در حالت تدافعی قرار گرفتم و خودم 

 رو جمع کردم. احساس گرما و هرم

نفسش رو روی صورتم حس ميکردم. چشمهام رو روی هم فشار دادم و برای 

 ماولين بار وارد دنيای زنـ*ـانگي

 .شدم

*** 
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با صدای آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم و لبهی تخت نشستم. از داخل کمد 

 حولهم رو برداشتم که چشمم به

احسان خورد. آروم و بيحرکت روی تخت خوابيده بود. دوست داشتم که اون 

 لحظه فقط زار بزنم از این اوضاعی

 شاید راه دیگه که برای خودم درست کردم. دوست داشتم که به عقب برگردم.

 وجود داشته باشه! شاید راه دیگهای

بوده و به ذهن من نرسيده! اما چه فایده؟! من شب گذشته اجازه داده بودم یه 

 نفر که هيچ عالقهای بينمون نيست

بهم نزدیک بشه. احساس ميکردم که غيرمستقيم به روح و جسمم تجـ*ـاوز 

 شده! حالم از خودم به هم ميخورد و

رو سروسامون ميدادم. بهسمت حموم رفتم و دوش آِبگرمی گرفتم.  باید ذهنم

 وضو گرفتم، چادر و جانمازم رو

برداشتم و قامت بستم. ذکرهام با اشک روی گونههام همراه شده بود و سالمم با 

 بغض توی گلوم یکی. قرآن رو

 زبود. دو رکعت نما« تطمئن القلوب»برداشتم و به آیههاش خيره شدم. واقعاً که 

 حاجت امام زمان)عج( رو هم

خوندم. چادرم رو تا کردم و همراه جانمازم داخل کمد گذاشتم و توی تخت 

 .فرورفتم

*** 

 !مبينا؟ -

 .چشمهام رو بهزور از هم باز کردم

 !بله؟ -
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 !پاشو صبحونه بخور تا بریم بيرون -

 دم و لبهیاصالً دوست نداشتم از تخت خواب جدا بشم. بهزور خودم رو بلند کر

 تخت نشستم. آبی به دست و

صورتم زدم. موهام رو شونه کردم و دماسبی پشت سرم بستم. بلوز آستينکوتاه 

 آبيرنگم رو با شلوار مشکی پوشيدم

و با دیدن ميز چيدهشده سری از روی تحسين تکون دادم. پس از این کارها هم 

 !بلده

چای و آبميوهی چيده شده روی صندلی نشستم و به کره و مربا پنير و گردو و 

 .روی ميز نگاه انداختم

 چرا نميخوری؟ -

 سه بار صبحونه خوردم باورت ميشه؟-اگه بگم تا حاال تو عمرم فقط دو -

 !واقعاً؟ -

 .آره -

 !چطور ممکنه؟ صبحونه مهمترین وعدهی غذایيه. از این به بعد باید بخوری -

 .با چشمهای از حدقه دراومده نگاهش کردم

 !من ميگمچون  -

خندهی دندوننمایی کردم که در جواب لبخند قشنگی روی لبش اومد. لقمهای از 

 نون و پنير و گردو گرفتم و بهزور

 .چای پایين دادم. به اصرار احسان تونستم سهتا لقمه بخورم

 !ميشه بریم دریا؟ -
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 .باشه ميریم دریا -

*** 

، از همدیگه رو ميشناختيم یه هفته با تموم خوبياش تموم شد. االن دیگه تقریباً

 اخالقيات هم باخبر شدیم؛ مثالً

اینکه احسان بهشدت لجباز و یهدندهست و هر کاری کردم نتونستم متقاعدش 

 کنم که نمازهاش رو بخونه و اینکه

بهشدت از چادر پوشيدن من بدش مياد. متوجه شدم که خانوادهی پدرِی 

 بهشدت اُپنيمایندی دارن که اگه من رو با

 !ن طرز پوشش ببينن بهشدت مسخره ميکننای

زیپ چمدون رو بستم. روسریم رو مدلدار دور گردنم گره دادم؛ اما باالش خوب 

 نميایستاد. بهاالجبار طلق داخلش

گذاشتم و به ترکيب رنگ صورتی و سفيد روسری که به پوست روشنم مياومد 

 نگاه تحسينبرانگيزی کردم. چادرم

ر رو داخل پذیرایی گذاشتم. احسان از بيرون اومد و رو سر کردم و چمدون سبکت

 :با دیدن من گفت

 آمادهای بریم؟ -

 .بله. فقط بيزحمت اون یکی چمدون رو از داخل اتاق بيار. سنگين بود -
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باشهای گفت و داخل اتاق شد. لحظهی آخر همهچيز رو چک کردم و چمدون رو 

 کنار ماشين گذاشتم. احسان
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 .هسمت ماشين اومد و اونها رو صندوق عقب ماشين گذاشتچمدون به دست ب

روی صندلی نشستم و چند دقيقهی بعد هم احسان اومد. صدای آهنگ ماشين رو 

 تا آخر زیاد کرد و با آهنگ

 .همصدا شد

 من عاشقترم ازت که پات وایسادم االن -

 منی که ميدونی دل کندن ازت راحت نبود برام

 نخواستمن عاشقترم ازت نرفتم دلم 

 که قلبم، سرم، دلم، جونم االن اینجوری رو هواست

 تو بيمعرفت شدی رفت

 ميرفتی دلت نميرفت

 کل شهر شدن خاطرات تو بيرحم

 مگه کم بودم دیوونهت

 چی بودش دیگه بهونهت

 پس االن واسه چی دارم ميرم

 تو فکر ميکنی کيای که له ميکنی ميری

 ت دیدینه روزی که من بهت دل دادم تو چی تو خود

 نه

 تو چی تو خودت دیدی که فکر کردی من کمم

 .من این قلبو دادم از دست که هيچوقت از پيش تو نرم

ميون ضربهایی که با انگشت روی فرمون ميرفت، آه عميقی کشيد و سرش رو 

 سمت دیگهای چرخوند. نميدونم

چرا ولی احساس کردم که چشمهاش اشکی شد و با دست گوشهی چشمش رو 
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 . آهنگ رو عوض کرد و تاپاک کرد

 .رسيدن به فرودگاه حرفی نزد

 .سوار هواپيما شدیم. دوباره با همون ترس اما کمتر از قبل روبهرو بودم

 خوبی؟ -

 .اوهوم. فقط یهکم ميترسم -

 .پوزخندی زد و به روبهروش نگاه کرد

دوست داشتم ماسک اکسيژن رو از پهنا توی حلقش فرو کنم؛ با اون پوزخند 

 !شمسخره
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هواپيما روی زمين نشست. از هواپيما پياده شدیم. تازه متوجه هوای سنگين و 

 آلودهی تهران شدم، درست مثل

روزی که تازه به تهران اومده بودیم. با یادآوری اون روزها بغض توی گلوم 

 نشست. چه روزهای سختی که پشت

 .سر نذاشته بودیم

ه دست از پلهبرقی پایين اومدیم. با چمدونهامون رو تحویل گرفتيم و چمدون ب

 دیدن مامان و بابا از پشت شيشه

گل از گلم شکفت. آخ که چقدر دلتنگشون بودم. مامان و بابا با یه دستهگل 

 بزرگ به دیدنمون اومده بودن. خودم

رو توی آغـ*ـوش مامان پرت کردم و عطر تنش رو توی ریههام فرو دادم. نفس 

 عميق کشيدم. اشکی گوشهی
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 .چشمم نشست که با حرص کنار زدم

 خوبی دختر گل مامان؟ -

 .خوبم مامانجون. دلم براتون تنگ شده بود -

 .ما هم همينطور قربونت برم -

به چشمهای اشکآلود مامان نگاه کردم و نتونستم جلوی پایين اومدن اشکهام رو 

 بگيرم. ایکاش هيچوقت از این

که ساکت و آروم نگاهمون ميکرد چشم نگاه قشنگ و آروم جدا نميشدم. به بابا 

 دوختم. آ*غـ*ـوشش رو برام باز

کرد و من توی حصار دستهاش جا گرفتم و آرامش خالص تنش رو به وجودم 

 .فرستادم

 .خوش اومدین -

 .ممنون بابای گلم -

 خوش گذشت؟ -

ایکاش ميتونستم بگم زندگی حتی یه ثانيه بدون شما برام جهنمه! چطور ميتونم 

 جود شما خوشبدون و

 !بگذرونم؟

 .ممنونم. جای شما خالی بود -

احسان با مامان و بابا دست داد و احوالپرسی کرد. خاله و عمو هم تازه رسيده 

 بودن. با اونها هم روبوسی کردیم و

سوار ماشين شدیم. دوست داشتم که ماشين بهسمت خونمون حرکت ميکرد، من 

 توی اتاقم جا ميگرفتم و روی

ميکشيدم و به سقف سفيدرنگ اتاقم خيره ميشدم و تا ابد اونجا  تختم دراز
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 .ميموندم

اما برخالف خواستهم ماشين بهسمت خونهی عمو حرکت کرد. از ماشين پياده 

 .شدیم و به طبقهی دوم رفتيم

مامان و خاله خونه رو به بهترین شکل چيده بودن؛ مبلهای سفيد و چرمی، 

 پردههای بادمجونی مخمل با آویز

تزئينی، ميز ناهارخوری سفيدرنگ با دوتا صندلی چرم بادمجونی و آشپزخونه که 

 تم سفيدرنگ داشت. تو اتاقخواب

هم تخت دونفرهی سفيدرنگ و روتختی فسفریرنگ و ميز آرایش سفيدرنگ به 

 چشم ميخورد. فقط خدا ميدونه
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ودخواه بودم که مامان و بابا چطور پول این وسایل رو تهيه کردن و من چقدر خ

 که بهخاطر خودم مجبور شدم چنين

دروغ بزرگی بهشون بگم. دوباره اشک توی چشمهام جمع شد. مامان رو توی 

 .آ*غـ*ـوشم گرفتم

 .ممنون مامان. خيلی زحمت کشيدین -

 .مبارکت باشه قربونت برم. انشاءاهلل که خوشبخت بشين -

ندگی خوشبختی هيچجای ز خوشبختی تنها کلمهای بود که برام تعریف نشده بود،

 .من نبود

 .تشکری کردم. عمو و بابا هم وارد خونه شدن و تبریک گفتن

با دیدن بابا توی بـغـ*ـلش پریدم و گونهش رو محکم بوسيدم و ازش تشکر 
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 .کردم

 .خاله: خب بچهها امروز رو استراحت کنيد که فردا کلی کار داریم

 :گفت من و احسان متعجب نگاهشون کردیم که مامان

 !فردا جشن ازدواجتونه دیگه -

 .آه از نهادم بلند شد. ایکاش این مسخرهبازیها زودتر تموم ميشد

توی یه لحظه همه خداحافظی کردن و تنها شدیم. توی مبل فرو رفتم و به 

 .روبهروم خيره شدم

*** 

 !آخ! یهکم آرومتر -

 !عروس هم اینقد نازنازی؟ -

 .ميشهآخه موهام داره از ریشه کنده  -

 .هستی: ببين نازکردنات رو بذار واسه اون پسرخالهی بيچاره من

 !هستی ميزنم لهت ميکنما -

 !خانم نيازی موهاش رو بيشتر بکش -

 .خيلی بدی -

حاال خوبه نميخوای موهات رو شينيون کنی! خانم نيازی داره با کش پشت  -

 !سرت ميبنده

 .ایشی بهش گفتم و پشت چشم نازک کردم

کار موهام تموم شد. لباس عروس خوشگل و خوشدوختی رو که مامان باالخره 

 .برام دوخته بود رو به تن کردم

قربون دستوپنجهش برم که هيچچيزی کم نداره! از اونجایی که مراسم به اصرار 

 خاله مختلط بود، لباس عروسم
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 هکامالً پوشيده بود. گيپور سفيدرنگی از روی پيشونيم تا زیر موهام بسته شد ک

 کامالً موهام رو ميپوشوند. از توی

آینه نگاهی به خودم انداختم؛ رژ قرمزرنگ، سایهی مليح با تم تيره، ابروهای 

 رنگشده، مژههای بلند که با ریمل
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بلندتر شده بودن و گونههام که با رژگونه برجستهتر شده بودن. با پيراهن بلند و 

 زیبای عروسيم چرخی زدم و رو به

 :مهستی گفت

 !چطوره؟ -

 !خيلی قشنگه. دست کار خاله خودمه دیگه -

 !اون که صد البته! من چطوریم؟ -

 .ای بگی نگی بد نشدی -

 .ایش! یهکم تخفيف بده حاال -

 .خيلهخب بابا! خوبی -

 :پوف کشداری کشيدم و گفتم

به نظرت زشت نيست با این اوضاع بيام تو مجلس؟ اون هم جلوی اونهمه مرد  -

 غریبه!؟

 :خندهی از ته دلی کرد و گفت

حرفا ميزنيا! اونجا انقدر زن و دخترای رو مُد و با تيپای مختلف و لباسای باز  -

 !هست که تو اصالً به چشم نميای
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 !واقعاً؟ -

آره دیگه. خانواده و فاميالی عمو سعيد اینجورینغ از اون دسته افرادی که  -

 هيچی براشون مهم نيست، محرم و

 .اسن. به قول خودشون اپنمایندننامحرم نميشن

 !عجب -

 :صدای شاگرد خانم نيازی اومد

 .عروسخانم! آقاداماد اومدن -

سانتيم بهزور قدم برميداشتم. دامن لباس عروسم رو 2با کفشای پاشنه پونزده

 .کمی باال گرفتم و قدم برداشتم

 .ماحسان داخل اومده بود و منتظر من ایستاده بود. جلو رفتم و سالم داد

خيلی سرد و خشک سالم داد و دستهگل قرمزرنگ رو بهسمتم گرفت. ازش 

 .گرفتم و تشکر کردم

صدای هستی مياومد که از خانم نيازی تشکر ميکرد و بعد هم سروکلهش پيدا 

 .شد

 .احسان به هستی نگاهی انداخت و لبش به لبخند باز شد و سالم داد

 .پسرخالهجان مبارک باشه -

 !ممنونم -

 .بهسمت در اشاره کرداحسان 

 .بریم -
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 :از هستی خداحافظی کردم و بهسمت در خروجی رفتم که احسان به هستی گفت

 تو نميای؟ -

 !نه مهيار مياد دنبالم -

 .باشه! مواظب خودت باش -

 .شما هم مواظب خودتون باشين -

 ودر ماشين رو برام باز کرد و سوار ماشين عروس تزئينشده با گلهای صورتی 

 قرمز شدم. احسان هم سوار ماشين

 .شد، ولوم ضبط ماشين رو زیاد کرد و با اخم به روبهروش خيره شد

کتوشلوار سرمهای خوشدوختش عجيب بهش مياومد. با کروات زیر گلوش هم 

 جذابتر شده بود. عطر مردونه و

تلخش توی فضای ماشين پيچيده بود. تا رسيدن به خونه صحبتی بينمون ردوبدل 

 . احسان مصمم و اخمونشد

 .رانندگی ميکرد و من ساکت و مغموم سرم رو بهسمت پنجره چرخونده بودم

با ایستادن ماشين جمعيت مهمونهایی که دم در ایستاده بودن با دست و جيغ 

 همراهيمون کردن. سرم رو کامالً 

پایين انداخته بودم، دوست نداشتم که با کسی چشم تو چشم بشم. چشمهام فقط 

 اونهمه شلوغی بابا و ميون

 .مامان رو دید و دوباره دلم پر کشيد که توی آ*غـ*ـوششون بگيرم

دست بابا و مامان رو بوسيدم و به خاله و عمو سالم دادم. دوشادوش احسان وارد 

 خونه شدیم. تمومی مبلهای

داخل سالن برداشته شده بودن و بهجاشون ميز و صندليهای سفيد با روميزی 

 قرار داشتن. بهسمتارغوانيرنگ 
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مبل دونفرهای که باالش با تور و بادکنک و ریسه تزئين شده بود رفتيم و روی 

 .مبل نشستيم

دامن لباس عروسم رو درست کردم و به تکيهگاه مبل تکيه زدم. تازه ميتونستم 

 چهرههای بيشمار ناشناس جمع

 .رو ببينم

 تموم دخترها بالاستثنا پيراهنتا حد زیادی دهنم از تيپ و قيافهها باز مونده بود! 

 کوتاه مجلسی با موهای

شينيونشده و آرایشهای غليظ وسط سالن ایستاده بودن. خانمهای سنباالتر 

 کتودامنهای کوتاه یا کتوشلوار

 .پوشيده بودن. از خجالت سرم رو پایين انداختم

حد  امامان که پيراهن مجلسی بلند و کامالً پوشيدهای به تن داشت و شالش رو ت

 ممکن جلو آورده بود بهسمتمون

 .اومد و دو ليوان شربت داخل سينی رو به روبهرومون گرفت

 !عصبانی بودم. قرار بود مختلط باشه؛ اما نه اینجوری

لبخند و سر تکون دادن مامان کمی از عصبانيتم کم کرد؛ اما همچنان اخم غليظی 

 روی صورتم بود که مامان

 :روم گفتسرش رو کنار گوشم آورد و آ

 یهکم این اخمات رو باز کن. عروس هم اینقدر اخمو؟ -
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 .ميخواستم اعتراض کنم که از کنارم دور شد
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شربت شيرین رو با نی به دهنم فرستادم، کمی از عصبانيتم فروکش کرد. خاله و 

 عمو و بابا جلو اومدن. از روی

 .صندلی بلند شدیم و باهاشون روبوسی کردیم

ينبرانگيزی سمتم انداخت و دستم رو توی دستش فشرد. بابا هم عمو نگاه تحس

 من رو محکم توی آ*غـ*ـوشش

نگه داشت. بغضم دوباره توی گلوم نشست و چشمهام بار دیگه ابری شد. قطرهی 

 اشک غمانگيزم روی شونهی بابا

نشست و دستهای گرم و پدرانهش روی تيغهی کمرم باالوپایين رفت و من از 

 سردشبوی خوش عطر 

مـسـ*ـت شدم. با تموم وجودم عطر تنش رو توی ریههام فرستادم و روی 

 شونهش رو بـ*ـوسـهای محبتآميز

زدم. ایکاش زمان بایسته! ایکاش همهچيز متوقف بشه تا من برای ساليان طوالنی 

 توی آغـ*ـوش مهربونش

 بمونم و آرامش خالص رو از وجودش بگيرم! اما افسوس که این آغـ*ـوش زیاد

 دوام نداشت و با صدای خاله از هم

 .فاصله گرفتيم

 .ایوای! عروس که نباید گریه کنه! تموم ميکاپش به هم ميریزه -

و توی دلم گفتم ميکاپ به چه دردم ميخوره وقتی دیگه از این به بعد نميتونم 

 نفسهای پدرم رو بشمارم؟! وقتی

و م گالب مخصوصم رکه دیگه نيستم تا ليوان آبی به دستش بدم و چای تازهد

 براش دم کنم و وقتی از سر کار

برميگرده؟! وسایل داخل دستش رو ازش بگيرم و با شوق و ذوق فراوان خودم رو 
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 توی بـغـ*ـلش پرت کنم و

گونهش رو ببـ*ـوسم و خسته نباشيد کشداری تحویلش بدم تا لبش به لبخند باز 

 !بشه و تشکر کنه؟

 .ـوش گرفت و بهمون تبریک گفتخاله هم من و احسان رو توی آغـ*

روی صندلی نشستم و به روبهروم خيره شدم. هستی تازه اومده بود، برام دست 

 تکون داد و من هم دستم رو توی

 .هوا براش تاب دادم

آیدا که لباس کوتاه و پفدار صورتيرنگی پوشيده بود و موهاش رو هم فرکرده 

 روی شونهش ریخته بود، همراه با

تا بهسمتمون اومدن. آناهيتا پيراهن بلند مشکيرنگی با سنگدوزیهای امير و آناهي

 براقی پوشيده بود. یقهی لباسش

مدل قایقی بود و دامن لباسش از زانو کلوش ميشد. رنگ مشکی لباسش به 

 پوست سفيدش خيلی مياومد. امير

 .هم کتوشلوار مشکيرنگی با پيراهن سفيد پوشيده بود

ده ميشد. بعد از تشکر و قدردانيها آهنگ شادی صدای دیجی از ته سالن شني

 پخش شد و دختر و پسرها وسط

سالن پریدن و مشغول رقصيدن شدن. دیگه تحمل دیدن این صحنه رو نداشتم. 

 من حتی یه جشن عروسی مختلط

هم نرفته بودم، هميشه از اینجور مجالس دوری ميکردم؛ اونوقت االن جشن 

 !عروسی خودم باید اینجوری باشه؟

ما قرار نبود جشن بگيریم، قرار بود که فقط یه مهمونی خودمونی باشه با جمع 

 دوستانه؛ اما چيزی که من االن
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ميبينم فراتر از یه جشن ساده و یا مهمونی بود. انگار که بابا هم از دیدن این 

 معرکه ناراحت بود که روی صندلی
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 اما بهخاطر آبروش حرفی نميزد نشسته بود و با اخم سرش رو پایين انداخته بود؛

 و چيزی نميگفت. مامان کنار

هستی ایستاده بود و با آرامش به صحنه نگاه ميکرد؛ اما فقط من ميدونم که االن 

 .توی دلش چی ميگذره

از دور فاطمه رو دیدم که با مانتوی آبی کاربنی و شلوار تنگ مشکی و روسری 

 ساتن و کفشهای پاشنه دهسانتی

 .ومدبهسمتم ميا

با دیدنش از روی مبل بلند شدم و بهخاطر تبریکش تشکر کردم. از بين همکارام 

 فقط فاطمه رو دعوت کرده بودم

چون کس دیگهای باخبر نبود. در طول دوران تحصيل هم که دوستی بهجز هستی 

 نداشتم و از بچههای دانشگاه

 .ک گفتنهم فقط رکسانا و الميرا اومده بودن که باهام دست دادن و تبری

همکارهای احسان هم مياومدن و تبریک ميگفتن. هستی کنارم ایستاد. زیر 

 :گوشش گفتم

 !هستی؟ ميگما -

 .بگو -

 این رئيستون که ميشه عموی مهيار نيومده؟ -
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واال من خيلی اصرار کردم که بيان. گفتم شاید اینطوری با مهيار روبهرو بشن  -

 بهتره؛ اما همين دیروز برای عقد

 .اد رفتن مالزی. هم آقای صالحی و هم آریاقرارد

 .انگاری قسمت نيست -

 .چی بگم واال -

ماهک کنار هستی ایستاد و دستش رو بهسمتم دراز کرد و من هم با لبخند بهش 

 .نگاه کردم و ازش تشکر کردم

بيحوصله روی مبل نشسته بودم و به شلنگتختههای دختر و پسرهای جوون نگاه 

 رش روميکردم که احسان س

 .بهسمتم چرخوند

 .عجيب نيست که سرجمع مهمونهای دعوتی شما به بيست نفر هم نميرسه -

بيخيال پوزخندی که روی لبش بود، همونطور که با بيخيالی بهش نگاه ميکردم 

 :گفتم

 .ما هم با خانوادهی مادریم قطع رابـ ـطه کردیم، هم با خانوادهی پدریم -

 :نگاهش رنگ تعجب گرفت و پرسيد

 !چرا؟ -

 :شونهای باال انداختم و گفتم

 .بهخاطر یه سری دالیل شخصی -

فکر کنم که از حرفم حرصی شد که سرش رو سمت دیگهای چرخوند و گوشهی 

 .بينيش قرمز شد. برام مهم نبود

 .فقط برام نمازم مهم بود که اگه االن نميخوندم قضا ميشد
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 .به خاله اشاره کردم که بهسمتم اومد

 الهجون هيچ کدوم از اتاقا خالی نيست که من نمازم رو بخونم؟خ -

خاله متعجب نگاهم کرد، انگار که توقع پرسيدن چنين سؤالی رو وسط جشن 

 .عروسی ازم نداشت

 :با کمی مکث گفت

 .اتاق اميد هست. فقط درش قفله. بذار برم کليدش رو بيارم -

 .ممنونم. زحمت ميکشيد -

سمتم اومد و گفت که در اتاق اميد بازه، چادر و جانماز چند دقيقهی بعد خاله به

 هم برام گذاشته. تشکر کردم و

بيخيال نگاههای بقيه سمت اتاق اميد رفتم. چادر و جانماز روی ميز تحریر ترکيب 

 آبی و زرد بود. خدا رو شکر که

قبل از آرایش وضو گرفته بودم. چادر رو روی سرم انداختم، جانماز رو روی 

 وچيک عروسکی پهن شده کففرش ک

 .اتاق انداختم و قامت بستم

بيخيال همهی آدمهای بيرون، بيخيال شنيده شدن اون آهنگ گوشکرکُن، بيخيال 

 فردا و بيخيال دیروزم که

گذشت فقط به آیههایی که از زبان و دلم جاری ميشد توجه کردم؛ فقط به خدا 

 فکر کردم، فقط از اون کمک

صدا زدم. اشک روی گونهم ميگفت که دلم چقدر گرفته، خواستم و فقط اون رو 

 ميگفت که دلم آغـ*ـوش خالص

خدا رو ميخواد، ميگفت که االن چقدر محتاج این نماز بودم و چقدر دلم پر 
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 ميکشيد که ميون این شلوغی و

 !همهمه بهش پناه ببرم و گله بکنم از این روزگاری که قلبم رو ميفشاره

ستهام رو رو بهسمت آسمون گرفتم و دعا کردم؛ برای سالم نمازم رو دادم، د

 خونوادهم، برای خونوادهی جدیدی

 .که سرنوشت به هم دیگه گره زدمون و برای همهی کسایی که ميشناسم

جانماز رو جمع کردم، چادر رو تا کردم و روش گذاشتم. از اتاق بيرون اومدم. 

 همچنان دیجی با شور و شوق

پسرهای جوون وسط سالن دست در دست هم  ميخوند و همچنان دختر و

 .ميرقصيدن

احسان کنار آقایی ایستاده بود و باهم صحبت ميکردن و گاهی هم بلند قهقهه 

 ميزدن. مامان و بابا با

همکارهاشون حرف ميزدن و خاله کنار خانومی نشسته بود و به بقيه نگاه ميکرد. 

 روی مبل نشستم. چند دقيقهی

 .کنارم نشستبعد هم احسان اومد و 

 کجا بودی؟ -

 .رفتم توی اتاق نماز بخونم -

 !االن؟ -

 پس کی؟ -
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نگاهش رو به روبهروش دوخت و چيزی نگفت. نگاهم روی هستی و مهيار بود که 
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 با صدای جيغ و نازک دختری

 .بهسمت احسان برگشتم

رو  شدختر تقریباً بيستسالهای بود که پيراهن قرمز کوتاهی پوشيده بود و موها

 .شينيون کرده بود

 احسان چرا تو نميای برقصی؟ -

صدای دختر دیگهای اومد که داشت نزدیکمون ميشد. به نظرم سنش بيشتر بود 

 و صداش متعادلتر به نظر

ميرسيد. لباس شيریرنگی پوشيده بود و موهای بلندش رو روی شونهش ریخته 

 .بود

 .آره، ناسالمتی تو امشب دامادی -

 .حوصله ندارماحسان: اصالً 

دختر دیگهای کنار احسان ایستاد و دستش رو دور بازوش حـ*ـلقه کرد. خودش 

 رو به احسان نزدیک کرد و با

 :عشـ*ـوهی تموم گفت

 .خواهش ميکنم! بهخاطر من -

از لباس صورتی و اون رژ صورتی بدرنگش حالم به هم ميخورد؛ اما چتریهای 

 ریخته روی پيشونيش بانمکش

 .ا احساس چندش فراوون نگاهش کردمکرده بود. ب

دختر دیگهای که لباس طالیيرنگ بلندی پوشيده بود و موهای قهوهایش رو فر 

 .کرده بود بهسمتمون اومد

 .احسان! این عطا اصالً بلد نيست برقصه. بيا باهم برقصيم -

 :صدای اعتراض هر چهارتا بلند شد که احسان گفت
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 .لهی رقصيدن ندارمدخترا! دخترا من امشب اصالً حوص -

 .کمی نزدیکتر رفتم و کنار احسان ایستادم

 احسانجان نميخوای خانما رو بهم معرفی کنی؟ -

نگاه هر چهارتا روی من زوم شد. دختری که لباس شيریرنگی داشت ابرویی باال 

 انداخت و سرش رو سمت

 .دیگهای چرخوند

 :احسان دستش رو بهسمت دختر لباسقرمز گرفت و گفت

 .ون آرميتا هستن، دخترعمویِ خل بندهایش -

 .صدای اعتراضش بلند شد

 !اِ! خودت خلی -

 :دستش رو بهسمت دختر لباسصورتی گرفت و گفت

 .ایشون هم آراميس هستن، خواهر آرميتا -
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 :به دختر لباسطالیی نگاه کردم که گفت

 .ایشون هم اقدس هستن، دختر اونيکی عموم -

احسان کوبيد که احسان چشمهاش رو روی هم فشار دختره با مشت به بازوی 

 . داد

 .آخ! وحشی دردم گرفت -

 !حقته! اقدس عمهته -

 !نچنچ! زشت نيست آدم به مادرشوهرش بگه اقدس؟ -
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 !خيلی بدی احسان -

 .صدای خندهی همه بلند شد

 :آراميس گفت

 .وای! اگه عمه کتایون بفهمه عروسش بهش گفته اقدس درجا سکته ميکنه -

وباره همه خندیدن. دختره از فرط عصبانيت چشمهاش قرمز شده بود، دامن د

 لباسش رو باال گرفت و با حرص از

 :کنارمون رد شد و زیر لب غر ميزد

 !حرف زدن با شما غلط محضه! اَه اَه -

 :همه هنوز ميخندیدن که احسان گفت

عطا  ایشون که مالحظه کردید نوا غرغرو هستن که از قضا به تازگی با -

 !پسرعمهم نامزد کردن

دستش رو سمت دختر لباسشيری برد. به نظرم از همهشون خوشگلتر بود و 

 .چشمهای درشت و مشکی داشت

 .ایشون هم نوراخانم هستن، خانمدکترمون -

 .دستش رو بهسمتم دراز کرد

 .خوشبختم از آشنایيتون -

 .ممنون. من هم خوشحالم که ميبينمتون -

 .حس خوبی رو بهم نميدادنگاهش متفاوت بود. 

 .دستش رو بهسمت من گرفت

 .ایشون هم مبينا هستن -

 .سرم رو به نشونهی آشنایی تکون دادم

 .آراميس همچنان بازوی احسان رو چسبيده بود
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 !احسان؟ بریم دیگه -
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احسان سری تکون داد و با همدیگه وسط سالن رفتن. از شدت عصبانيت کالفه 

 وضع برام شده بودم. تحمل این

 .خيلی سخت بود. نورا هنوز کنارم ایستاده بود

 چطور با احسان آشنا شدی؟ -

 .هستی دوست صميمی منه. یه بار اتفاقی ایشون رو توی شرکت دیدم -

 فکر نميکنی جات اینجا نيست؟ -

 .بهسمتش برگشتم که با نگاه خالی و بيحس به احسان نگاه ميکرد

 منظورت چيه؟ -

 .يده باشی که جنست به ما نميخورهباید خودت فهم -

اینجا مغازهی جنسفروشی نيست عزیزم! بعد هم قراره من و احسان باهم زندگی  -

 کنيم! اون من رو همينجوری

 .خواسته

 .از احسان بعيد بود چنين انتخابی -

آره خب. روزی که ازم خواستگاری کرد دليل انتخابش رو پرسيدم که گفت  -

 ب وهميشه از دخترهای نجي

باحجبوحيا خوشش ميومده و بعد از اینکه من رو دیده عاشقم شده! خب البته 

 طبيعی هم هست؛ هيچ پسری سمت

دختری نميره که با هر کسی بوده. آدما معموالً جذب کسایی ميشن که با 
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 !اطرافيانشون فرق ميکنن

 !همه ميدونستن که احسان چندین ساله عاشق یه دختریه -

 .ش رو به چشمهام دوختنگاه بيحس و بيخيال

 .اما بعيد ميدونم اون دختر تو باشی -

 .دامن لباس عروسم رو توی چنگم گرفتم. سعی کردم که به خودم مسلط باشم

 !خيلی مطمئن حرف ميزنی -

 .چون ميتونم از تو نگاهش بخونم -

 .به نظر من که فقط نميتونی این اتفاق رو باور کنی -

 .پوزخندی تحویلم داد

 .ارم که همينطور باشهاميدو -

 .لبخند کشداری زدم

 .شک نکن -

عصبانيتش نمود بيرونی نداشت؛ اما از تغيير رنگ چشمهاش و سرخ شدن اللهی 

 گوشش مشخص بود که از درون

داغونه. از نگاههای خيرهش روی احسان هم ميشد فهميد که احتماالً از عاشقهای 

 !دلخستهی احسانه
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رو رفتم و به صحنهی رقـ*ـص احسان و آراميس نگاه با عصبانيت توی مبل ف

 کردم. از روی مبل بلند شدم، دیگه

 !نميتونستم تحمل کنم
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 .هستی متوجه شد و بهسمتم اومد

 خوبی؟ -

 !عاليم! بهتر از این نميشم -

 ...ميدونی احسان واقعاً  -

 .بهتره درموردش حرف نزنيم -

تش بود و نگاهش برق خاصی احسان بهسمتمون اومد. لبخند کشدارش روی صور

 .داشت

 بهبه دخترخالهی عزیز! خوش ميگذره؟ -

 :هستی با نگاه به آراميس اشاره کرد و گفت

 !انگار به شما بيشتر خوش ميگذره -

 .احسان دستش رو توی جيب شلوارش برد و لبخند زد

 :صدای خواننده اومد

یز که بهسمت وسط و اما خانوما و آقایون! دعوت ميکنم از عروس و داماد عز -

 سالن بيان و با رقصشون ما رو

 .خوشحال کنن

 !چشمهام گرد شد. چی داشت ميگفت؟! عمراً اگه من بين اینهمه مرد ميرقصيدم

 :نگاه خيره و منتظر همه روی من موند. به هستی نگاه کردم و عاجزانه گفتم

 .من نميرقصم -

 احسان: ميشه بگی چرا؟

 آدم جلوی چشم این مردای غریبه برات برقصم؟ انتظار داری من بين اینهمه -

 !مگه چيه؟ -

دندونهام رو روی هم سایيدم. ظرفيتم برای امشب دیگه پر شده بود. خاله 
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 .بهسمتمون اومد

 منتظر چی هستين؟ -

 .خالهجون! من نميتونم جلوی اینهمه مرد برقصم -

ته ه. زشمبيناجان یه شب که هزار شب نميشه. امشب ناسالمتی شب عروسيت -

 .همه منتظرن. برید وسط

 ...اما -

 .نذاشت بقيهی حرفم رو بزنم. دست من و احسان رو گرفت و وسط سالن کشوند
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 .صدای آهنگ آروم و مالیم توی فضا پيچيد

 .همونطور بيحرکت ایستاده بودم و به احسان خيره شده بودم

 چرا منتظری؟ -

ن هم مثل اون دخترعموی دوست داشتم گردنش رو بشکونم! فکر کرده م

 !احمقشم؟

 .دستش رو دور کـ*ـمرم حـ*ـلقه کرد و من رو به خودش نزدیک کرد

 ميشه حداقل یه حرکتی بزنی؟ -

 .من بلد نيستم برقصم -

خيلهخب کاری نداره. دستت رو بذار روی شونهم، اونيکی دستت رو هم بده به  -

 .من. حاال یهکم تکون بخور

عصبانيت چشمهام قرمز شده. کمی با آهنگ خودم رو مطمئن بودم که از فرط 

 عقب و جلو دادم و فوراً به احسان
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 !گفتم که حالم خوب نيست و باید بشينم

بيخيال نگاهها و پچپچها روی مبل نشستم و لجوجانه جلوی اشکهام رو گرفتم تا 

 .کسی ضعفم رو نبينه

*** 

قفل کردم. لباس با حرص خودم رو داخل اتاق انداختم و در رو پشت سرم 

 عروس رو از تنم بيرون آوردم و کنار

تخت انداختم. تاپ و شلواری پوشيدم و با دستمال مرطوب به جون آرایشم 

 افتادم. دوست نداشتم که به خودم نگاه

 .کنم. حالم از خودم و ضعفهام به هم ميخورد

 اشکم روی صورتم نشست. دستم رو تکيهگاه صورتم کردم و اشک ریختم. صدای

 .کوبيده شدن در اومد

 مبينا؟! در رو باز کن! چرا در رو قفل کردی؟ -

 .تنهام بذار -

 خوبی؟ -

 .فقط تنهام بذار -

 .توی اتاق کار دارم. در رو باز کن -

 :این دفعه بلندتر داد زدم

 .گفتم تنهام بذار -

 .توی تخت فرو رفتم و با گریه خوابم برد

*** 

 احسان
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هشدن چيزی بيدار شدم. چشمهام رو باز کردم. خواستم بلند با سرو صدای کوبيد

 بشم که درد بدی توی گردنم

احساس کردم. با یادآوری اینکه دیشب مجبور شدم روی کاناپه با همون لباسهای 

 دیشب بخوابم به مبينا بدوبيراه

گفتم. پتو رو از روم کنار کشيدم. من که دیشب پتو نداشتم! از جام بلند شدم و 

 .منشست

دخترهی روانی! انگار دیشب جن زده شده بود! خدایا اینيکی دیگه تقاص کدوم 

 !گناهام بوده؟

به ساعت مچيم که روی ميز افتاده بود نگاه کردم. وای! باورم نميشه. دارم 

 درست ميبينم؟! نکنه ساعتم خواب

 مونده؟ یعنی االن ساعت یکه؟

 :بلندی کشيدم و گفتم با یادآوری شرکت و قراری که با آریا داشتم هين

 !خدایا دیرم شد -

 .نگران نباش -

صداش از توی آشپزخونه مياومد. البد غرغرهام رو هم شنيده. شونهای باال 

 .انداختم

 .بهسمت اپن اومد

قرار امروز کنسله. فقط »صبح هستی زنگ زد گفت که آقای صالحی گفته  -

 ساعت چهار بيا شرکت یه سری فرم

 «!بهت بدم

حت شد. نفسم رو با فوت بيرون دادم! گردنم رو با دست ماساژ دادم. خيالم را
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 !فکر کنم حسابی خشک شده

 گردنت درد ميکنه؟ -

 !پررو! دیشب مثل دیوونهها شده بود، حاال واسه من دایهی عزیزتر از مادر شده

 ميخوای کيسه آبگرم بيارم برات؟ -

 !الزم نکرده -

ق رفتم. لباس عروس آویزون کنار کمد بهم از روی کاناپه بلند شدم و بهسمت اتا

 دهن کجی ميکرد. چقدر دوست

داشتم که هستی رو بهعنوان همسر خودم توی اون لباس ببينم. دیشب با اون کت 

 بلند و شلوار زرشکی و سفيد و

روسری براق زرشکيرنگ چقدر خوشگل شده بود! بهسمت کمد رفتم و پيراهن و 

 شلوارم رو عوض کردم. حولهم رو

 .برداشتم و بهسمت حموم رفتم. دلم یه دوش آبسرد ميخواست

با ریختن قطرات آب روی صورتم حس تازگی داشتم. حولهم رو پوشيدم و از 

 حموم بيرون اومدم. شکمم بدجور

قاروقور ميکرد، حسابی گرسنه بودم. با خوردن بوی غذا به مشامم تموم عطرش 

 رو بویيدم و تازه متوجه شدم که

ـ*ـوس زرشکپلو با مرغ کرده بود. لباسهام رو عوض کردم و به ميز چقدر دلم ه

 چيدهشده نگاه کردم. بدون حرف

پشت ميز نشستم و دیس برنج رو توی بشقابم خالی کردم. مبينا پارچ آب به 

 دست روبهروم نشست. ظرف خورشت

رو برداشتم و روی برنج ریختم. هميشه زرشکپلو با مرغ رو در کنار ماست 

 شتم. چند قاشق ماست همدوست دا
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توی بشقابم ریختم. نگاه سنگين مبينا رو حس کردم، سرم رو باال آوردم و رد 

 نگاهش رو دنبال کردم که روی

بشقابم مونده بود. یهدفعه بهسمت روشویی رفت. صدای عقزدنش رو که شنيدم 

 پشت در ایستادم و چند ضربه به

 .در زدم

 مبينا خوبی؟ -

 .عق زدن مياومد هنوز هم صدای

 یعنی اینقدر زود تاثير گذاشت؟ -

 .صدای از ته چاهش اومد

 .ساکت شو فقط -

 !نکنه حاملهای؟ -

در باز شد و صورت مثل گچش توی چارچوب در ظاهر شد. یه لحظه با دیدنش 

 .خوف کردم

 !حالت خوبه؟ -

 ميشه ازت یه خواهشی بکنم؟ -

 .بگو -

 .نخور لطفاً دیگه جلوی من اینجوری غذا -

 واه! مگه چطوری غذا ميخورم؟ -

 ...همهچيز رو باهم قاطی ميکنی و -
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 .دوباره عق زد و دستش رو جلوی دهنش گذاشت

 ببينم تو وسواسی؟ -

 !وسواس نيست! فقط یهکم حساسم -

 .ابرویی باال انداختم

 .نمردیم و معنی حساس رو هم فهميدیم -

 .تنگاهش رو ازم برگردوند و بهسمت آشپزخونه رف

 .ولی خودمونيم! فکر کردم دارم بابا ميشم -

 .ليوان آبش رو روی ميز گذاشت

 خيلی مشتاقی بابا بشی؟ -

 !نه -

 !آره دیدم چقدر ناراحت بودی -
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 تيکه ميندازی؟ -

 .آره -

دلم ميخواست بکشمش! نه به روز اول که سرش رو باال نياورد ببينه به دیواری 

 نه به که ميخوره بتنيه یا آجری،

 .حاال که واسه من زبون درآورده

 .ناهار رو خوردم

*** 

آخرین دکمهی پيراهنم رو بستم و عطر خوشبوی تلخم رو زدم. کتم رو برداشتم. 
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 مدارک و لپتاپم رو دست گرفتم

 .و وارد سالن شدم

 داری ميری شرکت؟ -

 .آره -

 ميشه من رو هم برسونی بيمارستان؟ -

 .اعت باید منتظر سرکارعليه باشم تا آماده بشهمن عجله دارم. البد سه س -

 .ده دقيقهای آماده ميشم -

 .ناچار روی مبل نشستم و به ساعت مچی نگاه کردم

 !از همين االن ده دقيقهت شروع شد. سر ده دقيقه من ميرما -

فوری بهسمت اتاق رفت. پوزخندی زدم. آخه مگه یه زن ميتونه توی ده دقيقه 

 !آماده بشه؟

ت مچيم نگاه کردم. ده دقيقه شده بود. از روی مبل بلند شدم. لپتاپم رو به ساع

 برداشتم و بهسمت در ميرفتم که

 .صداش اومد

 نه دقيقه و چهل ثانيهست! کجا تشریف ميبرید آقای ایرانی؟ -

برگشتم و بهش زل زدم! طبق معمول چادرش رو سر کرده بود. مقنعهی 

 مشکيرنگی سرش بود و ساقدست

یرنگی پوشيده بود. کيف مشکيرنگش رو روی دستش انداخته بود و بهجز فيروزها

 رژ کمرنگی که روی لبهاش

کشيده بود آرایشی روی صورتش نداشت. خداروشکر که حداقل شبيه دخترهای 

 دیگه نيست که خودشون رو توی

 .آرایش غرق ميکنن
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 چرا اینجوری نگام ميکنی؟ -

 !اشتیه چادر سر کردن که اینهمه معطلی ند -

 .گوشيش رو داخل کيفش گذاشت و کنارم ایستاد

 .اگه سخنرانيتون تموم شد بریم! من دیرم شده -

103 
 

 

 

 .سری تکون دادم و بهسمت پارکينگ رفتم

هردو سوار ماشين شدیم. استارتی به ماشين زدم و صدای ضبط ماشين رو تا آخر 

 .باال دادم

ادش افتادم؛ به یاد چشمهای صدای آهنگ توی ماشين پيچيد و من دوباره به ی

 قهوهایش، به یاد صورت زیباش، به

یاد احسان گفتنهاش! آه خدایا! ایکاش یه درصد از حسی رو که بهش داشتم 

 درک ميکرد! ایکاش ميفهميد که

 !چقدر دوستش دارم! ایکاش

ميدونستم که برای این ایکاشها خيلی دیر شده؛ اما من هنوز هم مثل قبل دوستش 

 يتونستمداشتم. نم

فراموشش کنم؛ یعنی نميخواستم. هر روز به اميد دیدنش مثل قبل شرکت ميرم 

 و هنوز نميخوام باور کنم که اون

ازدواج کرده و کنار مرد دیگهایه. نه! من نميتونم این رو باور کنم! مرد زندگی 

 !اون منم! فقط من

رش رو ای تشکروبهروی بيمارستان ایستادم. مبينا از ماشين پياده شد. حتی صد
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 هم نشنيدم. فقط ميخواستم خودم

 .رو زودتر به شرکت برسونم

*** 

 مبينا

چادرم رو تا کردم و داخل کمدم گذاشتم. مانتوی فيروزهایم رو با روپوش 

 سفيدرنگم عوض کردم. گوشيم رو داخل

جيب روپوش گذاشتم و بهسمت ایستگاه پرستاری رفتم. فاطمه و هانيه توی 

 .بودند. سالم دادمایستگاه پرستاری 

 !فاطمه: اِوا! تو چرا اینجایی؟

 .براش چشم و ابرو اومدم که یعنی جلوی هانيه چيزی نگو

 :لبخند کشداری زدم و گفتم

 مگه قرار بود کجا باشم عزیزم؟ -

 ...خونهتون دیگه. آخه ناسالمتی دیشب -

وی ت نذاشتم بيشتر از این ماجرا رو بشکافه. نميدونستم چرا ولی نميخواستم

 بيمارستان کسی از ازدواجم خبر داشته

 .باشه

 خب این یه هفته که نبودم چه خبر از بيمارستان؟ -

 شنيدم مسافرت بودی. خوش گذشت؟ -

 !ممنون. جای شما خالی -

 مگه خبرای جدید رو نشنيدی؟ -

 چی؟ -

 !فاطمه: ای بابا تو هم که از دنيا عقبی دختر
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 :روم گفتهانيه سرش رو جلو آورد و آ

 .آقای دکتر معنوی اومده -

 آره خب بهجای استاد اومدن؛ خب؟ -

 !فاطمه: فقط همين نيست

 پس چيه؟ -

 .هانيه حالت لوسی به خودش گرفت

 !وای نميدونی چه عشقيه -

 ابروهام رو به معنای این چی ميگه رو به فاطمه باال بردم که گفتک

تيپ، خوشاستایل، تازه این رو ولش کن! فکر کن یه دکتر جوون و خوش -

 !باشخصيت و خيلی عجيبغریب

 یعنی چی؟ -

منشيش ميگفت همهی کاراش رو روال و برنامهست. روزای فرد کتوشلوار رنگ  -

 تيره ميپوشه و روزای زوج با

تيپ رنگ روشن مياد بيمارستان. سر ساعت هفت تو بيمارستانه و دقيقاً رأس 

 ساعت هفت و نيم یه ليوان شيرعسل

 .ه. تازه خيلی هم مقيده و نمازاش رو سر موقع ميخونهميخور

 !هانيه: وای من که عاشقش شدم! یعنی ميشه ازم خواستگاری کنه؟

فاطمه: بابا خودت رو جمع کن! اون اصالً انقدر با کادر بيمارستان جدی برخورد 

 ميکنه! اصالً اجازه نميده کسی

ه پرستاری؛ ولی وقتی ميربهش لبخند بزنه. هميشه با اخم مياد سمت ایستگاه 
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 پيش مریضا کلی باهاشون شوخی

 .ميکنه

 .رو برداشتم120پوزخندی به حرکاتشون زدم و چارت بيمار اتاق 

 خب حاال این آقای دکتر معروف کجا هستن؟ -

 :صدای رسا و جذابی گفت

 !لطفا120ًچارت بيمار اتاق  -

د و اینکه دکتر ه بوبهسمت صدا برگشتم. نسبت به تعریفهایی که آقای دکتر گفت

 کاربلدیه، انتظار مرد سنداری رو

سهساله روبهرو شدم. موهای مشکی و لَختی داشت و -داشتم؛ اما با مردی سيودو

 اونها رو سمت باال حالت داده

بود؛ اما چند تار مشکی و براقش روی پيشونيش ریخته بود. دیگه نتونستم بيشتر 

 از این بهش نگاه کنم و فوری

 .یين انداختم و از اینکه بهش زل زده بودم از خودم خجالت کشيدمسرم رو پا

 !فاطمه: نيست که

 !دست منه -
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 دکتر: شما؟

 .سالم. عذر ميحوام معرفی نکردم. رفيعی هستم، پرستار بيمارستان -

 :سری به نشونهی تأیيد تکون داد و گفت

 .همراهم بياید -
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 .پشت سرش راه ميرفتم

 بودید خانم رفيعی؟ این یه هفته کجا -

 .مرخصی بودم آقای دکتر -

با مرخصی رفتن کادر بيمارستان زیاد موافق نيستم. نبود کادر و بيانضباطی  -

 عصبانيم ميکنه! سعی کنيد دیگه

 .مرخصی نگيرید

 !ایش واقعاً فکر کرده کيه؟! حاال شاید یکی داشت ميمرد! این چه قانون مزخرفيه

 .سعی ميکنم -

 ون رو ميگذرونيد؟دارید طرحت -

 .بله -

وارد اتاق بيمار شد. دختربچهی هفتسالهای روی تخت خوابيده بود. دکتر بهش 

 .نزدیک شد

 .بهبه! خانم پرستار ببين چه دخترخانم خ.شگلی اینجاست -

لبخندی به صورت زیباش زدم؛ اما همچنان سرش رو سمت پنجره چرخونده بود 

 .و بيرون رو نگاه ميکرد

 ار به نظرتون این خانم کوچولو اسمش چيه؟خانم پرست -

 «نگار عبدویی»روی چارت رو نگاه کردم 

نميدونم آقای دکتر؛ اما به نظرم به چهره خوشگلش مياد که اسمش نگارخانم  -

 .باشه

 .سرش رو سمتم چرخوند، توی چهرهاش اخم بود

 اسم من رو از کجا ميدونی؟ -

 .لبخندی بهش زدم
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 .گلت مياد اسمت نگار باشهگفتم که به چهرهی خوش -

 .دروغگو! حتماً از روی اون تابلوی باالی سرم دیدی -

 !ابروهام باال رفت! این روزا دیگه نميشه بچهها رو گول زد

آقای دکتر خندهش گرفته بود؛ ولی بهزور جلوی خودش رو ميگرفت که 

 .لبخندش کشدار نشه

 خب نگارخانم خوبی؟ -
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 .کن پام رو نميتونم تکون بدم. دستم هم خيلی درد ميکنه باید خوب باشم؟ نگاه -

 .آقای دکتر نزدیکش رفت

 اجازه دارم معاینهت کنم؟ -

 .دوباره اخم کرد

 :آقای دکتر پتو رو از روی پاهاش کنار زد و گفت

 .هرجایی رو که دست ميذارم و دردت اومد بهم بگو -

که صدای آخش بلند شد. سرش رو تکون داد و آقای دکتر مچ پاش رو فشار داد 

 آقای دکتر پاش رو کمی تکون داد

 .که چشمهاش رو از درد روی هم فشار داد

 :همراه دختر که پسر تقریباً سيسالهای بود وارد اتاق شد و گفت

 نگار چی شده؟ -

 .با دیدن آقای دکتر سالم داد و کنار نگار ایستاد

 آقای دکتر: چطوری پاش ضربه دیده؟
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 .پسر: خورده زمين

 !چطوری؟ آخه دستش هم ضرب دیده -

 .از پلهها افتاده پایين -

 .نگار با اخم به پسر نگاه ميکرد

 آقای دکتر: شما چه نسبتی باهاش دارید؟

 .برادرشم -

 .بسيار خب! پاش شکسته، باید گچ گرفته بشه! دستش رو هم باید آتل ببندیم -

کون دادم و یادداشت به من اشاره کرد و گفت که یادداشت کنم! من هم سری ت

 .کردم

 .آقای دکتر: مسکن توی سرمش تزریق بشه

 .چشم دکتر -

 .آقای دکتر به نگار نگاه کرد و لبخند زد

 .بيشتر مراقب خودت باش نگارخانم -

 .نگار همچنان روی صورتش اخم بود. همراه آقای دکتر از اتاق بيرون اومدیم

ستگی پا و ضربهی واردشده به آقای دکتر: به نظر یه چيزی رو دروغ ميگن! شک

 دستش هم جوریه که انگار از پله

 !افتاده؛ اما نه به قصد خودش! انگار کسی هلش داده
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 !چطور ممکنه؟ -

 .باید بفهمم! حواستون رو جمع کنيد. بيشتر مراقبش باشيد -
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 .چشم -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 !پس خانم رفيعی شمایيد -

 :که گفتبا تعجب نگاهش کردم 

آقای دکتر خيلی تعریفتون رو ميکردن. اميدوارم همون اندازه که تعریفتون رو  -

 .شنيدم آدم مسئوليتپذیری باشيد

 .آقای دکتر نسبت به من خيلی لطف دارن. اونقدرا هم تعریفی نيستم -

سری تکون داد و دور شد. بهسمت ایستگاه پرستاری رفتم و چارت بيمار رو سر 

 روی صندلیجاش گذاشتم و 

 .نشستم

 نظرت چی بود؟ -

 .به فاطمه نگاه کردم که باالی سرم ایستاده بود

 راجع به چی؟ -

 !دکتر دیگه -

 .نظری ندارم -

واه! شوخی نکن تو رو خدا! درسته تو االن شوهر داری؛ ولی این صورت جذاب و  -

 این پرستيژ باید برات جذاب

 !بوده باشه دیگه

 .ه کنممن حتی نتونستم بهش نگا -

 یعنی اون چشمای کهربایيش رو ندیدی؟ -

 !حرفا ميزنيا! مگه من زل زدم ببينم چشماش چهرنگيه؟ -

 .کالفه سری تکون داد و روی صندلی کنارم نشست
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 چای ميخوری؟ -

 .آره -

 .ليوان چای رو همراه با دو حبه قند بهسمتم گرفت

 !وای! چقدر حـ*ـلقهت خوشگله -

 .ممنون -
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لقهی طالیی داخل دستم خيره شدم! زیبا بود. وارد اولين مغازهی به حـ*ـ

 طالفروشی که دیدیم شدیم و بالفاصله

 .چشمم گرفتش و خریدیمش

 .چایم رو سر کشيدم و از روی صندلی بلند شدم. باید مریضها رو چک ميکردم

 مبينا؟ -

 !بله؟ -

 .حـ*ـلقهت افتاده -

و بعد هم به حـ*ـلقهی افتاده روی  به دستم نگاه کردم که حـ*ـلقه توش نبود

 .زمين

 .گشاده بيرون مياد -

 .حـ*ـلقه رو از روی زمين برداشتم

 .بذارش یه جایی که گم نشه -

باشهای گفتم و گذاشتمش داخل جيب روپوشم تا بعد از اینکه سرم خلوت شد 

 .ببرم طالفروشی برام درستش کنن
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*** 

 احسان

م به بنبست ميخوردم. باید ذهنم رو سردرگم شده بودم. هرجایی که ميرفت

 متمرکز ميکردم روی وکيلی که

زنبرادر و بچههای برادر آقای صالحی رو فراری داده بود. باید ميفهميدم که کی 

 .بوده و چه ربطی بهشون داشته

 .از اون طریق ميتونستم یه سر نخی پيدا کنم

دتا فقط توی اما هيچ ردی ازش نبود. فقط یه اسم و یه فاميل که شبيهش ص

 !تهران وجود داره

با یادآوریش مثل برق از روی صندلی بلند شدم و تلفن رو برداشتم و زنگ زدم. 

 چند تا بوق خورد و رفت روی

 .پيغامگير

 .سالم احمد! احسانم. هر وقت تونستی یه زنگ بهم بزن، کار واجبی دارم -

دم. صدای در زدن تلفن رو قطع کردم و دوباره به پروندههای روبهروم خيره ش

 .اومد

 .بفرمایيد -

خانم قدبلندی که مانتوی قرمز و مشکی پوشيده بود و تاری از موهای 

 رنگکردهش رو بيرون گذاشته بود داخل

 .اتاق شد

 .سالم -

 .از روی صندلی بلند شدم

 سالم. شما؟ -
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 .دستش رو بهسمتم دراز کرد

 .محمدی هستم. منشيتون -

رفت و با دقت براندازش کردم. دستش همچنان توی هوا مونده یه تای ابروم باال 

 .بود. با عشـ*ـوه نگاهی بهم کرد

دستش رو گرفتم و سریع ول کردم و داخل جيب شلوارم کردم. با دست خودم 

 .رو به ميز تکيه دادم

 .به جناب صالحی گفته بودم که منشی نياز ندارم -

دارید حتماً به کمک نياز پيدا  ایشون گفتن که بهخاطر پروندهی جدیدی که -

 .ميکنين

 .بسيار خب. تشریف بيارید پشت ميزتون. وظایفتون رو خدمتتون عرض ميکنم -

تار جلوی چشمش رو پشت گوشش گذاشت و لبخند کشداری روی چهرهش 

 .نشوند

 .چشم -

سری تکون دادم و بهسمت ميز منشی رفتم. یه سری از کارها رو براش توضيح 

 نم هيچکدوم رودادم که مطمئ

متوجه نميشد و فقط بهم زل زده بود. حال و حوصلهی عشـ*ـوهگریهاش رو 

 نداشتم. چون این تریپ از دخترها

رو خوب ميشناختم. االن مطمئناً تا بچهدار شدنمون رو هم خيال کرده! اخمی روی 

 چهرهم نشوندم و سعی کردم

 .دادبيشتر گوش ميکه جدی توضيح بدم. با دیدن اخمم یهکم مؤدبتر نشست و 
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ضمناً قرارای کاریم روی نظم و روال باشه. هر کاری رو هم که ميگم سر موقع  -

 انجام بشه. از بيبرنامگی خوشم

نمياد. ساعت هشت صبح داخل شرکت حاضر بشيد تا ساعت یک هم سر کار 

 .هستيد

 :سری تکون داد و گفت

 .متوجه شدم -

. به پروندهها خيره شدم که گوشيم از ميزش فاصله گرفتم و به اتاقم برگشتم

 .زنگ خورد. جواب دادم

 .سالم داداش -

 سالم احمدآقا. خوبی؟ چه ميکنی با زحمتای ما؟ -

 .اختيار داری. شما رحمتی -

 .شرمنده مزاحمت هم شدم -

 .نه داداش این حرفا رو نزن. در خدمتم -

يلی یه جورایی خ راستش یه سؤالی داشتم. من باید یه نفر رو پيدا کنم؛ یعنی -

 حياتيه. جریان رو بعداً برات تعریف

ميکنم؛ ولی فقط ازش یه اسم و فاميل دارم و یه سابقهی کاری خيلی مختصر. 

 راهی هست که بشه آدرسی چيزی

 !ازش پيدا کرد؟

 .راستش خودت که بهتر ميدونی. باید روال قانونيش رو طی کنی -
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اه دو م-خيلی ضروریه. باید توی همين یکیکه حدوداً یه سالی دستم بنده.  -

 .پيداش کنم

 .باشه یه کاریش ميکنم -

 .چاکریم داداش -

 .اختيار داری. فقط هر چی رو که ازش ميدونی برام بفرست -

 .باشه االن اسناد رو برات ایميل ميکنم -

 .بسيار خب -

 .خيلی لطف کردی. انشاءاهلل که بتونم جبران کنم -

 .نزن این حرف رو -

 قربونت برم. امری نيست با من؟ -

 .لطف داری. خداحافظ -

 .خداحافظ -

گوشی رو قطع کردم و داخل جيب کتم سر دادم. اسناد رو براش ایميل زدم و 

 خدا رو شکر کردم که حداقل یه

 .اميدی پيدا کردم

*** 

 مبينا

 خستهتر از هر روز بودم. امروز بيمارستان خيلی شلوغ بود، مجبور شدم که دو

 شيفت توی بيمارستان کار کنم؛ حتی

غذا توی یخچال »ظهر هم خونه نيومدم. فقط موقع ناهار به احسان پيام دادم که 

 و اون هم جواب داد که« هست

 «.نوش جونت»و من گفتم « ترجيح ميدم برم رستوران»
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کليد رو توی در چرخوندم. خونه کامالً تاریک بود. یعنی تا االن احسان خونه 

 !نيومده؟

کليد برق کنار در رو زدم و المپ روشن شد. کيفم رو روی مبل انداختم. مقنعهم 

 رو از سرم درآوردم. دکمهی مانتوم

رو باز کردم. از بس که امروز گرمم بود چيزی زیر مانتوم نپوشيده بودم. توی 

 .بيمارستان هم روپوش نپوشيدم

وصله نداشتم تو سمت یخچال رفتم. بطری آب رو از داخل یخچال برداشتم. ح

 ليوان بریزم و همونطور بطری رو

 .سر کشيدم

با شنيدن صدایی آب توی گلوم پرید و به سرفه افتادم. تموم تنم از ترس 

 ميلرزید. با وحشت به پشت سرم نگاه

 .کردم

 با بطری آب ميخوری؟ -

با دیدنش نميدونستم خوشحال باشم که دزدی چيزی نبوده یا اینکه بهخاطر 

 !سرش جيغ بکشم؟ترسوندنم 
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 .نفسم رو با صدا بيرون دادم

 قلبم ایستاد! تو خونه بودی؟ -

 .آره -

 پس چرا المپا خاموش بود؟ -
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 .چون خواب بودم -

رد نگاهش رو گرفتم و روی دکمههای بازشدهی مانتوم موندم. جيغی زدم و دو 

 طرف مانتوم رو با دست گرفتم و

 !سمت پایين خم شدم

 .زدیکتر شد. عرق سردی روی پيشونيم نشست. بهسمتم اومدصدای قدمهاش ن

فاصلهمون خيلی کم بود. نباید ضعفم رو نشون ميدادم. سعی کردم به خودم 

 مسلط باشم. آب دهنم رو قورت دادم و

به چشمهای عسليش نگاه کردم. بهم خيلی نزدیک شده بود. صورتش کنار 

 .صورتم بود. چشمهام رو بستم

ميخورد. کمکم ازم فاصله گرفت. آروم البهالی چشمهام رو  نفسهاش توی صورتم

 باز کردم. بطری آب رو از

روی کابينت پشت سرم برداشته بود. ليوانی از داخل کابينت برداشت و آب رو 

 داخلش ریخت. از فرصت استفاده

کردم و خودم رو داخل اتاق انداختم. فوری لباسهام رو عوض کردم. پسرهی 

 ش مياد بقيه روروانی! انگار خوش

اذیت کنه. آخه کدوم آدم سالمی از اذیت کردن بقيه لـ*ـذت ميبره؟! سری 

 تکون دادم و وارد سالن شدم. کيف و

چادر و مقنعهم رو از روی مبل برداشتم. روی کاناپه نشسته بود و با کنترل 

 کانالهای تلویزیون رو باالوپایين

 .ميکرد

 ری بهتر نبود؟اِ! چرا لباست رو عوض کردی! اونجو -

 .چشمغرهای بهش رفتم که سعی کرد لبخندش رو جمع کنه
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 !بهتره با من از این شوخيا نکنی -

 .سری تکون داد و به تيوی خيره شد

چادرم رو آویزون کردم و مقنعهم رو داخل کمد گذاشتم. حسابی گرسنه بودم. 

 داخل آشپزخونه شدم. در یخچال رو

آوردم تا گرمش کنم. در قابلمه رو که برداشتم  باز کردم. قابلمهی غذا رو بيرون

 .با ظرف خالی روبهرو شدم

 .فکر کردم رفتی رستوران -

نه دیگه گفتم چرا الکی پولم رو خرج کنم؟! من که هر روز دارم غذای بدمزهی  -

 تو رو تحمل ميکنم، یه امروز هم

 .روش

 .جدا ميکنم اگه یه روز هم به عمرم مونده باشه مطمئنم که سرش رو از تنش

 حاال چرا ظرف خالی رو گذاشتی تو یخچال؟ -
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 .گفتم زیاد ذوق مرگ نشی بفهمی از غذات خوردم -

 !آره نه که واسهم خيلی مهمه -

 .اگه مهم نبود که ظهر پيام نميدادی غذا داریم. گرم کن بخور -

های باال واقعاً برام مهم بود؟ چرا واسهم مهم بود که غذا ميخوره یا نه؟! شون

 انداختم و مشغول درست کردن غذا

 !شدم

انگار که کوه بيستون رو با تيشه کنده بودم. بدنم بهشدت درد ميکرد. غذا رو 
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 بهزور از گلوم پایين ميدادم، ميلی به

خوردن نداشتم. توی تخت فرو رفتم. ساعت رو برای هفت تنظيم کردم، پتو رو تا 

 گردنم باال آوردم و چشمهام رو

با شنيدن صدای نفسهاش متوجه شدم که وارد اتاق شد. چراغ رو خاموش  بستم.

 کرد و کنارم خوابيد. هر شب تا

دیروقت روی پروندههاش کار ميکرد و من زودتر از اون به خواب ميرفتم و صبح 

 ميدیدم که شبيه بچههای

مظلوم توی خواب فرورفته. اما امشب خيلی زود تصميم به خوابيدن گرفته. 

 رومی کنار گوشم گوشم روصدای آ

 .قلقلک داد

 خوابی؟ -

 .چشمهام رو بهزور باز کردم. از فرط خستگی پلکهام سنگين شده بود

 .آره -

چشمهاش توی تاریکی شب بيشتر ميدرخشيد. نفسهاش سریعتر شده بود. 

 احساس خوبی نداشتم! با تعجب

 !نگاهش کردم. انگار که با نگاهم بهش ميگفتم که چی ازم ميخوای؟

خودش رو بهم نزدیکتر کرد. چشمهام رو روی هم فشردم تا لبهای مهرشدهش 

 !روی لبهام رو نبينم

اشک روی گونهم نشون ميداد که از خودم بدم مياد! از این زندگی که برای 

 خودم درست کردم بدم مياد! من

کجای زندگيش بودم؟ چی ازم ميخواست؟ با دست به عقب هلش دادم. کمی 

 فت. از روی تخت بلندازم فاصله گر
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شدم. تنپوش پارچهایم رو از داخل کمد برداشتم و پوشيدم. اشکهام به هقهق 

 تبدیل شده بود. ميخواستم از اتاق

 .خارج بشم که مچ دستم رو گرفت

 مبينا! چی شد؟ -

 :با خشم مچ دستم رو از داخل دستش کشيدم و فریاد زدم

 !دستم رو ول کن عوضی -

 چی شده آخه؟ -
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بگو من کجای زندگيتم؟ من رو واسه چی ميخوای؟ واسه چی بهم نزدیک  -

 ميشی؟ من همسرت نيستم. تو من

رو زن خودت نميدونی! من توی زندگی تو چيکار ميکنم لعنتی؟! من رو فقط برای 

 !هـ*ـوس ميخوای؟! آره؟

 .بهم بگو

 بشی؟ قرارمون چی بود؟ مگه نه اینکه تو با من ازدواج کردی تا باردار -

نميخواستم بشنوم! نميخواستم بدونم برای چی ازدواج کردم! نميخواستم بدونم 

 کنار یه مردی ميخوابم که بهم

هيچ حسی نداره و فقط اومده تا بهم یه بچه بده! این بدترین قسمت ماجرا بود! 

 من چطور راضی به این کار شدم؟

 :بلندتر از قبل ميون گریههام فریاد زدم

م! دیگه هيچی ازت نميخوام! فقط ازم فاصله بگير! دیگه نزدیکم دیگه نميخوا -
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 نشو! حالم رو بد ميکنی! ازم دور

 !شو

بهسرعت از اتاق خارج شدم و خودم رو داخل اتاق کناری انداختم و در رو پشت 

 سرم بستم. اتاق تاریک و سردی که

 و زانوهامفقط چندتا از وسيلههای اضافيمون داخلش بود. کنار در چمباتمه زدم 

 رو توی بغـ*ـل گرفتم؛ تا شاید

 !تسکين دردهام بشه

*** 

 احسان

با صدای زنگ موبایل بيدار شدم. دستم رو دراز کردم تا به پاتختی برسه. هرچی 

 دستم رو دراز ميکردم به گوشی

نميرسيد. ناچار کمی جابهجا شدم. گوشی رو برداشتم. از البهالی چشمم نگاه 

 .وشش کردمکردم. آالرم بود، خام

هنوز چند دقيقه نگذشته بود که یه صدای متفاوتتری اومد. این صدا برام آشنا 

 .بود. آهان! صدای آالرم گوشيمه

 .گوشی رو از کنار بالشتم بيرون آوردم

ساعت هفت بود. آالرم رو قطع کردم. پس اون گوشی مال کی بود؟! چند 

 دقيقهای طول کشيد تا بدنم لود بشه و

بياد. به سقف خيره بودم و به این فکر ميکردم که من کجام؟  ویندوزم باال

 بهسمت در چرخيدم. بهسختی خودم رو

از تخت جدا کردم. دست کالفهای توی موهام کشيدم. حولهم رو برداشتم و 

 خودم رو توی حموم انداختم. حتی
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دوش آبسرد هم کمکی بهم نکرد. با یادآوری دیشب ذهنم آشوب ميشد! متوجه 

 يشدم. چرا اون کار روحالش نم

 !کرد؟! چرا اونطور رفتار کرد؟

حوله رو دور خودم پيچونده بودم. بهسمت در اتاق رفتم. دستگيره رو آروم 

 .بهسمت پایين فشار دادم. در قفل بود

نميدونم چه حسی دارم. فکر ميکنم دلم براش ميسوزه، یه حس ترحم! از ترحم 

 .کردن بدم مياد

وارد آشپزخونه شدم و چایساز رو روشن کردم. صدای لباسهام رو عوض کردم. 

 در اتاق اومد! یعنی بيدار شد؟ نکنه

 !از صدای من بيدار شده؟ ینی اینقدر خوابش سبک بود؟ درست برعکس من
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نون و پنير و گردو رو روی ميز گذاشتم و مشغول لقمه گرفتن شدم. صدای دوش 

 آب اومد و چند دقيقهی بعد

نه اومد! رنگش سفيد شده بود. به نظر حالش خوب نمياومد. بهسمت آشپزخو

 خيلی آروم سالم داد و بهسمت

 .چایساز رفت و روی قوری چای گرفت

 صبحونه نميخوری؟ -

سرش رو به نشونهی نه تکون داد و وارد اتاق شد. چای ریختم و با نبات 

 شيرینش کردم! ذرهذره از چای داغ رو

ده جلوم ظاهر شد. چای برای خودش ریخت و آروم ميخوردم. مانتو و مقنعه پوشي
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 !خورد

 .سوئيچم رو برداشتم و روبهروش ایستادم

 بریم؟ -

 .من خودم ميرم -

 .مگه نميخوای بری بيمارستان؟ خب سر راه ميرسونمت -

 !نيازی نيست -

 .حالش خوب نبود. نميتونستم بذارم تنها بره

 .پاشو -

 !گفتم خودم ميرم -

 !يه؟! گفتم پاشو دیگهاین بچهبازیا چ -

حتی نای حرف زدن هم نداشت. سرش رو تکون داد. چادرش رو برداشت و 

 کنارم ایستاد. حتی نگاهش رو هم بهم

 .نميدوخت

 مطمئنی حالت خوبه؟ ميخوای امروز رو مرخصی بگيری؟ -

 .خوبم -

دیگه حرفی نزدم و بهسمت پارکينگ رفتيم. سوار ماشين شدیم. صدای ضبط رو 

 !و به آهنگ گوش دادم کم کردم

مبينا سرش رو به تکيهگاه صندلی چسبونده بود و پلکهاش رو روی هم گذاشته 

 بود. فقط رژ مليحی روی لبهاش

بود. مژههای بلندش روی هم سوار شده بودن. حالت چشمهای درشتش حتی با 

 .بستن چشمهاش هم مشخص بود

بودم؟! چشم ازش  لبهای خوشفرمش و دماغ قلميش. چرا هيچوقت توجه نکرده
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 .برداشتم و به جلو خيره شدم

کالفه دستم رو دور فرمون محکم گرفتم و پوف صداداری کشيدم. من چم شده 

 !بود؟

جلوی در بيمارستان ایستادم. با ایستادن ماشين چشمهاش رو باز کرد. تشکر کرد 

 و از ماشين پياده شد. پام رو روی

 .گاز فشار دادم و ماشين از جاده کنده شد

*** 
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 مبينا

سرم سنگين بود و درد ميکرد. خودم رو بهزور روی زمين ميکشوندم. به ایستگاه 

 پرستاری رفتم و چارت بيمار رو

 .برداشتم

 فاطمه: مبينا خوبی؟

 .آره فکر کنم -

 !رنگت خيلی پریده -

 .چيزی نيست! خوبم -

 .آقای دکتر بهسمت ایستگاه پرستاری اومد

 .بيارید خانم رفيعی تشریف -

 .چشم -

همراه آقای دکتر بهطرف اتاق رفتيم. پسربچهی دهسالهای که مشکوک به 
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 .سرطان بود. با دیدنش قلبم فشرده شد

بهزور جلوی اشکم رو گرفتم. خدایا تقدیرت رو شکر! آخه بچهی دهساله که هنوز 

 چيزی از زندگی متوجه نشده

 !چطور ميتونه با سرطان بجنگه؟

 !تون هست؟خانم رفيعی حواس -

 .با دستپاچگی بهسمت آقای دکتر برگشتم

 ببخشيد. چی فرمودید؟ -

 .گفتم ليست آزمایشا رو بده -

ليست رو بهسمتش گرفتم. نگاهی بهش انداخت. چهرهی پر از تشویش پدرش و 

 گریههای بيصدای مادرش

 .ميگفت که فقط توقع شنيدن خبرهای خوب رو از آقای دکتر داشتن

داخل جيبش بيرون آورد و روی چشمهاش زد. با کمی تعلل  دکتر عينکش رو از

 :گفت

گلپسرمون که چيزیش نيست! تازه اگه چيزی هم بود ماشاءاهلل مرد روزگاره،  -

 باهاش ميجنگه. مگه نه؟

 .پسربچه که به نظر ترسيده بود سری تکون داد

سش پیه سرماخوردگی کوچولوئه؛ ولی ممکنه یهکم درد داشته باشه. تو که از  -

 برميای آقاآرشام گل؛ مگه نه؟

 !آرشام به مادر و پدر نگرانش نگاه کرد

خيلهخب! خانم پرستار به این دوست گل من خيلی خوب رسيدگی کن. من  -

 !روی دوستم خيلی حساسم

چشمکی به آرشام زد و دستش رو مشت کرد و سمت آرشام برد. آرشام هم 
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 لبخندی روی صورتش نشوند و با مشت

فسقليش که در کنار مشت آقای دکتر کوچيکی ميکرد به مشت آقای کوچيک و 

 .دکتر ضربه زد
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آقای دکتر از اتاق خارج شد. بيرون اتاق منتظر شد تا با مادر و پدرش صحبت 

 !کنه

مادر و پدرش خيلی نگران بودن. مادرش نگاه پر از خواهش و التماسش رو به من 

 دوخت. لبخندی به چهرهی پر از

 .نيش زدمنگرا

 .من کنار آقاآرشام ميمونم. شما اگه کاری دارید ميتونی برید -

 :آرشام دست مادرش رو گرفت

 !نه مامان. از پيشم نرو -

 .مادر آرشام: گلپسرم! االن ميام. شما پيش خانم پرستار بمون

 .بهسمت آرشام رفتم و دستش رو گرفتم

 ببينم گلپسر. کالس چندمی؟ -

 .کالس سوم -

 .ام ازمون فاصله گرفت و همراه با پدرش بيرون از اتاق رفتنمادر آرش

سعی کردم که باهاش صحبت کنم و آرومش کنم. تحمل شنيدن صحبتهای آقای 

 .دکتر با خونوادهش رو نداشتم

ترجيح دادم پيش آرشام بمونم. باهم کلی صحبت کردیم. از اتفاقات داخل 
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 .مدرسه حرف ميزد و از تعداد دوستانش

یه خواهر بزرگتر از خودش داره که دبيرستانيه. آخ که اگه خواهرش و اینکه 

 ميفهميد چه حالی ميشد! خواهرها

 .هميشه غمخوار برادرشونن

 !خانم رفيعی -

 .سرم رو چرخوندم

 بله؟ -

 .تشریف بيارید -

 .از آرشام خداحافظی کردم و همراه آقای دکتر رفتم

 سرطانش خيلی پيشرفت کرده؟ -

 .موقع متوجه شدیم! اما حتماً باید شيميدرمانی بشه خوشبختانه به -

بغض توی گلوم نشست. اشک روی گونهم سر خورد. دلم سوخت برای 

 پسربچهای که توی اوج بچگی باید با

سرطان مبارزه کنه. دلم سوخت برای خونوادهای که باید ذرهذره آب شدن 

 بچهشون رو ببينن. دلم سوخت برای

 .ه بعد برادرش رو با موهای تراشيده ببينهخواهری که باید از این ب

 !داری گریه ميکنی؟ -

 .اشک چکيده روی گونهم رو با سر انگشت پاک کردم
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 .نه یه چيزی رفت توی چشمم -
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 !اگه بهجای مادرش بودی چيکار ميکردی؟ -

 اون هنوز خيلی بچهست! چطور ميتونه اینهمه درد رو تحمل کنه؟ -

 .شتر از این ادامه بدمبغض اجازه نداد که بي

من بچههایی رو دیدم که با بيماریهای سختتر از اینا جنگيدن و شکستش دادن.  -

 شما هم پرستاری باید جلوی

 .احساساتون رو بگيرید. باید برای خونوادههاشون دلگرمی باشيد

 .سرم رو تکون دادم و همراه دکتر وارد اتاق شدیم

 .گرفتم. فشارش پایين بود نبض بيمار رو چک کردم. فشارش رو هم

 .آقای دکتر: سرم براشون تزریق کنيد

 .بله آقای دکتر -

آقای دکتر ليست رو از دستم گرفت و نسخه رو داخلش نوشت و به دستم داد. 

 دستم رو دراز کردم که ليست رو

بگيرم که درد بدی توی شکمم احساس کردم. حتی نميتونستم تکون بخورم. 

 دادم و لبمچشمم رو روی هم فشار 

رو به دندون گرفتم که صدام بلند نشه. روی شکمم خم شدم. نميتونستم تکون 

 .بخورم

 خانم رفيعی چی شد؟ -

نميتونستم حرف بزنم. فقط روی صندلی کنار تخت نشستم و دستم رو به لبهی 

 تخت گرفتم! آقای دکتر بهسمتم

 :اومد و خواست معاینهم کنه که گفتم

 .ممنونآقای دکتر من خوبم.  -

 اما اینطور به نظر نميرسه! مشکلی دارید؟ -
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 !نه -

دردم کمتر شده بود. از روی صندلی بلند شدم! دستم رو روی شکمم فشار دادم 

 .تا بلکه دردش رو حس نکنم

 .ببخشيد. من ميرم -

 .باشه برو -

همونطور که روی شکمم خم بودم بهسمت ایستگاه پرستاری رفتم. به پرستار 

 ه بره پيش آقای دکترشيفت گفتم ک

 .و روی صندلی افتادم

 فاطمه: مبينا چی شدی؟

 ميشه لطفاً کيفم رو برام بياری؟ -

 .آره -
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فاطمه کيفم رو به دستم داد. زیپ کيف رو باز کردم و قرص مسکن رو بيرون 

 آوردم و با آب پایين دادم. یادم رفته

رفته بود. فوری جعبه رو از بود که اون قرصم رو بخورم، واسه همين دلم درد گ

 داخل کيف بيرون آوردم و یه دونه از

 !قرص رو با آب خوردم

 بهتر شدید خانم رفيعی؟ -

 .سرم رو باال آوردم و به چشمهای کهربایيش نگاه کردم

 .بله ممنون -
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نگاهی به جعبهی داخل دستم انداخت. ليست بيمارها رو گذاشت و رفت. سرم 

 مهام تارگيج ميرفت. دنيا جلوی چش

 .بود. باید بعد از بيمارستان یه سر مطب خانمدکتر ميزدم

سرم رو روی ميز داخل ایستگاه پرستاری گذاشتم. چشمهام گرم شده بود که 

 :صدای سوپروایزرمون اومد

 کلی کار داریم. اونوقت راحت گرفته خوابيده؟ -

 .فاطمه: بذارید یهکم استراحت کنه. حالش اصالً خوب نبود

 !الش خوب نبوده چرا اصالً اومده بيمارستان؟ مگه اینجا خوابگاهه؟اگه ح -

 .سرم رو باال آوردم و بهش زل زدم

 مشکلی هست خانم عسگری؟ -

 :پوزخندی سمتم زد و گفت

 !مشکل؟ چرا خوابيدی؟ -

باید به شما توضيح بدم؟! من همهی کارام رو انجام دادم. فکر نميکنم کار  -

 .دیگهای باشه

 .هاش قرمز شده بود. بهزور جلوی خودش رو گرفته بوداز حرص چشم

 .فعالً برو اتاق آقای معنوی. بعداً به خدمتت ميرسم -

 .این رو گفت و دور شد

به فاطمه نگاه کردم که با چشمهای درشتشده و دهانی باز داشت من رو نگاه 

 ميکرد. حق داشت! من تابهحال با

وپروایزرمون که مطمئناً به خونم هيچکس بد صحبت نکرده بودم. چه برسه به س

 .تشنهست

 !متوجهی که چی گفتی؟ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 213 صفحه  

 

 .فاطمه! تو رو خدا دست از سرم بردار -

 .از روی صندلی بلند شدم که مچ دستم رو گرفت

 !ميتونه اخراجت کنه دیوونه -

 .باهاش صحبت ميکنم -

119 
 

 

 

 !بعيد ميدونم با صحبت درست بشه. خيلی باهاش بد حرف زدی -

باال انداختم. فضای بيمارستان برام خفه بود. نميتونستم درست نفس  شونهای

 بکشم. خودم رو داخل محوطهی

بيمارستان انداختم و هوای تازه رو به ریههام فرستادم. روی نيمکت کنار محوطه 

 نشستم. به آسمون آبی که امروز

ونستم تعجيب زیبا شده بود خيره شدم. نور آفتاب چشمم رو اذیت ميکرد؛ اما نمي

 از دیدن آبی آسمون لـ*ـذت

نبرم. بغض توی گلوم نشسته بود. دليلش رو خودم هم نميدونستم. قلبم درد 

 .گرفته بود. اشکم روی گونهم نشست

دیگه بيشتر از این تحمل قورتدادن بغضم رو نداشتم. چقدر ضعيف بودم که به 

 این زودی اشکم درمياومد؛ اما این

 .نگين نشسته توی دلم بودتنها سالحم در برابر غم س

 !خانم پرستار داری گریه ميکنی؟ -

 .به چشمهای مشکی براقش نگاه کردم

 .چرا از روی تختت بلند شدی؟ هنوز پات خوب نشده -
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 .اون اتاق داشت حالم رو به هم ميزد. عادت ندارم اینهمه وقت یه جا بخوابم -

رو آتل بستن مرخص قانوناً باید همون روزی که پاش رو گچ گرفتن و دستش 

 ميشد؛ اما آقای دکتر بهانه آورد و

اجازه مرخصی نداد. به قول خودش ميخواست مطمئن بشه که خطری تهدیدش 

 نميکنه. به نظرم چيز مشکوکی

 .نبود. برادرش هم که هر روز بهش سر ميزد و مراقبش بود

 .اشاره کردم و ازش خواستم که کنارم بشينه

 .وندمشکمکش کردم و کنار خودم نش

 ميشه بپرسم چرا گریه ميکردی؟ -

 .دلم گرفته بود -

پس تو هم وقتی که دلت ميگيره گریه ميکنی؟ آخه من هم وقتی دلم ميگيره  -

 .ميرم توی زیر زمين خونهمون

اونجا عکسای قدیميمون رو نگه ميداریم. من عکس مامان و بابام رو بغـ*ـل 

 ميکنم و گریه ميکنم. آخه مطمئنم

 .رو ميشنون که حرفام

 مگه اونا کجان؟ -

بچه که بودم بهم ميگفتن رفتن پيش خدا؛ اما من که ميدونستم اونا مردن.  -

 خودم دیدم که گذاشتنشون توی

 .قبر

 خدای من! یه بچهی هفت ساله چطور ميتونه غم بيپناهی رو بکشه؟

 .دستش رو گرفتم. به چشمهای مشکيش زل زدم

 .پيش خدا آدمای خوب وقتی ميميرین ميرن -
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اونا خيلی خوب بودن؛ اما سعيد خوب نبود. یعنی خوب بود؛ اما هيچوقت  -

 پيشمون نميومد. ميگفت از همهتون بدم

 .مياد

 سعيد کيه؟ -

 .داداشم -

 همون آقایی که مياد مالقاتيت؟ -

 .آره -

 اذیتت ميکنه؟ -

 .نه -

 اون تو رو از پلهها انداخت پایين؟ -

 .نه -

 پلهها سر خوردی؟خودت از  -

 .من ميرم توی اتاقم -

نگارجان! عزیزم ما ميخوایم بهت کمک کنيم؛ پس هر چی که ميدونی رو به من  -

 .بگو

 .من چيزی نميدونم -

 توی خونهتون کسی اذیتت ميکنه؟ -

 .سرش رو توی یقهش فرو برد

چونهش رو با دست باال آوردم. طاقت دیدن چشمهای تيلهای مشکی اشکبارش 
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 .داشتمرو ن

 !بهم بگو قربون چشمای خوشگلت برم -

من رو توی آغـ*ـوش گرفت و اینبار بلند گریه کرد. یه لحظه ماتومبهوت موندم 

 و بعد دستم رو روی تيغهی

کمرش باال و پایين کشيدم و گذاشتم که اشک بریزه. اشکهای خودم روی گونهم 

 نشست و دلم تيکهتيکهشد برای

 .گی پيش روش داره و االن غصه ميخورهکخ هنوز کلی راه برای زند

آرومتر شده بود. از آ*غـ*ـوشم فاصله گرفت. هنوز هقهق ميکرد. دستمالی از 

 داخل جيبم بيرون آوردم و

بهسمتش گرفتم. اشکهاش رو پاک کرد. نسبت به سنش بيشتر ميدونست و 

 .باهوش بود

عيد پسر همون پدرم وقتی با مامانم ازدواج کرد یه زن دیگه هم داشت که س -

 زنه. بعد از اینکه با مامانم ازدواج کرد

دیگه پيش اون زنه نرفت. یه روز که من مهدکودک بودم، بابا و مامانم تصادف 

 ميکنن و ميميرن. از اون روز سعيد

من رو برد پيش خودش. اون با مادرش و زنش زندگی ميکنه. سعيد خودش 

 خيلی باهام مهربونه؛ اما مادرش

چهی تو ب»ميگه « تو حاصل اون ازدواج کثيفی.»م ميکنه. بهم ميگه هميشه اذیت

 همون زنی هستی که زندگيم رو
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مجبورم ميکنه که غذا درست کنم، جارو بکشم، ظرف بشورم. حتی « بههم ریخت.

 نميذاره درس بخونم. اگه یه

 .روز هم کاراش رو انجام ندم من رو ميزنه

يشه فکر ميکردیم فقط یه قصهن و هيچوقت انگار که قصههای بچگيمون که هم

 حقيقت ندارن حاال به واقعيت

تبدیل شدن. هنوز هم نامادریهای ظالمی هستن که سيندرالها رو اذیت کنن و 

 هنوز دیوهایی وجود دارن که

 .بچهها رو بترسونن

 :آ*غـ*ـوشم رو براش باز کردم. گونهش رو بـ*ـوسيدم و گفتم

 رو درست کنم. باشه؟من بهت قول ميدم همهچيز  -

 .سرش رو به معنی باشه تکون داد

کمکش کردم تا توی اتاقش بره. روی تخت دراز کشيد. پتو رو روش کشيدم. 

 موهای مشکی و براقش رو نوازش

 .کردم و بهش اطمينان دادم که همهچيز درست ميشه

 .بهسمت اتاق آقای دکتر رفتم. به خانم کریمی سالم کردم

 .وقته منتظرتونه. بفرمایيد داخلآقای دکتر خيلی  -

آقای دکتر وارد شدم. سرش کامالً روی « بفرمایيد»با چند ضربه به در و صدای 

 برگههای ریختهشده روی ميز فرو

 .رفته بود و عينک فرم مشکياش روی صورتش نشسته بود

 !سالم -

سرش رو باال آورد. عينک رو از روی بينيش برداشت و مستقيم توی چشمهام 

 ه کرد. چشمهاش واقعاً کهربایینگا
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 .بود! لبخندی روی لبهام نشست. فوری سرم رو پایين انداختم

 .سالم! بفرمایيد بشينيد خانم رفيعی -

 .روی مبلهای کنار ميزش نشستم. با شنيدن صداش سرم رو باال آوردم

 بهترید؟ -

 .ممنون! به لطف شما -

 .نم عسگری بازخواستم ميکنهمطمئن بودم که االن بهخاطر رفتار امروزم با خا

خانم رفيعی! گفتم بيای که درمورد نگار، همون دختر بچهی اتاق دویست باهم  -

 صحبت کنيم. من بيشتر از این

 نميتونم توی بيمارستان نگهش دارم. شما متوجه چيز خاصی نشدید؟

آقای دکتر همين االن باهاش صحبت کردم. راستش اصالً فکرش رو نميکردم  -

 بچه اینقدر مشکل که این

 .داشته باشه توی زندگيش

 چطور مگه؟ -
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تموم حرفهای نگار رو برای آقای دکتر گفتم. لحظهی آخر بغض گلوم رو گرفت و 

 .نتونستم ادامه بدم

 .بسيار خب! خودم یه فکری براش ميکنم -

 چيکار ميشه کرد؟ -

 .يرمهعهده ميگیا با برادرش صحبت ميکنم یا اینکه خودم سرپرستيش رو ب -

 فکر ميکنيد برادرش قبول ميکنه؟ -
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نه؛ اما من ميتونم راضيش کنم. اونا نگار رو نميخوان و نميپذیرن که باهاش  -

 چنين رفتارایی دارن. به برادرش

ميگم که آثار ضرب و کبودی روی بدنشه و اگه به پزشکی قانونی بگم اونوقت 

 روال قانونی داره و باید خودش و

 .بکشن. فکر ميکنم یه مقداری هم حسابشون پر بشه راضی بشن مادرش حبس

 .فکر نميکنم اونقدرا ساده باشن که احکام قانون رو ندونن -

 .امتحانش ضرر نداره -

 .اميدوارم که بشه براش کاری کرد. اون فقط یه بچهی بيگناهه -

 .خودتون رو نگران نکنين. من تموم سعيم رو ميکنم -

 !ممنونم واقعاً  -

 ناهار که نخوردید؟ -

 !به ساعت روی دیوار نگاه کردم ساعت دوازده بود. چقدر زود ظهر شد

 .نه -

 پس ميتونم دعوتتون کنم که ناهار رو باهم بخوریم؟ -

 .چشمهام اندازهی در قابلمه بزرگ شد! انتظار چنين درخواستی رو واقعاً نداشتم

ميپذیرین. پس به همون مطمئناً که درخواستم رو برای رفتن به رستوران ن -

 .غذای بيمارستان اکتفا ميکنيم

 .ممنون، من ميل ندارم -

 :گوشی تلفن رو برداشت و گفت

 .خانم کریمی بگيد دو پرس غذا بيارن. ممنون -

 .همچنان با تعجب بهش نگاه ميکردم که لبخند قشنگ دیگهای روی لبهاش آورد

 یعنی افتخار نميدید در کنار من غذا ميل کنيد؟ -
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 ...اختيار دارید آقای دکتر. آخه -

 !ممنونم که قبول کردید -
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لبخندی کنار لبم نشست. بهنظرم آدم جالبی مياومد. شاید این رفتاری که زود 

 پسرخاله ميشه هم بهخاطر اینه که

 .به گفتهی استاد سالهای زیادی رو خارج زندگی کرده

بفرمایيد گفتن آقای دکتر خانم با صدای در سر هر دومون بهسمت در چرخيد. با 

 .کریمی غذاها رو روی ميز گذاشت

متوجه شدم که خيلی بد من رو نگاه ميکنه! البد االن پيش خودش هزار جور فکر 

 !ميکنه

 .آقای دکتر تشکر کرد و خانم کریمی از اتاق بيرون رفت

 !از روی صندلی بلند شد و روبهروی من نشست

 :با دست اشاره کرد و گفت

 .رمایيدبف -

خيلی گرسنه بودم؛ اما بوی غذا کمی حالم رو بد ميکرد. یه قاشق از برنج و مرغ 

 رو داخل دهانم گذاشتم و بهزور

پایين دادم. تموم مدت زیر نگاههای آقای دکتر له ميشدم؛ اما سعی کردم که به 

 .روی خودم نيارم

 :تمردم و گفهنوز چند قاشقی بيشتر نخورده بودم با دستمال دهانم رو تميز ک

 .خيلی لطف کردید آقای دکتر. اگه اجازه بدید من دیگه برم -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 221 صفحه  

 

 .شما که هنوز چيزی نخوردید -

 .ممنون. دیگه ميل ندارم -

 .بسيار خب! کمی بيشتر مراقب نگار باشيد -

 !چشم -

از روی صندلی بلند شدم و ایستادم که دوباره درد بدی توی شکمم پيچيد. این 

 از درد چشمهام روبار بيشتر از قبل! 

روی هم فشردم. لبم رو به دندون گرفتم تا از درد صدام در نياد. از همون حالت 

 نيمخيز روی صندلی نشستم. کامالً

روی شکمم خم شده بود. آقای دکتر باالی سرم ایستاده بود. حتی صداش رو هم 

 !بهخوبی نميشينيدم

 !خانم رفيعی خوبی؟ یه چيزی بگو -

نم. تابهحال دردی به این شدت نداشتم. اشکم از گوشه چشمم نميتونستم حرف بز

 .پایين اومد و سریع پاکش کردم

آقای دکتر از اتاق بيرون رفت و چند لحظهی بعد با خانم کریمی اومدن داخل. 

 خانم کریمی زیر بـغـ*ـلم رو گرفت

 وو کمکم کرد که بایستم. آقای دکتر ویلچير برام آورده بود. حتی نای ایستادن 

 مخالفت نداشتم. آقای دکتر خواست

 :دستم رو بگيره و کمکم کنه که دستش رو پس زدم و بهزور گفتم

 .خودم ميتونم -

به قدری درد توی شکمم پيچيده بود که دیگه نميتونستم جلوی اومدن اشکهام رو 

 بگيرم. چشمهام رو که باز

ه به چند ضربکردم توی قسمت اورژانس جلوی اتاق خانمدکتر شمس بودیم و با 
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 در وارد شدیم. به کمک خانم
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کریمی روی تخت دراز کشيدم. همچنان شکمم درد ميکرد. آقای دکتر داخل 

 اتاق موند و به خواستهی آقای

دکترف خانم کریمی رفت. خانمدکتر شمس بهسمتم اومد. پردهی جلوی تخت رو 

 کشيد و معاینهم کرد. نسبتاً دردم

 .ز روی تخت بلند شدم و نشستمکمتر شده بود. بهزور ا

 .همين االن فوراً باید سونوگرافی انجام بدی -

 :با تهموندهی توانم گفتم

 .نيازی نيست -

 !خانم رفيعی این دردا خيلی غيرعادیه -

 .من خوبم خانمدکتر. خواهش ميکنم اجازه بدید برم -

حالتون  بدید آقای دکتر: خانم رفيعی دليل اینهمه اصرارتون رو برای اینکه نشون

 خوبه درحاليکه از درد دارین

 !ميميرین نميفهمم

این جمله رو با حرص و درحاليکه چشمهاش رگههای قرمزی داشت و دستهای 

 مشتشدهش رو کنارش قرار

 .داده بود ميگفت

نميخواستم کسی بفهمه. نميخواستم که کسی متوجه بشه چه بيماریای دارم. چی 

 ميتونستم بگم؟ باید چی
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؟ ميگفتم که بيماریای دارم که برای فرار از مرگ مجبور شدم ازدواج ميگفتم

 کنم؟ با مردی که تا قبل از اون

ندیده بودمش؟! با مردی که هيچ حسی بهم نداره و من هم هيچ حسی نسبت 

 بهش ندارم؟! مردی که دنياش با من

 یتفاوتی داره از زمين تا آسمون؟! مردی که حتی در کنارش هيچ احساس آرامش

 !ندارم؟

 .من خوبم آقای دکتر. جای نگرانی نيست -

 .شما توی بيمارستانی که من رئيس اون هستم حالتون بد شده؛ پس من مسئولم -

بههيچوجه نميتونستم اجازه بدم که کسی از زندگی خصوصی من سر در بياره! 

 دردم بهتر شده بود؛ اما هنوز هم

هشدت روی تخت پایين بيام. سرم ب نميتونستم روی پام بایستم. سعی کردم که از

 گيج رفت. چشمهام سياهی

 .رفت. دستم رو به دیوار کنارم گرفتم و چشمهام رو بستم

 .خانم دکتر: فشارتون خيلی پایينه. باید سرم بزنيد

زیر لب گفت و از اتاق خارج شد. « دخترهی لجباز»آقای دکتر چيزی شبيه 

 خانمدکتر سرمی بهم وصل کرد و کنارم

 .نشست

 .ببخشيد مزاحم کارتون شدم -

 دکتر هم رفتی برای این مشکلت؟ -

 .بله -
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 نظر دکترت چی بوده؟ -

 .عمل -

 قراره کی انجام بدی؟ -

 .هنوز مشخص نيست -

 .بهتره زودتر اقدام کنی عزیزم؛ چون ممکنه کار از کار بگذره -

 .ممنون -

ردند و وارد رگم ميشدن با قطرههایی که پشت سر هم از لولهی سرم عبور ميک

 جون گرفتم. مطمئناً اگه االن

هستی اینجا بود کلی فحشم ميداد که چطور ميتونی در مورد این لولهی وحشت 

 !کلمات خوب به کار ببری؟

 .دستم رو روی پيشونيم گذاشتم و چشمهام رو بستم

دقيقه طول کشيد تا سرم وارد بدنم بشه و تموم این مدت چشمهام بسته بود 45

 .و فکر ميکردم

 .خانم دکتر سرم رو از دستم خارج کرد. تشکری کردم و از اتاقش خارج شدم

ساعت دو بود و من هنوز نمازم رو نخوانده بودم. لبم رو گاز گرفتم و فوری 

 بهسمت سرویس بهداشتی رفتم. وضو

گرفتم و سمت نمازخونه رفتم. چادر گلدار داخل نماز خونه رو سر کردم و به خدا 

 .شدم وصل

 .بهسمت بخش خودمون رفتم. فاطمه بهسمتم اومد و دستم رو گرفت

 خوبی؟ -

 !عالی -
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آقای دکتر گفت حالت بد شده. خواستم بيام پيشت؛ ولی این خانم... استغفراهلل  -

 .بذار نگم! نذاشت

 .ممنون عزیزم. االن خوبم -

 .فتولی آقای دکتر خيلی نگرانت بودا! دقيقهبهدقيقه سراغت رو ميگر -

 .خب توی اتاقش بودم که حالم بد شد. واسه همين احساس مسئوليت ميکنه -

چارت مریض رو برداشتم و تا نزدیکای غروب مشغول کار بودم. به ساعت مچيم 

 .نگاه کردم. شيش و نيم بود

 .فاطمه لباس پوشيده بود. داشت مقنعهش رو توی آینهی جيبيش صاف ميکرد

 !ن؟ شيفتت تموم شده. پاشو برو دیگهدل نميکنی از این بيمارستا -

 .یکی دیگه از بيمارا مونده. بهش سر بزنم بعدش ميرم -

 .باشه پس مواظب خودت باش -

 .ممنون عزیزم -

 !خداحافظ -
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 .بهسالمت -

وارد اتاق نگار شدم. پشت پنجره نشسته بود. موهای مشکياش توی تاریکی اتاق 

 .ميدرخشيد

 ریکی نشسته؟نگارخانم چرا توی تا -

بهسمتم برگشت و چشمهای تيلهایش رو بهم دوخت. لبخندی روی صورتش 

 .نشست
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 .تاریکی رو دوست دارم -

 .کنارش ایستادم و به منظرهی محوطهی بيمارستان نگاه کردم

 چيزی نياز نداری؟ -

 .نه -

 .من دیگه باید برم! مواظب خودت باش -

. صدای نازکش توی تاریکی روی موهاش رو بـ*ـوسيدم و ازش فاصله گرفتم

 :اتاق پيچيد

 !خانم پرستار -

 .به عقب برگشتم

 جانم؟ -

 .من از اینجا خسته شدم -

 .عزیزم. تا فردا صبر کن. همهچيز مشخص ميشه -

باهاش خداحافظی کردم. چادرم رو از داخل کمدم بيرون آوردم. کيفم رو روی 

 دوشم انداختم و بهسمت در خروجی

هوا خيلی تاریک بود و خيابون بيشازحد خلوت ميزد. با این بيمارستان رسيدم. 

 وضعيت بعيد ميدونستم تاکسی

پيدا بشه. نميخواستم با احسان برم. دیگه نميخواستم بيشتر ببينمش. گوشيم رو از 

 کيف بيرون آوردم و به آژانس

زنگ زدم، آدرس بيمارستان رو دادم و کنار خيابون منتظر شدم. ماشين 

 .يدرنگی جلوی پام ترمز گرفتشاسيبلند سف

البد دوباره مزاحمه! به دختر چادری هم رحم نميکنن. زیر لب غرغر کردم و 

 راهم رو کج کردم. چند باری دستش
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 .رو روی بوق گذاشت. توجهی نکردم و سرم رو سمت دیگهای چرخوندم

 !خانم رفيعی؟ منم -

 .چشمهام رو ریز کردم تا داخل ماشين رو بهتر ببينم

 !ای دکتر شمایيد؟آق -

 .ببخشيد ترسوندمتون -

 .مشکلی نيست -

 .اجازه بدید برسونمتون -
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 .ممنونم. منتظر آژانسم -

 .زنگ بزنيد کنسل کنيد. من ميرسونمتون دیگه -

 .شما لطف دارید. اینجوری راحتترم -

 .بسيار خب هرطور که مایليد -

نداختم که سریع خودش رو جمع کرد هنوز ایستاده بود و نگاه ميکرد. ابرویی باال ا

 :و گفت

 اول نشناختمتون! هميشه چادر ميپوشيد؟ -

 .بله -

 .خيلی بهتون مياد -

همچنان شوکهی حرفش بودم که «. خوشگل شدید»زیر لب چيزی گفت شبيه 

 .خداحافظی کرد و بهسرعت دور شد

ور دصدای زنگ گوشيم نگاهم رو از ماشين آقای دکتر که ازم فاصله ميگرفت 
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 کرد. دستم رو داخل کيفم بردم و

 :گوشی رو بيرون آوردم. احسان بود. جواب دادم

 !سالم -

 سالم. خوبی؟ -

 .ممنون -

 کجایی؟ -

 .جلوی بيمارستان -

 .خب همونجا وایستا. من تا یه ربع دیگه ميام -

 .نيازی نيست. زنگ زدم آژانس االن ميرسه -

 .زنگ بزن کنسل کن. دارم ميام -

ق ممتد توی گوشم پيچيد. حتی اجازهی اظهارنظر هم نميداد. با حرص صدای بو

 شمارهی آژانس رو گرفتم و

کنسل کردم. داخل محوطهی بيمارستان شدم و روی نيمکت نشستم. سرم رو به 

 تکيهگاهش تکيه دادم و کمی

 .آروم شدم

 .با صدای زنگ گوشيم چشمهام رو باز کردم

 .من جلوی در بيمارستانم -

 .مياماالن  -

بهسرعت خودم رو به جلوی در بيمارستان رسوندم. سوار ماشين شدم. سالم 

 آرومی گفتم و روی صندلی جا خوش

 .کردم
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 سالم! بهتری؟ -

 .آره -

نگاهش زوم صورتم بود. سرم رو سمت پنجرهی ماشين چرخوندم. نميخواستم با 

 دیدنش صحنهی دیشب واسهم

 .تداعی بشه

 :هم روی عابرین پياده بود که گفتماشين حرکت کرد. نگا

 .مامان برای امشب دعوتمون کرده -

 .دستشون درد نکنه -

 .مثل اینکه خونوادهی شما و امير هم هستن -

 جداً؟ -

 .آره -

چقدر دلم برای دیدن مامان و بابا تنگ شده بود. درسته که هر روز باهاشون 

 تلفنی صحبت ميکردم؛ اما با دیدنشون

ره. توی این مدت که بيمارستان شلوغ بود اصالً نتونستم برم تفاوت زیادی دا

 دیدنشون. مطمئناً مامان کلی غر

 .ميزنه که چرا نيومدی خونه بهمون سر بزنی

ماشين داخل پارکينگ شد. از ماشين پياده شدم و بهسمت آسانسور رفتم. احسان 

 هم پشت سرم اومد. هر دو داخل

 .آسانسور شدیم. روی دکمهی دو زدم

 مگه نميای خونه بابا؟ -

 .لباسام رو عوض ميکنم، بعداً ميرم -
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 .وارد واحد شدم. احسان هم پشت سرم اومد

 مگه نميخواستی بری؟ -

 .باهم ميریم -

سری تکون دادم و بهسمت اتاق رفتم. حولهم رو برداشتم و یه دوش آبگرم 

 گرفتم. موهام رو خشک کردم. یه

م. پوشيدم و روی صندلی ميز آرایشم نشست تونيک صورتی کوتاه با شلوار سفيد

 کرمی به صورتم زدم، خطچشم

نازکی پشت چشمهام کشيدم، با رژ کالباسی روشن به لبهام رنگ دادم و مژههام 

 .رو با ریمل بلند و پر کردم

روسری گلدارم رو مدلدار بستم. آستين تونيکم کوتاه بود و مچ دستم مشخص 

 ميشد. ساقدستهای سفيدرنگم

وشيدم. نگاهی از توی آینه به خودم انداختم. چادر گلدارم رو از کمد بيرون رو پ

 آوردم. گوشيم رو برداشتم و وارد

پذیرایی شدم. احسان روی مبل خوابيده بود و ساعدش رو روی چشمهاش 

 .گذاشته بود. آروم بهسمتش رفتم

 احسان؟ -
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 :هيچ عکسالعملی نشون نداد. بلندتر گفتم

 !احسان؟ -

دستش رو از روی چشمهاش برداشت. چشمهای عسليش توی تاریکی اتاق برق 
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 .ميزد. کمی با تعجب نگاهم کرد

 .لبخندی روی لبش نشست

 بریم؟ -

 ميخوای اینجوری بيای؟ -

 .نگاهی به خودم انداختم. با تعجب بهش چشم دوختم

 مگه چشه؟ -

 .خيلی کوتاهه -

يگه از چادر بدم مياد دیگه ایکاش موضعش رو مشخص ميکرد. یه روز مياد م

 نپوش؛ یه روز ميگه تونيکت

 .روانی نداره بهخدا-کوتاهه! تعادل روحی

 .من که مشکلی ندارم -

 .یه تای ابروش باال رفت

 !من مشکل دارم -

 .مشکلت به خودت مربوط ميشه نه من -

 .فعالً که من شوهرتم و تو باید بگی چشم -

 !شوهر؟ -

 !روی مبل برداشتم و سر کردم پوزخندی زدم. چادرم رو از

دستش سمت مچم رفت و توی مشتش گرفت. سمتش برگشتم که با چشمهایی 

 :عصبانی گفت

 !پوزخندت واسه چی بود؟ -

 .بهتره بریم. بقيه منتظرن -

 !فقط ميخوای حرص من رو دربياری؟ -
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مچم رو از دستش بيرون کشيدم و بهسمت در رفتم. سوار آسانسور شدیم و به 

 .پایين رسيدیم طبقهی

احسان پيراهن آبيرنگی با شلوار مشکی پوشيده بود. روی دکمه زنگ فشار داد و 

 چند ثانيه بعد اميد در رو باز کرد و

با دیدن ما جيغ خفهای زد و خودش رو توی بغـ*ـل احسان انداخت. احسان 

 بـغـ*ـلش کرد و اميد رو روی

 .شونههاش نشوند

 :احسان معترضانه گفت اميد موهای احسان رو چنگ زد و
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 .ای بر روح عمهت! نکن بچه -

 :به بازوش زدم و سمت عمو اشاره کردم و گفتم

 .زشته! نزن این حرف رو -

عمو جلو اومد. بهسمتش رفتم. دستش رو سمتم گرفت و من هم دست بزرگ و 

 مردانهش رو توی دستم گرفتم و

 .نگاه پدرانهش رو با لبخند جواب دادم

 .حسان کارش همينه. مگه اینکه شما درستش کنیاین ا -

 .سالم عموجونم -

 .سالم دختر گلم. خوش اومدید -

 .واال من که از پس پسر شما بر نميام -

احسان نگاهی بهم انداخت و همينطور که اميد رو از روی دوشش پایين ميذاشت 
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 :گفت

ن سر با یکيشو به حرفش اعتماد نکن بابا. خودت که زنـ*ـا رو ميشناسی. داری -

 ...ميکنی، ميدونی چه

 :خاله از داخل آشپزخونه بيرون اومد که احسان حرفش رو عوض کرد و گفت

 .چه موجودات نازنينين -

خاله بهسمتم اومد و من رو بغـ*ـل کرد. من هم گونهش رو بـ*توسيدم و سالم 

 .دادم

 خاله: احسان هنوز نيومده داری چی نطق ميکنی؟

 .جنات مادر و همسر محترمه صحبت ميکنمهيچی دارم از و -

 :خاله احسان رو توی بغـ*ـل گرفت و گفت

 .یه وقت نيای یه سر بهمون بزنيا! خوبه چهارتا پله هم بيشتر نيست -

 .مشکل من هم همينه. آسانسور کار گذاشتيد. چهارتا پله محاسبه نميشه -

آناهيتا و امير هم خاله تعارف کرد و من و احسان روی مبلها نشستيم. آیدا و 

 داخل پذیرایی بودند. بهسمتشون

رفتيم و دست و روبـوسی کردیم. احسان روی مبل کنار امير نشست. من هم 

 کنار آناهيتا نشستم. با آیدا درمورد

آرایشگاه معروفی که دیروز رفته بودن صحبت ميکردن. احسان و امير هم 

 درمورد کار و وضعيت شغلی امير حرف

ارشون بلند شدم و بهسمت آشپزخونه رفتم. خاله مشغول پختن ميزدن. از کن

 .برنج بود

 کمک نميخواین؟ -

 :بهسمتم برگشت و با دیدنم لبخند روی لبهاش نشست
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 .نه عزیزم! برو استراحت کن. تازه از سر کار اومدی. خستهای -

 :قابلمهی برنج رو از دستش گرفتم و گفتم
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 .ما برید بشينيد. خيلی خسته شدیدتعارف که ندارم خالهجون! ش -

 .سری تکون داد و روی صندلی داخل آشپزخونه نشست

قابلمهی برنج رو داخل آبکش ریختم. کف قابلمه رو کمی چرب کردم و 

 سيبزمينيهایی رو که از قبل خاله آماده

برش داده بود کف قابلمه چيدم. آخجون! تهدیگ سيبزمينی! در قابلمه رو 

 .کم کردم گذاشتم و زیرش رو

 .خاله با مهربونی نگاهم ميکرد

 .ایکاش بهم زنگ ميزدید تا زودتر از بيمارستان بيام کمکتون -

قربونت بشم دخترم! مهمونداری کار هميشگی منه. توی خونهی ما یا هميشه  -

 مهمون هست یا ما مهمون کسی

 .هستيم

خاله  لبخندی زدم و چای داخل قوری رو توی دوتا استکان ریختم و جلوی

 .گذاشتم و کنارش نشستم

 امروز یهکم رنگت پریده. خوبی؟ -

 .آره خوبم. شما نگران نباش -

 .صدای عمو از داخل پذیرایی اومد

 خانم؟ یه چای نمياری برای ما؟ -
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 :خاله خواست بلند شه که گفتم

 !من ميبرم -

سينی چای رو داخل پذیرایی بردم و اول سمت عمو و بعد سمت احسان و امير 

 .گرفتم. آیدا و آناهيتا چای برنداشتن

خاله از داخل آشپزخونه اومده بود و کنار عمو نشست. یکی از استکانهای چای رو 

 برداشتم و روی مبل روبهروی

احسان نشستم. سرش رو بهسمتم چرخوند. ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست. 

 انگار ميون اینهمه غریبه یه آشنا

ند زیبایی بهم زد و دوباره مشغول صحبت با امير شد. دیده بودم. احسان هم لبخ

 صدای زنگ آیفون نوید اومدن بابا

 .و مامان رو ميداد. دلم واسهی دیدنشون پر ميکشيد

مامان چادر سادهی مشکيرنگش رو سر کرده بود. روسری صدفيرنگش به صورت 

 سفيد و چشمهای روشنش

 .ودراهن سفيدش پوشيده بعجيب مياومد. بابا کتوشلوار مشکيرنگش رو با پي

فوری بهسمتشون رفتم که مشغول احوالپرسی با عمو و خاله بودن. اول مامان رو 

 توی آغـ*ـوش گرفتم و

بـ*ـوسش کردم و بعد هم بابا رو محکم بغـ*ـل کردم. ندیدنشون توی این دو 

 !هفته چقدر زجرآور بود

ه بشينن. مامان و بابا احسان هم با بابا و مامان احوالپرسی کرد و تعارف کرد ک

 روی کاناپه نشستن و من هم

کنارشون جا گرفتم. امير و آناهيتا و آیدا هم سالم کردن و مامان و بابا با 

 .خوشرویی جواب دادن
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 .مامان دستش رو پشت کمرم گذاشت
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دختر کوچولوی من! چهقد دلم تنگ شده بود برات! چرا نيومدی یه سری  -

 بهمون بزنی؟

 .ده. همهش بيمارستان بودم. این روزا سرمون خيلی شلوغ بودشرمن -

 واسه همين اینقدر الغر شدی؟ -

 .الغر شدم؟! نه فکر نميکنم -

آیدا با سينی چای سمتمون اومد. اول سينی چای رو به بابا تعارف کرد و بعد به 

 :مامان که مامان گفت

 .انشاءاهلل سينی چای خواستگاریت عزیزم -

 :ه نيشش باز شده بود گفتمرو به آیدا ک

 .آیدا فعالً قصد ازدواج نداره! قصد ادامه تحصيل داره -

خاله: بله. آیداخانم اگه خدا بخواد قراره امسال رو بخونه که برای پزشکی قبول 

 .بشه

 .مامان: بهسالمتی! انشاءاهلل که موفق باشی

 .گذاشتآیدا تشکری کرد و سينی چای رو بعد از تعارف به بقيه روی ميز 

خاله داخل آشپزخونه بود. لبخندی به چهرهی مامان زدم و به بابا که مشغول 

 .صحبت کردن با عمو بود نگاه کردم

 .من برم کمک خاله -

 .باشه برو عزیزم -
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 .از کنار مامان بلند شدم و بهسمت آشپزخونه رفتم

 خالهجون کمک نميخوای؟ -

 .بهخاطر تو اومدن نه قربونت برم. برو پيش مادر و پدرت بشين. -

 .چشم به شما کمک ميکنم، بعد دوتایی ميریم کنارشون ميشينيم -

 .لبخند قشنگی زد و دستم رو گرفت

 !خدا رو شکر که تو شدی عروس گل من -

 !خدا رو شکر که شما مادرشوهر عزیز منيد -

سبد ساالد رو برداشتم و مشغول خردکردن کاهوها شدم. آناهيتا که شال آبی 

 روی موهای بلوندش انداخته کمرنگی

 .بود و مانتوی سفيدرنگی با جين لوله تفنگی پوشيده بود وارد آشپزخونه شد

 .زنعمو کاری داری بهم بگو -

خاله به عقب برگشت و با دیدن آناهيتا شوکزده نگاه کرد. یه لحظه جا خوردم که 

 چرا خاله اینطور نگاهش

 :ميکنه! بعد همونطور ماتومبهوت گفت

 .ممنون مبينا هستنه  -
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 :عشـ*ـوه ای به صداش داد و گفت

 .پس به مبينا کمک ميکنم -

خاله همچنان با چشمهایی درشتشده بهش نگاه ميکرد. مثل اینکه توقع چنين 

 حرفی رو ازش نداشت. آناهيتا
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روی صندلی کنارم نشست و بهم خيره نگاه کرد. لبخندی روی لبم آوردم و 

 :ه گفتبهسمتش نگاه کردم ک

 کمک نميخوای؟ -

 .نه عزیزم -

پوستکن کنار سبد رو برداشت و خيارها رو پوست گرفت. کمی ناشيانه کارهاش 

 رو انجام ميداد؛ شاید شبيه

 .خانمهایی که دست به سياهوسفيد نميزنن

 پرستاری؟ -

 .آره -

 چند سالته؟ -

 شما چی؟۳۴. -

.۳۱ - 

 .ارمپس خوشحالم که یه خواهر بزرگتر از خودم د -

 .پوزخندی زد و خيار پوست کنده شده رو داخل ظرف گذاشت

 .زنعمو خيلی ازت تعریف ميکنه -

 .ایشون لطف دارن. خاله خودش خوبه همه رو خوب ميبينه -

 .یه تای ابروش رو باال داد

خوبه! چهرهت خيلی شبيه به یکی از دوستام توی دبستانه! کدوم دبستان درس  -

 خوندی؟

 .ران نبودممن اونموقع ته -

 پس کجا بودی؟ -

 !شهر خودمون -
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 .چشمهاش درشت شد و با تمسخر نگاهم کرد. تکخندهای توی صداش نشست

 ینی شهرستانی هستی؟ -

منظورت از شهرستان رو نميدونم؛ ولی اگه منظورت اینه که تهرانی نيستم، باید  -

 .بگم که نه من تهرانی نيستم

 هم ميدونن؟ وای خدای من! این رو عمو و زنعمو -

 !من چيز پنهونی ندارم -
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 !باورم نميشه! آخه چطور زنعمو راضی به ازدواجتون شده؟ -

 چرا نباید راضی ميشد؟ -

چنين چيزی تابهحال توی خونوادهمون نبوده. واقعاً یعنی احسان بهخاطر تو  -

 دخترهی پشتکوهی حاضر نشد با

 دخترهای فاميل ازدواج کنه؟

دت عصبانيت مشت کرده بودم. اصالً دوست نداشتم که توی این دستهام رو از ش

 جمع چيزی بگم و باعث

 !دلخوری بشم؛ ولی اگه االن جوابش رو نميدادم بهمعنای واقعی منفجر ميشدم

آناهيتاجان! چرا باید همهی آدمای پشت کوه دماوند از نظر شما پشتکوهی  -

 محسوب بشن؟ ضمناً احسان من رو

 .. البد من چيزی داشتم که دخترای فاميلتون نداشتنهمينجوری خواسته

 .هنوز روی لبش پوزخند بود؛ اما حرصی شده بود

 !خوش باشی -
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از روی صندلی بلند شد و بهسمت پذیرایی رفت. از آدمهایی که دیگران رو از 

 !باال نگاه ميکنن متنفرم

دیم. ساالد رو آماده کردم و کنار خاله و مامان نشستم و مشغول صحبت ش

 آناهيتا هم هرازگاهی این سمت رو نگاه

ميکرد و دوباره مشغول صحبت با آیدا ميشد و بعد با صدای بلند شروع به 

 خندیدن ميکردن. رفتارشون بهنظرم

 .کامالً بچهگونه و لوس مياومد

*** 

حسابی خسته شده بودم. فقط دوست داشتم که توی رختخوابم فرو برم و تا دو 

 و شکر که فرداروز بخوابم. خدا ر

 .فقط تا ساعت دو بيمارستان بودم

احسان کليد رو توی در چرخوند و در باز شد. با بيحالی چادرم رو از سرم جدا 

 .کردم و خودم رو روی کاناپه انداختم

احسان پارچ آب رو از داخل یخچال بيرون آورده بود و ليوان آب رو یه نفس سر 

 کشيد. بهقدری خوشمزه آب رو

 :که تشنهم شد. نگاه خيرهم رو که دید گفتسر کشيد 

 ميخوری؟ -

 :از واکنشش شوکه شدم و گفتم

 .ها؟ نه. یعنی آره. االن ميام -

 .ليوان آبی بهسمتم گرفت. ازش تشکر کردم و ليوان آب رو تا ته خوردم

 !نمردی از تشنگی؟ -

 :خندهم رو خوردم و گفتم
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 .م هـ*ـوس کردمنه! تشنهم نبود. تو داشتی آب ميخوردی، من ه -
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سری تکون داد و بهسمت اتاق رفت. با فکر اینکه باید امشب رو توی اون اتاق 

 سرد و بدون تخت بخوابم از

 .خوابيدن سير شدم

چند ضربهای به در زدم و با گفتن بفرمایيدش وارد اتاق شدم. پيراهنش رو در 

 آورده بود. هيکل سفيد و روی فرمش

سپک نداشت؛ ولی اونقدرها هم بد نبود. از فکرم خندهم کامالً مشخص بود. سيک

 .گرفت. سرم رو پایين انداختم

چادرم رو به گيره آویزون کردم و یه دست لباسخواب برداشتم و از اتاق بيرون 

 .رفتم

دستگيرهی اتاق رو پایين دادم. اتاق چون یه پنجرهی کوچيک بيشتر نداشت خيلی 

 تاریک بود. کليد برق کنار در رو

 .زدم و با دیدن اتاق شوکه شدم

نکنه اشتباه اومدم؟! نه بابا! ما دوتا اتاق بيشتر نداشتيم. یعنی واقعاً... 

 کاغذدیواریهای اتاق تغيير کرده بود و روشنتر

شده بود. یه تخت یهنفره گوشهی اتاق بود و یه بخاری کوچيک هم کنارش 

 خودنمایی ميکرد. وای که من

ری! نتونستم جلوی ذوق و خوشحاليم رو بگيرم و جيغ ميمردم برای گرمای بخا

 خوشحالی کشيدم که احسان
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 :سراسيمه وارد اتاق شد و گفت

 !چی شدی؟ -

بهسمتش برگشتم و چشمهای پرذوقم رو بهش دوختم. واقعاً اون لحظه دوست 

 داشتم که به هر نحوی شده ازش

يزی که بابا برام چتشکر کنم. ناخودآگاه توی بـغـ*ـلش پریدم. مثل اونموقعها 

 ميخرید و من از ذوق سرازپا

نميشناختم و توی بـغـ*ـلش ميپریدم و بـ*ـوسـهبارونش ميکردم. با خوشحالی 

 :تموم گفتم

 !وای احسان! خيلی ممنون -

یه دفعه به خودم اومدم و متوجه شدم که دارم چيکار ميکنم. دستهام رو از دور 

 گردنش جدا کردم. تقریباً از

یزون بودم. کمی عقب رفتم و به چهرهی بهتزدهش چشم دوختم. گردنش آو

 هنوز پيراهن تنش نکرده بود. وای

 :خدا! یعنی همينطوری بـغـ*ـلش کرده بودم؟! لبم رو گزیدم و گفتم

 .ببخشيد. خيلی ذوقزده شدم -

به خودش اومد و چهرهی پر از بهت و شوکه شدهش رو جمعوجور کرد. دستی 

 واهشخ»داخل موهاش کشيد. 

 .سردی گفت و از اتاق بيرون رفت« ميکنم

در رو پشت سرش بستم و پشت به در ایستادم. دستم رو روی قلبم گذاشتم که 

 بهشدت به سـ*ـينهم ميکوبيد. با

 .این شيرینکاری امشبم ترجيح دادم در رو قفل کنم

*** 
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 احسان
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رک کارهام رو دتوی تخت جا گرفته بودم و به سقف سفيدرنگ خيره شده بودم. 

 نميکردم. چرا اتاق رو براش آماده

 کردم؟ چرا دارم بهش اهميت ميدم؟ اون واقعاً کجای زندگيمه!؟

هنوز هم بعد از اون واکنشش قلبم بياختيار به سـ*ـينهم ميکوبيد. حس خوبی 

 !نبود! حتی حس بدی هم نبود

روی هم کالفه سری تکون دادم. بهسمت پنجره غلت زدم و چشمهام رو آروم 

 .گذاشتم

*** 

صدای آالرم روی اعصاب رو قطع کردم. دهمين آالرم که برای ساعت هفت و 

 بيست دقيقه تنظيم شده بود زنگ

خورد. آالرم گوشيم رو از ساعت شيشونيم هر پنج دقيقه یه بار تنظيم کرده بودم 

 که به خواب سنگينم غلبه کنه و

 .بيدار بشم

اس سوز و سرما پيراهنم رو از کنار تخت پتو رو با حرص کنار زدم. با احس

 برداشتم. حتی حوصله نداشتم که

 .دکمههام رو ببندم

سمت روشویی رفتم. آبی به دستوصورتم زدم. صورتم رو با حوله خشک کردم. 

 مثل هر روز ميز صبحونه آماده
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 .روی ميز چيده شده بود و صدای قلقل کتری مياومد

ه رو گرفتم. صدای دوش آب نشون ميداد پشت ميز صبحونه نشستم و اولين لقم

 که مبينا حمومه. لقمهی غذا

بهزور از گلوم پایين ميرفت. بهسمت قوری رفتم و کمی چای خشک داخلش 

 ریختم و آب جوش کتری رو هم

 .روش ریختم و گذاشتم تا دم بکشه

 .صبح بهخير -

پشت سرم رو نگاه کردم. موهای خيس و بلندش رو با حوله خشک ميکرد. 

 .چشمهای قهوهای تيرهش برق ميزد

 .صداش خوشحال بود

 .صبح بهخير -

 :وارد آشپزخونه شد و با دیدن قوری روی اجاق گاز گفت

 .دستت درد نکنه. چای درست کردی -

 .خواهش -

 .روی صندلی روبهروم نشست. لقمهای از کرهومربا گرفتم. همچنان نگاهم ميکرد

 چرا چيزی نميخوری؟ -

 .نميتونم -

 .لقمه بخور. االن ميخوای بری بيمارستان از گشنگی ضعف نکنی یه -
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سری تکون داد. قوری چای رو از روی کتری برداشت و برای خودم و خودش 
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 چای ریخت. چند لقمه نون و پنير

داخل دهنش گذاشت. از پشت ميز بلند شد و وارد اتاق شد. آخرین لقمهم رو هم 

 داخل دهانم گذاشتم. سفرهی

هشده روی ميز رو جمع کردم. ته استکان چایم رو روی لقمهم فرو دادم و چيد

 .سمت اتاق رفتم

مبينا پشت ميز آرایش نشسته بود. مانتوی زرشکيرنگی با مقنعهی مشکی پوشيده 

 بود و رژ مليحی روی لبهاش

 .ميکشيد

یکی نيست بهش بگه تو که همهی وسایلت رو از اتاق بردی، این ميز آرایش رو 

 .بر خيال خودت رو راحت کنهم ب

بيخيال پيراهنم رو از داخل کمد بيرون آوردم و لباسم رو عوض کردم. دست 

 مبينا سمت خطچشمش رفت. شلوارم

 .رو از داخل کمد بيرون آوردم که دستش رو پس کشيد و از اتاق بيرون رفت

پوزخندی زدم و کتوشلوار سرمهایرنگم رو پوشيدم. کيف چرم مشکيرنگم رو 

 گرفتم و بهسمت پذیرایی دست

 .رفتم. مبينا آماده روی کاناپه نشسته بود و سرش توی گوشيش بود

 .بریم -

از روی مبل بلند شد و کنارم ایستاد. بهسمت پارکينگ رفتيم. بابا سوار ماشينش 

 شده بود و مامان هم کنارش

رد. کنشسته بود. مبينا از ماشين پياده شد و بهسمتشون رفت و سالمواحوالپرسی 

 تنها کلمهی تداعی شده تو ذهنم

 .فقط کلمهی خودشيرین بود
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برای بابا بوق زدم و با دست به مبينا اشاره کردم که زودتر سوار بشه. توی 

 !شرکت کلی کار داشتم

مبينا سوار ماشين شد. اول ماشين بابا از پارکينگ خارج شد و پشت سرشون 

 ماشين رو از پارکينگ بيرون آوردم و

 .و زدمریموت ر

 چرا پياده نشدی به مامان و بابات سالم کنی؟ -

 .بوق زدم براشون -

 .بياحترامی بود -

 .خواهشاً تو یکی دیگه مثل پيرزنا نصيحتم نکن -

 !نصيحت نميکنم! دارم ميگم که احترام به پدر و مادر از واجب هم واجبتره -

 .خواهشاً اول صبحی شروع نکن -

م تا دیگه صدای رو اعصابش رو نشنوم. امروز صدای ضبط ماشين رو باال داد

 واقعاً از اون روزایی بود که حوصلهی

 !خودم رو هم نداشتم

به حالت قهر سرش رو سمت شيشه چرخوند. به جهنمی توی دلم گفتم و پام رو 

 .بيشتر روی پدال گاز فشار دادم

 .جلوی بيمارستان پياده شد و من بهسمت شرکت حرکت کرد
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*** 

م محمدی با دیدنم از روی صندلی بلند شد و صبح بهخير کشداری گفت. با خان
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 .دست اشاره کردم که بشينه

 کسی تماس نگرفت؟ -

آقای محبی تماس گرفتن و درمورد پروندهی ساختمانی آوا خواستن که باهاتون  -

 .قرار یه جلسه رو هماهنگ کنم

 .بسيار خب. برای فردا ساعت سه بگيد تشریف بيارن -

 .چشم. راستی! آقایی تماس گرفتن گفتن رحيمی هستن -

 خب؟ -

گفتن هرچی با گوشيتون تماس ميگيرن خاموشه. گفتن تلگرامتون رو چک  -

 .کنين

 .ممنون -

بهسرعت وارد اتاق شدم. کيفم رو روی ميز انداختم گوشيم رو از جيب کتم 

 !بيرون آوردم. اه! این چرا خاموشه؟

ع تلگرام رو چک کردم. احمد سهتا آدرس برام گوشيم رو روشن کردم و سری

 فرستاده بود که به اسمهای همون

شخص سند خوردن. ذوقزده گوشی روی ميز رو برداشتم و شمارهش رو گرفتم. 

 به محض پيچيدن صداش توی

 :گوشم گفتم

 !عزیزی برادر -

 احواالت شریف؟ -

 !باور کن لطف بزرگی در حقم کردی -

 !د همچين وقتایی ميخوره دیگهوظيفهست. دوستی به در -

 .خيلی لطف کردی. انشاءاهلل جبران کنيم -
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خيلهخب. کم تعارف تيکهپاره کن! اونقدرا هم مطمئن نباش. شاید به این راحتيا  -

 .نتونی پيداش کنی

 .ذوقم رو کور نکن! پيداشون ميکنم -

 .موفق باشی -

 .سالمت باشی. ببخشيد مزاحم کارت شدم -

 .مراحمی داداش -

 .کاری چيزی داشتی در خدمتم -

 !خدمت از ماست -

 .فعالً خداحافظ -

 !یاحق -
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بهسرعت آدرسها رو چک کردم. به ساعت نگاه کردم، از هشت گذشته بود؛ اما 

 برای رفتن در خونه کسی خيلی زود

بود. به خانم محمدی زنگ زدم و گفتم که پروندههای مربوط به سازههای نيکنام 

 .ياره تا مطالعه کنمرو برام ب

ساعت حدوداً ده بود. کتم رو از پشتی صندلی برداشتم. کيفم رو دستم گرفتم و به 

 خانم محمدی گفتم اگه کسی

باهام کار داشت بگو که با شمارهم تماس بگيرن. سوار ماشين شدم و بهسمت 

 اولين آدرس نوشته شده رفتم. آدرس

 .ی معطلمپایين شهر بود. فکر کنم با این ترافيک کل
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به ساعت مچی نگاه کردم، یازده شده بود. از ماشين پياده شدم و زنگ آیفون رو 

 زدم. بعد از چند دقيقه صداش توی

 .آیفون پيچيد

 بله؟ -

 سالم. عذر ميخوام ميشه چند لحظه تشریف بيارید دم در؟ -

 شما؟ -

 .بياید، خدمتتون عرض ميکنم -

 .دیگهای حواله کنه آقا اگه گدایی برو خدا روزیت رو جای -

 .آقا مؤدب باشيد! گدا چيه؟ چندتا سؤال داشتم فقط -

 .خيلهخب. وایسا اومدم -

پنج دقيقهی بعد مردی با زیرشلواری خاکستریرنگ و پيراهن سفيد و مشکی 

 چارخونه که دکمههاش رو دوتایکی

بسته بود، با سرووضعی آشفته و ریش کمپشت و موهای ژوليده دم در حاضر 

 .شد

ا چشمش به من خورد دستی به موهای آشفتهش کشيد و مشغول بستن ت

 .دکمههای پيراهنش شد

 امرتون؟ -

عذر ميخوام مزاحم شدم. ميخواستم ببينم شما آقایی به اسم محسن صحاف  -

 ميشناسيد؟

 کی هست این که ميگی؟ -

 .صاحب ملکيه که شما توش زندگی ميکنيد -

یه آقای تقریباً چهل سالهست. فاميلش هم  آقا ما مستاجریم. صاحبخونهمون هم -
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 .این نيست آقای شمس هستن

 االن ایشون کجان؟ -

 .من از کجا بدونم. البد خونهشون -

 آدرسی ازشون ندارین؟ -

 .نه -

 شماره تلفن چی؟ -
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 .یه شماره دارم. صبر کنم برم برات بيارم -

ا ی خونه نگاه ميکردم که بتشکر کردم و منتظر موندم. به دیوارهای آجری و قدیم

 صداش سرم رو بهسمتش

 .چرخوندم

 .آقا بگير -

 .شماره تلفن رو ازش گرفتم

 .تشکر و عذرخواهی بهخاطر این که مصدع اوقاتتون شدم -

 .من از این چيزای قلمبهسلمبه حاليم نميشه؛ ولی در هر حال باشه -

و د کردم که با دلبخندی زدم و بهسمت ماشين رفتم. سریع شماره تلفن رو وار

 :بوق جواب داد

 بفرمایيد؟ -

 سالم عرض شد. آقای شمس؟ -

 .در خدمتم -
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عذر ميخوام مزاحم شدم. ميخواستم بدونم شما آقایی به اسم محسن صحاف  -

 ميشناسيد؟

 نه. شما؟ -

 من ایرانی هستم. ميتونم حضوری باهاتون صحبت کنم؟ -

 در چه مورد؟ -

 .تون عرض ميکنماجازه بدید ببينمتون. خدمت -

آقا! من کسی به این اسم نميشناسم. دنبال دردسر هم نيستم. دیگه با من تماس  -

 .نگيرید

خواهش ميکنم آقای محترم. من اصالً قصد مزاحمت ندارم. فقط چندتا سؤال  -

 دارم. اون هم چون خيلی واجب

 .بود؛ وگرنه هرگز مزاحمتون نميشدم

 . ميتونيد بياید اینجا؟بسيار خب. من االن سر کارم هستم -

 .بله حتماً. لطفاً آدرس رو بفرمایيد -

 .روی همين شماره پيامکش ميکنم -

 .خيلی لطف ميکنيد. عذر ميخوام مصدع اوقاتتون شدم -

 .خواهش ميکنم. خداحافظ -

 .خدانگهدارتون -

نفس آسودهای کشيدم و خداخدا ميکردم رد یا نشونهای ازش داشته باشه. با 

 پيامش تقریباً سمتصدای زنگ 

 !گوشی شيرجه رفتم و بهسمت آدرس حرکت کردم
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کارخونهی نسبتاً بزرگ توليد کنسرو بود. با دادن اسم و نشونی همون آقا به 

 نگهبان بهسمت مسئول انبارداری اشاره

کرد. از نگهبان تشکر کردم و بهسمت انبار رفتم. مرد قدبلند با موهای جوگندمی 

 ی ایستاده بود وکنار پسر جوون

 .باهاش صحبت ميکرد. بهسمتشون رفتم و سالم کردم و دست دادم

 !سالم. آقای شمس؟ -

 .خودم هستم -

 .خوشبختم. ایرانی هستم. باهاتون تماس گرفته بودم -

 .آهان بله! تشریف بيارید داخل یه چای در خدمتتون باشيم -

 .نه ممنون مزاحمتون نميشم. فقط چندتا سؤال داشتم -

 .در خدمتم -

من به دنبال آقای صحاف ميگردم که از قضا صاحبخونهی شما هستن.  -

 ميخواستم ببينم شما آدرس یا

 شمارهای ازشون ندارید؟

 صاحب کدوم خونه؟ -

 .همين خونهای که االن دست مستأجر دادید -

آقای محترم! اگه االن مستأجر داخل خونهست و من این خونه رو اجاره دادم؛  -

 ونه مال منه! منظورتون رو ازپس خ

 .صاحبخونه رو متوجه نميشم

 یعنی سند این خونه به اسم شماست؟ -

 .بله -
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 شما مطمئنيد؟ -

 البته! یعنی ميفرمایيد سند خونهی خودم رو نميدونم به اسم کيه؟ -

 .اما طبق تحقيقاتی که ما انجام دادیم این سند به اسم آقای صحافه -

من به اسم خودمه. اگه شک داری بگم بيارن برات.  آقای محترم سند خونه -

 .هرچند به شما مربوط نميشه

حرف شما برای من سنده؛ اما این موضوع خيلی واسه من مهمه. من هرجور  -

 شده باید این آقا رو پيدا کنم. از شما

هم خواهش ميکنم که اگه نشونی چيزی ازش دارید به من بدید. خواهش ميکنم 

 !ازتون

يدونم چه کسی این اطالعات غلط رو به شما داده. باور کنيد من اصالً من نم -

 .فردی رو به این اسم نميشناسم

 .اگه ميشناختم که بهتون ميگفتم

کالفه دستی توی موهام کشيدم. به بنبست خورده بودم. دستش رو توی دستم 

 فشردم و ازش تشکر کردم و

 .خداحافظی کردم
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نگی و پيام موقع ظهر رو ميداد. روی ساعت مچيم صدای شکمم نشون از گرس

 نگاه کردم ساعت از یک گذشته

بود. کنار رستورانی نگه داشتم و وارد رستوران شدم. پشت ميزی که کنار پنجره 

 .بود نشستم و به خيابون خيره شدم
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هميشه دوست داشتم که همراه با هستی وارد چنين رستورانی بشم. پشت چنين 

 ا آخر عمر بهميزی بشينم و ت

چشمهاش نگاه کنم. اونقدر بهش خيره بشم که غذای سردشده رو ندید بگيرم. 

 دستش رو توی دستم فشار بدم،

این خيابونا رو ميبينی؟! همهی عظمت این »تموم شهر رو بهش نشون بدم و بگم 

 شهر رو ميبينی؟ همهی این

ن رای تو ميخوام. ایدنيا بدون تو پشيزی واسهم ارزش نداره. این زندگی رو فقط ب

 زندگی رو برای به دست آوردنت

بهش بگم که بيست ساله توی عشقش ميسوزم و هالک ميشم. « زیر پا ميذارم.

 ای خدا این زندگی به چه درد

 !ميخوره وقتی اون روبهروم نيست؟! وقتی اون توی زندگيم نيست؟

ا اون حس صدای گارسون نگاهم رو از پنجره گرفت. چشمم پر از اشک بود؛ ام

 لعنتيای که هميشه با خودم ميگم

و اجازه نميدم که اشکهام پایين بياد و خودم رو توی بغض « مرد گریه نميکنه»

 گلوم خفه ميکنم، باز هم اجازهی

 .گریه کردن بهم نداد

 چی ميل دارید؟ -

نگاهی به منوی داخل دستم انداختم. هـ*ـوس چلوکباب کرده بودم. چلوکباب 

 دادم و دوباره توی زعفرونی سفارش

 .فکرم غرق شدم

*** 

جلوی آپارتمان دو طبقه ایستادم. ماشين رو کنار دیوار پارک کردم و از ماشين 
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 پياده شدم. دزدگير ماشين رو زدم و

بعد از نگاه سرسری به خونه بهسمت آیفون رفتم و دکمه رو فشار دادم. صدای 

 :پسربچهای توی آیفون پيچيد

 .بفرمایيد -

 پدرتون هستن؟ سالم. -

 شما؟ -

 .ميشه بهشون بگيد چند لحظه بيان پایين؟ باهاشون کار دارم -

صدای بابا گفتنش به گوشم رسيد و چند دقيقهی بعد صدای آقایی از پشت آیفون 

 :اومد

 .بفرمایيد -

 سالم عرض شد. عذر ميخوام؛ ميشه چند لحظه تشریف بيارید پایين؟ -

 شما؟ -

 .خدمتتون عرض ميکنم -

 .االن ميام -
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چند دقيقهای طول کشيد تا مرد مسنی با پيراهن و شلوار قهوهای دم در حاضر 

 .شد

 .بفرمایيد -

سالم عرض شد. خيلی عذر ميخوام مزاحم شدم. اگه امکان داره چندتا سؤال  -

 .داشتم
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 .سالم بفرمایيد در خدمتم -

 شما آقای محسن صحاف رو ميشناسيد؟ -

 ایشون دارید؟ شما چه نسبتی با -

من از دوستان خانوادگيشون هستم. حتماً باید ایشون رو ببينم و باهاشون  -

 .صحبت کنم. مطلب خيلی مهميه

 :سرش رو کمی پایين گرفت و به نقطهای خيره شد. با تردید گفت

 .آقای صحاف چند سالی ميشه که ایران نيومدن -

 من چطوری ميتونم باهاشون تماس بگيرم؟ -

اینکه ایشون از ایران رفتن من دیگه ارتباطی باهاشون نداشتم. بهجز یه  بعد از -

 بار که با من تماس گرفتن و گفتن

 .که از این به بعد اجارهخونه رو به حساب خواهرشون واریز کنم

 یعنی ایشون االن خارج از کشور هستن؟ -

 .بله. خواهرشون که به من اینطور گفتن -

 ا آدرسی از خواهرشون دارید؟عذر ميخوام. شما شماره ی -

 .یه شماره تلفن دارم ازشون -

 .ميشه لطف کنيد و بهم بدین -

 .بسيار خب. یادداشت کنين -

گوشيم رو از داخل جيب کتم بيرون آوردم. شماره رو از داخل گوشيش خوند و 

 من وارد کردم. خيلی ازش تشکر

 .کردم و خوشحال سوار ماشين شدم

باید شماره تلفنی یا آدرسی از برادرش داشته باشه. به احتمال قوی خواهرش 

 شماره تلفن ثابت بود. بعد از چندتا بوق
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 :جواب داد

 الو. بفرمایيد؟ -

 سالم. خانم صحاف؟ -

 خودم هستم. بفرمایيد؟ -

 عذر ميخوام. ميتونم باهاتون صحبت کنم؟ -

 شما؟ -
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 .ایرانی هستم. درمورد برادرتون چندتا سؤال داشتم -

 .من ازشون خبری ندارم. مزاحم نشيد -

 !خانم چند لحظه اجازه بدید -

 .بفرمایيد -

ميشه آدرس منزلتون رو بدید من حضوری باهاتون صحبت کنم؟ خواهش  -

 .ميکنم. موضوع خيلی مهميه

 برادرم رو از کجا ميشناسين؟ -

 .عرض ميکنم خدمتتون -

شما هم همونموقع تشریف  بسيار خب. همسرم تا یه ساعت دیگه منزل هستن. -

 .بيارین

 .لطف بزرگی کردید خانم صحاف. متشکرم -

 .خداحافظ -

 .خدانگهدارتون -
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خوشحال از اینکه به نقطهی کوری نرسيدم استارتی به ماشين زدم و سمت پارکی 

 .حرکت کردم

ماشين رو پارک کردم. سمت دکه رفتم و بطری آبمعدنی گرفتم و سر کشيدم. 

 .نگی بودپارک بزرگ و قش

پسربچهای با دوچرخه از کنارم رد شد. روی نيمکت نارنجيرنگ زیر درخت کاج 

 نشستم و هوای تميز رو به ریههام

 .فرستادم

صدای آشنایی به گوشم رسيد. پشت سرم رو نگاه کردم. پشت درخت کاج پسر 

 .و دختری روی نيمکت نشسته بودن

ستش رو دور شونههاش دختر سرش رو روی شونهی پسر گذاشته بود و پسر د

 حـ*ـلقه کرده بود. بـ*ـوسـهی

آرومش به روی موهای دخترک ته دلم رو خالی کرد و بـ*ـوسـهی دخترک به 

 !دستهای پسر قلبم رو فرو ریخت

چشم از صحنه گرفتم. تحمل دیدنش رو نداشتم. نميتونستم ببينمش. نميتونستم 

 !اون رو اینجوری ببينم

غـ*ـوش مرد دیگهای ببينم. اگه چند دقيقهی دیگه نميتونستم هستيم رو توی آ

 بيشتر نشسته بودم و به این

صحنه نگاه ميکردم به جرئت ميتونم بگم که بالیی سر اون مرتيکه ميآوردم. 

 بطری آب معدنی رو با شدت روی

زمين کوبيدم و به خودم لعنت گفتم. لعنت به این زندگی بيسروته من! لعنت به 

 و از مناون مردی که هستی ر

گرفت! لعنت به من که نشستم و نگاه کردم که عشقم مال کس دیگهای بشه! 
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 !لعنت به من

سوار ماشين شدم و سرم رو روی فرمون گذاشتم و نذاشتم که حتی یه قطره از 

 .اشکهام روی گونهم بچکه

نميتونستم ببينم غرورم بهخاطر یه مرد غریبه شکسته ميشه. پاکت سيگار رو از 

 اشين برداشتم. نخداشبورد م

سيگاری از اون بيرون آوردم و بين لبهام گذاشتم. فندک طالیی اصلم رو از داخل 

 جيب کتم بيرون آوردم و پک
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سنگينی به فيـلتـ*ـر سيگار زدم. دود حاصل از غم و ناراحتی رو به بيرون 

 فرستادم و پک عميق دیگهای زدم و این

انجام  برداشت. دیگه نميتونستم کاری بار قلب شکستهم بيشتر شکست و ترک

 .بدم

گوشی رو برداشتم و به خانم صحاف زنگ زدم و گفتم امروز نميتونم بيام و موقع 

 .دیگهای مزاحم ميشم

حوصلهی هيچکس و هيچچيز رو نداشتم. فقط ميخواستم که فراموش کنم. یه 

 فراموشی عميق به هرنحوی که

 .شده. به هر وسيلهای که شده

 سی؟الو؟ ا -

 جونم داداش؟ چه خبرا؟ -

 .امشب بچهها رو جمع کن بریم ویال -
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 .پایهتم داشی -

 .زود ردیفش فقط -

 .تو جون بخواه -

خيلهخب دیگه. دور ورت)برت( نداره! ده مين دیگه اونجام. همهچيز رو ردیف  -

 !کنيا

 !اُکيه -

 .گوشی رو با حرص روی داشبورت کوبيدم و پام رو روی پدال فشردم

*** 

 مبينا

 !خانم رفيعی -

 .پشت سرم رو نگاه کردم

 بله آقای دکتر؟ -

 250. تشریف بيارین اتاق -

 .چشم االن ميام -

 .چارت رو برداشتم و پشت سر آقای دکتر حرکت کردم

 :باالی سر مریض رسيدیم که چارت رو از دستم گرفت و آروم گفت

 امروز حالتون چطوره؟ -

 .خوبم. ممنون به لطف شما -

 .تکون داد و مریض رو معاینه کرد سری
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بسيار خب خانم کوچولو. عملتون خدا رو شکر خوب بوده. فقط خانم رفيعی باید  -

 یه سرم کوچيک بهتون وصل کنه

 .که بهتر بشيد

 .دخترک لبخند قشنگی زد

 .آقای دکتر باالی سر مریض تخت کناری رفت

 .خانم رفيعی تشریف بيارین -

گاهش تو چشمهام گره خورد. جور خاصی بهم خيره شده بود. کنارش ایستادم. ن

 چشمهای کهربایيرنگش

ميدرخشيد و نگاهش مات چشمهام بود. جنس نگاهش بد نبود. انگار که 

 سالهاست این نگاه رو ميشناختم! این

طوالنيترین زمانی بود که به یه مرد ناشناس خيره شده بودم. به خودم نهيبی زدم 

 .رفتمو سرم رو پایين گ

 .چارت بيمار رو به دست آقای دکتر دادم که همچنان چشم ازم برنداشته بود

 .بفرمایيد -

 .چارت رو از دستم گرفت. کالفه سمت پنجره رفت و پنجره رو باز کرد

 .امروز هوا خيلی گرم شده -

 .دستهاش رو به لبهی پنجره تکيه داد و به بيرون خيره شد

 .چک کنين خانم رفيعی فشار و نبضشون رو -

خيلی دوست داشتم بگم فعالً کسی که نياز به چککردن فشار و نبض داره 

 خودتونيد؛ اما چيزی نگفتم. بهسمت

مریض رفتم و فشار و نبضش رو چک کردم. دستبهسـ*ـينه ایستاده بود و نگاهم 

 .ميکرد
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 .فشار و نبضشون خوبه -

 .بسيار خب -

 .بهسمت دختر بچهی درازکشيده روی تخت رفت

 درد نداری عزیزم؟ -

 .دختربچه سری بهنشانهی منفی تکون داد

 .همراهشون رو مطلع کنيد که دیگه مرخصن -

 .بله چشم -

چارت رو ازم گرفت و امضایی پای اون زد و دوباره چارت رو به دستم داد. چند 

 قدمی ازم فاصله گرفت و ایستاد. با

وند. نگاهش توی تعلل مکثی کرد و چند دقيقهی بعد سرش رو بهسمتم چرخ

 چشمهام خيره بود. لبهاش از هم

 .فاصله گرفتند

 .این روزا... این روزا بيشتر کنارم باش -
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تا بيام حرفش رو هضم کنم و بفهمم که چی گفته از اتاق بيرون رفت. لبهی 

 .مقنعهم رو بهسمت داخل تا کردم

؟ منظورش از این لبهام رو با زبانم تر کردم و به جملهش فکر کردم. یعنی چی

 حرف چی بود؟ یعنی واقعاً منظوری

 :داشت؟ کالفه سری تکون دادم و با خودم گفتم

نه مبينا! داری اشتباه ميکنی. آقای دکتر این روزا خيلی سرشون شلوغه.  -
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 منظورش این بوده که بيشتر بهم کمک

 !کن

کار م تا افسری تکون دادم و حرفهام رو تأیيد کردم. چشمهام رو باز و بسته کرد

 مزاحم و بيهوده از ذهنم دور

 .بشن

چارت رو به فاطمه دادم و به بيماری که باید برای عمل آماده ميشد سر زدم. 

 .دختربچهای که مشکل کليوی داشت

 !خيلی بيتابی ميکرد و مادرش هم حالوروز بهتری نداشت

 ایوای! چرا این خانم کوچولو داره اینقدر گریه ميکنه؟ -

پایين اومده از روی گونهش رو با گوشهی روسریش پاک کرد و مادرش اشک 

 نگاه نگرانش رو بهم دوخت. آمپول

دخترک رو وارد رگش کردم که صدای گریهش تشدید پيدا کرد. تا نيمساعت 

 دیگه باید برای رفتن به اتاق عمل

 .آماده ميشد؛ اما با اینهمه استرس عمل سختی براش ميشد

دستهاش رو توی دستهام فشردم. سرش رو  روی صندلی کنارش نشستم و

 نوازش کردم و اشک روی گونهش

 .رو پاک کردم

یه روز دلدرد خيلی بدی داشتم. رفتم پيش یه خانمدکتر. خانمدکتر من رو  -

 .معاینه کرد و گفت باید عمل بشی

 :ميون هقهقهاش گفت

 عمل... عمل کردی؟ -

اگه ميخوای خوب بشی و  من اولش خيلی ترسيدم؛ اما خانم دکتر بهم گفت -
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 دیگه درد نداشته باشی باید عمل

 !کنی

 .هقهقهاش کمتر شده بود. به چشمهای قهوهایرنگش نگاه کردم

من با وجود اینکه خيلی ميترسيدم؛ ولی برای اینکه خيلی زود خوب بشم قبول  -

 .کردم

 چهجوری بود؟ -

خوب و مهربون مياد خب اونجا یه اتاق سفيده با پردههای سبز! یه آقای دکتر  -

 باالی سرت و یه آمپول کوچولو

بهت ميزنه. بعد یواشيواش خوابت ميبره. وقتی که بيدار شی مامانت کنارته. من و 

 آقای دکتر هم کنارت هستيم

 !و تو دیگه هيچ دردی نداری. بهت قول ميدم که زود زود خوب ميشی

 .اما من از آمپول ميترسم -
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 کتر سفارش کنم که آمپول کوچولو بهت بزنه؟ميخوای به آقای د -

 !اوهوم -

 .اما باید یه قولی بهم بدی -

 چی؟ -

اینکه دیگه گریه نکنی و مثل یه خانم خوشگل و شجاع بری که خيلی زود خوب  -

 .بشی

چشمهای قهوهایش دودو ميزد. هنوز ميترسيد؛ اما آرومتر شده بود. لبخندی به 
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 صورت سفيد و یخزدهش پاشيدم

با لبخند جوابم رو داد. به دستش بـ*ـوسـهای زدم و از روی صندلی بلند  که

 :شدم که گفت

 .قول ميدم -

 .آفرین عزیزم -

مادرش هنوز ناراحت بود. دستم رو روی شونهش گذاشتم و بهش اطمينان دادم 

 .که همه چيز خوب پيش ميره

 .ممنون خانم پرستار -

 .مراقبش باشيد -

 :آرومتر گفتم

 .نارش هستين گریه نکنين. اون االن خيلی حساسهوقتی ک -

 .بله. حق با شماست -

از اتاق بيرون اومدم. ایکاش من هم عمل ميکردم. ایکاش من هم ميتونستم زیر 

 تيغ جراحی برم؛ ولی... خدایا

ناشکری نميکنم؛ اما این... . لبم رو گزیدم تا بيشتر از این زبانم به ناشکری و 

 .نم باز نشهحرفهایی که نباید بز

شيفتم تموم شده بود و باید ميرفتم خونه. نميدونم چرا از خونه فراری بودم و 

 .دوست داشتم که بيشتر اینجا بمونم

*** 

پول آژانس رو حساب کردم. کليد رو توی قفل در چرخوندم و در باز شد. عمو 

 .پشت در بود. لبخندی روی لبم آوردم

 سالم عموجون. خوبين؟ -
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 .گلم. کمپيدایی. سری بهمون نميزنی سالم دختر -

واقعاً شرمندهم. من و احسان که هميشه سر کاریم. فقط همين امروز شيفتم  -

 .زودتر تموم شده و تونستم بيام خونه

 :دستش رو دور شونههام حـ*ـلقه کرد و گفت

دختر گلم! مهم اینه که شما کنار هم خوش باشيد. همين واسهی من و طلعت  -

 .کافيه

 !بون مهربونياتون برمقر -

 .خدا نکنه عزیزم -
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 !داشتيد جایی ميرفتين؟ مزاحمتون نباشم؟ -

مراحمی عزیز. داشتم ميرفتم برای طلعتخانم آشرشته بخرم. هـ*ـوس کرده  -

 .بود

 :چشمکی زدم و گفتم

 .پس خوش به حال طلعت خانم -

 :خندهی از ته دلی کرد و گفت

 .نمبرای شما هم ميخرم عروسخا -

 .ممنون عموجون -

من دیگه برم. به احسان بگو هر وقت اومد خونه یه سری بهم بزنه. باهاش کار  -

 .دارم

 .چشم -
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 .خداحافظ -

 .بهسالمت -

له خوش به حال خا»در رو پشت سرش بست. لبخند تلخی زدم و توی دلم گفتم 

 که عمو بعد از گذشت اینهمه

 «!سال هنوز هم عاشقانه ميپرستدش

نسور باال رفتم و در خونه رو با کليد باز کردم. چادرم رو از سرم برداشتم و با آسا

 روی گيره آویزون کردم. لباسهام

مشکی عوض کردم. ميخواستم که امشب یه شام -رو با یه بلوز و شلوار سفيد

 خوشمزه بپزم. در یخچال رو باز

 کردم و نگاه متفکرانهای بهش انداختم. خب چی داریم؟

های کشيدم. تقریباً چيزی توی یخچال نداریم. گوشی رو برداشتم و پوف بيحوصل

 شمارهی احسان رو گرفتم. بوق

ممتد، مشغول ميخورد. قطع کردم و دوباره زدم. باز هم بوق مشغول ميخورد. 

 شونهای باال انداختم و دوباره تماس

گرفتم. این بار خانم خوشصدایی ميگفت که دستگاه مشترک مورد نظر خاموش 

 .يباشدم

متعجبانه نگاهی به گوشی انداختم؛ چرا خاموش کرد؟ البد شارژ گوشيش تموم 

 شده. حاال من چيکار کنم؟ چيزی

توی یخچال نداریم! تهموندهای توی حسابم هست؛ با همون یهکم واسهی خونه 

 خرید ميکنم. نگاهی به ساعت

 .انداختم. ساعت پنج بود. خوبه! تا ساعت هفت دیگه اومدم خونه

انتوم رو پوشيدم و چادر حُسنام رو سرم کردم که راحتتر باشم. در رو قفل م
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 کردم و از آسانسور پایين اومدم. خب

 !پيش به سوی بازار

*** 
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دستهام داشتن از شونهم کنده ميشدن. با خستگی هرچه تمومتر نایلونهای خرید 

 رو روی اپن آشپزخونه گذاشتم

ز فرط خستگی نفسنفس ميزدم. به ساعت و خودم رو روی مبل ول کردم. ا

 .دیواری روی دیوار نگاه کردم

 !عقربهی ساعت روی هفت بود. خيلی هم دیر نکرده بودم

یهکم که نفسم سر جا اومد، لباسهام رو عوض کردم و بعد از خوندن نمازم سيدی 

 آهنگ مورد عالقهم رو داخل

 !ی آشپزیدستگاه گذاشتم و دستهام رو به هم کوبيدم! پيش به سو

تموم ظرفها رو شستم. ميوهها رو داخل سينک ظرفشویی ریختم و شستم. سيب و 

 پرتقالها رو دستمال کشيدم و

خشک کردم. خيار و هویج و کاهو و گوجهها رو هم شستم و داخل سبد گذاشتم. 

 برنج رو آبکش کردم و قابلمهی

مو کمی آبليخورشت قيمه رو هم زدم. کمی از خورشت چشيدم، ترشيش کم بود. 

 بهش اضافه کردم و روی

صندلی داخل آشپزخونه نشستم و مشغول درستکردن ساالد شدم. به ساعت 

 .دیواری نگاه کردم، ساعت نه بود
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پس چرا احسان تا االن نيومده؟! دلشورهی عجيبی داشتم. نکنه اتفاقی براش افتاده 

 !باشه؟ اصالً چرا برام مهم بود؟

چون هيچ ربطی بهم نداره. بيخيال شونهای باال انداختم و اون نباید برام مهم باشه؛ 

 ساالد درست شده رو داخل

 .یخچال گذاشتم

حوصلهم سر رفته بود. قرآنم رو برداشتم و روی مبل چهارزانو نشستم. خب تا 

 خونده بودم. بسماهلل250صفحهی 

 .گفتم و شروع به خوندن کردم

عهد مشرکانی که با شما عهد  از این پس خدا و رسولش از»سورهی توبه بود. 

 بستند و شکستند بيزاری جست. پس

به شما مشرکان تا چهار ماه دیگر مهلت داده ميشود که در زمين گردش و 

 آسایش کنيد و بدانيد که شما بر قدرت

خداوند غالب نخواهيد شد. بلکه زبون و مغلوب امر خدا و رسول شوید و همانا 

 هد کردخدا کافران را خوار و ذليل خوا

و در بزرگترین روز حج، روز عرفه یا روز عيد که همه در مکه جمعند یا آن روز 

 که مؤمنان و مشرکان همه به مکه

حاضرند؛ خدا و رسولش به مردم اعالم ميدارند که بعد از این خدا و رسولش 

 بيزارند از مشرکين. پس هرگاه شما

ر تان در دنيا و عقبی بهتمشرکان از شرک توبه کرده و به اسالم گرویدید برای

 «.خواهد بود

خدایا چقدر بزرگی! چقدر قلبت بزرگه که هميشه منتظر توبهی بندگانت هستی! 

 حتی بدترین بندگانت! یادم اومد به
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 اگر بندگانم ميدانستند با چه اشتياقی»حدیث قدسی که توی کتاب خونده بودم 

 منتظر آنها هستم تا بهسمتم

 «.جانشان همان لحظه بندبند و تکهتکه ميشدبيایند و بازگشت کنند؛ 

قرآن رو بستم و بـ*ـوسـهای بر جلدش زدم و داخل قفسهی کتابخونهم گذاشتم. 

 .به ساعت روی دیوار نگاه کردم

عقربهی ایستاده روی ده بهم هشدار ميداد که احسان خيلی دیر کرده. هميشه 

 نه خودش-حداکثر تا ساعت هشت

 !چرا امشب اینقدر دیر کرده؟رو به خونه ميرسوند؛ پس 
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دلم باز آشوب شد و دلشورهم بيشتر! بيخيال غرور لعنتيم شدم و گوشی تلفن رو 

 .برداشتم و شمارهش رو گرفتم

هنوز هم گوشيش خاموش بود. لبم رو به دندون گرفتم و دلشورهم بيشتر شد. 

 !افکار مختلف به سرم هجوم برد

اتفاق بدی نيفتاده باشه! با خودم گفتم تا  خدایا خودت مواظبش باش! خدایا

 ساعت یازده و نيم صبر ميکنم و اگه

 !نيومد ميرم به عمو ميگم

 .یعنی تا االن شرکته؟ گوشی رو برداشتم و به هستی زنگ زدم

 .سالم عروسخانم -

 !سالم عروس کهنه خوبی؟ بدموقع که مزاحم نشدم؟ -

ی هم بهموقع زنگ زدی بهت احتياج اوالً که عروس کهنه خودتی. دوماً نه خيل -
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 .داشتم

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

نه بابا! این روزا سرمون توی شرکت خيلی شلوغ شده کلی خسته ميشم.  -

 ميخواستم بهت بگم یه روز وقت بذار

 .باهم بریم بيرون

 آی گل گفتی! فردا خوبه؟ -

 .آره فردا رو تا ظهر شرکت ميمونم؛ بعدش هم مرخصی ميگيرم -

 .عاليه من هم فقط تا ظهر بيمارستانم -

 .فردا ميبينمت عشقم -

 !باشه عزیزم! راستی هستی؟ -

 جانم؟ -

 .آب دهنم رو قورت دادم باید یه جوری ميگفتم که متوجه نشه

 این روزا سرتون توی شرکت خيلی شلوغه؟ -

 .آره -

 یعنی تا کی شرکت ميمونيد؟ -

 .حداکثر تا هفت -

 ون دیگه توی شرکت نميمونيد؟یعنی بيشتر از ا -

نه دیگه. رؤسا تا ساعت هفت توی شرکتن؛ بعد از اون کسی اجازه نداره توی  -

 شرکت بمونه! ببينم اتفاقی افتاده؟

 .نه نه عزیزم. من دیگه باید برم. سالم به آقامهيار برسون -

 .باشه بزرگيت رو ميرسونم -

 .خداحافظ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 272 صفحه  

 

152 
 

 

 

 .بهسالمت -

دم. ضربان قلبم باال رفته بود. پس اگه شرکت نيست کجا گوشی رو قطع کر

 ميتونه باشه؟! عرق سردی روی

پيشونيم نشسته بود. دست خودم نبود؛ ولی نگرانيم شدت پيدا کرده بود. دوباره 

 گوشيش رو گرفتم و با شنيدن اینکه

 !هنوز خاموشه حالم بدتر شد

 .می تلویزیون مشغول کنروی مبل نشستم و سعی کردم خودم رو با دیدن کانالها

*** 

صدای آشنایی مياومد، شبيه به زنگ. چشمهام رو باز کردم و نگاهم روی ساعت 

 موند. ساعت دو بود. نگاهی به

اطرافم انداختم. خدای من! یعنی تا االن احسان نيومده؟ با وحشت سر جام 

 نشستم که دوباره صدای زنگ آیفون

م. مرد کتوشلوارپوشيدهای پشت در اومد. با نگرانی و ترس سمت آیفون رفت

 ایستاده بود. با تردید گوشی آیفون رو

 .برداشتم

 .بفرمایيد -

 ميشه در رو باز کنيد؟ -

 :با عصبانيت غریدم

 .آقا مزاحم نشو وگرنه زنگ ميزنم پليس -
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 .خانم ایرانی من دوست احسانم -

 .نباید متوجه ميشد که توی خونه تنهام

 .م نشو! احسان خوابهبرو آقا! نصفهشبی مزاح -

خانم ایرانی احسان حالش خوب نيست. االن توی ماشين منه. لطفاً در رو باز  -

 .کنيد

 .قلبم برای ثانيهای ایستاد و دوباره هجوم افکار منفی توی ذهنم باالوپایين شد

 آقای محترم! نصفهشبی اومدی دم در خونهی ما این اراجيف چيه ميگی؟ -

 .چند لحظه صبر کنيد -

بهسمت ماشين رفت و در رو باز کرد و مردی رو از داخل ماشين بيرون آورد. 

 .دستم رو جلوی دهانم گذاشتم

اشکهام روی گونهم چکيد و قلبم فشرده شد. خدای من چه اتفاقی برای احسان 

 افتاده بود؟ موهاش آشفته شده

 هبود. پيراهنش چروکيده و به هم ریخته بود و سرش توی سـ*ـينهش فرو رفت

 بود. دستش دور گردن همون آقا بود

و نميتونست روی پاهاش بایسته. دیگه متوجه چيزی نشدم. گوشی آیفون از 

 دستم افتاد. فقط اشکهام به پهنای

 !صورتم روی گونهم ميچکيد و فقط از خدا ميخواستم که کمکش کنه
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ومدم و خودم چادرم رو سر کردم و نميدونم چطور با اون سرعت از پلهها پایين ا

 رو به حياط رسوندم. پایين چادرم
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زیر پام گير کرد و بهشدت روی کاشيهای داخل حياط زمين خوردم. دیگه به 

 .خودم فکر نميکردم. اصالً مهم نبود

االن مهم وضعيت احسان بود که معلوم نبود چه اتفاقی براش افتاده. خدای من 

 یعنی تصادف کرده؟ یعنی کسی

 !بهش حمله کرده؟

ام بهشدت درد گرفته بود. لنگونلنگون خودم رو به در رسوندم. گریهم شدیدتر پ

 شده بود. نميتونستم جلوی

اشکهام رو بگيرم. در رو باز کردم که همون مرد سالم کرد. بيتوجه بهش به 

 احسان نگاه کردم. سرش روی

 .شونهی دوستش بود. موهاش رو کنار زدم و سرش رو توی دستهام گرفتم

 ؟! احسان؟! تو رو خدا یه چيزی بگو! چی شده؟ چرا به این روز افتادی؟احسان -

 !اشکهام بيشتر شد. بيشتر صداش کردم

 !احسان؟ احسان؟ -

 .با صدای همون آقا به خودم اومدم

 .خودتون رو نگران نکنيد. امشب خيلی زیادهروی کرده -

 چی؟! چه بالیی سرش اومده؟ -

 .هيکل قناسش خيلی سنگينهفعالً ميتونم بيام تو؟ به خدا  -

از جلوی در کنار رفتم. همونطور که احسان رو با خودش ميکشوند وارد حياط 

 شد. در رو پشت سرش بستم و به

پنجرهی خونهی عمو نگاه انداختم چراغشون خاموش بود. خدا رو شکر که خواب 

 .بودن

 .تو رو خدا بگيد چه بالیی سرش اومده -
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لش بد بود. نتونست جلوی خودش رو بگيره و بيش هيچی خانم! امشب خيلی حا -

 !از توانش خورد

 .متعجبانه نگاهی بهش انداختم

 خورد!؟ -

 .آره دیگه -

 .سوار آسانسور شدیم و دکمهی باال رو فشار دادم

دلم برای خودم سوخت که چقدر ساده بودم. چقدر براش منتظر شده بودم چهقد 

 نگرانش شده بودم. چرا احسان این

 !رو ميکرد؟! خدایا چطور امکان داره؟ کارها

 !اشکهام رو با پشت دستم پاک کردم و به حال نزارش خيره شدم

 .شما هم خودتون رو زیاد نگران نکنين. یه قهوه بخوره خوب ميشه -

 .نگاه پر از نفرتم رو به دوستش دوختم که خودش رو جمع کرد
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 !نميدونستم خانم زیبایی مثل شما داره -

شدت عصبانيت دندونهام روی هم کليد شده بود. فکم رو روی هم سایيدم و از از 

 بين دندونهای کليد شدهم

 :غریدم

 خيلی مشتاقم بدونم وقتی هشياره هم اینقدر بلبلزبونی؟ -

 .آسانسور باز شد. بهسمت احسان رفتم و دستش رو دور شونهم انداختم

 .بهتره زحمت رو کم کنين. خودم ميبرمش -
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 ...که نميتونيد شما -

 :با نهایت صدایی که از خودم سراغ داشتم فریاد زدم

 !گورت رو گم کن -

زیر لب گفت و « خدا به داد احسان برسه با این زن فوالدزرهش»چيزی شبيه 

 بعد از اینکه بهزور احسان رو از

 .آسانسور خارج کردم رفت

 :حالم دست خودم نبود. بهشدت عصبانی بودم. فریاد زدم

 .سان! احسان! به خودت بيااح -

 :الی چشمهاش رو باز کرد و گفت

 من کجام؟ -

 !خودت رو نگه دار یهکم -

 .وارد خونه شدیم و با تموم توانم بهسمت مبلها رفتم و روی مبل ولو شد

کمرم حسابی درد گرفته بود. دستم رو روی کمرم گذاشتم و اشک ریختم. روی 

 مبل کناری نشستم و به حال خودم

کردم. دیگه کافی بود. باید یه فکری به حال خودم ميکردم. من این زندگی  گریه

 !رو نميخواستم

از روی مبل بلند شدم. احسان سرش رو به تکيهگاه مبل تکيه داده بود. موهای 

 .ژوليدهش توی صورتش ریخته بود

دستهاش دو طرفش باز بودند و توی حال خودش نبود. بوی گند الـ*کـل زیادی 

 يکرد. چطور تا االناذیتم م

 متوجه این بوی زهرماری نشده بودم؟

داخل آشپزخونه شدم و کمی آبليمو آوردم. بهسمتش رفتم و صداش کردم. ليوان 
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 آبليمو رو به دهنش نزدیک

 .کردم

 .بخور -

سرش رو تکون داد و طرف دیگهای چرخوند. بهزور چند قطرهای داخل دهنش 

 ریختم. موهای توی صورتش رو

 .م و به چشمهای خمارش نگاه کردمکنار زد
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 !آخه چرا این کارا رو ميکنی؟ ببين خودت رو به چه حالوروزی انداختی -

بالش و پتویی از داخل اتاق آوردم. بالش رو روی دستهی کاناپه گذاشتم و 

 .کمکش کردم تا روی مبل دراز بکشه

 .دمکفشهاش رو از پاش درآوردم و پتو رو تا شونههاش باال کشي

سمت اتاق رفتم و روی تخت دراز کشيدم. سقف سفيد برام سياه و تار شده بود. 

 .زندگی جلوی چشمهام تاریک بود

 :با خودم زمزمه کردم

این بود همسر آیندهم؟ این بود پدر بچهم؟این بود زندگيای که هميشه  -

 !منتظرش بودم؟

*** 

سنگين شده بود و چشمهام رو بهزور باز کردم و آالرم رو خفه کردم. سرم 

 چشمهام ميسوخت. دلم ميخواست باز

هم بخوابم؛ اما ساعت هفت بود و باید ميرفتم بيمارستان. با اکراه روی تخت 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 278 صفحه  

 

 .نشستم و سرم رو توی دستم گرفتم

از توی آینه نگاهی به خودم انداختم. موهام چقدر آشفته شده بود! برس رو از 

 جلوی آینه برداشتم و به موهای

کشيدم و با کش صورتيرنگم دماسبی باال بستمشون. آبی به دست و خرمایيم 

 صورتم زدم و وارد سالن پذیرایی

شدم که احسان رو دیدم. با یادآوری شب گذشته سری تکون دادم و وارد 

 آشپزخونه شدم و کتری رو روی گاز

 .گذاشتم. بهسمت احسان رفتم. باید شرکت ميرفت. آروم تکونش دادم

 احسان؟ -

 .کسالعملی نشون نداد. ولوم صدام رو باالتر بردمهيچ ع

 !احسان -

 .غلتی زد؛ ولی باز هم بيدار نشد

 !احسان پاشو دیگه! باید بری شرکت -

 :با صدای خوابآلودی گفت

 !خوابم مياد -

 .ميخواستی دیشب تا ساعت دو پی الواتی نری که حاال خوابت بياد -

 يده شد. پشت سرم رو نگاه کردم.با حرص از کنارش بلند شدم که مچ دستم کش

 الی چشمهاش باز بود. با صدای

 :آرومی گفت

 !از پيشم نرو -

 .احسان ولم کن! باید برم بيمارستان -

 !بهت گفته بودم ترکم نکن -
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 چی ميگی؟ من رو ميبينی؟ -
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 !چرا ازم گذشتی؟ چرا؟ -

 .دستش رو از دور مچم خالص کردم که با حرفش شوکه ایستادم

 !پيشم بمون هستی -

 !چشمهام درشت شد و دهنم از تعجب باز موند. هستی؟

منظورش از هستی هستی بود؟ یعنی... نه مبينا! الکی قضاوت نکن! اون 

 معشـ*ـوقهای که احسان هميشه ازش

صحبت ميکنه نميتونه هستی باشه. اون بهم گفت که احسان مثل برادرشه. مطمئناً 

 اگه چيزی بينشون بود هيچ

ت هستی بهم پيشنهاد نميداد که با احسان ازدواج کنم. به احسان که دستش از وق

 مبل آویزون بود و حال خوبی

نداشت خيره شدم. خسته بهسمت آشپزخونه رفتم و صبحونهای سرسری خوردم 

 و لباسهام رو عوض کردم. چادرم

يدم سرو روی سرم تنظيم کردم و دوباره به احسان نگاه کردم. ميترسيدم... ميتر

 که دوباره صداش کنم و چيزایی

 .رو بشنوم که دوست ندارم

ميز صبحانه رو براش آماده کردم و با هستی تماس گرفتم و گفتم احسان امروز 

 حالش خوب نيست و براش

 .مرخصی رد کنه
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با اتوبوس خودم رو به بيمارستان رسوندم و تا ظهر مشغول کار بودم. نزدیکهای 

 ن بهظهر بود که بعد از سرزد

 .بيماری که تازه اومده بود، وضو گرفتم و نماز خوندم

از نمازخونه بيرون مياومدم که آقای دکتر رو دیدم. ظاهراً اون هم از نمازخونهی 

 .برادران بيرون مياومد

 !خانم رفيعی؟ خوب شد دیدمتون -

 بله آقای معنوی؟ -

 ...ميگم... ميشه -

رو نگاه کرد. منتظر نگاهش  دستش رو توی جيب روپوشش فرو برد و پایين

 :کردم که سرش رو باال آورد و گفت

 ميشه امروز ناهار رو باهم بخوریم؟ -

 .متعجب ابرویی باال انداختم

 ...آقای دکتر من معذرت ميخوام؛ ولی -

 !خواهش ميکنم اما و ولی نيارید دیگه -

 ...آخه -

 !تانههروی بيمارسنيم ساعت دیگه توی رستوران کلبه منتظرتونم؛ همينجا روب -

جملهش رو تموم کرد. لبخند قشنگی روی لبهاش آورد و از کنارم رد شد. چرا 

 نتونستم مخالفت کنم؟ چرا بيشتر از

 !این سعی نکردم بگم باهات نميام؟
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سمت ایستگاه پرستاری رفتم. شيفتم تموم شده بود. از فاطمه و خانم عسگری 

 خداحافظی کردم و از داخل کمدم

درم رو برداشتم و از بيمارستان خارج شدم. خيلی وقت بود که پيادهروی چا

 نکرده بودم. تا رستوران پياده رفتم. به

تابلوی نصبشده باالی رستوران نگاه کردم. چه جالب که رستوران هم اسمش و 

 هم خودش کلبه بود، همهچيز

ش به رشرچوبی و قهوهایرنگ. آبنمای قشنگی هم کنار رستوران بود که صدای ش

 فضای رستوران طراوت

بخشيده بود! به محض باز کردن در رستوران سرها بهسمتم چرخيد که چادرم رو 

 بيشتر جلوی خودم گرفتم. چشم

 .چرخوندم تا شاید آقای دکتر رو ببينم؛ اما انگار هنوز نيومده بود

 به ساعت مچيم نگاه کردم. دقيقاً نيم ساعت گذشته بود. چند قدمی جلوتر رفتم

 .که گارسون بهسمتم اومد

 بفرمایيد خانم. ميز رزرو کرده بودید؟ -

 .نه یعنی منتظر کسی هستم -

 شما همراه آقای معنوی هستيد؟ -

 !بله -

 .تشریف بيارید از این طرف -

پشت سرش راه افتادم که وارد حياط شد. دهنم از تعجب باز مونده بود. اینجا 

 خيلی زیبا بود! فضای سرسبز و

داشت. دکوراسيونش فوقالعاده بود و فقط دوتا صندلی با ميز زیبایی وسط قشنگی 

 حياط قرار داشت. از گارسون
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 .تشکر کردم. از پلهها پایين رفتم که آقای دکتر از روی صندلی بلند شد

 .توی کتوشلوار مشکيرنگش با پيراهن سفيد خوشتيپ شده بود

 .سالم. ممنون که تشریف آوردید -

 .از دعوتتونسالم. ممنون  -

 .به صندلی اشاره کرد

 .بفرمایيد -

 خواستم صندلی رو عقب بکشم که جلو اومد و گفت

 .اجازه بدید کمکتون کنم -

 .کنار رفتم و صندلی رو عقب کشيد

 .عذر ميخوام من یهکم توی این چيزها ناشيم و این اولين قرار غيرکاریمه -

 لبخندی زدم و روی صندلی نشستم

 تيد؟خب شما خوب هس -

 خيلی ممنون. شما خوبيد؟ -
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 .من هم خوبم! یعنی االن خيلی خوبم -

 .نگاهم رو به گل روی ميز دوختم

 .خدا رو شکر -

 خب چی ميل دارین؟ -

 .منوی روی ميز رو برداشتم و بهش نگاهی انداختم

 .اوم... من ماهی سوخاری ميخورم -
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 .خيلهخب. من هم ماهی سوخاری ميخورم -

 .و صدا زد و سفارش دو پرس ماهی سوخاری با ساالد و نوشيدنی دادگارسون ر

 .خب از خودت بگو -

 .نگاهم رنگ تعجب گرفت. بهش چشم دوختم

 .من هنوز دليل دعوتتون رو نميدونم -

 .گفتم یه امروز رو از غذا و فضای بيمارستان دور بمونيم -

 :سرم رو پایين انداختم که گفت

 .هستالبته دليل دیگهای هم  -

 .سرم رو باال آوردم که کالفه دستی به صورتش کشيد

 !تو رو خدا اینجوری نگاهم نکن. حرفام یادم ميره -

حس خوبی نداشتم. متوجه حرفهاش نميشدم! دوست نداشتم چيزی که ازش 

 ميترسيدم سرم بياد! نکنه آقای

 ه؟چي دکتر... یعنی اون به من حسی داره؟ دليل این دعوت چيه؟ دليل این حرفها

 .متوجه نميشم -

 .خانم رفيعی! اجازه بدین صریح صحبت کنم -

 .بفرمایيد -

کل زندگی من از وقتی که یادم مياد هميشه سرم توی درس و کتابم بوده. تنها  -

 چيزی که ميخواستم آرزوی

رسيدن به دکترشدن بود و بعد از اون گرفتن تخصصم و بعد از اون پيشرفتکردنم 

 دگيمبوده! هيچ کجای زن

شخصی نبوده که بهخاطرش تالش کنم. هيچوقت زندگيم رو با شخصی قسمت 

 نکردهم. یعنی هيچوقت موقعيتش
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پيش نيومده بود. هيچوقت فکرش رو نميکردم روزی برسه که قلبم رو به کسی 

 !بدم

قيافم شبيه عالمت سؤال شده بود! سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد. دوباره به 

 و نتونست لکنت زبون افتاد

 !جملهش رو تموم کنه
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 :آب دهنش رو بهسختی قورت داد و دوباره گفت

 ...اولين باری که دیدمت -

 !صدای گارسون اجازه نداد که ادامهی حرفش رو بزنه

 !بفرمایيد جناب معنوی -

 .آقای دکتر سری تکون داد و گارسون غذاها رو روی ميز گذاشت

 ون بيارم؟چيز دیگهای ميل ندارید برات -

 .نه ممنون -

 :با رفتن گارسون آقای دکتر لبخندی روی لبش آورد و گفت

 .بهتره غذامون رو بخوریم تا سرد نشه. بعد از غذا صحبت ميکنيم -

سری به نشونهی مثبت تکون دادم. با اشارهی آقای دکتر تکهای از ماهی رو با 

 چنگال داخل دهنم گذاشتم. به نظرم

که تا به این لحظه از عمرم خورده بودم! لبخندی روی  خوشمزهترین ماهی بود

 :لبم اومد که گفت

 تابهحال کسی بهتون گفته لبخندتون چقدر زیباست؟ -
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تکهای از ماهی توی گلوم پرید و بهشدت به سرفه افتادم! گلوم بهشدت 

 ميسوخت و احساس ميکردم که هر لحظه

 .ممکنه خفه بشم

 .بلند شد و بهسمتم اومدآقای دکتر با عجله از روی صندلی 

 خانم رفيعی؟ خانم رفيعی؟ خوبيد؟ -

ليوان نوشيدنی رو از روی ميز برداشت و بهسمتم گرفت. ليوان رو از دستش 

 .گرفتم که دوباره ليوان رو پس کشيد

 .نه این شيرینه بدتر ميشی. یه لحظه وایسا االن ميام -

اومد. چند ثانيهای طول از شدت سرفه گلوم زخم شده بود و اشک از چشمهام مي

 کشيد که آقای دکتر با بطری آب

معدنی بهسمتم اومد. با دستپاچگی در آب معدنی رو باز کرد و به لبهام نزدیک 

 کرد. آب رو با ميل تموم خوردم که

سرفهم کمتر شد؛ اما همچنان تهگلوم ميسوخت و سرفه ميکردم. به چهرهی پر از 

 تشویش و نگرانی آقای دکتر

 .دمنگاه کر

 !خوبی؟ تو که من رو سکته دادی دختر -

 :ميون سرفههام گفتم

 .خوبم خوبم -

 .نفسی از سر آسودگی کشيد و روی صندلی نشست

 .ببخشيد. تقصير من بود -
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 .نه فقط غذا یهدفعه توی گلوم پرید -

لبخند قشنگی به صورتم پاشيد. چقدر خندهی زیبایی بود. در جواب لبخندی زدم 

 و پایين گرفتم. کمکمو سرم ر

لبخندمون به خنده تبدیل شد و به حال خودمون ميخندیدیم و قهقهه ميزدیم! 

 نگاهمون توی هم گره خورد و

زمان برای لحظهای ایستاد. چيز دیگهای نبود. دنيا متوقف شده بود. آدمها 

 مجسمه شده بودن. فقط من بودم و اون،

برام معنی نداشت. زندگی برام فقط لبخند من بود و اون. هيچچيز و هيچکس 

 .معنی و مفهوم جدیدی پيدا کرده بود

برای ثانيهای فراموشی محض گرفتم و فقط االن رو ميدیدم. لبخند جذابی روی 

 لبش بود. چشمهای کهربایيش

 .بهشدت ميدرخشيد

صدای زنگ گوشيش نگاه گرهخوردهمون رو باز کرد. به خودم اومدم. از خجالت 

 گرفتم و به خودملبم رو به دندون 

 :نهيب زدم

 !مبينا! داری چيکار ميکنی؟ -

 .بله بله! االن خودم رو ميرسونم -

 .سرم رو باال آوردم و بهش خيره شدم

 .من واقعاً شرمندهم! بيمار اورژانسی آوردن باید برم -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .من شرمندهم که امروز وقتتون رو گرفتم -
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 :صندلی برميداشت گفت همينطور که کيفش رو از روی

 .امروز بهترین روز زندگيم بود و این غذا لذیذترین غذای عمرم بود -

 .ممنون بابت همهچيز -

 .خواهش ميکنم! با اجازه -

از روی صندلی بلند شد و به دنبالش من هم بلند شدم. خداحافظی دیگهای 

 .کردیم و با عجله از رستوران خارج شد

يرفت. انگار که معجزهای درونم رخ داده بود. روی لبخند از روی لبم کنار نم

 صندلی نشستم و فکر کردم. جدال

 .بين عقل و احساسم شروع شده بود

 مبينا! تو شوهر داری! ميدونی تا همين االنش هم چقدر مرتکب گـ ـناه شدی؟ -

کدوم شوهر؟ همون کسی که دیشب رو با حالت مـسـ*ـت توی خونه اومد؟  -

 ئه؟ ميدونی اگهاین آدم شوهر تو

دیشب دوستش هم مثل خودش مـسـ*ـت بود ميتونست چه بالیی سرت 

 بياره؟ اونوقت این وسط کی عذاب

ميکشيد؟ کی ضربه ميخورد؟ همون آدمی که االن سنگش رو به سـ*ـينهت 

 ميزنی طالقت ميداد و مثل یه

 .دستمال مصرفشده باهات رفتار ميکرد
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حرم توئه، شوهرته، اسمش توی شناسنامهی توئه! هر چی که هست اون االن م -

 تو بهش بله گفتی و بعد از گفتن
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 .اون بله نسبت بهش مسئولی

 .اون کسی نيست که من ميخوام. اون هيچ سنخيتی با من نداره -

داری اشتباه ميکنی. تو االن شوهر داری و هر بار که فکرت خالف بره داری گـ  -

 .ـناه ميکنی

ست که ازم طالق بگيره؟! حاال یهکم زودتر از شرم راحت مگه اون نميخوا -

 !ميشه

 ميخوای طالق بگيری که با دکتر ازدواج کنی؟ اصالً اون ميدونه که تو متأهلی؟ -

 .نه! نه! نه! خفه شو! نميخوام چيزی بشنوم -

دستهام رو روی گوشم گذاشتم که دیگه چيزی نشنوم. صدای قلب و ذهنم رو 

 چيزی فکر خفه کردم و دیگه به

 .نکردم

 .از پشت ميز بلند شدم و سمت صندوق رفتم

 ببخشيد آقا. صورت حساب ميز ما رو ميشه لطف کنيد؟ -

 .ميز شما حساب شده -

 .ممنون -

 :داشتم از ميز فاصله ميگرفتم که گفت

 خانم؟ -

 بله؟ -

آقای دکتر این پاکت رو دادن که بدم به شما؛ گفتن عجله داشتن و یادشون رفت 

 .تون بدنبه

پاکت رو ازش گرفتم و نگاه متعجبی بهش انداختم. از اون آقا تشکر کردم و از 

 رستوران خارج شدم. نگاه دیگهای به
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 .پاکت انداختم و اون رو داخل کيفم گذاشتم تا سر فرصت بازش کنم

 .با مترو خودم رو به خونه رسوندم

زد. قلبم پر از انرژی وصفناپذیری داشتم. حس خوشحالی توی وجودم موج مي

 تپش زندگی بود. آرایش زیبایی

روی صورتم زدم و زیباترین لباسم رو پوشيدم. لباس صورتی عروسکيم که یقهی 

 قایقی بازی داشت و دامن چيندار

حریرش تا زانوهام ميرسيد. آهنگ مورد عالقهم رو گذاشتم و جلوی آینه قدی 

 شروع به رقصيدن کردم. توی حال

 .وهام فکر ميکردم و به خودم لبخند ميزدمخودم بودم. به آرز

پس رقـ*ـص هم بلدی! فکر کنم فقط واسهی عروسيمون نقش بازی کردی که  -

 !آبروی من رو ببری

 :وحشتزده پشت سرم رو نگاه کردم. دستم رو روی قلبم گذاشتم و نفسزنان گفتم

 خوشت مياد من رو بترسونی؟! چرا اینجوری ميای تو خونه؟ -
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 .هکم صدای اون آهنگ رو کم کن که بفهمی اطرافت چی ميگذرهی -

بيخيال شونهای باال انداختم و بهسمت اتاق رفتم تا لباسم رو عوض کنم. بازوم 

 .توی مشتش قفل شد

 چيه؟ چرا کبکت خروس ميخونه؟ -

 :به چشمهای عسليش چشم دوختم و با نفرت غریدم

 .شگذرونی خودتبه تو ربطی نداره. تو بهتره بری دنبال خو -
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 کارهای من به تو ربطی نداره. فهميدی؟ -

 !بازوم رو ول کن! کارهای من هم به تو ربطی نداره -

دستش رو از دور بازوم جدا کرد؛ ولی نگاهش رو ازم نگرفت. خودم رو داخل 

 .اتاق انداختم و لباسم رو عوض کردم

 .ه بودروی مبل جلوی تيوی لم داده بود و به بازی فوتبال خيره شد

 !یه ليوان آب بيار -

خيلی دلم ميخواست بگم مگه من نوکرتم؛ ولی حوصله بحثکردن باهاش رو 

 !نداشتم

 .ليوان آبی براش بردم و روی مبل نشستم که صدای گوشيم اومد

 .موبایلم رو از روی ميز برداشتم و جواب دادم

 !سالم عروس کهنه -

 سالم عروس عتيقه! خوبی؟ -

 چطوری؟ من که عالی. تو -

 من هم عالی! ببينم مگه قرار نبود امروز باهم بریم بيرون؟ -

 !اوه واقعاً؟! ببخشيد من پاک فراموش کردم. االن حاضر ميشم که بریم -

من نميدونم با این حافظه تو چطور پرستار شدی؟! زودی آماده شو! نزدیک  -

 .خونهتونم ميام دنبالت

 .مرسی -

 .پس ميبينمت -

 .بای -

 .مبل بلند شدم که صدای احسان اومد از روی

 کی بود؟ -
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خوبه همين چند دقيقه پيش بهش گفته بودم که کارهام بهش ربطی نداره. با 

 :بيخيالی گفتم

 .هستی بود -

 :از حالت درازکشيده روی مبل نشست و با حالت هولشدهای گفت

163 
 

 

 

 مياد اینجا؟ -

 .نه -

 پس چی؟ -

 .مياد دنبالم که بریم بيرون -

 ميخوای من ببرمتون؟ -

 .الزم نکرده. خودمون راه رو بلدیم -

 !خب پس برای شام دعوتش کن. نذار بره -

باید امشب هرطور شده ميفهميدم ماجرا از چه قراره. باید متوجه ميشدم که 

 .احسان به هستی چه حسی داره

 .فکر خوبيه. باشه -

 .اگه چيزی ميخوای واسه خونه بگو تا بخرم -

 .نيست! خودم دیروز همهچيز خریدمنياز  -

 .از توی جيب کتش دوتا تراول بيرون آورد و بهم داد

 .بذار باشه شاید نيازت شد -

 .نميخوام -
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 !گفتم بگير -

با اکراه پولها رو از دستش گرفتم و وارد اتاق شدم. لباسهام رو بهسرعت عوض 

 .کردم و چادرم رو سر کردم

خودم رو به دم در رسوندم. هستی داخل از احسان خداحافظی سردی کردم و 

 ماشين منتظرم بود. بوق کوتاهی زد

 .که بهسمت ماشين رفتم و روی صندلی نشستم

 !سالم سالم -

سالم به روی ماهت! خوبی؟خوشی؟ سالمتی؟ داداش احسانم خوبه؟ اذیتش که  -

 نميکنی؟

 !یه نفس هم بکشی بد نيست -

 :نفس عميقی کشيد و دوباره ادامه داد

اوضاع خونه و زندگی خوبه؟ زندگی متأهلی چطوره؟ ببينم بچهمچه تو کار  -

 نيست؟ نکنه حاملهای؟ چند ماهته؟

 اصالً رفتی پيش دکترت؟

 !ای کوفت بگيری تو! خفه نميری الهی -

 خب کجا بریم عشقم؟ -

 .هر جا تو بخوای -
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جا. پارک خيلی یه جایی سراغ دارم که کيف کنی! دیروز با مهيار رفتيم اون -

 .قشنگيه
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دیشب یه جوری گفتی شرکت سرمون خيلی شلوغه کلی خسته ميشم که من  -

 ساعته توی اون24فکر کردم تو 

 .شرکتی و فرصت سر خاروندن نداری

 :خندهی زیبایی کرد و گفت

آره. سرمون که این چند وقته خيلی شلوغه. دیروز مهيار اومد دنبالم باهم یه  -

 لی هر گلی یهسر رفتيم پارک؛ و

 .بویی داره عزیزم. دلم هـ*ـوس غرغرکردنای تو رو کرده بود

 :مشتی به بازوش زدم و گفتم

 !خيلی بدی -

 .لبخند دندوننمایی زد و پاش رو روی پدال گاز فشار داد

 .نه! ميبينم که آدم شدی! تند ميرونی -

 .همهش تقصير این مهياره. خودش هم توی رانندگی بيکلهست -

 .يکله نبود که با تو تصادف نميکرد و اون روز جادویی بهوجود نميومداگه ب -

 .این بار از ته دل خندید

 !آره واقعاً  -

*** 

 .خيلهخب. ماشينت رو بذار توی پارکينگ خودت هم بيا باال -

 .نه بابا! باید برم خونه یه چيزی برای مهيار بپزم. االن مياد خونه -

 جای کاری؟شما امشب خونهی ما دعوتيد. ک -

 واقعاً؟! چطور اونوقت؟ -

 .بيا ماشين رو بذار تو پارکينگ تا بهت بگم -

سری تکون داد و ماشين رو داخل پارکينگ پارک کرد. با همدیگه وارد خونه 
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 .شدیم

 .خب بفرمایيد داخل -

 .تشکری کرد و وارد خونه شد

 .آخه اینجوری قبول نيست. کاش ميگفتی دست خالی نميومدم -

 !بابا! مگه ما باهم این حرفا رو داریمبرو  -

 !قانع شدما -

 .لبخندی زدم و اشاره کردم تا روی مبل بشينه
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بهسمت اتاق رفتم و لباسهام رو عوض کردم و کتری رو روی گاز گذاشتم. بستهی 

 مرغی از یخچال بيرون گذاشتم

 .و به تعداد پيمانههای برنج رو داخل آب ریختم

 کمک نميخوای؟ -

 !بيا بریم بشينيم یه چای دونفره بخوریم -

 !آی گل گفتی -

سينی چای به دست روی مبل کنار هستی نشستم که داشت با تلفن صحبت 

 .ميکرد

 .سالم مهيارجان -

... - 

خوبم عزیزدلم. ببخشيد مزاحم کارت شدم. من اومدم خونهی مبينا. امشب  -

 .دعوتمون کردن! از سر کار بيا اینجا

... - 
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 .دیگه امشب زحمتشون ميدیم آره -

... - 

 .باشه فدات شم! مراقب خودت باش -

... - 

 :خندهی زیبایی کرد و گفت

 .چشم -

... - 

 .نه ماهک امشب جشن تولد دوستش دعوت بود. بعداً ميریم دنبالش -

... - 

 .خداحافظ عزیزم -

 .به گوشی قطع شده خيره نگاه ميکرد و لبخند روی لبش پاک نميشد

 !عاشقيا تو هم -

 .نگاهش رو به چشمم گره داد و بيشتر خندید

 !چه ميشه کرد! کاره دله -

 !الکی نذار به پای دل! کار خودته -

بلندتر خندید. کوسن روی مبل رو سمتم پرت کرد. جاخالی دادم و به چشمهای 

 .براق قهوهایش خيره شدم

ت شب صدای زنگ آیفون ترسی توی وجودم آورد که منشأش بهخاطر اتفاقا

 .گذشته بود که حالم رو بد ميکرد
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بهسمت آیفون رفتم؛ احسان بود. دستم رو روی دکمهی قفل فشار دادم و روی 
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 .مبل کنار هستی نشستم

 .احسان بود -

 .هستی سری تکون داد و لبخند قشنگی روی لبش نشست

 .چه عجب باالخره ما این خانداداشمون رو زیارت ميکنيم -

 .ی شرکت با همدیگهایدخوبه شما تو -

 .باورت نميشه مبينا! به قدری سرم شلوغه که وقت نميکنم دماغم رو بکشم باال -

 .از لفظش خندهم گرفت

 حاال مثالً مدیرعامل یه شرکتيا! دماغت رو هم نميتونی باال بکشی؟ -

صدای چرخيدن کليد توی در و صدای یااللهگفتن احسان باعث شد سر هر 

 چرخه. هستی ازدومون بهسمت در ب

روی مبل بلند شد و به احسانی که وارد خونه شده بود و با لبخند کشداری هستی 

 .رو نگاه ميکرد سالم داد

 .سالم. خيلی خوش اومدی -

 ...ممنون داداش گلم. ببخشيد دیگه دست خالی اومدم. مزاحم هم شدم -

 .وسط حرفش پریدم

 ميخوای قتل بروسلی رو هم گردن بگيری؟ -

خنده هر دو توی فضای اتاق پيچيد. احسان روی مبل روبهرویی هستی صدای 

 نشست و من داخل آشپزخونه شدم؛

 .تا برای احسان چای بيارم

صدای احوالپرسی احسان و هستی مياومد. چای رو داخل استکان ریختم و از 

 پشت اوپن نظارهگر رفتارهای احسان

ی واقعاً کيه؟! صدایی ته ذهنم بودم. باید مطمئن ميشدم که منظور احسان از هست
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 آخه به تو چه ربطی»ميگفت 

اما اعماق وجودم ميخواستم « داره؟! واسه فهميدن چی این کارا رو انجام ميدی؟

 !حقيقت رو بدونم

چای رو روی ميز روبهروی احسان گذاشتم و کنار هستی نشستم که درمورد 

 .شرکت باهم صحبت ميکردن

هستی مشتاقانه به در خيره شده بود و احسان با یه ساعت بعد هم مهيار اومد. 

 .اخم به روبهروش نگاه ميکرد

صدای زنگ در که اومد چادرم رو سرم کردم و در رو باز کردم. مهيار به معنای 

 واقعی کلمه خوشتيپ بود. کت

مخمل سرمهایرنگی با شلوار مشکی و پيراهن سفيد به تن کرده بود. موهای لَخت 

 و مشکيرنگش کج روی

 .پيشونيش ریخته بود

 .صدای رسا و گيراش توی گلوش نشست

 .سالم مبيناخانم -

 .سالم آقامهيار. خيلی خوش اومدید. بفرمایين داخل -
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 .ممنونم -

در رو بيشتر باز کردم و از جلوی در کنار رفتم. هستی خودش رو به مهيار 

 رسوند. مهيار لبش به خنده باز شد و توی

 .ه کردچشمهای هستی نگا
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 .سالم آقایی. خسته نباشی -

 .مهيار بـ*ـوسـهای به پيشونی هستی آورد

 .سالم خانم خوشگلم. ممنون -

 .احسان دستهاش رو روی سـ*ـينهش قفل کرده بود

 !خوش اومدید آقامهيار -

مهيار لبخندی زد و دستش رو بهسمت احسان دراز کرد. احسان بعد از کمی 

 .تعلل دست مهيار رو فشرد

 .منون احسانجانم -

همه روی مبلها نشستن. بهسمت آشپزخونه رفتم و چای داخل قوری رو روونهی 

 استکانها کردم. از پشت اپن

احسان رو که اخم غليظی روی پيشونيش نشسته بود و به مهيار نگاه ميکرد صدا 

 زدم. با عصبانيتی که توی

 :نگاهش مشهود بود بهسمتم اومد و آروم گفت

 چی ميگی؟ -

 .ينی چای رو تعارف کنس -

 :دستی توی موهاش کشيد و گفت

 ...من بهت گفتم فقط به هستی بگو بياد. اونوقت -

 :لبم رو به دندون گرفتم و با خجالتزدگی گفتم

خدای من! این حرفا چيه ميزنی؟ چطور ميتونستم هستی رو بدون شوهرش  -

 دعوت کنم؟!حرفا ميزنيا! خجالت

 !بکش احسان

و سينی چای رو از روی اوپن برداشت و جلوی مهمونها اخمش غليظتر شد 
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 گرفت. سری به نشانهی تأسف تکون

دادم و از رفتارهای احسان متعجب شدم. هيچ کدوم از رفتارهاش مناسب نبود. 

 واقعاً چطور هستی به چنين شخصی

 ميگه خوشاخالق و عاقل؟

ه و بهسمت مهيار کشام تقریباً آماده بود. به کمک هستی ميز رو آماده کردیم و ر

 با خوشرویی تموم مشغول

 :صحبت با احسان بود و احسان فقط با جوابهای کوتاه باهاش صحبت ميکرد گفتم

 .بفرمایيد! شام حاضره -

 !خيلی زحمت کشيدید مبيناخانم -
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 .این حرفا چيه آقامهيار! اینجا هم مثل خونه خودتونه -

عنی اگه یه وقت من رو بزنی من پا ميشم آره مهيار! اینجا خونهی دوم منه. ی -

 .ميام اینجا

 !من غلط بکنم چنين کاری بکنم خانمجان -

هستی چشمکی سمت مهيار زد و مهيار لبخندی به چهرهش پاشيد. احسان فکش 

 رو روی هم سایيد و خواست

 :حرفی بزنه که پيشدستی کردم و گفتم

 .احسانجانم شما هم بيا دیگه -

انم اضافه شده به اسمش متعجب شده بود حرفش رو خورد و احسان که از لفظ ج

 از روی مبل بلند شد و با مهيار
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بهسمت ميز ناهارخوری رفتن. آخرین دیس برنج زعفرونی رو هم روی ميز 

 .گذاشتم و کنار احسان نشستم

 .تو رو خدا بفرمایيد. هستيجان برای آقامهيار برنج بکش -

مهيار گرفت. شام توی سکوت خورده  هستی تشکر کرد و دیس برنج رو سمت

 شد. فقط صدای قاشق و

 .چنگالهایی که با بشقاب تماس پيدا ميکردند مياومد

 .هستی: مبيناجون عالی بود! دستت درد نکنه

 .نوش جانت. تو که چيزی هم نخوردی -

 .خوردم. ممنون -

 :مهيار که با دستمال دور دهنش رو پاک ميکرد گفت

 .رد نکنهعالی بود. دستتون د -

 .فکر نميکنم به خوشمزگی دستپخت هستيجان بوده باشه -

 .مهيار لبخندی زد و دستش رو دور شونههای هستی حـ*ـلقه کرد

 .ممنونم. همهچيز خوب بود -

 .نوش جانتون -

 :احسان طبق عادت ليوان آبی پشت غذاش خورد که هستی گفت

 .داداش گلم دست شما هم درد نکنه -

 .و روی ميز گذاشت و لبخندش پررنگ شداحسان ليوان آب ر

 .خواهش ميکنم. نوش جانت -

 .مهيار ظرفهای روی ميز رو جمع کرد و رو روی اپن گذاشت

 :آرنجم رو به پهلوی احسان زدم و آروم گفتم

 !مهمونت باید ظرفا رو جمع کنه؟! یه کمکی هم بدی بد نيست -
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 :همونطور گفتنگاهش که هنوز زوم هستی بود رو برنداشت و 

 .باشه -

 :ظرفها رو جمع کردم و از مهيار تشکر کردم. هستی گفت

 .مهيار نميتونه یه جا بشينه؛ حتماً باید یه کاری انجام بده -

 :رو به احسان گفتم

 !عزیزم. ميز شطرنجت رو بيار با آقامهيار بازی کنين حوصلهشون سر نره -

 .احسان سری تکون داد و سمت اتاق رفت

روی مبلها نشست و با ژست مخصوص به خودش پاهاش رو روی هم مهيار 

 گذاشت و لبخند از روی لبش کنار

 .نرفت

 :احسان صفحه شطرنج رو آورد و با کنایه گفت

 حاال ميدونی مهرهی پياده رو کجا بذاری یا نه؟ -

 .مهيار دستش رو از روی پشتی مبل برداشت و کمی بهسمت جلو خم شد

 .روش سيسيلی ماتت کنم نه؛ اما ميتونم با -

احسان پوزخندی زد و شروع به بازی کردن. به کمک هستی ظرفها رو شستيم 

 خشک کردیم و ميوهها رو داخل

 .ظرف چيدم

 !مبينا! اینجا رو نگاه -

 .نگاهی به چهرهی متفکر هر دو انداختم و خندهی کوتاهی زدم
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 .یه جوری رفتن تو حس که انگار واسه قهرمانی بازی ميکنن -

 .االن وقتشه بری روی هر دوشون رو کم کنی -

 .نه بابا چيکارشون داری. بذار بازیشون رو بکنن -

هستی سر تکون داد و کنار مهيار نشست. ظرف ميوه رو برداشتم و کنار احسان 

 نشستم. به صفحه شطرنج نگاه

 نکردم. مهيار یه رخ و یه پياده جلو بود. سری تکون دادم و به حرکت وزیر احسا

 نگاه کردم. حرکت اشتباهش باعث

شد که مهيار وزیرش رو آچمز کنه. احسان با عصبانيت به صفحه مهره نگاه کرد 

 و مهرهی پيادهش رو روند که

مهيار با حرکت قشنگی با وزیر احسان رو مات کرد. احسان که متعجبانه به 

 شاهش خيره شده بود، دستی توی

 .موهاش کشيد و پوف کالفهای کشيد

 .ار دستش که روی زانوش بود رو باال آوردمهي

 .بازی خوبی بود -
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 .احسان ناچاراً دستش رو گرفت و سری تکون داد

 :برای عوض کردن جو لبخندی زدم و گفتم

 !به مناسبت این برد بفرمایيد ميوه -

 .مهيار لبخندی زد و احسان با بيخيالی به پشتی مبل تکيه داد

که به چنگال وصل شده بود بهسمت مهيار گرفت و هستی تيکهای از سيب رو 
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 مهيار با حس شوقی تشکری کرد و

 .تيکهی سيب رو داخل دهنش گذاشت

 به ساعت روی دیوار نگاه کردم. وای خدای من چطور یادم رفته بود؟

عذرخواهی کردم و از روی مبل بلند شدم. وضو گرفتم و داخل اتاق شدم. مقنعه 

 م وو چادر گلدارم رو سر کرد

 .قامت بستم

 .بهسمت سالن رفتم. مهيار با شوق مشغول تعریف بود

اوایل نامزدیمون بود. بابارضا هنوز اجازه نميدادن که من و هستی همدیگه رو  -

 ببينيم. یه شب خيلی دلم براش

تنگ شده بود، به قدری که دیگه تحمل نداشتم. زنگ زدم خونهشون، مادرش 

 برداشت و گفت که هستی اینجا

يست. توی دلم گفتم مطمئناً برای اینکه سر من رو شيره بمالن اینطور ميگن. به ن

 موبایل هستی زنگ زدم که

جواب نداد. ساعت یازده شب بود. شبيه گانگسترا رفتم دم خونهشون. محلهشون 

 خلوت خلوت بود. بهزور خودم رو از

 .دیوار باال کشيدم و پریدم داخل خونهشون

شستم. هستی با شوق به حرفهای مهيار گوش ميداد و روی مبل کنار احسان ن

 احسان با اخمهای در هم کشيده

 .به مهيار نگاه ميکرد

 خب؟ -

 :مهيار که نگاه کنجکاوم رو دید ادامه داد

آروم قدم برميداشتم؛ اما کفشم صدا ميداد. باورتون نميشه! کفشام رو درآوردم  -
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 و همونطور با جوراب خودم رو

رهی اتاق هستی. دوتا ضربهی کوتاه به پنجرهش زدم، چشمام رسوندم پشت پنج

 رو بستم و شروع کردم به

 .شعرخوندن

 بُگذار

 من بيشتر دوستت بِدارَم

 بيشتر عاشقَت باشم

 !بيشتر بخواهَمَت

 بُگذار
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 من بيشتر در آغـ*ـوشَت بگيرم

 بيشتر ببوسَمت

 .بيشتر ببينَمَت

 بُگذار

 !ميميرَدمن باشم که هر لحظه برایَت 

 !کارهای سخت را بُگذار برای مَردِ داستان

 !تو کمی زنانه بخَندی و حضرتِ عشق باشی کافيست

چشمتون روز بد نبينه! چشمام رو که باز کردم فقط یه سيبيل دیدم و یه شکم! 

 چنان جيغی زدم که پرندههای روی

خورد درخت از خواب پریدن و شروع کردن به بال زدن. بعد هم یه چيز محکم 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 315 صفحه  

 

 تو سرم. برگشتم دیدم مامان

 :طاهرهست. با جارو دور حياط دنبالم ميکرد و ميگفت

ای ذليل نشی پسر! حاال دیگه کارت به جایی رسيده که ميای پشت پنجره اتاق  -

 دختر من؟ براش شعرای مورددار

ميخونی؟ميخوای بـ*ـوسش کنی؟ ذليل نشی پسر! فکر کردی از خارج اومدی 

 واد ميتونیهر کار دلت ميخ

بکنی؟ از اون طرف هم بابارضا پشت پيراهنم رو گرفت و مثل جوجه من رو 

 !انداخت بيرون؛ ولی عجب شبی بودا

من و هستی از شدت خنده دلمون رو گرفته بودیم و ميخندیدم. مهيار هم 

 باهامون همراه شده بود که حرف احسان

 .ساکتمون کرد

 ز اینکه ولش کنی و در بری یا بعدش؟اونوقت این ماجرا برميگرده به قبل ا -

 :با لحن اعتراضآميزی رو بهسمت احسان غریدم

 !احسان -

احسان کالفه دستی توی موهاش کشيد و از روی مبل بلند شد. نگاهی به هستی 

 انداختم که نگران به مهيار نگاه

ميکرد و مهياری که پوزخندی گوشه لبش بود. سرم رو پایين انداخته بودم لحن 

 خواهانهای به خودم گرفتم وعذر

 :رو بهسمتشون گفتم

 !ببخشيد تو رو خدا احسان منظوری نداره. این روزا یهکم حالش خوب نيست -

 :مهيار لبخندی زد و گفت

 .مشکلی نيست. خودتون رو ناراحت نکنيد -
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بعد هم دستش رو دور شونهی هستی که با ناراحتی به زمين خيره شده بود 

 :حـ*ـلقه کرد و گفت

 خانم خوشگله دیروقته. اجازه ميدید رفع زحمت کنيم؟ -

 :هستی با تعلل گفت
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 !آره باید دنبال ماهک هم بریم -

 .مهيار سری تکون داد و از روی مبل بلند شد

 !خيلی لطف کردید مبيناخانم. همهچيز عالی بود -

 !ببخشيد اگه چيزی کم بود -

 !اختيار دارید همهچيز عالی بود -

رو صدا کردم که اومد و کنارم ایستاد. مهيار دستش رو سمت احسان  احسان

 .دراز کرد

 !ممنون احسانجان، شب خوبی بود -

 !خواهش ميکنم -

 .از هستی هم خداحافظی کردم و تا دم در بدرقهشون کردم

در رو بستم و ظرفهای روی ميز رو جمع کردم. احسان روی مبل نشسته بود، از 

 رو کمیداخل آشپزخونه صدام 

 .باالتر بردم

خيلی کارت زشت بود. اونا امشب خونه ما مهمون بودن! اونوقت تو باید گذشته  -

 رو به روشون بياری؟
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پشت سرم رو نگاه کردم و با جای خالی احسان روبهرو شدم. پوف کشيدهای 

 کشيدم و ظرفها رو داخل کابينت

 !گذاشتم

اد می رقصيد. بهسمت بالکن در بالکن باز بود و پردهی جلوی اون توی دست ب

 .رفتم و پردهی جلوش رو کنار زدم

احسان دو تا دستهاش رو روی لبهی حصار بالکن گذاشته بود و به روبهروش 

 .خيره شده بود

شنل بافتنيم رو روی شونههام انداختم و کاپشن احسان رو روی دستم انداختم. 

 داخل بالکن شدم و کاپشن رو روی

 .ده نگاهم کردشونهش گذاشتم که بهتز

 !هوا سرده، سرما ميخوری -

 !ميخوام تنها باشم -

بيتوجه به حرفش کنارش ایستادم و به ستارههای چشمکزن چشم دوختم. فندک 

 اتمی اصلش رو از جيب

شلوارش بيرون آورد و نخ سيگاری از پاکت سيگار بيرون کشيد و بين لبهاش 

 گذاشت و آتيشی زیر اون روشن

 .کرد

 .فيـلتـ*ـر سيگار زد و دود حاصل از اون رو با فوت بيرون دادپک عميقی به 

 :همونطور که به روبه رو خيره بودم گفتم

 دوستش داری نه؟ -

 .بهسمتم برگشت، ابروهاش به هم نزدیک شده بودن و توی هم گره خورده بودن
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 چی ميگی؟ -

 .سرتق توی چشمهاش زل زدم

 هستی رو ميگم. دوستش داری آره؟ -

 !مزخرف نگو -

رفتار امشبت، نگاههای مداومت به اون، دليل اینکه از مهيار متنفری، توجه  -

 زیادت به هستی، اون روز صبح که

بين مـسـ*ـتی و هشياری اون رو صدا زدی و ازش خواستی که کنارت بمونه و 

 از پيشت نره! البد اون شب هم

فراموش کنی اون رو. بهخاطر هستی مـسـ*ـت کرده بودی آره؟ بهخاطر اینکه 

 بهخاطر اینکه تو رو ترک کرده و به

 !خواستگاریت جواب رد داده و با مهيار ازدواج کرده عصبی بودی؟

چشمهاش بيش از حد قرمز شده بودند، رگ گردنش متورم شده بود و اخمهاش 

 بيش از قبل توی هم گره خورده

اعث ش بلند بود که ببودن. با نفرت هرچه تمومتر توی صورتم غرید. اونقدر صدا

 شد چشمهام رو ببندم و گوشهام

 .رو با دست بگيرم

 !خفه شو عوضی! خفه شو -

اشکهام از روی گونهم سر خوردند. دیگه نميتونستم جلوی بغضم رو بگيرم، 

 نميتونستم جلوی حرفهام رو هم

بگيرم. نميدونم چم شده بود؛ ولی این رو هم ميدونستم که اگه ساکت باشم 

 .ميميرم
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چرا خفه شم؟ تو یه احمقی که هنوز هم داری بهش فکر ميکنی! چرا نميخوای  -

 بفهمی که اون ازدواج کرده،

اون شوهر داره و داره با همسرش توی آرامش زندگی ميکنه! اون دو تا عاشق 

 همن احسان! این رو توی کلهی

 !پوکت فرو کن! تو نميتونی بهش فکر کنی

 !گفتم اون دهن کثيفيت رو ببند -

ميدونی هر دفعه که بهش فکر ميکنی داری گـ ـناه ميکنی؟ تو باید فراموشش  -

 !کنی. به خودت بيا

گوشم صدای سوتی داد و سمت چپ صورتم سوخت. دستم رو سمت صورتم که 

 بهسمت دیگهای پرت شده بود

بردم و جای سيلی رو لمس کردم! دیگه تحمل این وضع رو نداشتم. اشکهام 

 م ميریختن وبيامان روی صورت

حال خوبی نداشتم. شبيه دیوونهها سمت چمدون رفتم و تموم لباسهام رو داخلش 

 ریختم. گریه امانم رو بریده بود

و حالهی تاری جلوی چشمهام رو گرفته بود. با حرص اشکهام رو پس زدم و 

 آخرین تيکهی لباسم رو هم داخل

پایين آوردم که چمدون پرت کردم! چمدون بزرگ و سنگين رو از روی تخت 

 درش باز شد و همهی لباسها بيرون

ریخت. عاجزانه روی زمين نشستم و سرم رو بين دو دستهام گرفتم. زانوهایم رو 

 توی شکمم فرو دادم و اشکهام

رو با پشت دست پاک کردم. وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم قفل کردم. به 

 تختم هجوم بردم و بيامان گریه
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 .کردم
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يدونم چند ساعتی بود که توی اون وضعيت بودم و گریه ميکردم. سرم از نم

 شدت درد رو به انفجار بود، به قدری

سنگين شده بود که بهسختی خودم رو از تخت جدا کردم. چشمهام سياهی 

 ميرفت و بهزور باز ميشدن. کيفم رو

ردم. از روی پاتختی برداشتم و ورقهای از قرص مسکن رو از داخلش بيرون آو

 قرصی داخل دهنم گذاشتم و بهزور

پایين دادم. ورقهی قرص رو داخل کيفم گذاشتم که چشمم به پاکت سفيدرنگی 

 خورد. با یادآوری امروز پاکت رو از

داخل کيف بيرون آوردم و زیروروش کردم. در پاکت رو باز کردم و نامهی 

 داخلش رو بيرون کشيدم. کلمات نامه رو

 .و با هر کلمهش اشک ریختمآروم و شمرده خوندم 

 هم یمهم ترین اتفاقاتِ زندگ»

 به وقتش اگر اتفاق نيفتد

 !مزهاش را از دست ميدهد

 مثالً همين من

 را« تو»

 درست در همين لحظه

 در همين حال
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 در همين فصل

 کسل کنندهام ميخواهم یکنارِ همين روزها

 یدانيم

 آمدنت

 سالها بعد هم اگر برایم رخ دهد،

 ن روزها دوستت نداشته باشم، نهنه اینکه آ

 قبول کن یول

 .انتظار زیادش آدم را خسته ميکند

 .که حيف ميشود این روزها حرف ميزنم یمن از احساس

ت که از دیدن صورت یکه باید کنارِ گوشت زمزمه کنم و کيف یاز دوست داشتن

 .با شنيدنش سرخ ميشود یوقت

 من نبودنت را هر روز

 خورم ويمثل یک بغض م

 .يترسم از هضم نبودنتم

 نيست یگالیها
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 یاما باید بدان

 بودنت یاینقدر دستنيافتن

 دارد مجابم ميکند به دست کشيدن از

 «!که پر است از نداشتنت یدوست داشتن
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نامه رو به کناری پرت کردم، اشکهام همچنان از چشمهام روی گونهم مينشست. 

 :با خودم زمزمه کردم

دم. نباید چنين اتفاقی بيفته! اون هر چی که باشه هنوز هم نه! نباید اجازه ب -

 همسر منه! حتی اگه توی قلبش جا

 .نداشته باشم، حتی اگه من رو بارها پس بزنه

 !اگه عشقی هم توی قلبمه باید پس بزنم، باید روی دلم پا بذارم، خدایا کمکم کن

*** 

 احسان

 سه بود و من هنوز نتونسته به ساعت رو ميزی روی پاتختی نگاه انداختم. ساعت

 بودم بخوابم. بيخوابی بدی به

کلهم زده بود. فکر و خيال امونم رو بریده بود و راحتم نميذاشت! مدام به 

 حرفهای مبينا فکر ميکردم و صورت

هستی جلوی چشمهام تداعی ميشد. حالم از این وضعيت کثيفی که واسهی خودم 

 درست کرده بودم به هم

ار نميکرد و پریشون بودم. کالفه روی تخت نشستم و دو دستم ميخورد. مغزم ک

 رو روی پاهام گذاشتم. سرم رو

توی سـ*ـينهم فرو کردم و افکارم رو پس زدم. سرم رو باال آوردم که چشمم به 

 چمدون افتاده کنار تخت افتاد که

لباسهاش بيرون ریخته بودند. چراغخواب رو روشن کردم و روی زمين کنار 

 نشستم با عصبانيت مشتی بهچمدون 

چمدون کوبيدم و موهام رو از توی پيشونيم کنار زدم. رفتارهای خودم هم برام 

 عجيب بودند. به عکس دونفرهی
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 .خودم و مبينا توی لباس عروسی خيره شدم

 چطور یهدفعه سروکلهت توی زندگيم پيدا شد و من آشفته رو آشفتهتر کردی؟

رون اومدم که المپ روشن اتاق مبينا توجهم رو گلوم خشک شده بود. از اتاق بي

 جلب کرد. آروم داخل اتاقش سرک

کشيدم. روی زمين پای سجاده نشسته بود و چادر روی سرش. زیر نور مهتاب 

 سفيدتر به نظر مياومد. از پای

 .سجاده بلند شد و دستهاش رو دو طرفش بلند کرد و قامت بست

 االن چه موقع نمازخوندنه؟ این دختره هم یه چيزیش ميشه ها! آخه

بهسمت آشپزخونه رفتم و بطری آب رو از داخل یخچال برداشتم و یه نفس سر 

 کشيدم. دلم بهشدت ضعف

ميرفت. در کابينت رو باز کردم و ظرف شکالت رو بيرون کشيدم. روی صندلی 

 توی آشپزخونه نشستم و اولين

کشيدم. چشمهام رو  شکالت کاکائویی رو داخل دهنم گذاشتم و نفس آسودهای

 .بسته بودم و توی فکر بودم

چشمهام رو باز کردم تا شکالت دیگهای توی دهنم بذارم که قيافهی متعجب 

 .مبينا رو زوم خودم دیدم
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از روی صندلی بلند شدم. چشمهام ميخ چشمهاش بود که توی سياهی شب برق 

 ميزدن. توی اون مقنعه و چادر

ته ده بود. به نظرم مبينا شبيه فرشتهها نبود، خود فرشسفيدرنگ شبيه فرشتهها ش
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 .بود

 : سری تکون دادم و با خودم زمزمه کردم

 !چی داری ميگی؟ چرت نگو -

 !بله؟ من که چيزی نگفتم؟ -

 .هان؟ هيچی... یعنی با تو نبودم -

 :نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

 خوبی؟ -

 آره، آره معلومه که خوبم. تو خوبی؟ -

 .و پایين انداختسرش ر

 .خوبم -

 ...مبينا من واقعاً نميدونم چطور شد. آخه تو من رو خيلی عصبی کردی -

 .مهم نيست -

 ...چرا مهمه یعنی -

 .گفتم که مهم نيست -

 !پس یعنی من رو بخشيدی؟ -

راهش رو کج کرد تا بره که جلوش رو گرفتم. به چشمهاش خيره شدم. سرش رو 

 .تپایين انداخت و چيزی نگف

 .ناراحتی رو ميتونستم از توی چشمهاش بخونم

 !من معذرت ميخوام -

 .خيلهخب. ميخوام برم بخوابم -

 .تو که داشتی نماز ميخوندی -

 .تموم شد -
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 !تا بهم نگی من رو بخشيدی ولت نميکنم -

با صندلهای روفرشی که پوشيده بود محکم به ساق پام ضربه زد که از درد 

 :م و گفتمچشمهام رو روی هم فشرد

 .من احسانم، پيغمبر نيستم که اشتباه نکنم -

 :سرتق توی چشمهام زل زد و گفت

 من هم خدا نيستم که ببخشم -
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این رو گفت و وارد اتاقش شد و در رو پشت سرش قفل کرد. هنوز شک حرفش 

 .بودم و سر جام خشکم زده بود

ختم و دستهام رو دو سری تکون دادم و با بيحوصلگی خودم رو روی تخت اندا

 .طرفم باز کردم

 !چه زندگی مزخرفی

*** 

 .با صدای آشنایی الی چشمهام رو باز کردم. صدای مبينا مياومد

 .احسان پاشو دیگه اعصابم رو خورد کردی. دو ساعته دارم صدات ميکنم -

لبخند مليحی زدم که باعث شد عصبيتر بشه و بالشت کنار تخت رو محکم توی 

 .صورتم بکوبه

 وحشی چيکار ميکنی؟ -

 .با تو نميشه به زبون خوش صحبت کرد. حتماً باید با زور باهات حرف زد -

وقتی دید که بيدار شدم، سرش رو سمت دیگهای چرخوند که باعث شد موهای 
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 موجدار و خرمایيرنگش توی هوا

پخش بشه. مچ دستش رو گرفتم و اون رو سمت خودم کشوندم. تعادلش رو از 

 و توی بـغـ*ـلم فروددست داد 

 .اومد

همچنان با لبخند بهش نگاه ميکردم. مشتهای بيجون و آرومش روی سـ*ـينهم 

 ميخورد و با جيغوداد ازم

ميخواست که ولش کنم. دستهای مشتکردهش رو توی دستهام گرفتم و به 

 .چشمهاش خيره شدم

 من رو بخشيدی؟ -

 !تو دیوونهای -

 آره یا نه؟ -

 .نه -

گذاشتم و اجازه ندادم که دیگه حرف بزنه. متعجب و شکزده بهم  لـ*ـبهام رو

 نگاه ميکرد. برای لحظهای از

 :شدت شک حرکتی نکرد و بعد خودش رو عقب کشيد و با فریاد غرید

 داری چه غلطی ميکنی؟ -

 .دارم زنم رو ميبـ*ـوسم -

 .نه من زن توئم و نه تو شوهر من -

 .رو ثابت ميکننفعال که شناسنامههامون خالف این  -

 :بهزور خودش رو باال کشيد و با فریاد گفت

 .شناسنامه یه تيکه کاغذه، اون قلبته که حکم رو صادر ميکنه -
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دستهام رو از دور مچ دستهاش باز کردم که با عصبانيت از اتاق بيرون رفت. 

 روی تخت نشستم و از توی آینه به

 !خودم نگاه کردم. احسان چه مرگت شده؟

آبی به دست و صورتم زدم و به صبحونهی چيدهشده روی ميز نگاه کردم. لقمهی 

 کوچيک نون و پنير رو بهزور

چای پایين دادم. مبينا چادرش رو سر کرده بود و داشت از در بيرون ميرفت که 

 :بلند گفتم

 .ميبرمت -

 !الزم نکرده -

 :این بار با تأکيد و بلندتر از دفعهی پيش گفتم

 .رمتگفتم ميب -

چيزی نگفت و با اخمهای در هم کشيده روی مبل نشست. فوری دکمههای 

 پيراهن یاسيرنگم رو بستم و

کتوشلوار مشکيرنگم رو تن کردم. موهام رو با سشوار بهسمت باال حالت دادم و 

 لپتاپم رو داخل کيفم گذاشتم و

 .روبهروی مبينا ایستادم

 .بریم -

 .أیيد تکون دادنگاهی بهم انداخت و سرش رو معنای ت

مبينا رو جلوی در بيمارستان پياده کردم و یهراست بهسمت شرکت حرکت 

 کردم. خانم محمدی هنوز نيومده بود. با

 :عصبانيت غریدم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 318 صفحه  

 

 !معلوم نيست کدوم گوری رفته -

که صدای بستهشدن در رو شنيدم. به پشت سرم نگاه کردم. خودش بود، با 

 .موهای بلوند و اون تيپ مسخرهش

 .ه اینجور تيپها برام جالب و جالب توجه نبوددیگ

 .سالم آقای ایرانی -

 االن موقع اومدن سر کاره خانم؟ -

 .ببخشيد ولی فکر ميکنم امروز شما زودتر تشریف آوردید -

 .به ساعت مچيم نگاه کردم، حق با اون بود

نيم ساعت زودتر اومده بودم. بيتوجه شونهای باال انداختم و موضعم رو حفظ 

 .کردم

 .بههرحال شما باید ساعت هفت و چهلوپنج دقيقه توی شرکت باشيد -

 .سری تکون داد و پشت ميزش نشست

پروندهی ساختمونی رو برام بيار! با خانم عبادی هم تماس بگير و یه جلسه  -

 برای ساعت چهار امروز هماهنگ

 .کن
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 .چشم -

 دیروز که من نبودم اتفاقی نيفتاد؟ -

 .لی هم با موبایلتون تماس گرفتم؛ اما خاموش بودچرا، خي -

 خب؟ -
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آقای صالحی تماس گرفتن، گفتن که ميخوان درمورد پروندهای که تازه روش  -

 کار ميکنيد سؤال بپرسن و

 !بدونن تا کجا پيش رفته

با یادآوری قراری که با خانم صحاف داشتم چشمهام رو روی هم فشار دادم و به 

 .خودم لعنت فرستادم

 !اکی اکی -

وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم. فوری شماره خانم صحاف رو از داخل 

 .گوشيم پيدا کردم و تماس گرفتم

 .بوق ميخورد؛ اما جواب نميداد

 .بردار دیگه -

 :صدای دخترخانمی توی گوشی پيچيد

 بله؟ -

 سالم دخترجون مادرت هست؟ -

 شما؟ -

 .ایرانی هستم -

 :شت گوشی مياومدصدای دختربچه از پ

 .مامان، یه آقایی باهات کار داره -

 .صدای زمخت و کلفتی توی گوشی پيچيد

 شما؟ -

سالم! من ایرانی، وکيل هستم. چند تا سؤال از خانم صحاف داشتم. ميخواستم  -

 ببينم امکانش هست که امروز

 بيام و مزاحمشون بشم؟
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 چی داری ميگی مرتيکه؟ با زن من چيکار داری؟ -

 «!حاال خر بيار و باقالی بار کن»کشيدهای کشيدم و گفتم  پوف

آقای محترم من وکيل هستم و دارم روی یه پرونده کار ميکنم و باید چندتا  -

 ...سؤال از خانم شما بپرسم

 :وسط حرفم پرید و با عصبانيت غرید

 .همين االن پاشو بيا ببينم چه شکری ميخوردی -
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 !يدآقای محترم، مودب باش -

 .همين االن پاشو بيا ببينم -

 .بسيار خب، شما آدرستون رو لطف کنيد -

 :آدرس رو داد و گوشی رو قطع کرد. به گوشی نگاهی انداختم و با خودم گفتم

 !بيفرهنگ -

و گوشی رو سر جاش گذاشتم. از روی صندلی بلند شدم و به خانم محمدی گفتم 

 «.من ميرم بيرون»

 .آدرس گفته شده رفتمسوار ماشينم شدم و سمت 

ساعت مچيم، عدد نه رو نشون ميداد. ماشين رو کنار دیوار پارک کردم و از 

 .ماشين پياده شدم

 .دستم رو روی زنگ فشار دادم

 کيه؟ -

 !ایرانی هستم -
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چند دقيقه بعد مردی قدبلند و هيکلی با پيراهن و شلوار خاکستری جلوی در 

 ظاهر شد. چشمهای درشت مشکی با

 .ای پرپشتی داشت و موهای کمپشتش چهرهش رو ترسناک کرده بودابروه

 .سالم -

 فرمایش؟ -

 .ایرانی هستم -

 !خب این رو شنيدم. بعدش؟ -

 .باید با خانومتون صحبت کنم -

 .یقهم توی مشتش جمع شد و تقریباً پاهام چند سانتی از زمين فاصله گرفت

 .این کارتون براتون بد تموم ميشه. من وکيلم -

 .ستش رو از یقهام جدا کرد و توی چشمهام خيره شدد

 چی ميخوای؟ -

 !چندتا سؤال از خانومتون دارم و بعدش رفع زحمت ميکنم -

 درمورد...؟ -

 .برادرشون -
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از جلوی در کنار رفت و با دست اشاره کرد که داخل برم. پام رو داخل خونه 

 گذاشتم که همون آقا از پلههای

فت. با مکث کوتاهی به دنبالش از راهپلهی تاریک و باریک باال روبهروش باال ر

 رفتم. روبهروی واحد سمت راستی
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ایستاد و من هم پشت سرش ایستادم. بهسمتم برگشت و اخمهای در هم 

 .کشيدهش رو بهم نشون داد

 !همينجا وایسا -

سری به نشونهی مثبت تکون دادم که دستگيرهی در رو پایين داد و وارد خونه 

 شد. چند ثانيه بعد هم در رو باز کرد

 :و با همون اخمهای چند لحظهی قبل گفت

 .بيا تو -

با چند تقه به در کفشهام رو جلوی در از پام بيرون آوردم و وارد شدم. خانم 

 تقریباً چهلسالهای چادر پوشيده بود و

و  وسط حال ایستاده بود. سالم آرومی داد و من هم با خوشرویی جوابش رو دادم

 با تعارفات همون آقا روی مبل

 .دونفره نشستم. آقا و خانومش روی کاناپهی روبهروی من نشستن

خونهی هفتادمتری کوچيکی که به نظر دوخوابه مياومد و آشپزخونه کوچيکی 

 داشت. خونه کامالً طرح سنتی داشت

و وسایل سنتی و قدیمی مثل سماور و ظروف مسی، روميزیهای ترمه،گالبپاشهای 

 رنجی و پشتيهای گردب

 .گوشهی خونه، نشوندهندهی سليقهی سنتی خونواده بود

 :همون آقا با اخمهای چند دقيقهی پيشش گفت

 .خب بگو -

من واقعاً عذر ميخوام که مزاحمتون شدم. فقط اگه اجازه بدید چندتا سؤال  -

 .داشتم

 خب؟ -
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 .سـ*ـينهای صاف کردم و شروع کردم

ف بودم. ایشون استاد من بودن و توی خيلی از من از شاگردای آقای صحا -

 مسائل بهم کمک کردن. بهجرئت

ميتونم بگم که اگه تالشا و کمکای ایشون نبود من هرگز یه وکيل نميشدم؛ اما 

 بعد از یه مدتی دیگه نتونستم با

ایشون تماس داشته باشم و دیگه خبری ازشون نداشتم تا اینکه االن با یه 

 واجه شدم که فقطپروندهی خيلی مهم م

آقای صحاف ميتونن گره از کار این پرونده باز کنن و مشکل رو پيدا کنن. اگه 

 ایشون رو پيدا نکنم و ازشون کمک

نگيرم یه نفر بيگـ ـناه سرش باالی چوبهی دار ميره و این وسط کسایی که 

 ميتونستن کمک کنن و اجتناب

 .کردن مقصرن

و اصالً نفهميدم که چطور این داستانسرایی به چشمهای کنجکاو هر دو نگاه کردم 

 .به ذهنم رسيد

 .به خانم صحاف نگاه کردم و مظلومانه ازش درخواست کردم
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خانم صحاف شما ميتونيد جون یه آدم بيگـ ـناه رو نجات بدید. ميدونيد با این  -

 کارتون چقدر دعای خير پشت

 سر خودتون و خونواده و بچههاتون هست؟

 :ف که گيج چشمهاش بين من و شوهرش در گردش بود گفتخانم صحا
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 ...چی بگم واال! آخه -

چشمم به قاب عکس روی دیوار نشونه رفت. دو دختر دوقلو با چشمهای مشکی 

 همرنگ چشمهای پدرشون و

موهای لَخت مشکيرنگ که جلوشون کيک تولد بود و کاله تولد روی سرشون 

 گذاشته بودن و با چشمهای

 .دوربين خيره نگاه کرده بودن درشتشون به

خانم صحاف شما خودتون بچه دارید. به بچههایی فکر کنيد که قراره بيپدر  -

 بشن، اون هم فقط بهخاطر یه گـ

 .ـناه نکرده

 :خانم صحاف سرش رو پایين انداخت و با تردید گفت

 .آخه محسن خيلی با ما تماس نميگيره -

تأجر دارن. احتماالً برای پرداخت پول متوجه شدم که ایشون یه خونه دست مس -

 مستأجر به حسابشون باهاشون در

 .تماسيد

 .محسن تموم پول مستاجر رو به ما واگذار کرده -

 .خواهش ميکنم اگه چيزی هست به من بگيد -

خانم صحاف سرش رو پایين انداخت و چيز دیگهای نگفت. منتظر بهش چشم 

 دوخته بودم که شوهر بداخالق و

 :سرش رو به معنی چيه تکون داد و بلند گفت بدعُنقش

 !شنيدی که گفت چيزی نميدونم. پس زحمت رو کم کن -

خانم صحاف لبش رو به دندون گرفت و خجالتزده به شوهرش نگاه کرد. موندن 

 .رو بيشتر از این جایز ندیدم
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نااميدانه کيفم رو از روی زمين برداشتم و با تشکر کوتاهی دستم رو روی 

 هی در گذاشتم که صدای خانمدستگير

 .صحاف سرم رو سمتش چرخوند

 .ما... ما فقط با ایميل باهم صحبت ميکنيم -

انگار که دنيا رو بهم داده بودن. به قدری خوشحال شده بودم که سرازپا 

 نميشناختم. با همون حس خوشحالی

 :توی صدام گفتم

 ميتونم آدرس ایميلشون رو داشته باشم؟ -

جه به اخمهای در هم کشيدهی شوهرش، لبخندی روی لبهاش خانم صحاف بيتو

 آورد و سرش رو به معنی مثبت

 .تکون داد و چند دقيقهی بعد آدرس نوشتهشده روی کاغذ رو به دستم داد
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خانم صحاف شما لطف خيلی بزرگی کردید. اميدوارم که خدا دوقلوهای نازتون  -

 .رو براتون نگه داره

 .سته باشم کاری انجام داده باشماميدوارم که تون -

 !حتما،ً حتماً شما کار بزرگی کردید -

با حس خوشحالی فراوان خداحافظی کردم و سوار ماشين شدم. مشت ناشی از 

 خوشحاليم رو روی فرمون کوبيدم

و ایولی به خودم گفتم. استارتی به ماشين زدم. صدای زنگ گوشيم دستم رو 

 هیسمت جيب کنار کتم کشوند. شمار
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 .مامان بود

 .سالم -

 سالم عزیزدلم. خوبی؟ -

 ممنون. شما خوبين؟ -

 قربونت برم! مبينا خوبه؟ -

 .آره خوبه -

 فدات بشم پسرم! امروز سرت شلوغه؟ -

 چطور مگه؟ -

بابات امروز بهخاطر یه قرارداد رفته شمال، ساعت دوازده هم مهد اميد تموم  -

 ميشه. ميتونی بری دنبالش؟

 .باشه ميرم -

 !قربونت برم! دستت درد نکنه -

 .خواهش ميکنم -

 .مزاحمت نباشم دیگه خداحافظ -

 .خداحافظ -

نگاهی به ساعت مچيم انداختم. ساعت ده و نيم بود. سری تکون دادم و پام رو 

 .روی گاز فشار دادم

*** 

 مبينا

 .بيتوجه به جيغ و گریههای دختر کوچولوی چشمدرشت، زخمش رو بخيه کردم

تشکر کرد. نگاهم رو به چشمهای خيس دختر کوچولوش انداختم که مادرش 

 لبهاش رو جمع کرد و رو بهسمتم
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 :گفت

 !خيلی بدی، ازت بدم مياد -

 :مادرش لب به دندون گرفت و با لحن توبيخگرایانهای گفت
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 !پگاه زشته! زود عذرخواهی کن -

. سمتش رفتم و دستهاش رو تو هم قفل کرد و سرش رو سمت دیگهای چرخوند

 دستم رو توی موهای لَختش فرو

 .بردم و کنارش نشستم

 .اما من خيلی ازت خوشم مياد -

 .دردم اومد -

 .ميدونم -

 پس چرا باز هم اون سوزن رو توی بازوم فرو کردی؟ مگه من پارچهم؟ -

چون اگه این کار رو نميکردم، زخمت باز ميموند و اونوقت ميکروبا وارد بدنت  -

 !و تو مریض ميشدی ميشدند

 .بهسمتم برگشت و چشمهای درشتش رو توی چشمهام خيره نگه داشت

 االن نميتونن برن توی بدنم؟ -

 .نه -

بـ*ـوسـهای روی موهاش نشوندم، لبخندی روی لبهام آوردم و به صورتش 

 پاشيدم. از کنارش بلند شدم که

 :گفت
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 !دوستت دارم -

 :سمتش برگشتم و گفتم

 !رممن هم دوست دا -

از اتاق بيرون اومدم. اشک گوشهی چشمم رو با پشت دستم پاک کردم. من 

 هيچوقت بچهدار نميشم. من قراره تا

ماه دیگه بميرم و حسرت یه زندگی خوب روی دلم سنگينی کنه! نميتونم... 

 نميتونم تحمل کنم که یه نفر فقط

ردم ميکبرای صاحبشدن تـ*ـنم بهم نزدیک ميشه. خدایا هيچوقت فکرش رو ن

 که اینقدر سخت باشه. هيچوقت

 .نميتونستم تصور کنم که اینقدر برام زجرآور باشه

یعنی قراره بميرم؟ یعنی راه »سرم رو به دیوار تکيه دادم و با خودم فکر کردم 

 دیگهای نيست؟ یعنی به همين راحتی

باید از همهی آرزوهام دست بکشم؟ یعنی باید همهی چيزای خوبی رو که دارم 

 ارم و ازشون دل بکنم؟ یعنیبذ

زندگيم همينجا تموم ميشه؟ یعنی از مبينا فقط یه پسوند پرستار ميمونه که 

 هيچوقت عاشق نشده؟ که هيچوقت

 «حس خوب زندگی آرامشبخشی رو توی دلش احساس نکرده؟

 .با صدای آقای نصيری سرم رو سمتش چرخوندم

 !دفی آوردن، حالش خيلی بدهزود باشيد! یکی بياد اینجا کمک. یه بيمار تصا -
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نفهميدم که چطور خودم رو به آمبوالنس رسوندم. منتظر ایستادم تا در 

 آمبوالنس رو باز کنن و زیر لب دعا ميکردم

 .که اتفاق بدی براش نيفتاده باشه

قلبم بهشدت به سـ*ـينهم ميکوبيد و حال عجيبی داشتم. در آمبوالنس باز شد و 

 م برایبا چيزی که ميدید

لحظهای فکر کردم خوابم. به خودم القا ميکردم که این واقعی نيست. دستم رو 

 :جلوی دهانم گذاشتم و فریاد زدم

 !نه -

بيمار رو با تخت از داخل آمبوالنس بيرون آوردند. به احسان که با پریشونی و 

 حالت خلسهای به بيمار خوابيده روی

 :ی گفتمتخت زل زده بود نگاه کردم و با درموندگ

 چی شده احسان؟ -

سرش سمتم چرخيد. با دیدن من انگار که باور کرد اینها همه واقعيت دارند. 

 اشک گوشهی چشمش رو پاک کرد و

 :درمونده ناليد

 ...بدبخت شدم مبينا! اميد -

گریه امونش رو برید و دیگه اجازه نداد حرفش رو تموم کنه. اولين بار بود که 

 .دمچشمهای گریونش رو ميدی

گریهم گرفت و پردهی اشکی جلوی چشمهام ظاهر شد. لجوجانه اشکم رو کنار 

 زدم و گفتم من االن یه پرستارم و

 .باید بهش کمک کنم

 :کنارهی تخت رو گرفتم و به آقای نصيری گفتم
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 !فوری دکتر معنوی رو خبر کنيد. زود باشيد -

سی بهسمتمون اومد و سری تکون داد و با عجله از اونجا دور شد. خانمدکتر عبا

 :گفت

 چی شده؟ -

 .تصادف بوده -

آقای زارعی که مسئول آمبوالنس بود، شروع به توضيحدادن کرد. سرم رو تکون 

 .دادم تا نشنوم

 . ...ضربه به سرش خورده. فشارش پایينه و سطح هشياریش -

 :خانم دکتر بعد از معاینهی کوتاهی فوراً گفت

 !منتقلش کنيد اتاق عمل -

روی سرم آوار شد و زمزمههای زیر لب احسان که از اميد ميخواست زنده  دنيا

 بمونه و قوی باشه حالم رو بدتر

 .ميکرد

چهرهی بانمک و آروم اميد زیر اونهمه خون هنوز هم زیبا بود. موهای فرفریش 

 خونی شده بود؛ اما چشمهای

فرو  درشتش معلوم نبود. برای لحظهای تموم صحنههایی که توی بـغـ*ـلم

 ميرفت، لحظهای که باهم شطرنج
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بازی ميکردیم، همه و همه از جلوی چشمهام مثل فيلم سينمایی رژه رفتن و این 

 بار من بودم که زیر لب زمزمه
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 :کردم

 !اميد قوی باش -

تخت بهسمت اتاق عمل بـرده ميشد و دیگه اجازه ندادند که احسان وارد اتاق 

 بشه. لحظهی آخر چهرهی احسان

رو دیدم که دستش رو باال آورده بود. موهاش پریشون بود و چشمهاش خيس 

 !اشک

 .مبينا کمکش کن -

درِ بستهشده اجازهی صحبت دیگهای نداد و این بار من بودم که اشک چشمهام 

 پایين اومده بود و فقط خدا رو صدا

با  .ميکردم. اتاق عمل آماده شده بود که آقای دکتر لباسپوشيده وارد اتاق شد

 دیدن آقای دکتر نفس آسودهای

کشيدم و انگار که دنيا رو بهم هدیه داده بودن. آقای دکتر نگاهی بهم انداخت و 

 فوری سمت خانمدکتر نگاه کرد و

ازش گزارش خواست و بعد از توضيحات خانمدکتر سری تکون داد و دستورات 

 .الزم رو داد

ونسردی خودتون رو حفظ مطمئناً عمل خيلی سختيه! خواهش ميکنم همه خ -

 کنيد. ضربهی مغزی بوده؛ پس

امکان رفتن مریض توی کما خيلی باالست و اگه از کما بيرون نياد اونوقته که 

 ...مرگ مغزی

دیگه نميخواستم بشنوم، دستهام رو روی گوشهام گذاشتم. دیگه نگران پنهونکردن 

 .اشکهام هم نبودم

 .چشمهام رو به چشمهای آقای دکتر دوختم
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 .خانم رفيعی شما ميتونيد برید -

سری به معنی تشکر تکون دادم و فوری از اتاق عمل بيرون رفتم. لباسهام رو 

 درآوردم و به دیوار تکيه زدم. من یه

پرستار ترسوام که حتی نميتونه جون عزیزترین فردش رو نجات بده؛ پس من به 

 !چه دردی ميخورم؟

یهم شدت پيدا کرد. نااميدانه روی دیوار دوباره اشکهام از گونهم سر خورد و گر

 سر خوردم و سرم رو بين دستهام

 !گرفتم و فشار دادم. خدایا خودت کمکش کن! خدایا فقط از تو ميخوام

از اتاق عمل بيرون اومدم. احسان روی صندليهای انتظار نشسته بود و سرش 

 کامالً توی سـ*ـينهش فرو رفته بود

ته بود. کنارش نشستم که فوری بهسمتم و با دستهاش پشت سرش رو گرف

 .برگشت

 چی شده؟ چرا اومدی بيرون؟ -

 .اشک ریختهشده روی گونهم رو پاک کردم و خجالتزده سرم رو پایين انداختم

 ...نتونستم تحمل کنم که شکمش شکافته ميشه و مغزش -

گریهم شدت پيدا کرد که دستهای احسان دور شونهم حـ*ـلقه بست و من رو 

 .*غـ*ـوشش جا دادتوی آ

 .همهش تقصير من بود -
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از آ*غـ*ـوشش جدا شدم و به نيمرخ بينقصش نگاه کردم. چشمهای عسليش 
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 بهخاطر اشکهای بيامانش

 .روشنتر شده بودند

اگه زودتر خودم رو اون طرف خيابون ميرسوندم، باعجله بهسمتم نميدوید که  -

 !اون ازخدابيخبر بهش بزنه

 :یدبا عصبانيت غر

 .اگه اون مرتيکه رو گير بيارم زندهش نميذارم -

 .دستم رو روی پاش گذاشتم

 !آروم باش -

چطور؟ چطور ازم ميخوای آروم باشم؟ برادر بيچارهم روی تخت بيمارستان  -

 !خوابيده زیر تيغ جراحی

همونلحظه آقایی با لباس فرم پليس باالی سر احسان ایستاد. احسان سرش رو 

 :جناب سروان گفتباال آورد که 

 .باید چندتا سؤال بپرسم -

احسان سری به نشونهی تأیيد تکون داد و به دنبال جناب سروان سمت ایستگاه 

 .پرستاری رفتند

سرم رو به دیوار تکيه دادم و با یادآوری خاله و عمو اشکم پایين اومد و توی دلم 

 :گفتم

 چطور به خاله بگيم؟ -

 مبينا! چی شده؟ -

 .از کردم و به چهرهی پر از تشویش فاطمه نگاه کردمچشمهام رو ب

تو اون لحظه نياز داشتم به کسی که آروم و بيصدا کنارش اشک بریزم. با دیدن 

 اشکهای آرومم کنارم نشست و
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دستهاش رو باز کرد و من توی دستهاش جا گرفتم. دستهاش روی تيغهی کمرم 

 باالوپایين ميشد. من رو از

و بهسمت اتاق پرستارا کشوند. ليوان آبی به دستم داد و روی صندلی بلند کرد 

 .به چهرهی پر از نگرانيم خيره شد

 شوهرت رو دیدم که داشت با جناب سروان صحبت ميکرد، کی تصادف کرده؟ -

 .برادر احسان -

 وای خدای من! االن توی اتاق عمله؟ -

 .آره، دکتر معنوی عملش ميکنه -

 اوضاعش... اوضاعش خوبه؟ -

م رو به نشونهی منفی چپوراست تکون دادم و این بار با صدا گریه کردم و سر

 .صورتم رو توی دستهام گرفتم

فاطمه که روی صندلی روبهروم نشسته بود، دستش رو روی پام گذاشت و ازم 

 .خواست که آروم باشم

 .آب ته ليوان رو سر کشيدم و از روی صندلی بلند شدم. دیگه باید ميرفتم

 .ب نيست. یهکم استراحت کنحالت خو -
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 .نميتونم، باید برم -

 :از اتاق پرستارا بيرون اومدم که احسان رو دیدم. با تردید گفتم

 عمو و خاله ميدونن؟ -

 .سرش رو بهسمت منفی تکون داد
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 .بهتره بهشون بگی -

 !مامانم دق ميکنه -

 .اون حقشه که االن کنار پسرش باشه -

 :سری تکون داد و گفت

ميرم دنبالش. فقط تو حواست به اميد هست دیگه؟ تو رو خدا اگه اتفاقی افتاد  -

 !خبرم کن

 .باشه -

بهسرعت از جلوی چشمهام دور شد و به انتهای سالن رسيد. به ساعت روی 

 دیوار نگاه کردم، یه ساعتی بود که از

، معمل ميگذشت و من هنوز جرئت نکرده بودم که وارد اتاق عمل بشم. ميترسيد

 ميترسيدم از اتفاقی که نباید

ميافتاد. قرآن جيبيم رو از داخل کيفم بيرون آوردم و روی صندليهای انتظار به 

 انتظار نشستم. نميدونم چقدر

زمان گذشته بود که با صدای جيغی از جام پریدم و با دیدن خاله که پریشون و 

 هراسون به این سمت مياومد بار

 .دیگه گریهم گرفت

بچهم، اميدم! مامان اومده، الهی بميرم نبينم روی تخت بيمارستانی! الهی  خدایا! -

 !مامانت پيشمرگت بشه

داد ميزد و گریه ميکرد. پرستارها سمتش هجوم بردن؛ اما حریفش نميشدن. از 

 روی صندلی بلند شدم، قرآن رو

بوسيدم و روی صندلی کنارم گذاشتم و بهسمتش دویدم. خاله رو توی 

 گرفتم که با گریه تویآ*غـ*ـوشم 
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 .آ*غـ*ـوشم جا گرفت

مبينا، دیدی بدبخت شدم؟! دیدی چه به سر دُردونهم اومد؟ ای خدا چيکار  -

 کنم؟ اگه بالیی سرش بياد من

 .ميميرم

اشکهام بيصدا روی شونهش ميچکيد و دستم آروم روی تيغهی کمرش باالوپایين 

 .ميشد

به احسان که بيصدا و گيج به  دستش رو گرفتم و آروم روی صندلی نشوندمش.

 :ما نگاه ميکرد، نگاه کردم و گفتم

 .یه ليوان آب بيار -

 :گيج نگاهی بهم کرد و دوباره نگاهش رو به خاله دوخت و گفت

 .آهان... آب... باشه -
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و سریع ازمون فاصله گرفت. پرستارها دیگه رفته بودن و سالن خالی شده بود. 

 و دستهاشجلوی پای خاله نشستم 

رو توی دستهام گرفتم. بيقراری ميکرد و سرش رو به چپوراست تکون ميداد و 

 .زیر لب خدا رو صدا ميزد

 .خالهجون قربونت برم! آروم باش -

تو رو خدا مبينا تو دیگه به من نگو آروم باش!ازم نخواه که آروم باشم. آخه  -

 چطور ميتونم آروم باشم؟

 .سـ*ـينهش کوبيددستش رو بلند کرد و محکم به 
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 .به خدا سـ*ـينهم ميسوزه. جيگرم کبابه واسه بچهم -

دستش رو محکم گرفتم و آرومتر از هميشه اشک ریختم. احسان با ليوان آب 

 کنارم ایستاد و ليوان آب رو به دستم

 .داد. کنار خاله نشستم و ليوان آب رو به دهانش نزدیک کردم

 .یهکم آب بخور خالهجون -

رو خورد و دوباره با صدا گریه کرد. از بس گریه کرده بود صداش کمی از آب 

 گرفته بود و نای حرفزدن نداشت. به

احسان که کنار دیوار ایستاده و پای راستش رو به دیوار تکيه داده و به زمين 

 صاف بيمارستان خيره شده بود، نگاه

ه سعی کرد ککردم. خاله از روی صندلی بلند شد و پشت در اتاق عمل ایستاد و 

 از بين در

داخل رو ببينه. بعد از اینکه کامالً نااميد شد به عقب برگشت و وسط راه ایستاد. 

 سرش رو با دست گرفت و قبل از

اینکه زمين بخوره بهسمتش دویدم و گرفتمش. احسان کنارم نشست و با نگرانی 

 :به چشمهام خيره شد که گفتم

 .بهتره بلندش کنيم ببریمش روی تخت -

احسان زیر بـغـ*ـلش رو گرفت و بلندش کرد. بهسمت تخت یکی از اتاقها 

 اشاره کردم که احسان خاله رو با

احتياط روی تخت گذاشت. چشمهای عسلی خاله بسته بود و مژههای بلندش 

 روی هم نشسته بودن. گوشی

پزشکيم رو روی سـ*ـينهش گذاشتم و بعد از گرفتن فشار و چککردن نبضش، 

 وصل کردم و سرمی براش
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دستهای سرد و یخزدهش رو توی دستهام گرفتم. احسان ناراحت و سردرگم بهم 

 .خيره شده بود

 حالش خوبه؟ -

 .به چشمهاش نگاه کردم و سعی کردم که لبخندی روی لبهام بيارم

 .آره فقط فشارش افتاده. فشار عصبی زیادی رو تحمل کرده -

. دنبالش رفتم. چندقدمیِ اتاق عمل احسان سری تکون داد و بيرون از اتاق رفت

 بودیم که آقای دکتر و خانمدکتر

 :عباسی از اتاق بيرون اومدند. بهسمت آقای دکتر رفتم و عاجزانه پرسيدم

 آقای دکتر عمل چی شد؟ -

 .نگاهش بين من و احسان چرخيد و روی صورت احسان موند

 شما چه نسبتی با بيمار دارید؟ -
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 :ر پایين داد و گفتآب دهنش رو بهزو

 .برادرشم -

 :آقای دکتر سری تکون داد و رو به احسان گفت

 .توی اتاقم باهم حرف ميزنيم -

پاهام سست شد و قلبم برای ثانيهای از تپيدن ایستاد. ذهنم رو از فکرهای بد دور 

 کردم و اشک چکيده روی گونهم

ه بهروم خيره بودم کرو پاک کردم که آقای دکتر بيتوجه از کنارم رد شد. به رو

 .صداش باعث شد به عقب برگردم
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 .خانم رفيعی -

 بله؟ -

 .شما هم بياید اتاقم -

 .چشم -

 .به احسان نگاه کردم که دستی توی موهاش کشيده بود و کالفه بهم نگاه ميکرد

 ...مبينا اگه اتفاقی براش افتاده باشه -

 :دستم رو روی لبهاش گذاشتم و گفتم

 .اون خوب ميشههيس چيزی نگو!  -

احسان ازم فاصله گرفت و بهسمت دیگهای رفت و من هم به دنبالش بهطرف 

 .اتاق آقای دکتر رفتيم

 :منشيش با دیدن من لبخندی زد و گفت

 .همراه بيمار اول برن داخل -

 :بهسمت ميز منشی رفتم و گفتم

 ميشه من هم برم داخل؟ -

 .آقای دکتر گفتن فقط همراه مریض -

 .راهشون هستممن هم هم -

سری تکون داد و همراه احسان وارد اتاق آقای دکتر شدیم. آقای دکتر روی 

 صندلی چرمش نشسته بود و عينک

طبیِ روی بينيش جذابترش کرده بود. با دست اشاره کرد و ما هر دو روی 

 صندلی نشستيم. با نگاهش بهم فهموند

نداختم که از روی صندليش که اجازه نداده بودم وارد اتاق بشی. سرم رو پایين ا

 بلند شد و روی صندلی روبهرومون
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نشست. آب داخل پارچ روی ميز رو روانهی ليوان کرد و روبهروی احسان 

 گذاشت. احسان سکوت رو شکست و با

 :صدای پر از تردیدش گفت

 آقای دکتر برادرم خوب ميشه؟ عملش چطور پيش رفت؟ -
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 :و گفتآقای دکتر به پشتی مبل تکيه زد 

برادر شما بهخاطر ضربهای که به سرش خورده خونریزی داخلی کرده و بهتره  -

 که بگم ضربهمغزی شده. ما تا حد

خيلی زیادی تونستيم که لختههای خون داخل جمجمهش رو خارج کنيم؛ اما 

 احتمال اینکه دوباره خونریزی داشته

 .براش انجام بدیمباشه خيلی زیاده و در اون صورت ما نميتونيم دیگه کاری 

با هر جملهی آقای دکتر ضربان قلب من باالتر ميرفت و دستهای نشسته روی 

 .پاهای احسان بيشتر ميلرزیدن

 :آقای دکتر کمی بهسمت جلو خم شد و گفت

 !فقط باید منتظر بمونيم تا بهوش بيان -

تو رو خدا هر کاری که از دستتون برمياد براش انجام بدید! ازتون خواهش  -

 !ميکنم

ما تموم سعی خودمون رو کردیم. از اینجا به بعدش رو فقط باید به خدا توکل  -

 کرد و از خدا خواست که بهوش

 .بياد
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 :احسان با عصبانيت از روی صندلی بلند شد و فریاد زد

معلوم هست چی داری ميگی؟ پس شماها اینجا چيکارهاید؟ چرا به داد برادرم  -

 نميرسيد؟

ای ایرانی! ما هر کاری که از دستمون برميومده برای برادرتون آروم باشيد آق -

 .انجام دادیم

 :احسان عصبيتر از قبل فریاد زد

هرچی بخوابيد بهتون ميدم، هر چقدر که پول نياز داشته باشيد به حسابتون  -

 .ميریزم، فقط نجاتش بدید

 !آقای ایرانی خواهش ميکنم آروم باشيد -

داده بود. دستهاش ميلرزید و چشمهاش بيش از حد احسان کنترلش رو از دست 

 .قرمز شده بود

 ...پس شما چه غلطی ميکنيد -

 .ایستادم و دست احسان رو گرفتم و به چشمهای قرمزش خيره شدم

 !احسان، احسان به من نگاه کن -

دستش رو از دستم خارج کرد و با عصبانيت سمتم برگشت. به چشمهای 

 :عسليش چشم دوختم و گفتم

 .بهخاطر اميد آروم باش -

نفسش رو با صدا بيرون داد و از کنارم رد شد. در اتاق رو محکم به هم کوبيد. 

 :خجالتزده روی مبل نشستم و گفتم

 .من واقعاً معذرت ميخوام. اون االن توی موقعيت بدیه -

 !من موقعيتش رو درک ميکنم. فقط االن تنها چيزی که درک نميکنم تویی -

آوردم و به چهرهی در هم کشيدهش نگاه کردم. از چيزی ناراحت  سرم رو باال
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 بود و این توی چهرهش کامالً

 .مشخص بود
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 بله؟ -

 بهم بگو ببينم وظيفهی تو چيه؟ -

 :متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

تو پرستار شدی برای چی؟ مگه نه اینکه پرستار شدی تا جون آدما رو نجات  -

 !بدی؟

 .ن انداختم. از خجالت جرئت نداشتم که بهش نگاه کنمسرم رو پایي

یه پرستار وظيفهش رو ميدونه و به وظيفهش درست عمل ميکنه. اونوقت تو  -

 توی اتاق عمل باید اونقدر از

خودت ضعف نشون بدی؟ ميدونی که اگه یه اشتباه کوچيک انجام ميدادی جون 

 یه آدم رو توی خطر مينداختی؟

 یر دست توئه و یه خونواده چشم انتظار مریضشون؟متوجهی که یه آدم ز

اشکم دراومده بود؛ اما به هر نحوی که بود از پایين اومدن اشکم جلوگيری کردم. 

 آروم سرم رو باال آورم و با حس

 :خجالت گفتم

 !متأسفم -

احساس تأسف برای من کافی نيست. فعالً اگه توبيخت نميکنم بهخاطر اینه که  -

 .ی نيستیتوی موقعيت خوب
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ميدونم که با مریض یه نسبتی داری. برادرت که نميتونه باشه؛ چون فاميلتون 

 شبيه هم نيست. بههرحال مهم

 .نيست، اگه چيز مهمی باشه حتماً خودت بهم ميگی

 ...ایشون -

 .ميون حرفم پرید

 !شما دیگه ميتونی بری -

 .سری تکون دادم، تشکر کردم و از اتاق خارج شدم

بخش آی.سی.یو منتقل کرده بودن. اجازهی مالقات به کسی نميدادن، اميد رو به 

 فقط من تونستم وارد آی.سی.یو

 .بشم. با دیدنش بين اونهمه دستگاه ضربان قلبم روی هزار رفت

دستم روی قلبم نشست و اشکم روی گونهم چکيد. دیگه خبری از اون موهای 

 فرفری و خوشگلش نبود، دیگه اون

اقش مشخص نبود، دیگه اون صدای ناز و پر از شيطنتش چشمهای مشکی و بر

 نمياومد. کنارش رفتم و دست

 .سفيد و تپلوش رو توی دستم گرفتم و بـ*ـوسـهای روی اون کاشتم

اميدجان تو رو خدا بيدار شو! ما همه منتظرتيم. من، داداش احسان، مامانت،  -

 همه ميخوایم که یه بار دیگه

 .ينيمچشمای ناز و خوشگلت رو بب
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اشکهام روی دستش چکيد و به بدن بيجونش خيره شدم. فقط صدای تيکتيک 
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 دستگاهها بود که سکوت رو

ميشکست. وضعيتش رو چک کردم و وارد ليست کردم. نگاه دیگهای بهش 

 انداختم و از اتاق خارج شدم. احسان با

 .چشمهایی منتظر بهم چشم دوخت

 حالش چطور بود؟ -

 .خص نيست. باید منتظر بمونيمهنوز چيزی مش -

 ميشه برم ببينمش؟ -

 فعالً اجازه نميدن کسی داخل بشه. حال خاله چطوره؟ -

 .هنوز بهوش نيومده -

 راستی چرا عمو نيومد؟ -

 .برای یه قرارداد کاری رفته شمال. آیدا هم با امير رفته جنوب -

 نميخوای بهشون بگی؟ -

 .نميدونم چطور بهشون بگم -

 .ایين انداختم و دستش رو گرفتمسرم رو پ

 .موقعيت سختيه. اميدوارم که همهچيز خوب بشه -

بغض توی گلوش اجازه نداد که حرف دیگهای بزنه. فقط سرش رو به نشونهی 

 .تأیيد تکون داد و به زمين خيره شد

بهسمت اتاق رفتم و به خاله که هنوز روی تخت دراز کشيده بود نگاه کردم. 

 ه اتفاقاتی پيشکنارش نشستم و ب

اومده فکر کردم. فقط زیر لب خدا رو صدا ميزدم؛ چون هيچکس بهجز اون 

 .نميتونست کمکمون کنه

خاله آروم الی پلکهاش رو باز کرد و با دیدن من دوباره اشکهاش سرازیر شد. 
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 :دستش رو گرفتم و گفتم

 خوبی خالهجون؟ -

 .سرش گذاشت با دست دیگهش اشک چکيدهش رو پاک کرد و دستش رو روی

سرمش دیگه تموم شده بود. با پنبه الکلی سوزن سرم رو از داخل رگش بيرون 

 :آوردم که گفت

 عمل تموم شد؟ -

سرم رو به نشونهی مثبت تکون دادم که بهزور خودش رو باال کشيد و منتظر به 

 .چشمهام زل زد

 چی... چی شد؟ -

 !هنوز بهوش نيومده -

رفت و بازوم رو محکم چسبيد. زیر  از تخت پایين اومد که سرش گيج

 بـغـ*ـلش رو گرفتم و روی تخت

 .نشوندمش
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 .نباید بلند بشی خالهجون -

 :محکم سرش رو توی دستش گرفت و گفت

 .سرم گيج ميره -

 :روی تخت خوابوندمش و گفتم

 .چند لحظه اینجا دراز بکش االن ميام -

اله و به اتاق برگشتم؛ اما خ بهسرعت سمت بوفه رفتم و آبميوهای براش گرفتم
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 روی تخت نبود. بهطرف آی.سی.یو

رفتم که دیدم پریشون روی صندليهای انتظار نشسته. کنارش نشستم و آبميوهی 

 .رو سمتش گرفتم

 !فشارتون پایينه. یهکم از این بخورید -

 :دستم رو پس زد و همونطور که گریه ميکرد گفت

 .نميتونم -

گرفت و نی رو داخلش فرو کرد و به لبهای خاله  احسان آبميوه رو از دستم

 نزدیک کرد. خاله چند قلوپ از

 .آبميوه رو خورد و با دست اشاره کرد که دیگه نميتونم

 :خاله رو به احسان گفت

 به بابات زنگ زدی؟ -

 :احسان سری تکون داد و گفت

ه. دیگه برساحتماالً تا یه ساعت « همين االن راه ميفتم ميام تهران.»آره. گفت  -

 به امير هم زنگ زدم. اون هم

 .گفت که بليط ميگيره و خودش رو ميرسونه

 .خاله سرش رو به دیوار تکيه داد و آروم اشک ریخت

 :صدای یکی از پرستارا اومد که گفت

 .خانم رفيعی تشریف بيارید. مریض اتاق دویست حالش بد شده -

 .دماز خاله عذرخواهی کردم و خودم رو به اتاق رسون

*** 

 :خانم عسگری با عصبانيت وارد شد و غرید

 !این چه وضعشه؟ اینجا بيمارستانه، اینهمه همراه برای یه بيمار؟ -
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 :رو بهسمت من که با بيخيالی نگاهش ميکردم فریاد زد

خانم رفيعی شما اینجا چيکارهاید؟! اگه نميتونيد به اوضاع بيمارستان رسيدگی  -

 .کنيد ميتونيد استعفا بدید

 .نگاهم رو ازش برگردوندم و به احسان چشم دوختم
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 .بهتره خاله رو ببری خونه، طفلک از ظهر تلف شد اینجا -

 :خاله سریع گفت

 .نه من نميتونم اميد رو تنها بذارم -

خالهجون من بهتون قول ميدم که هر چيزی شد بهتون زنگ بزنم. شما االن  -

 فقط نياز به استراحت دارید. من

 .نارش هستمک

 .آناهيتا جلو اومد و دستهای خاله رو توی دستهاش گرفت

 .زنعمو من ميمونم -

 :آیدا که همچنان گریه ميکرد خودش رو توی بغـ*ـل خاله انداخت و گفت

 .من پيش داداشم ميمونم -

 .عمو آیدا رو از بغـ*ـل خاله بيرون کشيد و توی بـغـ*ـلش جا داد

حاضر تنها کسی که ميتونه به اميد کمک کنه مبينا راست ميگه. در حال  -

 .مبيناست. بهتره همه بریم خونه

نگاه متشکری به عمو انداختم که در جواب لبخندی بهم پاشيد. حرف عمو برای 

 همهی اهل خانه حکم سند رو
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 .داشت و دیگه کسی مخالفتی نکرد

 :خاله بهم گفت

 .دارممبينا تو رو خدا هر چی شد خبرم کن، من تا صبح بي -

چشم خالهجون شما فقط استراحت کنيد. اميد اگه بهوش بياد و شما رو  -

 .اینطوری ببينه حالش بدتر ميشه

 .خاله سری تکون داد و لبخند تلخی زد

آیدا و آناهيتا و امير ازم خداحافظی کردن. عمو از اینکه قرار بود پيش اميد بمونم 

 ازم تشکر کرد و در آخر احسان

 .و بهم دوختنگاه غمانگيزش ر

 .ممنونم -

 .اميد هم مثل برادر نداشتمه. هيچ فرقی نميکنه -

 چی ميخوری برات بگيرم؟ -

 :فکری کردم و گفتم

 .هـ*ـوس همبرگر کردم -

 دوغ یا نوشابه؟ -

 .دوغ -

 !باشه، فعال -
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 .بهسالمت -

با چشم رفتن احسان رو نگاه ميکردم. دیگه همهی اتفاقات شب گذشته رو 
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 وش کرده بودم. االن احسانی روفرام

 .جلوم ميدیدم که به کمک نياز داره

 .عقبگرد کردم و سمت آی.سی.یو رفتم که آقای حسنی از آی.سی.یو بيرون اومد

 !اقای حسنی -

 بله؟ -

 وضعيت بيمار چطوره؟ -

 .هنوز تغييری نکرده -

 .سرم رو به نشونهی فهميدن باالوپایين کردم و لبخند متشکری بهش زدم

به ساعت نگاه کردم، شيفت فاطمه هنوز تموم نشده بود. سمت ایستگاه پرستاری 

 رفتم که با دیدن من لبخند

 .خستهای زد

 .امروز باید روز سختی بوده باشه -

سرم رو به نشونهی مثبت باالوپایين کردم. روی صندلی داخل ایستگاه پرستاری 

 نشستم. فاطمه از داخل فالسک

 .و با قندون روی ميز جلوم گذاشت دوتا ليوان چای ریخت

 .ليوان گرم چای رو توی دستم گرفتم و بخار حاصل از اون رو بو کشيدم

 .االن فقط یه چای ميتونه حالم رو خوب کنه -

فاطمه لبخندی بهم زد و قندون رو بهسمتم گرفت. قندی بين لبهام گذاشتم و 

 .پشتش چایی خوردم

 خانم رفيعی شما اینجایيد؟ -

 .صندلی بلند شدم و به چهرهی متعجبش نگاه کردم از روی

 ...چيزی شده آقای دکتر؟ اميد -
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 !نه آخه فکر کردم رفتيد خونه -

 :نفس آسودهای کشيدم و گفتم

 .نه امشب پيش اميد ميمونم -

 آهان. شام خوردید؟ -

 ...نه قراره -

 .صدای احسان اومد و چند ثانيه بعد هم چهرهش پيدا شد

 .من خریدم -
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نایلون داخل دستش رو باال آورد و بهم نشون داد. لبخندی زدم و تشکری زیر 

 .لب گفتم

 .آقای دکتر سری تکون داد، شب بهخيری گفت و رفت

همراه با احسان توی سالن انتظار نشستيم. احسان همبرگر رو از داخل نایلون 

 بيرون آورد و به دستم داد. عجيب

ه اگه یه ثانيهی دیگه بگذره از گرسنگی تلف گرسنه بودم و احساس ميکردم ک

 .ميشم

همبرگر رو از دستش گرفتم و با شوق بهش نگاه کردم. گازی به همبرگر زدم و 

 تازه یادم به احسان افتاد. بهزور

 :لقمهم رو پایين دادم و گفتم

 خودت چی؟ -

 :خندهش گرفت و گفت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 351 صفحه  

 

ه عادت کردم هميشه برای خودم هم خریدم؛ ولی نتونستم تنهایی بخورم. دیگ -

 یه نفر باشه تا با اون غذام رو

 .بخورم

 .لبخندی از ذوق زدم و با همدیگه غذامون رو خوردیم

 !مبينا -

 بله؟ -

 .من خيلی ميترسم -

 از چی؟ -

 ...از اینکه اتفاقی برای اميد بيفته. اونوقت من -

 احسان اتفاقی برای اميد نميفته؛ باشه؟ -

گاه کردم. خستگی از صورتش نمایان بود و نگرانی به چهرهی پر از تشویشش ن

 اجازه نميداد که لحظهای به

 .استراحت فکر کنه

 بهتر نيست یهکم بخوابی و به چيزای خوب فکر کنی؟ -

 .ممنون که االن کنارمی -

توی عسلی چشمهاش غرق شدم وقتی که ازم تشکر کرد. انگار دنيا توی دستهام 

 بود و خدا بهم لطف بزرگی

 .بود کرده

 ميخواهی یهکم آروم بشی؟ -

سرش رو به نشونهی مثبت تکون داد که قرآن جيبيم رو از داخل جيب رو پوشم 

 .بيرون آوردم و به دستش دادم

 !فقط یه آیه ازش بخون، اونوقت آروم ميشی -
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 .نگاه متعجبی بهم انداخت و بعد به قرآن توی دستش نگاه کرد
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 .لد باشمآخه... آخه فکر نميکنم ب -

بيخيال! تو مثالً وکيلی، بيشتر درسای شما عربيه. مگه ميشه بلد نباشی عربی  -

 بخونی؟

 .دستش رو روی جلد قرآن کشيد و صفحهای باز کرد

 .باید کمکم کنی -

 .حتماً -

 .شروع به خوندن کرد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم -

 ...یاایها الذین امنو اوفو ُاحُلَتْ

 .و به کلمه اشاره کردمکمی بهش نزدیک شدم 

 اُحِلَتْ  -

 .سری تکون داد و ادامهی آیه رو خوند

*** 

 احسان

حس عجيبی داشتم، حسی که تابهحال تجربه نکرده بودم. انگار دیگه من نبودم. 

 انگار نه انگار همون احسان چند

روز پيشم که تا خرخره خورده بود و مـسـ*ـت کرده بود. اشکی از گوشهی 

 مد و قبل از اینکه مبيناچشمم پایين او
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 .اون رو ببينه پاکش کردم

با خودم گفتم چطور ممکنه خدا کسی مثل من رو ببخشه؟چطور ميتونم اميد 

 داشته باشم که منه گناهکار رو

 ببخشه؟ اصالً چرا دارم این آیهها رو ميخونم؟ مگه نه اینکه من یه گناهکارم؟

و سر مبينا رو دیدم که چيزی رو روی شونهم حس کردم. سرم رو چرخوندم 

 آروم روی شونهم نشسته بود. چيزی

درون قلبم شکل گرفته بود. احساس ميکردم که به این دختر خيلی مدیونم. 

 احساس ميکردم به این دختر خيلی

بد کردم. احساس ميکردم که این دختر برای من زیادیه. احساس ميکردم که 

 .آیندهش بهخاطر من تباه شده

 .گذاشتم و آروم نوازش کردم و سرم رو به دیوار تکيه دادم سرش رو روی پام

*** 

با صدای چيزی الی چشمهام رو باز کردم. سر مبينا روی پام نبود. کشوقوسی به 

 .بدنم دادم و خميازهای کشيدم

گردنم حسابی درد گرفته بود. کاپشن مبينا روی شونههام کشيده شده بود. کاپشن 

 رو برداشتم و به ساعت مچيم

نگاه کردم. ساعت سه صبح بود. بهسمت ایستگاه پرستاری رفتم که خانومی روی 

 .صندلی بود

 !ببخشيد -
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 .سرش رو باال آورد و با دیدن من لبخند احمقانهای روی لبش آورد

 بله؟ -

 خانم رفيعی کجان؟ -

 .دیدم که داشتن ميرفتن سمت نمازخونه -

مت نمازخونه رفتم. از الی در سری به نشونهی فهميدن تکون دادم و بهس

 دیدمش که چادر سفيدی سر کرده بود و

 !نماز ميخوند. هنوز هم نميفهمم چرا این موقع شب نماز ميخونه

بهسمت ایستگاه پرستاری رفتم و به همون خانم گفتم که هر وقت مبينا رو دید 

 .بهش بگه من رفتم خونه

وخ ميکرد. دستهام رو به هوای زمستونی خيلی سرد بود و تا استخوانهام رس

 .بازوهام ماليدم تا گرمم بشه

دستهام رو با نفسم گرم کردم تا به ماشين رسيدم. فوری سوار ماشين شدم و 

 استارت زدم. از پنجره به بيرون خيره

 .شدم. هنوز هم صحنهی تصادف اميد جلوی چشمهام ظاهر ميشد

نگ مدرسهشون سمت دیگهی خيابون جلوی مدرسهش ایستاده بودم. تازه ز

 .خورده بود

از خيابون رد شدم و خودم رو به بلوار وسط خيابون رسوندم. اميد با دیدنم دست 

 :تکون داد و بلند صدام کرد

 !داداش احسان -

دستی براش تکون دادم، ماشينی با سرعت از خيابون رد ميشد و اميد فقط به من 

 نگاه ميکرد. با ذوق فریاد ميزد

 :و ميگفت
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 .الن ميامداداش ا -

فریاد زدم که وایستا من خودم ميام؛ اما بيتوجه به حرفم با ذوق از خيابون عبور 

 کرد. نميدونم چی شد، نميدونم

کی این اتفاق افتاد، فقط بهسمتش دویدم؛ اما هر چی ميدویدم بهش نميرسيدم. 

 جاده کش اومده بود و پاهای من

غرق خون شده بود و هرچی  ضعيف شده بودن. باالخره باالی سرش رسيدم. اميد

 صداش ميکردم جوابم رو

نميداد. صداهای اطراف رو نميشينيدم. همهچيز و همهکس برام بيمعنی شده بود 

 و این فقط صدای اميد بود که

توی گوشم ميپيچيد که صدام ميکرد. با فریاد صداش زدم؛ اما واکنشی نشون داد. 

 نميدونم چقدر طول کشيد تا

ا برام مثل یه قرن گذشت. حاال فقط خودم رو مقصر ميدونم و آمبوالنس بياد؛ ام

 ...اگه... اگه اتفاقی بيفته

 .سرم رو روی فرمون گذاشتم و اشک ریختم. عصبی مشتی به فرمون کوبوندم

 !اَه! اَه! اَه -

در خونه رو باز کردم. خونه تاریک تاریک بود. بطری آب رو از داخل یخچال 

 .شيدمبيرون آوردم و یهنفس سر ک

بهسمت اتاق رفتم. به چهرهی پریشونم از داخل آینه نگاهی انداختم و پوزخندی 

 به خودم زدم. هنوز لکههای خون

اميد لحظهای که توی آ*غـ*ـوشم گرفته بودمش روی پيراهنم بود. دوشی 

 گرفتم و پيراهنم رو عوض کردم که
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شستم و تکتک لباسها رو نگاهم به چمدون باز روی زمين خيره موند. روی زمين ن

 از چمدون بيرون آوردم و

 .داخل کمد گذاشتم. زیپ چمدون رو بستم و گوشهی اتاق گذاشتم

خسته و با حس سنگينی روی تخت دراز کشيدم. به سقف سفيد خيره شدم و 

 فقط به اميد فکر کردم، روزایی که

ی کمرم نقش اسب رو براش بازی ميکردم و اون مجبورم ميکرد کل خونه رو رو

 سوارش کنم و گاهياوقات هم

 .براش یورتمه برم

روزایی که باهم پلياستيشن بازی ميکردیم و هميشه اون برنده ميشد. روزایی که 

 ازم باج ميگرفت و من مجبور

بودم برای اینکه من رو لو نده که عکسای هستی رو الی کتابم نگه ميدارم، هر 

 هفته شهربازی ببرمش و براش

اشک گوشهی چشمم رو پاک کردم و عکسش رو از داخل گوشيم پيتزا بخرم. 

 .بوسيدم

*** 

اميد آروم و بيصدا توی دل خاک جا گرفته بود. لحظهی آخر چهرهش مظلومتر 

 از هربار بود. انگار که فقط آروم

خوابيده بود. انگار مثل روزهایی که نميخواست به مهد کودک بره خودش رو به 

 خاکخواب زده بود. اولين بيل 

روی صورتش ریخته شد و صدای جيغ و فریادها باال رفت. مامان خودش رو به 

 :اميد نزدیک کرد و فریاد زد
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 .نه روی بچهم خاک نریزین -

بهسمت مامان رفتم و شونهش رو گرفتم. فریادها و جيغهای بيامانش تمومی 

 نداشت و حرفهاش دلم رو آتيش

 .ميکشيد

منم. پاشو چشمات رو باز کن، ببين من رو. اميد  اميد پاشو مامان. پاشو نگاه کن -

 اگه چشمهات رو باز نکنی مامان

دق ميکنه. مامانت بدون تو ميميره. ای خدا حاال بدون اميدم چيکار کنم؟ اميدم 

 ...از دستم رفت. اميدم رفت

آخرین بيل خاک روی قبرش ریخته شد و هجوم افراد برای تسليت به سراغمون 

 سهای فرواومدن. توی حس خل

رفته بودم. مامان، بابا، مبينا، آیدا، امير، آناهيتا و در آخر هستی بهم نزدیک شد. 

 همه بهسمتم مياومدن. خودم رو

 .عقب کشيدم. مامان روسری مشکياش رو جلو کشيد و توی چشمهام زل زد

 .تو بچهم رو ازم گرفتی -

 ی روی پيشونيمروی زمين افتادم و دستهام رو تکيهگاه بدنم کردم. عرق سرد

 نشسته بود و از ترس به خودم

 .ميلرزیدم

 :بابا بهم نزدیک شد و گفت

 .تو دیگه پسر من نيستی -

 .آیدا با چشمهای گریون بهم خيره شد

 .ازت بدم مياد -
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 .امير و آناهيتا که توی آغـ*ـوش هم گریه ميکردن بهسمتم اومدن

 .تو واقعاً خجالتآوری -

 .ا اشک ميریختمبينا آروم و بيصد

 .تو هميشه همينجور بودی، هميشه یه موجود نفرتانگيز بودی -

 .هستی توی صورتم خم شد و سيلی محکمی به صورتم زد

*** 

با وحشت از جام پریدم و به اطرافم نگاه کردم. داخل اتاقم بودم و روی تخت 

 دراز کشيده بودم. عرق سرد روی

بم که بيامان به سـ*ـينهم ميکوبيد پيشونيم رو پاک کردم و دستم رو روی قل

 گذاشتم. نفس آسودهای کشيدم و

خدا رو شکر کردم که همهش فقط یه کابوس وحشتناک بوده. به ساعت رو 

 ميزی نگاه کردم. ساعت هشت صبح

 .بود. دستی توی موهام کشيدم و سمت آشپزخونه رفتم

 !مبينا، مبينا -

 .لی نگاه کردمروی صندلی داخل آشپزخونه نشستم و به ميز خا

 :غرغرکنان گفتم

 چرا هنوز صبحونه آماده نکردی؟ هنوز خوابی؟ -

سرم رو روی ميز گذاشتم و خميازهی عميقی کشيدم. نيم ساعتی گذشت تا ذهنم 

 از خواب بيدار بشه و یادم بياد که

دیشب مبينا توی بيمارستان باالی سر اميد مونده. فوری چند لقمه داخل دهنم 

 عت خودم رو بهگذاشتم و بهسر
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 .بيمارستان رسوندم

*** 

 مبينا

هنوز اميد چشمهاش رو باز نکرده بود. پلکهاش آروم و بيحس روی هم گذاشته 

 شده بود. موهای فرفریش از ته

 .تراشيده شده بود و لولهی باریکی از دهنش تا دستگاه وصل شده بود

 .فتمرروی صندلی کنارش نشستم و دستهای سفيد و تپلوش رو توی دست گ

 وضعيتش رو چک کردی؟ -

 .از روی صندلی بلند شدم و سرم رو به معنی بله تکون دادم

 .بله -

ليست وصلشده به تخت رو به دست آقای دکتر دادم. نگاهی بهش انداخت و 

 .کنارم ایستاد

 .وضعيتش تغييری نکرده -
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اری ه کساعتش گذشته، اگه همينطوری پيش بره... دکتر نميش۷۳ساعت ۳۴از  -

 براش انجام داد؟

 .فعالً فقط تنها کاری که ميشه کرد اینه که از خدا کمک بخواهيم -

 یعنی باید منتظر معجزه باشيم؟ -

 .معجزه نه، باید اميدوار بود -

 به لطف خدا؟ -
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 .آره -

 ...اما آخه اون خيلی بچهست. هنوز معنی زندگی رو نفهميده، زوده واسه اینکه -

 ؟معنی زندگی چيه -

 بله؟ -

معنی زندگی از نظر من یعنی زندگی که پر از عشق باشه، چشيدن طعم عشق،  -

 تو چی؟ از نظر تو معنی زندگی

 چيه؟

 کمی فکر کردم، واقعاً معنی زندگی چيه؟

 .به نظر من زندگی پر از آرامش ميتونه معنيش باشه -

 .لبخندی به چهرهم پاشيد و به اميد نگاه کرد

 د؟پاکت به دستت رسي -

پاکت؟ از کدوم پاکت حرف ميزنه؟ با یادآوری چند شب پيش مضطرب و هول 

 :گفتم

 !آهان! آره آره -

 خب... نظرتون چيه؟ یعنی بهش فکر کردید؟ -

نگاهم رو خجالتزده پایين انداختم. ایکاش ميتونستم توی صورتش نگاه کنم و با 

 عصبانيت بغرم، بگم که چطور

م متأهل چنين پيشنهادی بدی؛ اما انگار زبانم به خودت جرئت دادی به یه خانو

 داخل دهنم قفل شده بود و توانایی

 .حرف زدن نداشتم

 ...آقای دکتر االن -

اوه آره، من واقعاً عذر ميخوام. االن موقعيت مناسبی نيست؛ ولی متأسفانه خيلی  -
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 !صبور نيستم

 .نگاهش روی صورتم سنگينی ميکرد

ی. دوست دارم تنها جوابی که ميشنوم فقط مثبت بهتره که خوب فکرات رو بکن -

 !باشه

 .باید بهش ميگفتم

 ...آقای دکتر -
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تا اومدم چيزی بگم رفته بود. کالفه سری تکون دادم و به زمين خيره شدم. 

 !خدایا چيکار کنم؟ کمکم کن

از در خارج شدم. خاله رو دیدم که با آقای دکتر صحبت ميکرد. همين که 

 :برخورد کرد گفت نگاهش بهم

 مبينا عزیزم تو اینجایی؟ -

 .لبخندی به لبم آوردم و بهسمتشون رفتم

 سالم خالهجون، خوبی؟ -

 .ممنون عزیزم، چشمات خيلی قرمز شده. برو خونه استراحت کن -

 .من خوبم. االن هم شيفتمه، باید بيمارستان بمونم -

 :اقای دکتر بهم نگاه کرد و گفت

ميتونين امروز رو مرخصی بگيرین؛ چون اینجوری زیاد هم  اگه خيلی خستهاید -

 نميتونين به بيمارا رسيدگی

 .کنين
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 !خيلی ممنونم -

 .بيا اتاقم تا برگهی مرخصيت رو امضا کنم -

 .لبخندی از روی رضایت زدم و به چهرهی بينقصش خيره شدم

 :خاله دستهام رو توی دستهاش گرفت و ملتمسانه گفت

م من باید اميد رو ببينم. دیشب حتی یه لحظه هم نتونستم مبينا قربونت بش -

 پلک روی هم بذارم. من ميخوام

 !پسرم رو ببينم. تو رو خدا بهشون بگو بذارن برم

نگاه عاجزانهای سمت آقای دکتر انداختم که دستهاش رو توی جيب روپوش 

 :سفيدرنگش فرو داد و گفت

 !بسيار خب، فقط ده دقيقه -

 :اه کرد و گفتبعد هم به من نگ

 .خانم رفيعی ده دقيقه بيشتر طول نکشه -

 !چشم، ممنون از لطفتون -

 .آقای دکتر سری تکون داد و ازمون فاصله گرفت

 :خاله من رو به خودش نزدیک کرد و گفت

 قربون عروس گلم بشم، ميتونم برم داخل؟ -

 .حتماً! ولی قبلش باید لباس رزم بپوشيد -

شاداب شده بود و لبخند از روی لبش کنار  چهرهش بهخاطر دیدن پسرش

 نميرفت. از ته دل از خدا خواستم که

 !هرچی زودتر حال اميد خوب بشه

204 
 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 363 صفحه  

 

 

لباس مخصوص اتاق آی.سی.یو رو به خاله پوشوندم. در آخر نگاه پر از اميدی 

 بهش انداختم و اون خوشحال از

 .اینکه قراره پسرش رو ببينه راهی آی.سی.یو شد

 .دليهای انتظار نشسته بودم و گوشيم رو چک کردمروی صن

 .خسته نباشيد -

 .سرم رو باال آوردم که با دیدن احسان لبخند ناخودآگاهی روی لبهام نشست

 .ممنونم -

 .ليوان چای رو دستم داد و کنارم نشست

 .دیشب خيلی اذیت شدی -

 .دیشب واسهی همهمون شب سختی بود -

 نکرده؟ اوهوم. هنوز وضعيتش تغييری -

 .سرم رو به نشونهی منفی تکون دادم و ليوان گرم چای رو به لبهام رسوندم

 .تو برو استراحت کن. من امروز پيشش ميمونم -

 کارت چی ميشه؟ -

 .تو زنگ ميزنی به هستی و ازش مرخصی ميگيری -

 :قيافهی حقبهجانبی به خودم گرفتم و گفتم

 چرا خودت زنگ نميزنی؟ -

 .ای بار چهارم این خبر بد رو به کسی بدمچون نميخوام بر -

سرم رو به نشونهی فهميدن تکون دادم که خاله از در بيرون اومد. اوضاع مناسبی 

 نداشت و چشمهاش از بس که

گریه کرده بود قرمز شده و پف داشت. بهسمتش رفتم و زیر بـغـ*ـلش رو 
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 .گرفتم

 :لبخند تلخی زد و گفت

 .ت برات بد نشهسر ده دقيقه اومدم که یه وق -

 ...خاله -

 .برو استراحت کن عزیزم -

 .خاله رو روی صندلی نشوندم و کنارش نشستم

دستهاش رو روی زانوهاش ميماليد و از خدا کمک ميخواست. کمکم اشکهاش 

 سرازیر شد و سرش رو به دیوار

 !تکيه داد، انگار که دیدن پسرش توی اون وضعيت براش خيلی سخت بوده
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نا دور پسرم پر از دستگاه بود، درست نميتونست نفس بکشه. موهاش رو از مبي -

 ته تراشيده بودن. اميدم برای اون

 !تخت هنوز خيلی کوچيکه

 .دستهاش رو محکم گرفتم و با دستمال داخل روپوشم اشکهاش رو پاک کردم

 .شما باید قوی باشين. اميد نباید شما رو اینجوری ببينه -

و از روی صندلی بلند شد، انگار که تحمل دیدن اشکهای احسان ناآروم شد 

 .مادرش رو نداشت

 .ليوان چای رو به دست خاله دادم و از روی صندلی بلند شدم

دلم نميخواست که توی این وضعيت تنهاشون بذارم؛ اما بدنم حسابی درد ميکرد 

 و چشمهام از شدت خستگی باز
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 :يش گفتنميشد. بهسمت اتاق آقای دکتر رفتم که منش

 آقای دکتر یه جلسهی کاری دارن. ميتونيد چند دقيقهای منتظر بمونيد؟ -

روی صندليهای انتظار نشستم و به گلهای کاکتوس چيده شده روی ميز نگاه 

 .کردم

ذهنم پر کشيد سمت اميد، سمت احسان، سمت حرفهای امروز آقای دکتر. به 

 اینکه چه حس خوبيه بدونی یه نفر

یع با فکر احسان، ذهنم رو سروسامان دادم و از خدا بهخاطر این دوستت داره. سر

 .فکر گناهم طلب بخشش کردم

من ازدواج کردم و االن شوهر دارم، هرچند که اون من رو دوست نداره و عاشق 

 کس دیگهایه؛ اما این دليل نميشه

 .که حتی توی فکرم بهش خــ ـيانـت کنم

فرصت دارم برای نجاتدادن خودم از فکرم رفت سمت اینکه فقط یه ماه دیگه 

 مرگ. آب دهنم رو بهزور پایين دادم

و به مرگ خودم فکر کردم. لحظهای که توی قبر قرار ميگيرم و گریه و شيونهای 

 اطرافيانم رو ميبينم. لحظهای

که توی قبر تاریک و سرد، تنها ميمونم و سوسک و عنکبوت و کرمها به جونم 

 ...ميافتن و

 .رو باال آوردم و به چشمهای قهوهایش زل زدموحشتزده سرم 

 بله؟ -

 !گفتم جلسهی آقای دکتر تموم شده، ميتونيد برید داخل -

چشمهام رو روی هم گذاشتم و نفسم رو با فوت بيرون دادم. تشکری کردم و با 

 .چند ضربه به در وارد شدم
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 .سالم -

ود. شلوار پوشيده ب روی مبل نشسته بود. جليقهی بادمجونيرنگی با پيراهن سفيد

 مشکيرنگی به پا کرده بود و

موهاش رو این بار کج کنار پيشونيش مدل داده بود. بهشدت جذاب شده بود. 

 قلبم شروع به تپش کرد، دهنم خشک

شد. دوباره فکرم سر ناسازگاری باهام برداشت. کفری سرم رو پایين انداختم و به 

 .زمين خيره شدم

 .بشين -

ایين بود، روی مبل روبهروش نشستم و کاغذ مرخصی داخل همونطور که سرم پ

 .دستم رو روی ميز گذاشتم
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 .اگه ميشه امروز رو بهم مرخصی بدید -

 .بسيار خب -

از روی مبل بلند شد و بهسمت ميز رفت. با خودنویس روی ميزش امضایی پای 

 برگه زد. بهسمتم برگشت که دوباره

 .بيشتر از این بهش خيره نشم فوری سرم رو پایين انداختم تا

برگه رو بهسمتم گرفت که با لبخند رضایتی روی لبم تشکر کردم و برگه رو از 

 دستش گرفتم. ساعت مارکدار توی

 .مچش برقی زد و کنار پاهاش قرار گرفت

 امری با من ندارید؟ ميتونم برم؟ -
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 .مواظب خودت باش، خوب استراحت کن -

احافظ از اتاق خارج شدم. در رو پشت سرم بستم سری تکون دادم و با گفتن خد

 و سرم رو به در تکيه زدم. هوا برام

سنگين بود و نفسم به درستی باال نمياومد. باید اختيار قلبم رو به دست ميگرفتم. 

 نباید بهش اجازه ميدادم پاش

 .رو کج بذاره

 خوبيد خانم رفيعی؟ -

 گه رو پایين گرفتم و لبخندمبه چهرهی پر از تعجب منشی نگاه کردم. فوری بر

 .رو جمع کردم

 !بله بله خوبم -

سرم رو پایين انداختم و فوری از اونجا بيرون اومدم. پوف کشداری کشيدم و 

 مطمئن شدم که تا االن منشيش

پيش خودش فکر کرده که دیوونهم. بيخيال شونهای باال انداختم و شمارهی هستی 

 .رو گرفتم

 .سالم خانم خوشگله -

 الم هستی. خوبی؟س -

 آره خداروشکر. تو خوبی؟ احسان خوبه؟ -

 .نه، هيچکدوم خوب نيستيم -

 چرا؟ چی شده؟ -

 ميشه امروز رو برای احسان مرخصی رد کنی؟ -

 .چی شده مبينا؟ داری نگرانم ميکنی -

هيچوقت دادن خبر بد به کسی آسون نيست. آب گلوم رو بهزور پایين دادم و 
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 .ار دادمچشمهام رو روی هم فش

 .صدای منتظر هستی توی گوشم پيچيد

 !مبينا -

 ...اميد... اميد -
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 اميد چی شده؟ -

 .االن بيمارستانه -

 چه اتفاقی براش افتاده؟ -

 !تصادف کرده -

 .صدای جيغش توی گوشی پيچيد و بعد از اون صدای گریهش

 االن... االن حالش چطوره؟ -

 .تو کماست -

و حاال اشکهای من بود که به گریههای اون وصل شده گریهش شدت پيدا کرد 

 .بود

 .خدای من! االن خودم رو ميرسونم -

*** 

نور تابيده شده از پنجره، چشمهام رو اذیت ميکرد. بهزور الی چشمهام رو باز 

 .کردم و به ساعت دیواری نگاه کردم

وی شون رساعت هفت بود. از اتاق بيرون اومدم و با دیدن احسان که خسته و پری

 مبل دراز کشيده بود بار دیگه از
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خدا خواستم که هرچی زودتر اميد بهوش بياد. با امروز، پنج روزی ميشد که 

 .وضعيت اميد هيچ تغييری نکرده بود

ساعت بيمار از کما بيرون نياد، هر روز احتمال ۳۴از لحاظ پزشکی اگه بعد از 

 بهوشاومدنش نزدیک به صفر ميشه؛

 .مت خدا نااميد بوداما نميشه از رح

پتو رو بيشتر روی شونههاش کشوندم و بهسمت آشپزخونه رفتم و چای دم 

 .کردم. امروز باید ميرفتم بيمارستان

ميز صبحونه رو برای احسان چيدم و خودم فقط یه ليوان چای خوردم و در رو 

 بهآرومی باز کردم تا احسان بيدار

 .نشه

 کجا ميری؟ -

 .نااميد بهسمتش برگشتم

 !بيدار شدی؟ -

 .آره -

 .سری تکون دادم

 .دارم ميرم بيمارستان -

 .باهم ميریم -

 قصد نداری بری شرکت؟ -

 .گور بابای شرکت -

208 
 

 

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 371 صفحه  

 

شونهای باال انداختم و در رو بستم. روی مبل نشستم و چادرم رو از سرم جدا 

 .کردم

 :تفاحسان همونطور که صورتش رو با حوله خشک ميکرد پشت ميز نشست و گ

 صبحونه نميخوری؟ -

 .نه -

 .پس الاقل بيا اینجا بشين -

 .بدعادت شدیا -

کيف و چادرم رو روی مبل گذاشتم و صندلی روبهروش رو عقب کشيدم. روی 

 صندلی نشستم و دستهام رو

 .تکيهگاه چونهم کردم

 داری لقمههام رو ميشماری؟ -

 .فعالً فقط ميتونم همين کار رو بکنم -

 .هم ميتونی بکنییه کار دیگه  -

 چی؟ -

لقمهی توی دستش رو داخل دهنم فرو کرد. با تعجب و شوکزده نگاهش کردم و 

 لقمه رو با تعلل جویدم که شروع

 .به قهقههزدن کرد

 چيه؟ به چی ميخندی؟ -

 !به قيافهی تو -

 .جعبهی دستمالکاغذی روی ميز رو برداشتم و محکم به بازوش کوبوندم

 .به خودت بخند پررو -

چند لقمهای خورد و آبميوهش رو روی لقمههاش فرو داد. چند دقيقهی بعد با 
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 پيراهن کرمی و شلوار قهوهایرنگی

جلوم ظاهر شد. سوئيچش رو از روی اپن برداشت و دستگيرهی در رو به پایين 

 .هل داد

 .بریم -

پشت سرش راه افتادم و سوار ماشين شدیم. صدای آهنگ توی فضای ماشين 

 .پيچيد

 شبی که باد ميومد تو»

 اومدی از خونه بيرون

 باد افتاد توی موهات، موهاتو کردی پریشون

 تو شبی که باد ميومد

 یه درخت کاج خسته
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 سر پناه یه نفر شد

 یه نفر که دلشکسته

 همهی دنيا رو پای چشمای تو داده بوده

 دل خستهش رو ندیدی

 «زیر پات افتاده بوده

دنده نشست و بهشدت دنده رو عوض کرد. انگار توی فکر رفت و دستش روی 

 که از یادآوری چيزی عصبی شده

باشه آهنگ رو قطع کرد. شيشهی ماشين رو پایين داد و نفس عميقی کشيد و بعد 
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 .هم به سرفه افتاد

 آخه کی توی این هوا نفس عميق ميکشه؟ -

 .سرش رو بهسمتم چرخوند و لبخند تلخی روی لبهاش آورد

 !آدم عاشق -

انگار که با خنجر توی قلبم فرو کرده بودند. با وجود اینکه عاشق احسان نبودم و 

 ازدواجمون کامالً صوری بود؛ اما

هر چی که بود شوهرم بود، اسمش توی شناسنامهم بود. برام سخت بود پذیرفتن 

 اینکه عاشق کس دیگهایه. اون

د تو هم نبای پس درک کن که»هم عاشق عزیزترین دوستم! به خودم نهيب زدم 

 عاشق کسی بشی؛ چون اسم تو

 «.هم توی شناسنامهی اونه

 .سرم رو سمت پنجره چرخوندم و اشک گوشهی چشمم رو پاک کردم

 ...نميخوای تالش کنی تا فرامو -

 !نه -

 .سرم رو به نشونهی فهميدن باالوپایين کردم و دوباره به پنجره خيره شدم

 :تموارد بيمارستان شدیم رو به احسان گف

 .من ميرم لباسام رو عوض کنم -

سری به نشونهی باشه تکون داد. بهسمت اتاق پرستارا ميرفتم که صدای داخل 

 .پيج سر جا خشکوندم

 !آقای دکتر معنوی به آی.سی.یو. آقای دکتر معنوی به آی.سی.یو -

زیر لب گفتم و با نهایت سرعتی که از خودم سراغ داشتم « یا فاطمه زهرا»

 سی.یو حرکت کردم. احسانبهسمت آی.
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 .که مات و مبهوت سر جا ایستاده بود به خودش اومد و دنبالم راهی شد

خودم رو به آی.سی.یو رسوندم. خاله و عمو پشت در آی.سی.یو ایستاده بودن. 

 خاله گریه ميکرد و دستهاش رو به

هم فشار ميداد و عمو شونههای خاله رو گرفته بود. هر دو به پنجرهی کوچيک 

 آی.سی.یو که با پرده بسته شده

بود خيره بودن. فوری چادر و کيفم رو روی صندلی انداختم و خودم رو داخل 

 اتاق انداختم. لباس مخصوص پوشيدم
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و باالی سر اميد ایستادم که آقای حسنی و خانم عسگری رو مشغول معاینه 

 دیدم. دستهام ميلرزید و ترس تموم

نکه اتفاق بدی افتاده باشه ترس توی جونم انداخت. به وجودم رو گرفته بود. ای

 خدا توکل کردم و چند قدمی جلو

رفتم که آقای دکتر از کنارم رد شد و خودش رو به اميد رسوند. جرئت پيدا 

 کردم و خودم رو نزدیک رسوندم. آقای

دکتر بعد از معاینهی چشمهاش و گوشدادن به ضربان قلبش نفس آسودهای 

 :کشيد و گفت

 .منتقلش کنيد به بخش -

با تعجب به آقای دکتر نگاه انداختم و بعد از اون به اميد خيره شدم. از شدت 

 خوشحالی قلبم ایستاده بود و زبونم به

 :لکنت افتاده بود. آقای دکتر کنارم ایستاد و گفت
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 .تبریک ميگم خانم رفيعی -

 د هرچ زودتر بهدستهام رو جلوی دهنم گذاشتم تا از خوشحالی جيغ نکشم. بای

 خاله خبر ميدادم. از آی.سی.یو

 .خارج شدم و خودم رو توی بغـ*ـل خاله انداختم

 !اميد... اميد بهوش اومد -

خاله که انگار توی شوک فرو رفته بود به روبهروش خيره شد و دوباره اشک 

 ریخت؛ اما فقط یه مادر ميتونه فرق

 .بين این اشک و اشک چند دقيقهی قبل رو بفهمه

عمو و احسان با خوشحالی همدیگه رو توی بغـ*ـل گرفته بودند و اشک شوق 

 ميریختن. عمو خاله رو بغـ*ـل

 .کرد و احسان نزدیک اومد و من رو توی آغـ*ـوش گرفت و از زمين بلند کرد

 .چيکار ميکنی دیوونه؟ االن ميفتم -

رد. از تشکر ک آقای دکتر با اخم از اتاق بيرون اومد که عمو بهسمتش رفت و کلی

 توی آغـ*ـوش احسان بيرون

اومدم و خجالتزده سرم رو پایين انداختم. آقای دکتر برای عمو توضيح ميداد که 

 وضعيتش االن خيلی خوبه و

 .خطر رفع شده. ميتونيم به بخش منتقلش کنيم و بعد از اون ميتونيد ببينيدش

اد و رستان رو شيرینی دهمه خوشحال بودیم و سر از پا نميشناختيم. عمو کل بيما

 یه ساعت بعد هم اميد به بخش

 .منتقل شد

با احسان روی نيمکت داخل محوطهی بيمارستان نشسته بودیم. از شدت 

 خوشحالی دیگه سرما رو هم حس
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 .نميکردیم

 .مبينا اونقدر خوشحالم که نميدونم باید چيکار کنم -

 .االن باید نماز شکر بخونی؛ چون خدا نجاتش داد -

 .من که بلد نيستم -

مسخرهبازی در نيار دیگه. مگه ميشه مرد گندهای مثل تو توی این سن بلد  -

 !نباشه نماز بخونه؟
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 مگه باهات شوخی دارم؟ -

 .با تعجب بهسمتش برگشتم

 جدی ميگی؟ -

 .آره -

 :فکری کردم و گفتم

 .خب من یادت ميدم -

 چطوری؟ -

 .اول باید وضو بگيری -

 .خداروشکر ميگم خودش قبول ميکنه سخت شد! یه -

 قبل از اینکه اميد بهوش بياد هم همين رو ميگفتی؟ -

 .جلوی سرش رو خاروند و بلند شد

 کجا؟ -

 .برم وضو بگيرم دیگه -
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 مگه بلدی؟ -

 .نه -

کالفه سری تکون دادم و بهش خيره شدم که لبخندی روی لبهاش آورد و 

 دستهاش رو به معنی تسليم باال

 .آورد

 .چشمات به اندازهی کافی درشت هست، نميخواد بيشتر از این درشتشون کنی -

از حرفش خندهم گرفت. بعد از اینکه بهش گفتم چطور وضو بگيره، بهسمت 

 .سرویس بهداشتی رفت

هوای سرد زمستونی رو تا حدی دوست داشتم. من رو یاد روزهای کودکيم 

 .ميانداخت، شبهایی که برف مياومد

شت پنجره به برفهای درشتی که بيصدا از آسمون ميرقصيدن و با تا ساعتها پ

 آهنگ خاصی پایين مياومدن

خيره ميشدم و دعا ميکردم که فردا مدرسه تعطيل بشه؛ اما برخالف تصورم باید 

 صبح زود با وجود یخبندون و

برف که کل خيابونها رو پوشونده بود، چکمه به پا ميکردم، کاله زمستونيم رو سر 

 دم و شال گردنم روميکر

جوری دور گردنم ميپيچيدم که جلوی دهنم رو هم بگيره، دستکشهام رو دست 

 ميکردم و هرازگاهی انگشتهام

رو تکون ميدادم تا از سرما یخ نزنن و تا مدرسه اونقدر با احتياط حرکت ميکردم 

 که مبادا روی زمينِ ُسر، ليز

 .بخورم
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ده، برای قلههای پوشيده از برفش، برای دلم برای شهر یخبندونمون تنگ ش

 چشمههای خنکش،برای حياط بزرگ و

پرسروصدای خونهی مادربزرگم، برای دوران کودکيم که تا جون داشتيم بازی 

 ميکردیم و هيچوقت از بازی خسته

 .نميشدیم

 !غرق نشی -

اشک گوشهی چشمم رو پاک کردم و لبخندی سمتش زدم. دستمال داخل جيبم 

 .گرفتم رو بهسمتش

 .خشک کن صورتت رو، سرما نخوری -

 !خشک نکردم که نشونت بدم. فکر نکنی دارم دروغ ميگم -

 .بهت اعتماد دارم -

انگار که انتظار چنين حرفی رو ازم نداشت، متعجب نگاهم کرد که لبخندی روی 

 :لبهام آوردم و گفتم

 شوخی هم نميتونم بکنم؟ -

 .خندید و کنارم نشست

 خب بعدش؟ -

 ...خب حاال -

سرم رو اطراف چرخوندم و با دیدن سنگ صيقلی که زیر درخت روبهرو افتاده 

 بود از روی نيمکت بلند شدم و سنگ

 .رو برداشتم

 .این هم از مهر -
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 با سنگ؟ -

 .اوهوم -

 .سنگ رو روی چمن گذاشتم و اشاره کردم که اونجا بایسته

 قامت ميبندی. بعد از اون خيلهخب، اول نيت دو رکعت نماز شکر ميکنی و بعد -

 .هم با من زمزمه کن

 .باشه -

 .شروع کن دیگه! نيت دو رکعت نماز شکر کن و قيام کن -

 .متعجب نگاهم ميکرد که پوفی کشيدم و سرم رو تکون دادم

 .نگو که اینا رو هم بلد نيستی -

 .شونهای باال انداخت که دستبهکمر ایستادم و براش توضيح دادم

*** 

 .عليکم و رحمةاهلل و برکاته السالم -
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 .السالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته -

 .قبول باشه -

 .با لبخند بهم زل زد

 االن باید بگم ممنون؟ -

 .باید بگی قبول حق -

 !.آره همون -

از جاش بلند شد و روبهروم ایستاد. چقدر زیبا شده بود، چقدر به مرد رویاهام 
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 هيب زدمنزدیک شده بود. به خودم ن

نه مبينا تو نباید به هيچکس دل ببندی! تو نباید عاشق کسی بشی! تو از این به »

 بعد یه زن تنهایی که باید فقط

منتظر لحظهی مرگش باشه و اگه خيلی هم خوششانس باشه ميتونه فقط یه مادر 

 باشه، مادری که بعد از تولد یه

ر برچسب مطلقهبودن س سالگی فرزندش باید طالق بگيره و بقيهی عمرش رو با

 کنه. خدایا از کی اینقدر حقير

 «شدم؟ از کی اینقدر بيچاره شدم ؟ اینه آیندهی من؟ اینه رویاهای من؟

 داری گریه ميکنی؟ -

 .اشک نشسته روی گونهم رو پاک کردم

 .نه، به هوای آلوده حساسيت دارم -

ر شدم که قبل از اینکه چيز دیگهای بگه راهم رو کج کردم و چند قدمی دو

 .صداش رو شنيدم

 امروز که هوا خيلی صافه. آهای مبينا! کجا ميری؟ -

مردا هيچوقت متوجه حال یه زن نميشن. بيتوجه به حرفهاش بهسمت ساختمون 

 بيمارستان قدم برميداشتم و

اشکهام رو پنهون ميکردم. خودم رو به اتاق اميد رسوندم. همه داخل اتاق تجمع 

 حویکرده بودن و هرکس بهن

خوشحال بود و خوشحاليش رو ابراز ميکرد. خاله به اميد خيره شده بود و مدام 

 اشکهاش رو پاک ميکرد و

دست اميد رو به لبهاش نزدیک کرده بود و هربار بـ*ـوسـهای به اونها ميزد. 

 عمو باالی سر اميد ایستاده بود و
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ير و ميکرد. امسرش رو نوازش ميکرد. آیدا با گوشيش تموم این صحنهها رو ثبت 

 آناهيتا هم گوشهای ایستاده

 .بودند و همدیگه رو توی آغـ*ـوش گرفته بودن و از خوشحالی ميخندیدن

آقای دکتر با سرفهای وارد اتاق شد و لبخند بر لب به اميدی که حاال آروم و 

 بيصدا روی تخت چشمهاش رو روی

رو به خواب هدیه هم گذاشته بود و بهخاطر اثر داروهای بيهوشی و مسکن تنش 

 .داده بود، نگاه کرد

 :سرش رو سمت عمو چرخوند و آروم لب زد

 !تبریک ميگم آقای ایرانی -

 .ممنون آقای دکتر. بعد از خدا اميدم رو مدیون وجود شما هستم -
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خداروشکر خطر رفع شده؛ ولی باز هم تا بهوش اومدنش و گرفتن چندتا عکس  -

 خيلی نميتونم مطمئن صحبت

کنم. فقط خواهشی که دارم اینه که خيلی دورش رو شلوغ نکنين. اجازه بدید 

 .استراحت کنه

با تکوندادن سر عمو، دستش رو روی شونهی عمو گذاشت و مهربون نگاهش 

 .کرد

 .خاله: احسانجان از اون شيرینی به آقای دکتر تعارف کن

ای دکتر گرفت. آق احسان با تردید شيرینی رو از روی ميز برداشت و جلوی آقای

 دکتر لبخندی به لبش آورد؛ اما
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 .احسان اخمهای در هم کشيدهش رو باز نميکرد

 .آقای دکتر تکهای از شيرینی رو برداشت

 .نگاهش رو توی چشمهام نگه داشت و زیر لب تشکری کرد و از اتاق خارج شد

ن ماحسان دستم رو بين پنجههاش گرفت و همراه خودش بيرون از اتاق کشوند .

 که هنوز تو شوک رفتارش بودم

به دنبالش کشيده شدم. چشمهای درشتشدهم رو بهش خيره و متعجبانه نگاهش 

 .کردم

 چی شده؟ چرا اینجوری ميکنی؟ -

چشمهاش بيشتر از هميشه عسلی شده بود. رگههای قرمز داخلش خبر از 

 عصبانيت ميداد و تارهای ریختهشده

 .روی پيشونيش جذابترش کرده بود

تش رو سمت راست صورتم، به دیوار تکيه زد و کمی رو صورتم خم شد که دس

 ناخودآگاه خودم رو کمی عقب

 .کشيدم

 .نفسم به شماره افتاده بود و با اضطراب به اطرافم نگاه ميکردم

سعی داشت که صداش رو باالتر نبره. حتی برای لحظهای هم از چشمهام دست 

 نميکشيد و با نگاهش چشمهام

 .ميدادرو آزار 

 ...این دکتره -

 خب ؟ -

 چرا اینجوری نگاهت ميکرد؟ -

 .متعجبانه ابروهام رو در هم کشيدم و به پيشونی چينخوردهش خيره شدم
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 چهجوری؟ -

 .جوری که هيچوقت نباید به زن من خيره بشه -

صورتم رو سمت دیگهای که دستش سد راهم نبود چرخوندم و خواستم که از 

 که این بار زیر این نگاه جدا بشم

 .دست چپش رو سد راهم کرد

اون رئيس این بيمارستانه و دکتر اینجا. طبيعيه که یه دکتر هرروز پرستار  -

 .شيفت رو ببينه
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 !ببينه اما نه اینطوری -

 احسان چی داری ميگی؟ مگه چطوری نگاه ميکرد؟ -

 ...من مَردم، همجنس خودم رو بهتر ميشناسم. اون -

 .و خدا بيخيال! فعالً که من شوهر دارماحسان تو ر -

 :دستم رو باال آورد و به انگشتهام نگاه کرد. با عصبانيت غرید

 حـ*ـلقهت کو؟ -

 .کالفه سرم رو تکون دادم

 .واسهم بزرگ بود. مجبور شدم درش بيارم تا بعداً ببرم درستش کنم -

 .هميناالن بده خودم ميبرم درستش ميکنم -

 .خونهست -

 .به نشونهی تهدید جلوی چشمهام تکون داد انگشتش رو

مبينا اگه بفهمم این جوجه دکتر دوروبرت ميپلکه ميدونی که چه بالیی سرش  -
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 !ميارم؟

 .بيتفاوت به چشمهاش خيره شدم

 .خوبه! بهجز یه سری مسائل عشقی چيزای دیگه هم برات مهمن -

 .عصبی شده بود و سـ*ـينهش از شدت ناراحتی باالوپایين ميشد

هيچ کار من بهت مربوط نميشه، این رو تو گوشت فرو کن! اگه اون سری هم  -

 به یه سيلی راضی شدم فکر نکن

 .خبریه. دیگه بهت اجازه نميدم تو کارای من دخالت کنی

 :پوزخندی کنار لبم نشست و بيتوجه به لحن دستوری و تهدیدآميزش گفتم

 .پس کارای من هم به تو مربوط نميشه -

 !ميشه -

 !احسان -

 .تو زنمی -

 :این بار بلندتر گفتم

 .تو هم شوهرمی -

انگار که انتظار چنين چيزی رو ازم نداشت؛ چون سکوتی چند ثانيهای بينمون 

 حاکم شد. خودش رو ازم فاصله داد و

 .همچنان به چشمهام خيره شد

 تو هم دوستش داری؟ -
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ور شدم. اشکی لجوجانه روی این بار دیگه تحمل نکردم و با سرعت از اونجا د
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 گونهم نشست و بهم دهنکجی

 .ميکرد

با درد بدی توی کمرم ایستادم و دستم رو به کمرم گرفتم. به دیوار تکيه زدم و 

 از درد چشمهام رو روی هم

گذاشتم. لعنتی زیر لب گفتم و منتظر شدم تا این درد مزاحم زودتر راهش رو 

 .پيدا کنه و بره

 .و زیر بـغـ*ـلم رو گرفتاحسان بهسمتم اومد 

 چی شدی؟ -

از درد نای صحبتکردن نداشتم. لبم رو به دندون گرفته بودم تا صدای جيغم بلند 

 .نشه و دردم توی گلوم خفه بشه

به کمک احسان تا ایستگاه پرستاری رفتيم. فاطمه با دیدن من سریع بهسمتم 

 .اومد و من رو روی تخت خوابوند

روی هم فشرده ميشد و لبم بيشتر به دندون گرفته هنوز هم از درد چشمهام 

 ميشد. احسان نگران کنارم ایستاده

 .بود و فاطمه سعی داشت که مسکنی بهم تزریق کنه

درد کمرم کمتر شده بود و جاش رو به داخل شکمم داده بود. توانایی پيدا کردم 

 :و لب زدم

 ...کيفم... کيفم -

 :احسان هولشده پرسيد

 کجاست؟ -

 !: توی اتاق پرستاراست، من ميارمفاطمه

به چهرهی نگران احسان نگاه کردم. ایکاش ميتونستم برای هميشه آدمی توی 
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 زندگيم داشته باشم که نگرانم

 .باشه، پشتيبانم باشه، حامی خوبی برام باشه

 خوبی؟ -

 .چشمهام رو یه بار بازوبسته کردم و لبخند محوی روی لبهام نشوندم

 .آره -

 رو نميخوری؟داروهات  -

 .اگه برای آرومکردن دردم نبود هيچوقت نميخوردم -

اگه ميخوای خودکشی کنی راههای سریعتری هم هست. اگه بخوای قول ميدم  -

 .نشونت بدم

 قبالً امتحان کردی؟ -

لبخند تلخی زد و روی صندلی کنار تخت نشست. پاش رو روی پای دیگرش 

 .انداخت و به روبهروش خيره شد

ار اول امتحانش کردم؛ اما فهميدم که خيلی چارهساز نيست. از اون موقع برای ب -

 به بعد بود که همهی راهها رو

 .امتحان کردم تا به چيزی که ميخوام برسم
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 !رسيدی؟ -

 .ميرسم -

غمی کنج دلم لونه کرد و بغض مزاحم و تلخ توی گلوم آزارم داد. سرم رو سمت 

 دیگهای چرخوندم تا اشک پایين
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 .اومده از کنار چشمم رو نبينه

فاطمه وارد اتاق شد و قرص رو به همراه ليوان آب به دستم داد. احسان از روی 

 صندلی بلند شد و گفت که ميره تا

 .به اميد سر بزنه

فاطمه کنار تخت نشست و به چهرهم نگاه کرد. با تالش خودم رو باال کشيدم و 

 .به دیوار پشت سرم تکيه زدم

 جوری نگاهم ميکنی؟چرا این -

 کمرت درد گرفت؟ -

 آره -

 نکنه موقعشه؟ -

 .نه بابا سه هفتهای هست که از موقعش گذشته -

 !خب شاید واسه همينه -

 .اوهوم -

 ...شاید هم -

با یادآوری آزمایشم از روی تخت پایين اومدم که صدای فاطمه توی گوشم 

 .پيچيد

 کجا با این حالت؟ -

 .خوبم خوبم -

دم رو به آزمایشگاه بيمارستان رسوندم. قلبم بيتاب و بيقرار به بهسرعت خو

 دیوارهی سـ*ـينهم ميکوبيد و پاهام

یاری نميکرد. با دیدن مسئول آزمایشگاه، خانم سعيدی، لبخندی روی لبم 

 .نشست
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 .سالم خسته نباشيد -

 سالم رفيعی عزیز! خوبی؟ -

 ممنون. شما خوبی؟ -

 .شکر -

 ایش من نيومد؟ببخشيد جواب این آزم -

دیروز آماده بود، ميخواستم بيام بهت بدم که شنيدم یکی از اقوامتون توی  -

 بيمارستانه. بچهها گفتن سرش

 شلوغه، من هم گفتم خب شاید خودت بيای دنبالش! حاال حالش چطوره؟
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حرفهای خانم سعيدی خيلی واضح نبود و عالقهای به شنيدنشون نداشتم. فکر و 

 اون آزمایش لعنتی ذهنم پيش

بود که حکم مرگ و زندگيم رو صادر ميکرد. گيج و گنگ جواب سرسری بهش 

 دادم و فقط ازش خواستم که

 .جواب آزمایشم رو بده

برگهی آزمایش رو از بين برگهها بيرون آورد و پاکت رو باز کرد. قلبم تا گلوم 

 باال اومده بود و برای لحظهای دست

سستشدهم رو نگاه کردم و دستور دادم که برای  از تپيدن برداشت. پاهای

 .ثانيهای هم که شده بایستن

 .لبش به لبخند باز شد و به چشمهای مضطربم چشم دوخت

 !نگفته بودی ازدواج کردی دختر -
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 جواب چيه؟ -

 !مبارکه -

 چی؟ -

 .چهار هفتهست که بارداری عزیزدلم. مبارک باشه! فقط شيرینی ما یادت نره -

زونم رو جلو بردم تا پاکت رو بگيرم. باید خودم چک ميکردم. باورم دستهای لر

 ...نميشه! یعنی... یعنی من االن

پاکت رو بين انگشتهام گرفتم و با دقت به نوشتههای التين روش خيره شدم. 

 چشمهای تارشدهم بهم ثابت کرد

که جواب آزمایشم مثبته. چشمهای گریونم رو روی هم گذاشتم و اشک 

 .هی حاصل از اون رو پاک کردمچکيدهشد

لبخند روی لبم پاک نميشد و برگهی چسبيده روی قلبم همهی غم و غصههام رو 

 با خودش برد و پاهای

سستشدهم مجبورم کرد روی صندلی بشينم. بيتوجه به حرفهای خانم سعيدی 

 سرم به دیوار تکيه زدم و دستم

ط کشيدم. حسش ناخودآگاه روی شکمم نشست. با انگشتانم روی شکمم خ

 ميکردم. موجود زندهای رو که درونم

شکل گرفته بود حس ميکردم. روزها بود که حس ميکردم. هفتهها بود که حس 

 ميکردم و برای اطمينان از اینکه

 .خياالتی نشده باشم، چند روز پيش آزمایش دادم

. از دخنده و اشکم در هم پيچ خورده بود و قلبم بيتابانه ندای مادرشدنم رو ميدا

 روی صندلی بلند شدم، اشک هام

رو پس زدم و به احسان فکر کردم. یعنی چه واکنشی نشون ميده؟ یعنی 
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 خوشحال ميشه بهخاطر اینکه قراره پدر

بشه یا از اینکه قراره بهجای یه ماه، یه سال و هشت ماه دیگه من رو تحمل کنه 

 ناراحت ميشه؟

 !خانم رفيعی -

 .حسان بود که با لبخند کجی بهم نگاه ميکردسرم رو سمت صدا چرخوندم. ا

ناخودآگاه لبخندی رو لبم نقش بست. االن نباید بهش ميگفتم. ميخوام سوپرایزش 

 .کنم

 بله آقای ایرانی؟ -

 .از دیوار فاصله گرفت و چند قدمی بهسمتم اومد
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 خوبی؟ -

 .آره خوبم -

 .به اتاق اميد اشاره کرد

 .نميذارن کسی بره داخل -

 .خب وقت مالقات تموم شده. فقط یه همراه ميتونه کنارش بمونه -

 .خب من ميمونم -

 ميشه یه شب دیگه بمونی؟ -

 .ابروهاش باال پرید و متعجبانه نگاهم کرد

 چرا؟ -

 .از تنهایی ميترسم -
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 .این بار دیگه از تعجب داشت شاخ درميآورد

 ... چی شدهتو هر شب تو اون اتاق تنهایی ميخوابی، اونوقت حاال -

 .یه بار یه چيزی ازت خواستما -

 .مشکوک ميزنی مبينا -

برو بابایی نثارش کردم و بهسمت خاله و عمو که بيرون از اتاق روی صندليها 

 .نشسته بودن رفتم

 .خاله نگاهش رو از کف زمين به چشمهام دوخت

 .مبينا عزیزم، بهشون بگو بذارن پيشش بمونم -

 :تم و آروم لب زدمدستم رو روی شونهش گذاش

 .خالهجون وقت مالقات تموم شده. یه همراه هم بيشتر نميتونه پيشش بمونه -

 :خاله هول و سریع گفت

 .خودم ميمونم -

 .عمو معترضانه به خاله خيره شد

 ...عزیزم -

نه آقاسعيد بذار یه امشب رو تو آغـ*ـوش پسرم بخوابم. چند شبه آرامش  -

 پسرم تو ندارم. ميخوام باور کنم که

 .آ*غـ*ـوشمه

لبخند تلخی روی لبم خونه کرد و ناخودآگاه دستم سمت شکمم رفت و موجود 

 .زندهی داخلش رو لمس کرد

 «!مامانی قربونت برم! خوش اومدی عزیزم»
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تازه ميتونستم حس خاله رو درک کنم. تازه متوجه بودم وقتی که از به 

 آغـ*ـوشکشيدن بچهش حرف ميزنه

 .تازه ميفهميدم که توی این مدت چی کشيده یعنی چی!

شيفتم تموم شده بود. امير و آناهيتا بعد از اینکه خيالشون از حال خوب اميد 

 راحت شد برای جنوب بليط گرفتن؛

چون مرخصی امير تموم شده بود. آیدا خيلی بيطاقتی ميکرد و ميخواست کنار 

 اميد بمونه. کلی باهاش صحبت

ب رو خونه بياد. همراه عمو و احسان و آیدا سوار ماشين کردم تا مجاب شد امش

 .شدیم و بهسمت خونه راه افتادیم

توی اولين فرصت گوشی رو برداشتم و خبر سالمتی اميد رو به مامان و بابا دادم. 

 این مدت هر روز به خاله و عمو

 سر ميزدن و جویای احوال اميد بودن. بابا از شنيدن خبر بهوشاومدن اميد کلی

 خوشحال شد و خدا رو شکر کرد

 .و قرار شد که فردا توی ساعت مالقات به بيمارستان بيان

همين که گوشی رو قطع کردم، شمارهی هستی روی صفحه بهم نهيب زد. حسم 

 نسبت به هستی تغيير نکرده بود؛

چون ميدونستم که هستی اصالً از این احساسی که احسان نسبت بهش داشته 

 باز هم برام زنگ باخبر نبوده؛ اما

خطر بود. اینکه احسان هنوز هم به هستی فکر ميکنه و ميخواد هرطور که شده 

 اون رو به دست بياره برام

عذابآور بود. درسته که ازدواج ما مصلحتی بوده و پای هيچ عشقی به ميون 
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 نيومده؛ اما سخته. سخته کسی رو

 .داشته باشی؛ اما قلبش مال کس دیگهای باشه

 .بز رو لمس کردم و جواب دادمدکمهی س

 .سالم عرض شد -

 سالم خانم دکتر. خوبی؟ -

 قربونت تو خوبی؟ -

 من هم خوبم. همه خوبن؟ اميد چطوره؟ -

خدا رو صدهزار مرتبه شکر همه حالمون خيلی خوبه؛ چون امروز اميد بهوش  -

 .اومد

 هصدای جيغش گوشم رو کر کرد و گوشی رو چند سانتيمتری از گوشم فاصل

 .دادم

 .چه خبرته دختر؟ گوشم کر شد -

صدای گریههاش پشت تلفن بند نمياومد. صدای هراسان و ترسيدهی مهيار توی 

 .گوشم پيچيد

 اتفاقی افتاده ؟ اميد چی شده؟ -

 .چيزی نشده آقامهيار. اميد بهوش اومده -

صدای پوف صدادارش اومد و بعد از چند ثانيه سکوت، صدای آرومش رو 

 .شنيدم

 وای سکته کردم. چرا گریه ميکنی حاال؟ -

 :انگار که گوشی رو نزدیک آورد و گفت
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ممنون مبيناخانم! انشاءاهلل هميشه خوشخبر باشيد. من برم یه آبقندی چيزی  -

 بيارم واسه خانومخانوما داره گریه

 .ميکنه از خوشحالی

 .لبخندی روی لبم نشست و خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم

 هستی بود؟ -

به نگاه منتظر احسان که از توی آینهی ماشين روی چهرهم دوخته شده بود نگاه 

 .کردم

 :آروم و با صدایی که انگار از ته چاه مياومد گفتم

 .آره -

سرش رو باالوپایين تکون داد و صدای ضبط ماشين رو بلندتر کرد. به پنجرهی 

 کنارم خيره شدم و افکارم رو

دوباره بهسمت امواج منفی پر نکشه و به خاطرات بد آینده  سروسامون دادم تا

 .نرسه

چشمهام رو بستم و تا اعماق وجودم حسش کردم؛ حس مادربودن رو، حس 

 خوب عاشقی رو. من حاال عاشق شده

بودم، من برای اولين بار طعم عشق رو توی زندگيم چشيده بودم؛ طعم عشقی 

 .پاک، طعم عشق خوب مادری

باید ميکردم این بود که کتاب ریحانه بهشتی رو بخرم. باید بچهم  اولين کاری که

 رو درست تربيت ميکردم. باید

بهش یاد ميدادم که دنيا رحم و مروت سرش نميشه. باید یادش ميدادم که تا 

 ابد روی پاهای خودش بایسته. باید
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 .بهش ميگفتم که هيچوقت به کسی اعتماد نکن؛ حتی به خودت

ازارهای تهران رو زیر پا ميذاشتم. باید کل شهر رو ميگشتم تا بعد باید همهی ب

 بهترین وسایل رو براش بخرم. باید

یه اتاق شيک براش درست ميکردم. نباید احساس کمبود کنه. دلم برای لباسهای 

 .سيسمونی و نوزادی قنج رفت

 .دلم برای خرید عروسکهای اتاقش آب شد

انتخاب ميکردم یا پسرونه؟ اصالً اسمش رو وای حاال باید وسيلههاش رو دخترونه 

 باید چی انتخاب کنم؟ باید کلی

توی اینترنت رو بگردم برای انتخاب اسمش، یه اسمی که شایستهش باشه، اسمی 

 که برازندهی وجودش باشه،

اسمی که نشه مایه تمسخرش. از این اسمهای عجيبغریب هم نميخوام. اسم باید 

 بامسما و دلنشين باشه. وای

 !خدای من چقدر آرزو واسهی این همدم تنهایيهام داشتم

 .بهتره اول به امشب فکر کنم، باید امشب رو جشن بگيرم

*** 

 احسان

ماشين رو جلوی خونه نگه داشتم. بابا و آیدا از ماشين پياده شده بودن و مبينا 

 .همچنان به بيرون خيره بود

 !مبينا -

 .شوکزده سرش رو سمتم چرخوند
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 بله؟ -

 .ميخوای تا کی اینجا بشينی؟ پياده شو دیگه -

 .آهان باشه -

 .از ماشين پياده شد. چادرش رو زیر بـغـ*ـلش جمع کرد و رو به پنجره ایستاد

 نميای؟ -

 .نه باید برم شرکت، کلی کار دارم -

 ...باشه... فقط -

سؤالی نگاهش کردم. انگار برای گفتنش تردید داشت.چشمهاش برق خاصی 

 شتن و نگاهش رنگ دیگهای گرفتهدا

 .بود

 ميشه امشب زود بيای؟ -

 امشب چه خبره؟ -

 .هيچی فقط ميترسم -

 .خيلهخب -

 .مواظب خودت باش. خداحافظ -

سری تکون دادم و پام رو روی گاز فشار دادم. همين که به شرکت رسيدم به 

 .نگهبان سالم دادم و وارد اتاقم شدم

ق بود. توی این مدت که هميشه بيمارستان بودم، خانم محمدی بين پروندهها غر

 به خانم محمدی گفته بودم که به

پروندهها رسيدگی کنه. هرشب با تلگرام پروندهها رو برام ميفرستاد و من 

 .چکشون ميکردم
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 :جلوی ميزش ایستادم و با صدای تقریباً آرومی گفتم

 .سالم -

 :بار بلندتر گفتم انگار نشنيد که حتی سرش رو هم باال نياورد. این

 .سالم خانم محمدی -

هول شد و عينکش رو از روی چشمهاش برداشت و از جاش بلند شد که همهی 

 .پروندهها پخش زمين شد

عجوالنه عذرخواهی کرد و روی زمين نشست و پروندهها رو دونهدونه جمع کرد. 

 همهی پروندهها رو توی دستش

د و روی زمين ریخت. کيفم رو روی جمع کرده بود که دوباره از دستش ليز خور

 ميز گذاشتم و روی زمين نيمخيز

 .شدم
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همونطور که لبخندی گوشه لبم بود، پروندهها رو از روی زمين جمع کردم. نگاه 

 مستقيمش رو زوم خودم احساس

ميکردم. بيتوجه پروندهها رو جمع کردم و روی ميز گذاشتم. دستم رو به ميز 

 روی پای دیگهمتکيه زدم و پام رو 

گذاشتم. خانم محمدی دوتا پروندهی داخل دستش رو روی ميز گذاشت و بهم 

 .خيره شد

 ...ببخشيد من یهکم -

 .ممنون بابت این چند روز! همهی زحمت این پروندهها افتاد رو دوش شما -
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 .خواهش ميکنم! تنها کاری بود که از دستم برميومد -

پروندههای روی ميز نگاه کردم. پروندهای  سری به معنای تشکر تکون دادم و به

 رو از بينشون بيرون کشيدم و

 :همينطور که پرونده رو نگاه ميکردم رو به خانم محمدی گفتم

 خب اوضاع این پروندهها چطوره؟ مشکلی نداشتن؟ -

پشت ميزش نشست و پروندهای رو از داخل کشوی ميز بيرون آورد و به دستم 

 .داد

 .و روی ميز گذاشتم و اون پرونده رو از دستش گرفتمپرونده داخل دستم ر

 .پروندهی مربوط به پروژهی ساختمانی لواسان بود

 :سؤالی نگاهش کردم و گفتم

 خب؟ -

 .کنارم ایستاد و با انگشت به تاریخ تأیيدیهی پروژه اشاره کرد

و داین تاریخ با تاریخی که پروژهها تأیيد شدن متفاوته. دقيقاً مربوط ميشه به  -

 !روز بعد از تأیيدیهی پروژهها

ریزبينانهتر به پرونده خيره شدم و با چشم، تاریخها رو مقایسه کردم. درست 

 !ميگفت، یه جای کار ميلنگه

بسيار خب! مشخصات کلی ناظر این پروژه رو برام دربيار! اسم، تاریخ ورود به  -

 شرکت، پروژههایی که تا االن

 .امبرداشته... همه و همه رو ميخو

چشمی گفت و پشت سيستم نشست. وارد اتاق شدم و لپتاپم رو روشن کردم. 

 آدرس ایميل آقای صحاف رو از

 :جيب کتم بيرون آوردم و پيامی با این مضمون بهش ارسال کردم
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 !سالم آقای صحاف»

 .من ایرانی هستم و وکالت ميخونم

 .جوابم رو بدیدآدرس ایميلتون رو با زحمت فراوان پيدا کردم و اميدوارم که 

من توی پروندهای واقعاً دچار مشکل شدم و حتماً شما باید به من کمک کنيد. 

 طبق تحقيقاتی که من انجام دادم،

شما تنها فردی هستيد که ميتونيد به من توی این امر کمک کنيد. لطفاً اگه پيامم 

 رو دریافت کردید، پاسخم رو

 «.بدید. من منتظرم
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رو از مانيتور گرفت و به چشمهای قهوهایرنگ خانم محمدی صدای در نگاهم 

 .دوخت

 ببخشيد آقای ایرانی ميتونم بيام داخل؟ -

 .بفرمائيد -

صدای پاشنههای دهسانتيش روی پارکت اومد و چند ثانيه بعد جلوی ميزم 

 ایستاد. برگهی داخل دستش رو روی ميز

 .گذاشت و به چشمهام خيره شد

 .ميخواستيداین هم اطالعاتی که  -

 .به سرعت عملش آفرین گفتم و به برگه خيره شدم

 آقای امير محمدپور، سازنده پروژههای ساختمانی»

 «...مهرآفرین، ستاره شهر و2بهار ،1بهار ،
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 .همه پروژههای ساختمونی خوب و به نامی بودن. مشکل رو درک نميکردم

نی اینکه از سال ورود به شرکت هم مربوط به ده سال پيش ميشد و این یع

 !سابقهداران شرکته

 چيز مشکوک دیگهای پيدا نکردید؟ -

 .نه. فقط فکر نميکنم ربطی داشته باشه؛ ولی خب به نظرم بهتره که بگم -

 خب؟ -

توی آخرین پروژهشون با آقای دالوری همکاری داشتن و اینطور که من متوجه  -

 شدم، معرف ایشون به شرکت

 .هم آقای دالوری بودن

ود. این ميتونست دليلش باشه. اما باید بيشتر مطمئن ميشدم. باتحسين خودش ب

 نگاهی به خانم محمدی کردم و

ازش تشکر کردم. برگه رو داخل جيب کتم گذاشتم و درحاليکه از اتاق خارج 

 ميشدم به خانم محمدی گفتم که

پروندههای چک کرده رو روی ميزم بذاره تا دوباره بهشون نگاه کنم و 

 .ای جدید رو چک کنهپروندهه

فشار دادم. صدای آهنگ 22بهطرف آسانسور رفتم و دستم رو روی دکمهی 

 مالیم موزیک توی اتاقک آسانسور

ميپيچيد و من با پا به کف آسانسور ضرب گرفته بودم. باالخره با اعالم طبقه 

 از آسانسور بيرون اومدم و سمت22

عادی نشده بود که دیگه آقای اتاق شيک و مرتب آقای صالحی رفتم. هنوز برام 

 صالحی رو پشت اون ميز نبينم و

بهجاش با آریا چشم تو چشم بشم. بيخيال شونهای باال انداختم و به خانم افشار 
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 سالم دادم که از روی صندلی بلند

 .شد و با دست اشاره کرد که ميتونم وارد بشم

ریختهشده روی با چند ضربه به در وارد اتاق شدم. آریا سرش توی برگههای 

 ميز بود. عينک طبِی روی بينيش

 .بهش مياومد و دستهای گرهخورده روی پيشونيش نشون از کالفگيش بود

با صدای سالم من نگاهش رو از برگهها گرفت، عينکش رو کنار گذاشت و 

 .لبخندی روی لبهاش آورد

225 
 

 

 

 .مهش نياز دارخوش اومدی. بشين تا بگم دوتا قهوه بيارن. من که االن خيلی ب -

تنها به لبخندی اکتفا کردم که زنگ زد و سفارش دوتا قهوه داد. روی مبل 

 روبهروی من نشست و پای راستش رو

 .روی پای دیگهش گذاشت و بهم خيره شد

 خب اوضاع چطوره؟ -

 خوبه، ميگذره. خودت چطوری؟ -

خم به ابرو حسابی مشغول. نميدونم پدر چطور همهی این کارا رو انجام ميداد و  -

 .نمياورد

 .جاشون توی شرکت حسابی خاليه -

اوهوم. راستی من تا یه ماه دیگه ميرم ترکيه برای عقد یه قرارداد. ميتونی باهام  -

 بيای؟

 چندروزه؟ -
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 .سی روز، شاید هم بيشتر -

 .بهش فکر ميکنم -

رای بالبته دیگه ازدواج کردی و مطمئناً یهکم سخته که همسرت رو تنها بذاری.  -

 همين اجبار نميکنم. هرطور که

 .مایلی

سری به نشونهی تأیيد تکون دادم و به در که کوبيده شده بود نگاه کردم. آقای 

 اميری سينی به دست وارد شد و با

 .دیدن من لبخندی روی لبهاش نشست

 .سالم آقای ایرانی -

 سالم آقای اميری. حالتون چطوره؟ -

 شکر خدا! شما خوبيد؟ -

 .از احوالپرسيتون ممنون -

لبخند رضایتی روی لبهاش آورد و فنجونهای قهوه رو روی ميز گذاشت و با اجازه 

 از آقای صالحی از اتاق بيرون

 .رفت

هنوز ذهنم مشغول سفر سيروزهای بود که بهم پيشنهاد شده بود. به نظرم خيلی 

 هم بد نمياومد. ميتونستم بعد از

تراحت کنم. توی دلم به حرف آریا پوزخند اینهمه استرس و تنش یهکم اونجا اس

 زدم. دوست داشتم که بهش بگم

 .من ازدواج نکردم، فرار کردم. از عشق توی دلم فرار کردم

شاید االن باید نگران مبينا ميشدم که چه بالیی به سرش مياد. مهلتش یه ماه 

 بيشتر نبود و ممکن بود وقتی از



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 412 صفحه  

 

اما یادآوری این هم خيلی ناراحتم  سفر برميگردم با سنگ قبرش روبهرو بشم؛

 نکرد. اون آدم بدی نبود، فقط من

دلم پيش کس دیگهای گير بود. با صدای آریا نگاهم رو از قهوهای قهوه به ميشی 

 .چشمهاش دوختم
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 خب با من کاری داشتی؟ -

با یادآوری پروژهی ساختمونی مشکوک فوری دستم رو سمت جيب کتم بردم و 

 ون آوردم و روی ميزبرگه رو بير

 .گذاشتم

توی چککردن پروندهها به یه مورد برخورد کردیم که فکر کردم بهتره با شما  -

 .درميون بذارم

 خب؟ -

پروژهی ساختموتی آوا، با نظارت آقای مهندس امير محمدپور. تاریخ تأیيدیهی  -

 این پروژه با تاریخ تأیيدیهی

 .بعد از پروژههای دیگه تأیيد شدهپروژههای دیگه متفاوته و دقيقاً دو روز 

ضمناً چيز مشکوکی که من دیدم این بوده که معرف ایشون به شرکت هم آقای 

 دالوری بوده و در آخرین

 .پروژهشون هم باهاش همکاری داشته

 .متفکر نگاهی بهم انداخت و از روی مبل بلند شد و سمت ميز رفت

 .هاش هنوز توی دهن موندنو این یعنی دندون خراب رو کشيدیم؛ ولی ریشه -
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 .دقيقاً -

بسيار خب. ممنون واقعاً از اینهمه دقت و نکتهسنجيت. من واقعاً فرصت  -

 رسيدگی به این مورد رو ندارم، به نظرم

 .خانم همتيان از عهدهی این کار بهتر برميان

ابروم باال پرید و متعجب بهش نگاه کردم. چطور ميتونست اینقدر نسبت به چنين 

 !ی بيخيال باشه؟مورد

 .بسيار خب، روز خوش -

 .لبخندی روی لبش آورد و روز خوشی حوالهی اخمهای در هم کشيدهم کرد

از اتاق خارج شدم و سعی کردم که عصبانيتم رو کنترل کنم. از خانم افشار 

 خداحافظی کردم و خودم رو به طبقهی

 .رسوندم21

سمت اتاق رفتم. دستم به چهرهی خندون منشيش لبخندی زدم و با هماهنگی 

 سمت دستگيره در رفت که در باز

شد و آقای کتوشلوارپوشيدهای از اتاق خارج شد. نگاه تيزبينانهای بهش انداختم، 

 کتوشلوار مشکی با پيراهن

سفيدرنگ. دستمال صورتی کمرنگ توی جيبش و نگاه مسخرهش حالم رو بد 

 کرد. نتونستم جلوی نگاه چندشم رو

 .ش جواب سردی دادمبگيرم و به سالم

 .وارد اتاق شدم. هستی پشت ميزش نشسته بود و به مانيتورش خيره بود

 .با ورودم به اتاق نگاهش رو از مانيتور گرفت و به چشمهام دوخت

 .سالم، بشين -

 کی بود؟ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 414 صفحه  

 

227 
 

 

 

 .نگاهش رنگ تعجب گرفت و کمکم به خنده تبدیل شد

 !چی ميگی؟ -

 ود؟ توی اتاق تو چيکار ميکرد؟این یارو مردک زننما! کی ب -

 .خندهش بيشتر شد و از پشت ميزش بلند شد و روی مبلها نشست

 به چی ميخندی؟ -

 :همينطور که هنوز قهقهه ميزد ميون خندههاش گفت

 مردک... مردک زننما؟ -

 .دستبهسـ*ـينه روی مبلهای روبهروش نشستم و با اخم بهش نگاه کردم

 !من چی ميگم، تو چی ميگی -

 .يوان آبی نوشيد و به چهرهم نگاه کردل

 .ممنون واقعاً. به یه خندهی از ته دل نياز داشتم -

 .هی! من جدیم -

 .آره یهکم رفتارش چندشآور بود -

 کی بود؟ -

 .مهندس طراح سازههای مکانيکی -

 خب اینجا چيکار ميکرد؟ -

 .نهقراره برای قراردادی که باید توی ترکيه منعقد بشه همراهيمون ک -

 همراهيتون کنه؟ مگه تو هم ميخوای بری؟ -

 .به مبل تکيه زد و دستهاش رو روی پاهاش گره داد
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 .آره -

 :شوکزده از تکيهگاه مبل فاصله گرفتم و تقریباً غریدم

 تنها؟ -

 تنها نيستم که، آقای صالحی هم مياد. اسم تو رو هم دیدم توی ليست. نميای؟ -

 .توی موهام کشيدم پوف کشداری کشيدم و کالفه دستی

 !ببينم این آقامهيار خوشغيرت شما اجازه ميده که راحت با هر ... استغفراهلل -

 :مکثی کردم و این بار آرومتر از بار قبل گفتم

 با هر کسوناکسی همسفر بشی؟ -
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آخی بميرم واسهش! خيلی ناراحت بود که قراره حدود یه هفتهای دوریم رو  -

 واسه خودش هم تحمل کنه تا اینکه

 .ماموریتی پيش اومد که باید بره شيراز

 !آریا گفت این یه قرارداد یهماههست -

 .آره؛ اما من اصرار کردم که یههفتهای برگردم، اون هم قبول کرد -

کالفه شده بودم و حالت بيخيال هستی بيشتر عصبيم ميکرد. با خودم فکر کردم 

 که شاید قبول پيشنهاد رفتن به

ر درستی باشه و باز هم فکر مزاحمم رو که هر بار مبينا رو بهم یادآوری ترکيه کا

 .ميکرد پس زدم

 .بسيار خب! بهتره نگاهی به این بندازی -

به برگهی روی ميز نگاه انداخت و اطالعاتش رو از نظر گذروند و ابرویی باال 
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 انداخت که جریان رو براش تعریف

 .داد که هرچه زودتر بررسيش کنهکردم. برگه رو روی ميزش گذاشت و قول 

تشکری کردم و خيالم از بابتش راحت شد؛ چون مطمئن بودم که هستی کارش 

 .رو درست انجام ميده

 .با فکر رفتن به ترکيه از اتاقش خارج شدم و خودم رو داخل اتاقم انداختم

 .اکسيژن داخل اتاق برام کم بود و نفسم رو به شماره انداخته بود

 .ز کردم و از طبقهی دهم به خيابون نگاه کردمپنجره رو با

زمزمهها، صدای ماشينها، صدای موزیک خيلی ضعيف؛ همه و همه در هم پيچيده 

 بود و فقط ذهنم رو شلوغتر

 .کرد. هر کاری که ميکردم نميتونستم ذهنم رو متمرکز کنم

چرا نميتونم با خودم روراست باشم؟ چرا دارم به خودم دروغ ميگم؟ چرا 

 يفهمم که از خودم چی ميخوام؟! چرانم

بين دوراهی موندم؟ مگه قرار نبود فقط توی مسير یه راه قدم بردارم؟ پس چرا 

 همهچيز برام رنگ دیگهای داره؟ چرا

 یه راه دیگه توی ذهنم باز شده؟

 !خدایا خستهم، کالفهم، از دست خودم ناراحتم

و پشت ميز نشستم و به پنجره رو روی هوای آلوده و پر از دود تهران بستم 

 ایميل بيجواب روی صفحه مانيتور

 .خيره شدم

*** 

ماشين رو از داخل پارکينگ بيرون آوردم. جلوی در شرکت که رسيدم هستی رو 

 دیدم، عينکدودی روی بينی
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خوشتراشش گذاشته بود و روسری قهوهایرنگ با مانتوی کرميرنگش عجيب به 

 .تنش نشسته بود

که عينکش رو پایين آورد و با دیدن من لبخندی مهمون جلوی پاش نگه داشتم 

 .لبهای قرمزرنگش کرد

 چرا اینجایی؟ -

 .منتظر تاکسيَم -
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 پس ماشينت؟ -

 .امروز ماشين ندارم -

 .خيلهخب بيا باال ميرسونمت -

کيفش رو توی دستش جابهجا کرد و سوار شد. دوباره اون حس لعنتی به سراغم 

 ردی رویاومد، دوباره عرق س

 .پيشونيم نشست و دوباره قلبم با سرعت باالیی به سـ*ـينهم کوبيد

 .صدای ضبط رو کمی باالتر بردم و سکوت حاکم با صدای آهنگ شکسته شد

 کنارت دلم تنگ ميشه برات»

 هراس نبودتو از من بگير

 بذار بعضی وقتا کالفهت کنم

 بذار خيره شم تو چشات سيرِ سير

 اضيممن از روزگارم حاال ر

 هوامو تو داری همين کافيه
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 تو تشویش دنيامو کم ميکنی

 خزونم، بهاری، همين کافيه

 چه خوبه زمانی که درگيرتم

 شبایی که غم رو نفس ميکشم

 «...دل گرمی واسه جونم ایجونم

ماشين رو جلوی در مشکيرنگی که از این به بعد باید عادت ميکردم به بودن 

 .عشقم توی اون خونه، نگه داشتم

 !دست گلت درد نکنه. ببخشيد بهخاطر من هم مجبور شدی این مسير رو بيای -

 .خواهش ميکنم، وظيفه بود -

لبخند زیبای هميشگيش رو روی لبهاش آورد. در رو باز کرد و از ماشين پياده 

 شد. خم شد و از شيشهی پایين با

 :لبخند گفت

 نميای داخل؟ -

 .نه باید برم -

 .. باز هم ممنون داداشی گلمسالم به مبينا برسون -

این رو گفت و سمت در مشکيرنگ رفت. مدام صدای هستی توی سرم اکو ميشد 

 و جملهی آخرش روی مغزم

خط ميانداخت و صدای آهنگ پخششده توی ماشين اشکم رو وادار ميکرد تا از 

 .چشمهام سرازیر بشه
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 تو این جادههایی که آخر نداشت»

 تو ميرسمبه هر سمتی ميرم به 

 نگاه تو آرومه اما هنوز

 یه وقتایی بدجوری دلواپسم

 تو ذهنم خيال نگاتم نبود

 آخه من کجا و دل پاک تو

 من این روزمو سخت مدیونتم

 اگه گل شدم تو دل خاک تو

 کنارت دلم تنگ ميشه برات

 هراس نبودت رو از من بگير

 بذار بعضی وقتا کالفهت کنم

 بذار خيره شم تو چشات سير سير

 من از روزگارم حاال راضيم

 هوامو تو داری همين کافيه

 تو تشویش دنيامو کم ميکنی

 خزونم، بهاری، همين کافيه

 چه خوبه زمانی که درگيرتم

 شبایی که غم رو نفس ميکشم

 «...دلم گرمه جونی واسه جونم ایجونم

 یاشکهایی رو که به پهنای صورتم مياومد نادیده گرفته بودم و فقط به در بسته

 مشکيرنگی خيره شده بودم که

 .این روزا برام عين عذاب بود



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 411 صفحه  

 

ضربههای پيدرپيای که به شيشه ميخورد، نگاهم رو از اون در کذایی گرفت. پلکی 

 .زدم و اشکهام رو پاک کردم

هوای تاریک بيرون لرزه به جونم انداخت. نگاهی به ساعت مچی روی دستم 

 انداختم و با دیدن ساعت ده چنان جا

دم و متعجب شدم که برای لحظهای فکر کردم مُردم. از فکر اینکه ساعتها به خور

 اون در خيره شده بودم و

اینهمه مدت فقط به خودم، هستی و باز هم هستی فکر ميکردم، از خودم ترسيدم. 

 .ترسيدم که مجنون بشم

صدای دوبارهی ضربه به شيشه، من رو به خودم آورد و شيشه رو پایين دادم. 

 رد تقریباً هفتادسالهای که با کالهپيرم

 .شاپو روی سرش و چشمهای مشکيرنگش بهم خيره شده بود
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 با کسی کار داری بابا؟ -

 .نه -

 خيلی وقته اینجا وایستادی. مشکلی داری؟ -

 .نه... فقط... فقط ماشينم خراب شده بود -

 زنگ بزنم تعميرکار بياد؟ -

 .نه االن دیگه درست شده -

 !چی؟ -

 .دستم رو به نشونه ی تشکر باال بردم و استارت زدم
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 ببينم نکنه دزدی؟ -

 نه پدرجان، دزد چيه؟ -

 وایسا، از ماشين پياده شو ببينم. تو محله ما چی ميخوای؟ -

 آدم عاشق ندیدی پدرجان؟ -

 .مشکوک ميزنی -

 .نه فقط دلم شکسته -

 .ی تکون دادانگار که دلش به حالم سوخت؛ چون آه بلندی کشيد و سر

 .چينی شکسته رو ميشه بند زد؛ اما دل شکسته رو نه -

لبخند تلخی زدم و با خداحافظی ازش، پام رو روی گاز فشار دادم و ماشين از 

 .زمين کنده شد

موبایلم رو از داخل جيب کتم بيرون آوردم و با دیدن ده ميسکال از مبينا تازه 

 یادم اومد که بهم گفته بود امشب رو

 !ر خونه برمزودت

 .با بيخيالی شونهای باال انداختم و بهسمت خونه روندم

*** 

کليد رو توی قفل چرخوندم و در با صدای تيکی باز شد. کفشهام رو با دمپایيهای 

 داخل جاکفشی عوض کردم و

در رو بيشتر باز کردم. المپها خاموش بود. مثل اینکه مبينا خوابيده. اونوقت به 

 !ميترسممن ميگه من تنهایی 

 آخه کسی که ميترسه ميتونه راحت بخوابه؟

از راهروی کوچيک خونه گذشتم و به سالن رسيدم. با دیدن شمعهای کوچيک 

 روی زمين که از جلوی پام تا ميز
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ناهارخوریِ گوشهی سالن چيده شده بود، دهنم از تعجب باز موند. کيفم رو روی 

 زمين گذاشتم و بهسمت ميز

ميز چيده شده نگاه کردم. ميز با گلهای رز قرمز و سفيد  ناهارخوری رفتم و به

 داخل گلدون و شمعدونيهای
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پایهبلند نقرهایرنگ تزئين شده بود و دو بشقاب سفيد با گلهای طراحيشدهی 

 قرمز و قاشق و چنگالهای نقرهای

کنارش، ليوانهای بلند و جاميشکل، دستمال سفرههای قرمزرنگ و کاسههای 

 ست و ساالدی که بهترشی و ما

شکل گل تزئين شده و ظرف مرغ بریون که با خيارشور و جعفری و گوجهفرنگی 

 .تزئين شده بود، روش قرار داشت

دهنم از تعجب باز مونده بود که با دیدن مبينا این بار مطمئن شدم مثل اینکه 

 امشب خدا دلش به حالم سوخته و

 .حاال ميخواد اینجوری کمی خوشحالم کنه

س بلند و کالباسيرنگی به تن داشت که از کمر به پایين حریر بود و قسمت لبا

 باالش سنگدوزی شده بود. موهای

موجدارش حاال صاف شده بود و دستهای از موهاش رو کج روی صورتش ریخته 

 بود. آرایش مليح نشسته روی

صورتش با اون رژ قهوهایرنگش به قدری جذابش کرده بود که نتونستم ازش 

 .بردارمچشم 
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 !سالم، خسته نباشی -

هول و دستپاچه سالم کردم که ظرف برنج رو روی ميز گذاشت و کنارم ایستاد. 

 با تعجب بهسمتش برگشتم و به

 !دست درازشدهش نگاه کردم. مثل فيلمها داره بهم پيشنهاد رقـ*ـص ميده؟

 .کتت رو بده -

ویزون کرد و روی آهانی گفتم و کتم رو درآوردم و به دستش دادم. کتم رو آ

 .صندلی روبهروم نشست

با ميـ*ـل تموم به ميز چيده شده نگاه ميکردم و تازه متوجه گرسنگی بيش از 

 .حدم شده بودم

کمی برنج داخل بشقابم کشيدم و تکهای از مرغ بریونشده رو هم کنارش گذاشتم 

 و با اولين قاشق مزه خوبش رو

بهسمتش که با چشمهای توی دهنم حس کردم. چشمهام رو بستم و رو 

 :مشکيرنگ بهم خيره شده بود گفتم

 .اوم! خيلی خوشمزه شده -

 .نوش جانی گفت و مشغول غذاخوردن شد

*** 

 مبينا

 .با دستمال دور دهنم رو پاک کردم و به نگاه منتظرش چشم دوختم

خب حاال مناسبت این شام خوشمزه و این فضای عاشقانه چيه؟ نکنه ميخوای  -

 !اری کنی؟ازم خواستگ

 :به اعتمادبهنفس باالش خندیدم و گفتم

 !من هرگز از این اشتباها نميکنم. بيخود دلت رو صابون نزن -
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 .لبخند روی لبش به صورتش جلوه داد و ليوان آب رو به لبهاش نزدیک کرد

برگهی کنار دستم رو سمتش سر دادم. نميدونستم چه واکنشی نشون ميده و 

 کنشها آمادهخودم رو برای بدترین وا

 .کرده بودم
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ليوان آب رو روی ميز گذاشت و برگه رو از روی ميز برداشت و روبهروش 

 .گرفت

کمکم نگاه سؤالی و کنجکاوش رنگ خاصی گرفت و لبخندی گوشهی لبش 

 .نشست

 .تبریک ميگم -

انتظار واکنش بيشتر از این رو داشتم؛ ولی سعی کردم که خودم رو مثل خودش 

 .شون بدمبيخيال ن

 .ممنون -

 :برگه رو روی ميز گذاشت و همينطور که از روی صندلی بلند ميشد گفت

 .خوشحالم برات که از مرگ نجات پيدا کردی -

لبخند تلخی زدم و به رفتنش خيره شدم. دستم رو روی شکمم گذاشتم و از 

 درونم حسش کردم

ياز به محبت نعزیزدلم فکر نکنی یه وقت پدرت بياحساسه! اون فقط یهکم  -

 داره، هنوز متوجه نشده که چطور

احساساتش رو بروز بده یا اینکه به کسی محبت کنه. اون تو رو خيلی دوست 
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 .داره. اون عاشقته

*** 

وضعيت اميد خيلی بهتر شده بود و حاال دیگه ميتونست کمی صحبت کنه؛ اما 

 فراموشی خفيفی گرفته بود و بعضی

یاد نميآورد؛ مثالً با دیدن هستی هيچ واکنشی نشون  افراد و یه سری چيزها رو به

 نداد و مدام از ما ميپرسيد که

این خانم کيه و بعضياوقات هم با دوستانش که همراه با خونوادهشون به عيادتش 

 .مياومدن غریبگی ميکرد

سه روزی ميشد که آقای دکتر بيمارستان نيومده بود و بعضی از پرسنل -دو

 ه به یه سفربيمارستان ميگفتن ک

 .کاری رفته و برخی دیگه معتقد بودن که رفته آمریکا

وارد خونه شدم و لباسهام رو عوض کردم. نگاه سرسری به خونه انداختم و دست 

 به کمر ایستادم. باید یه

 .تميزکاری اساسی انجام ميدادم

دستمالی برداشتم و تموم شيشهها رو تميز کردم و روی ميز و عسليها رو پاک 

 م. جاروبرقی رو روی فرشهاکرد

کشيدم و با طی به جون سراميکهای آشپزخونه افتادم. اتاقها رو گردگيری کردم و 

 بعد از بار گذاشتن آبگوشت

مخصوص خودم، روی مبل دراز کشيدم و کمرم رو با دست گرفتم. حسابی خسته 

 شده بودم و کمرم داشت از جا

 انالها رو باالوپایين کردم. صدایکنده ميشد. کنترل تلویزیون رو برداشتم و ک

 زنگ تلفن خونه مجبورم کرد که با
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 .درد خودم رو بهزور سمت تلفن بکشونم

 .بفرمایيد -

 .سالم مبينا -

 سالم، خوبی؟ -

ممنون. ميگم کارات رو انجام بده، امشب خونه بابا دعوتيم، قراره برای آیدا  -

 .خواستگار بياد
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مراسم خواستگاریش حتماً باشی؛ اما فکر نميکنم حضور تو برادرشی، باید توی  -

 .من درست باشه

 .مامان تأکيد کرده که تو هم حتما بيای -

باشه، با اینکه شام درست کردم؛ ولی اشکالی نداره، شام امشب رو فردا  -

 .ميخوریم

 .باشه من تا نيم ساعت دیگه خونهم. آماده باش که دیر نریم -

 .باشه خداحافظ -

 .حافظخدا -

فوری قرص مسکنم رو بهزور آب پایين دادم تا درد مزاحمم دوباره سراغم نياد. 

 .تو فکر مراسم خواستگاری آیدا بودم

مگه آیدا چند سالش بود که بخواد ازدواج کنه؟! اون هنوز دانشگاه هم نرفته. 

 بچهها توی این سن خيلی دچار

هسمت باال انداختم و ب احساسات ميشن و نميتونن درست تصميم بگيرن. شونهای
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 .اتاق رفتم

 .آرایش مليح و سادهم رو همراه با رژ قهوهایرنگی روی صورتم نشوندم

سفيدم رو پوشيدم و شال آبی روشنم رو روی سرم انداختم و -کتودامن مشکی

 .موهام رو زیرش پنهون کردم

 .گوشهی شال رو هم روی شونهم انداختم

آوردم و روی مبل انداختم که در باز شد و چادر گلدارم رو از داخل کمد بيرون 

 .احسان توی چارچوب در حاضر شد

 بریم؟ -

 نميخوای لباست رو عوض کنی؟ -

 :نگاهی به خودش انداخت و گفت

 !مگه تيپم بده؟ -

نگاهی به کتوشلوار سرمهایرنگش با پيراهن سفيد زیرش انداختم و سری تکون 

 دادم. بهسمتش قدم برداشتم و

ادم. خودم رو باال کشيدم، روی پنجههای پاهام ایستادم و بهزور روبهروش ایست

 دستهام رو به موهای آشفتهی

روی پيشونيش رسوندم که خودش متوجه شد و سرش رو پایين آورد. دست 

 بردم و تارهای ریختهشدهش رو باال

زدم و دستی توی موهاش کشيدم. این اولين بار بود که دستهام توی موهاش گير 

 این حس رو پيدا کردهميکرد و 

بودم. قلبم به تپش افتاده بود و تکونهای خيلی آرومی توی شکمم احساس 

 ميکردم. لبخند رضایتبخشی روی

لبهام اومد و دستم رو شکمم نشست. تعادلم رو از دست دادم و نزدیک بود که با 
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 کمر زمين بخورم؛ اما بين زمين و

و توی عسلی نگاهش غرق  هوا گرفته شدم. به چهرهی نگرانش چشم دوختم

 شدم. چقدر این چشمها برام عزیز

 .بودن

با دست دیگهش دستم رو گرفت و سمت خودش کشوند. روی پاهام ایستادم و با 

 :خوشحالی گفتم

 .تکون خورد -
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 :متعجب بهم نگاه ميکرد که به شکمم اشاره کردم و با ذوق گفتم

 .تکون خورد، حسش کردم -

 .خوشفرمش نشست و دستش رو از دور مچم خالص کرد لبخندی روی لبهای

 .پس تا همينجا به دنياش نياوردی بهتره بریم -

لبخند اعتراضآميزی همراه با اخم بهش زدم که صدای خندهش بلند شد. چادرم 

 رو سر کردم و همراه همدیگه

 .بهسمت طبقهی پایين رفتيم

پدرش خوشحال شده  هنوز هم توی فکر تکونخوردنش بودم. انگار که از لمس

 بود، انگار که اون هم احساس

 .ميکرد، انگار که همهی اتفاقات اطرافش رو درک ميکرد

از آسانسور پياده شدیم و سمت در خونهی عمو رفتيم. احسان زنگ کنار در رو 

 فشار داد و در توسط عمو باز شد و
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 .صدای خوشحالش توی گوشمون پيچيد

 !سالم خوش اومدین -

و اول احسان و پشت سر اون، من وارد خونه شدم. خاله با دیدن من سالم دادیم 

 از روی مبل بلند شد و با دست

اشاره کرد که بشينيم. آقایی هم که فکر ميکنم همون خواستگار آیدا بود پشت به 

 ما روی مبل نشسته بود. من و

ه ب احسان به خاله سالم دادیم و روی مبل کنار خاله نشستيم. سرم پایين بود و

 پارکتها خيره بودم که صدای سالم

و احوالپرسی و پرسش پر از تعجب احسان چشمم رو از پارکت به آقای روبهروم 

 .دوخت

 آقای دکتر شما؟ -

به چشمهای پر از شوق آقای دکتر چشم دوختم و این معادلهی مجهول حلنشدنی، 

 مثل خوره مغز و فکرم رو

بودم و نتونستم این اتفاق رو درست ميخورد. تا چند دقيقهی اول کامالً شوک 

 هضم کنم. دليل اومدن آقای دکتر

به اینجا چيه؟ خاله گفته بود که این یه مراسم خواستگاریه. به غير از آیدا هم که 

 دختر دیگهای توی این خونه

زندگی نميکنه. یعنی برای آیدا اومده خواستگاری؟ پس اون حرفهاش توی 

 يکاربيمارستان؟ اون نامه؟ داره چ

 !ميکنه؟

 .حسابی گيج شده بودم و سؤالهای توی ذهنم آزارم ميداد

 .باالخره تونستم بهزور جواب سالم آقای دکتر رو بدم
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بعد از مکالمه عمو و آقای دکتر درمورد عمل اميد و کار آقای دکتر توی آمریکا 

 و غيره، خاله آیدا رو صدا زد تا چای

يبی ی با زیری سفيد پوشيده بود و شال ترکبياره. آیدا که سارافن بلند زرشکيرنگ

 زیبایی روی سرش انداخته بود و

تقریباً نصف موهاش بيرون بود، با لبهای خندون و چای به دست وارد سالن شد و 

 اول سينی چای رو روبهروی
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عمو گرفت و بعد روبهروی آقای دکتر ایستاد. آقای دکتر چشم ازم برنميداشت و 

 از داخل سينی همونطور فنجونی

 .برداشت و تشکر کرد

با قرارگرفتن سينی چای جلوی صورتم به خودم اومدم و تشکر کردم و گفتم ميل 

 .ندارم

آیدا روی مبل نشست و سرش رو پایين گرفت؛ اما خندههای زیرزیرکيش گواهی 

 .حرف دلش بود

داره.  یبا خودم گفتم خوبه به هم ميان؛ اما آقای دکتر با آیدا تفاوت سنی زیاد

 یعنی آقای دکتر با دیدن اون توی

 بيمارستان عاشقش شده؟

 .صدای آقای دکتر روی ذهنم خط انداخت

آقای ایرانی راستش رو بخواید من از روز اول که ایشون رو توی بيمارستان  -

 دیدم، یه حس عجيبی داشتم. همهی
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دیدم مي رفتارای ایشون برام خاص و دلنشين بودن؛ حجب و حياشون، وقتایی که

 حتی سرشون رو هم باال نميارن

که مستقيم توی چشمای من نگاه کنن، وقتایی که ميدیدم که چقدر دلرحم هستن. 

 ناخودآگاه با خودم ميگفتم

که این همون کسيه که سالهاست دنبالشم. اصالً نميخوام بگم که این یه حسی 

 بوده که یهدفعهای و کورکورانه

خيلی وقت ميشه که دلم رو باختم، جوری که هر شب سراغم اومده؛ نه. من واقعاً 

 با خودم فکر ميکنم واقعاً زندگی

 !بدون اون هم ميتونه برام معنی داشته باشه؟

 .بعد از کلی کلنجار با دل و عقلم دیگه امشب رو مزاحم شما شدم

 .همهی سرها سمت آیدا چرخيد و نگاه تحسينبرانگيزشون روی آیدا موند

ف شماست. مشخصه که شما فرد دنيادیده و تحصيلکرده و خاله: این نظر لط

 بااصلونسبی هستيد که با یه نگاه

 .تونستيد همهچيز رو درک کنيد

 .آقای دکتر سرش رو پایين گرفت و لبخندی روی لبهاش آورد

خاله: آیداجان آقای دکتر رو همراهی کنيد، برید داخل اتاق حرفاتون رو باهم 

 .بزنيد

رو باال آورد و به خاله نگاه کرد و با تأیيدیهی عمو از روی  آیدا خجالتزده سرش

 مبل بلند شد که آقای دکتر

متعجب نگاهش بين خاله و عمو و آیدا به گردش افتاد و باالخره زبان باز کرد و 

 :گفت

ببخشيد فکر ميکنم من منظورم رو بد بيان کردم. ميدونم که مبيناخانوم  -
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 ا ایشوندخترتون نيستن؛ اما ظاهراً شم

رو مثل دختر خودتون توی خونهتون بزرگ کردین؛ برای همين من پشت گوشی 

 خدمتتون عرض کردم که برای

خواستگاری از دخترتون مزاحمتون ميشم. در اصل من برای خواستگاری 

 .مبيناخانوم مزاحم شدم

این حرف آقای دکتر برای لحظهای باعث شد که همه توی شوک سنگينی فرو 

 ا دهنی باز به آقای دکتربرن. خاله ب

نگاه ميکرد و عمو با اخمهای در هم کشيده به زمين خيره موند و آیدا با گریه از 

 سالن خارج شد و من مات و

مبهوت نگاهم بين آقای دکتر و احسان در گردش بود؛ اما احسان نتونست تحمل 

 کنه و با شنيدن جملهی آخرش
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توی دستهاش گرفت و از روی مبل  سمت آقای دکتر هجوم برد. یقهش رو

 بلندش کرد. با دندونهای کليدشده و

 :چشمهایی به خون نشسته توی صورتش غرید

 تو االن چی زرزر کردی؟ -

آقای دکتر که متعجب از رفتارهای احسان خيره بهش نگاه ميکرد، فقط سعی 

 داشت که توضيح بده؛ اما کار رو

ما نميدونستم که باید چيکار کنم. خودم از خرابتر ميکرد. از روی مبل بلند شدم؛ ا

 .همه بيشتر توی شوک بودم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 423 صفحه  

 

 ...من... من... فقط فکر ميکنم که یه اشتباهی پيش اومده... من برای -

 !خفه شو مرتيکه -

آقای ایرانی خواهش ميکنم! شما یقهی من رو ول کنين، ما باهم مسالمتآميز  -

 .صحبت ميکنيم

رو از دست داد و با شدت آقای دکتر رو به دیوار این بار دیگه احسان کنترلش 

 .کوبوند

 .مرتيکهی نفهم! از مادر زاده نشده کسی به ناموس من چپ نگاه کنه -

آقا من متوجهم شما تعصب زیادی دارید؛ ولی من که کار بدی نکردم، فقط  -

 .خواستگاری کردم

 :چک احسان توی صورتش خوابيد و با عصبانيت غرید

کارت به جایی رسيده که از زن من خواستگاری ميکنی؟ اینهمه حاال دیگه  -

 درس خوندی، هنوز حاليت نيست

 که به زن مردم نگاه نکنی؟

با این حرف احسان، آقای دکتر ملتمسانه به من نگاه کرد. انگار چيزی رو که 

 .ميشنيد باور نداشت

 چی... چی؟ زنت؟ -

 .آره زنم! تو هم غلط کردی که اومدی اینجا -

نگار که یه سطل آب یخ روی سرش ریخته باشن، نگاهی بهم انداخت تا جواب ا

 .سؤاالش رو توی چشمهام ببينه

آره تقصير من بود، نباید ازدواجم رو پنهون ميکردم، نباید حـ*ـلقهم رو از دستم 

 .بيرون ميآوردم

باید همون دفعهای که نامهش به دستم رسيد توی صورتش ميکوبيدم و ميگفتم 
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 شوهر دارم. باید بهش که من

ميگفتم؛ اما هر بار که اومدم بهش توضيح بدم اجازه نداد. ولی حاال من خودم رو 

 مقصر ميدونم. مشت احسان باال

اومد تا توی صورتش بخوابه که خودم رو جلو انداختم و سعی کردم که دستش 

 :رو بگيرم و با التماس گفتم

 !احسان تورو خدا! خواهش ميکنم بس کن -

 :دستش من رو پس زد و غرید با

خفه شو و عقب وایستا. واسه تو هم دارم، آدمت ميکنم؛ اما قبلش باید حساب  -

 .این مرتيکه رو برسم
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دوباره خودم رو جلو انداختم که این بار با شدت من رو به عقب پرت کرد که با 

 فشار توی مبل فرو رفتم و کمرم

حسان رو عقب کشيد و با صدای جيغ بهشدت درد گرفت. عمو جلو رفت و ا

 .خفهی من خاله خودش رو بهم رسوند

 .کمرم رو گرفته بودم و لبم رو به دندون گرفته بودم تا دردم رو خفه کنم

خاله نگران کنارم نشست و مدام صدام ميکرد؛ اما نميتونستم جوابش رو بدم که 

 صدای خاله باال رفت و احسان رو

 .صدا زد

یاخدایی گفت و جلوی من زانو زد و بهم خيره شد. از فشار  احسان با دیدن من

 .درد چشمهام رو روی هم گذاشتم
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 .صدای پر از التماسش مياومد

مبينا! تو رو خدا جواب بده! به خدا از قصد نبود. آخه چرا خودت رو انداختی  -

 جلو؟ مبينا تو رو جون اون بچه جوابم

 !رو بده

وشه لب خونيش رو پاک کرد و کنارم آقای دکتر خودش رو بهم رسوند، گ

 .نشست

 .اجازه بدید معاینهش کنم -

 .احسان صداش رو باال برد

 .مثل اینکه این بار هـ*ـوس کردی دندونات رو توی دهنت بریزم -

 :عمو شونههای احسان رو گرفت و گفت

 .احسان اجازه بده کارش رو بکنه -

 .من اجازه نميدم به زنم دست بزنه -

 .خاله همه رو ساکت کرد صدای فریاد

 .احسان! آروم باش. فعالً سالمتی مبينا از همهچيز مهمتره -

آقای دکتر گفت که روی مبل دراز بکشم. به کمک خاله و احسان روی مبل دراز 

 کشيدم و آقای دکتر اول نبضم رو

چک کرد و بعد از داخل کيفش گوشی پزشکيش رو بيرون آورد و به صدای قلبم 

 اینهای انجام داد وگوش داد. مع

 .گفت که فوری باید بيمارستان برم و آزمایش بدم

احسان زیر بـغـ*ـلم رو گرفت و من رو از روی مبل بلند کرد، دستم روی شکمم 

 :نشست و آروم صداش کردم

قربونت برم مامان! طاقت بيار وجود من! طاقت بيار! تو نباید من رو ترک کنی.  -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 426 صفحه  

 

 اری. اگهتو نباید مادرت رو تنها بذ

تو هم تنهام بذاری، خيلی تنها ميشم. اونوقت تا لحظهی مرگم تنها ميشم. من 

 .عاشقتم، من خيلی عاشقتم

 .صدای احسان توی گوشم پيچيد

 .مبينا تو رو خدا من رو ببخش. نميذارم اتفاقی برات بيفته -
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ردم، دا ميکاشکهای ریختهشده روی گونهم توانم رو ازم گرفته بود. فقط خدا رو ص

 فقط از خدا ميخواستم که به

 .دادم برسه و بچهم رو ازم نگيره

با ماشين آقای دکتر بهسمت بيمارستان رفتيم. احسان روی صندلی عقب کنارم 

 نشسته بود و سرم روی شونهش بود

و دستهای احسان دور شونهم حـ*ـلقه شده بود و من تا خود بيمارستان از درد 

 .به خودم پيچيدم

*** 

 .روی تخت بيمارستان دراز کشيدم و خانمدکتر باالی سرم ایستاد

 .بهت گفته بودم سونوگرافی انجام بده -

 :مچ دستش رو محکم گرفتم و با گریه ناليدم

 .خانمدکتر به دادم برس! بچهم... بچهم رو نجات بده -

نگاه خانمدکتر رنگ دیگهای گرفت و با چشمهای از حدقه بيرون اومده بهم خيره 

 .شد
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 تو حاملهای؟ -

 .سرم رو به نشونه ی مثبت باالوپایين تکون دادم و گریهم شدت پيدا کرد

خانمدکتر سرش رو به معنی تأیيد تکون داد و معاینهای انجام داد و برام 

 سونوگرافی اورژانسی نوشت. منتظر جواب

سونوگرافی بودم و مدام خدا رو صدا ميکردم. دستم رو روی شکمم ميذاشتم و 

 اهاش حرف ميزدم و ازشب

 .ميخواستم که دووم بياره

در اتاق باز شد و آقای دکتر کنارم ایستاد. اشکهام رو پاک کردم و بهش نگاه 

 انداختم. پریشون به نظر مياومد و

 .لبخند تلخی گوشهی لبش بود. روی صندلی کنار تختم نشست و بهم نگاه کرد

 خوبی؟ -

 .سته نگاه کردمسری تکون دادم و با نگرانی به در ب

 ...تو رو خدا برید بيرون! االن احسان مياد، نميخوام دوباره -

 .نگران نباش! شوهر عزیز و گردنکلفتتون رفته داروها رو بخره -

 :خجالتزده نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم

من واقعاً معذرت ميخوام. همهش تقصير منه. باید بهتون ميگفتم؛ ولی هر دفعه  -

 ن توضيح بدم یهکه اومدم براتو

 .اتفاقی افتاد یا نذاشتيد که حرف بزنم

هر روز از بيمارستان تا خونه تعقيبت ميکردم، مطمئن شده بودم که اونجا  -

 خونهتونه. ساعتها به پنجرهی بستهی

خونه نگاه ميکردم و منتظر بودم که پيدات بشه و هربار با نااميدی از اونجا 

 ميرفتم. از همسایههای محلتون
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ورد اهالی اون خونه که فکر ميکردم خونوادهتن پرسيدم که کلی تعریف درم

 کردن. بعد از اینکه گفتم قصدم خيره و
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ميخوام با دخترشون ازدواج کنم گفتن که دختر دمبخت دارن و برام آرزوی 

 خوشبختی کردن. من حتی نميدونستم

دیگهای رو که آیداخانم دختر این خونوادهست. من چشمهام بهجز تو کس 

 نميدید. بعد از اینکه دیدم خانم ایرانی

رو خاله صدا ميکنی مطمئن شدم که احتماالً خاله واقعيته و بهخاطر یه سری 

 .دالیلی پيش خالهت زندگی ميکنی

اشک تلخی از چشمهام پایين اومد. قلبم شکسته بود؛ از خودم، از اینکه اینقدر 

 نسبت به این مرد بد رفتار کرده

 .بودم

 چند وقته بارداری؟ -

 .همين دیروز فهميدم که یه ماهی هست مادرم -

اون داروهایی که ميخوری، همون قرصی که اون روز دستت دیدم، مربوط به  -

 ...سرطان رحمه!تو

اشکهام از گوشهی چشمم پایين اومد. انگار که بدبختيم داشت بهم یادآوری 

 ميشد، انگار که داشت بهم

ون اون بچهی توی شکمت وابستهست و اگه اون نباشه تو ميفهموند جون تو به ج

 !هم نيستی
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 .با یه دکتر صحبت کردم، گفت تنها راهش عمل جراحيه -

دلم نميخواست توضيح بدم، نميخواستم زندگيم رو براش باز کنم. هيچ دليلی 

 .نداشت که براش حرف بزنم

 .سکوتم رو که دید از روی صندلی بلند شد

ی، ميتونستی عمل کنی. پس اگه اون بچه سقط شده باشه باید اگه باردار نبود -

 خوشحال باشی؛ چون ميتونی

 .عمل کنی

چی داشت ميگفت؟ این فردی نبود که قباًل ميشناختم. دکتر خوشقلبی که یه بچه 

 رو از چنگ خونوادهی

بيرحمش نجات داده بود. دکتری که وقتی بچهها رو ميدید از خود بيخود ميشد و 

 مثل بچهها رفتارکنارشون 

ميکرد تا احساس بدی نداشته باشن. نه! این همون دکتر نيست. چطور داره این 

 حرفها رو ميزنه و با بيرحمی

 ميگه اگه اون بچه مُرد اشکالی نداره؟

 :اخمهام توی هم رفت و با تهمایهی توانم غریدم

 !دارهچطور ميتونيد این حرف رو بزنين؟ اون یه بچهست. اون زندهست، جون  -

نزدیک تختم شد و چشمهای کهربایيش رو توی چشمهای قهوهای تيرهم مخلوط 

 کرد. اشکی توی چشمهاش

 .جمع شد. نگاهش رو ازم نگرفت

تا حاال عاشق شدی؟ تا حاال عشقت رو در حال مرگ دیدی؟ تا حاال اون رو با  -

 این وضع روی تخت بيمارستان

گه پاگذاشتن روی تفکر دیدی؟ من بهخاطر تو هر کاری ميکنم، حتی ا
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 .چندینوچندسالهم باشه

 :اشکم دراومد و ناالن گفتم

من شوهر دارم، شوهرم رو هم خيلی دوست دارم. تو رو خدا اینجوری حرف  -

 !نزنين
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عصبی و کالفه دستی توی موهاش کشيد و قطره اشک لجوجش رو که روی 

 گونهش نشسته بود پاک کرد و بهم

 .خيره شد

اون رو دوست داشته باش! فقط اجازه بده که من هم تو رو دوست  باشه تو -

 .داشته باشم

 ...آقای دکتر -

این خواستهی زیادیه؟ اینکه اجازه بدی تا آخر عمر دوستت داشته باشم  -

 خواستهی زیادیه؟

 !خواهش ميکنم برید بيرون -

 .نه مبينا! نه! من ازت دست نميکشم. من دیوونهتم -

 .و حال خرابم توان دادکشيدن و کمکخواستن رو ازم گرفته بودکالفه شده بودم 

خانمدکتر وارد شد. با اومدنش نفس عميق و آسودهای کشيدم و از طرفی دلهره 

 و اضطراب جواب آزمایش به وجودم

 .چنگ ميانداخت

 :مضطرب نگاهش کردم که لبخندی به لبهاش آورد و گفت
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دمهای به بچه وارد نشده. فقط از خداروشکر با وجود خونریزیای که داشتی ص -

 این به بعد بيشتر مراقب خودت

 !باش! تو االن دیگه در قبال اون بچه مسئولی

لبخندم با اشک همراه شد و اشک شوقم روی گونهم ریخت و مثل دیوونهها با 

 .خنده گریه ميکردم

سعی کردم که از روی تخت بلند شدم که خانمدکتر اجازه نداد و گفت که امشب 

 .و مهمون ماییر

آقای دکتر از اتاق خارج شده بود و من فقط توی فکر بودم که این وسط چيکار 

 :باید بکنم و ندایی درونم گفت

 !تو دیگه مادری! باید مادری کنی -

احسان با کيسهی دارو وارد اتاق شد و با دیدن چهرهی خندون من پریشون بهم 

 .خيره شد

 ...جواب آزمایش -

 !هستبچهم هنوز زند -

 .با گفتن این جمله هردو قهقهه زدیم و من از شوق بار دیگه اشک ریختم

*** 

 احسان

باالخره تصميمم رو گرفتم. تصميمی که باید بين هستی و مبينا یکی رو انتخاب 

 ميکردم و در آخر تصميم گرفتم

که این سفر یهماهه رو قبول کنم و با آریا و هستی و اون مردیکهی زننما همسفر 

 .و به ترکيه برمبشم 

چمدونم رو ميبستم که مبينا که به چهارچوب در تکيه زده بود، سالنهسالنه 
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 بهسمتم اومد و لباسها رو از چمدون

 .بيرون آورد
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 معلوم هست داری چيکار ميکنی؟ -

 .ميخوام تاشون کنم -

سری تکون دادم و یکييکی پيراهن و شلوارهام رو از داخل کمد بيرون ميآوردم 

 که صدای فرتفرتکردنش رو

 .شنيدم. دستش رو سمت چشمهاش برد و نگاهش رو ازم گرفت

 داری گریه ميکنی؟ -

 :سرش رو بيشتر پایين آورد و گفت

 !نه! چشمام ميسوزه فقط -

 .ميدونم طاقت دوریم برات سخته؛ ولی باید تحمل کنی دیگه -

 .ردهش رو پاک کبا لباس داخل دستش محکم با بازوم کوبيد و اشک پایيناومد

حاال من تو این مدتی که نيستی چيکار کنم؟ آخه چطور دلت مياد یه زن حامله  -

 رو توی خونه تنها بذاری و بری؟

رفتارهاش برام عجيب بود. این روزا خيلی حساس و زودرنج شده بود و با 

 هرچيزی گریه ميکرد و زود به دل

 .ميگرفت

این دم رفتن چشمهای گریونش  دلم خواست که بـغـ*ـلش کنم. نميخواستم

 مدام جلوی چشمهام باشه و توی
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سفر مدام بهش فکر کنم و سفری که قرار بود لحظات خوشی رو برام ثبت کنه، 

 .کوفتم بشه

دستهام رو دورش حل*قه کردم. صورتش روی سـ*ـينهم نشست و دستهام 

 .روی کمرش باالوپایين رفت

کرد. گذاشتم که حسابی خودش رو  صدای هقهقش مياومد و بعد به راحتی گریه

 .خالی کنه

 .قول ميدم زود برگردم. تو فقط مواظب خودت باش -

 !نميخوام، اصالً دلم نميخواد مواظب خودم باشم -

 .خندهم گرفته بود. داشت مادر ميشد، اونوقت خودش شبيه بچهها رفتار ميکرد

 .تنها نمون این مدت برو پيش مامانت یا برو پيش مامانم. شبا تو خونه -

 .نميخوام -

 .قرصات رو سر موقع بخور -

 .نميخورم -

 .صبحا هم صبحونه بخور. گرسنه نری بيمارستان از پا بيفتی -

 .نميخورم -

 .برگشتم و دیدم هنوز توی اون بيمارستان خرابشدهای، روزگار نميذارم براتا -

 .درخواست انتقاليم رو دادم، هنوز جوابش نيومده -
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 .ی اگه موافقت هم نکردن، نبينم بریا! استعفا ميدیحت -

 .سکوت سنگينش قلبم رو به درد آورد. زمزمه زیر گوشش لبخند به لبهاش آورد
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 .مواظب بچهم باش -

از توی آ*غـ*ـوشم جدا شد و با چشمهای به اشک نشسته نگاهم کرد. لبخند 

 قشنگی روی لبهاش آورد و با

اش رو نازک و بچهگونه کرد و با لبخند پشت دست چشمهاش رو پاک کرد. صد

 :گفت

 .چشم بابایی -

از حرکتش خندهم گرفت که دستم رو توی دستش گرفت و روی شکمش 

 .گذاشت

 حسش ميکنی؟ -

 .آخه مگه چيزی هم اون تو هست؟! یه ماهت که بيشتر نيست -

 یه ماه و یه هفته! االن ميدونی چه اندازهایه؟ -

 چه اندازه؟ -

 .دونه برنج اندازهی یه -

 .خندهم رو به صورت خندونش پاشيدم و در چمدون رو بستم

 !احسان -

 .سرم رو بهسمتش چرخوندم

 بله؟ -

 .هيچی -

 .بيخيال شونهای باال انداختم و از روی تخت بلند شدم و کتوشلوارم رو برداشتم

مبينا از اتاق بيرون رفته بود. کتوشلوارم رو پوشيدم و چمدون به دست از اتاق 

 بيرون اومدم. ساعت دو بود و و نيم

 .ساعت دیگه از شرکت دنبالم مياومدن
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مبينا توی آشپزخونه بود. روی مبل نشستم و کانال تلویزیون رو برداشتم و به 

 اخبار گوش دادم. سينی چای روی

ميز لبخند رضایت روی لبهام آورد. مبينا روبهروم نشست و ليوان چایش رو توی 

 .دست گرفت

 د بری؟کی بای -

 .بيست دقيقه دیگه -

 .نگاهی به ساعت کرد و چای رو به لبهاش نزدیک کرد

کمی از چای رو پایين دادم و با شنيدن صدای آیفون بهسمتش رفتم و جواب 

 :دادم

 بله؟ -
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 .سالم آقای ایرانی. از شرکت اومدم. باید بریم فرودگاه -

 .قرار بود یه ربع دیگه بياید -

 .اینطور دستور دادنآقای صالحی  -

بسيار خبی گفتم و گوشيم رو داخل جيب کتم گذاشتم و به مبينا که چادر پوشيده 

 بود و سينی حاوی کاسه آب و

 .قرآن داخل دستش بود نگاه کردم

 .نميخواد دیگه بيای، من ميرم -

 !تا فرودگاه که نميذاری بيام، تا دم در هم نميتونم بيام؟ -

م و سری تکون دادم که با لبخند دنبالم اومد. توی چشمهام رو بازوبسته کرد
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 حياط کنارم راه مياومد و مدام تذکر

ميداد که مواظب خودم باشم و اونجا خيلی خودم رو خسته نکنم و من فقط گوش 

 .ميدادم

دم در که رسيدم، مجبورم کرد که سه بار از زیر قرآن رد بشم و بار آخر 

 وبـ*ـوسـهای به جلدش زدم و نگاهم ر

توی نگاه نگرانش دوختم. برای لحظهای از رفتن پشيمون شدم، با خودم گفتم 

 چطور ميتونم توی این موقعيت

تنهاش بذارم. دوباره به احسان واقعی برگشتم و چشم ازش گرفتم و آخرین 

 .قطرهی اشکش رو نادیده گرفتم

دم رچمدون رو صندوق عقب ماشين گذاشتم، دستم رو برای نگاه منتظرش باال آو

 و روی صندلی عقب ماشين جا

 .گرفتم

*** 

 مبينا

کاسهی چينی پر از آب با گلبرگهای گل رز رو پشت سرش روی زمين ریختم؛ به 

 اميد اینکه زودتر از زمان مقرر

 !صحيح و سالم برگرده

بغض به گلوم چنگ انداخت، در رو بستم و سرم رو به در تکيه دادم و آروم 

 .اشک ریختم

ده بودم؛ اما این دل بيچارهی من مونده بود، مونده بود بين چقدر کم طاقت ش

 اینهمه خواستن، مونده بود توی

 .دنيایی از ایکاشها که ميدونست هيچوقت به ثمر نميشينه
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ميدونستم که احسان بهخاطر هستی ميخواست راهی این سفر بشه. دیشب هستی 

 برای خداحافظی بهم زنگ زد و

داده بود و ميخواست دلم رو قرص کنه که گفت خبر رفتنش به ترکيه رو بهم 

 اونجا مراقبشه و اجازه نميده که به

 .زنهای اونجا نگاه کنه

و من دلم آشوب شد؛ چون نميتونستم بگم اون داره بهخاطر دیدن تو اینهمه راه 

 .رو گز ميکنه

 .اشکم رو پاک کردم و دستم رو روی شکمم کشيدم
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ی خيلی زود برميگرده. اون تو رو خيلی دوست داره، غصه نخور عزیزدلم! بابای -

 اون عاشقته. ازم خواست که

مراقب بچهش باشم؛ یعنی اینکه تو رو خيلی ميخواد. پس خوشحال باش دونهبرنج 

 .مامان

وارد خونه شدم و لباس و وسایلم رو جمع کردم تا توی این مدت پيش مامان 

 .بمونم

م. مامان با دیدنم کلی خوشحال شد و سوار آژانس شدم و آدرس خونه رو داد

 بـ*ـوسـهبارونم کرد. چمدونم رو

داخل اتاق خودم گذاشتم و نگاه پر از دردم رو اطرافش چرخوندم. آه بلندی از ته 

 دلم بيرون فرستادم. چشمم روی

قفسهی کتاب موند و شب خواستگاری برام تداعی شد. با یادآوری گرفتن فشار 
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 گاریخون احسان توی شب خواست

 .لبخند بيجونی گوشهی لبم نشست

لباسهام رو آویزون کردم و پيش مامان که مشغول دوختن سنگهای روی لباس 

 عروس بود نشستم. سوزنی

 .برداشتم و به یاد قدیم کمکش کردم

 خب حاال چطور شد که احسان رفت ترکيه؟ -

 !سفر کاری -

 کی برميگرده؟ -

 !از چمدونم مشخص نبود؟ -

 :گفتلبخندی زد و 

 .خب پس ميتونم یه دل سير نگات کنم -

به چشمهای خستهش نگاه کردم. چقدر این چشمها برای من باارزش و قيمتی 

 بود. این چشمها رو پای من گذاشته

بود تا درس بخونم، سر کار برم و برای خودم کسی بشم و مایهی افتخارش بشم؛ 

 اما حاال چی؟ درعوض من چه

 ز اینکاری تونستم براش بکنم؟ ج

 !که هر بار به دردهاش اضافه کنم

 !رنگت پریده، زیر چشمات هم گود افتاده -

 .پيراهن عروس از توی دستش روی زمين افتاد و نگاه نگرانش روی صورتم موند

 نکنه باهم دعواتون شده، اومدی قهر؟ -

 وا مامان حرفا ميزنيا! قهر کدومه؟ مگه بچهم؟ -

 ار شده؟پس چرا قيافت اینقدر زار و نز -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 439 صفحه  

 

لبخندی روی لبم نشست و دستم ناخودآگاه سمت شکمم رفت. نميدونم چطور از 

 توی نگاهم خوند که با شک

 :گفت

 !نگو که... نگو که حاملهای -
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لبخندم پررنگتر شد و مامان رو توی آ*غـ*ـوشم گرفتم. شکه شده بود و 

 .واکنشی نشون نميداد

 :م نگاه کرد و با بغض گفتاز توی بـغـ*ـلش بيرون اومدم که به

 !چرا اینقدر زود؟ تو هنوز برای مادرشدن خيلی کمسنوسالی -

هم من و هم احسان، هر دو بچه ميخواستيم. نميخوام اختالف سنيم با بچهم  -

 زیاد باشه، ميخوام مثل خودمون

 .باهم راحت باشيم

 :اشک گوشهی چشمش رو پاک کرد و گفت

ذاره آزاد باشی، نميذاره تفریح کنی! بچه پيرت بچه دستوپات رو ميگيره، نمي -

 .ميکنه

 .ميدونم خيلی اذیتت کردم. ميدونم که به پای من پير شدی -

 .صورتم رو توی دستهاش گرفت و به چشمهام خيره شد

من با تو تونستم زندگيم رو نجات بدم. اگه تو نبودی همون سالها پدرت رو ول  -

 کرده بودم. این تو بودی که

دهمون رو به خونواده تبدیل کردی. این وجود تو بود که توی روزای تنهایی خونوا
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 بهم اميد ميداد. تو بودی که برام

 .دلگرمی بودی

دستهام رو گرفت و چشمهای قرمز و بهاشکنشستهش رو به چشمهای اشکبارم 

 .گره زد

و اون روزا پدرت هر دو ماه یه بار، پونزده روز مرخصی ميومد و بقيهی روزا ر -

 توی خونه تنها بودم. بعد از اینکه

فهميدم تو رو توی شکمم دارم، خيلی خوشحال شدم؛ چون دیگه تنها نبودم؛ چون 

 دیگه ميتونستم باهات حرف

 .بزنم، ميتونستم یه اميد توی زندگيم پيدا کنم

 وقتی بابا فهميد بارداری چی واکنشی نشون داد؟ -

 .ن گرفتلبخند تلخی کنج لبش نشست و سرش رو پایي

!« چه خوب»بابای بياحساست فقط یه نگاه به جواب آزمایش انداخت و گفت  -

 .بعد هم راهش رو کشيد و رفت

 «!چقدر شبيه به احسان»ميون گریههام خندیدم و با خودم گفتم 

ازدواج ما یه ازدواج اجباری بود. من و پدرت اصالً تا قبلش همدیگه رو یه بار  -

 اصرار هم ندیده بودیم؛ اما به

پدرامون که باهم دوست صميمی بودن ما هم به عقد هم در اومدیم. اوایل هيچ 

 عشقی بينمون نبود و فقط زن و

شوهر بودیم؛اما بعد از اینکه تو به جمعمون اضافه شدی، کمکم پدرت احساساتش 

 رو بروز ميداد. شبا که گریه

اهات ميکرد، ب ميکردی تو رو به آغـ*ـوش ميکشيد تا ساکت بشی، باهات بازی

 حرف ميزد و از در که ميومد
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داخل فقط تو رو ميدید و با دیدنت غرق بـ*ـوسـهت ميکرد. دیگه کمکم 

 حسادت ميکردم که تو رو بيشتر

 .دوست داره

 .لبخندی زد و به پيراهن عروس خيره شد
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شده بودی مونس تنهایيهام. وقتی تو رو توی شکمم داشتم برات قصه ميخوندم،  -

 برات درددل ميکردم، برات از

تنهایيام حرف ميزدم ؛ ولی هروقت که از دلتنگی پدرت حرف ميزدم یه تکون 

 ميخوردی و بعضيوقتا هم با

پاهای کوچولوت محکم ميکوبيدی به شکمم و من پدرسوختهای نثارت ميکردم و 

 .تو بيشتر پاهات رو ميکوبيدی

ههامون ترکيب شد. صدای صدای خندههامون با اشکهای ریختهشدهی روی گون

 .بغضدارش توی گلوش نشست

یه روز که داشتم پيراهن عروسی سفارشيم رو سنگکاری ميکردم احساس کردم  -

 که درد بدی توی شکمم

 .ميپيچه، انگار که دندههام دونهدونه ميشکستن، فهميدم که موقع اومدنته

ادم نمياد که چادرم رو سرم انداختم و خودم رو خونهی مادربزرگت رسوندم. ی

 .چقدر در زدم؛ اما کسی در رو باز نکرد

 .با نااميدی جلوی در نشستم و فقط جلوی صدام رو ميگرفتم که آبروم نره

ربع ساعتی رو همونجور از درد به خودم پيچيدم تا اینکه مادربزرگت از ته کوچه 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 442 صفحه  

 

 من رو دید و با عجله بهسمتم

پيدا شد و من رو تا بيمارستان اومد. خالصه به هر زحمتی که بود یه ماشين 

 رسوند. توی بيمارستان از ساعت نه

شب تا پنج صبح درد کشيدم. مرگ رو جلوی چشمهام دیدم. صدای گریههات 

 همراه شد با صدای اذون پخششده

و لبخند بيجون من که خوشحال بودم از اینکه اینهمه مدت دختری توی وجودم 

 شکل گرفته، بچهای از جنس

 .خودم

وقعها بهخاطر اوضاع ماليمون و بهخاطر اینکه کسی نبود من رو مدام ببره اون م

 بيمارستان، سونوگرافی انجام ندادم

و فقط توکلم به خدا بود که بچهم سالم باشه. هر روز روزی صدبار زمزمه 

 ميکردم که خدایا بچهم سالم و صالح

 .باشه

ز رفت. من مونده مادربزرگت دیگه توی بيمارستان خسته شده بود و همون رو

 بودم و تنهایی خودم. دوباره احساس

کردم که چقدر غریب و بيکسم؛ اما هروقت که به تو نگاه ميکردم لبخندم رنگ 

 ميگرفت و خدا رو شکر ميکردم

 .که تو کنارم هستی و دیگه تنها نيستم

دو روز بعد از زایمانم پدرت از سر کار اومد، با دیدنت تو رو توی بـغـ*ـلش 

 و دستای کوچيکت رو توی گرفت

دستاش گرفت و به چشمایی که همرنگ خودش بود خيره شد و اولين جمله ای 

 تو شاهزادهی»که گفت این بود: 
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 «!منی

چند روز بعد هم مادرم اومد. اون موقع هنوز برات اسم انتخاب نکرده بودیم و 

 مادرم با دیدنت گفت که اسم این

ا برازندهشه! پدرت خوشش اومد و همون روز دردونه باید مبينا باشه، فقط مبين

 شناسنامهت رو برد و اسم تو شد

 !مبيناخانم

از اون موقع به بعد رابـ ـطهی من هم با پدرت بهتر شد. پدرت شغلش رو تغيير 

 داد تا بيشتر کنارمون باشه و از اون

 هبه بعد بيشتر کنارم بود و بيشتر بهم کمک ميکرد. دیگه زندگی برام معنا گرفت

 بود که تهمتا شروع شد. وقتایی که
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پدرت ميرفت سر کار و من توی خونه تنها ميموندم. از اون موقع بود که بهم 

 تهمت زدن، تهمت اینکه دیدن

مردی داخل خونه شده. هيچکس نميفهمه اون روزا چی به سرم گذشت و شبا رو 

 تا خود صبح چطور با گریه سر

 .قت باعثوبانيش رو نميبخشمميکردم. فقط ميدونم که هيچو

اون روزا فقط دلم به این خوش بود که پدرت مثل کوه پشتمه و در جواب 

 خونوادهش که ميگفتن زنت خرابه و

روزایی که نيستی معلوم نيست توی اون خونه چه غلطی ميکنه! ميگفت زن منه! 

 !من ميدونم چطور آدميه
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 .ميگفت این تهمتا به زن من نميچسبه

تی خونوادهی خودم هم ازم حمایت نکردن. پدرم اون روزا درگير اون روزا ح

 کارهای دایيت بود که کلی بدهی باال

آورده بود و ميخواستن همهی اموالش رو به حراج بذارن. وقتی به پدرم گفتم که 

 دیگه نميتونم با این وضع زندگی

ق الکنم، پشت تلفن گریهش گرفت و ازم خواست که به زندگيم بچسبم و فکر ط

 .رو از سرم بيرون کنم

همه از هر طرف پدرت رو وادار ميکردن که طالقم بده؛ اما اون قبول نميکرد. 

 وقتی پدرت رو توی فشار دیدم،

هيچوقت چيزی رو که مال منه از »ازش خواستم که طالق بگيریم؛ اما گفت 

 «.دست نميدم

 .مفقط بودن و وجود تو بود که باعث شد ما مثل کوه پشت هم باشي

یه شب پدرت از بيرون اومد و اون شب اولين باری بود که اشکاش رو ميدیدم. 

 بهم گفت که دیگه خسته شده،

گفت که دیگه نميکشه از اینهمه حرفی که پشت سرمه. گفت که دیگه وقتشه از 

 اینجا بریم. اون شب به هم قول

ه راحت دادیم که هيچوقت سراغ خونوادههامون رو نگيریم و بریم جایی که بش

 زندگی کرد؛ فقط یه خونوادهی

 !سهنفری

همون شب نزدیکای ساعت دو نصفهشب بود که وسایل ضروریمون رو برداشتيم 

 و رفتيم شيراز. با تهموندهی

پساندازمون یه جا گوشهی اون شهر بزرگ خونه گرفتيم و چند سالی راحت و 
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 خوش زندگی کردیم تا اینکه

هم دست از سرمون برنداشتن. شونزده سالت  فهميدن کجا زندگی ميکنيم و اونجا

 بود که اومدیم تهران و دیگه

هرگز برنگشتيم. عموت خيلی اومد و خواهش کرد که برگردیم؛ اما دیگه نه من 

 ميتونم به اون زندگی کذایی

 .برگردم، نه پدرت راضی ميشه که به خونوادهش برگرده

 .اشکهام به پهنای صورتم مياومد

دمون، برای من که انگار سرنوشتم با سرنوشت مادرم گره دلم سوخت برای خو

 خورده بود و حاال من باید هرروز رو

با ترس از اینکه کی بچهم یه سالش ميشه و تاریخ انقضام به پایان ميرسه سر 

 !کنم

 .همدیگه رو در آغـ*ـوش کشيدیم و تا جون داشتيم اشک ریختيم

*** 

 احسان
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یم. هنوز هواپيما بلند نشده بود و هستی هم هنوز نيومده توی فرودگاه ایستاده بود

 بود. مدام به ساعت مچيم نگاه

 :ميکردم و زیر لب زمزمه ميکردم

 !بيا دیگه! االن هواپيما ميپره -

دستم سمت گوشيم رفت که صدای هستی به گوشم خورد که داشت به مهيار 
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 :ميگفت

 !ایناهاشن اینجان -

 .بخند حاصل از دیدن هستی روی لبهام ماسيدبا دیدن مهيار ناخودآگاه ل

هستی با من و آریا و آقای زارعی سالمعليک کرد و چشمهای من توی چشمهای 

 طوسيرنگ مهيار خيره موند که

با لبخند بهسمتم اومد و دستش رو سمتم دراز کرد. با تعلل دستش رو گرفتم و 

 جواب سالمش رو سرد دادم. نگاه

شکل گرفت که مهيار با اخمهای درهمکشيده سرش رو  کوتاهی بين مهيار و آریا

 برگردوند و به هستی که با لبخند

بهش نگاه ميکرد، چشم دوخت و با سرتکوندادن هستی سمت آریا رفت و دستش 

 رو بهسمت آریا دراز کرد و از

 .دیدنش ابراز خوشحالی کرد

راحتی به با اعالم پروازمون به صفحه چک پروازها نگاه کردیم و هستی با نا

 چشمهای مهيار چشم دوخت و مهيار

 .لبخند تلخی روی لبهاش آورد

 .هستی: خيلی دلم برات تنگ ميشه

 !مهيار: من هم همينطور قربونت برم

 .مواظب خودت باش -

 .تو هم همينطور -

 :مهيار نگاهی بهم انداخت و گفت

 !مراقب هستی باش -

 ون فاصله گرفتم و از دور بهسری به نشونهی تأیيد تکون دادم و چند قدمی ازش
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 .هستی چشم دوختم

مهيار دست راستش رو باال آورد و هستی توی آ*غـ*ـوشش جا گرفت و سر 

 .مهيار روی شونهی هستی نشست

 :دیگه طاقت نياوردم و با صدای بغضدارم گفتم

 .هستی! باید بریم -

گفت مهيار دستش رو از دور شونههای هستی جدا کرد و آروم در گوشش چيزی 

 .که هستی آروم و ریز خندید

از آغـ*ـوش مهيار جدا شده بود؛ اما سرش پایين بود و دستش سمت چشمهاش 

 رفت. با نگرانی پشت سرش رو

 .نگاه کرد و دستش رو برای مهيار بلند کرد

 :مهيار هم در جواب دستش رو باال آورد و گفت
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 !رسيدی بهم زنگ بزن -

صحبت نميداد، بهزور لبخندی روی لبهاش آورد  و هستی که بغض گلوش اجازه

 و چشم بلندی به نگاه منتظر

 .مهيار هدیه داد

چمدونها رو به گيت تحویل دادیم و سوار هواپيما شدیم. من و هستی کنار هم 

 نشستيم و آریا و طراح شرکت که

 .تازه فهميده بودم اسمش امينه کنار هم نشستن

هندزفریش رو به نوتبوکش وصل کرد و  هستی به صندلی هواپيما تکيه زد و
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 مشغول چککردن برنامههای شرکت

 .شد

برای لحظهای یاد روزی افتادم که مبينا برای اولين بار سوار هواپيما شده بود. 

 صورت مثل گچش و دستهای

لرزونش و چشمهای رو هم فشرده شدهش من رو یاد جوجههای ترسو ميانداخت. 

 نگاهم روی دست چپم موند و

دستهای پيچخوردهش دور مچم افتادم، اون لحظه بود که فهميدم زور این  یاد

 .جوجه کوچولوی ترسو خيلی زیاده

کالفه شدم. نميدونم چرا اینجوری شده بودم؟ چرا باید بهش اهميت ميدادم؟ 

 چرا واسهم مهم بود؟ چرا یه

 گوشهای از زندگيم بهش وصل شده بود؟

 :به خودم نهيب زدم

رو انتخاب کردی تا به عشقت برسی؛ پس به عشقت خــ احسان تو اون  -

 !ـيانـت نکن

چقدر برام عزیزی! چقدر با وجود این فاصله چند »به نيمرخ بينقصش خيره شدم 

 «.سانتيمتری از هم دوریم

 !هستی -

 .نگاهش رو از نوتبوک روبهروش گرفت و به چشمهام دوخت

 بله؟ -

 ...ميگم -

 چی شده؟ -

نارمه همين که االن ک»بم رو به درد ميآورد. به خودم گفتم چشمهای بيتفاوتش قل
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 «.برام کافيه

 .هيچی -

 احسان خوبی؟ -

 .آره خوبم -

 .شونهای باال انداخت و دوباره به صفحه روبهروش نگاه کرد

تا رسيدن به مقصد به بهونهی نگاهکردن منظرهی بيرون به چشمهاش نگاه 

 .ميکردم و چشم ازش برنميداشتم
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با اعالم نشستن هواپيما روی زمين، از هواپيما خارج شدیم. هوای اینجا از تهران 

 خيلی بهتر بود؛ ولی سوز سرماش

 .لرزه به جونم انداخت

آقایی کتوشلوارپوشيده با دیدن ما بهسمتمون اومد. انگار از قبل با آریا آشنایی 

 داشتند که چند دقيقهای صحبت

رهی دست همون آقا که خودش رو ظفر معرفی بينشون ردوبدل شد و بعد با اشا

 کرده بود، سمت ماشين مشکی

 .مدلباالی پارکشده بيرون فرودگاه رفتيم

 .فارسی رو خوب بلد بود و به گفتهی آریا قرار بود که اینجا مترجممون باشه

از خيابونهای ترکيه عبور ميکرد و سعی داشت که ازمون بخواد این مدتی که 

 بهخوبی بشناسيم اینجایيم ترکيه رو

 .تا عالوهبر قراردادهای کاری، کمی هم خوش بگذرونيم
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ماشين روبهروی هتلی که به گفتهی ظفر بزرگترین هتل ترکيه محسوب ميشد 

 .ایستاد

 .بعد از تحویل پاسپورت و شناسنامه، به هر کدوم اتاق یهتختهای تحویل داده شد

 .هستی طبقهی پایين بوداتاق من و آریا و امين توی یه طبقه بود و اتاق 

 .کتم رو از تن خستهم درآوردم و روی تخت انداختم

 .به سقف سفيد خيره شدم و کالفه سرم رو به چپ و راست تکون دادم

روی تخت نشستم و لباسهام رو عوض کردم که پيامی از طرف آریا به دستم 

 .رسيد

ماده اید برای کار آپيام مربوط به برنامهی فردا بود. اینطور که مشخصه از فردا ب

 .ميشدیم

تقریباً نزدیکهای ساعت هشت بود دوشی گرفتم و پيراهن کرمرنگم رو با شلوار 

 .قهوهایم ست کردم

 .ساعت مچی مارکدارم رو دور مچم بستم و موهام رو سمت باال حالت دادم

در اتاق رو بستم و سمت رستوران هتل رفتم. آریا تأکيد کرده بود که حتماً برای 

 دور هم جمع بشيم تا درمورد شام

 .برنامهی فردا به طور واضح توضيح بده

از دور هستی رو دیدم که کنار آریا نشسته بود. همون لحظه اخمی روی چهرهم 

 .نشست و عصبانيتم نمود پيدا کرد

 .بهسمت ميز رفتم که آریا با چهرهای خندون به صندلی اشاره کرد

 .بشين احسانجان. امين هنوز نيومده -

بدون حرف سر جام نشستم که هستی با لبخند هميشگی و جذابش نگاهی بهم 

 کرد. ناخودآگاه گرهی روی پيشونيم
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 .باز شد و نتونستم اخم چند دقيقهی پيشم رو بهش تحویل بدم

 .آریا نگاهی به ساعت مچيش انداخت و از دیرکردن امين شاکی شد

 .قب کشيدچند دقيقهی بعد امين با چهرهای خندون صندلی رو ع

 .سالم سالم! من اومدم -
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اخمهای درهمکشيدهی هرسهتامون هم نتونست کاری رو از پيش ببره و جلوی 

 .حرفزدنش رو بگيره

خب چی ميخورید؟ من که ميخوام یه غذای دریایی سفارش بدم، از اون  -

 !جکوجونورای دریایی لزج

 شما چی ميخورید؟

 .ن گرفت و به چشم من دوختآریا نگاهش رو با بيتفاوتی از امي

خب قرار مالقات با رئيس شرکت رأس ساعت نه صبح فرداست. ميخوام که  -

 همگی درست رأس ساعت هشت و

 .نيم حاضر باشيد. بههيچعنوان نميخوام توی اولين جلسه تأخير داشته باشيم

 :به امين نگاه کرد و تکرار کرد

 !تأکيد ميکنم -

 .د تکون دادیممن و هستی سری به نشانهی تأیي

این قرارداد برای شرکت خيلی الزم و ضروریه و قبول این قرارداد واسهمون  -

 حياتی به شمار مياد. خوب حواستون

 .رو جمع کنيد و اجازه ندید که چيزی مانع این قرارداد بشه
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بسيار خب، فعالً غذاتون رو سفارش بدید، بعد از غذا بيشتر درموردش صحبت 

 .ميکنيم

ماهی سفارش دادیم، هستی استيک سفارش داد و امين خرچنگ  من و آریا

 !دریایی

با اومدن سفارشاتمون، هستی با چندش به غذای امين نگاه کرد و من به رفتار 

 هستی لبخند زدم. تيکهای از ماهی

 .رو داخل بشقاب هستی گذاشتم

 .ماهيش خوشمزهست، امتحان کن -

 .دوخت نگاهش رو از خرچنگ روی ميز گرفت و به من

 .ممنون -

 .شام رو توی آرامش و صدالبته با صداهای خرچخرچ امين خوردیم

*** 

 مبينا

احسان هنوز تماس نگرفته بود و دلم بدجور شور ميزد. توی اتاق خاطرههام، روی 

 تخت هميشگی و گرمونرمم دراز

کشيده بودم؛ اما باز هم احساس ناراحتی ميکردم. احساس کمبود داشتم، احساس 

 دم چيزی از وجودم کمه،ميکر

 .احساس ميکردم که یه چيزی اینجا درست نيست

به پنجرهی بزرگ اتاقم خيره شدم. چه شبهایی که کنار این پنجره ایستادم و 

 آروم اشک ریختم. مثل وقتایی که

دلم برای خونوادهم تنگ ميشد، وقتایی که دلم برای دیدن مامانجون و آقاجونم 

 ملک ميزد، لحظههایی که دل
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برای بازی کودکيم با پسرخالهها و دخترخالههام تنگ ميشد، وقتایی که عموم من 

 رو روی دوشش ميذاشت و دور

253 
 

 

 

حياط تاب ميداد، وقتایی که عمهم برام آش دوغ درست ميکرد و من از 

 خوشحالی محکم توی بـغـ*ـلش

ی روزهای ميپریدم! ميدونستم که مامان و بابا هم هيچوقت یادشون نميره که چه

 رو در کنار خونوادههاشون

 .گذروندن؛ اما شاید اینطور بهتر بوده

وقتهایی که کيارش من رو تهدید کرده بود که عکس و چتهام رو برای بابا 

 ميفرسته و من در هر ثانيه ده بار

 !خودم رو لعنت ميفرستادم که چرا اینقدر احمقم

خود صبح خدا رو صدا زده  شبهایی که فهميده بودم دوقدمی مرگ ایستادم و تا

 .بودم

اما روزهای خوش هم زیاد داشتم، وقتهایی که بابا هر صبح با ماهيتابهی تخممرغ 

 باال سرم ميایستاد و از

رختخواب جدام ميکرد، روزی که کنکور قبول شده بودم و اون شب رو تا صبح 

 !نماز خوندم و از خدا تشکر کردم

هر سه جشن گرفته بودیم و اون روز رو چقدر  روزی که بابا کار پيدا کرده بود و

 باهم بازی کرده بودیم، همه بچهی

 .سهساله شده بودیم و دور خونه دنبال هم گذاشته بودیم
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روزی که فهميدم مهيار برگشته و دوباره از هستی خواستگاری کرده. روزی که 

 اینجا اومد و تا صبح از آیندهمون

 .حرف زدیم

کنار پنجره ایستادم، دستهام رو توی هم قفل کردم و به از روی تخت بلند شدم و 

 .آسمون پرستاره خيره شدم

 .خدایا شکرتی زیر لب زمزمه کردم و دستم سمت شکمم رفت

عزیزدلم من توی زندگيم خيلی سختی نکشيدم؛ چون پدر و مادرم هميشه برام  -

 حامی و پشتيبان بودن. اما من

ی تا اگه یه روزی توی گرداب گير افتادی ميخوام که تو روی پاهای خودت بایست

 و نخواستی از کمک من استفاده

کنی، بتونی بهترین تصميم رو بگيری و راه درست رو انتخاب کنی. اما اصالً نگران 

 نباش دردونه من، من هميشه

 .کنارتم، نميذارم صدمه ببينی

*** 

از کردم و صدای آالرم لعنتی قطع نميشد و باالخره بهزور الی پلکهام رو ب

 .صداش رو خفه کردم

با حس بوی تخممرغ پيچيده توی اتاق دوباره احساس کردم که متولد شدم. زیر 

 :لب زمزمه کردم

 .این یعنی زندگی -

لبخند عميقی روی لبهام کاشتم و چشمهام رو بهزور باز نگه داشتم و به بابا که 

 .باالی سرم ایستاده بود نگاه کردم

 !بابایی -
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 جان دلم؟ -

 .خيلی دوست دارم، عاشقتم -

 :لبخندی روی لبهاش آورد و با لحن هميشگی خودش گفت
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پاشو پاشو! این ترفندا دیگه روی من جواب نميده. فکر نکن ميتونی اینجوری من  -

 !رو متقاعد کنی بيدارت نکنم

مامانت روزی هزاردفعه از این کلمههای زشت و لوس نثارم ميکنه تا به هر 

 ازم پول بکشه، بعدش هم فکرطریقی 

 !ميکنه خيلی تأثيرگذارن

دیگه نتونستم جلوی خندهم رو بگيرم. روی تخت نشستم و محکم بـغـ*ـلش 

 !کردم. ایکاش هميشه کنارم بودی

 !ایکاش هيچوقت از آ*غـ*ـوشت جدا نميشدم

دست دیگهش رو دور شونههام پيچيد و چند لحظه بعد سریع خودش رو از 

 ون کشيد و از اتاقآ*غـ*ـوشم بير

بيرون رفت. اشک از گوشهی چشمم پایين اومد و روی گونهم نشست که فوری با 

 .دستم پسش زدم

با ماشين احسان که این مدت قرار بود ازش استفاده نکنم؛ ولی خب ماشين که 

 نباید توی پارکينگ خاک بخوره،

ارستان رفتم. مکروهه و این البته از فتواهای خودم بود، سوارش شدم و به بيم

 برگهی استعفام توی دستم بود و غمی
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کنج دلم نشسته بود. با همهی همکارها یه جورهایی آشنا شده بودم، باهاشون 

 اخت شده بودم، تکتک مریضها رو

ميشناختم و به درددالشون گوش داده بودم. با غصههاشون غصه خورده بودم و از 

 .شادیهاشون شاد بودم

 .درست نبود و باید استعفا ميدادم اما دیگه موندنم اونجا

از در بيمارستان گذشتم و به نگهبان سالم دادم. وارد بيمارستان شدم و سمت 

 ایستگاه پرستاری رفتم. فاطمه توی

 .ایستگاه نبود و خانم عسگری چارتها رو نگاه ميکرد، انگار که به دنبال چيزی بود

 .سالم خانم عسگری -

 .هميشگيش بهم نگاه کردسرش رو باال آورد و با اخم 

 .باز هم که دیر اومدی رفيعی -

 .من از آنتایمای اینجام -

 :پوزخندی گوشهی لبش نشست و با بيتفاوتی مخصوص خودش گفت

 لباس هم که عوض نکردی، با چادر ميخوای بری سروقت مریضا؟ -

 .نه ! دیگه فکر نکنم الزم باشه لباس عوض کنم -

 .هام دوختنگاه پر از تعجبش رو به چشم

 .عجيب شدی امروز -

لبخند محوی زدم و خواستم به عقب برگردم که احساس کردم کسی کمرم رو 

 محکم گرفته، از ترس سکته زدم و

با وحشت به عقب برگشتم، با دیدن نگار لبخندم پررنگ شد و از خوشحالی کم 

 !مونده بود که باالوپایين بپرم

 .محکم توی بـغـ*ـلم گرفتمش
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 !اینجا چيکار ميکنی؟ جوجه! تو -
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 سالم خاله مبينا! خودت اینجا چيکار ميکنی؟ -

من که پرستارم، تکليفم روشنه؛ اما نميفهمم تو چرا اینجایی! نکنه دوباره پات  -

 شکسته؟ خوبی؟ سالمی؟

 اینجا بيمارستان بابای منه! واسه چی نباید اینجا باشم؟ -

 بيمارستان بابات؟ -

 .و روی شونهی نگار گذاشت و لبخندی روی لبهاش آوردآقای دکتر دستش ر

 .سالم خانم رفيعی -

 .هول سالم دادم و هنوز مات جملهی نگار مونده بودم

 آقای دکتر ميتونم باهاتون صحبت کنم؟ -

 :سری تکون داد و گفت

 .تشریف بيارید اتاقم -

 وسری به نشونه مثبت تکون دادم که نگار دستم رو دور بازوش گره کرد 

 .خودش رو بهم نزدیک کرد

 .دلم برات تنگ شده بود -

 .بـ*ـوسـهای روی موهاش کاشتم

 .من بيشتر -

 .آقای دکتر نگاه تحسينآميزی بهمون انداخت و بهسمت اتاقش رفت

نگار که چشمهای درشت و مشکيش رو بهم دوخته بود و پيراهن قرمز کوتاهش 
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 سفيدی صورتش رو بيشتر نمایان

 :دميکرد آروم لب ز

 ميشه بریم توی حياط؟ -

 .چشمکی سمتش زدم که با شوق فراوان دستم رو گرفت و سمت حياط کشوند

صدای خندههاش و حال خوبش من رو هم سر ذوق آورد و همراهش به داخل 

 .حياط کشيده شدم

آروم از بين درختهای داخل محوطه گذشتيم که با ذوق خودش رو بهم نزدیک 

 .کرد

 !بونهبابانوید خيلی مهر -

 !چشمهام گرد شد، پس درست حدس ميزدم

 تو با آقای دکتر زندگی ميکنی؟ -

 .آره. از این به بعد دیگه من دخترشم، اون هم بابای من -

 ...پس برادرت -

بابانوید بهم قول داده که اجازه بده هفتهای یه بار برم پيششون و اگه دوباره  -

 .اذیتم کردن دیگه هيچوقت نرم
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 !یی که آقای دکتر مياد بيمارستان که توی خونه تنهاییوقتا -

 .سعيدهخانم هم توی خونه مراقبمه -

 سعيدهخانم؟ -

آره، اون غذا ميپزه، خونه رو جارو ميکنه، لباسها رو ميشوره؛ مثل وقتی که من  -
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 .توی اون خونه بودم

بغض گلوش رو فشرده بود. دستی بين موهای مشکيرنگش کشيدم و لبخندی به 

 .صورت غمدیدهش زدم

من دلم براش ميسوزه، بهش کمک ميکنم؛ اما بابانوید ميگه که این وظيفه من  -

 .نيست

 االن خوشحالی؟ -

 .آره خيلی! اما احساس تنهایی ميکنم -

 !ميری مدرسه، اونجا دوست پيدا ميکنی، درس ميخونی. نگران نباش -

 .چيدحوطه بيمارستان پيلبخند زیبایی به صورتم پاشيد و صدای خندههاش توی م

*** 

 :با دو تقه به در صدای هميشگی و جذابش پيچيد

 .بفرمائيد -

 .در اتاق رو آروم باز کردم و نگاه سرسری به داخل انداختم

 .پشت ميزش نشسته بود و انگشتهاش رو توی هم قفل کرده بود

 .در رو پشت سرم بستم و کمی جلوتر رفتم

 !بشين -

من رو سر جام نشوند. سرم رو پایين انداختم و روی  لحن دستوریش ناخودآگاه

 .مبل نشستم

از پشت ميزش بلند شد و روبهروم نشست. نگاه سنگينش اذیتم ميکرد، چيزی 

 .گلوم رو ميفشرد

 .کمی به جلو خم شد و بيشتر نگاهش رو روی من زوم کرد

 .با درخواست انتقاليتون موافقت نشده -
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و به چهرهش پاشيدم، هرچند که مطمئن بودم با نگاه پر از بهت و درموندگيم ر

 درخواستم موافقت نميشه؛ برای

 .همين برگهی استعفا رو روی ميز روبهروش گذاشتم که ابروش باال پرید

 این چيه؟ -

 .استعفانامه -

اخمهاش در هم کشيده شد و با دستپاچگی پاکتنامه رو باز کرد و سرسری نگاهی 

 .بهش انداخت

 !استعفا؟ -
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 .اگه امضاش کنيد ممنون ميشم -

عصبی از روی مبل بلند شد و دستی توی موهاش لَختش کشيد و کالفه رو 

 :بهسمتم تقریباً غرید

 این استعفا بهخاطر منه؟ من باعث شدم که بخوای از اینجا بری؟ -

آقای دکتر بعد از اون سوءتفاهمی که پيش اومد طبيعيه که همسرم نپذیرن  -

 ار کنم. خواهشم ازتوندیگه اینجا ک

 .اینه که اون نامه رو امضا کنيد

برگهی داخل دستش رو روی ميز کوبيد و چشمهای پر از خشمش رو بهم 

 .دوخت

 !نظر تو برام مهمه، نه همسرت -

 .نظر من هم همينه -
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نزدیک اومد و این بار تقریباً فاصلهی چندانی باهم نداشتيم. خودم رو عقب 

 .نگاهش دزدیدمکشيدم و نگاهم رو از 

با یکی از بهترین دکترا درمورد بيماریت صحبت کردم. بهجز عمل یه راه دیگه  -

 هم هست، باردارشدن! توی

پروندهت خوندم که دو ماه بيشتر نيست که ازدواج کردی. اون آقا واقعاً شوهرته 

 یا فقط پدر بچهت؟

بيش  وضعيتلزومی نداشت که بخوام براش توضيح بدم. عصبی شده بودم و این 

 از حد داشت کش پيدا ميکرد. با

 :تهموندهی صدایی که از خودم سراغ داشتم رو بهسمتش فریاد زدم

 !لطفاً پات رو از زندگی من بکش بيرون -

 :با تأکيد پرسيد

 دوستش داری؟ -

 :بدون لحظهای مکث بلندتر از خودش گفتم

 .بيشتر از هرچيزی توی زندگيم -

که شدم و با دیدن چهرهی پریشون آقای دکتر به چند ثانيه از جواب خودم ش

 خودم اومدم. عقبگرد کردم که با

 .صداش سر جام ایستادم

 .خانم رفيعی -

 .بهسمتش برگشتم

ميدونم که بهخاطر من خيلی اذیت شدید! من فقط... من فقط از صميم قلبم  -

 دوستتون داشتم! این اولين باری

کردم. زندگيم بدون تو جهنمه. اگه بهم بود که عشق یه نفر رو توی قلبم حس مي
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 بگی باهام ميمونی، تا هروقت

 .که تو بخوای صبر ميکنم، بچهت رو مثل بچه خودم بزرگ ميکنم

 .دیگه اجازه ندادم ادامه بده و در رو پشت سرم بستم
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اشکهام به پهنای صورتم روی گونههام ميریخت. دلم از خودم گرفت، دلم از 

 دم یه نفر اینطور وارداینکه اجازه دا

زندگيم بشه و چنين پيشنهاد بيشرمانهای بهم بده گرفت. همهش تقصير خودم 

 بود. من اجازه دادم بودم که یه

 !غریبه تا این حد از زندگيم سر در بياره

*** 

 احسان

دوشی گرفتم و کتوشلوار بادمجونيرنگم رو تنم کردم. کروات مشکی با راهراههای 

 م محکمطوسی رو دور گردن

کردم. موهام رو با ژل سمت باال حالت دادم. کفشهای ورنيم رو دستمال کشيدم و 

 پا کردم. کيفم رو از روی ميز

برداشتم و بهسمت پذیرش راه افتادم. به ساعت مچيم نگاهی انداختم، ساعت 

 هشت و چهلوپنج دقيقه بود. آریا و

ن من از روی مبل امين روی مبلهای روبهروی پذیرش نشسته بودن که با دید

 بلند شدن و دستشون رو سمتم دراز

کردن که با سالم جواب دادم و همون لحظه صدای پاشنههای کفشی سرم رو 
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 سمت خودش کشوند. کيف کوچيک

و مشکيرنگش رو توی دستش جابهجا کرد. لبخند قشنگی روی لبهاش نشست. 

 مانتوی مشکی و کوتاه ساده و

و روسری طرحدار زرشکيرنگی که دور  شيکش رو با شلوار مشکی پارچهای

 گردنش مدلدار بسته بود ست کرده

بود و آرایش مليح روی صورتش، همه و همه باعث شد که بار دیگه عاشقش 

 بشم. لبخند از روی لبهام پاک

نميشد و محو تماشای زیبایيش بودم که حتی صدای خودش رو هم نشنيدم. اخم 

 نشسته روی صورتش هم

 .زیبایش ميکرد

 آقای ایرانی! خوبيد؟ -

 :کالفی دستم رو پشت گردنم گذاشتم و گفتم

 .بله خوبم! بهتره دیگه بریم دیر نشه یه وقت -

سری به نشونهی مثبت تکون داد و همه سوار ماشين شيک و بزرگی که از طرف 

 شرکت طرف قرارداد رزرو شده

 .بود، شدیم

اشت ش که تمومی ندسرم با دیدن شرکت به این بزرگی سوت کشيد و به عظمت

 .خيره شدم

هر چهارتا با راهنمایی ظفر وارد شرکت شدیم که آقای کتوشلوارپوشيدهای 

 جلومون ایستاد و دستش رو سمتمون

دراز کرد و در آخر هم به سراغ هستی رفت و با ترجمه ظفر متوجه شدیم که 

 مرده از تيپ و چهرهی هستی تعریف
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ی دراز کرد که بهشدت عصبی شدم. ميکنه و بعد از اون دستش رو سمت هست

 رگ پيشونيم داشت از عصبانيت

ميترکيد که هستی دستهاش رو به هم گره زد و کمی سمت جلو خم شد که 

 همون آقا که خودش رو از

کارمندهای شرکت معرفی کرده بود، متوجه شد و ما رو سمت طبقهی بيستونهم 

 راهنمایی کرد. سوار آسانسور

نظر رسيدیم. فضای شيک و مدرن شرکت و تيپهای رسمی شدیم و به طبقه مورد 

 مکان شيکی رو به وجود آورده
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بود. با ورودمون خانومی که موهای موجدار قهوهایرنگی داشت و پيراهن کوتاه 

 آبی با کفشهای مشکی پوشيده

بود و برگهای توی دستش بود همراه آقای کتوشلوار پوشيدهای بهسمتمون 

 همهمون دست داد واومدند. آقا با 

خودش رو رئيس شرکت معرفی کرد. همه بهسمت سالن کنفرانس رفتيم، 

 پروژکتور روشن شد و همون آقا که

اسمش کریم اوقلو بود شروع به توضيحدادن درمورد نحوهی کار شرکت کرد و 

 بعد از اون هم درمورد پروژهای که

رو که قرار بود توی قرار بود باهاشون همکاری کنيم صحبت کرد. همهی افرادی 

 این پروژه باهامون همکاری کنن

معرفی کرد و قرار شد توی مهمونيای که بعد از عقد قرارداد برگزار ميشه بيشتر 
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 همدیگه رو بشناسيم. هشت صفحه

شرایط قرارداد رو که به انگليسی نوشته شده بود به دستمون داد و آریا ازشون 

 خواست که دو روز بهمون فرصت بده

رایط قرارداد رو مطالعه کنيم و بعد از تصميم نهایی بهشون خبر بدیم. بعد از تا ش

 صرف قهوه و صحبتکردن درمورد

 .نحوهی کار شرکت و نحوهی همکاریمون بهسمت هتل حرکت کردیم

داخل بهترین رستوران ترکيه جلسه بود. باید تموم موارد قرارداد که به التين 

 .منوشته شده بود رو مطالعه ميکردی

بعد از سفارشاتمون آریا دستش رو روی ميز گذاشت و کتش رو صاف کرد و با 

 لحن دستوری مخصوص خودش

 :گفت

حتماً از اهميت این قرارداد برای شرکت اطالع دارید. از طرفی هم حاضر  -

 نيستيم که برای بستن این قرارداد هر

اطمون با زایش ارتبکاری بکنيم. بهتر بگم که این قرارداد برای بهبود شرکت و اف

 این کشور برامون حائز اهميته و

 .قرار نيست که به هر نحوی که شده تن به قرارداد بدیم

این قرارداد که شامل هشت صفحهست که به التين نوشته شده، ما فقط دو روز 

 فرصت داریم تا نظرمون رو

و قرارداد ردربارهی این قرارداد بيان کنيم. ازتون ميخوام که با دقت فراوون این 

 .ترجمه و مطالعه کنيد

 .امين تکونی به خودش داد و کمی رو به جلو خم شد

 تا کی وقت داریم که کارمون رو تحویل بدیم؟ -
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 تا ساعت دوازده شب فردا -

اوه! به خيال خودم اومدم ترکيه یهکم خوش بگذرونم. حاال باید بشينم ترجمه  -

 !کنم

 :رفهای امين پرسيدهستی با لحن رسمی خودش بيتوجه به ح

 بعد از عقد قرارداد چه لزومی داره که بيشتر اینجا بمونيم؟ -

توی یکی از بندای همين قرارداد ذکر شده که باید به مدت سه هفته توی  -

 شرکت مشغول به کار بشيم تا با

 !نحوهی کار ما آشنا بشن

 !هستی: یه جور تحت نظر گرفتن

 .ردآریا: ميشه خوشبينانهتر بهش نگاه ک
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هستی ابرویی باال انداخت و همون لحظه سفارشاتمون رسيد و شام توی سکوت و 

 با مزهپرونيهای بيمزهی امين

 .خورده شد

*** 

تکونی خوردم و کشوقوسی به تنم دادم. دیشب تا دیروقت روی ترجمهی قرارداد 

 کار ميکردم؛ فقط برای فرار از

 .فکر هستی

رو ازم ميگرفت؛ چه برسه به اینکه  حتی فکرکردن بهش هم روز و شب

 ميدونستم هردو توی این هتل بزرگ
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 !هستيم، هر دو زیر این سقف و چی بهتر از این؟

آبی به دست و صورتم زدم و جلوی آینه ایستادم. زیر چشمهام سياه شده بود. 

 فکر کنم سر جمع دو ساعت بيشتر

 .ابمنتونستم بخوابم؛ یعنی اگه ميخواستم هم نميتونستم بخو

دوست داشتم که فارغ از کار توی این خيابونها قدم بزنم. از پنجره به منظرهی 

 زیبای روبهروم خيره شدم. باد

مالیم پرده جلوی پنجره رو به آهستگی تکون ميداد. عطر مالیمی به مشامم 

 خورد، چشمهام رو روی هم گذاشتم

رو توی کتودامن  و عطر تنش رو توی بينيم فرو دادم. از یادآوری شبی که اون

 صورتيرنگی که پوشيده بود و بعد

از چهار سال لبخند روی لبش رو بهجای اشکهاش دیدم، رنگ روشن روسریش 

 صورتش رو شاداب کرده بود و

صورت گندمگونش شفافتر شده بود و با اولين لبخندش و دیدن گونهی 

 فرورفتهش و چال نمایانشدهش برای

 .هزارمين بار عاشقش شدم

ش رو استشمام کردم و از خود بيخود شدم. به قدری از بوی خوش عطر تن

 عطرش مـسـ*ـت شدم که برای

 .هزارویکمين بار طعم عشق رو چشيدم

من یه عاشق دیوونه بودم که هنوز هم درست مثل اولين روزی که توی حياط 

 بيبی زمين خورده بود و من با

بـ*ـوسـه زدم و سرعت هرچه تمومتر بهسمتش رفتم و به دست زخميشدهش 

 اشکهای چکيده روی گونهی
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نرمش رو پاک کردم، دوستش داشتم. اون روز به خودم گفتم اون با همه فرق 

 داره، اون چيزی داره که هيچکس رو

 .شبيه اون نميکنه

زیباترین کتوشلوار رو پوشيدم، کروات مشکيم رو دور گردنم بستم. عطر خوشبوی 

 مارکم رو زیر گلوم زدم. موهام

سمت باال حالت دادم و کمی از اون رو روی پيشونيم ریختم. کفشهای چرمم  رو

 رو به پا کردم و تا به خودم

اومدم، جلوی در اتاقش ایستاده بودم. بدون معطلی دست بردم و چند تقهی کوتاه 

 به در زدم. صدای زیباش توی

 .گوشم پيچيد

 !بله؟ -

 .هستی منم -
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در نمایان شد. با یه دست روسری سربيرنگش رو چند دقيقه بعد سرش از پشت 

 روی سرش نگه داشته بود و با

دست دیگه در رو تا نيمه باز کرده بود. با دیدن من خندهای روی لبهای 

 .خوشفرمش نشست و سالم کرد

 .آماده شو بریم -

 .ابروهاش باال پرید و صداش رنگ تعجب گرفت

 کجا؟ -
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 .زه اینجایم و هيچجا نرفتيمبریم بيرون یه گشتی بزنيم. دو رو -

 .خيلهخب، فقط یهکم آمادهشدنم طول ميکشه -

اشکالی نداره، تا هروقت که خواست طول بکشه. عجله نکن، من پایين توی البی  -

 .منتظرتم

 .باشه ممنون -

 .لبخندی از رضایت روی صورتم نشست و روی صورت اون هم نمایان شد

ن رفتم. روی مبلهای داخل البی نشستم و بيخيال آسانسور شدم و با پلهها پایي

 .سفارش قهوه ترک دادم

گوشيم رو از داخل کتم بيرون آوردم و نگاهی به صفحهش کردم. دستم روی 

 شمارهی مبينا رفت و چند لحظهای

خشک شد و دلم یه جایی بين اون خونه، خندههاش، حرفزدناش، راهرفتنش، 

 موهای خرمایيش، دستهای

 .ضعيفش و دل مهربونش موند بيجونش، تن نحيف و

ميتونست دوست خوبی باشه؛ اما هيچوقت »دستم کنار رفت و با خودم گفتم 

 .نميتونه عشق زندگی من باشه

 «.نميتونه هيچوقت زن زندگيم باشه. نميتونه جای عشق رو برام پر کنه

صدای شاداب هستی نگاهم رو از صفحه گوشی گرفت و روی چشمهای 

 . هيچکسقهوهایرنگش خشک کرد

 .نميتونست جای اون رو توی دلم پر کنه

لبخند روی صورتم نوای دلم رو سر ميداد؛ اما اون هيچوقت متوجه قلب 

 .مچالهشده و منتظر من نميشد

 .چه زود حاضر شدی -
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 .گفتم بيشتر از این منتظرت نذارم -

 بسيار خب. بریم؟ -

 حاال کجا بریم؟! اینجا رو بلدی؟ -

 .ده بودم اینجااره قبالً هم اوم -

 .لبخندی زد و کيف دستی مشکيرنگش رو توی دستش جابهجا کرد

 :به فنجون قهوهی روبهروم اشاره کردم و گفتم

 قهوه نميخوری؟ -
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سرش رو به عالمت منفی تکون داد. از روی مبل بلند شدم و کنارش ایستادم. 

 حس خوبی داشتم، انگار یکی از

 .آرزومهام برآورده شده بود

دوشادوش هم از هتل بيرون زدیم. دوست داشتم که کل امروز رو کنار هم توی 

 خيابون پياده راه بریم. بيخيال

همهچيز، بيخيال همهی آدمهای اطرافمون، بيخيال اینکه برای چی اینجا اومدیم 

 .قدم برميداشتم

ميخواستم که فکر کنم توی این دنيای بزرگ دو نفر آدم بيشتر وجود ندارن؛ من 

 !هستی و

هوای خوبی بود، آسمون صاف و آفتابی، ابرهای پراکنده و سفيد، همه و همه 

 .انرژی خوبی بهم ميدادن

زندگی روی خوشش رو بهم نشون داده بود. قدمزدن کنار عزیزترین فرد زندگيم 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 471 صفحه  

 

 .بزرگترین آرزوم بود

سرش رو سمت آسمون گرفته بود و به آبی آسمون خيره شده بود. لبخند روی 

 چال گونهی سمت چپش رو لبش

 !پررنگ ميکرد و چقدر با اینهمه زیبایی خواستنی بود

 بریم یه چيزی بخوریم؟ -

 .باشه بریم -

 .به انگليسی به گارسون گفتم که دوتا قهوهی ترک با کيک شکالتی برامون بياره

روبهروی هم توی محوطهی بيرون کافيشاپ پشت ميز با روکش سفيد و گلدون 

 وش و گل رزسفيد سفالی ر

 .قرمزرنگ داخلش و دستمال سفرههای قرمزرنگ نشستيم

صورتش شاداب شده بود؛ انگار که از فضای اینجا خوشش اومده بود. من هم از 

 خوشحالی اون سر ذوق اومده

 .بودم

کيفش رو به پشتی صندلی آویزون کرد و با چشمهای قهوهای روشنش به 

 .چشمهام خيره شد

 خوبی؟ -

 :تآهی کشيد و گف

 .آره خوبم -

 .یه جوری گفتی خوبم که از صدتا خوب نيستم بدتر بود -

دستهاش رو روی ميز گذاشت و به انگشتهای باریک و کشيدهش که توی هم 

 قفل شده بودن خيره شد. چيزی

 .توی وجودش اذیتش ميکرد که من بيشتر عذاب ميکشيدم
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 .کمی بهسمت جلو خيره شدم و به مژههای بلندش نگاه کردم

 !هستی -

اون هم حتماً من رو دوست »سرش رو باال آورد و نگاهمون درهم گره خورد. 

 داره. حتماً االن پشيمون شده از

 «!انتخابش. حتماً حاال اعتراف ميکنه به دوستداشتنم، به اینکه من رو دوست داره

263 
 

 

 

 .نگاه پرسشگرم ازش یه جمله ميخواست، اینکه بگه دوستم دارم

 ه؟ چی اذیتت ميکنه؟هستی چی شد -

لبخند تلخی روی لبهاش نشست؛ تلختر از قهوهی ترکی که حاال توسط گارسون 

 .روی ميز گذاشته شده بود

 .این اولين سفریه که بعد از ازدواج بدون مهيار اومدم -

توقع هر چيزی رو داشتم، به غير از این جملهش. انگار که ویرون شده بودم؛ اما 

 ا خودمباز هم اميد داشتم. ب

 «!حتماً از این ناراحته که مجبور دوباره برگرده پيش اون»ميگفتم 

 ...اینکه اشکال نداره، اگه تو بخوای -

 !ميخوام؛ ولی اون هم االن رفته سفر و برگشتنم هيچ فایدهای نداره -

چشمهام به اشک نشست و ضربان قلبم کند شد. سرم رو پایين آوردم تا غرور 

 !شکستهم رو نبينه

جون قهوه رو به لبهای ترکخوردهم نزدیک کردم و مزهی تلخش رو که حاال فن

 برام از زهر هم تلختر بود به
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 .دهنم فرستادم

هستی قهوهش رو با قاشق کنارش هم زد و با آرامش نوشيد. آرامشش مِن پر از 

 تشویش رو عصبانی ميکرد. قهوه

باید  م ميکرد.توی سکوت خورده شد. از روی صندلی بلند شدم، نشستن عصبي

 .قدم ميزدم تا آروم بشم

 .هستی نگاهی به من انداخت، کيفش رو برداشت و کنارم ایستاد

 ميخوای قدم بزنيم؟! موافقی؟ -

 :سری به نشونهی مثبت تکون داد و با تهمایهی ذوقی گفت

 .آره قدمزدن تو این هوا حالم رو خوب ميکنه -

 !خوبه -

 حاال کدوم سمتی بریم؟ -

 .ت دریابریم سم -

 .وای آره بریم -

پول قهوهها رو روی ميز گذاشتم و دوشادوش هستی بهسمت دریا راه افتادیم. 

 مسير زیادی نبود؛ اما پياده

 .خستهکننده بود

قدمهای آهستهش به قدمهای بلند و تند من نميرسيد. بعضيوقتها سعی ميکرد 

 قدمهای بلند برداره که

ریز ميخندیدم. متوجه ميشد و لبش رو  راهرفتنش من رو به خنده واميداشت و

 .کج و زیر لب غرغر ميکرد

قدمهام رو آهستهتر برداشتم تا بهم برسه. مردی با حالت دو و با سرعت زیادی 

 از عقب بهسمتمون مياومد، انگار
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که از چيزی فرار ميکرد. هستی آروم و آهسته قدم برميداشت و درست 

 .روبهروی اون آقا بود
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 .گرفتم و سمت خودم کشوندمش که با صدای اعتراضش روبهرو شدم کيفش رو

 هی! معلوم هستی چيکار ميکنی؟ -

به مردی که با سرعت از کنارمون رد ميشد اشاره کردم. نگاهی به مرد قدبلند و 

 هيکلی که حاال ازمون فاصله

زیادی گرفته بود انداخت. مرد دیگهای هم که مدام به ترکی فریاد ميزد و 

 ای مثل بگيریدش رو تکرار ميکردجمله

 .و به نفسنفس افتاده بود درست پشت سرش بود

 .برگشت و به چشمهام چشم دوخت

 دزد بود؟ -

 !شاید -

 !پس کاشکی هلم نداده بودی تا جلوش بودم و اون مرد ميتونست بگيردش -

آخه دخترخاله مدیرداخلی من! اون مرد با اون هيکلش اگه تو رو ميدید که  -

 .یستاد، دقيقاً از روت رد ميشدنميا

دوباره لبش رو سمت باال حالت داد و نگاهش رو چپچپ بهم دوخت و با قدمهای 

 بلند ازم فاصله گرفت. خندهم رو

 .نميتونستم کنترل کنم و با صدای بلند خندیدم و اون تندتر قدم برميداشت

 .کجا ميری؟ وایستا تو مملکت غریب گم نشی -
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*** 

ر دریا صورتم رو نوازش ميکرد و بوی عطرش رو بيشتر به مشامم نسيم مالیم کنا

 .ميرسوند

 .حالوهوایی بهتر از این نميتونست زندگيم رو تحت تأثير خودش قرار بده

سفارشاتمون رو روی ميز گذاشتن. این غذا رو قبالً چشيده بودم و طعم خوبش 

 .هنوز هم زیر زبونم بود

 .رفتبا تشکرمون گارسون از ميز فاصله گ

تيکهای از غذا رو با چنگال داخل دهنم گذاشتم که مزهی خوبش رو توی دهنم 

 .حس کردم

 .به نظر هستی هم از چشيدن طعم این غذا خيلی خوشش اومده بود

 .وای این غذا خيلی خوشمزهست -

 .سری به نشونهی تأیيد تکون دادم

معرفی کرد. بعد از  اولين باری که اینجا اومدم یکی از همکارام این غذا رو بهم -

 اون هر چندوقت یکبار به یاد

 .مزهش ميفتادم

ليوان آب رو به لبهاش نزدیک کرده بود. قلبم تندتر از هربار ميزد و زندگی 

 همراه با اون توی ذهنم باالوپایين

 .ميشد
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ناهار رو با آرامش خوردیم و بعد از اون کنار دریا رفتيم. نسيم مالیم و صدای 
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 پيدرپی آرامش خاصی بهمموجهای 

داده بود. هستی کفشهاش رو از پاش درآورد و سمت دریا رفت. موجهای دریا 

 پاهایش رو لمس ميکرد و سر شوق

 .مياومد

صدای تلفنش اومد و بعد از اون گوشی تلفن رو روبهروی صورتش گرفت و با 

 :شوق فراوانی تقریباً فریاد زد

ميبينمت. الهی بميرم چرا اینقدر الغر  سالم قربونت برم! خيلی خوشحالم که -

 شدی؟

 .سالم عزیزدلم! دلم برای دیدن صورت ماهت تنگ شده -

من دلم برای دیدنت پر ميکشه! جات خالی با احسان اومدیم کنار دریا. همهش  -

 دارم به تو فکر ميکنم. کاشکی

 !االن کنارم بودی

رت باشم! کارتون کی فدای مهربونيت بشم من! من هم دوست داشتم االن کنا -

 تموم ميشه؟

اینجا مثل اینکه تا یه ماه باید بچهها بمونن تا با کارکردشون آشنا بشن؛ اما من  -

 به آقای صالحی گفتم که تا آخر

 !همين هفته برميگردم

باشه عزیزم. اونجا نميخواد خيلی خودت رو خسته کنی! حسابی خوش بگذرون،  -

 از فضا و هوای خوبش لـ*ـذت

 .ببر

 .عاشقتم مهيارجونم! عاشقتم -

 !من بيشتر دردونه من -
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نگاه هستی روی صورت غمگين و اخموی من موند و نگاهش رو ازم دزدید و 

 کنارم ایستاد. مهيار توی کادر گوشی

نمایان شد و ميتونستم صورت بينقصش رو که از نظر من زشتترین صورت بود 

 !ببينم

 !این هم از داداش احسان من -

 .ار سالم دادمبه اجب

 سالم احسانجان! خوبی؟ -

 ممنون تو خوبی؟ -

ممنون از احوالپرسيت داداش! ممنون که هستی رو بردی بيرون یهکم  -

 بگردونيش؛ وگرنه اگه به این

 .خانومخانومای من باشه که فقط ميخواد خودش رو توی کار غرق کنه

 .نيازی به تشکر نيست! وظيفه بود -

به صفحه گوشی روبهروی دوخت. لبهاش رو غنچه  هستی لبخند کشدارش رو

 کرد و حالت لوسی به خودش

گرفت، حالتی که هيچوقت ازش ندیده بودم و هميشه آرزو داشتم کسی که نازش 

 .رو ميکشه من باشم، فقط من

 !مهيارجون -
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 !جون دلم؟ -

 خب دلم برات تنگ شده. فکر کردی اینجوری رفع دلتنگی ميشه؟ -
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ورت ماه و اون چال نشسته روی لپت بشم! تو اگه بدونی من چقدر فدای ص -

 واسه دیدنت پرپر ميزنم همين االن

 !پر درميآوردی و ميومدی پيشم

 .خب تو پاشو بيا اینجا -

 .من هم اینجا گرفتار شدم خب -

 .اومدم خونه دوتایی باهم بریم اون پارک قدیميه -

 م؟همونی که اولين بار اونجا قرار گذاشتي -

 .آره آره همون -

 .بعد هم بریم قهوه بخوریم، توی همون کافيشاپی که ازت خواستگاری کردم -

 .وای مهيار دیگه نميتونم اینجا بمونم. من ميخوام برگردم -

 .چشمهاش گریون شد و اشک ریخت

 .چی شد قربون چشمات بشم؟ اینجوری گریه نکن من ميميرم -

 .خدانکنه! من ميخوام ببينمت -

قدمهای سریع ازش فاصله گرفتم. دستهام رو روی گوشهام گذاشتم و تا جایی با 

 که توان داشتم دویدم. دویدم تا

دیگه زمزمهها رو نشنوم، تا دیگه اون جمالت به گوشم نرسه. نه! اونها واقعی 

 نيستن! اونها تا این حد عاشق هم

سمت دریا نيستن. هستی فقط من رو دوست داره! هستی من رو دوست داره! به

 رفتم. انگار که با موجهای دریا سر

جنگ داشتم. انگار که همهی اونها مقصر بودن، مقصر نرسيدن من به عشقم، 

 مقصر اینکه اون بهجای

دوستداشتن من دل در گروی کس دیگهای داشت و باور این برام سختتر از هر 
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 .چيزی توی زندگيم بود

و هنوز محکم به امواج دریا لگد ميزدم و فریاد تا زانو توی دریا فرو رفته بودم 

 ميکشيدم. بيخيال نگاههای خيرهی

بقيه فریاد ميکشيدم و از زمين و زمان شاکی بودم؛ توانم رو از دست دادم، 

 زانوهام شل شد، ناتوان شدم و با زانو

 .توی دریا فرو رفتم

شی م؛ اما آرامتا سر توی آب بودم و با تکتک سلولهام فریاد ميزدم تا آروم بش

 در کار نبود. من هيچوقت آروم

 .نميشدم

نفس کم آورده بودم، سرم رو از زیر آب بيرون آوردم و نفسم رو با فریادکشيدن 

 !احيا کردم

در حقيقت زیر آب رفته بودم تا کسی غرور لعنتی من رو، اشکهای چکيدهشده 

 .روی گونهم رو و حال زارم رو نبينه
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سال عاشقی، ۳۲چند سال، به اندازهی این دوران، به اندازهی این به اندازهی این 

 اشک ریختم تا سبک بشم؛ اما

لبریز شده بودم، لبریز از نادانی، لبریز از حس احمقبودن. تموم این سالها واسه 

 کسی تب کرده بودم که برای کس

 .دیگهای ميمرد

ودم، ه شده ببا لباسهای خيس که آب ازشون ميچکيد و شبيه موشهای آبکشيد
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 بهزور خودم رو کنار ساحل

 .کشوندم

 .به آبی دریا خيره بودم و از همهچيز و همهکس شاکی

احساس کردم که کسی کنارم نشست، حتی اونقدر جون توی تنم نبود که به 

 صورتش نگاه کنم. صداش رو

 .شناختم و عصبيتر شدم

 رفتی تو آب؟ -

 .سرم رو فقط تکون دادم

ف ميزدم، بيچاره خيلی نگران بود. ميگفت از وقتی که اومدی داشتم با مبينا حر -

 !باهاش تماس نگرفتی

 .گوشيش رو سمتم گرفت

 .بيا باهاش تماس تصویری بگير! خوشحال ميشه -

همچنان به روبهروم خيره بودم، دوست نداشتم حرف بزنم، نميخواستم جوابش رو 

 بدم! باعث و بانی همهی

 .بدبختيام اون بود

 .آقای بداخالق. االن خودم شمارهش رو ميگيرمخيلهخب  -

 .چند دقيقه بعد هم تماس برقرار شد

 .سالم مبينا! من االن کنار احسانم -

 .گوشی رو سمتم گرفت جوری که من هم توی کادر باشم

 .این هم از شوهر دستهگلت! هيچ اتفاقی هم براش نيفتاده صحيح و سالم -

پر از تشویشش و صورت قرمزشدهش  نگاهی به صفحه گوشی انداختم، چهرهی

 .نشون ميداد که واقعاً نگران بوده
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 احسا... احسان! خدا مرگم بده! چرا قيافهت اینجوری شده؟ اتفاقی برات افتاده؟ -

 «!من ميرم کمی این اطراف قدم بزنم»هستی گوشی رو به دستم داد و گفت 

 نه خوبم! تو خوبی؟ -

 .اشکهاش روی گونهش سر خورد

 !یی سرت اومده؟ پس دلشورههام بيحساب نبودهچه بال -

 .مبينا من خوبم، رفته بودم توی دریا شنا کنم -
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 !داری بهم دروغ ميگی! اگه ميخواستی شنا کنی که با کتوشلوار نميرفتی تو آب -

 .عصبی و کالفه دستی توی موهای کشيدم

 .مبينا سر جدت تو یکی دست از سرم بردار -

 :فریاد زدم این بار بلندتر

 .دست از سرم بردار، خودم کم بدبختی ندارم -

 .احسانجان! چی شده؟ واسه چی ناراحتی؟ به من بگو -

 آخه تو چی ميفهمی؟ تو چی ميفهمی که من دارم چی ميکشم؟ -

 با هستی صحبت کردی؟ اون چيزی گفته؟ -

 ميشه قطع کنی؟ -

 .نه -

 .دستش رو روی شکمش گذاشت

 .ات تنگ شده، بذار بيشتر ببينيمتما هردو دلمون بر -

 !مبينا اصالً حوصله ندارم -
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 !باهام حرف بزن تا آروم بشی! قول ميدم بهت کمک کنه -

شاید االن بهترین کار همين بود که حرف بزنم! کاری که توی این سالها انجام 

 نداده بودم و چوب صحبتنکردنم

که دوستش دارم قضيه  رو خورده بودم. شاید اگه زودتر به هستی گفته بودم

 خيلی فرق ميکرد! شاید اگه درموردش

با یه بزرگتر مشورت ميکردم یا حداقل به خونوادهی خودم ميگفتم اونها هم برام 

 پا پيش ميذاشتن و من هم

 !اینقدر عذاب نميکشيدم

مبينا من خيلی احمقم! من یه عاشق احمقم که مثل خر توی گل گير کرده، نه  -

 راه پيش! موندمراه پس دارم نه 

چيکار کنم! کالفهم! نه ميتونم بهش فکر نکنم، نه ميتونم ازش دست بکشم. من 

 چيکار کنم؟

اول یه نفس عميق بکش و ذهنت رو خالی کن. به صدای موجای قشنگ دریا  -

 گوش بده! ببين چقدر صداشون

آرامشبخشه! ميشنوی داره چی ميگه؟ ميگه خدای من خدایيه که هيچوقت 

 رو تنها نميذاره.اون توی بندههاش

سختترین شرایط کنارشونه و بهشون کمک ميکنه. کافيه بندههاش بهش ایمان 

 داشته باشن، به خدا اميد داشته

باشن و توکل کنن تا مشکالتشون حل بشه! اگه گره توی کارمونه، اگه مشکلهای 

 بزرگ داریم درعوض خدای

 !بزرگی هم داریم؛ پس غصهی هيچچيز رو نميخوریم

روزی که بهم گفتن یه غده توی شکممه با خودم گفتم این پایان کارمه! انگار که 
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 !همهچيزم رو تباه شده ميدیدم

فکر ميکردم زندگيم همينجا به پایان ميرسه؛ اما وقتی بيشتر با خودم فکر کردم 

 !دیدم که خدا بهم کمک ميکنه
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نميذاره. توی اون شرایط به خدا توکل کردم. مطمئن بودم که اون من رو تنها 

 نميدونستم که قراره چطور از این

مشکل بگذرم؛ اما یه اميدی ته قلبم سوسو ميزد. تا اینکه با تو آشنا شدم. نميدونم 

 چطور شد که ما سر راه هم

 !قرار گرفتيم

اصالً چطور شد که باهم ازدواج کردیم؛ اما ميدونم که همهی اینا بهخاطر وجود 

 ازدواجمون خدا بوده. بعد از

هيچوقت فکر نميکردم بچهدار بشم، باز هم از خدا خواستم و توی اوج ناباوری 

 !خدا بهمون یه بچه هدیه داد

احسان این هدیهی خدا برامون مثل یه معجزهست. من مطمئنم که حضور این 

 معجزه توی زندگيمون ميتونه

ه قبالً ون ببره کخيلی موثر باشه. ميتونه خيلی بهمون کمک کنه، ميتونه از یادم

 .چی بودیم و چيکار کردیم

ميتونيم دوباره متولد بشيم، دوباره از نو همهچيز رو شروع کنيم. ما با به دنيا 

 اومدن این بچه همهچيز رو از روز اول

ميسازیم! یه زندگی پر از عشق و صفا رو به وجود مياریم و همهی گذشتهمون رو 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 484 صفحه  

 

 فراموش ميکنيم. قبول؟

وحنوازش چنان تأثيری توی قلبم گذاشت که ناخودآگاه لبخند صدای آروم و ر

 بيجونی روی لبم نشست و چشمهام

 .بياختيار باز و بسته شد

لبخندی از سر رضایت روی لبهای مبينا نقش بست و من اون لحظه تونستم از 

 .دنيای پر از تشویشم دور بشم

*** 

 مبينا

 باال پایين ميکردم و از ذوق سرپارچهی قرمز با گلهای ریز سفيد رو توی دستهام 

 .از پا نميشناختم

 !ولی مامان آخه االن که ما نميدونيم پسره یا دختر -

من که ميخوام هردو تا رو براش بدوزم. این پارچه رو گرفتم برای دخترونه، یه  -

 پارچهی آبی و سفيد هم زیر سر

 .گذاشتم که برای پسرونه بدوزم

 !يخواد همين االن به دنيا بياد بپوشونم بهشولی این خيلی خوشگله، دلم م -

 .آره خيلی نازه -

از سر جام بلند شدم و کيف کنار دستم رو برداشتم، بـ*ـوسـهای از گونهی 

 :مامان گرفتم که گفت

 کجا ميخوای بری حاال؟ -

ميرم بيمارستان ببينم با استعفام موافقت شده یا نه. اگه موافقت شده تا برم  -

 .تان دیگهتوی یه بيمارس

 االن با این وضعيت دوباره ميخوای بری سر کار؟ -
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 !چيکار کنم مادر گلم؟! باالخره که باید برم سر کار -

به خدا شوهرت هم راضی نيست با این حالت پاشی بری سر کار! االن رو نبين  -

 که خوبی، چند وقت دیگه ویار

قيقه ه تو دماغت، یه دميگيری، بوی الـ*کـل و اون بوی افتضاح بيمارستان ميخور

 .هم نميتونی اونجا سر کنی
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احسان خودش راضيه. من هم نميتونم بيکار توی خونه بشينم. حوصلهم سر  -

 .ميره

 .من که از پس تو بر نميام -

 .قربونت بشم من! چيزی خواستی زنگ بزن برات بخرم -

 .برو بهسالمت -

 .خداحافظ -

رد ميشدم. آهنگ مورد عالقهم رو پلی  با سرعت آرومی از پيچوخم خيابون

 کردم. شيشههای ماشين رو باال دادم و

 :با خواننده هم صدا شدم

 امشب یه غم تو دلمه که باز واسهم ته نداره»

 «یادش کاری ميکنه که چشمام تا خود صبح بباره

پشت چراغ قرمز ایستادم و صدای آهنگ رو کم کردم و جلوی جنگولکبازیم رو 

 ومانه به روبهرو خيرهگرفتم و خان

 .شدم
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جلوی بيمارستان که رسيدم ماشين رو پارک کردن و با بسماللهی وارد شدم. 

 خداخدا ميکردم که حداقل با استعفام

 .موافقت شده باشه. دیگه نميتونستم توی اون بيمارستان بمونم

مه ه از کنار اتاق بيمارها رد ميشدم و با غم نهفتهای بهشون نگاه ميکردم. تقریباً

 رو ميشناختم. انگار که برای یه

مدت باهاشون زندگی کرده بودم و حاال دلکندن ازشون برام سخت بود. به طبقه 

 مورد نظر رسيدم و به منشی

سالم دادم. از روی صندلی به احترام بلند شد و با خوشرویی جواب داد. ظاهراً 

 آقای دکتر مشغول عمله و تا نيم

! از خانم منشی تشکر کردم و تصميم گرفتم که ساعت دیگه عملش طول ميکشه

 این نيمساعت رو به بيمارها و

 .پرسنل سر بزنم

چادرم رو داخل کيفم گذاشتم و به خانم ایزدی که داخل ایستگاه پرستاری بود 

 سالم دادم. بعد از احوالپرسی و

جویاشدن حالم، خواست که دوباره برگردم که گفتم یه مشکلی برام پيش اومده و 

 .قراره چند مدتی رو نباشم

مثل اینکه همه از باردارشدنم اطالع داشتن؛ چون بهم تبریک گفت و من هم 

 مؤدبانه تشکر کردم. کيفم رو بهش

 .دادم تا به بيمارا سر بزنم

وارد اتاق اميرعلی شدم که آروم و بيصدا روی تخت دراز کشيده بود و چشمهای 

 آبيرنگش رو روی هم گذاشته

ای بلبلزبونيهاش تنگ شد و بـ*ـوسـهای به دستهای ظریف و بود. دلم بر
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 کشيدهش زدم. سرمش رو تنظيم

کردم و خواستم از اتاق خارج بشم که خانم عسگری با چشمهای هميشه 

 .برافروختهش با خشم بهم نگاه کرد

 اینجا چيکار ميکنی رفيعی؟ -
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من باهاش بود؛ چون از هميشه بقيه رو با فاميل صدا ميکرد و این اولين مشکل 

 اینکه یه خانم با وجود اینکه اسمم

 .رو ميدونه من رو مدام با فاميل صدا کنه عصبی ميشدم

 .با آقای دکتر کار داشتم -

 .نزدیکتر اومد و قفل دستهاش رو باز کرد و درست چند سانتيمتریم ایستاد

 .اتاق رو مثل هميشه اشتباه اومدی. آقای دکتر توی اتاق عمله -

بيخيال نيش و کنایهی حرفش شدم و بدون این که بخوام توضيح اضافهای بدم 

 :گفتم

 .ميدونم -

از کنارم رد شد و خودش رو به اميرعلی رسوند. آمپولی توی سرمش خالی کرد و 

 با غم نهفتهای به اميرعلی چشم

 .دوخت

 وضعيتش چطوره؟ -

 .نگاهش رو پایينتر آورد و سرش توی سـ*ـينهش فرو رفت

 .خوب نيست -
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 :با بهت فراوان و شکهزده گفتم

 .اما شيميدرمانی که داشت جواب ميداد -

 .دیگه نتونست جلوی تظاهرش رو بگيره و به هقهق افتاد

 .نزدیکش شدم و شونهش رو توی دستم گرفتم

 .انشاءاهلل که خوب ميشه -

 :سرش رو روی سـ*ـينهم گذاشت و ميون هقهقهاش گفت

 .يرهپسرم داره از دستم م -

چشمهام درشت شد و اول مبهوت جملهش شدم. نکنه اشتباه شنيدم؟ چيزی که 

 .توی ذهنم بود رو به زبون آوردم

 پسرت؟ -

سرش رو باال آورد و حاال چشمهای درشت و قهوهایرنگ اشکبارونش رو به 

 چشمهام دوخت. چشمهاش دودو

فتن رازی ميزد. انگار که از گفتن چيزی هراس داشت و شاید دودل بود از گ

 !سربهمهر

آره! اميرعلی پسرمه! بعد از ازدواج نه ماهم بود که متوجه شدم دیگه نميتونم با  -

 شوهرم کنار بيام. ما از دو دنيای

متفاوت بودیم. هر روزمون جهنم بود. باردارشدنم هم این وسط فقط یه قوز باال 

 قوز بود. بچه رو که به دنيا آوردم

وهرم شرط کرد درصورتی ازت جدا ميشم که بچه درخواست طالق دادم؛ اما ش

 پيش من باشه. اون موقعها من

خيلی جوون بودم. بيست سالم بيشتر نبود. همهی آرزوهام با زندگی با اون مرد 

 .جلوی چشمهام تيرهوتار شده بود
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همهی خوشيام رو فقط توی جدایی ازش ميدیدم؛ اما مطمئن بودم که اگه شوهر 

 نيست، درعوض خوبی برای من

پدر خوبی برای بچهم ميشه. ازش جدا شدم؛ اما هر روز و هر دقيقه و هر ثانيه 

 فقط به بچهم فکر ميکردم. دلم برای

دیدنش پر ميکشيد و اون اجازه نميداد که ببينمش. شب و روزم شده بود گریه و 

 زاری. تا اینکه یکی از دوستام

 کاری بشم تا کمتر بهش فکر کنم.پيشنهاد کرد بهجای گریه و زاری مشغول به 

 تصميم گرفتم درسم رو که

اونموقع بهخاطر ازدواج نتونسته بودم ادامه بدم بخونم. کنکور قبول شدم و ادامه 

 .تحصيل دادم؛ اما هيچ فرقی نکرد

هنوز هم بهش فکر ميکردم. هنوز هم گریه ميکردم؛ اما یاد گرفته بودم که 

 ه. تاپنهونش کنم تا خونوادهم اذیت نش

مدتها ازشون خبر نداشتم و هر کس چيزی ميگفت، بهم ميگفتن رفته یه شهر 

 دیگه زندگی ميکنه و دوباره

ازدواج کرده. چند وقت بعد هرچی شمارهش رو ميگرفتم خاموش بود. دیگه حتی 

 از صدای گریهها و خندههای

فته هپشت تلفنش هم بينصيب مونده بودم. هيچ خبری ازشون نداشتم تا همين یه 

 پيش. اميرعلی رو هميشه همراه

با خانمی ميدیدم و فکر ميکردم که اون مادرشه. تا هفتهی پيش که شوهر سابقم 
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 رو اتفاقی دیدم. ظاهراً اینهمه

مدت خودش رو از من قایم ميکرده که متوجه نشم کسی که هر روز ازش 

 پرستاری ميکنم و با دلسوزی بهش سر

ی زندگی منه و حاال اینجا روی تخت بيمارستان ميزنم و مراقبشم، کسيه که همه

 .خوابيده اون پسرمه

اشکهاش به پهنای صورتش روی گونهش ميچکيد و هقهق صداش قطع نميشد. 

 ليوان آب روی ميز رو بهش

 :دادم، جرعهای سر کشيد و ادامه داد

بهم گفت که بعد از ازدواجش دیگه همسرش اجازه نداده که با من در تماس  -

 بعد هم از تهران خارج ميشن باشه و

تا اینکه متوجه ميشن اميرعلی دچار ضعف ميشه و بعضياوقات حالت غش بهش 

 دست ميده و هر دکتری که

ميبرنش متوجه بيماری نميشه و همه این بيمارستان رو بهش معرفی ميکنن. 

 همهی خونه و زندگيش رو فروخته

اینجا بستری ميشه متوجه ميشه  و اميرعلی رو اینجا آورده و روز دوم که اميرعلی

 من اینجا کار ميکنم. با وجود

اینکه نميخواسته من متوجه بشم؛ اما بهخاطر اميرعلی تا جای ممکن سعی کرده با 

 من روبهرو نشه؛ اما بعداً

همسرش بهش ميگه که اون مادر اصلی اميرعليه و حقشه بدونه پسرش اینجاست 

 و اگه ميخوای حقالناسی

 .و بعداً پيش وجدانت شرمنده نشی بهش بگوگردنت نباشه 

روزی که اینا رو بهم گفت نميتونم توصيف کنم که حالم چطور شد و چی بهم 
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 گذشت؛ اما فقط ميدونم از ته دل

 .از خدا خواستم که عمر من رو ازم بگيره و به اميرعلی بده

 .مبينا اون فقط ده سالشه و این حقش نيست! من هيچوقت براش مادری نکردم

 من فقط توی تب مادری سوختم

برای پسری که فقط یه عکس نوزادی ازش داشتم و اینهمه سال اون عکس رو 

 شبانهروز ميبوسيدم و غصه

ميخوردم؛ اما این حق اميرعلی نيست که پاسوز گـ ـناه من بشه. من باید تاوان 

 .پس بدم، نه اون
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يده تيار از گوشهی چشمم چکدستهاش رو توی دستهام گرفتم و اشکهایی که بياخ

 بود رو با پشت دست پاک

 .کردم

هيچ کار خدا بيحکمت نيست. توکلت به اون باشه! انشاءاهلل که حال پسرت  -

 خوب ميشه! فقط دعا کن. از خدا

 .بخواه که برات نگهش داره. دعا کن که بيشتر کنارش باشی

زر اخمو و چيزی نگفت و فقط اشک ریخت. چه زن عجيبی بود این سوپروای

 بداخالقی که هيچکس دل خوشی ازش

نداشت و حتی با اومدن اسمش هم همه ترسی رو توی وجودشون حس ميکردن و 

 همهی ما چقدر همدیگه رو زود

قضاوت ميکنيم. چرا احساس ميکنيم همه رو ميشناسيم درصورتيکه هيچ شناختی 
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 نسبت به کسی نداریم؟ اما

 م و قضاوتشون کنيم؟درعوض ميتونيم درمورد همه نظر بدی

چقدر آدمهای بدی بودیم ما! چقدر بد ميمونيم اگه بعد از دونستن این چيزها باز 

 .هم همدیگه رو قضاوت کنيم

وارد محوطهی بيمارستان شدم و نفس عميقی کشيدم و اشکهام رو پاک کردم. 

 دلم گرفته بود. خيلی هم گرفته

 .بود

ه نشسته بود. دستش رو پشت مردی با روپوش سفيد روی نيمکت داخل محوط

 تکيهگاه نيمکت گذاشته بود و

سرش رو سمت آسمون گرفته بود و چشمهاش رو بسته بود. کمی که نزدیک 

 شدم و جزئيات صورتش رو چک

 !کردم متوجه شدم که آقای دکتر معنویه

 :کنار نيمکت ایستادم و آروم صدا زدم

 !آقای دکتر -

یدن من ابروش باال پرید و بهسرعت الی چشمهاش رو آروم باز کرد و با د

 دستش رو برداشت و به چشمهام

 .مستقيم نگاه کرد. اونقدر عميق که سرم رو پایين گرفتم

خدای من! این چه حکمتيه؟ اون من رو نميخواد؛ اما هر وقت که ازت  -

 درخواست ميکنم سر راهم قرارش

 ميدی؟

 :متعجب حرفهاش بودم که دوباره گفت

 !کنين. جوری که انگار دیوونه دیدیناینطور نگام ن -
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 .خندهم رو خوردم

همين االن داشتم ميگفتم ای کاش چشمهام رو که باز ميکنم شما رو ببينم که...  -

 بيخيال! کاری داشتين؟

 !بله. ميخواستم نتيجهی استعفام رو بدونم -

 .چقدر مشتاق! بریم توی اتاقم. اونجا حرف ميزنيم -

*** 
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بدم مياومد، وجودش آزارم ميداد و احساس ميکردم وقتی باهاش از این فضا 

 صحبت ميکنم دارم به شوهرم و

بچهم خــ ـيانـت ميکنم. حس بد تموم تنم رو گرفته بود و فقط دوست داشتم 

 که هرچی زودتر از اونجا بيرون

 .بزنم

 .به مبل اشاره کرد

 .بشين -

های روی پيشونيم نشسته خيلی رسمی و خشک جواب دادم. حتماً اخم ناخواست

 .بود

 .ممنون راحتم. فقط اگه ممکنه جواب استعفام رو بدید من زودتر باید برم -

 .بسيار خب. بشينين بهتون ميگم -

 .با اکراه روی مبل نشستم و به دستهای بيحس و سردم چشم دوختم

 .متأسفانه باید بگم که با استعفاتون موافقت نشد -
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 :ال آوردم و تقریباً توی صورتش غریدمبا تعجب و خشم سرم رو با

 ميشه بدونم به چه دليل؟ -

اون دیگه به هيئتمدیره بيمارستان مربوط ميشه. هيچکس به استعفای شما  -

 .رضایت نداد

خشم تموم وجودم رو گرفته بود. کامالً مشخص بود که داره دروغ ميگه و این 

 بازی رو از خودش ساخته؛ اما من

 .رگز حاضر نبودم که دوباره برگردم بيمارستانکوتاه نمياومدم. ه

بسيار خب! من کار خودم رو ميکنم. شما هم هر روز بشينيد و با هيئتمدیرهی  -

 اینجا جلسه بذارید. روز خوش

 .آقای دکتر

از روی مبل بلند شدم و با قدمهای بلندی بهسمت در اتاق رفتم که تن صدای 

 .بلندش من رو سر جا ميخکوب کرد

 !رفيعی خانم -

 .با چند قدم خودش روبهرو بروم رسوند

شما درمورد استعفاتون پرسيدید و من هم جواب رو درمورد استعفاتون بيان  -

 کردم؛ اما هنوز حرفی از انتقاليتون

 .نزدم

داشت من رو بازی ميداد. از اینکه من مثل عروسک خيمهشببازی توی دستش 

 باالوپایين ميشدم احساس تنفر

 .ميکردم

 .خشم بهش چشم دوختم و تموم حس تنفرم رو تو چشمهام ریختمبا 

 :دستش رو توی جيب روپوشش فرو برو و با طمأنينه گفت
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با درخواست انتقاليتون موافقت شده، یه بيمارستان خوب و مجهز، بيمارستان  -

 !مخصوص اطفال شماره دو تهران

 م به پرستاری مثل شما نيازميدونستم که به بچهها عالقه خاصی دارین و بچهها ه

 دارن. رئيس بيمارستان از

 .دوستان صميمی منه، ارتباط خونوادگی داریم و سفارش شما رو بهش کردم

 :هنوز هم با خشم نگاهش ميکردم. حالت نگاهش تغيير کرد و گفت

اینطوری خيال من هم راحتتره. حاال که نميخوای یا مجبوری که اینجا نباشی  -

 شی که موردبهتره جایی با

تأیيد منه. نگران چيزی نباش، اجازه نميدم آب توی دلت تکون بخوره. شيفتت 

 هم راحت و موقع خوبيه تا بهخاطر

 .شرایطت اتفاق بدی برات نيفته و فشاری رو متحمل نشی

درجه عصبانيتم با گفتن هر جملهش باالتر ميرفت. دوست داشتم که خرخرهش 

 رو بجوم! اون من رو شبيه

هی دستش ميدید و فکر ميکرد که ميتونه من رو کنترل کنه؛ اما کور خونده بازیچ

 بود. هرگز تن به این کار

نميدادم. اجازه نميدم بيشتر از این توی زندگيم باشه. با خشم مشهود توی 

 چهرهم از البهالی دندونهای کليدشدهم

 .فریاد کشيدم

ن من هرگز پام رو توی او بهتره سرتون به کار خودتون باشه آقای دکتر معنوی! -
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 بيمارستان لعنتی که شما سفارش

 .من رو کردید نميذارم

چند ثانيهای به چشمهای غمگينش با خشم خيره شدم و بعد با عصبانيت در رو 

 بهم کوبيدم و با بيشترین سرعتی

 .که از خودم سراغ داشتم سوار ماشين شدم و سمت خونه روندم

*** 

يگذشت. بعد از اون روز که باهاش صحبت کرده یه هفتهای از رفتن احسان م

 .بودم، احساس خيلی خوبی داشتم

احساس ميکردم که دیگه صاحب یه زندگی واقعی شدم، زندگی سهنفره من و 

 احسان و بچهمون. هر وقت که

بهش فکر ميکردم تموم تنم سرشار از احساسات خوب ميشد. با وجود اینکه از 

 بيشتراون روز تا حاال یه بار دیگه 

زنگ نزده بود و فقط به گفتن چند جملهی کوتاه درمورد اوضاع خودم و بچه اکتفا 

 کرده بود؛ اما دلم نميخواست که

با فکرکردن به چيزهای بد این احساسات خوش و حال خوبی رو که االن دارم از 

 .دست بدم

از مطب خانمدکتر بيرون اومدم و سوار ماشين شدم. حرفهای خانمدکتر توی 

 م باالوپایين ميشد. با دیدنسر

سونوگرافيم گفته بود که وضعيت جنين فعالً خوبه؛ اما بهخاطر مشکلی که داری 

 باید بيشتر استراحت کنی و خيلی

راه نری تا مشکلی به وجود نياد. گفت که تا چند هفتهی دیگه ميتونم صدای 

 ضربان قلب عشقم رو بشنوم و با
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رش رسيدم و با خودم گفتم حتماً شنيدن این جملهش از خوشحالی به ع

 بهمحضاینکه احسان به سالمت رسيد،

 .هر دو باهم ميریم تا به صدای قلب کوچولوش گوش کنيم
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امروز قرار بود که هستی از ترکيه حرکت کنه. حس خوبی داشت و خوشحال بود 

 .از اینکه قراره مهيار رو ببينه

ی اومدن هستی مرتب کنم. کلی شمع مهيار ازم خواسته بود که خونهشون رو برا

 و گل خریده بود؛ اما نميدونست

که باید چطور خونه رو تزئين کنه و با خواهش و التماس و کلی خجالت ازم 

 خواست که زحمتش رو بکشم و من با

کمال ميل قبول کردم. به نظرم اون دوتا عاشقانهترین زندگی ممکن رو دارن و 

 من از این بابت خيلی خوشحال

 .ودمب

جلوی در خونهی هستی رسيدم. مهيار قبل از اینکه بره سر کار کليد خونه رو بهم 

 داد و گفت اگه بتونه زودتر با

 .ماهک ميان خونه تا بهم کمک کنن

 .در خونه رو باز کردم و وارد خونه شدم

دستمالی برداشتم و همهجای خونه رو گردگيری کردم. باورم نميشه توی این 

 ونه نبوده، اینقدرمدتی که هستی خ

خاک گرفته باشه. آشپزخونه رو تميز کردم و جارویی به خونه زدم. صدای آیفون 
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 نگاهم رو به صفحهش دوخت و با

دیدن مهيار و ماهک دکمهی آیفون رو زدم و چادررنگی هستی رو سرم کردم. 

 ماهک با دیدنم سری تکون داد و

خوشحالی کردم. مهيار کلی من رو توی بـغـ*ـلش گرفت و من از دیدنش ابراز 

 تشکر کرد و شرمنده بود از اینکه

من رو توی زحمت انداخته و من گفتم خيلی هم خوشحال ميشم که خوشحالی 

 .هستی رو ببينم

مهيار نگاهی به گلهای رز و شمعها انداخت و پشت سرش رو با دست خاروند و 

 :گفت

 با اینا چيکار کنيم؟ -

 :لبخندی زدم گفتم

 .که نميخوریمشون؛ ولی من یه فکری دارممطمئناً  -

به کمک ماهک گلهای رز رو بهصورت قلبی روی زمين گذاشتيم و شمعها رو دو 

 طرف روی زمين از دم در تا

 .جای که گلها رز چيده شده بودند گذاشتيم

 :مهيار با دیدن فضا لبخند پهنی زد و گفت

 .ممنونم از آبجيای خودم -

 .ل رز رو به من و ماهک داد و کلی تشکر کردبعد هم دوتا از شاخههای گ

من و ماهک روی مبل نشسته بودیم که مهيار با سينی چایی رو روبهرومون 

 .نشست

 .ممنون زحمت کشيدید آقامهيار -

 .همهی زحمتها رو که شما کشيدید، من فقط نگاه کردم -
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 .هستی خيلی خوشحال ميشه -

 واقعاً؟ -
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 .آره حتماً -

 .روی ميز برداشت و به دستم داد جعبهای از

 .این رو برای هستی خریدم، ببين اگه بهنظرت خوب نيست تا برم عوضش کنم -

در جعبهی تقریباً بزرگ روبهروم رو باز کردم و با دیدن نيمست فوقالعاده زیبایی 

 که برق چشمهام رو گرفته بود

تی قرمز یاقودهنم باز موند. نيمست خوشگل با طراحی منحصربهفردش و نگين 

 که دورش رو قاب نقرهایرنگی

گرفته بود و با نگينهای ریز نقرهای تزئين شده بود بهنظرم توی نوع خودش 

 خيلی خاص بود و هر زنی رو متحيّر

 .ميکرد

 .فوقالعادهست -

 اميدوارم هستی دوست داشته باشه -

 .توی دلم گفتم غلط ميکنه همچين چيزی رو دوست نداشته باشه

ت دیگه هواپيما به زمين مينشست. همراه مهيار و ماهک بهسمت تا یه ساع

 فرودگاه رفتيم. مهيار توی راه

دستهگلی با گلهای رز آبی خرید و توی فرودگاه هر سه چشممون به تابلو پروازها 

 بود که با اعالم نشستن پرواز
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 .ترکيه هر سه از جا پریدیم و بهسمت جایگاه رفتيم

و با دیدن هستی که از پلهبرقی پایين مياومد  پشت شيشهی بزرگ ایستادیم

 لبخندی روی لبهای هر سهمون

پدیدار شد. برق چشمهای مهيار بهوضوح مشخص بود و موج عشق توی صورتش 

 .هویدا

هستی با دیدن ما دست از چمدون بزرگش کشيد و پشت شيشه اومد و با لبخند 

 کشدارش و ذوقی که مشهود بود

بـ*ـوسـهای برای مهيار فرستاد و اشاره کرد که از اون برامون دست تکون داد و 

 .سمت مياد

چند دقيقهی بعد هستی توی آ*غـ*ـوشمون بود و اشک شوقی از گوشهی 

 .چشمهای قهوهایرنگش چکيده بود

سوار ماشين شدیم. مهيار پشت رل نشست و هستی روی صندلی جلو جا گرفت. 

 من و ماهک هم روی صندلی

 .عقب نشستيم

 خب خانومجانم. چه خبر از اونور آب؟ مهيار:

 .هستی لبخندی زد و بهسمتمون برگشت

جای همهتون خيلی خالی بود. هوای خوبی داشت واقعاً. دوست دارم که اگه خدا  -

 .بخواد یه بار باهم بریم اونجا

 :لبخندی روی لبم آوردم. برای گفتن حرفم تردید داشتم؛ اما پرسيدم

 احسان چطور بود؟ -

 :گاهها سمتم کشيده شد و هستی لبخندی روی لبهاش آورد و گفتهمهی ن
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آقاتون هم حالش خوب بود. سُرومُروگنده؛ اما این اواخر همهش سر کار بود.  -

 اصالً ندیدمش. این چند روز یا

شرکت بود یا وقتایی هم که هتل بود آقای صالحی ميگفت داره روی پروژه کار 

 مميکنه. خالصه که شوهر گرا

 .مثل بچهی سربهزیر فقط داره کارش رو ميکنه

لبخند بيجونی روی لبم نشست و به پنجره خيره شدم. فقط من از درد عميقش 

 خبر داشتم و ميدونستم که داره

چه فشاری رو متحمل ميشه. نميدونم چه کاری درسته و غلط! نميدونم اگه من 

 جای احسان بودم چيکار

هستی بودم اون لحظهای که عشق زندگيم من رو ميکردم. حتی نميدونم اگه جای 

 ترک کرده بود، به درخواست

پسرخالهای که اینطور من رو عاشقانه ميپرستيد جواب مثبت ميدادم یا نه. هيچی 

 نميدونستم و این من رو بيشتر

 .گيج و عصبی ميکرد

 :صدای مهيار من رو از فکر بيرون آورد

 .خانومای محترم بفرمایيد جهت صرف شام -

به ساختمان بزرگ و شيکی که از پنجره ماشين مشخص بود نگاه کردم. اینجا 

 رستوران خيلی معروف و شيکی بود

 .که اصوالً تعداد معدودی بيشتر پا به این رستوران نميذارن

همه از ماشين پياده شدیم و هستی با دیدن اسم رستوران جيغ خفيفی کشيد و 

 .مهيار رو توی آغـ*ـوش گرفت
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عشقم! عاشقتم! این همون رستورانيه که اون شب زیر بارون اومدیم شام وای  -

 .خوردیم

آره، بعدش هم ماشينمون خراب شد و مجبور شدیم مسير رو پياده تا خونه  -

 .بریم

 .هستی قهقههای زد و ضربهی آرومی به بازوی مهيار کوبيد

ه بریم؟ اِ! خب به من چه که اون شب دلم ميخواست توی بارون دوتایی را -

 .شنيده بودم هوای بارونی دونفرهست

 .همه با عشقشون ميرن زیر بارون قدم ميزنن. هجده سالم بيشتر نبود

بله بله. درسته اون شب تا صبح تو تب سوختم؛ ولی هيچوقت فراموشش  -

 .نکردم

 .نگاه عاشقانهشون حالم رو خوب ميکرد

رمایيد م گلم، آبجيای عزیزم بفمهيار: خيلی خوب بيشتر از این اینجا واینستيم. خان

 .داخل

هر سه لبخندی زدیم و بهسمت ورودی رستوران حرکت کردیم. مهيار سوئيچ 

 ماشين رو به نگهبان دم در داد تا

ماشين رو پارک کنه؛ به محض ورودمون کيف و وسایلمون رو تحویل گرفتن و 

 .شمارهای به مهيار تحویل دادن

ود نشستيم. انگار اینجا همون رستورانيه که روی ميزی که هستی انتخاب کرده ب

 قبالً برام تعریف کرده بود و توی

دوران نامزدی همراه مهيار اومده بودند. درست شبيه تعریفهای هستی شيک و 

 .مجلل بود

هر چهارتا نگاهی به ميز وسط سالن انداختيم و با چشمهای گردشده نگاهش 
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 ميکردیم. من که با دیدن اونهمه

 .گارنگ حسابی گرسنه شدمغذاهای رن
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هر کدوم غذایی رو انتخاب کردیم و مشغول غذا خوردن شدیم. در این ميون هم 

 هستی و مهيار تجدید خاطرات

ميکردن و نگاههای عاشقانهشون و حرفهای قشنگی که بينشون ردوبدل ميشد 

 حس عجيبی رو بهم ميداد. به

 :ره کردم و گفتمماهک نگاهی انداختم و به هستی و مهيار اشا

نظرت چيه امشب بيای پيش من؟ فکر ميکنم تا چند روز فقط نياز دارن تجدید  -

 .خاطره بکنن

 .ماهک ریز خندید و سرش رو به نشونهی مثبت تکون داد

شام با نگاههای بدون وقفهی هستی و مهيار و تيکههای گاهوبيگاه من که ميگفتم 

 ما هم هستيما. چند قرنه»

و باعث ميشد برای چند ثانيه نگاه از هم بگيرن، خندهای « دید؟همدیگه رو ندی

 کنن و دوباره بهم خيره بشن، تموم

 .شد

با تشکرات فراوان از مهيار و تعارفات ردوبدلشده هر چهارتا از سر ميز بلند 

 :شدیم که گفتم

آقامهيار اگه اجازه بدید امشب ماهک بياد پيش من؛ چون ميخوام برم  -

 .تنها نباشم خونهمون. گفتم
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 :مهيار نگاهش رو بين من و ماهک چرخوند و با لبخند گفت

بهنظرم از خود ماهک بپرسيد. من مشکلی ندارم. کجا بهتر از خونهی آبجی  -

 .مبينا

 .شما لطف دارید -

ماهک لبخند کشداری روی صورتش نشوند و سرش رو به معنی تأیيد تکون داد 

 .و سوار ماشين شدیم

ماهک رو به خونه رسوند. کليدم رو توی قفل چرخوندم و در رو  مهيار اول من و

 باز کردم. بعد از یه هفته

نميدونستم خونه در چه وضعيتيه. به ماهک تعارف کردم و هردو وارد خونه 

 .شدیم

ماهک روی مبلها نشست و من زیر کتری رو برای چایی روشن کردم. لباسهام رو 

 عوض کردم و یه دست لباس

 .هک کنار گذاشتمنو برای ما

 :کنارش روی مبل نشستم و گفتم

ماهکجون برات لباس آماده کردم، توی اتاقه. هروقت دوست داشتی لباسات رو  -

 .عوض کن

با لبخند هميشگی و زیبای خودش سری تکون داد و به روبهروش خيره شد. 

 .احساس کردم که یهکم معذبه

 ده بودم داخل دستگاه گذاشتم.تلویزیون رو روشن کردم و فيلمی رو که تازه خری

 ظرف پر از تخمه و پفيال رو از

 .داخل کابينت بيرون آوردم و روی کاناپهی کنارش نشستم

 .اميدوارم از این فيلم خوشت بياد. نميدونم فيلم ترسناک دوست داری یا نه -
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به چهرهش نگاه کردم که با ذوق سرش رو تکون داد و این نشون ميداد که فيلم 

 دوست داره. چراغها روترسناک 

 .هم خاموش کردم تا فيلم هيجانيتر بشه
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موزیک ابتدایی فيلم هم بهاندازهی کافی وحشتناک بود. اواسط فيلم کامالً توی 

 بغـ*ـل هم بودیم و بعضی

صحنههاش رو واقعاً جيغ ميکشيدم و منتظر بودم تا هر لحظه خاله در خونه رو 

 !بزنه و بگه چته تو

م شد. چراغها رو روشن کردم و هر دو به وضعيت خودمون بلندبلند فيلم تمو

 .خندیدیم

به ساعت نگاه کردم. ساعت یازده شب بود. دو فنجون چای روی ميز گذاشتم و 

 به لبخند زیبای روی لب ماهک

 .چشم دوختم

موهای مشکی و عـریـ*ـان شالقيش اونقدر به این چشمهای تيلهای مشکی 

 .مياومد که حد نداشت

البد آریا هم این تيلههای مشکی و این موهای عـریـ*ـان مشکی رو دیده که 

 توی سن پونزده سالگی عاشق شده

 .و بعد از گذشت اینهمه سال هنوز از یاد نبرده

 .فنجون چای رو به لبهاش نزدیک کرد و کمی از اون رو نوشيد

 .فکر کنم االن خيلی داره به هستی و مهيار خوش ميگذره -
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برق زد و این بار بهشدت خندید، جوری که من هم از خندههای اون  چشمهاش

 .خندهم گرفته بود

داخل اتاقخواب بودم و پتو و بالشتها رو آماده ميکردم که صدای در اتاق اومد. به 

 پشت برگشتم که دیدم ماهک

 .آروم و بيصدا با اون چهرهی معصومش کنار در ایستاده

 .رو گرفتم و روی تخت نشوندمشلبخندی زدم و سمتش رفتم. دستش 

 :لباسها رو روبهروش گذاشتم و گفتم

 .بهتره لباسات رو عوض کنی، اینجوری اذیتی -

چشمهاش رو بهمعنی تأیيد بازوبسته کرد. نگاهش روی قاب عکس کنار پاتختی 

 موند و لبخندی روی صورتش

 .نشست

. دو داشتعکس احسان که پشت ميز نشسته بود. کت چرم قهوهایرنگی به تن 

 دستش رو کنار چونهش نگه داشته

بود. تاری از موهای لختش روی پيشونيش نشسته بود و ساعت مارکدار روی 

 .مچش خودنمایی ميکرد

 :به نگاه خيرهی ماهک چشم دوختم و گفتم

 .همسرمه، احسان! فکر ميکنم قبالً دیده باشيش، پسرخالهی هستيه -

 .ند هميشگيش صورتش رو قاب کردسرش رو به معنی تأیيد تکون داد و لبخ

 .به عکس اشاره کرد و دستش رو شکل قلب گرفت

 دوستش دارم؟ -

 .سرش رو به معنی تأیيد تکون داد
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سؤالی بود که حتی خودم هم جوابش رو نميدونستم. سؤالی بود که بارها با خودم 

 تکرار کرده بودم و هيچوقت

 .جواب محکمی براش نداشتم

عجيبه ماهکجون. بعضيوقتا یه اتفاقاتی توی زندگيم ميفته که زندگی خيلی  -

 ميفهمم همهی اینا خواست

خداست، خدا اینطور مقدر کرده. اوایل حسی نسبت بهش نداشتم. کمکم یه 

 اتفاقاتی افتاد که متوجه شدم ما به دنيا

اومدیم تا به همدیگه کمک کنيم. من باید بهش کمک کنم تا گذشتهش رو 

 و اون به من کمک کنهفراموش کنه 

 .تا زنده بمونم

یه مدت که گذشت فهميدم، ما بيشتر از اینا به هم محتاجيم؛ چون دیگه به هم 

 مرتبط شدیم. یه چيزی ما رو به هم

وصل کرده که نميتونيم انکارش کنيم. چيزی که از وجود هر دوی ماست و 

 اونوقت بود که فهميدم عشق چيز

م وجودش احساسش کنه؛ وگرنه زندگی بيمعنی زیبایی که هرکس باید با تمو

 .ميشه

دستم سمت شکمم رفت و با لبخند به موجود زندهی درونم نگاه کردم. سرم رو 

 باال آوردم و به نگاه خيره و پر از

تعجب ماهک نگاه کردم. انگار که هيچچيز از حرفهام نفهميده بود. لبخندی زدم و 

 :گفتم

 .من دارم مامان ميشم ماهک -
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هش رنگ دیگهای گرفت و اول یهکم با تعجب نگاهش رو بين چشمهام و نگا

 شکمم چرخوند و بعد لبهاش به

 .لبخند باز شد. چشمهاش برق زیبایی زد و محکم من رو توی آغـ*ـوش گرفت

 .دستم رو پشت کمرش باالوپایين کردم و از ذوق لبخندی روی لبهام نشست

ر وقت از ترکيه برميگرده بهش بگم. فکالبته هنوز هستی نميدونه. ميخواستم هر -

 کنم اگه بفهمه زودتر بهش

 .نگفتم کلهم رو ميکنه

ماهک قشنگ خندید و من با تموم وجودم احساسش کردم، حس خوب مادری 

 .رو

*** 

نفس عميقی کشيدم و سمت گلدونهای داخل بالکن رفتم و بهشون با آبپاش آب 

 دادم. این یه هفته که خونه

ژمرده شده بودن. بعد از نم بارونی که امروز نزدیکهای سحر نبودم همهشون پ

 آروم روی زمين مينشست، با چادر

نمازم توی بالکن رفتم و از اونجایی که دعاها زیر بارون استجابت ميشن، دعا 

 کردم؛ برای احسان، برای بچهای که

، هکحاال از وجودم بود، برای پایدارموندن عشق مهيار و هستی، برای خوبشدن ما

 برای پدر و مادرم، برای خاله و

 .عمو و برای همهی کسانی که دوستشون داشتم

صدای زنگ آیفون نگاهم رو از گلبرگهای گلی که تازه جوونه زده بود گرفت. 

 پردهی حریر جلوی در رو کنار زدم و

بهسمت آیفون رفتم. مرد ميانسالی که کاله آبيرنگی روی سرش بود پشت در 
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 .ایستاده بود

 :شی آیفون رو برداشتم و با تردید گفتمگو
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 .بفرمایيد -

 .سالم با خانم مبينا رفيعی کار داشتم -

 خودم هستم. امرتون؟ -

 .یه بسته دارید. اگه ميشه تشریف بيارید تحویل بگيرید -

 .بسيار خب االن ميام -

از تا نيمهبچادر رنگيم رو سر کردم و از پلهها پایين اومدم. دم در رسيدم و در رو 

 .کردم

 .بفرمایيد -

 خانم رفيعی؟ -

 .بله خودم هستم -

 .یه بستهی سفارشی براتون اومده -

پاکتی رو از داخل کيف بيرون آورد و به دستم داد. نگاه پر از تعجبی به پاکت 

 انداختم و ابرویی باال انداختم. یعنی

 چی توی اون پاکت بود؟

 .لطفاً اینجا رو امضا کنيد -

 .بهروم رو امضا کردم و با تشکری در رو بستم و بهسمت پلهها رفتمدفتر رو

چادرم رو روی مبل گذاشتم و پاکت رو باز کردم. با دیدن نامهی داخلش آه از 
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 نهادم بلند شد. خدای من نزدیک به

 سه روزه که از احسان خبر ندارم؛ یعنی ممکنه برام نامه نوشته باشه؟

 .اتش رو با طمأنينه خوندمنامه رو با شوق باز کردم و کلم

 بهت قول ميدم نبينی منو»

 بهت قول ميدم سراغت نيام

 بهت قول ميدم عزیز دلم که چشمت نيفته دیگه تو چشام

 که اینقدر اشکهام عذابت نده

 دیگه قسمت روزگارت نشم

 بهت قول ميدم نمونم... برم... که یه لحظه هم بيقرارت نشم

 یه بار هم نيارم دیگه اسمتو

 این بغضی که تو گلوی منهبا 

 قراره که خوشبخت باشی... برو

 ...بهت قول ميدم دلم نشکنه
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 به چشمهای من اعتنایی نکن

 به آهی که تو صدای منه

 .خداحافظی کن... خداحافظی... بهت قول ميدم دلم نشکنه

تنها عشق من در این زندگی بيسروسامان هيچوقت ذهن و قلبم از دیدنت سير 

 و هيچوقت فراموشتنميشه 

نميکنم؛ اما خوشحالی و رضایت تو خوشبختی من هم هست. پس با استعفات 
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 موافقت کردم. تسویهحساب شدی،

ميتونی حسابت رو چک کنی. االن دیگه ميتونی با خيال راحت هر جایی که 

 .دوست داری مشغول به کار بشی

 .برات بهترینا رو آرزومندم تنها هستی من

 «معنوی

 .توی مشتم مچاله کردم و اون رو با عصبانيت سمت دیگهای پرت کردمنامه رو 

نميتونستم رفتارش رو درک کنم. نيمه پر ليوان این بود که ميتونستم از فردا به 

 دنبال کار بگردم و از این شرایط

 .خالص بشم

نفسم رو با صدا بيرون دادم. موسيقی آرومی گذاشتم و روی کاناپه نشستم و سعی 

 .م رو متمرکز کنمکردم ذهن

*** 

 احسان

گردنم رو با دست ماساژ دادم و به مانيتور روبهروم خيره شدم. داشتم زور الکی 

 ميزدم. داشتم به خودم تلقين

ميکردم که نسبت به هستی هيچ حسی ندارم. داشتم به خودم تلقين ميکردم که 

 اون عاشق بيچاره و بدبختی که

تم. همهش تظاهر بود و هيچوقت موفق حاضره بهخاطر عشقش جون بده، من نيس

 .نميشدم؛ اما باز هم بهتر بود

بهتر بود از اینکه بارها مورد بياعتنایی و بيتوجهی قرار بگيرم. این از صدها خفت و 

 .خواری بهتر بود

از اون روز خودم رو از هستی دور ميکردم. هميشه خودم رو با کار سرگرم 
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 ميکردم که فقط چشمم توی چشمهاش

ته و دوباره قلبم به تپش نيفته تا دلم فيلش یاد هندوستون نکنه. حتی نيف

 بعضياوقات شبها رو برای شام رستوران

نميرفتم تا یه وقت نبينمش. حتی روزی که ميخواست بره برای خداحافظی باهاش 

 نرفتم و خودم رو به بيخيالی

 .زدم؛ اما چيزی رو که توی دلم ميگذشت فقط خدا ميدونست

ای هست که اینجام. دلم ميخواد که برگردم. دوست دارم توی اتاق سه هفته

 خودم بخزم و مثل هرشب به سقف

سفيدش خيره بشم. دوست دارم صبح که بيدار ميشم صدای قلقل کتری به 

 گوشم برسه و صدای دوش آب رو

بشنوم. دوست دارم لقمههام رو با دیدنش از گلوم پایين بدم و مثل هميشه باهم 

 ين بشيم و اونوقت سرسوار ماش

 .کارم برم
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خيلی عجيب بود؛ اما واقعاً دلم برای اون لحظهها تنگ شده بود. کارمون تقریباً 

 توی شرکت تموم شده بود و فقط

قرار بود برای جشنی که از طرف شرکت طرف قرارداد جهت بستن این پيمان و 

 شراکت دو کارخونه برگزار ميشه تا

 .يمهفتهی دیگه هم بمون

واقعاً که حوصلهی این چيزا رو نداشتم و ميخواستم که هر چی زودتر برگردم و 
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 روی پروندهی آقای صالحی کار

کنم و به این تظاهرم ادامه بدم، شاید که افاقه کرد! آخرین باری که با مبينا 

 :صحبت کردم، با عصبانيت غرید

ظاهر کنی ت تو حتی سعی نميکنی که فراموشش کنی. حتی سعی نميکنی که -

 داری فراموشش ميکنی. تو داری

به خودت تلقين ميکنی که اون رو خيلی دوست داری، درصورتيکه تو اونقدرا هم 

 دوستش نداری. اگه واقعاً 

اینقدر که ميگی عاشقشی تا االن باید بعد از ازدواجش صدها بار مرده باشی. تو 

 فقط عادت کردی به این که اون

قط اگه خودت بخوای ميتونی عادت کنی به نبودنش، رو دوست داشته باشی و ف

 به دوست نداشتنش. حداقل نشون

 .بده که داری سعی خودت رو ميکنی لعنتی

مات حرفهاش شده بودم که با نگاهی خيره و گونههای قرمز به چشمهام خيره 

 .شد. از چشمهاش وحشت ميبارید

 :آهسته گفتانگار ترسی توی وجودش رخنه کرده بود. به خودش اومد و 

 .عذر ميخوام که بد صحبت کردم -

 .و این آخرین تماسمون بود و من داشتم سعی ميکردم که تظاهر کنم

 .در اتاق آریا رو به صدا در آوردم

 بله؟ -

 .منم -

 .در رو باز کرد و با دیدن من لبخندی روی لبهاش آورد

 تویی احسان؟ این موقع شب اتفاقی افتاده؟ -
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 بت کنيم؟نه، فقط ميشه صح -

 .البته -

از جلوی در کنار رفت و تعارف کرد تا وارد اتاق بشم. شلوارک کوتاه و دکمههای 

 باز پيراهنش نشون ميداد که

 .داشته برای خواب آماده ميشده و االن بدترین موقع برای اومدن بوده

 .ببخشيد واقعاً که این موقع مزاحم شدم -

 دستش رو روی شانهم گذاشت

 حرفا مال غریبههاست، نه مال دو تا دوست! نسکافه که ميخوری؟ ای بابا این-
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سرم رو به نشونهی آره تکون دادم که دوتا نسکافه فوری توی دوتا فنجون ریخت 

 و آب جوش داخل کتری برقی

 .رو روونهی فنجونها کرد

 خب چيزی شده؟ -

 :فنجون رو از دستش گرفتم و گفتم

 .شه من فردا برگردم ایراننه فقط ميخواستم بگم اگه ب -

 .خيلی جا خورد و چشمهاش تقریباً گرد شد

 .احسان بيخيال داداش. قراره تا یه هفتهی دیگه هم اینجا باشيم -

 ...ميدونم ولی -

خانم همتيان که رفت. تو هم ميخوای بری؟ ميخوای منو با این امين خلوضع  -

 تنها بذاری؟
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 :خندهم رو جمع کردم و گفتم

باید برم. ما که دیگه کاری اینجا نداریم، خيلی هم مایل به شرکت توی واقعاً  -

 جشن نيستم. فکر کنم برگردم و

روی پروژهی خودمون کار کنم بهتره. توی این مدت ميتونستم خيلی پرونده رو 

 .جلو ببرم

 سری به نشونهی تأیيد تکون داد

 قبلش من رومتوجهم! بسيار خب هر جور راحتی. فقط هر وقت بليط گرفتی  -

 .خبر کن

 .تشکری کردم و کمی از نسکافه رو خوردم

توی تختم دراز کشيده بودم؛ اما خواب به چشمهام نمياومد. فکرم هزار جا پر 

 ميکشيد و اجازه نميداد که برای یه

 .لحظه ذهنم متمرکز بشه

آخر سر بيخيال خواب شدم و روی تخت نشستم. نوتبوکم رو برداشتم و ایميلهام 

 کردم. بعد از دیدن چند رو چک

پيام از خانم محمدی که پروندهها رو برام فرستاده بود و چند ایميل دیگه از 

 همکاران و دوستهام، کشوقوسی به

بدنم دادم و خواستم نوتبوک رو خاموش کنم که چشمم به آخرین ایميل افتاد. 

 اسمش رو خوندم و در عين ناباوری

 .و تقریباً از خوشحالی باالوپایين پریدمچشمهام رو چند بار بازوبسته کردم 

 :ایميل از طرف آقای صحاف بود با این مضمون

 !سالم خدمت شما»

من در حال حاضر ایران نيستم و کمکی از من ساخته نيست؛ اما ميتونم آدرس 
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 چندتا از بهترین همکارام رو براتون

 .بفرستم تا بهتون کمک کنن

 «!موفق باشيد

کنندهای بود؛ اما باز هم نااميد نشدم و دوباره براش پيام با اینکه پيام نااميد

 :فرستادم
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 .سالم جناب صحاف. خيلی ازتون ممنونم که جواب پيامم رو دادید»

من ميخواستم که اگه امکان داره حضوری با شما مالقات داشته باشم. باور کنيد 

 کار خيلی مهميه؛ وگرنه اینطور

 «.مزاحمتون نميشدم

هی ارسالی کليک کردم و به صفحه نمایشگر نگاه کردم. دستم رو پشت روی دکم

 سرم گذاشتم و خودم رو به پشتی

 .تخت تکيه دادم

توی فکر بودم. فکر اینکه چه زندگی عجيبی داشتم، تابهاالن چقدر روزهام رو تلف 

 کردم و هيچوقت معنی زندگی

 بات بودم که فقطرو نچشيدم. هيچوقت از زندگيم لـ*ـذت نبردم و شبيه یه ر

 کار ميکرده و یا به یه نفر فکر

 .ميکرده

روی صفحه نمایشگر پيامی اومد. انگار که کسی برام ایميل فرستاده. ایميل رو باز 

 کردم و با دیدن پيام آقای
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صحاف بهشدت از جام بلند شدم و چهارزانو سر جام نشستم. نوتبوک رو کامالً 

 روبهروم گذاشته بودم و کلماتش رو

 :لند ميخوندمب

 .آقای ایرانی. من واقعاً دليل اینهمه تأکيدتون رو متوجه نميشم»

 «.من االن ترکيه هستم، بعيد ميدونم بتونيم مالقات حضوری داشته باشيم

واقعاً نميدونستم از شدت خوشحالی چيکار کنم. با ذوق سمت صفحه کليد رفتن و 

 .فوراً تایپ کردم

ن ترکيه هستم. اگه یه قرار مالقات داشته باشيم، واقعاً عجيبه؛ اما من هم اال»

 همهچيز رو خدمتتون عرض

 «.ميکنم

 .چند دقيقهای طول کشيد تا دوباره پيام اومد

 «[..].فردا ساعت ده صبح ساحل»

دستم رو مشت کردم و توی هوا ضربه زدم. خدایا شکرت! حداقل یه کار درست 

 .دارم انجام ميدم

ذهنم کلمات رو کنار هم ميچيدم تا فردا به بهترین از فکر خوابم نميبرد. توی 

 شکل منظورم رو برسونم و بتونم

 بفهمم این مرد بچههای برادر آقای صالحی رو کجا بـرده؟

*** 

 مگه قرار نبود امروز بری ایران؟ -

نگاهی به چشمهای ميشيرنگش انداختم. ابروهای به هم نزدیکشدهش جذبهی 

 چشمهاش رو بيشتر به رخ

د. مدیریت توی خونش بود؛ اما گاهياوقات بهشدت بچه ميشد. شاید ميکشي
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 بهخاطر اقتضای سنش بود و شاید

بهخاطر قلب خيلی نازک و احساساتيش! هر چی که بود بعد از سمت ریاست 

 کمتر سراغ کارهایی ميرفت که قبالً 

 .انجام ميداد و این آقای صالحی رو خيلی خوشحال کرده بود
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 .جرایی پيش اومد، مجبور شدم بمونمنه یه ما -

 :دستم رو روی شانهش گذاشتم و گفتم

 .االن یهکم دیرم شده، باید برم. بعداً جریان رو برات تعریف ميکنم -

 :آرومتر در گوشش زمزمه کردم

 .مربوط به پروندهی عموزادههاتونه -

 تدهن باز کرد تا حرفی بزنه که بهسرعت از کنارش رد شدم. نگاهی به ساع

 مچی مارکدارم انداختم. باید هر چی

زودتر خودم رو به محل قرار ميرسوندم؛ وگرنه امکان داشت که پشيمون بشه و 

 .بره

تاکسی گرفتم و آدرس رو بهش دادم و چند دقيقهی بعد محل قرار بودم. مثل 

 اینکه من زودتر رسيده بودم. پشت

قبالً توی خونهی ميز رستوران نشستم و به روبهروم خيره شدم. عکسش رو 

 خواهرش دیده بودم و فکر ميکنم

ميتونم تشخيصش بدم. دور رستوران سر چرخوندم و با یه نگاه همه رو از نظر 

 گذروندم. پشت سرم خانم و آقایی
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 :نشسته بودن، برگشتم تا چهرهی آقا رو ببينم که صدایی با تهلهجهی خاصی گفت

 آقای ایرانی؟ -

ه به چهرهی جوون مرد روبهروم نگاه کردم. قطعاً بهسمت صدا برگشتم و متعجبان

 این نميتونست آقای صحاف

 .باشه

 خودم هستم. امرتون؟ -

 .باید همراه من بياید -

ظاهرش رو برانداز کردم، مردی سفيدپوست و چهارشونه با گونههای برآمده و 

 چشمهایی به رنگ دریا و موهای

 .قهوهایرنگ

ود و شبيه بادیگاردها گارد گرفته بود. با حس همچنان روبهروی ميز من ایستاده ب

 عجيبی که داشتم بهش نگاه

 .انداختم و ابرویی باال انداختم

 چرا باید همراه شما بيام؟ -

 .من از طرف آقای صحاف هستم، اگه ميخواید ایشون رو ببينيد همراه من بياید -

 .حس خوبی نسبت به آدم روبهروم نداشتم. تيزبينانه نگاهش کردم

 !چرا خودشون نيومدن؟ -

 .خودشون خدمتتون عرض ميکنن -

با شک و تردید از پشت ميز بلند شدم و کنارش ایستادم. برای اینکه بهش نگاه 

 کنم تقریباً باید سرم رو خيلی باال

 .ميبردم. یه سروگردن از من بلندتر بود و من از این اختالف، حس بدی داشتم
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 کجا باید بيام؟ -

 .من بيایدهمراه  -

با گفتن این جمله بالفاصله بهسمت در رفت. من همچنان ایستاده بودم که از دور 

 نگاهی انداخت و با دست اشاره

کرد که همراهش برم. لبهی کتم رو پایين کشيدم و با قدمهای بلند بهسمتش 

 رفتم. از رستوران خارج شد و

ين قایی که کنار ماشروبهروی لنکروز مشکيرنگ با شيشههای دودی ایستاد. به آ

 ایستاده بود اشاره کرد و بالفاصله

مرد کتوشلوارپوشيده و کرواتزده دستش سمت در ماشين رفت و در عقب ماشين 

 رو باز کرد. مرد با لهجهی

 :افتضاحش گفت

 .سوار شو -

با تردید به هر دو مرد و بعد به ماشين روبهروم نگاه کردم و با وجود اینکه شک 

 دم رو گرفته بود،و تردید کل وجو

دل به دریا زدم و سوار شدم. مرد دیگهای داخل ماشين بود و بعد از سوارشدنم 

 همون آقا روی صندلی جلو نشست و

آقایی که در ماشين رو برام باز کرده بود پشت رل نشست. دليل این کارها رو 

 متوجه نميشدم و سعی ميکردم

 .افکار منفی رو از خودم دور کنم

ره شده بودم و سعی ميکردم مسير اومده رو توی ذهنم نگه دارم که به بيرون خي

 با اشارهی مرد روی صندلی
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شاگرد، مرد نشسته کنارم سرم رو با زور پایين نگه داشت. گردنم از شدت فشار 

 دستش درد گرفته بود و از طرفی

مبهوت و شکزده بودم. سعی داشتم که خودم رو از دستش خالص کنم؛ اما 

 ز این حرفها بود و فشارپرزورتر ا

دستش رو هر لحظه با دستوپازدنهای من بيشتر ميکرد. گردنم داشت خرد ميشد 

 که مردی که ایرانی بلد بود

 :گفت

 .به نفعته بيحرکت بمونی -

پارچهی مشکيرنگی روی سرم کشيدن و دستم رو از پشت بستن. صدای 

 دادوفریادم به گوش کسی نميرسيد و

 .نداشت تقالکردنهام فایدهای

 چيکار ميکنيد عوضيا؟ چی از جونم ميخواید؟ -

 .اگه یهکم ساکت باشی خودت متوجه ميشی -

از تقالکردن خسته شده بودم. عرق سردی که ناشی از ترِس توی وجودم بود 

 روی پيشونيم نشسته بود و توی کتفم

 .که سمت جلو خم شده بود احساس درد ميکردم

ع گذشته بود که صدای بازشدن در ماشين اومد نميدونم چند دقيقهای از این وض

 و بعد از اون دست قوی و محکم

مرد کنارم که روی سرم مونده بود، من رو به بيرون از ماشين کشوند و حاال نور 

 کمی از پشت پارچهی مشکی

کشيده شده روی سرم دیده ميشد. بهمحض پيادهشدنم پارچه سياه از روی سرم 

 مم روبرداشته شد و نور زیاد چش
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اذیت کرد و بهناچار چشمهام رو نيمهباز نگه داشتم تا رفتهرفته چشمم به نور 

 عادت کرد و تونستم محيط اطرافم رو

 .بررسی کنم

محوطهی خيلی بزرگ با درختان بلند و سبز که دو طرف مسير رو پوشونده بودن. 

 نگاهم با مردی که بلد بود ایرانی

اخمهاش توی هم رفت و به مرد پشت سرم صحبت کنه تالقی پيدا کرد و 

 اشارهای داد و اون دستهام رو از پشت

 .گرفت و بهسمت جلو هل داد

هنوز گيج و عصبی بودم. نميدونستم این کارا برای چيه؟ چرا من رو آوردن 

 اینجا؟ ميخوان باهام چيکار کنن؟

*** 

 مبينا

 .خانم رفيعی از این سمت لطفاً -

شم فرو دادم و مصمم به دنبالش راه افتادم. از راهروی دستهام رو توی جيب روپو

 طویلی گذشتيم و باالخره

دکتری که خودش رو خانم عطایی معرفی کرده بود روبهروی درب ایستاد و 

 دستش رو به حالت درزدن باال برد و

 قبل از این که در رو به صدا در بياره بهسمت من چرخيد و گفت

 .فقط بهش نگو که حاملهای -
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 .رویی باال انداختم و با تعجب بهش خيره شدماب

 چرا؟ -

 .از بچهها متنفره -

 .آخرش که ميفهمه -

بعد از اینکه استخدام بشی که نميتونه اخراجت کنه. فعالً بذار استخدام بشی،  -

 .بعداً بهش بگو

با حالتی که انگار حرفهاش رو قبول نداشتم نگاهش کردم که شونهای باال انداخت 

 :و گفت

 !بهخاطر خودت ميگم. اصالً به من چه -

 .زیر لب غرغر کرد

 !هر کاری دوست داری بکن. واال -

 :در رو به صدا در آورد و صدای زمختی از پشت در گفت

 بله؟ -

با لبخند ساختگی روی لب، پا داخل اتاق گذاشت و با صدای آرومی که انگار از 

 :ته چاه در مياومد گفت

 .فيعی اومدنسالم آقای دکتر! خانم ر -

 .بگو بياد داخل -

290 
 

 

 

 .چشمی گفت و به من اشاره کرد تا وارد بشم

با قدمهای مصمم که انگار قراره به جنگ دشمن برم، وارد شدم. اتاق بزرگ و 
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 دلبازی که کامالً نورگير بود و نور

آفتاب از پنجرهی بزرگ و شيشهای پشت سرش به داخل اتاق ميتابيد و پردهی 

 گ هم نميتونستحریر کرمرن

 .جلوی تابش نور به داخل اتاق رو بگيره

پشت ميز مشکيرنگ با صندلی چرم مشکی نشسته بود. موهای جوگندمی بلندش 

 رو پشت سر با کش بسته بود و

عينکش رو که بند مشکی بهش آویزون بود، نوک بينی عقابيش گذاشته بود. 

 لبهای کوچيک و پيشونی

گ و هيکليش به هر چيز شبيه بود اال دکتر و چروکافتادهای داشت و بدن بزر

 .رئيس بيمارستان

سالم دادم و خودم رو معرفی کردم. صدای زمختش روی اعصابم خط 

 .ميانداخت

 .بشين -

از بقيهی پرستارها درمورد اخالقش شنيده بودم. تقریباً توی بيمارستان کسی دل 

 خوشی ازش نداشت و اینطور که

ر نميره و حال همه رو به نحوی گرفته. حالت ميگفتن کسی از دستش قسر د

 دستوریش هم نشوندهندهی همين

 .اخالقش بود

روی مبلهای سفيد با خالهای مشکيرنگ نشستم و پام رو روی پای دیگهم 

 .گذاشتم

با صندلی چرخدارش خودش رو به ميز نزدیکتر کرد و خودکاری از روی ميز 

 برداشت و روی برگهی روبهروش
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 .چيزی نوشت

 .از خودت بگو -

مبينا رفيعی هستم. فارغ التحصيل از دانشگاه ].[..، تزم رو توی بيمارستان شماره  -

 یک اطفال تهران گذروندم و یه

مدت هم همونجا استخدام شدم که بنا به دالیلی استعفا دادم و االن هم در 

 .خدمت شما هستم

 .ديره شبهسختی نفس کشيد و عينکش رو از روی بينيش برداشت و بهم خ

 به چه دالیلی؟ -

 :فوری گفتم

 .دالیل شخصی -

 :پوزخند روی اعصابی زد و گفت

 !دالیل شخصی توی محيط کار؟ -

 .یه سری شرایطی پيش اومد که صالح ندونستم اونجا کار کنم -

 :سری تکون داد و گفت
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 ميتونی از امروز اینجا کار کنی؛ اما حواست باشه که اینجا من رئيس این -

 بيمارستانم و بههيچعنوان اجازه نميدم

 .دالیل شخصی توی محيط کارم بهوجود بياد

 .بله -

 .ميتونی بری -
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 :از روی مبل بلند شدم و بهمحض یادآوری چيزی گفتم

 .فقط یه چيز دیگه -

 :سؤالی نگاهم کرد که گفتم

من باردارم؛ اما تموم سعيم رو ميکنم که وظيفهم رو بهخوبی انجام بدم و  -

 ...اختاللی توی کارم پيش نياد

 :دستش رو به معنای کافيه بلند کرد و گفت

 چند وقته؟ -

 .حدوداً دو ماه -

 .از روی صندلی بلند شد و کنار پنجره ایستاد

 .مراقب خودت باش. این دوران، دوران حساسيه -

گيج شده بودم. توقع داشتم با گفتن این جملهم عصبی بشه و بگه حق نداری اینجا 

 .ار کنیک

 .ممنون از توصيهتون -

 .حاال دیگه ميتونی بری -

چشمی گفتم و از اتاق خارج شدم. حس خوبی داشتم از اینکه راستش رو گفته 

 بودم و به حرف خانم عطایی گوش

ندادم؛ اما رفتار این آقای دکتر خيلی عجيب بود. چرا اینقدر متناقض رفتار 

 ميکرد؟ شونهای باال انداختم و بهسمت

 .یرش رفتم. چارت بيمارها رو برداشتم و رسماً کارم رو با رضایت شروع کردمپذ

*** 

تن خستهم رو روی مبل انداختم و چشمهام رو روی هم گذاشتم. دستم سمت 

 .شکمم رفت و آروم لمسش کردم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 527 صفحه  

 

ببخش عزیزدلم! مجبورم که اینجوری اذیتت ميکنم؛ بهخاطر خودته، بهخاطر  -

 ی تنهاآیندهت. ما در آینده خيل

ميشيم و برای اینکه از پس مشکالتمون بربيایم مجبورم که کار کنم. طاقت بيار 

 جيگرگوشهی من. روزای خوب تو

 .راهه

صدای تلفن خونه از جا بلندم کرد و با حس خستگی سمت تلفن رفتم و جواب 

 :دادم

 بله؟ -

 !سالم مبينا -
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 .سالم خالهجون -

 خوبی قربونت برم؟ -

 . شما خوبين؟الحمدهلل -

 .خوبم ممنون. گله دارم ازت عروسخانم -

 گلههاتون به سرم خالهجون. چيکار کردم که دل مادرشوهر گلم رو شکوندم؟ -

سه هفتهست احسان رفته. یه هفتهست که از خونهی مادرت اومدی. اونوقت  -

 نميای یه سری به من پيرزن

 بزنی؟

شما از دختر چهاردهساله هم قربون خالهی گلم بشم! شما تاج سر منيد!  -

 .جوونترید، نزنيد این حرف رو
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 .حرف رو عوض نکن ببينم. خونه تنها نمون قربونت. دلم ميگيره اینجوری -

 .چشم خالهی گلم. اصالً همين االن پا ميشم ميام پيشتون -

 .خوب کاری ميکنی. پاشو بيا شام رو باهم بخوریم -

 .چشم االن ميام -

 .احافظقدمت رو چشم. خد -

 .خداحافظ -

گوشی رو قطع کردم و سمت اتاقخواب رفتم. مانتوی خردليرنگم رو که بلندیش تا 

 قوزک پام ميرسيد با روسری

آبی کاربنيم پوشيدم. کمی از موهام رو بيرون گذاشتم و رژ زرشکيم رو روی لبهام 

 کشيدم. گوشی موبایل و

 .ال رسيدمکليدهای خونه رو برداشتم و با آسانسور به طبقه با

دستم روی زنگ نشست که در باز شد و آیدا رو روبهروی خودم دیدم. چهرهش 

 پریشون و گرفته بود. کتابهاش رو

 .توی دستش گرفته بود و کولهپشتی مشکيرنگش رو تکون ميداد

 .سالم مبيناجون -

 سالم عزیزم. کجا با این عجله؟ -

 .موندهميرم کتابخونه درس بخونم. دیگه چيزی تا کنکور ن -

 !باشه گلی. موفق باشی -

 .ممنون -

 :کفشهای کتونيش رو به پا کرد و ازم فاصله گرفت. تقهای به در زدم و گفتم

 خالهجون. اجازه هست؟ -

 .صدای خاله از آشپزخونه مياومد
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 بيا تو گلدختر. مگه اجازه ميخوای بيای توی خونه خودت؟ -

نشسته و مشغول درستکردن  سمت آشپزخونه رفتم که دیدم روی صندلی

 .چيزیه

 .سالم خاله گلم -

سالم به دختر خوشگلم. چقدر ناز شدی تو امروز. حيف که احسانم االن نيست  -

 .تو رو اینجوری ببينه

 .روی صندلی روبهروش نشستم

 بهش زنگ زدید؟ -

 :آهی کشيد و گفت

دو روز  آره دیروز زنگ زدم باهاش حرف زدم. گفت شاید کارش طول بکشه تا -

 .دیگه

 یعنی ممکنه فردا بياد؟ -

خدا ميدونه عزیزم. انشاءاهلل که کارش زودتر جور بشه بياد. یه ماه گذشت از  -

 .این سفر کوفتی

 .سری تکون دادم و به ظرف روبهروی خاله خيره شدم

 :دست خاله روی دستم نشست و گفت

 !باهاش صحبت کردی؟ -

 .به منمن افتادم

ين دیروز بود فکر کنم یا شاید هم امروز! نميدونم؛ یعنی بهش من... من آره، هم -
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 .زنگ زدم. باهم حرف زدیم

 .خيلی هم حرف زدیم

فقط خودم ميدونستم که تو دلم چه آشوبی بود. دیروز بهش زنگ زدم؛ اما جواب 

 نداد. یعنی سه روزی ميشه که

باهاش صحبت  جوابم رو نداده. دلم هم شور ميزنه؛ ولی االن که خاله گفت دیروز

 .کرده کمی آروم گرفتم

 .خاله: ميخوای همين االن پاشو بهش زنگ بزن

 .ترسيدم دوباره جوابم رو نده و دروغم جلوی خاله مشخص بشه

نه نيازی نيست. البد این چند روز آخر خيلی سرشون شلوغه. نميخوام  -

 .مزاحمش بشم

 .لبخند زیبایی به صورتم زد و کاسه رو جلوم گذاشت

روخيال الکی نکن. زود برميگرده. بيا این آرد و تخممرغ رو خوب هم بزن تا فک -

 امشب یه کيک خوشمزه درست

 .کنيم

 نکنه خبریه؟ -

 .آره امشب تولد آقاسعيده دیگه -

 .وای خالهجون چرا زودتر نگفتيد! من یه کادو برای عمو ميخریدم -
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جمع بشيم دور هم برای من و دیگه سنوسال ما از این حرفا گذشته. همين که  -

 .سعيد از هر چيزی بهتره
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 امير و آناهيتا هم ميان؟ -

نه امير نتونسته مرخصی بگيره. توی این چند ماه طفلی از کارش افتاد بهخاطر  -

 .وضعيتی که پيش اومد

 .خداروشکر که حال اميد خوب شد -

 .الحمدهلل! تو هم خيلی اذیت شدیا -

وظيفهم بود. حاال کجاست این وروجک که ما رو نه قربونت برم. من که  -

 نصفهجون کرد؟

 .توی اتاقشه. قربونش برم تا این قرصا رو ميخوره همينجوری فقط ميفته -

 .آخه آرامبخشن. اگه این قرصا رو نخوره سردرد بدی مياد سراغش -

 !خدایا شکرت -

ا شاید ردم تنگاهی به گوشی تلفنم روی ميز انداختم و با التماس بهش نگاه ميک

 .دلش رحم بياد و زنگ بخوره

*** 

 احسان

توی یه اتاق سهدرچهار زندونی بودم که پنجرههای حفاظداری داشت و تخت 

 یهنفرهای با پاتختيای که روی اون

چراغخواب و یه ليوان آب بود و در و دیوارش رنگ سفيد و بنفشی داشت. خدا 

 رو شکر ميکردم که حداقل مثل

 .اا توی زیرزمين نمور و تاریکی که چراغ هم ندارن زندونی نشدمفيلمها و داستانه

یه ساعتی ميشد که توی همين وضعيت بودم. سعی کردم از پنجره فرار کنم؛ اما 

 ارتفاع اینجا خيلی بود. یادمه با

آسانسور که اومدیم حداقل بيست طبقه باال اومدیم. هر چقدر هم که در ميزنم 
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 ی بلداون مرتيکهی گوریل که فارس

 .نيست در اتاق رو باز ميکنه و شاتآپی نثارم ميکنه و محکم در رو ميبنده

سعی ميکنم دستهام رو که پشت سرم بسته شده باز کنم؛ اما فایدهای نداره. عرق 

 سردی روی پيشونيم نشسته؛

نميدونم از ترسه یا وحشت، هر چی که هست حس خوبی ندارم. ای کاش 

 .ميدونستم به چه جرمی اینجام

بيش از حد کالفهم و فقط ميخوام به هر نحوی شده از این جهنمدره خالص بشم 

 و تا ميتونم به اون مرتيکه،

 !صحاف عوضی فحش بدم. ای کاش حداقل گوشيم رو ازم نگرفته بودن

کالفگی به سرم زده بود. روی تخت ولو شدم و به سقف سفيدرنگ چشم دوختم. 

 باید یه فکری ميکردم. باید

از این وضعيت خالص ميکردم. بلند شدم و با شونهم به در کوبيدم و  خودم رو

 :صدام رو توی سرم انداختم

 آهای مرتيکهی عوضی! آهای گوریل باغوحش! بيا ببينم. کجا رفتی؟ -

در باز شد و همون گوریل غولپيکر سروکلهش پيدا شد و با دیدن قدوقامتش و 

 ابروهای چينخوردهش و صورت

 !م و عقبعقب رفتم. نکنه فهميده باشه چی بهش گفتمقرمزش کمی ترسيد
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 !ببين آقا! من ميخوام برم بيرون. اکی؟ -

به تخت اشاره کرد و به ترکی چيزی گفت که فکر کنم منظورش این بود که 
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 .بشين

 .به چشمهای ترسناکش نگاه کردم و خودم رو مظلوم ترین حالت ممکن گرفتم

 .ميخوام برم دستشویی -

 :عجب نگاهم کرد که گفتمبا ت

WC. - 

 :با خشم غرید

 !سيت داون -

در رو محکم بست و من از شدت خشم لگدی به در کوبيدم که در دوباره باز شد 

 و نگاه پر از خشمش سمتم نشونه

 .رفت و من خفهخون گرفتم و مثل بچههای آروم روی تخت نشستم

 .به در بسته زل زدم و به خودم لعنت فرستادم

قهای از این وضع نگذشته بود که در باز شد و همون مردی که فارسی چند دقي

 .صحبت ميکرد داخل اتاق شد

 .آقا ميخواد شما رو ببينه -

آقا؟ آقا دیگه چه خریه؟ دو ساعته من رو کتبسته آوردید اینجا که حاال بگی  -

 آقاتون ميخواد من رو ببينه؟

تش گرفت و از شدت فشار حرفی نزد و سمتم اومد. بازوم رو توی دست پرقدر

 دستش رو به جلو خم شدم و نالهم

 :بلند شد

 .چی کار ميکنی؟ دستم درد گرفت -

بيتوجه به حرفم من رو کشونکشون از اتاق بيرون برد. تازه متوجه عظمت اینجا 

 شده بودم. همهچيز فوقالعاده
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وری خجذاب و شيک بود. سمت اتاق بزرگی که طبقهی پایين بود رفتيم. ميز ناهار

 بزرگی وسط سالن بود و مرد

باابهتی پشتش نشسته بود. موهای جوگندمی که تارهای سفيدش بيشتر بود و 

 ریشهای پرپشتی که بلندیش

چونهش رو کامالً پوشونده بود. کتوشلوار مشکيرنگ با پيراهن سفيد و کروات 

 خاکستری پوشيده بود و عصای

ض ، کنار دستش بود. بهمحگرونش که قسمت باالش سر شير طالیيرنگی داشت

 ورودمون افرادی که من رو

پيشش آورده بودن تعظيم کوتاهی کردن و مردی که فارسی صحبت ميکرد 

 :گفت

 .خودشه قربان -

تازه ميتونستم صورت جناب صحاف رو پشت همهی این ریش و سبيل با دقت 

 ببينم. پس کار خودشه؛ ولی این

 کارا برای چيه؟
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کرد و از پشت ميز بلند شد و به کمک عصاش چند قدمی سـ*ـينهای صاف 

 بهسمتم اومد. موقع راهرفتن کمی لنگ

 .ميزد؛ اما با کمک عصا تعادلش رو حفظ ميکرد

خوب من رو برانداز کرد و نگاهش روی صورتم موند. چند قدم دیگه بهسمتم 

 برداشت و دستش رو روی شونهم
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ود؛ اما سعی کردم به روی خودم گذاشت و شونهم رو فشار داد. دردم اومده ب

 .نيارم

 .صدای ضخيم و پرابهتی داشت

 !پس احسان ایرانی تویی -

اسم و فاميل من رو ميدونست و البته این تعجب نداشت؛ بهخاطر اینکه ما با 

 .ایميل باهم در ارتباط بودیم

 .بله و شما آقای صحاف هستيد -

 :خندهی تمسخرانگيزی زد و گفت

 با من چيکار داره؟ جوجهوکيل صالحی -

 .بهشدت جا خوردم؛ اما خودم رو زود کنترل کردم

من ميخواستم فقط با شما صحبت کنم، یه صحبت دوستانه؛ اما دليل این کارای  -

 .شما رو نميدونم

 :صورتش رو جمع کرد و گفت

 .اوه! من واقعاً معذرت ميخوام. اصالً دوست ندارم اذیت بشی وکيل صالحی -

 تون صحبت کنم؟ميتونم باها -

 .بله بله البته. خواهش ميکنم بریم داخل اتاقِ من صحبت کنيم -

 :به مرد پشت سرم اشاره کرد و گفت

کمال! این جوجهوکيلمون رو ببر توی اتاق. ميخوام اونقدر بهش خوش بگذره که  -

 هفت پشتش رو برام ردیف

 .کنه

بازوم رو توی مردی که فارسی صحبت ميکرد و از قضا اسمش هم کمال بود، 

 .دست بزرگ و درشتش گرفت
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ميخواستم بازوم رو از دستش آزاد کنم؛ اما موفق نشدم و زور دستش این بار دور 

 بازوم بيشتر شد. ملتمسانه به

 :صحاف نگاه کردم و گفتم

آقای صحاف این رفتارا از شما بعيده. من که قصد بدی ندارم، فقط ميخوام  -

 .باهاتون صحبت کنم

بود. جلو اومد و کرواتم رو توی دستش گرفت و با چشمهای عصبی شده 

 :برافروخته فریاد زد

 !من با پادوی صالحی چه حرفی دارم بزنم؟ -

 :داشتم خفه ميشدم. بهزور گفتم

 .من فقط وکيلشونم -
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 :کرواتم رو ول کرد و پوزخند صداداری زد

 !ون من چی ميخواناین آدم نميشه. ببرینش ازش حرف بکشين تا بفهمم از ج -

 :کمال من رو به عقب کشوند که با فریاد گفتم

 .من فقط ميخوام بدونم توی اون ماجرا بچهها رو کجا بردید -

با اشاره دست صحاف، کمال دستش رو آزاد کرد و تونستم بازوم رو از شرش 

 .نجات بدم و کمی بازوم رو ماساژ بدم

 :وخته گفتصحاف روبهروم ایستاد و با همون صورت برافر

اون صالحی واقعاً فکر کرده اگه وکيلش رو بفرسته سراغم بهش ميگم اون  -

 !بچهها االن کجان؟
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 :خندهی ترسناک سر داد و دوباره گفت

ده ساله که نتونستم به کشورم برگردم تا فقط گير اون صالحی و دارودستهش  -

 نيفتم. چی داری ميگی تو؟

 :سریع حرفم رو بدون معطلی زدم

 ...ای صالحی نميخواد به شما یا اون بچهها آسيبی بزنه، فقطآق -

 .فقط ميخواد انتقام بگيره -

 !نه نه -

 خفه شو! ببریدش و بهش گوشمالی بدید تا بفهمه من کيم و اینجا کجاست؟ -

 :کمال من رو کشونکشون ميبرد که گفتم

 .آقای صالحی فقط ميخواد اموالش رو به برادرزادههاش ببخشه -

د زد و با بيحوصلگی دستش رو سمت کمال باال برد که من رو زودتر ازش پوزخن

 .دور کنه

کمال من رو توی همون اتاقی که چند دقيقه پيش زندانی بودم انداخت. بهشدت 

 روی تخت افتادم و کمرم درد

گرفت. در رو پشت سرش قفل کرد و آستينهای پيراهنش رو تا آرنج باال زد. مچ 

 نمایان شدقوی و درشتش بيشتر 

و من از ترس گلوم خشک شده بود. بهزور آب گلوم رو قورت دادم و با التماس 

 بهش خيره شدم. با لبخند مرموزی

دستش رو روی شونهم گذاشت. شونهم بهطور کامل توی دستش مخفی شد و هر 

 .لحظه اون رو بيشتر فشار ميداد

ر دستش رو هر نگاه تيزبينانهش توی مردمک چشمهام خيره مونده بود و فشا

 لحظه بيشتر ميکرد. درد تا مغز
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استخوونم رسوخ ميکرد و چارهای نداشتم. از درد لب به دندون گرفتم و چشمهام 

 رو روی هم فشار دادم. فشار آخر

 :رو بيشتر کرد و صدای آخم به هوا رفت. ذوقزده نگاهی بهم انداخت و گفت

ی هم بدم نمياد گوشمالی از همون اول که دیدمت هم ازت خوشم نميومد. خيل -

 .بهت بدم

مشتش رو توی دستش نگه داشت و استخوون دستش رو شکوند و صدای 

 .ترقتروقش روی اعصابم رژه ميرفت
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با وحشت به هيکل بزرگش چشم دوخته بودم و با التماس توی چشمهام ازش 

 ميخواستم که دست نگه داره. به

ه اولين مشتش توی صورتم چشمهای به خون شستهش چشم دوخته بودم ک

 نشست و از درد صورتم رو گرفتم و

ناله کردم که لگدش توی پهلوم فرو رفت و مثل مار به خودم پيچيدم و روی 

 زمين غلتيدم. صدای مبينا توی گوشم

اکو ميشد و فقط چهرهی اون جلوی چشمهام ظاهر ميشد. شاید دارم تاوان 

 بياعتنایی به اون رو پس ميدم! شاید

باهاش مهربونتر رفتار ميکردم! ضربهی آخرش که توی شکمم نشست،  باید

 همهچيز جلوی چشمهام تيرهوتار شد

 .و به سقف سفيد خيره شدم. پلکهام آروم بسته شد و دیگه جایی رو ندیدم

*** 
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صدای بازشدن در اتاق دوباره به تنم لرزه انداخت؛ اما به خودم مسلط شدم. با 

 دیدن صحاف جا خوردم. دوست

داشتم خرخرهش رو بجوم. پشتسرش کمال وارد شد. دلم ميخواست یه اسلحه 

 داشتم با دوتا گلوله و هر دوتاشون

رو خالص ميکردم. با نفرت بهشون چشم دوختم. کمال صندليای روبهروی من 

 برای صحاف گذاشت و اون با

 .قدمهای آهسته جلو اومد و روبهروم نشست

 .خيره شددستش رو به عصاش تکيه زد و بهم 

 !کمال! دستت بشکنه. نگاه کن با این جوجهوکيل ما چه کردی؟ -

 :کمال لبخند کجی به لبهاش آورد و گفت

 .نسبت به دیروز بهتر شده قربان -

با نفرت به کمال نگاه انداختم و سرم رو پایين انداختم تا بيشتر از این به قيافهی 

 .نحسشون نگاه نکنم

نهم رو باال آورد. از درد چشمهام رو روی هم صحاف با اون عصای یوقورش چو

 فشار دادم؛ اما صدام رو توی گلوم

 .خفه کردم

 :صحاف نگاهی بهم انداخت و به کمال گفت

 .تو دیگه ميتونی بری -

 .قربان ميترسم بالیی سرتون بياره این یارو -

 :صحاف صداش رو باال برد و با حالت دستوری گفت

 .بيرون -

ز اتاق بيرون رفت. موقعيت خوبی بود تا بزنم دخلش رو کمال چشمی گفت و ا
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 بيارم؛ اما به بعدش که فکر ميکردم

 .تموم بدنم درد ميگرفت

 .صدای صحاف روی مخم رد ميانداخت

 اهل معامله هستی؟ -
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 .با تعجب نگاهش کردم و یه تای ابروم رو باال بردم

ه نيد؟ یعنی قبلش ميزنيد کشما هميشه با طرف قراردادتون این رفتار رو ميک -

 مجبور بشه شرایطتتون رو قبول

 کنه؟

 :پوزخندی زد و گفت

 !با اونایی که فکر ميکنن خيلی زرنگن آره -

 :پوزخندی زدم و نگاهم رو ازش گرفتم

 چه معاملهای؟ -

 .خيلی راحته -

 .مطمئناً از شرایط قبلش راحتتره -

 .این بار بلند خندید

 .گذشته این دو روز مثل اینکه خيلی بهت بد -

 .حرفت رو بزن -

 :تکونی به عصاش داد و گفت -

 .تو برميگردی ایران؛ اما به یه شرط -
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 :سؤالی نگاهش کردم که گفت

بالفاصله ميری دفتر صالحی و با شخص خودش حرف ميزنی. بهش ميگی فقط  -

 به یه شرط ميتونم آدرس

 .برادرزادههاش رو بهش بگم

 چه شرطی؟ -

یتی رو که اون سالها از من شده پس بگيره. اعتراف کنه که من هيچ اینکه شکا -

 همکاری در فراریدادن زنبرادر

و برادرزادههاش نداشتم. مجوز وکالت باطلشدهم رو درست ميکنه و بعدش هم 

 خودش برای من یه بليت هواپيما

ميگيره. خونهای برای من توی تهران آماده ميکنه تا اونوقت خودم آدرس دقيق 

 .رادرزادههاش رو بهش بگمب

 .این بار من با صدای بلند خندیدم

چقدر خوشاشتها! فکر ميکنی اینقدر مهمه که جناب صالحی همهی این کارا رو  -

 برای یه خائن که خونوادهش

 رو فراری داده انجام ميده؟

از روی صندلی بلند شد و یقهم رو توی دستش گرفت و محکم فشار داد، جوری 

 ميشدم. چشمهای که داشتم خفه

 .غرق خونش و قطرههای عرق روی پيشونيش نشون ميداد که خيلی عصبانيه

 :از البهالی دندونهاش غرید
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من خائن نيستم. من فقط عاشق بودم، عاشق زنی که توی دستای پدرشوهرش  -

 ذرهذره آب ميشد. مجبور بود

ز من زهرچشم بهخاطر بچههاش با همون عوضی که االن تو رو فرستاده تا ا

 بگيری و زن و بچه داشت ازدواج کنه؛

وگرنه بچههاش رو ازش ميگرفتن و با حقارت از خونهی خودش بيرونش 

 .ميکردن

زیر دستهای پرقدرتش نفس کم آورده بودم. یقهم رو بهشدت ول کرد و روی 

 صندلی نشست. دست لرزونش روی

ای ژ دادم و نفسهقلبش نشست و سرش رو پایين گرفت. گلوم رو با دست ماسا

 عميق پيدرپی کشيدم تا حالم بهتر

 .شد؛ اما انگار حال اون خيلی خوب نبود

 حالتون خوبه؟ -

 .سرش رو باال آورد و چشمهای اشکبارش رو بهم دوخت

بيست سالم بود که برای اولين بار دیدمش. اونموقع پدرم وکيل خونوادگی  -

 پدرش بود و برای اینکه من هم

رو یاد بگيرم من رو هم با خودش ميبرد. اولين بار با پدرم به راهوچاه وکالت 

 خونهشون رفته بودم. خونهی بزرگ و

باعظمتی که شبيهش رو توی عمرم ندیده بودم. توی حياط ایستاده بودم تا پدرم 

 صدام کنه. تصميم گرفتم برم و

اطراف حياط بزرگ و سرسبزش رو نگاهی بندازم. از بين درختای بلند و 

 فلککشيده عبور کردم و بهطرفسربه

دیگهی حياط رسيدم. استخر بزرگی که اطرافش رو نردههای سفيدرنگی کشيده 
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 بودن دیده ميشد. گالی زنبق و رز

قرمز گوشهی حياط بود و تاب دونفرهای هم سمت دیگهی حياط بود. اما بين 

 اونهمه زیبایی فقط یه چيز چشمم

 .جلوی چشمم تيره شد رو گرفت. با دیدنش همهی اون رنگولعابا

دختری که موهای مشکی و لَختش رو باد تکون ميداد و عطرش توی هوا پيچيده 

 بود. لباس کوتاه همرنگ

چشمهاش پوشيده بود. با شوق تاب رو به حرکت درميآورد و صدای خندههاش 

 گوشم رو نوازش ميکرد. متوجه

رو  ش قلبمحضورم شد و چشمای طوسيرنگش با چشمام تالقی کرد. تير چشما

 سوراخ کرد و نگاهش تا عمق

 .وجودم رسوخ کرد

 :از تاب پایين اومد و روبهروم ایستاد با صدای نازک و زیباش ازم پرسيد

 تو کی هستی؟ چطور به خودت اجازه دادی وارد خونه ما بشی؟ -

 :وقتی بهش گفتم که پدرم وکيل شماست، لبخند قشنگی زد و گفت

 !پس تو پسر عمو صحافی؟ -

خند زدم و عشقش توی قلبم نشست. از اون روز فقط به عشق مهتاب پا به اون لب

 خونه ميذاشتم. باهم توی حياط

قدم ميزدیم و از همهچيز حرف ميزدیم. اون هم تنها بود و خواهر و برادری 

 نداشت. پدرش هم بهخاطر مسائل

مدم ه امنيتی کارش اجازه نميداد که با کسی رفتوآمد داشته باشه. شده بودیم

 همدیگه. روزا و شبامون باهم یکی

شده بود و از هم دل نميکندیم. عاشق هم شده بودیم، عشقی جدایی ناپذیر! بدون 
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 .هم نميتونستيم نفس بکشيم
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هر شب بهش فکر ميکردم و هر روز با دیدنش جون تازهای ميگرفتم. دو سال 

 بعد، سورپرایزش کردم. حياطشون

رآوردم و کلی گل و شمع توی حياط چيدم و ازش رو به زیباترین شکل د

 خواستگاری کردم. از خوشحالی توی

آ*غـ*ـوشم پرید و جواب بله گفت. قرار بود باهم ازدواج کنيم؛ اما وقتی 

 پدرامون فهميدن هر دو ناراضی بودن و به

بدترین شکل ممکن واکنش نشون دادن. همون شب برای مهتاب خواستگار اومده 

 ی از بزرگترینبود. پسر یک

سرمایهدارای اون زمان که همهی حجرههای فرشفروشی تهران مال پدرش بود. 

 پدر مهتاب عقيده داشت که از یه

خونوادهی اصيلن و مهتاب هم باید با یه خونواده اصيل و پولدار ازدواج کنه و 

 ازدواج با من یعنی پشتپازدن به

ميتونستم اونهمه آرامش رو بختش. اون توی پر قو بزرگ شده بود و من هرگز ن

 براش فراهم کنم؛ اما ميتونستم

همهی عشقی رو که داشتم بهش هدیه بدم. یه ماه تموم به پدر مهتاب التماس 

 ميکردم و اون هر بار من رو با

خفت از خونهش بيرون ميکرد. مهتاب شبانهروز گریه ميکرد و به التماس پدرش 

 ميکرد تا اینکه اون روز شوم
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ت مهتاب رو توی دست اون پسر دیدم و تموم آرزو، زندگی و اميدم رسيد و دس

 .رو بر باد رفته

دیگه از اونموقع به بعد آدم سابق نشدم. یه دفتر برای خودم زدم و سعی کردم 

 که فقط با کارکردن خودم رو درگير

کنم تا کمتر فکر کنم؛ اما فایده نداشت و مهتاب همهی شبوروزم رو گرفته بود و 

 نم نميرفت؛ اما هيچوقتاز ذه

سعی نکردم نزدیکش بشم، هيچوقت سعی نکردم زندگيش رو خراب کنم. بعد از 

 اینکه فهميدم ازدواج کرده و

تشکيل خونواده داده کمکم فکرش رو از سرم بيرون کردم؛ چون ميدونستم 

 فکرکردن به کسی که دوستش دارم

يکنم. فقط از دور مراقبش زمانی که همسر داره، بدترین کاریه که در حق عشقم م

 بودم تا صدمه نبينه. وقتی هم

که همسرش فوت کرد باز هم سراغش نرفتم؛ چون باز هم نميخواستم زندگيش 

 رو نابود کنم. تا اینکه خودش

سراغم اومد و ازم کمک خواست. ازم خواست که خودش و بچههاش رو از دست 

 پدرشوهرش نجات بدم. من هم

پورت جعلی با هویت جعلی درست کردم و از مرز با هر براشون شناسنامه و پاس

 .ترفندی که بود فراریشون دادم

وقتی ميدیدم که بهخاطر بچههاش حاضر شده چنين ریسکی بکنه و جونش رو فدا 

 کنه، بهش افتخار ميکردم. اون

 .ميتونست قيد بچههاش رو بزنه و دنبال عشقش بره؛ اما این کار رو نکرد

ادم و بهترین جایی که ميشناختم مستقرشون کردم. ميخواستم از مرز فراریشون د
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 بعد از اتمام این قضایا دوباره

 ...ازش خواستگاری کنم؛ اما

اشکهاش رو گونههای چينخوردهش نشست. دستمالی پارچهای از جيبش بيرون 

 آورد و اشکهاش رو پاک کرد و

 :ادامه داد

ون زندگی من هم هيچوقت اما عجل به هيچ کدوممون مهلت نداد. بعد از ا -

 .زندگی نشد
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ميدونی چيه جوون؟ من و مهتاب تقدیر هم نبودیم. هر دو خيلی سعی خودمون 

 رو کردیم تا به هم برسيم، هر دو

همدیگه رو ميخواستيم؛ اما خدا جور دیگهای ميخواست. هيچوقت نميشه با تقدیر 

 در افتاد. هر اتفاقی که قراره

ميفته. اگه تالشت رو کردی و به جواب نرسيدی، بدون که  بيفته مطمئن باش که

 دیگه باید دست بکشی. همهی

این مدت به این فکر ميکردم که شاید من هم ميتونستم تشکيل زندگی بدم! 

 شاید من هم ميتونستم درست

 .زندگی کنم؛ اما تموم عمرم رو به نبرد با تقدیر به هدر دادم

هم به نبرد برای به دست آوردن هستی با خودم فکر کردم، تموم عمر من 

 گذشت، عشقی که حتی دو طرفه هم

 .نبود
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 :سرفهای کرد و از روی صندلی بلند شد. به چشمهام نگاه کرد و گفت

واسه یه ساعت دیگه پرواز داری به ایران. کمال تا فرودگاه ميرسونتت. یه  -

 راست ميری ایران و سعی نميکنی

ی که صدمه ميبينه خونوادهته و اون خانم خوشگلت زرنگبازی دربياری؛ وگرنه اون

 با بچهی توی شکمش، یا شاید

هم برادر تازه از مرگ نجات یافتهت! تو که نميخوای دوباره مرگشون رو جلوی 

 !چشمات ببينی؟

حسابی گيج و عصبی شده بودم. بارداری مبينا رو هنوز حتی مادر خودم هم خبر 

 نداشت. با صورتی پر از عالمت

 :ل نگاهش کردم که گفتسؤا

همونطور که تو توی آگاهی دوستایی داری که ميتونن آدرس خواهر و مستأجر  -

 من رو بهت بدن، من هم

 .ميتونم از تو خبر بگيرم

 ا... اگه... اگه قبول نکرد چی؟ -

مجبوره قبول کنه؛ یعنی تو مجبورش ميکنی که قبول کنه؛ وگرنه اتفاقی که نباید  -

 !بيفته ميفته

 :وزخندی زد و گفتپ

 !موفق باشی -

 .در بستهشده به تموم اتفاقات این چند لحظه دهنکجی ميکرد

*** 

روی صندلی هواپيما نشسته بودم و به بيرون چشم دوخته بودم. تموم اتفاقات این 

 مدت جلوی چشمم تداعی ميشد
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 .و همه بدترین لحظات زندگيم رو بهم یادآور ميشدن

ی زودتر به خونه برسم، از دستپخت خوشمزهی چقدر دوست داشتم که هر چ

 مبينا بخورم، به چشمهای مشکيش

نگاه کنم، صداش رو بشنوم و صبحها لقمهای براش بگيرم و بهزور مجبورش کنم 

 تا صبحونه بخوره، بعد هم هردو

 .سر کار بریم و اون از اتفاقات روز گذشتهش بگه و من فقط بهش نگاه کنم
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آگاه از چشمم پایين چکيد و قلبم بدجور لرزید. خدای من این قطره اشکی ناخود

 قلب شکستهم چی ميخواد بگه؟

 !یعنی من... یعنی من عاشقش شدم؟

چيزی همراهم نداشتم؛ چون مستقيم از خونه صحاف اومده بودم و قرار شد که 

 چمدون و وسایلم رو آریا فردا که

لم برای سمت خونه رفتم. چقدر دبرميگرده برام بياره. تاکسی گرفتم و مستقيم به

 این هوای آلوده و این

خيابونهای شلوغ و این ترافيک روی اعصاب تنگ شده بود. لبخندی زدم و به 

 .موزیک در حال پخش گوش دادم

در رو باز کردم و وارد حياط شدم. به تراس خونه چشم دوختم و زیر لب دعا 

 ميکردم که االن خونه باشه. پشت در

 .بم بيشتر از هر دفعه به تپش افتاده بود و آروموقرار نداشتکه رسيدم قل

آروم دستگيرهی در رو پایين فشار دادم. کفشهام رو از پا در آوردم و بيصدا 
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 داخل شدم. داخل راهرو پشت دیوار

 .ایستادم و به صداها گوش دادم. صدای هستی و مبينا بود

ستان یه بار برامون خوندی. تو اه مبينا بخون دیگه. من خودم یادمه دوران دبير -

 .صدات خيلی خوبه

 .بيخيال هستی حوصله ندارم -

درنيارا! خوبه آنجلينا جولی « آی ام وری گود»برو بابا حاال برای من تریپ  -

 .نيستی

 .مسخره! اصالً من بدون آهنگ نميتونم بخونم -

 گيتار احسان اینجاست؟ -

 .نمآره توی اتاقه؛ ولی من که بلد نيستم بز -

 .من بلدم -

 تو؟ -

 .آره مهيار یادم داده. بدو وردار بيار -

 .دستبردار نيستيا -

 .معلومه که نه -

 .صدای گيتار اومد

 .بذار کوکش کنم. برات یه قطعه بزنم حال کنی -

 .من که چشمم آب نميخوره -

 .بخوره خواهر! حاال ببين و حال کن -

 .اهاش هماهنگ شدصدای گيتار توی اتاق پيچيد و صدای مبينا ب

 دیدم تو خواب وقت سحر» -

 شهزادهای زرینکمند
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 نشسته رو اسب سفيد

 ميومد از کوه و کمر

 ميرفت و آتش به دلم ميزد نگاهش

 کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه

 این دو چشم پرآبم

 روزی که بختم وا بشه

 پيدا بشه اون که اومد تو خوابم

 شهزادهی رویای من شاید تویی

 ون کس که شب در خواب من آید تویی توا

 از خواب شيرین ناگه پریدم

 او را ندیدم دیگر کنارم به خدا

 «جانم رسيده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم به خدا

 (آهنگ قشنگيه حتماً گوشش بدید)

باورم نميشد که مبينا هم چنين صدای زیبایی داشته باشه. به خودم که اومدم 

 اخودآگاه روی گونهماشکهام ن

 .نشسته بود و قلبم بيش از پيش ميتپيد. دیگه تحمل نداشتم و باید ميدیدمش

 .هستی:وای دختر تو حنجره طالیی. استعدادت داره از بين ميره

 .دلت خوشه ها -

در رو باز کردم و محکم بستم و یااهلل گفتم و وارد شدم. هستی از جاش بلند شده 
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 مبينا بابود و جلو اومده بود و 

چشمهای از حدقه دراومده بهم نگاه ميکرد. جو سنگينی بود. سالمی گفتم و به 

 مبينا خيره شدم. چقدر الغرتر از

قبل شده بود؛ اما شکمش بزرگتر شده بود. دستهاش رو جلوی دهنش گذاشت و 

 .هقهق صداش رو خفه کرد

یهش رو آروم از روی مبل بلند شد و بهسمتم اومد. دیگه نتونست جلوی گر

 بگيره. دستهاش رو مشت کرد و با

مشتهای بيجونش به سـ*ـينهم ميکوبيد و اشکهاش بيامان روی صورتش 

 .ميبارید

تو خيلی احمقی! خيلی بيانصافی! تو یه ظالم به تمام معنایی. چطور تونستی  -

 اینهمه مدت من رو بيخبر بذاری؟

! اصالً من رو ميدونی چی به من گذشت؟ ميدونی چی کشيدم؟ نه نميفهمی

 .ميبينی؟ تو خيليخيلی بدی

هقهق صداش بلند شده بود. اشک توی چشمهام جمع شده بود. مشتهاش رو توی 

 دستم گرفتم و سرش رو روی

سـ*ـينهم گذاشتم و محکم بـغـ*ـلش کردم تا شاید ذرهای رفع دلتنگی بشه. 

 قلبش مثل گنجشک بيامان ميزد
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ن نبود. موهای خرمایی و موجدارش رو نوازش و حال قلب من هم بهتر از او

 کردم و بـ*ـوسـهای روی اونها
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 :کاشتم. توی گوشش زمزمه کردم

 .متأسفم. بهخاطر همهچيز متأسفم -

هقهق صداش آرومتر شده بود. روی مبل نشوندمش؛ اما از خودم جداش 

 نميکردم. هستی با ليوان آب کنارش

 ن آب رو از هستی گرفتم و به لبهاشنشست. سرش رو توی دستهام گرفتم و ليوا

 نزدیک کردم. چشمهای

 .مشکيش رو به چشمهام دوخت و کمی از آب نوشيد

به سکسکه افتاده بود و من و هستی به این حالش ميخندیدم و اون فحشمون 

 .ميداد

سرش رو روی شونهم گذاشته بود و به بازوی من تکيه داده بود. ميون 

 :سکسکههاش گفت

 لفنت رو نميدادی؟چرا جواب ت -

 .عذر ميخوام. یهکم درگير پروندهی آقای صالحی شدم -

 .هستی: آریا بهم گفت که زودتر از بقيه ميای. ما سه روز پيش منتظرت بودیم

 .آره یه اتفاقاتی افتاد که نشد -

مبينا خودش رو بهم نزدیک کرد و بازوم رو گرفت. از درد آخی گفتم که باعث 

 و بهم شد صاف سر جاش بشينه

 .خيره نگاه کنه

 !خدای من. چطور ندیدمت؟ -

 چی؟ -

 خاک بر سرم! تصادف کردی؟ صورتت چرا اینجوریه؟ -

 .مشکلی نيست. خوردم زمين -
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 هستی: نکنه سر همين پروندهایه که ميگی؟

 .ميشه گفت -

 هستی: کسی کتکت زده؟

 .مهم نيست -

 .مبينا چشمهاش پر از اشک شد

و فکر ميکردم اونجا یه دختر خوشگل دیدی که به من خاک بر سرم! من رو بگ -

 زنگ نميزنی. فکرش رو هم

 !نميکردم که اینقدر زجر کشيدی. الهی بميرم برات

 .لبخندی روی لبم نشست و گونهش رو نوازش کردم

خدانکنه. چرا هر چی ميشه خاک ميریزی سرت؟! اون بچه حاالحاالها به  -

 .مامانش نياز داره
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بخند محوی زد و از خجالت سرش رو پایين انداخت که هستی فوری مبينا ل

 :گفت

 چی شد؟ کدوم بچه؟ -

 :مبينا نگاهی به هستی و بعد به من انداخت و با خجالت گفت

شرمندهم به خدا. ميخواستم وقتی احسان اومد یه جشن بگيریم و به همه بگيم  -

 .که قراره مامان و بابا بشيم

ن و مبينا رو نگاه ميکرد و بعد جيغ خفهای زد و بهسمت هستی اول با دهن باز م

 مبينا پرید و مبينا رو توی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 554 صفحه  

 

 :بـغـ*ـلش گرفت و شکمش رو بـ*ـوس کرد و گفت

 .الهی خاله قربون اون چشمای درشتت بشه که به خالهت رفته -

 مبينا: مگه چشماش هم معلومه؟

 رم. چرا زودتر نگفتی؟آره دیگه تو این چيزا رو نميفهمی. خفه شو من باهات قه -

 چند ماهته؟

 .تقریباً دو ماه و نيم -

 :هستی دوباره بـغـ*ـلش کرد و گفت

 دختره یا پسر این کرهخر؟ -

 :با اعتراض گفتم

 !هی -

 !خفه شو. با تو هم قهرم -

 .مبينا: هنوز نرفتم سونوگرافی

 .هستی: وای خدایا شکرت

 .رداشکش در اومده بود و مدام مبينا رو بـ*ـوس ميک

 .هستی برای شام کنارمون موند و بعد از اون هم مهيار اومد دنبالش و باهم رفتند

از خستگی الی چشمهام باز نميشد. روی کاناپه دراز کشيده بودم. پهلوم درد 

 ميکرد. تصميم گرفتم دوشی بگيرم

تا سرحال بشم. مبينا داخل آشپزخونه مشغول شستن ظرفها بود. حولهم رو 

 هر ضرب و روزی بودبرداشتم و به 

دوش گرفتم و از درد به تختخواب پناه بردم. تيشرت گشادی پوشيدم تا کمتر به 

 بدنم بچسبه و درد رو خيلی

احساس نکنم. الهی دستت بشکنه کمال! ببين چهجوری زده من رو سياه و کبود 
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 .کرده ها

ی در هچراغ اتاق خاموش بود و به سقف خيره شده بودم تا خوابم ببره. صدای تق

 .اومد. سرم رو سمت در چرخوندم

 .مبينا با یه سينی توی دستش کنار در ایستاده بود

 بيداری؟ -

 .آره بيا داخل -
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کنارم روی تخت نشست و سينی رو روی پاتختی گذاشت. چراغخواب رو روشن 

 کرد و تيشرتم رو باال زد که

 .دستش رو گرفتم

 چيکار ميکنی؟ -

 .چطورهميخوام ببينم زخمت  -

 .زخم نيست فقط کوفتگيه -

 .خيلهخب نميخوام بخورمت که. ميخوام کمپرس یخ بذارم روش -

 .دستم رو برداشتم که تيشرتم رو باال زد و چهرهش در هم شد

 .خدای من. چه بالیی سر خودت آوردی؟ همهجای بدنت سياه و کبوده -

 .مهم نيست -

 .خيلی هم مهمه. ممکنه یهکم دردت بياد -

 .شهبا -

 .کمپرس رو روی پهلوم گذاشت که از درد لبم رو به دندون گرفتم
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 .چقدر یخه -

لبخند قشنگی زد. تار مویی که جلوی چشمهاش اومده بود رو پشت گوشش 

 گذاشتم. سرش رو باال آورد و

چشمهای مشکيرنگش که توی تاریکی اتاق مثل تيله ميدرخشيد رو به چشمهام 

 .دوخت

 .چقد چشمات قشنگ شده -

 :لبخند دندوننمایی زد و گفت

 تازه چشمات باز شده؟ -

 .نه تازه فهميدم که چقدر بهت نياز دارم -

 .دستش روی گونهم نشست و انگشتان نرمش گونهم رو نوازش کرد

 .خستهای. بذار یه مسکن برات بيارم یهکم بخواب -

 :ميخواست بلند بشه که دستش رو گرفتم و گفتم

 .ارممبينا! من بهت نيا*ز د -

 .چشمهاش به اشک نشسته بود. بهزور خودم رو به صورتش نزدیک کردم

 ...مبينا! من -

 .اشک روی گونهش نشست و ميون حرفم پرید

 .احسان من هم بهت نيا*ز دارم... من... من دوستت دارم -
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 .سرش رو روی سـ*ـينهم گذاشتم و آروم اشک ریختم

 .من هم عاشقتم. قربونت برم -
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از سـ*ـينهم جدا کرد. به چشمهام خيره نگاه کرد و لبخند قشنگش با  سرش رو

 .اشک همراه شد

 .صورتم رو به صورتش نزدیک کردم و عشقش رو با تموم وجود لمس کردم

*** 

 مبينا

 .چادرم رو از سرم جدا کردم و به گيرهی داخل اتاق آویزون کردم

گه يمار رفتم. حيف که دیروپوشم رو پوشيدم. چارت رو برداشتم و بهسمت اتاق ب

 نميتونم کنار بچهها باشم. چقدر

 .روزای خوبی کنارشون داشتم

نفس عميقی کشيدم و داخل اتاق شدم. مرد حدوداً چهل سالهای که سکته قلبی 

 کرده بود. داروهایی رو که براش

تجویز شده بود با یک ليوان آب به دستش دادم و آمپول رو توی سرمش تزریق 

 .کردم

 :ش رو از تابلوی باالی سرش خوندمفاميل

آقای عظيمی! فردا مرخص ميشيد انشاءاهلل. به همراهتون بگيد برای  -

 .تسویهحساب تشریف بيارن صندوق

 :به من چشم دوخت و با نفرتی بزرگ گفت

 .من همراهی ندارم -

 ...اما دخترتون -

 .اون دختر من نيست -

 .اما گفت که دخترتونه -

ت. دختری که راستراست توی چشمای من نگاه ميکنه ميگه اون دختر من نيس -
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 من عاشقشم، هيچوقت دختر

 !من نيست. دخترهی فالنفالنشده! گوشيش رو دیدم پر از حرفای... استغفراهلل

 .دستش رو روی قلبش گذاشت و به سرفه افتاد

 .آقای عظيمی خواهش ميکنم به خودتون فشار نيارید -

با زجر و زحمت و تنهایی دختر بزرگ نکردم که  آخه چطور ميتونم؟ یه عمر -

 حاال راستراست تو چشمم نگاه کنه

 !و با پررویی بگه مگه چيکار کردم؟ من عاشقشم

 .روی صندلی کنار تخت نشستم و به چهرهی خستهش نگاه کردم

ميدونيد چيه آقای عظيمی؟! دخترا توی این سن همه به محبت نياز دارن. به  -

 اج دارن. دوستاعتمادبهنفس احتي

 .دارن دیده بشن. دوست دارن به کسی تکيه کنن
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مگه کم بهش محبت دادم؟ مگه کم براش گذاشتم؟ صبح تا شب دنده صدتا  -

 یهغاز عوض ميکردم که شب

 .دست پر برم خونه. هيچی براش کم نذاشتم

محبت چی؟ تا حاال شده شبا برید توی اتاقش بـ*ـوسش کنيد؟ نوازشش  -

 قربونصدقهش برید؟ تا حاال کنيد؟

شده براش بيبهانه کادو بگيرید؟ تا حاال کاری کردید که بهتون به چشم برادر 

 نگاه کنه و باهاش راحت باشيد

 جوری که چيزی رو ازتون مخفی نکنه؟
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آقای عظيمی! پدر من همهی این کارا رو برام انجام ميداد؛ اما باز هم احساس 

 مميکردم که اگه کسی بياد و به

بگه دوستت دارم، انگار که فقط همين یه آدم روی زمينه که وجود داره و ميتونه 

 عاشقم باشه. بهش اعتماد کردم،

بهش به چشم همسر آیندهم نگاه ميکردم؛ اما اون از احساساتم سوءاستفاده کرد. 

 حاال هم دختر شما حتماً اون پسر

دستش رو بگيرید و بهش رو دوست داره. پس اگه که واقعاً دوستش دارید بهتره 

 بگيد اگه واقعاً اون پسر عاشقشه

بياد خواستگاری. اونوقت شما درست مثل یه پدر به وظيفهتون که تحقيق درمورد 

 اون پسره عمل کنيد و بعد از

اون سعی کنيد با روی خوش راهنمایيش کنيد. آقای عظيمی! کاری نکنيد که 

 دخترتون ازتون سرد بشه. دخترا

 .ا زود ميشکنن. نگذارید بيشتر از این احساس گـ ـناه کنهحساسن. دختر

 .اشکش آروم از گوشهی چشمش چکيد

عذر ميخوام قصد نداشتم دخالت کنم یا خدایی نکرده نصيحت کرده باشم. شما  -

 از من بزرگترید. فقط نميخوام

 .هيچ دختری از پدرش دور بمونه

 :از روی صندلی بلند شدم که گفت

 !خانم پرستار -

 بله؟ -

 آنا االن کجاست؟ -

 .پيداش ميکنم و ميگم که پدرش ميخواد ببيندش -
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 .لبخند محوی زد و اشکش رو پاک کرد

 .اون تنها کسيه که توی زندگيم دارم -

 .اون هم همينطور -

لبخندی زدم و بيرون از اتاق رفتم. آنا پشت دیوار ایستاده بود. دستش رو جلوی 

 شدهنش گرفته بود تا صدای گریه

رو کسی نشنوه. بهمحضاینکه من رو دید. بـغـ*ـلم کرد و صدای گریهش رو 

 .آزاد کرد

 !ممنون خانم پرستار -

 .دستم رو پشت کمرش باالوپایين کردم
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 .مواظب پدرت باش! اون خيلی دوستت داره -

 .حتماً -

 .شونهش رو توی دستم گرفتم

ی اون روزا فکر کن که خودش بهتره بری کنارش. اون بهت نياز داره. به همه -

 رو نادیده گرفته تا تو بزرگ بشی و

 .مایهی افتخارش بشی. برو ازش معذرت بخواه

 .سری به نشونهی مثبت تکون داد

 !آنا -

 بله؟ -

اون پسر اگه واقعاً عاشقت باشه، فقط به ازدواج با تو فکر ميکنه نه چيز دیگه.  -
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 هر چيزی بهجز ازدواج ازت

 .عشق واقعی نيستخواست بدون که 

اگه تابهاالن که ميدونه پدرت موضوع رو فهميده و سراغی ازت نگرفته و از ترس 

 خودش رو پنهان کرده بدون

 .تکيهگاه نيست، بدون عاشقت نبوده

سرش رو پایين انداخت که شونهش رو بهسمت در اتاق چرخوندم و کمی 

 .بهسمت جلو هلش دادم

 .برو دیگه -

برداشت و بهطرف تخت پدرش رفت. دست پدرش رو آروم بهسمت اتاق قدم 

 :توی دست گرفت و گفت

 .باباجون! من رو ببخش. اشتباه کردم -

 .پدرش سرش رو توی آ*غـ*ـوشش گرفت و اشکهاش پایين ریخت

 .قربون دختر گلم بشم. آخه من که بهجز تو کسی رو ندارم -

ورتم شدم. هر دو در آغـ*ـوش هم اشک ميریختن. متوجه گرمی اشک روی ص

 دستم روی شکمم رفت و آروم

 .بهسمت محوطهی بيمارستان قدم زدم

ببين عزیزدلم، مادر و پدرا هر قدر که بچههاشون مرتکب اشتباه بشن اونا رو  -

 ميبخشن؛ اما تو تکيهگاه مادرت

 !باش و هيچوقت اشتباه نکن، هيچوقت

*** 

 اومد دنبالم اومد. امروز بيمارستان خيلی شلوغ بود. ساعت شش بود که احسان

 چادرم رو سر کردم، روسریم رو
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مرتب کردم و با لبخند کشاومده سمت ماشين رفتم. چقدر دلم براش تنگ شده 

 بود. چقدر احساس ميکردم که

 !دوستش دارم. خدایا شکرت که اینقدر خوشبختم

 .بهسمت ماشين رفتم و در ماشين رو باز کردم
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 !سالم خانم خودم -

 !اج سرمسالم ت -

 حال کاکل بابا چطوره؟ -

 .نميدونم، از خودش بپرس -

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت

 خب بابایی حالت چطوره؟ مامان که اذیتت نکرد؟ -

 :صدام رو بچگانه کردم و گفتم

 !ای بابایی بد! چطور ميتونی درمورد مامان خوشگلم اینطوری حرف بزنی؟ -

 :خندهی قشنگی کرد و گفت

 .خواد از همين االن طرفدار تو باشه خودم رو دار ميزنماگه ب -

 !حسود -

 .صدای موزیک رو زیاد کردم و باهاش هم کالم شدم

امشب قرار بود که مامان، بابا، خاله و عمو خونهی ما بيان تا هم شام رو دور هم 

 بخوریم و هم اینکه ماجرای

 .بچهدارشدنمون رو به همه بگيم
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فارش داده بودیم از رستوران گرفتيم و سمت خونه غذاهایی رو که از قبل س

 رفتيم. به کمک احسان یهکم خونه رو

تروتميز کردیم. هرچند که اون بهجای کمک فقط کار من رو زیاد ميکرد و 

 .مسخرهبازی درميآورد

ساعت هشت بود که یه دوش گرفتم و لباسهام رو با یه کتودامن کوتاه مشکی و 

 قرمز عوض کردم. موهام رو

مشکی احسان رو هم با -سوار کشيدم و دماسبی بستم. پيراهن چهارخونه قرمز

 شلوار مشکيش اتو زدم و روی تخت

 :گذاشتم. تازه از داخل حموم اومده بود. نگاه خریدارانهای بهم انداخت و گفت

 .خوشگل ميکنی خانم خوشگله -

 :تمنازی به صورتم آوردم و بدنم رو تکونی دادم. بهش نزدیک شدم و گف

 .برای آقامون خوشگل شدم -

 :صورتش رو نزدیک آورد. بعد از بو*سهی پرعشقی گفتم

 .خودت رو لوس نکن. برو لباسات رو بپوش االن ميان -

چشم کشداری گفت و سمت اتاق رفت. داخل آشپزخونه رفتم و کتری رو روی 

 گاز گذاشتم. ميوهها رو توی ظرف

م بمونن. ظرفها رو آماده ميکردم که چيدم و غذاها رو داخل فر گذاشتم تا گر

 صدای پِخی پشت سرم شنيدم. با
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ترس دو متر به هوا پریدم که صدای خندهی بلندش به گوشم رسيد. با مشت 
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 توی شونهش کوبيدم که چشمهاش

 .رو بست و تازه یادم اومد هنوز جای کتکهاش خوب نشده

 .آخ ببخشيد! خب تقصير خودته دیگه -

اسهاش خورد و با چشم براندازش کردم. واقعاً خوشگل و خوشتيپ نگاهم به لب

 .شده بود

 چيه چرا چشمات رو عين وزغ ميکنی؟ -

 .وزغ مادربزرگ پسرخاله عمهته -

 وا! چيکار به اون بدبخت داری؟ -

 مگه ميشناسيش؟ -

 !نه -

 .از دست کارهاش خندهم گرفته بود

 .نميبيننخدا رو شکر که بقيهی دخترا تو رو اینجوری  -

 :یه تای ابروش رو باال داد و موذیانه گفت

 از کجا مطمئنی؟ -

 ميبينن؟ -

 .نميدونم -

 .غلط ميکنن به شوهر من چشم داشته باشن -

نگاهش عوض شد. نزدیکم اومد و من یه قدم عقب رفتم. یه قدم دیگه بهسمتم 

 .اومد که به کابينت خوردم

 چيه؟ -

 :روی صورتم خم شد و در گوشم گفت

 .عاشقت ميشم وقتی اینقدر واسهم حسادت ميکنی -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 565 صفحه  

 

لبخندی زدم و گونهش رو بو*سيدم. توی یه چشم به هم زدن زیر کمر و پاهام 

 رو گرفت و چند ثانيهی بعد توی

 .بغـ*ـلش معلق بودم. با دست دور گر*دنش رو محکم گرفته بودم

 !چيکار ميکنی دیوونه؟ -

 .عالقهش رو بهم تزریق کرد صورتش رو بهم نزدیک کرد و تموم عشق و

صدای زنگ در هر دومون رو شکه کرد و با نگاه به همدیگه خندیدیم. با پشت 

 دست روی گو*نههام که دا*غ شده

بود رو لمـ*ـس کردم و با همدیگه بهسمت در رفتيم و در رو باز کردیم. خاله و 

 عمو پشت در بودن. هر دو سالم

م. پشت سرشون هم آیدا و اميد اومدند. کردیم و به داخل خونه دعوتشون کردی

 با آیدا روبوسی کردم و اميد رو توی
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بـغـ*ـلم گرفتم. خيلی خوشحال بودم که روی پا ميدیدمش. فکر کنم توی این 

 مدت اولين بار بود که از خونه

بيرون مياومد. باهم وارد خونه شدیم. همين که چشمش به احسان افتاد توی 

 ت و با همون زبونبغـ*ـل احسان رف

 :شيرین خودش گفت

 !داداشی گلم دلم برات تنگ شده -

احسان بـغـ*ـلش کرد و بهوضوح غم رو توی چهرهش ميدیدم. هنوز هم 

 بهخاطر تصادف اميد احساس گـ ـناه
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 .ميکرد

ميخواستم در رو ببندم که مامان رو همراه بابا پشت در دیدم. بابا دستهگل 

 ه بود وبزرگی رو جلوی صورتش گرفت

مامان جعبهی شيرینی توی دستش بود. با دیدنشون نتونستم خودم رو کنترل کنم 

 و خودم رو اول توی بغـ*ـل

مامان انداختم و بـ*ـوسـهبارونش کردم. احسان اومد و دستهگل رو از بابا 

 .گرفت و باهاش دست داد و تشکر کرد

يدم و اون هم بعد هم همزمان با بابا به هم چشمک زدیم و گونهش رو بوس

 پيشونيم رو بوسيد. از جلوی در کنار

رفتم و تعارف کردم که داخل بيان. صدای احوالپرسيها بلند شد و بعد از 

 سالمکردن همه نشستن. شيرینيها رو

داخل ظرف چيدم. خواستم سينی چای رو بردارم که احسان روبهروم ایستاد و 

 :گفت

 .سنگينه! من ميبرم -

ای رو به دستش دادم و پشت سرش ظرف شيرینی رو لبخندی زدم و سينی چ

 .برداشتم و جلوی مهمونا گرفتيم

کنار احسان روی مبل نشستم. عمو و بابا طبق معمول درمورد کار صحبت 

 ميکردن و خاله هم درمورد پارچهای که

تازه خریده و ميخواد به مامان بده تا براش لباس بدوزه صحبت ميکرد. آیدا با 

 کرد و اميدگوشيش بازی مي

 :مشغول شيرینيخوردن بود. نگاهی به احسان کردم و گفتم

 .بيا ما هم باهم صحبت کنيم. انگار کسی بهمون محل نميذاره -
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 :احسان خندید و گفت

 .تا حاال اینقدر نادیده گرفته نشده بودیم -

هر دو همزمان ریز خندیدیم که نگاهها روی ما خيره موند. خندههامون رو جمع 

 و من سرم رو پایين انداختمکردیم 

 :که خاله گفت

 .راضی به زحمت نبودیم. شما که هر دو سر کارید، خسته ميشيد -

 .خالهجون این حرفا چيه. مهم اینه که دور هم باشيم -

مامان: اونموقع هم که زنگ زد، بهش گفتم خونوادهی آقای ایرانی رو دعوت 

 ميکنيم، همه امشب بياید خونه ما؛

 .کردن کهاما قبول ن

 .خاله: دست شما درد نکنه
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 !بابا: خب آقااحسان از ترکيه چه خبر؟

 :احسان تکونی به خودش داد و گفت

آبوهوای خيلی خوبی داشت. قراردادمون هم خيلی خوب پيش رفت، تونستيم با  -

 شرکتشون قرارداد پنج ساله

 .ببندیم

قرارداد خوبه یا  بابا: اونوقت این کبودی زیر چشمت هم بهخاطر پایان

 دستوپنجهی مبيناست؟

 .احسان خندید و بقيه تازه متوجه کبودی زیر چشم احسان شدن
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 خاله: وای خدا مرگم بده! چشمت چی شده احسان؟

 .احسان: چيز مهمی نيست

بابا: مبيناجان حداقل یه جوری ميزدیش که جاش مشخص نباشه. مثالً مامانت 

 معموالً با دمپایی ابری ميزنه که

 .درد داره؛ ولی جاش نميمونه

مامان اعتراض کرد و ما همه خندیدیم. خاله همچنان اصرار ميکرد که چرا زیر 

 چشمت کبود شده و احسان

ميگفت که زمين خورده؛ اما مشخص بود که کسی باور نکرده. شام رو ميخواستم 

 :روی ميز بچينم که بابا گفت

 .ميز نميفهمم چی دارم ميخورمتو رو خدا سفره رو روی زمين پهن کن. روی  -

سفره رو به کمک مامان و خاله طرف دیگهی سالن پهن کردیم و رو بهسمت بابا 

 :و عمو و احسان گفتم

 .بفرمایيد شام -

با تعارفات از روی مبل بلند شدند و کنار سفره نشستند. در سکوت شام خورده 

 شد و خدا رو شکر همه دوست داشتن

 .ان دعا کردمو من به جون آشپز رستور

ظرفها رو جمع کردیم. مامان و خاله ميخواستن ظرف بشورن که شونهی هر دو 

 :رو توی دست گرفتم و گفتم

 .تشریف بيارید ميخوایم بهتون یه چيزی بگيم -

اونها هم ظرفها رو بيخيال شدن و نشستن. احسان ظرف ميوه رو روی ميز 

 گذاشت و کنارم نشست. دستش رو

 :عمو و بابا که حرفشون تموم شد، احسان گفت پشت شونهم گذاشت.
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راستش دليل اصلی اینکه امشب تشریف آوردید و قدم سر چشم ما گذاشتيد  -

 ...این بود که

 .سرم رو پایين انداختم و با انگشتر داخل دستم بازی ميکردم

 :احسان ادامه داد

 .من و مبينا االن دو ماه و خردهایه که مامان و بابا شدیم -

ساکت شده بودند. سرم رو باال آوردم تا واکنششون رو ببينم. مامان چون از همه 

 قبل ميدونست فقط به لبخندی

اکتفا کرد. بابا با دهن باز بهمون نگاه ميکرد؛ اما انگار خيلی خوشحال نبود. عمو 

 صورتش بشاش شده بود. خاله از
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پرید و اميد شروع به  ذوق سر از پا نميشناخت. آیدا از خوشحالی باالوپایين

 دستزدن کرد. با دستزدن اميد همه

به خودشون اومدنو اول خاله بهسمتم اومد و من از روی مبل بلند شدم. من رو 

 بغـ*ـل کرد و سروصورتم رو غرق

 .بـ*ـوسـه کرد

الهی قربونت برم دختر گلم! الهی فدای اون نينی خوشگلتون بشم. خدایا شکرت  -

 انم روکه زندهم و بچهی احس

 .ميبينم

 :خاله اشک شوق ميریخت. عمو خوشحال بود و گفت

تبریک ميگم بهتون. وای خدای من باورم نميشه قراره بابابزرگ بشم! فکر کنم  -
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 از این به بعد باید بيشتر قصه

 .حفظ کنم تا برای نوهی گلم بخونم

عجب تمامان هم بهسمتم اومد و تبریک گفت؛ اما بابا همچنان نشسته بود و با 

 بهم نگاه ميکرد. بهسمتش رفتم که

از روی مبل بلند شد و من فوری بـغـ*ـلش کردم. بـ*ـوسـهای روی موهام 

 :کاشت و با بغض گفت

 .تبریک ميگم دختر گلم -

 .سرم رو از روی سـ*ـينهش جدا کردم و نگاهم رو به چشمهاش دوختم

 ناراحت شدی بابا؟ -

مامان ميشه ناراحت بشم؛ اما وقتی یادم مياد چطور ميتونم از اینکه دخترم داره  -

 که مامانت چطور توی این دوران

 .زجر کشيد، تحمل ندارم ببينم تو هم زجر ميکشی

 .قربونت برم باباجون! بهت قول ميدم هيچ زجری نکشم -

 :به احسان نگاه کرد و گفت

 .این قول رو احسان باید بده -

 :م گذاشت و گفتاحسان کنارم ایستاد و دستش رو دور شونه

 .مثل چشمام ازش مراقبت ميکنم -

همه خوشحال بودن و ذوق ميکردن. هر کس برنامهای ميریخت. مامان و خاله 

 حدس ميزدن که بچه دختره یا

پسر و عمو و بابا برای آیندهی بچه تصميم ميگرفتن، اینکه قراره در آینده چيکاره 

 .بشه و چطور بزرگ بشه

ميکردیم و ميخندیدیم. اميد که از اونموقع کنارم من و احسان بهشون نگاه 
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 نشسته بود و سرش رو روی شکمم

 «.هيس! بذارید صداش رو بشنوم»نگه داشته بود، مدام به همه ميگفت 

آیدا هم از توی اینترنت براش اسمهای جدید پيدا ميکرد. خدا رو شکر ميکردم از 

 .این که اینقدر خوشبختم

 .نکنه. امشب خيلی زحمت بهت دادیمخاله: مبيناجون دستت درد 

 .اختيار دارید خالهجون، کاری نکردم. ممنون که تشریف آوردید -
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 عمو: اگه اجازه بدید دیگه رفع زحمت کنيم

 .عموجان هنوز سر شبه. تشریف داشته باشيد -

 .خاله: ممنون عزیزم. از وقت خواب اميد گذشته، داروهاش رو هم نخورده هنوز

 .حمت کشيدید تشریف آوردیدخيلی ز -

 :خاله گونهم رو بوسيد و گفت

 .فدات بشم عزیزم! مواظب خودت و اون عشق تو راه من باش -

 .چشم خالهجون -

 :اميد با اعتراض گفت

 .نه! خواهش ميکنم بيشتر بمونيم -

 :خاله سرش رو نوازش کرد و گفت

 .دیروقته گلپسرم -

 .بهم نگاه کرد اميد لبهاش رو آویزون کرد و با التماس

 :نگاهم رو به چشمهاش دوختم و گفتم
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 !فردا حتماً دوباره بيا اميدجان -

 :لبخندی زد و گفت

 آبجی هستی هم مياد؟ -

 .آره زنگ ميزنيم اون هم بياد -

 .لبش به خنده باز شد و دست خاله رو گرفت و بهسمت در کشوند

 .پس ما دیگه رفع زحمت کنيم -

شيرینزبونياش لپش رو تا جایی که ممکنه بکشم؛ اما دلم ميخواست بهخاطر این 

 فقط به بـ*وسيدن گونهش اکتفا

 :کردم و گفتم

 !تو پر از رحمتی فدای کلهی کچلت بشم -

 :لبخندی زد و گفت

 .موهام تقریباً در اومده؛ اما نميدونم چرا موهای وسط کلهم در نميان -

سرش رو بـ*ـوس  چهرهی همه تو هم رفت و خاله با بغض بهش نگاه کرد.

 :کردم و گفتم

 مگه مدل موی جدید اِمينم رو ندیدی؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت
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 نه، مگه چهجوریه؟ -

 .دقيقاً شبيه تو. وسط سرش خاليه، اطرافش بلندن -

 :لبخندش پررنگ شد و با ذوق گفت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 573 صفحه  

 

 .وای مامان! مدل موهام شبيه امينمه -

 .آیدا به همراه اميد رفتنهمه لبخند زدن و عمو و خاله و 

 :مامان و بابا روی مبلها نشسته بودن. روبهروشون نشستم که مامان گفت

 .هر روز که وقت آزاد داشتی خبرم کن تا دیگه کمکم سيسمونی رو تهيه کنيم -

 :با اعتراض گفتم

وای مامان اصالً نياز نيست! یه وقت که هستی هم آزاد بود باهم ميریم  -

 .ميخریم

 .شه که. سيسمونی رو ما باید بخریمنمي -

 .ای بابا! این حرفا مال قبالًهاست. االن دیگه بابای بچه سيسمونی رو ميخره -

 :احسان لبخندی زد و گفت

 .مبيناجان راست ميگه -

 :مامان خندید و گفت

 .پس لباساش رو خودم ميدوزم -

 .احسان: زحمتتون ميشه

 .نه! خودم دوست دارم واسه بچهم بدوزم -

 .احسان لبخند زد و تشکر کرد

 .بابا خميازهای کشيد و دست مامان رو گرفت

 .خانم بریم دیگه که من فردا باید برم مغازه -

 .مامان چشمی گفت و از روی مبل بلند شدن

 :رو به بابا گفتم

 .خب امشب رو اینجا بمونين -

 :بابا لبخندی زد و گفت
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 .نه عزیزم ممنون -

حسان تشکر کردن و در ورودی رو باز کردن که من بابا و مامان از من و ا

 دنبالشون رفتم. دم آسانسور که رسيدیم

 :مامان گفت

318 
 

 

 

 .برو داخل! هوا سرده بچه اذیت ميشه. ضمناً هميشه شکمت رو گرم نگهدار -

 .چشم -

در آسانسور باز شد و مامان و بابا داخل آسانسور شدن که بابا پاکتی رو از داخل 

 برداشت و نگاهی بهشآسانسور 

 :انداخت و گفت

 .روش نوشته احسان ایرانی -

 :پاکت رو به دستم داد. نگاهی بهش انداختم و متعجبانه گفتم

 .حتماً برای احسان فرستادن -

 .بابا خداحافظی کرد و چند ثانيه بعد هر دو رفتن

داخل خونه شدم و در رو پشت سرم بستم. احسان روی مبل دراز کشيده بود و 

 .به تلویزیون خاموش نگاه ميکرد

 :جلوش ایستادم و گفتم

 .حداقل تلویزیون رو روشن ميکردی، بعد بهش زل ميزدی -

 :نگاه شيطونی بهم انداخت و گفت

 تا تو هستی چرا تلویزیون؟ -
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 :با پاکت توی دستم توی سرش کوبيدم و گفتم

 !منحرف -

 :به پاکت توی دستم نگاه کرد و گفت

 تت؟این چيه تو دس -

 :نگاهم روی پاکت موند و تازه یادم اومدم و گفتم

 .آهان! راستی این توی آسانسور افتاده بود، پشتش هم اسم تو نوشته شده -

 :با وحشت سر جاش نشست و پاکت رو از دستم گرفت و گفت

 ميشه یه ليوان آب برام بياری؟ -

پر کردم و  سری به نشونه مثبت تکون دادم و ليوان رو از بطری داخل یخچال

 بهسمتش رفتم که از روی مبل بلند

شد و با چشمهای قرمز بهم نگاه کرد. قطرههای عرق روی پيشونيش نشسته بود 

 و انگار که از چيزی هراس

داشت. با تعجب بهش نگاه کردم و ليوان آب رو به دستش دادم. ليوان آب رو 

 روی ميز گذاشت و شونههام رو توی

 :ی که توی صداش موج ميزد گفتدست گرفت و با بهت و ترس

 .مبينا بهم قول بده که بدون من جایی نميری -

 :کمکم داشتم نگران ميشدم. با تعجب بهش چشم دوختم و گفتم
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 چی شده احسان؟ -

 :بـغـ*ـلم کرد و گفت
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 .فقط بگو که قول ميدی تنهایی جایی نری -

 :با ترس گفتم

 .قول ميدم -

ت اتاق خواب رفت. قلبم تند ميزد. مطمئن بودم که گونهم رو بـ*ـوسيد و بهسم

 یه اتفاقی افتاده و شاید مربوط

 .ميشد به همون پاکتی که بهش دادم

*** 

 احسان

مبينا رو روبهروی بيمارستان پياده کردم و تا لحظهی آخر که داخل بيمارستان 

 شد با چشم دنبالش کردم. حتی یه

س توی وجودم ميانداخت. باید لحظه فکر به اینکه بهش آسيب برسه هم تر

 امروز همهچيز رو به آقای صالحی

 .ميگفتم. دیگه نباید وقت رو هدر بدم

به شرکت که رسيدم، وارد دفتر شدم و جواب سالم خانم محمدی رو دادم. خانم 

 محمدی دنبال من وارد اتاق شد و

 :گفت

 ...برنامهی امروزتون -

 :دستم رو باال آوردم و گفتم

 .باید برم، قرارام رو تا ظهر کنسل کن و موکولشون کن به فردافعالً که  -

 :سری تکون داد و گفت

 .امروز هم آقای قاسمی ميخواستن که شما رو فردا ساعت ده ببينن -

 .بسيار خب -
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 امری ندارید؟ -

 .آقای صالحی رو برام بگيرید -

 .چشم -

 .آریا رو نه! جناب صالحی رو -

 .بله چشم -

رفت و چند دقيقه بعد صدای تلفن بلند شد. تلفن رو برداشتم که از اتاق بيرون 

 صدای جناب صالحی توی گوشم

 .پيچيد
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 چطوری احسان؟ -

 سالم جناب صالحی! احوالتون چطوره؟ -

 .به لطف شما! شنيدن خبر عقد قراردادتون حالم رو بهتر کرد -

نمتون، امر مهمی خوشحالم که حالتون خوبه. غرض از مزاحمت ميخواستم ببي -

 .پيش اومده

اوم! فعالً که جلسه مهمی دارم با یکی از دوستان قدیميم؛ اما برای ظهر ميتونم  -

 .دعوتت کنم

 .ممنون از لطفتون. پس ميبينمتون -

 .خوشحال ميشم -

 امری با من ندارید؟ -

 .نه، برو بهسالمت -
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 .خدانگهدارتون -

و از اتاق خارج شدم. رو بهسمت  گوشی رو قطع کردم. کت و کيفم رو برداشتم

 :خانم محمدی گفتم

 .من امروز دادگاه دارم. مورد ضروری پيش اومد باهام تماس بگيرید -

 :بعد انگار که چيزی یادم اومده باشه گفتم

 .اگه از خونه تماس گرفتن حتماً بهم خبر بدید -

 چشمی گفت و از شرکت خارج شدم. هنوز هم توی فکر نامهی دیشب بودم.

 خدایا اگه اتفاقی برای مبينا بيفته

 .هيچوقت خودم رو نميبخشم

دادگاه امروز زیادی شلوغ بود. همهمهها توی گوشم اکو ميشدن و هر طرف رو 

 که نگاه ميکردم دو نفر رو

ميدیدم که به همدیگه پریدن و دعوا ميکنن. سری تکون دادم و سمت سرباز 

 ایستاده جلوی در رفتم. هنوز نوبت

ه بود؛ اما آقای کمالی، پيمانکار شرکت هم هنوز نيومده بود. گوشيم رو هم ما نشد

 جلوی در ازم گرفته بودن. نگران

 .جلوی در رژه ميرفتم که سروکلهش پيدا شد

همونموقع نوبتمون شد و وارد شدیم. یه ساعت بعد کارمون تموم شد. خداروشکر 

 .که نظر دادگاه به نفع ما بود

 .بود از اینکه اتهام به این سنگينی از گردنش رفع شده بودکمالی سر ذوق اومده 

 .با کلی ذوق و شوق از در بيرون اومد و محکم به کمرم کوبيد

 .دستت درد نکنه ایرانيجان. جبران ميکنم -

 .وظيفه بود -
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 .ناهار رو بيا در خدمت باشيم -

 .ممنون جای دیگهای باید برم -
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 .باز هم ممنون پس من دیگه مزاحمت نميشم. -

 .خواهش ميکنم. بهسالمت -

گوشيم رو گرفتم و یهراست سوار ماشين شدم. بهسمت شرکت روندم و به چندتا 

 پرونده رسيدگی کردم. همين که به

خودم اومدم ساعت از یازده گذشته بود. کيفم رو برداشتم و به خانم محمدی 

 گفتم که بعد از انجام کارهاش ميتونه

 .بره

آقای صالحی روندم. خدا رو شکر این سمت شهر ترافيک زیاد سمت خونهی 

 نيست و نيمساعته دم در خونهشون

 .بودم. سرایدارش در رو باز کرد و با دیدنم لبخند زد

 .سالم آقای ایرانی. خوش اومدید -

 .سالم خيلی ممنون -

حياط باصفاشون رو گذروندم و دستگيرهی در رو پایين کشيدم. مستخدم بهسمتم 

 د و گفت که آقای صالحیاوم

منتظرتون بودن. بهطرف اتاق کار آقای صالحی رفتم و مستخدم در ورودی با 

 چند ضربه به در و جواب بلهی آقای

 :صالحی وارد اتاق شد و گفت که آقای ایرانی اومدن. صداش مياومد که گفت
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 .راهنمایيشون کن داخل -

ارد اتاق شدم و سالم کردم. مستخدم بهسمت در اشاره کرد که با قدمهای بلند و

 آقای صالحی پشت ميز پرابهتش

نشسته بود و به روبهروش خيره نگاه ميکرد با دیدن من لبخندی به چهرهش داد 

 :و گفت

 .خوش اومدی احسانجان! بشين -

روی مبلهای جلوی ميز نشستم و کيفم رو کنارم گذاشتم. مستخدمش رو صدا 

 کرد و گفت که دوتا دمنوش برامون

 .اربي

 :با رفتن مستخدم. نگاهش رو بهم دوخت و گفت

 !خب اوضاعواحوال چطوره؟ -

آب دهنم رو بهزور پایين دادم. هنوز هم با یادآوری این چند روزه استرس 

 .ميگرفتم

 !راستش باید بگم که خيلی خوب نيست جناب صالحی -

نگاهش عوض شد و ابروهاش رو در هم کشيد. همون موقع مستخدم با دو تا 

 فنجون وارد شد و روبهروی من و

 .آقای صالحی گذاشت و از اتاق بيرون رفت

 :آقای صالحی به صندليش تکيه زد و گفت

 .خب تعریف کن -

 :سـ*ـينهای صاف کردم و گفتم
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اوضاع پروندهی برادرزادههاتون داشت خوب پيش ميرفت. دنبال وکيل  -

 زنبرادرتون بودم؛ چون فقط اون

ن اونا کجا هستن. با پيداکردن آدرس ایميلش باهاش در ارتباط ميدونست که اال

 بودم تا اینکه توی همين سفر به

ترکيه، چند روز پيش متوجه شدم که توی ترکيه ساکنه. باهاش قرار گذاشتم؛ اما 

 خودش سر قرار نيومد و بعد از اون

 .اتفاقات خوبی پيش نيومد

ز روی صندلی اش بلند شد و انگار که حس کنجکاویش تحـریـ*ک شده بود. ا

 .روی مبل روبهروم نشست

 .فنجون رو به لبهام نزدیک کردم و دهنم رو تر کردم

 چه اتفاقی افتاد؟ -

من رو بردن خونهی همون وکيل. انگار از این که دنبالش بودم خيلی خوشش  -

 نيومده بود، بهخصوص وقتی که

 .فهميده بود من وکيل شما هستم

ن که اعتراف کنم برای چی دنبالش بودم. فکر ميکرد که با کتک ازم ميخواست

 شما من رو برای گرفتن انتقام از

اون فرستادید. بعد از اینکه فهميد این کارا فایدهای نداره گفت که ميخواد یه 

 .معاملهای انجام بده

 معامله؟! یعنی چی؟ -

 سگفت که در صورتی مکان برادرزادههاتون رو ميگه که شکایتتون رو پ -

 بگيرید. مدرک وکالت باطلشدهش رو
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 .درست کنيد و اون رو توی تهران مستقر کنيد

عصبانيت و خشم توی چهرهش کامالً دیده ميشد. صورتش قرمز شده بود و 

 مدام نفس عميق ميکشيد. با صدای

 :بلندی که تابهحال از جناب صالحی سراغ نداشتم غرید

کر کرده به کسی که زندگيمون مرتيکهی عوضی درمورد من چی فکر کرده؟! ف -

 رو به آتيش کشيد، زن برادرم رو

 اغفال کرد و خودش و بچههاش رو فراری داد باج ميدم؟

من از این آشغال عوضی شکایت ميکنم. چطور جرئت کرده به وکيل من آسيب 

 برسونه؟ هر جوری شده پيداش

 .ميکنم و به خاک سياه مينشونمش

ش دادم. کمی از آب داخل ليوان رو خورد تا ليوان آبی براش ریختم و به دست

 عصبانيتش فروکش کرد. به مبل تکيه

 :زد و به فکر فرو رفت و گفت

 .تو بهش فکر نکن. از این به بعدش رو خودم درست ميکنم -

 .دیگه خيلی دیر شده -

 :مستقيم بهم نگاه کرد و با تعجب گفت

 یعنی چی؟ -
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م بيفته پای خونوادهت رو وسط ميکشم. گفت تهدیدم کرد که هر اتفاقی عليه -

 که باید هرچی زودتر هم شما رو
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 .راضی کنم قبول کنين؛ وگرنه به خونوادهم آسيب ميزنه

 :پوزخند صداداری زد و گفت

 !واقعاً فکر کرده من کمتر از اون آدم دارم؟ -

آقای صالحی! اون حتی ميدونست که همسر من بارداره، چيزی که بهجز من و  -

 .مسرم کسی ازش خبر نداشته

اون چيزی توی دستش نداره. معلومه که تهدید ميکنه. تو نگران نباش. دیگه  -

 .هم روی این پرونده کار نکن

عصبی شده بودم. عکسی رو که دیشب توی پاکت برام فرستاده بودن از جيب 

 کتم بيرون آوردم و روی ميز

 :روبهروش گذاشتم. با تحکم گفتم

 .مه توی بيمارستان موقعی که سر کار بوده ازش گرفتناین عکس همسر -

پشتش هم نوشتن که اگه ميخوای زن و بچهت سالم بمونن بهتره زودتر انجامش 

 .بدی

آقای صالحی عکس رو برداشت و بهش نگاه کرد. از روی مبل بلند شد. کالفه 

 :دستی توی موهاش کشيد و گفت

 .هاون فقط ميخواد ما رو توی منگنه قرار بد -

 .اما این منگنه فقط داره من و خونوادهم رو نابود ميکنه -

از امروز دو نفر رو ميذارم که شبانهروز مراقب خونوادهت باشن. آسيبی  -

 .نميبينن

 .حتی از حرفی که دارید ميزنيد هم اطمينان ندارید -

 :سری تکون داد و گفت

 .اون نميتونه به شما صدمه بزنه -
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 اگه پای خونوادهی خودتون هم در ميون بود همين حرف رو ميزدید؟ -

عصبی شده بود؛ اما بهزور جلوی عصبانيتش رو گرفته بود. من هم دست کمی از 

 .اون نداشتم

 :با تأکيد گفت

خونوادهی تو اگه مثل خونوادهی خودم نباشن، کمتر هم نيستن. هر کاری از  -

 .دستم بر بياد براشون انجام ميدم

 :سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم

شما فقط در یه صورت ميتونيد به من و خونوادهم کمک کنيد که خواستههاش  -

 .رو بپذیرید

 .مطمئن باش راه دیگهای هم هست -

از اینهمه حس خونسردیش کالفه و گيج بودم. از اول هم باید ميدونستم که 

 حاضر نيست بهخاطر نجات جون یه

 .ورش رو زیر پا بذارهنفر دیگه غر
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 :از جام بلند شدم. کيفم رو برداشتم و گفتم

اگه مجبور بشم حاضرم خودم به همهی خواستههاش عمل کنم. روز خوش  -

 !جناب صالحی

عصبانيتر از چيزی بود که بخواد حرف بزنه. به محض خروج از اتاق صدای 

 شکستنی از داخل اتاقش اومد. فوری
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 .شمارهی مبينا رو گرفتم سوار ماشين شدم و

*** 

 مبينا

روی صندلی داخل پذیرش نشستم و کشقوسی به بدنم دادم. عارفه جعبهی 

 .شيرینی رو بهسمتم گرفت

 .بزن شارژ بشی -

 .به جعبهی داخل دستش نگاه انداختم و لبخند شيطونی زدم

 چه خبره؟ نکنه قراره تو هم بری قاطی مرغا؟ -

 :آهی کشيد و گفت

دست رو دلم نذار که خونه! شوهر رو کجای دلم بذارم تو این  ای خواهر -

 هيریویری؟ این رو همراه یکی از

مریضا آورده؛ همونی که دیشب آورده بودن، تصادف کرده بود. امروز بههوش 

 .اومد

 .خب خداروشکر! پس این شيرینی خوردن داره -

برام  دریتيکهای شيرینی برداشتم. نزدیک دهنم که بردم بوی شيرینی بهق

 زجرآور شده بود که فقط شيرینی رو

انداختم و بهسمت سرویس بهداشتی رفتم. مدام عق ميزدم و سرم گيج ميرفت. 

 .تمام محتویات معدهم باال اومد

رنگم شبيه گچ دیوار شده بود و به نفسنفس افتاده بودم. حتی فضای سرویس 

 .بهداشتی هم حالم رو بد ميکرد

داشتم. بهزور خودم رو به بيرون کشوندم. حاال بوی فقط به هوای تازه نياز 

 الـ*کـل و فضای بيمارستان هم این
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حال بدم رو تشدید ميکرد. مقنعهم رو جلوی دهنم گرفتم و به بيرون از 

 بيمارستان رفتم. هوای تازه جون دیگهای

 .بهم بخشيد؛ اما هنوز ضعف داشتم و درد شکمم اذیت ميکرد

 .تم رو روی شکمم گذاشتمچند نفس عميق کشيدم و دس

 !فندق مامان چرا اذیت ميکنی؟ -

دیگه جون نداشتم که از سر جام بلند شدم. با این حالم بعيد ميدونم بتونم امروز 

 .رو کار کنم

بهزور روی پا ایستادم که ویبرهی گوشيم رو احساس کردم. گوشی رو از جيب 

 روپوشم بيرون آوردم و با دیدن اسم

 .لبم نشست. چقدر توی این وضعيت بهش نياز داشتم احسان لبخندی روی

 جانم؟ -

 ای به قربون جانمگفتنات! کجایی عزیزم؟ -
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 .بيمارستانم -

 خوبی؟ -

 .نه واقعاً -

 .صداش رنگ نگرانی گرفت و تن صداش باال رفت

چی شده؟ کسی بهت حمله کرده؟ چيزی شده؟ مگه نگفتم جایی نرو؟ نکنه  -

 ت صدمه زدن؟ توتوی بيمارستان به

 .همونجا وایسا من االن خودم رو ميرسونم
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 !احسان! احسانجان -

 .مبينا االن ميام -

عزیزدلم چرا کسی باید بهم حمله کنه؟! من فقط یهکم ویار دارم. بوی  -

 بيمارستان هم اذیتم ميکنه. نميتونم

 .دیگه اینجا بمونم

 .صدای نفس آسوده کشيدنش اومد

 .خيلهخب. خداروشکر -

 خداروشکر که من ویار دارم؟ -

 .نه یعنی... هيچی عزیزم. االن ميام دنبالت -

 .ممنونم -

 .تا خودم رو ميرسونم اون بچه رو باال نيار فقط -

 .بلند خندیدم که شکمم درد اومد و چشمم رو روی هم گذاشتم

 .باشه سعی خودم رو ميکنم -

 .فعالً خداحافظ -

ودم رو به ورودی بيمارستان رسوندم. چند قدمی برداشتم و آهستهآهسته خ

 جلوی دهنم رو گرفتم و بهسمت خانم

ميالنی رفتم و بهش گفتم که حالم مساعد نيست و این چند ساعت باقی مونده رو 

 .بهم مرخصی بده

کيف و چادرم رو برداشتم و از ساختمون بيمارستان بيرون زدم. توی محوطه 

 منتظر احسان نشسته بودم که متوجه

لندقدی شدم که روبهروی من روی نيمکت نشسته بود. پيراهن کرمرنگ مرد ب

 همراه شلوار مشکی پوشيده بود و
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خودش رو سرگرم گوشی موبایلش کرده بود و هرازگاهی زیرچشمی بهم نگاه 

 ميکرد. از روی نيمکت بلند شدم و

 .سمت دیگهای نشستم تا از زیر نگاههای خيرهی اون مرد خالص بشم

شت تا این که احسان زنگ زد و بدون معطلی خودم رو بهش نيم ساعتی گذ

 .رسوندم

 :سوار ماشين شدم و گفتم
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 !سالم همسرم -

 سالم خانمم! حال عزیز بابا چطوره؟ -

 .صدام رو بچگانه کردم

 .خوبم بابایی؛ ولی دارم حال این مامانی رو بدجور ميگيرم -

 !حال مامانت رو بگيری حالت رو ميگيرما -

خندی زدم و بيحال به صندلی تيکه دادم. هوای خفهی داخل ماشين هم محتوای لب

 .معدهم رو جابهجا ميکرد

 .شيشهی ماشين رو پایين دادم و هوا رو به داخل ریهم فرستادم

 .چشمهام رو روی هم گذاشتم و به آهنگ مالیم پخششده از ماشين گوش دادم

*** 

وم وجودم رو گرفته بود. چقدر دل توی دلم نبود. حس خوشحالی و استرس تم

 خوبه وقتی که بدونی یه نفر از وجود

خودت درونت شکل ميگيره. حتماً احساس خيلی خوبيه وقتی به ضربان قلبش 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 589 صفحه  

 

 گوش ميدی و دست و پاهای

کوچولوش رو از مانيتور ميبينی و اونوقت با خودت ميگی واقعاً چنين چيزی 

 ممکنه؟ واقعاً من هم ميتونم مادر

اقعاً اون موجود داخل شکمم حس داره؟ روح داره؟ اون هم مثل ما دست بشم؟ و

 .و پا داره؟ قطعاً حس خوبيه

دستم توی دست احسان بود و دل توی دلم نبود تا نوبتم بشه و فقط از خدا 

 ميخواستم که این فندوق مامان سالم

 باشه. جنسيتش برام مهم نيست. دختر و پسر برام فرقی نميکنه و هر چی که

 .باشه باز هم پاره تنمه و من مادرشم

فقطوفقط سالم باشه. انگار احسان هم متوجه این حالم شده بود که فشار دستش 

 :رو بيشتر کرد و در گوشم گقت

 چرا اینقدر استرس داری؟ -

 .و چقدر به صحبتکردن باهاش نياز داشتم

الی آخ احسان! نميدونم چه حسيه؛ ولی احساس ميکنم هم دارم از خوشح -

 ميميرم و هم از استرس و نگرانی از

 .بين ميرم

چرا نگرانی؟ نکنه فکر ميکنی شبيه من بشه؟ بابا اشکالی نداره این روزا با  -

 جراحی پالستيک همه چيز رو زیرورو

 .ميکنن

 ...اِ احسان! مسخرهبازی در نيار. نگرانم که یه وقت خدایی نکرده بچهم -

 .تعجب بهم چشم دوخت اشکم روی گونهم نشست و احسان با

مبينا! چرا اینقدر خودت رو عذاب ميدی عزیزم؟ یه سونوگرافی سادهست.  -
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 بچهمون انشاءاهلل سالمه. صدای

قلبش رو گوش ميدی، نگاهش ميکنی؛ بعد هم وضعيت خودت رو ميبينم که از 

 .شر اون غده هم خالص شدی

 :گفتم لبخند رضایتی روی لبم نشست. سرم رو روی شونهش گذاشتم و
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 .راضيم به رضای خودش -

 .صدای منشی لرزهی دیگهای به دلم انداخت

 .خانم رفيعی! نوبت شماست -

به چشمهای عسلی احسان چشم دوختم و لبخند روی لبش آرامش خاصی به 

 .وجودم بخشيد

دستش رو محکمتر گرفتم و با نفسی عميق سمت اتاق خانم دکتر رفتيم. چهره 

 نمدکتر هم بهشاداب و بشاش خا

 :حال خوبم اضافه کرد. روی تخت نشستم که گفت

 چند ماهته عزیزم؟ -

 .دو ماهم تموم شده، رفتم توی ماه سوم -

 .پس روی تخت دراز بکش تا سونو رو انجام بدم -

 .روی تخت دراز کشيدم و به خانم دکتر خيره شدم

و به کمی ر از پشت ميزش بلند شد و پشت دستگاه سونوگرافی نشست. وسيلهای

 ژل آغشته کرد و روی شکمم

ماساژ داد. اولش فشار دستگاه روی شکمم اذیت ميکرد؛ اما بعد بهش عادت 
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 کردم. خانمدکتر که پوست گندمی با

موهای رنگشدهی قهوهای داشت و روسری ساتن آبی کاربنيش عجيب بهش 

 :مياومد رو بهسمتم کرد و گفت

 .خدا رو شکر بچهتون سالمه -

ی لبم نشست و قلبم پر از احساس شد. انگار که دنيا رو بهم هدیه داده لبخند رو

 بودن و تمام لـ*ـذتهای دنيا به

من رسيده بود. اشک شوق از گوشه چشمم چکيد و سراپا غرق شوق شدم؛ اما باز 

 هم ته دلم مطمئن نبودم و با

 !خودم ميگفتم یعنی واقعاً بچهی داخل شکمم سالمه؟

 :کرد و گفت خانمدکتر نگاهی بهم

 مامان بچه! ميخوای صدای قلب کوچولوت رو بشنوی؟ -

دیگه نميدونستم باید چيکار کنم. احساس ميکردم االن وقتشه که روی ابرها پرواز 

 :کنم. با شوق فراوانی گفتم

 واقعاً ميشه؟ -

 :سری تکون داد و گفت

 .البته -

ه از هيجانم رو توی احسان هم به شوق اومده بود. کنارم ایستاد و دستهای یخزد

 دستهای گرمش گرفت. ضربان

 .قلبم روی هزار بود و دلم بيتاب شنيدن صدای اون قلب کوچولوش

صدای پخششده صدای قلبش بود که تندتند و بيوقفه ميتپيد. صداش برام 

 زیباترین آهنگی بود که تابهحال

با به اشنيده بودم و ریتمش برام آرامبخش بود. صدای تپش قلب خودم که بيمه
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 سـ*ـينهم ميکوبيد اجازه نميداد
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که با عشق و عالقه گوش بدم. دستم رو روی سـ*ـينهم گذاشتم و دعا ميکردم 

 که برای لحظهای بایسته تا بتونم

 .صدای تپش قلب عزیزترین فرد زندگيم رو بشنوم

بهقدری غرق احساس و شوق شده بودم که دیگه حال خودم رو درک نميکردم و 

 .احسان رو هم نميشنيدم صدای

 :صدا قطع شد و من با تعجب به خانمدکتر نگاه کردم که لبخندی بهم زد و گفت

اینجوری نگاهم نکن. صدای تپش قلبش رو براتون ضبط کردم تا هروقت که  -

 .دوست داشتی بهش گوش بدی

لبخند عميقی روی لبم نشست و تازه متوجه سيل اشکهام شدم و با دست اشکهام 

 .اک کردمرو پ

این حجم از احساس و خوشحالی برام قابل توصيف و باورکردنی نبود. انگار که 

 ميدونستم توی کل عمرم امروزه

که فقط ماندگار ميشه، امروزه که هر بار بهعنوان بهترین روز عمرم یاد ميکنم. به 

 خودم یادآوری ميکردم که باید

 رکعت نماز شکر به جا بيارم وتا آخر عمرم شکرگزار این نعمت باشم، باید صدها 

 .از خدا ممنون باشم

 .ميخواستم از تخت پایين بيام که احسان دستم رو گرفت

 .هنوز کارمون تموم نشده -
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 :سؤالی نگاهش کردم و گفتم

 چه کاری؟ -

 :احسان رو به خانمدکتر کرد و گفت

 .يستننلطفاً سونوگرافی دومشون رو هم انجام بدین. ایشون که به فکر خودشون  -

 :خانمدکتر به برگهای که از خانمدکتر خداوردی گرفته بودم نگاه انداخت و گفت

 اوه! شما غده داشتيد؟ -

 :سرم رو تکون دادم که گفت

 .االن چک ميکنم -

این بار محکمتر از دفعه قبل دستگاه رو روی شکمم کشيد و دردی توی شکمم 

 پيچ خورد. نگاه خانمدکتر روی

باز آشوب شد؛ این بار نه برای خودم، بلکه برای سالمتی  صفحه موند و دل من

 .بچهی داخل شکمم

نگران به خانمدکتر چشم دوخته بودم و احسان هم با حالتی که ازش غم ميبارید 

 و استرس داشت من رو نگاه

 :ميکرد. باالخره خانمدکتر دستگاه رو کنار گذاشت و گفت

 .هنوز از بين نرفته -

 :بالفاصله گفتم

 !بچهم آسيب ميزنه؟ به -

 :و احسان بيتوجه به حرف من گفت
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 چرا تا االن از بين نرفته؟ -

 :و خانمدکتر لبخند محوی زد و گفت

به اندازهی یه ميلی کوچيکتر شده؛ اما از بين نرفته. این ميتونه خبر خوبی باشه؛  -

 چون ممکنه تا ماههای آخر

مشکلساز بشه؛ اما آسيب جدی به  بارداری کامل از بين بره. شاید کمی برات

 جنين نميرسونه. البته باز هم من

جواب رو بهتون ميدم، تشریف ببرید پيش خانمدکتر تا دستورات الزم رو ایشون 

 .بهتون بدن

احسان نگران بهم نگاه کرد و من که از شنيدن اینکه آسيبی به بچهم نميرسه 

 خوشحال بودم به چشمهای عسلی

لبخند زدم؛ اما انگار خيلی خوشحال نبود؛ چون سرش رو  نگرانش چشم دوختم و

 پایين انداخت و از خانمدکتر

تشکر کرد. با دستمال شکمم رو پاک کردم و به کمک احسان از تخت پایين 

 .اومدم

سوار ماشين شدیم و سيدی صدای قلب عزیز دلم و برگهی سونوگرافی رو به قلبم 

 .چسبوندم

ایا شکرت که بچهم سالمه! امروز بهترین روز وای احسان باورم نميشه! خد -

 زندگيمه احسان. ميدونی چيه؟ اصالً

باید امروز رو جشن گرفت، یه جشن خيلی بزرگ. بریم رستوران؟ یا نه بریم 

 پارک یا اصالً یه غذای خونگی ميپزم

و بعد ميریم یه جای خيلی قشنگ و سهتایی جشن ميگيریم، من و تو و بچهمون؛ 

 !؟ها؟ نظرت چيه
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به صورت برافروختهش چشم دوختم. مستقيم به روبهروش خيره شده بود و 

 رانندگی ميکرد. دستم رو روی دستش

 :که روی دنده بود گذاشتم و گفتم

 !احسانم! چيزی شده قربونت برم؟ انگار ناراحتی -

روی ترمز زد و ماشين بهسرعت ایستاد. مبهوت از توقف ناگهانيش با تعجب 

 .بهش چشم دوختم

 چی شد؟ چرا وایستادی؟ -

 .بهسمتم برگشت. چشمهاش رنگ نگرانی داشت و اضطراب از چهرهش ميبارید

 !چرا به فکر خودت نيستی؟ ميدونی اگه اون غده تو شکمت بمونه چی ميشه؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خداروشکر که بچه سالمه. انشاءاهلل بچه سالم به دنيا بياد! بعدش خدا بزرگه -

گههای قرمز گرفت و عصبانيت توی چهرهش موج ميزد. با صدایی چشمهاش ر

 که انگار دوست داشت بلندتر از

 :این باشه گفت

 . من اون بچه رو بدون تو نميخوام -

 :انگشتهام رو جلوی لبهاش گذاشتم و گفتم

احسانم! جانِ من ناشکری نکن. بگو خداروشکر که تن هر سهتای ما سالمه. اگه  -

 توی این دنيایه روزی هم من 

 .نبودم، مراقب خودت و بچهمون باش. بهم قول بده
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سرش رو سمت شيشهی ماشين چرخوند و به بيرون خيره شد. نيمرخ بينقصش 

 رو خریدانه نگاه کردم و بو*سهای

روی گونهش گذاشتم. بهسمتم چرخيد و دستهای مردونهش دورم حلـ*ـقه شد 

 و من غرق شوق شدم از اینهمه

 :زیر گوشم زمزمه ميکرد عشق که

 .من بدون تو ميميرم؛ پس به فکر خودت باش -

و من دوست داشتم که تمام عشق و عالقهم رو نثارش کنم و با صدای بلند فریاد 

 من هيچوقت تو رو رها»بزنم 

 «.نميکنم. من تازه عشق رو پيدا کردم

*** 

نم و یکی کهستی طفلک همهی کيسهها رو گرفته بود. حتی نميذاشت که کمکش 

 از نایلونها رو بيارم. همهش

نه. خودت به جهنم! اصالً نميخوام ریختت رو ببينم؛ ولی نميذارم اون »ميگفت 

 فندق توی شکمت سختش

 «.بشه

قرار شد که تخت و کمد و وسایل بزرگ رو برامون بفرستن و فقط چندتا از 

 وسایل کوچيک مثل لباسها و

 .دخردهریزها رو هستی زحمتشون رو کشي

بهخاطر اینکه خيلی شلوغ بود مجبور شدیم ماشين رو کمی دورتر پارک کنيم که 

 این هستيخانمِ یهدنده نذاشت

 .کمکش کنم و باهاش بيارم

وای مبينا من که دلم ضعف ميره برای اون پستونک و شيشهشير کوچولوش!  -
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 دلم ميخواد بخوابونمش روی پاهام

شير بدم. پس کی به دنيا مياد این  و براش الالیی بخونم. با شيشهشير بهش

 !توله؟

اِ خالههستی نگو بچهم رو! وای پس من چی بگم که دلم داره پر ميکشه دستای  -

 !کوچولوش رو بـ*ـوس کنم

 !آخ خالهش قربونش بره -

 هستی به نظرت کمد و تختش قشنگ شد؟ -

ین. وای آره خيلی خوب شد! مدلش رو که خودت و احسان از قبل انتخاب کرد -

 !دیگه نگران چی هستی؟

 نميدونم. یعنی دوست داره؟ -

 کی؟ احسان؟ -

 .نه اون که خودش انتخاب کرد. بچهم رو ميگم -

 .هستی با صدای بلند زد زیر خنده

وای دختر تو نوبری. آخه بچهی تازه به دنيا اومده مياد بهت ميگه مامالی چال  -

 !لنگ تختم لو اَبی نخليدی؟

 (ختم رو آبی نخریدیمامانی چرا رنگ ت)
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اِ خودت رو مسخره کن. پررو! بههرحال که همينجوری نميمونه، بزرگ ميشه.  -

 شاید از رنگ تختش خوشش

 .نيومد
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هستی همچنان داشت ميخندید و اگه یهکم دیگه ادامه پيدا ميکرد باید از وسط 

 خيابون با کاردک جمعش

 .ميکردم از بس که ميخندید

 .هستی ميکشمت -

ستش رو به معنای تسليم باال آورد و سوئيچ ماشين از جيبش بيرون آورد. د

 صندوق عقب ماشين رو باز کرد و

 .مشغول گذاشتن خریدها بود که خانمی بهسمتم اومد

 چهارساله-چادر مشکی سرش بود و حدوداً سی ساله ميزد. یه بچهی کوچيک سه

 هم کنارش ایستاده بود و چادر

 .بود. اول فکر کردم حتماً پول ميخوادمادرش رو سفت چسبيده 

 .روبهروم ایستاد و بهم خيره شد

 .سالم خانم -

 .سالم. بفرمایيد -

 شما خانم ایرانی هستيد؟ -

 همسرم ایرانی هستن. امرتون؟ -

 .شوهرت رو ميشناسم. وکيلم بوده -

یهکم تعجب کردم؛ چون احسان گفته بود که فقط کارهای وکالت شرکت و آقای 

 رو انجام ميداده؛ ولی باصالحی 

 .خودم گفتم شاید کار این خانم رو هم انجام داده

 آهان! انشاءاهلل که مشکلتون حل ميشه. کمکی از من ساختهست؟ -

 .از زیر چادرش بستهای رو بيرون آورد

 .این رو بدید به همسرتون -
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 این چيه؟ -

 .یه هدیهست. فقط خواهش ميکنم به خودشون بدید و بازش نکنين -

 :متعجب و گيج گفتم

 .باشه. ممنون -

عقبگرد کرد و با سرعت ازم دور شد. صدای هستی من رو از فکر و خيال بيرون 

 .آورد

 کی بود؟ -

 . هان؟ نميدونم. فکر کنم از موکالی احسان بود. ازم خواست این رو بهش بدم -
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 .جام ميدهموکل؟ ای احسان بدجنس! پس یواشکی کار وکالت بقيه رو هم ان -

 .شونهای باال انداختم که بسته رو از دستم قاپيد

 حاال چی توش هست؟ نامهی فدایت شوم؟ -

 .بسته رو از دستش گرفتم

 .نميدونم. گفته به خودش بدم -

 !اِ خب بذار بازش کنيم، شاید بمب توش باشه -

 .مسخرهبازی درنيار. ماشين رو روشن کن که مردم گشنگی -

 شنهم. بگو ببينم نفس خاله هـ*ـوس چی کرده؟وای آره من هم گ -

 :یهکم فکر کردم و گفتم

 .وای دلم هوای مرغ بریون کرده -

 .ای قربون هـ*ـوسکردناش برم من! بزن بریم، پيش بهسوی مرغ بریون -
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صدای آهنگ رو تا ته زیاد کردیم و تا رسيدن به مقصد آهنگ ميخوندیم و 

 .دیوونهبازی در ميآوردیم

*** 

ریدهامون رو داخل اتاق پخشوپال کرده بودیم. یکييکی لباسهاش رو از تمام خ

 داخل کيسه بيرون ميآوردم، بو

 .ميکردم و ميبـوسيدم

 .وای هستی نميدونی چقدر ذوق دارم واسه دیدنش -

 مبينا یعنی قيافهش چه شکلی ميشه؟ -

ره ب هر شکلی ميخواد بشه. اگه به باباش بره که خوشگل ميشه. اگه به من هم -

 .که دیگه ماه ميشه

 برو برو. خودشيفتهی کی بودی تو؟ -

 .آقامون -

 .هستی جغجغه و اسباببازیها رو از روی زمين برداشت و داخل کيسه گذاشت

 .بسه دیگه! اینجا رو ریختوپاش نکن، یه وقت کمد و وسایلش رو ميارن -

 .بذار یهکم ذوق کنم خب -

 !خيلهخب ذوق کن. راستی مبينا -

 ؟چيه -

 اسمش رو چی ميخواین بذارین؟ -
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یهکم فکر کردم و عروسک دختری که داخل جعبه بود رو بيرون آوردم، دختری 
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 با موهای قهوهای و چشمهای

 :درشتِ رنگی. دستی به موهاش کشيدم و گفتم

 .احسان گفته هر چيزی دوست داری براش انتخاب کن -

 خب نظر خودت چيه؟ -

شه دوست داشتم اگه خدا یه روزی بهم یه بچهای داد راستش رو بخوای همي -

 اسمش اسم ائمه باشه. ولی

ميخوام اگه دختر بود اسمش رو هدیه بذارم؛ چون برام یه هدیهست از طرف 

 .خدا

 :هستی فکری کرد و گفت

 .بيا اسمش رو ترکيبی بذاریم -

 وا مگه اسم بچهی من غذاست؟ -

 .مه باشه هم هدیهنه دیوونه منظورم اینه که هم اسم ائ -

 چی ميگی؟ -

 ...مثالً -

 مثالً چی؟ -

 .هيس شو دارم فکر ميکنم -

 .خيلهخب زود باش -

 :هستی یهکم فکر کرد و با ذوق و شوق تمام گفت

 اگه دختر شد هدیهزهرا چطوره؟ -

 :به چشمهای خوشرنگش خيره شدم و با شوق گفتم

 خيلی قشنگه! مگه نه؟ -

 .معلومه که قشنگه -
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 پسر شد چی؟اگه  -

 :هستی فکری کرد و گفت

 محمدهادی چطوره؟ -

 .آره خيلی دوست دارم -

 :دستم سمت شکمم رفت و گفتم

 !امشب به بابایی ميگيم، اميدوارم اون هم دوست داشته باشه -

*** 
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صدای در نوید اومدن احسان رو ميداد. به ساعت نگاه کردم، ساعت از نه گذشته 

 احتم کردهبود. دیر اومدنش نار

بود. اصالً نميدونم چرا اینقدر روی رفتارهای بقيه حساس شده بودم؛ حرفهاشون و 

 حتی نوع نگاهشون،

 .بهخصوص احسان

کوچکترین رفتارش هم برام مهم شده بود و خيلی اوقات زود ميرنجيدم؛ اما به 

 روی خودم نميآوردم که احسان

 .ميکردم ناراحت نشه؛ اما پنهانی ميرفتم یه گوشه و گریه

خانمدکتر گفته بود که همهی این احساسات بهخاطر دوران بارداریه و توی این 

 دوران خانمها خيلی حساس و

 .زودرنج ميشن و کاماًل طبيعيه

دکمه آیفون رو زدم و کنار هستی نشستم و مشغول تخمهشکستن شدیم. آخ که 
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 چقدر دلم هـ*ـوس آبنبات کرده

 !ه برام بخرهبود. کاش احسان یادش نرفته باش

صدای قدمهاش توی راه پله مياومد که سمت در رفتم و در رو براش باز کردم و 

 :با صدای بلند گفتم

 !سالم. خوش اومدی جانا -

 :لبش به خنده باز شد و یهدفعه من رو تو آغـ*ـوش کشيد و زیر گوشم گفت

 !سالم نفس من -

تم دنبال آبنبات ميگش بو*سيدمش و خریدها رو از دستش گرفتم. داخل نایلونها

 :که گفت

 داری چی استخراج ميکنی؟ -

 :صدام رو بچهگونه کردم و گفتم

 آبنبات دالی؟ -

 :محکم به پيشونيش کوبيد و گفت

 .یادم رفت. االن ميرم ميگيرم -

 .نه بابا نميخواد اینهمه راه رو بری. واجب که نيست -

 .از واجب هم واجبتره -

 :و سمت آسانسور رفت که گفتم کفشهاش رو دوباره به پا کرد

 !عاشقتم -

 :لبهاش رو غنچه کرد و بـوسی برام فرستاد و گفت

 .تا مهيار بياد من هم خودم رو ميرسونم -

 .باشه فدات شم. مراقب خودت باش -

 .در رو بستم و به هستی که خيرهخيره نگاهم ميکرد چشم دوختم
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 چرا اینجوری نگاهم ميکنی؟ -

 !پسر خاله ما رو راستيراستی بردیاعقل و هوش  -

 .خندهی از ته دلی کردم و کنارش نشستم

 .اون هم عقل و هوش برام نذاشته -

*** 

 .سفره رو جمع ميکردم که هستی دستم رو گرفت و روی مبل نشوند

 چيکار ميکنی؟ -

 . تو امروز خيلی خسته شدی. بشين من جمع ميکنم -

 ...ای بابا نميشه که -

 :حرفم رو تموم کنم و گفت مهيار نذاشت

 .هستيجانم راست ميگه. من و هستی جمع ميکنيم -

 :احسان خندید و گفت

ناسالمتی شما مهمونيد این چه حرفيه. من که هر روز و هر شب کارم شستن و  -

 .جاروکردنه، یه امشب هم روش

 .بچهپررو رو نگاه! هر کی ندونه فکر ميکنه همهی کارای خونه رو دوش خودشه -

 .مهيار و هستی بلند خندیدند و احسان من رو تو آغو*ش کشيد

همه باهم سفره رو جمع کردیم و دور هم نشسته بودیم و از خاطرههای بچگی 

 .تعریف ميکردیم

صدای زنگ تلفن همهمون رو برای لحظهای ساکت کرد. عذر خواهی کردم و 
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 .سمت تلفن رفتم

 .شمارهی خونهی عمو بود

 .سالم -

 م! خوبی قربونت برم؟سالم عزیز -

 ممنون خالهجونم. شما خوبين؟ اميد بهتره؟ -

 شکر خدا همه خوبيم. احسان خوبه؟ کوچولوی ما چطوره؟ -

 .همه خوبن خالهجون. فندوق مامان هم بهتون سالم ميرسونه -

 ...الهی قربونش برم من! راستش غرض از مزاحمت -

 جونم خالهجون؟ -

دکتر. براش یه سری آمپول نوشته که یه شب امروز اميد رو بـرده بودیم  -

 درميون باید بزنه. خواستيم ببریمش

 .بيمارستان که بزنه؛ اما کلی جيغوداد کرده نميذاره
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اشکالی نداره خالهجون. من االن ميام یهکم باهاش حرف ميزنم راضيش ميکنم،  -

 .خودم هم آمپولش رو ميزنم

 !فدای تو بشم من دخترم -

 .ه خالهجون. من االن ميامخدانکن -

 .باشه دخترم منتظرم -

 :گوشی تلفن رو گذاشتم و چادرم رو برداشتم و رو بهسمت هستی و مهيار گفتم

من شرمندهم واقعاً. خاله بود زنگ زد. مثل اینکه اميد یه چندتا آمپول داره باید  -
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 .تزریق کنه. ميرم و زود برميگردم

یبه که نيستيم. برو راحت باش. به خاله هم هستی: این حرفا چيه مبيناجون. غر

 .سالم برسون

 .ممنون عزیزم. باشه حتماً -

چون ميدونستم اميد عاشق قورمهسبزیه کمی از غذا رو داخل ظرف ریختم تا 

 .براش ببرم

سوار آسانسور که شدم بوی غذا زیر دلم ميزد و هر بار حس ميکردم که کسی 

 به گلوم فشار مياره و هر لحظه

ه همهی محتویات معدهم رو خالی کنم. با گوشهی روسری جلوی بينيم رو ممکن

 گرفته بودم تا بوی غذا کمتر بهم

بخوره و تا رسيدن به خونه خاله جلوی خودم رو گرفته بودم تا حالم بدتر از این 

 نشه و بهمحض بازشدن در ظرف رو

چی خورده به دست خاله دادم و خودم رو داخل سرویس بهداشتی انداختم و هر 

 بودم پس دادم و با رنگی شبيه گچ

دیوار بيرون اومدم که خاله با دیدنم فوری بهسمتم اومد و با دست به صورتش 

 :کوبيد و گفت

 خدا مرگم بده. حالت خوبه مبينا؟ -

زانوهام سست شده بود و نای حرفزدن هم نداشتم. همونجا روی زمين نشستم و 

 سرم رو به دیوار تکيه دادم تا

بيشتر از این گيج نره و دنيا دور سرم تاب نخوره و فقط با دست به خاله که  سرم

 ميخواست به احسان زنگ بزنه،

 .اشاره کردم که حالم خوبه و نياز نيست زنگ بزنی
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*** 

 احسان

 :بهمحض رفتن مبينا، هستی دست از شستن ظرفها کشيد و بهسمتم اومد و گفت

 جریان این بسته چی بود؟ -

 ه؟کدوم بست -

با مبينا باهم بيرون بودیم که یه خانم ميانسالی یه بستهای رو به مبينا داد و  -

 گفت من موکلشونم. برای تشکر

 .این بسته رو بده به آقای ایرانی

انگار برق شيشهزار ولت بهم وصل کرده بودن. سرتاپام یخ کرد و برای لحظهای 

 فکر کردم اتاق دور سرم تاب

 :بلند شدم و روبه هستی گفتمميخوره. سراسيمه از جا 
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 کو؟ کجاست؟ اون بسته کجاست؟ -

 :هستی با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 چی شد یهدفعه؟ -

 .صدام رو کمی باالتر بردم

 هستی دارم ميگم کجاست اون بسته کوفتی؟ چی توش بود؟ مبينا بازش کرد؟ -

 :مهيار بهسمتم اومد و شونههام رو توی دستش گرفت و گفت

 !چی شدی داداش؟ آروم باش. بشين بگو ببينم جریان چيه؟ -

 .دوباره روی مبل نشستم؛ ولی ذهنم پر از سؤال بود و دلم پر از آشوب
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 .هستی برو بيارش اون بسته رو -

 .نميدونم کجا گذاشته مبينا -

 !برو بگرد تو اتاق خواب رو، شاید اونجاست -

حظه بعد با بستهی قهوهایرنگی که هستی بهناچار از روی مبل بلند شد و چند ل

 دورش ربان قرمزرنگی بسته شده

 .بود اومد

فوری از دستش گرفتم و ربان رو کشيدم و در جعبه رو باز کردم و با دیدن 

 محتویات داخلش بسته از دستم افتاد و

 .هستی جيغ خفهای زد و دستش رو جلوی دهنش گرفت

دستی بين موهام کشيدم و دوباره  مهيار وحشتزده به من نگاه ميکرد و من کالفه

 به موش مردهی داخل جعبه

نگاه کردم. عکس مبينا رو از داخل جعبه بيرون آوردم. چشمهای مبينا رو سوراخ 

 کرده بودن و با رنگ قرمزی پشت

 «!تا مرگ فاصلهای نداره. کمی عجله کن آقای وکيل»عکس نوشته بودن 

لگدی به جعبه زدم و با فریاد هر چی با عصبانيت از روی مبل بلند شدم و با پا 

 رو که به دستم اومد روی زمين

انداختم و خرد کردم. حال خودم رو نميفهميدم و به زمين و زمان بدوبيراه 

 .ميگفتم

مهيار دستهام رو گرفته بود؛ اما چارهی کارم نبود. هستی گریه ميکرد و به جعبه 

 .خيره بود

 :مهيار رو بهسمت هستی گفت

 !ن آب براش بياریه ليوا -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 619 صفحه  

 

دستم رو گرفت و من رو سمت بالکن برد. هوای تازه حالم رو بهتر کرد. مهيار 

 ميدونست که بعضيوقتها سيگار

ميکشم. دستش رو داخل جيبم برد و سيگاری برام روشن کرد و به دستم داد. 

 تنها چيزی که اون لحظه ميتونست

 ار مغزم خالی شد و حرصم روآرومم کنه همين سيگار بود و با اولين پوک به سيگ

 سر سيگار خالی کردم و با پوکی

 .عميق هرچی درد و غم بود رو با دود خارج کردم
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 :کمی که آروم شدم مهيار گفت

 جریان چيه؟ -

 :به دود حاصل از سيگار نگاه کردم و گفتم

 .زندگيم رو ميخوان ازم بگيرن. مهيار من تازه معنای عشق و زندگی رو فهميدم -

 نميتونم بذارم به همين راحتی

 .ازم بگيرنش

*** 

هستی اتاق رو تميز و خردهشيشهها رو جمع کرده بود. دیگه خبری هم از اون 

 جعبهی کذایی نبود؛ اما رنگش پریده

 .بود و مشخص بود که ترس سراسر وجودش رو گرفته

مهيار بهسمتش رفت و دستش رو گرفت و روی مبل نشوندش. ليوان آبقندی 

 اش آورد و با بـ*ـوسـه رویبر
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شقيقهش آرامش کرد. سر هستی روی شونهی مهيار نشست و اشکهاش جاری 

 .شد

 .خدا رو شکر ميکردم که مبينا اینجا نبود

 :هستی با دلخوری گفت

 نميخوای توضيح بدی؟ -

 :مهيار نوارشگرانه دستش رو روی سر هستی کشيد و گفت

الن سعی کن یهکم به خودت مسلط باشی همهچيز رو بعداً برات توضيح ميدم. ا -

 که وقتی مبينا اومد شماها رو

 .اینجوری نبينه. اون االن وضعيتش خيلی خاصه، باید خيلی مراقبش باشين

 .هستی سری تکون داد و سمت سرویس رفت و من کالفه وسط خونه قدم ميزدم

 .يارمببا صدای تقهی در سعی کردم به خودم مسلط بشم و لبخند پهنی روی لبم 

در رو باز کردم و به مبينا که پشت در ایستاده بود نگاه کردم. مشخص بود که 

 اون هم بهزور لبخند ميزنه. چهرهم

 :رنگ نگرانی گرفت و فوری پرسيدم

 حالت خوبه؟ -

 :سری تکون داد و گفت

 .آره خوبم -

نا ياز جلوی در کنار رفتم؛ اما توی شک بودم که نکنه صدامون رو شنيده باشه. مب

 داشت از مهيار عذرخواهی ميکرد

 .که تنهاشون گذاشته و سراغ هستی رو ميگرفت

 .بعد هم داخل آشپزخونه شد که پشت سرش رفتم
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کتری رو روی اجاق گذاشت که بازوش رو گرفتم و سمت خودم چرخوندمش. 

 رنگش پریده بود و لبهاش به

 .کبودی ميزد

 چی شده؟ -

 .هيچی عزیزم، خوبم -

 .من دروغ نگو به -

سرش رو پایين انداخت که چونهش رو باال گرفتم و توی چشمهای قهوهایش 

 خيره شدم و برای هزارمين بار

 .چشمهاش رو با تموم وجود طلب کردم

 .فقط یهکم حالم بد شد -

 :چشمهام دودو زد و با نگرانی نگاهش کردم و خواستم چيزی بگم که فوری گفت

بایی. به بوی غذا هم حساس شدم، ویار گرفتم بچهت داره شيطون ميشه با -

 .انگار

بيتوجه به حرفهاش و اطرافم محکم توی بـغـ*ـلم کشيدمش و زیر گوشش 

 :گفتم

 !خار به پات بره من ميميرم. تو رو خدا مواظب خودت باش -

 :دستش رو روی کمرم باالوپایين کشيد و گفت

 .زشته فدات شم! بریم پيش مهمونامون -

 .ه نگاهش کردم و فقط از خدا سالمتيش رو خواستمیه بار دیگ

*** 

مشتم رو روی ميز آریا کوبيدم و خودم رو بهش نزدیک کردم. با چشمهایی 
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 .برافروخته و قرمزشده بهش خيره شدم

 !این آخرین هشدارم بود -

آریا از روی صندلی بلند شد و قبل از اینکه چيزی بگه با قدمهای بلند ازش دور 

 .با صدا به هم کوبيدم شدم و در رو

کالفه و عصبانيتر از اون بودم که بتونم خودم رو کنترل کنم؛ فکر اینکه بخوان 

 آسيبی به زن و بچهم برسونن

 .هرلحظه دیوونهترم ميکرد

گوشی رو برداشتم و به مبينا زنگ زدم. چندتا بوق خورد؛ اما کسی برنداشت. حاال 

 دیگه نگرانی هم به حالتهام

 .ود و به زمين و زمان بدوبيراه ميگفتماضافه شده ب

شمارهی بيمارستان رو گرفتم؛ اما اونجا هم اشغال بود. دیگه داشتم دیوونه 

 نباید بذارم»ميشدم. با خودم ميگفتم 

 «.مبينا بره سر کار، نباید بذارم اون عوضيا آسيبی بهش بزنن

ای آروم و صدکتم رو برداشتم که بيمارستان برم دنبالش که گوشيم زنگ خورد. 

 دلنشينش که مثل هميشه آرومم

 :ميکرد توی گوشم پيچيد
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 .سالم عزیزدلم -

ميخواستم دادوبيداد کنم. ميخواستم شکایت کنم از اینکه گوشيش رو جواب نداده 

 و من رو تا سر حد مرگ
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کشونده. ميخواستم از اینهمه دلنگرانی براش بگم؛ اما زبونم روی یه جمله قفل 

 .شد

 .يلی دوستت دارمخ -

انگار شوکه شده بود که فقط صدای نفسهاش از پشت گوشی مياومد و دوباره 

 :گفتم

 چيکار کردی با دلم که هر لحظه برات تنگ ميشه؟ -

 .صداش دوباره تموم آرامش بود

 نميگی با این حرفات غش کنم؟ -

 .تو فقط برام حرف بزن، االن فقط تو ميتونی آرومم کنی -

 .بر کنچند لحظه ص -

انگار جایی ميرفت تا راحتتر صحبت کنه و بعد از چند دقيقه صداش پيچيد، 

 صدایی که برام از هر مسکنی

 .آرامشبخشتر بود و از هر دوایی درمانگرتر

 ماه من غصه چرا؟» -

 آسمان را بنگر

 که هنوز

 بعد صدها شب و روز

 مثل آن روز نخست

 گرم و آبی و پر مهر به ما ميخندد

 را کهیا زمينی 

 دلش از سردی شبهای خزان

 نه شکست و نه گرفت؛
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 بلکه از عاطفه لبریز شد و

 نفسی از سر اميد کشيد

 و در آغاز بهار

 دشتی از یاس سپيد

 زیر پاهامان ریخت

 تا بگوید که هنوز
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 پَر امنيت احساس خداست

 ماه من غصه چرا؟

 تو مرا داری و من هر شب و روز

 تآرزویم همه خوشبختی توس

 ماه من

 دل به غم دادن و از یأس سخنها گفتن

 کار آنهایی نيست

 که خدا را دارند

 ماه من

 غم و اندوه اگر هم روزی

 مثل باران بارید

 یا دل شيشهایت

 از لب پنجرهی عشق زمين خورد و شکست
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 با نگاهت به خدا

 چتر شادی وا کن

 و بگو با دل خود

 که خدا هست، خدا هست هنوز

 ر تارترین لحظهی شباو همانيست که د

 راه نورانی اميد نشانم ميداد

 او همانيست که هر لحظه دلش ميخواهد

 همه زندگيام

 غرق شادی باشد

 ماه من

 غصه اگر هست بگو تا باشد

 معنی خوشبختی

 بودن اندوه است

 اینهمه غصه و غم
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 اینهمه شادی و شور

 چه بخواهی و چه نه

 ميوه یک باغند

 عشق بچين همه را با هم و با

 ولی از یاد مبر
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 پشت هر کوه بلند

 سبزهزاریست پر از یاد خدا

 و در آن باز کسی ميخواند

 که خدا هست

 خدا هست

 «خدا هست هنوز

با مزهی شوری روی لبم متوجه سيل اشک جاری از چشمهام شدم و دیگه طاقت 

 نياوردم. بهش گفتم که ميام

يم و رو گرفتم و به خونه رفتپيشت و چندلحظه بعد بدون توجه به کسی دستش 

 من غرق در آرامش شدم و فقط به

 .دوتا چشمهای قهوهای روبهروم خيره بودم و خریدانه نگاهشون ميکردم

*** 

 مبينا

جلوی آینه ایستاده بودم و به شکمم که حاال کمی از قبل بزرگتر شده بود نگاه 

 ميکردم. دیگه باید لباسهای

 .م ایستاد و از توی آینه بهم چشمک زدبارداری ميپوشيدم. احسان پشتسر

 چيه؟ چرا اینجوری نگام ميکنی؟ -

 .از پشت بـغـ*ـلم کرد و سرش رو الی موهام برد

 !خوشگلی، دارم نگاه ميکنم -

 :لبهام رو آویزون کردم و گفتم

داری مسخرهم ميکنی؟ خيلی هم زشت شدم. نگاه کن لبام باد کرده، چشمام  -

 ه بادورم کرده، تمام تنم دار
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 .ميکنه، شکمم بزرگتر شده، شبيه خرس شدم

 :خودش رو بيشتر بهم نزدیک کرد و گفت

 !تو خوشگلترین مامان دنيایی -

 :دستش سمت شکمم رفت و دوباره گفت
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 !تو هم خوشگلترین بچهی دنيایی عزیزم -

از اینهمه حرفهای قشنگ دلم ضعف رفت. برگشتم و به چشمهای عسلی خمارش 

 .تمچشم دوخ

 !تو هم بهترین شوهر و بابای دنيایی -

لبهاش مهر خاموشی روی تموم حرفهای عاشقانهم بود و تزریق عشقی که هر 

 لحظه با تموم وجود حسش

 .ميکردم

*** 

ميرفتم تا بيماری رو که تازه ۷۰۷آرومآروم قدم برميداشتم و بهسمت اتاق 

 .آوردن چک کنم

یوارهی شکمم خورد؛ آخ کوتاهی گفتم چيزی توی دلم تکون خورد و ضربهای به د

 .و لبخندی روی لبم نشست

 :دستم سمت شکمم رفت و آروم گفتم

 !قربون تکونخوردنت برم من -

این اولين باری بود که اینطور به شکمم ضربه ميزد. نفس عميقی کشيدم که یه 
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 بار دیگه تکون خورد و کامل

خندیدم و دستم رو روی  حس ميکردم که با پا به دیوارهی شکمم ضربه ميزنه.

 :شکمم ماليدم و زمزمه کردم

 !آروم باش دردونهی مامان -

بهسمت اتاق رفتم که آقای دکتر رو دیدم. اولين بار بود که ميدیدم باالی سر یه 

 بيمار اومده. هميشه فقط آقای

 .دکتر رو ميشد توی اتاق عمل دید

 :بهم انداخت و گفتسالم کردم و سمت بيمار رفتم. آقای دکتر نگاه عميقی 

 !خوب به این بيمار رسيدگی کن -

چشمی گفتم و به رفتنش خيره شدم. حتماً از آشناهاشه. شونهای باال انداختم و 

 سرمش رو تعویض کردم. خانم

مسن حدوداً شصتسالهای بود؛ اما رنگ سفيد پوستش و موهای قهوهایرنگش که 

 از زیر روسری بيرون زده بود،

 .ای دکتر نداشتهيچ شباهتی به آق

از اتاق بيرون اومدم که چشمم به مردی خورد. این روزها توی بيمارستان زیاد 

 ميدیدمش و هر بار که متوجه

ميشد من نگاهش ميکنم ازم فاصله ميگرفت و دور ميشد. این بار بيشتر شک 

 :کردم و گفتم

 !آقا -

فتادم و وقتی فهميد صداش ميکنم بهسرعت از اونجا دور شد. دنبالش راه ا

 صداش ميکردم؛ اما خيلی ازم فاصله

گرفته بود و توان دویدن هم نداشتم. دیگه االن شکم به یقين تبدیل شده بود که 
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 .این آقا خيلی مشکوک ميزنه

 .باید با حراست بيمارستان در ميون ميذاشتم
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اد دساعت از هفت گذشته بود و هوا تقریباً تاریک شده بود. صدای گوشيم نوید مي

 .که احسان بيرون منتظرمه

 :لبخندی روی لبم نشست و با شوق گفتم

 .بریم که بابایی منتظره -

*** 

 احسان

 !اِ احسان دستت رو بده دیگه -

 دست من رو ميخوای چيکار؟ -

 !بده دیگه لوس نشو -

 .دستم رو سمتش دراز کردم

 ميخوای فالُم بگيری؟ -

 .از ته دل خندید

 !فالت اینجاست -

 .رو روی شکمش گذاشتدستم 

 .داره تکون ميخوره، انگار فهميده باباش داره نوازشش ميکنه -

 .کو؟ چرا متوجه نميشم -

 !وایسا -
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 .دستم رو سمت چپ شکمش گذاشت

 .اینجاست. آخ! شيطون داره لگد ميزنه -

حسش ميکردم، با تموم وجود؛ انگار که دستش رو گرفته بودم و نوازشش 

 تم و دستم ازميکردم! چشمهام رو بس

 .تکونخوردنای بيوقفهش قلقلک ميشد

 !وای مبينا! داره تکون ميخوره -

سرم رو باال آوردم و به چشمهای قهوهایش که توی تاریکی اتاق ميدرخشيد 

 چشم دوختم. نگاهش برق خاصی

 .داشت، پر از حرف نگفته بود؛ پر از عشق بود

؛ با شوق توی دستم رو دراز کردم و سرش رو توی آ*غـ*ـوشم کشيدم

 آ*غـ*ـوشم اومد و خودش رو بهم نزدیک

کرد. دستم رو نوازشگرانه بين موهای بلند و خرمایيش کشيدم و زمزمهوار 

 .ستایشش کردم

خدا رو شکر کردم بهخاطر داشتنش، بهخاطر بودنش، بهخاطر این روزها که انگار 

 کل عمر رو زندگی کرده بودم که

 !وزها رو به چشم ببينمفقط به اون برسم، که فقط این ر
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*** 

 :آقای صالحی با چشمهایی برافروخته غرید

 .همين که من ميگم! من اهل باجدادن نيستم -
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 .روی ميزش خم شدم و خشمگين چشم بهش دوختم

تا االن هيچوقت بهت بياحترامی نکردم، تا حاال از دستوراتت سرپيچی نکردم، تا  -

 حاال بهت نه نگفتم؛ )صدام رو

االتر بردم( اما این بار اگه الزم باشه زیر همهچيز ميزنم که فقط زن و بچهم رو ب

 .نجات بدم

 :با قدمهای بلند و عصبی بهسمت در ميرفتم که با صدای بلند گفت

 .تو فقط صبر کن! همهچيز درست ميشه، اون نميتونه به کسی آسيب برسونه -

دستم ميرسيد سمتش تمام عکس و نامههای تهدیدآميزی رو که هر شب به 

 .پرت کردم و از اتاق خارج شدم

کمکم داشتم دیوونه ميشدم و به جنون ميرسيدم. یه هفته بيشتر فرصت نداشتم 

 که اون عوضی رو به

 .خواستههاش برسونم تا دست کثيفش رو از زن و بچهم برداره

 :هستی داخل اتاق شد و با نگرانی صدام کرد

 احسان داری چيکار ميکنی؟ -

 .م از شدت عصبانيت کنترل نميشدصدا

هر کاری ميکنم که اون عوضی دستش به مبينا نرسه! ميفهمی دارم چی  -

 ميکشم؟ ميفهمی؟

 .خيلهخب آروم باش! بشين چند لحظه تا باهم حرف بزنيم -

نميتونستم بشينم، فقط وسط اتاق قدم ميزدم و فکر ميکردم؛ اما از شدت 

 .عصبانيت فکرم به جایی نميرسيد

 .هنم مشغول بود و نميتونستم فکرم رو متمرکز کنمذ

 :هستی ليوان آبی به دستم داد و گفت
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اینجوری که نميشه. با عصبانيت و دعوا هم نميشه به جایی رسيد. بشين یهکم  -

 .فکر کنيم شاید راهحلی پيدا کنيم

 .دیگه فکرم کار نميکنه هستی! دارم دیوونه ميشم -

 .بشين چند لحظه -

وی صندلی چرخدارم نشستم و سيگاری از کتم بيرون آوردم و بين بهاجبار ر

 لبهام گذاشتم. هستی نيمنگاهی بهم

 .انداخت و روی مبل روبهروم نشست

سيگار رو روشن کردم و پک عميقی بهش زدم. دود حاصلش رو با حرص فوت 

 کردم و به عکس دونفری خودم و

شدم. چشمهای خندونش هر مبينا که جدیداً روی ميزم خودنمایی ميکرد خيره 

 .لحظه من رو به جنون ميرسوند

تابهحال کسی رو تا این حد نميخواستم، تابهحال اینقدر در برابر کسی عاجز نشده 

 بودم؛ حتی وقتی که فکر
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ميکردم دارم تو تب عشق هستی ميسوزم هم به این حد نرسيده بودم. حاال درک 

 ميکردم داستان ليلی و مجنون

 ! حالوروز فرهاد کوهکن رو ميفهميدمرو، حاال

 .صدای هستی من رو از خيال بيرون آورد

 چرا پليس رو در جریان نميذاری؟ -

 .تهدید کرده اگه به پليس چيزی بگم یه بالیی سر مبينا مياره -
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با فکر اینکه بالیی سرش بياد دوباره عصبی شدم. از روی صندلی بلند شدم و 

 گهای بهکنار پنجره ایستادم. پک دی

 .سيگار زدم و دودش رو سمت پنجره نيمهباز فوت کردم

 اون از کجا ميفهمه؟ -

نميدونم، البد آدماش تعقيبم ميکنن! شاید هم شنود گذاشته واسهم! هرچی که  -

 هست از ریزبهریز زندگيم خبر

 !داره؛ ميدونه کی ميرم، کی ميام

 .خيلهخب! تو رو تعقيب ميکنه؛ من رو که تعقيب نميکنه -

 منظورت چيه؟ -

 .هستی از روی مبل بلند شد و کنارم ایستاد

منظورم اینه که یادته توی جریان پروندهی دالوری، دوستت که پليس بود  -

 بهمون کمک کرد؟

 خب؟ -

خب االن هم ميتونه بهمون کمک کنه. با این تفاوت که این بار تو بهش نميگی،  -

 .من ميگم

ش خيره شدم؛ هميشه انقدر جدی و بهسمتش برگشتم و به چشمهای مصمم

 شجاع بود که ميخواست یه تنه

 .همهچيز رو حل کنه

 .الزم نيست! نميخوام تو هم درگير این ماجرا بشی -

خيلی هم الزمه! من نميتونم وایسم ببينم داداشم و بهترین دوست و خواهرم  -

 دارن آسيب ميبينن وقتی که

 .ميتونستم کمکشون کنم
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 !نه هستی! اصالً -

گوش کن احسان! راه دیگهای نداریم. نميشه دست رو دست گذاشت. ضمناً من  -

 کاری ميکنم که کسی متوجه

 قصدمون نشه، بين خودمون دوتا ميمونه، خب؟

 ...اما هستی -

 !بگو باشه دیگه -

 !به یه شرط -
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 چه شرطی؟ -

 !دمخوفقط به رحيمی جریان رو توضيح ميدی و تموم! بقيهش رو بسپار به  -

 .خيلهخب قبول -

با اینکه راضی نبودم قبول کردم؛ چون چارهی دیگهای برام نمونده بود، فقط 

 .ميخواستم از مبينا محافظت کنم

*** 

 مبينا

کشوقوسی به بدنم دادم و جانماز رو جمع کردم. دیگه بهسختی ميتونستم رکوع و 

 سجودم رو برم، باید با ميز و

 .صندلی نماز ميخوندم

 .تا کردم و روی کمد داخل نمازخونه گذاشتم. کفشهام رو پوشيدم چادر رو

به بوی بيمارستان ویار پيدا کرده بودم و حالم هر لحظه بدتر ميشد. با قدمهای 
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 سریع خودم رو به محوطهی

 .بيمارستان رسوندم و چندتا نفس عميق کشيدم و هوای تازه رو به ریهم فرستادم

 :شيدم و گفتمدستم رو نوازشگرانه روی شکمم ک

ببخش عزیزدلم! دارم اذیتت ميکنم. قبالً مجبور بودم کار کنم؛ اما االن که دیگه  -

 زندگی روی خوشش رو بهم

نشون داده و پدرت شده عشق زندگيم، شاید دیگه نياز نباشه کار کنم و بهت 

 .سختی بدم

 :روی نيمکتهای داخل محوطه نشستم و گفتم

به بيمارستان ميدم. اونوقت دیگه هر روز بهجای توی اولين فرصت استعفام رو  -

 تحملکردن بوی الـ*کـل و

ضدعفونيکنندهها، با همدیگه ميریم پارک و هوای تازه رو نفس ميکشيم. باهم قدم 

 ميزنيم، ميریم خونهی

مامانی، خونهی خاله. اصالً آهنگ ميذاریم و دوتایی آرومآروم ميرقصيم. برای 

 یم،بابایی غذاهای خوشمزه ميپز

 خونه رو تميز ميکنيم، کلی باهم کيف ميکنيم، مگه نه فندق مامان؟

 !خانم! خانم! تو رو خدا کمک کنين -

با وحشت بهسمت صاحب صدا برگشتم، انگار مخاطبش من بودم که دوباره 

 :گفت

 !تو رو خدا کمک کنين! بچهم داره از دست ميره -

 .با سرعت از جام بلند شدم

 !اشيدچيشده آقا؟! آروم ب -

 !چطور آروم باشم؟ بچهم داره ميميره. تو رو خدا کمکش کنين -
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 .شما آروم باشيد! من االن پرسنل رو خبر ميکنم تخت بيارن -

 !نه، تو رو خدا دیر ميشه! بچهم داره ميميره -
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 کجاست االن؟ -

 !توی ماشينمه، بياید کمکش کنين -

 ماشينتون کجاست؟ چه بالیی سرش اومده؟ -

 .ری قدم زدم تا به جایی که اشاره ميکرد برسمفو

یه از خدا بيخبری بهش زد و در رفت؛ خيلی خون ازش رفته. تو رو خدا کمک  -

 !کنين

گریه امونش نميداد حرف بزنه. دلم بيتاب شد و عجله ميکردم که هرچی زودتر 

 .به ماشين برسم

 .آروم باشيد! انشاءاهلل که اتفاقی نميفته -

 .باالی مشکيرنگی اشاره کرد که شيشههای دودی داشت به ماشين مدل

 !خانمدکتر همينه. روی صندلی عقب ماشينمه. به دادش برسيد -

در ماشين رو باز کردم و با صندلی خالی روبهرو شدم. کمی اطراف رو برانداز 

 :کردم و باتعجب گفتم

 ...اینجا که کسی -

هل داد و هر چی دستوپا جملهم تموم نشده بود که کسی من رو داخل ماشين 

 زدم فایده نداشت. دستگيرهی

 :ماشين رو فشار دادم؛ اما در باز نشد. صدام رو باال بردم و داد کشيدم
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 !چيکار ميکنی؟ کمک! یکی کمک کنه -

همون لحظه همون آقا در سمت چپ رو باز کرد و کنارم نشست و دو نفر دیگه 

 سوار ماشين شدن و در کسری از

 .رکت کردثانيه ماشين ح

هنوز گيج و سردرگم بودم. مدام اتفاقات پيش اومده رو توی ذهنم باالوپایين 

 ميکردم؛ ولی متوجه این اتفاقات

نميشدم. از ترس زبونم بند اومده بود و قلبم به تپش افتاده بود. جرئتم رو جمع 

 :کردم و گفتم

 شما کی هستيد؟ من رو کجا ميبرید؟ -

 :فتآقایی که کنارم نشسته بود گ

 .یهکم صبر کنی متوجه ميشی -

 .نگه دارید من ميخوام پياده شم -

 :مردی که روی صندلی شاگرد نشسته بود گفت

 امر دیگه؟ -

صدام رو باال بردم و همزمان دستگيرهی ماشين رو تکون ميدادم؛ اما قفل مرکزی 

 ماشين فعال بود و در ماشين باز

کمک ميخواستم؛ اما هيچکس نميشد. با دست به شيشهی ماشين ميکوبيدم و 

 .صدام رو نميشنيد

 .چی از جون من ميخواید؟ ولم کنيد؛ بذارید برم -
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 .آروم باش! چيزی تا مقصد نمونده -

 !من رو کجا ميبرید؟ من باید برم خونه. شوهرم نگران ميشه -

 :خندهی چندشآوری زد و گفت

 !بدجور قاطی ميکنهشوهرت اگه بفهمه امروز زنش مهمونمون شده، حتماً  -

ترسيده بودم. از ترس به گوشهی صندلی پناه بردم. دستهام یخ کرده بود و عرق 

 .سرد روی پيشونيم نشسته بود

چی از جونم ميخواستن؟ من رو کجا ميبردن؟ فقط خدا رو صدا ميزدم که اون 

 چيزهایی که توی ذهنم باالوپایين

 !ميشه هرگز اتفاق نيفته

شده بودیم که کيسهی مشکيرنگی روی سرم کشيدن تا مسير  تقریباً از شهر خارج

 رو نبينم و دستهام رو از پشت

 .بستن

 .از ترس زبونم بند اومده بود و فقط نگران احسان و بچهم بودم

*** 

 احسان

مردیکهی احمق بهت ميگم به اونا چيکار داری؟ بذار زنم بره! خودم ميام، هر  -

 .بالیی که خواستی سر من بيار

 .ی خشدارش سوهان روحوروانم بودصدا

همين که گفتم! اگه تا فردا همين ساعت هر چی آقا خواسته بودن براشون انجام  -

 دادی که هيچ؛ وگرنه باید

 !جنازهشون رو ببينی! البته در بهترین حالت ممکن

اگه دستم بهت برسه، زندهت نميذارم! کاری ميکنم به خاک سياه بشينی! از  -
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 شی مردیکهیکارت پشيمون مي

 !آشغال

زیاد خودت رو خسته نکن! هر چی خودت رو خسته کنی زن و بچهت اینجا  -

 !بيشتر عذاب ميکشن

 :پشتبندش صدای جيغ مبينا رو شنيدم که داد ميزد

 !دست کثيفت رو بهم نزن عوضی -

 .دیگه چارهای جز التماس نداشتم

ه تو لمه بغضِ نشستصدام از اون مرد عصبی و خشمگين تبدیل شده بود به یه عا

 گلوم و اشکی که دیگه از اومدنش

 .ابایی نداشتم

تو رو به هر کی که ميپرستی کاری بهش نداشته باش! تو رو به جون عزیزت  -

 اذیتش نکن! آخه نامسلمون به

اون چيکار داری؟ طرف حساب تو منم! بيا من رو ببر تيکهتيکه کن! اصالً 

 بسوزون، خاکسترم کن؛ ولی دستت به

 !نم نرسه! قسمت ميدمز
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 !خاکسترت به دردم نميخوره! بهجای این کارا زودتر انجامش بده -

صدای ممتد بوق تلفن برام هشدار بود. شبيه ناقوس مرگ توی گوشم زنگ ميزد. 

 پاهام هرلحظه سستتر ميشد و

زبونم بند اومده بود. با پاهایی سست روی زمين سر خوردم و گوشی تلفن از 
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 .فتاددستم ا

خانم محمدی داخل شد و با دیدنم جيغ کشيد. دیگه چيزی واسم مهم نبود و 

 .هيچکس برام اهميتی نداشت

 :صدای محمدی رو هم نميخواستم بشنوم که مدام ميگفت

 .چی شده آقای ایرانی؟ تو رو خدا یه چيزی بگين! االن براتون آب ميارم -

ای صالحی رو گرفتم. با دوتا بهزور خودم رو روی صندلی انداختم و شمارهی آق

 بوق جواب دادن و صدای منشی

 :خونهش توی گوشی پيچيد

 .بفرمایيد -

 !همين االن گوشی رو بده به صالحی -

 شما؟ -

 .ایرانيم -

 .سالم آقای ایرانی. بله چشم، هميناالن -

چند دقيقه طول کشيد تا صداش توی گوشم پيچيد؛ صدایی که حاال فقط بهم 

 و عامل این حس تهوع ميداد

 .بدبختيهام رو فقط اون ميدیدم

 !سالم احسانجان -

همهی کاراش رو خودم ميکنم؛ خونه، شرکت، بليت ایران. تو فقط شکایتت رو  -

 !پس بگير

 ...احسان قبالً باهم حرف زدیم -

 :این بار دیگه فریاد کشيدم

 ! قبال زن و بچهی من رو ندزدیده بودن لعنتی ً-
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ل شد و ليوان آب از دستش روی زمين افتاد و شکست و همونلحظه محمدی داخ

 این قلب من بود که هر لحظه

ترک برمی داشت. با فکر اینکه قراره چه بالیی سر مبينا بياد، دوست داشتم که 

 یه اسلحه پيدا ميکردم و یکييکی

همه رو از روی زمين نابود ميکردم و دستآخر هم آخرین تير رو توی سر خودم 

 .خالی ميکردم

 چی ميگی احسان؟ زنت رو دزدیدن؟ -

مگه برات مهمه؟ همين االن اون برگهی لعنتی رو ميارم که امضا کنی! باید  -

 !شکایتت رو پس بگيری

 ...اما -

351 
 

 

 

هنوز هم اما و اگر ميآورد. دیگه تحمل شنيدن حرفهای مزخرفش رو نداشتم. 

 گوشی رو قطع کردم و به خانم

بود و با چشمهایی گردشده نگاهم ميکرد خيره شدم.  محمدی که دم در ایستاده

 فقط دنبال کسی بودم که هر چی

 :عصبانيت دارم سرش خالی کنم. داد زدم

 !جمع کن اینا رو -

 .فوری سر تکون داد و مشغول جمعکردن شيشهخردهها شد

 :صدای ویبرهی گوشيم اومد. روی صفحه نگاه کردم، احمد بود. فوری جواب دادم

 داش خوبی؟سالم دا -
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خوب؟ برای چی باید خوب باشم؟ احمد زنم رو دزدیدن. تا فردا بيشتر مهلت  -

 .ندارم. فهميدن به پليسا خبر دادم

 .دارم دیوونه ميشم

 چی ميگی؟ چطور ممکنه؟ -

نميدونم، نميدونم! بهجز من و تو و هستی کسی خبر نداشت. من نميفهمم چطور  -

 .متوجه شدن

 .نباش، من االن ميام اونجا باشه باشه! تو نگران -

نه احمد، نميخواد بيای. تهدید کردن اگه به پليس خبر بدم به مبينا آسيب  -

 ميرسونن. دیگه نميخوام که کمکم

 .کنی. بذار خودم حلش کنم

احسان ميفهمی چی ميگی؟ ميخوای به همين راحتی اجازه بدی به خواستههاش  -

 برسه؟ اون هم فقط با

 ترسوندن تو؟

 .باال رفتصدام 

آره من ميترسم. ميترسم زندگيم رو از دست بدم. احمد اون کسی که االن داره  -

 زجر ميکشه همهی زندگی

منه. خار به پاش بره من ميميرم. دیگه نميخوام کسی بهم کمک کنه. فقط ميخوام 

 زندگيم رو نجات بدم،

 !...همين

م رو با گذاشتم. کتگوشی رو قطع کردم، برگهی شکایت رو برداشتم و داخل کيف 

 حرص از صندلی جدا کردم و

خواستم برم که کتم به چيزی گير کرد. هر چی ميکشيدم از ميز جدا نميشد. خم 
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 شدم تا جداش کنم که متوجه

جسم سياهرنگی شدم که زیر ميز چسبيده بود. حاال ميفهميدم که از کجا انقدر از 

 زندگی من خبر دارن. توی اتاق

ودن و اون روز هم حرفهای من و هستی رو شنيده بودن. با کارم شنود گذاشته ب

 عصبانيت در اتاق رو به هم

کوبيدم و بهسمت خونهی صالحی با بيشترین سرعتی که سراغ داشتم رانندگی 

 کردم و توی راه به این فکر ميکردم

 .که باید یه کاری کنم

*** 
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 مبينا

پارچهای رو که دور دهنم بسته دست و پای بستهم رو ميشد تحمل کرد؛ اما این 

 !بودن بههيچعنوان

احساس خفگی بدی داشتم. اطرافم رو از نظر گذروندم. خدا رو شکر برخالف 

 همهی داستانهای گروگانگيری،

اینجا یه زیرزمين نمور و تاریک نبود، بيشتر شبيه یه سالن یا کارخونهی نيمهکاره 

 بود که البته دستکمی از زیرزمين

 .شتنمور هم ندا

به ستون وسط سالن طنابپيچ شده بودم و از اینجا فقط ميتونستم دیوار روبهروم رو 

 ببينم که شاید چندمتری بيشتر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 634 صفحه  

 

باهام فاصله نداشت. تمام مدت سعی ميکردم که دستهام رو از طناب آزاد کنم؛ 

 اما تالشم بيفایده بود. سرما توی

اینجا انقدر سرده! فقط نگران جونم رسوخ کرده بود و نميدونم از ترسه یا واقعاً 

 .بچهم بودم که بالیی سرش نياد

فقط توی دلم خدا رو صدا ميکردم که هر چی زودتر از این دخمه بيرون بيام. 

 یعنی تا االن احسان متوجه شده که

 من رو دزدیدن؟ یعنی االن توی چه حاليه؟ یعنی نگرانم شده؟

دشون چيه؟ نکنه بالیی سرم اصالً این آدما کی هستن؟ چرا من رو آوردن؟ قص

 ...بيارن؟ نکنه

ال بيجواب دیوونه ميشدم و هر لحظه ترس و استرس بيش ٔ  داشتم از اینهمه سو

 از پيش به وجودم چنگ

ميانداخت. ترس ازدستدادن بچهم! ترس ازدستدادن آبروم! ترس ازدستدادن 

 !زندگيم

 !خدایا خودت شاهدی، خودت کمکم کن

 .پایين مياومدن اشکهام بيوقفه از چشمهام

سرما و ترس فرشتهی مرگم شده بودن و هر لحظه بهم نزدیکتر ميشدن. صدای 

 قدمهای آهسته و سنگينی قلبم

 .رو به تپش انداخت. چيزی به قلبم چنگ انداخت و لرزه به تنم افتاد

 .صدای نخراشيدهش خراشی روی مغزم بود

 ما فکر ميکرد خيلی زرنگترقبالً به شوهرت اخطار داده بودیم؛ اما جوجهوکيل ش -

 از این حرفاست. خيلی بد

 .ميبينه، خيلی
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با نفرت تموم به روبهروم خيره شده بودم. نميدونستم جریان چيه، چی شده؟ این 

 ماجرا به احسان مربوطه؟ یعنی

 تهدید ميشده و چيزی به من نميگفته؟

هروم صدای قدمهاش نزدیک شد و حاال ميتونستم دوتا ساق پا رو درست روب

 .ببينم

حتی دلم نميخواست که سرم رو باال بيارم و قيافه نحسش رو ببينم. از ترس تمام 

 .تنم ميلرزید

روی پاهاش نشست. سرم رو یه طرف چرخوندم و با نفرت به نقطهای خيره 

 .شدم

353 
 

 

 

دست کثيفش نزدیک صورتم اومد که خودم رو تا جای ممکن عقب کشيدم و با 

 ندم کهحالت صورت بهش فهمو

دستهای کثيفش رو کنار بکشه؛ اما تالشم بينتيجه بود و دستش رو به چونهم 

 گرفت که با نفرت تموم اشک

 .ریختم و صورتم رو به چپ و راست تکون دادم

 :صدای هيستریکش اومد

نچ نچ نچ! خانمپرستار چرا انقدر تکون ميخوری؟ بذار ببينم صورت خوشگلت  -

 !رو

م دوختم. صورت معمولی با ریشهای بلندی داشت. این بار با نفرت بهش چش

 کتوشلوار پوشيده بود و مستقيم به
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چشمهام زل زده بود. مطمئناً اگه چنين آدمی رو توی خيابون ميدیدم بههيچعنوان 

 باورم نميشد که ممکنه یه

 .آدمربا باشه

تمام تنم لرزید که نگاهش رنگ دیگهای گرفت و پارچه رو از جلوی دهنم 

 بهمحض اینکه جلوی دهنم آزاد برداشت.

شد، نفس عميقی کشيدم و به سرفه افتادم. با صدای بلند گریه ميکردم و داد 

 :ميزدم

چی از جونم ميخواید عوضيا؟! بذارید برم! اگه دستتون بهم بخوره، روزگارتون  -

 .رو سياه ميکنم

لبخند کجی روی لبهاش نشست و توی وسيلهای که شبيه بيسيم کوچيک بود 

 :فتگ

 .یه پتو بيارید اینجا -

 :با نفرت بهش خيره شده بودم که گفت

چيه؟ چرا اینجوری نگاه ميکنی؟ تا زمانی که شوهرت عقلش سر جاش نياد  -

 اینجا موندگاری و اگه دست از پا

 !خطا کنه دیگه هيچوقت تو و اون کوچولوش رو نميبينه

 رحم حاليتون نيست؟ شما چهجور آدمایی هستيد؟ شما انسانيت ندارید؟ شما -

 .با صدای بلند و رو اعصابی خندید

 .خدای من! این خانمکوچولو از توی غار اومده؟! فقط دعا کن شوهرت دیر نکنه -

 .پوزخندی زد و با قدمهای آهسته ازم دور شد

همون لحظه مرد دیگهای که کامالً کچل بود و کاپشن بزرگی تنش بود، بهسمتم 

 واومد و پتوی داخل دستش ر
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 .روی پاهام انداخت

زانوهام رو توی بـغـ*ـلم جمع کردم تا گرمای بيشتری رو احساس کنم. جونی 

 برای حرفزدن نداشتم و چشمهام

از خستگی سنگين شده بود. سرم رو به ستون پشتسرم تکيه دادم و با ذهنی 

 خسته و ترسی افتاده به جونم

 .چشمهام رو روی هم گذاشتم

*** 

 احسان

354 
 

 

 

رو به پنجره داده بودم و به شنود کار گذاشته کنار ميزم نگاه ميکردم؛ توی  تکيهم

 این فکر بودم که چطور ازش به

 .نفع خودم استفاده کنم

 .اصالً ممکن بود بهجز اینجا، جای دیگهای هم کار گذاشته باشن

صدای تقهی در من رو از فکر بيرون آورد و به در نيمهباز نگاه کردم. صدای 

 :دهستی اوم

 بيام داخل؟ -

 .آره بيا -

 .صورت پریشونش نشون ميداد که اون هم نگران و مضطربه

 خوبی؟ -

 :پوزخندی زدم و گفتم
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آره، خيلی خوبم! زنم رو که از قضا حاملهست گروگان گرفتن، اون هم بهخاطر  -

 مسئلهای که هيچ دخلی به من

 نداره! باورم نميشه هستی! چرا من؟ چرا مبينا؟ چرا آخه؟

احسان آروم باش! تو با این حالت چطور ميتونی مبينا رو نجات بدی؟ بذار یه  -

 .راهی پيدا کنيم

کافيه! تو رو خدا کافيه! همون یه بار که خواستی یه راهی پيدا کنی و بهجای  -

 کمک به مبينا اون رو توی دردسر

 که انداختی و باعث اوضاع االن شدی دیگه کافيه! نميخواد اوضاع رو از اینی

 .هست بدتر کنی

 .ناباورانه بهم چشم دوخته بود و چشمهاش دودو ميزد

 ...احسان... چی ميگی؟ من -

 «!شنود کار گذاشتن. بهتره طبيعی رفتار کنی»روی برگهی روی ميز نوشتم 

آره دقيقاً خود تو! تو گفتی که پليس خبر کنيم، تو گفتی که به احمد زنگ بزنم؛  -

 تم پایوگرنه من اصالً نميخواس

 !پليس به این ماجرا کشيده بشه

 !اما من فقط ميخواستم به مبينا کمک کنم، همين -

آره خيلی کمک کردی! ميبينی که االن هم توی ناکجاآباد داره با یه مشت  -

 احمق بيهمهچيز سروکله ميزنه،

 !اون هم فقط به لطف کمکهای جنابعالی

نميخواستم واسه مبينا این احسان خواهش ميکنم اینطوری حرف نزن! من که  -

 .اتفاقات بيفته

برو بيرون هستی! برو و به اون دوستای پليست هم زنگ بزن و بگو که بازی  -
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 تمومه. بگو که خودم با مشکلم کنار

 .ميام. بگو خودم حلش ميکنم و به کمک هيچکس هم نياز ندارم

فت. حـ*ـلقهی اشک توی چشمهاش جمع شد و با حس خلسه از اتاق بيرون ر

 برای یه لحظه شک کردم که

نوشتههایی رو که روی برگه جلوی صورتش گرفتم خوند یا نه؛ اما... واقعاً اون 

 حرفها رو از ته قلبم زده بودم؟
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از پنجره نظارهگر هوای بيرون شدم. تموم آدمهای اطرافم برام بيحرکت شده 

 بودن، هيچچيز برام معنی نداشت،

سمی بيروح در اطرافم پرسه ميزدن. چشمم رو از عابرهای انگار همهی آدمها با ج

 توی خيابان گرفتم و به روبهرو

خيره شدم. ساختمون بلند و چندطبقهای که بهنظر مسکونی مياومد. چيزی 

 درست توی طبقهی روبهرو توجهم رو

جلب کرد، جسم سياهرنگی که برای لحظهای از پنجره فاصله گرفت. نميدونم این 

 اما احساس کردم چه حسی بود؛

با دیدن من خودش رو از پنجره دور کرد. تقریباً محال بهنظر مياومد؛ چون فاصله 

 زیاد بود و امکانش خيلی کم بود

که دقيقاً زاویهی دید من رو ببينه و وقتی متوجه نگاهم بشه، از پنجره فاصله 

 .بگيره

 .کالفه دستی توی موهام کشيدم و منتظر به تلفن چشم دوختم
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*** 

دیگه به دوتا چشم خودم هم اعتماد نداشتم. با تلفن عمومی به احمد زنگ زدم و 

 گفتم که ميخوام همهی کارهایی

 .رو که ازم خواسته انجام بدم

 .احسان ما ميتونيم همهچيز رو حل کنيم، فقط کافيه تو به اعصابت مسلط باشی -

 !احمد -

ودی انشون کار ميکنيم. بهزما اینجا بيکار ننشستيم. داریم روی پيداکردن مک -

 همسرت رو سالم بهت تحویل

 .ميدم. ناموس تو ناموس من هم هست

احمد! من گفتم که ميخوام همهی کارایی رو که ازم ميخواد انجام بدم؛ اما این  -

 هم به این معنی نيست که اجازه

بدم دست کسایی که سمت زنم دراز شده و اون رو تو روز روشن گروگان گرفتن، 

 !ونمنشک

یه راهی پيدا کن که وقتی مبينا رو سالم تحویل گرفتم، اونا هم تقاص کارشون رو 

 .اون هم قانونی ببينن

 .دمت گرم احسان! تنهات نميذارم داداش -

 .موفق باشی -

 .تو هم همينطور -

گوشی رو قطع کردم و به خيابون شلوغ چشم دوختم. چرا این ساعتها نميگذرن؟ 

 سخت چرا این روزها انقدر

شدن؟ چرا بدون تو دنيا واسهم جهنم شده؟ مگه چند نفر بودی که حاال با 

 نبودنت انگار توی این شهر کسی
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 !نيست؟

تموم پساندازم رو از بانک برداشت کردم، ماشينم رو فروختم و با پولش یه 

 آپارتمان خریدم. کليدش رو با حرص

و توی شيش ساعت روی اپن پرت کردم. باورم نميشد که همهی این کارها ر

 .انجام داده باشم

داشتم پولهام رو کمکم جمع ميکردم تا یه خونهی نقلی و جمعوجور همين اطراف 

 .بخرم و مبينا رو سورپرایز کنم

 ...ميخواستم بهدنيااومدن بچمون رو اینجوری بهش تبریک بگم؛ اما حيف
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ربه به تيکههاش ض با عصبانيت گلدون روی ميز رو روی زمين پرت کردم و با پا

 .زدم

تف توی این زندگی که هروقت اومدم مزهی خوبش رو بچشم یه جوری زهرش 

 !رو بهم ریخت

 .حاال دیگه ميتونستم مثل یه مرد گریه کنم؛ تنها و بيکس

سيگاری روشن کردم و وسط هال دودش رو بيرون دادم. باید کارهای وکالتش رو 

 هم درست ميکردم و یه بليت

م تا خبر مرگش از اونور دنيا پاشه بياد که البته اون هم کار آسونی براش ميگرفت

 نبود. باید کلی رابـ ـطه پيدا

ميکردم و کلی التماس دوست و آشنا رو ميکردم تا با پارتی برام کارهایی انجام 

 بدن که اون هم پول زیادی
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پيدا  تميخواست؛ اما همهش فدای یه تار موی مبينا! فقط ميخواستم که مبينا نجا

 کنه و اون رو کنارم داشته باشم

 .و اونوقت دیگه چيزی برام مهم نبود

اما مهمتر از همهچيز صالحی بود باید شکایتش رو پس ميگرفت. فردا دوباره باید 

 پيشش برم، با داد و فریاد، با

خواهش و التماس، با هر چيزی که شده باید ازش ميخواستم اون شکایت 

 !کوفتيش رو پس بگيره

رم مثل بمب ساعتی شده بود و هر لحظه امکان داشت منفجر بشه. چشمهام از س

 عصبانيت قرمز شده بود و حال

 .خودم رو نميفهميدم

 .گوشی رو برداشتم و به فرزاد زنگ زدم

بهبه داش احسان! دیگه خيلی وقته سراغی از ما نميگيری. داداش چيه؟  -

 !خبریه؟ نکنه ساقی بهتر پيدا کردی

 .نزن! یه شيشه بفرست برامزر مفت  -

 .نميای اینجا؟ امشب جشن داریم با بچهها -

جشنتون بخوره تو سرتون که به درد خود الشخورتون ميخوره! فقط اون کوفتی  -

 رو تا نيم ساعت دیگه بيار؛

 !وگرنه اگه دیدمت دکودندهت رو ميارم پایين

 .الهامتا خيلی رفته بااوالال، خشن نشو برادر! ميگم بچهها بيارن برات، فقط قي -

 !بهدرک -

گوشی رو قطع کردم و روی مبل دراز کشيدم تا اون کوفتی برسه و یه امشب رو 

 .بتونم بيفکر سر کنم
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*** 

 مبينا

نور آفتاب مستقيم توی چشمم بود. سرم رو کج کردم تا نور آفتاب چشمم رو 

 .اذیت نکنه

ام رو توی شکمم جمع صدای پا دوباره ترس به جونم انداخت. ناخودآگاه پاه

 .کردم و جمعتر شدم

آقایی که قيافهش بيشتر شبيه خالفکارها بود، سينی به دست جلوم نشست و 

 سينی رو با صدا روی زمين تقریباً پرت

کرد. داخل سينی تيکهی نون و یه بشقاب برنج با کمی خورشت ریخته شده روش 

 .بود
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 .ستهام رو باز ميکردبلند شد و پشتسرم ایستاد. انگار داشت د

همين که حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده قراره دستهام از دور اون ستون 

 .آزاد بشه حس خوبی بهم ميداد

دستم آزاد شد و تازه درد رو حس ميکردم. حس سوزنسوزنشدن دستهام رو تا 

 مغز استخوان حس کردم و به

 .باعثوبانيش بدوبيراه گفتم

م ماساژ دادم که همون آقا روبهروم نشست و پارچهی مچ دستم رو با دست دیگه

 .پيچيده شده دور دهنم رو باز کرد

 .نفس عميقی کشيدم و کشوقوسی به بدنم دادم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 644 صفحه  

 

 :مرد با صدای زمختش گفت

 ...مثل بچه آدم غذات رو بخور. هيچ فکر خالفی هم تو سرت نگذره وگرنه -

کمرش اشاره کرد. با  کنارهی کاپشنش رو کنار زد و به اسلحهی بستهشده به

 ترس چشمهام رو بهش دوختم و سرم

 .یيد تکون دادمٔ  رو به معنی تا

حاال بيشتر ترسيده بودم و احساس نگرانی ميکردم. حالم از اینجا به هم ميخورد و 

 از این آدمها تا حد مرگ

 .ميترسيدم

 .از اون حس گرسنگی که تا چندلحظه پيش داشتم هم دیگه خبری نبود

ی سرم ایستاده بود و بهم خيره نگاه ميکرد. با نفرت بهش چشم دوختم هنوز باال

 .و پتو رو بيشتر دور خودم گرفتم

سينی رو نزدیک آوردم و قاشقی از غذا رو داخل دهنم گذاشتم. از گرسنگی حتی 

 مزهی غذا رو هم حس نميکردم،

 .فقط ميخواستم که شکمم سير بشه

 «!ا رو شکر که سالمی عزیزدلمخد»دستی روی شکمم کشيدم و حسش کردم. 

ليوان آب توی سينی رو الجرعه سر کشيدم. حاال جرئت پيدا کرده بودم که از 

 مردی که باالی سرم ایستاده چيزی

 .بپرسم

 :با صدای لرزون و شمردهشمرده گفتم

 .اینجا... شبا خيلی... سرده -

 .بدون اینکه بهم نگاه کنه به روبهرو خيره بود

 سه چی اینجام؟ميشه بدونم وا -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 645 صفحه  

 

هنوز هم ساکت بود و چيزی نميگفت، انگار مجسمهای بود که فقط ميتونست به 

 .روبهرو خيره بشه

 :جدیتر و بلندتر گفتم

 .این حق منه که بدونم -

نگاه پر از خشم و غضبش رو به چشمهام دوخت که به یکباره از ترس سر جا 

 .خشک شدم
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 :کرده بود و از البهالی دندوناش غرید چشمهای قرمز و درشتش رو بهم خيره

 .حرف زیادی بزنی یه تير توی سرت خالی ميکنم -

سر جام خشک شدم و حرف دیگهای نزدم که صدای قدمهای کس دیگهای رو 

 شنيدم و بهمحض اومدنش، مرد

 :روبهروم سرش رو پایين انداخت و گفت

 .سالم قربان -

، اشارهای به مرد کرد و مرد از اونجا مرد کتوشلوارپوشيده که انگار رئيسشون بود

 .دور شد

صندلی دربوداغونی رو که کنار سالن افتاده بود کشونکشون روبهروی من گذاشت 

 و دستمالی از داخل کتش

 .بيرون آورد و روی صندلی پهن کرد و روش نشست

 :همونطور خيره به چشمهام نگاه ميکرد گفت

 چی ميخوای بدونی؟ -
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 :بدون معطلی گفتم

 .ميخوام بدونم چرا اینجام -

ژستش رو عوض کرد و سيگاری از داخل جيبش بيرون کشيد و بين لبهاش 

 :گذاشت و گفت

 !سؤال خوبی پرسيدی -

فندکش رو زیر سيگار روشن کرد و پک عميقی بهش زد و دودش رو توی هوا 

 .فوت کرد

اری روشن گیاد احسان افتادم. وقتهایی که عصبی و ناراحته، توی بالکن ميره و سي

 ميکنه و من یواشکی نگاهش

ميکنم که چطور با حرص با دود سيگار بازی ميکنه و تا موقع ناپدیدشدنش توی 

 هوا اون رو نگاه ميکنه. االن

چيکار ميکنه؟ اگه فهميده من رو گروگان گرفتن حتماً خيلی عصبانی شده! یعنی 

 االن چطور خودش رو آروم

 ميکنه؟

 .يرون آوردصدای مرد من رو از فکر ب

شوهر گرام شما قرار بود یه کاری واسه ما انجام بده؛ اما با وجود اینکه با جون  -

 تو تهدیدش کردیم به حرفمون

 .گوش نداد و االن این شده نتيجهش که ميبينی

 چه کاری؟ -

 .صندلی رو عقب کشيد و روبهروم نشست

 :به چشمهام خيره شد و گفت

 .بده کاری که ميتونست جونت رو نجات -
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 .ابروهام رو به هم نزدیک کردم، متوجه منظورش نميشدم
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 این جریان... چه ربطی به من داره؟ -

 :نيشخندی زد و گفت

انگار اصالً خبر از ماجرا نداری! اون شوهر بچهزرنگت حتی به خودش زحمت  -

 هم نداده بهت بگه تهدید ميشی و

 مواظب خودت باش؟

 .شتر داغون ميکردقهقههی بلندش اعصابم رو بي

 :صدام رو باال بردم

 !شوهر من الزم نميدیده به سگای هاری مثل شما حتی فکر کنه -

از روی صندلی بلند شد و روبهروم نشست. با گستاخی تو چشمهام نگاه ميکرد. 

 من هم نگاهم رو ازش نگرفتم و با

 .خشم به چشمهاش خيره شدم

 .دیک کردچونهم رو توی دستش گرفت و خودش رو بهم نز

تمام تنم از ترس ميلرزید، خودم رو تا جای ممکن عقب کشيدم؛ اما فشار دستش 

 .روی چونهم اجازه نميداد

 !من هم الزم نميبينم به خانومکوچولوش رحم کنم -

 :آب دهنم رو توی صورتش انداختم و با خشم گفتم

 !تو غلط ميکنی -

 کرد و از روی زمين بلندصورتش رو با دستمالی که از جيبش بيرون آورد، پاک 
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 .شد

 :تهدیدوارانه انگشتش رو بهسمتم گرفت و گفت

 !این کارت بيجواب نميمونه، مطمئن باش -

 .صورتم رو سمت دیگهای چرخوندم تا نگاهم بهش گره نخوره

صدای قدمهاش رو که شنيدم، تموم وجودم اشک شد و از چشمهام سرازیر شد. 

 رواقعاً که ما زنها چقدر ميتونيم د

برابر موجودی که اسم خودش رو مرد گذاشته ضعيف باشيم. خدایا کمکم کن! 

 کمکم کن تا پاک بمونم. نميخوام

 .بهدست این الشخورها زجر بکشم

با گریه سرم رو به ستون تکيه دادم که دوباره دستهام از پشت به هم گره خورد 

 و دهنم با پارچهای بسته موند و

 .تن با درد اشک بریزنفقط چشمهام بود که اجازه داش

*** 

 احسان

 .تو کجا؟ بطری رو بده به من و برو -

 :داخل خونه هلم داد و گفت
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خفه شو! چند ماهه عروسی کردی یه شب دوست فابت رو دعوت نکردی.  -

 بهخاطرت از پارتی گذشتم خودم

 .شخصاً بيام ببينمت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 649 صفحه  

 

 .واسهم برو بابا! دوست فاب کجا بود؟ تو فوقش یه ساقی باشی -

 !خاک تو سرت کنم -

 :روی مبل ولو شد و گفت

 .دوتا شا*ت بيار. یهچيزی هم بيار کنارش کوفت کنيم -

سری تکون دادم و از داخل کمدم توی اتاقخواب دوتا شا*ت آوردم. اگه مبينا 

 اینا رو ميدید تا االن صدبار شکونده

 .بود

اذیتش ميکنن؟ سرم از  آه خدا دوباره مبينا! یعنی االن چه حالی داره؟ یعنی

 اینهمه فکروخيال گيج رفت و روی

 .مبل نشستم

 .در بطری رو باز کردم و دوتا شا*ت ریختم

 زنت کجاست؟ -

 !به تو چه -

 ولی خدایيش زن خوشگلی داریا! کثافت این تيکه رو از کجا پيدا کردی؟ -

خشم و عصبانيت جلو چشمهام رو گرفت. پا شدم، دستهام مشت شد و توی 

 :رتش خوابيد که صداش باال اومدصو

 چته وحشی؟ -

 !نبينم دفعهی دیگه دهن نجست باز بشه و درمورد زن من حرف بزنی -

 :با تعجب بهم چشم دوخت، شا*تش رو یهنفس باال رفت و گفت

خيلی عوض شدی! قبالً که ميگفتی یه کلفت بيشتر تو خونهم نيست و هر لحظه  -

 آرزومه که زودتر نيستونابود

 !بشه
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 .شا*ت رو باال دادم و بطری رو داخلش خالی کردم

 .االن همهچيز فرق کرده -

 عاشق شدی؟ -

 .چشمهای بهخوننشستهم رو به چشمهاش دوختم

 .دیوونهشم -

 .شا*ت دوم رو باال دادم

 پس حاال کجاست تا این رفيق ناآروم ما رو آروم کنه؟ -
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يرشون بيارم گردن همهشون رو بهخاطر من گير یه مشت عوضی افتاده. اگه گ -

 !ميشکنم! قسم ميخورم

 .شا*ت سوم رو خوردم و تو فکر رفتم

*** 

با سردرد بدی بيدار شدم. ساعت روی ميز رو نگاه کردم. از ظهر گذشته بود، 

 جای تعجب هم نداشت؛ دیشب تا

خرخره خورده بودم و حال خودم رو نميفهميدم. از تخت بهزور جدا شدم. گوشيم 

 ن کردم و سيل پيامکها ورو روش

 !زنگها سرازیر شد؛ چهلتا ميسکال و دهتا پيامک

گوشی رو روی تخت پرت کردم و سمت آشپزخونه رفتم. حتی حوصلهی خوردن 

 صبحونه رو هم نداشتم. بطری آب

 .رو سر کشيدم و محکم روی ميز کوبيدم و با فریاد خشمم رو خالی کردم
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هسمت شرکت روندم. امروز دیگه بهسيم دوش گرفتم و لباسهام رو پوشيدم و ب

 آخر زده بودم. عقلم از کار افتاده

 !بود. صالحی امروز یا اون برگهها رو امضا ميکرد یا با دستهای خودم ميکشتمش

 .ماشين بابا رو قرض گرفته بودم که این چندروز رو که بيماشينم به کارهام برسم

تا  چ ماشين رو به نگهبانی دادمبه شرکت که رسيدم، از ماشين پياده شدم و سوئي

 ماشين رو توی پارکينگ پارک

 .کنه

با عجله بهسمت آسانسور رفتم. امروز دوشنبه بود و روزی بود که صالحی 

 خودش برای راستوریسکردن کارا به

شرکت مياومد تا خودش شخصاً بهشون رسيدگی کنه. جلسات مهم و کارهای 

 مهم رو روزهای دوشنبه انجام

 .ميدادن

اخل آسانسور بودم که گوشيم زنگ خورد. به شمارهی ناشناس روی گوشی د

 :نگاهی انداختم و با عجله جواب دادم

 بله؟ -

تا فردا بيشتر فرصت نداری! فردا ساعت پنج عصر. شمارش معکوس مرگ از  -

 !االن آغاز شد مستر ایرانی

 .صدای بوق روی مغزم خط انداخت

 !قطع نکن و بشنو الو! الو! عوضی چرا قطع ميکنی؟ -

با حرص گوشی رو داخل جيب کتم انداختم و با مشت به بدنهی آسانسور ضربه 

 .زدم

به پشتسرم برگشتم و به دو مرد و یه خانم که با تعجب بهم خيره بودن نگاه 
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 کردم و بهمحض ایستادن آسانسور

 .پياده شدم

 .بهسمت اتاق صالحی رفتم. منشيش، خانم افشار، جلوم رو گرفت

 !آقای ایرانی کجا؟ جناب صالحی جلسه دارن -
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چه خوب! دیگه وقتشه که همکاراش چهرهی واقعيش رو بشناسن. آدم  -

 خودخواهی که فقط خودش واسهش

 !مهمه

 .صدام باال رفته بود که آریا از اتاق بيرون اومد و با دیدن من بهسمتم اومد

 سه داریم؟چی شده احسان؟ چرا داد ميزنی؟ مگه نميدونی جل -

 :به کنار هلش دادم و خواستم برم داخل که جلوم ایستاد و گفت

 .بریم اتاق من حرف بزنيم -

 !من با تو حرفی ندارم! ميخوام با اون بابای شيادت حرف بزنم -

 .آریا با تعجب و ناباورانه نگاهم ميکرد

 دمونهاحسان تو رو خدا! چيکار داری ميکنی؟ این جلسه مربوط به همون قراردا -

 که با ترکيه بستيم. خودت که در

 !جریانی، ميدونی چقدر واسه همهمون مهمه

لعنت به هرچی قرارداده! واسه من دیگه هيچی مهم نيست آریا! هيچی! بهش  -

 بگو بياد بيرون و اون برگهی لعنتی

 !رو امضا کنه؛ وگرنه هرچی دیده از چشم خودش دیده
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کناری برد. به منشی گفت که دوتا قهوه آریا دستم رو گرفت و من رو به اتاق 

 برامون بياره؛ اما من هيچجوره آروم

 .نميشدم. برگهها رو از داخل کيف بيرون آوردم و جلوی آریا گذاشتم

همين االن برو و برگهها رو بهش بده امضا کنه! خيلی هم وقت باارزشش رو  -

 !نميگيره

 ...احسان یهلحظه گوش کن -

چشمام رو گرفته، االن خرِ خر شدم، ميدونی یعنی چی؟ آریا االن خون جلوی  -

 یعنی ميتونم این شرکت رو روی

 !سر تو و اون بابای بيشرفت خراب کنم

 ...درست صحبت کن. تو در حدی نيستی که -

نذاشتم حرفش تموم بشه و بهسمتش حمله کردم؛ یقهش رو توی مشتم گرفتم و 

 .به دیوار کوبوندمش

تی که زندگی من رو خراب کنی؟ آره دیگه تو و بابات اونوقت تو در حدی هس -

 یه زندگيخرابکن حرفهای

 !هستين

صدای صحبت چند مرد مياومد که متوجه شدم احتماالً جلسهشون تموم شده. 

 یقهش رو از دستم خارج کردم و با

 .نفرت نگاهم رو ازش گرفتم

م زدم و خواست در رو باز کردم که منشی رو با سينی قهوه روبهروم دیدم. کنارش

 سمت اتاق جلسه برم که چشمم به

هستی خورد. اون هم بين مردهایی که داشتند از اتاق خارج ميشدند بود. نگاهش 

 هنوز هم دلخور بود. نگاهم رو
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ازش گرفتم و سمت اتاق جلسه رفتم. صالحی سرش رو داخل برگههای روبهروش 

 کرده بود و چيزی یادداشت

 .ميکرد

 .بستم که نگاهش به نگاهم برخورد کرد در رو محکم

 ...تویی احسان؟ اینجا -

 .حرفش رو نصفه گذاشتم

 !اومدم امضات رو بگيرم -

 ...قبالً باهم صحبت کرده بودیم -

 :با فکی قفلشده تقریباً غریدم

 !البته بهزور -

 :برگهها رو جلوش گذاشتم و خودکار رو به دستش دادم با اشاره به برگهها گفتم

 !ضا کنام -

 .با تحقير بهم نگاه کرد

دوبار خونهم دعوتت کردم بهت عزت گذاشتم فکر کردی کارهای هستی؟  -

 پيش خودت فکر کردی ازت ميترسم؟

تو همون دانشجوی یهالقبایی بودی که من زیر پروبالت رو گرفتم و آوردمت 

 توی شرکتم تا بتونی زندگيت رو

التبازی در مياری؟ فکر کردی کی بچرخونی! حاال واسه من شاخوشونه ميکشی؟ 

 هستی ؟
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 .حرفهاش برام گرون تموم شد

این رو تو گوشت فرو کن صالحی! من هرچی که تا به االن به دست آوردم  -

 بهخاطر لياقت خودم بوده، بهخاطر

زحمتای خودم، بهخاطر استعدادم بوده؛ وگرنه تو آدمی نيستی که کارمند خوبی 

 !رو از دست بدی

اینجام، فقط بهخاطر زن و بچهمه؛ وگرنه هيچوقت تو زندگيم به کسی  حاال هم اگه

 التماس نکردم و چيزی از کسی

نخواستم، حتی وقتی که داشتم تو آتيش عشق ميسوختم اونقدر غرور داشتم که 

 بهش چيزی نگم! اما االن پای

 !جون تموم زندگيم در ميونه. یا امضاش ميکنی یا اینجا رو رو سرت خراب ميکنم

 .از روی صندلی بلند شد و روبهروم ایستاد

من هم آدميم که یه عمره با غرور سرم رو باال گرفتم و به هر کس و ناکسی  -

 اجازه ندادم برام تصميم بگيره؛

 !وگرنه االن تو کارمند من توی بزرگترین شرکت واردات و صادرات ایران نبودی

 :زدم و گفتم از لحن پر از غرورش چندشم شد. صاف توی چشمهاش زل

من تا فردا بيشتر فرصت ندارم! فردا هم کلی کار دارم برای انجام وکالت  -

 باطلشدهش؛ پس وقت من رو نگير و

 !همين االن امضاش کن
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برگه رو از روی ميز برداشت و تيکهتيکهش کرد و خردههای کاغذ رو توی 
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 صورتم پرت کرد. دیگه تحملم رو از

جلوی چشمهام رو گرفت. یقهش رو گرفتم و اولين دست دادم. خشم و نفرت 

 مشتم توی صورتش خوابيد و صدای

آخگفتن و کمکخواستنش بلند شد که در اتاق باز شد و دو نفر بازوهام رو گرفتن. 

 هنوز هم آتيش خشمم شعلهور

 .بود و آروم نشده بودم. باید چنين آدم منفوری رو انقدر ميزدم تا ميمرد

 .ه صدای هستی خشکم کردبهسمتش هجوم بردم ک

 !نه احسان صبر کن -

 .بازوم رو از دستهای آریا و خدمتکار بيرون کشيدم و به هستی زل زدم

با اون کفشهای پاشنهبلند مشکيرنگش چند قدم نزدیک شد و درست روبهروم 

 .ایستاد

 :بهسمت آقای صالحی برگشت و گفت

 !من ميدونم برادرزادههاتون کجان -

با تعجب بهش زل زده بودیم. باالخره از شک بيرون اومدم و با  همه ناباورانه و

 :التماس گفتم

 چی ميگی هستی؟ تو از کجا خبر داری؟ -

 :با بغض گفت

 .همهچيز رو توضيح ميدم -

 :به آقای صالحی نگاه کرد و گفت

 !ولی باید قول بدید که شکایتتون رو پس بگيرین -

پيراهنش رو صاف کرد و روی آقای صالحی کرواتش رو درست کرد و یقهی 

 صندلی نشست. ليوان آب روی ميز رو
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 :الجرعه سر کشيد و گفت

 این هم بازی جدیدتونه؟ -

 :رو به آریا گفت

 !زنگ بزن از حراست بيان این وحشی رو جمع کنن -

 .آتيش خشمم دوباره زبونه کشيد و بهسمتش هجوم بردم که هستی جلوم ایستاد

 !ه با این کارا چيزی حل نميشهبس کن احسان! باور کن ک -

 :روی ميز آقای صالحی خم شد و گفت

من واقعاً ميدونم که جای برادرزادههاتون کجاست و ميدونم که با گفتن این  -

 حرفم ممکنه زندگيم نابود بشه؛ اما

 !فعالً تنها چيزی که برام مهمه اینه که مبينا صحيح و سالم برگرده

 .به هستی نگاه کرد آقای صالحی توی فکر فرو رفت و
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 از کجا مطمئن باشم راست ميگی؟ -

 .ميتونم شناسنامههای قبليشون رو براتون بيارم -

 .کنار هستی ایستادم و با ناباوری بهش زل زدم

 قضيه چيه؟ -

نگاهش رو ازم دزدید و به روبهروش خيره شد. دستی به روسریش کشيد و 

 :گفت

م. وقتی شکایت رو پس گرفتيد و بقيهی کارا رو من شناسنامهها رو براتون ميار -

 انجام دادید اونوقت جای
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 .برادرزادههاتون رو بهتون ميگم

 :آقای صالحی بالحن مخصوص به خودش گفت

چطور باید حرفت رو باور کنم؟ همين چنددقيقهی پيش پسرخالهت مثل یه  -

 سگ وحشی بهم حمله کرد. شاید

 !این داستانا رو سر هم ميکنیواسه اینکه نندازمش هلفتونی داری 

خشمگين شدم.رگ گردنم رو بهوضوح حس ميکردم که هر لحظه ممکنه بترکه؛ 

 اما قبل از اینکه بخوام سمتش

 :هجوم ببرم، هستی با دست روی ميز کوبيد و گفت

این آدمی که ميبينی اینجا ایستاده دیگه چيزی واسه ازدستدادن نداره! چون زن  -

 یه و بچهش االن تو چنگ

ازخدابيخبر دیگهست و خودش هم داره با تویی که فقط به منفعت خودت فکر 

 .ميکنی دعوا ميکنه

دروغی ندارم که بهت بگم! هميناالن هم اگه بخوای ميتونم ببرم تا برادرزادههات 

 رو ببينی؛ ولی قبلش اون

 .برگههای کوفتی رو امضا کن

 :گفتآقای صالحی بين من و هستی چشم چرخوند و دوباره 

 اگه بعد از اینکه اون برگهها رو امضا کردم بفهمم بهم دروغ گفتيد چی؟ -

 :هستی خشمگين شد و با صدای نسبتا بلندی داد زد

 !سفم برای شوهرم که تو عموشیٔ  متا -

همه تو شوک حرف هستی بودیم. من زودتر سمتش رفتم و با بهت نگاهش 

 .کردم

 ...هستی... مهيار -
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 .از اتاق خارج شد هستی سر تکون داد و

 :آقای صالحی ناباور بهسمتم اومد و گفت

 شوهرش؟ یعنی چی این بازیا؟ -

 :با خشم بهش چشم دوختم و گفتم

همهچيز از نظر شما یه بازیه؛ اما این بازی داره زندگی من و اون رو به هم  -

 !ميریزه
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 .از اتاقش خارج شدم و سمت اتاق هستی قدم تند کردم

*** 

 مبينا

دوباره صدای قدمهایی که نزدیک ميشدن، دوباره حس ترس، دوباره هجوم سرما، 

 دوباره صدازدن خدا و دوباره

 .چشمهای ترسناکی که بهم خيره شدن

امروز آخرین مهلت شوهرته. خيلی مشتاقم که بعد از اینهمه وقتی که خودم رو  -

 .کنترل کردم، مزهت رو بچشم

شت رو تا عمق وجودم آورد. حس ترس صدای خندهی چندشآورش، ترس و وح

 به تنم هجوم آورد. تا جای ممکن

توی خودم جمع شدم و اشکهای حاصل از حس ضعيفبودن رو روی گونههام 

 چکوندم. فقط خدا بود که صداش

ميکردم. خدایا کمکم کن! نذار پاکی و حيام رو از دست بدم! خدایا اجازه نده 
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 دست اون حرومزادهها بهم بخوره،

 !ا خودت کمکم کنخدای

دستش سمت گونهم اومد که با تموم خشمی که توی وجودم بود بهش خيره 

 شدم. دیگه اشک نریختم، دیگه حس

التماسی توی چهرهم نبود؛ همهش خشم بود و نفرت، همهش حس انتقامی بود که 

 توی وجودم چنگ ميانداخت،

 !همهش حس چندشی بود که بهش داشتم

 .ن به چشمهای پر از نفرتم خيره بوددستش رو عقب کشيد و همچنا

 !آخرین باری که یه زن اینجوری بهم نگاه کرد اتفاق خوبی براش نيفتاد -

دستمال دور دهنم رو باز کرد که بهمحض آزادشدن دهنم، نفس عميقی کشيدم و 

 :گفتم

 چرا دست از سرم برنميداری؟ به چی ميخوای برسی؟ -

 !به چيزی که شوهرت باید بهمون بده -

انقدر عاجز و ناتوانين که خودتون نميتونين چيزی رو به دست بيارین و منتظر  -

 !معجزه از کس دیگهاین

خندهی هيستریکش قطع نميشد. سرم رو سمت دیگهای چرخوندم تا نگاهم به 

 .قيافهی پر از ذلتش نخوره

 .چونهم رو توی دست گرفت و سمت خودش چرخوند

ادم تا دستش بهم نخوره و چونهم از بهزور سرم رو چپ و راست تکون ميد

 دستش آزاد بشه؛ اما زورش در برابر منی

که چهار روزه اینجا توی یه سالن بزرگ، روبهروی دیوار بزرگی که در روز فقط 

 سه ساعت آفتاب رو ميبينم که
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مستقيم به چشمهام برخورد ميکنه و بعد از اون ميتونم منتظر یه وعده غذای 

 ام ميارن باشمسرد و بدمزهای که بر

 .تا حداقل با گرسنگی از پا نيفتم، خيلی بيشتر بود

چونهم محکم توی دستش نگه داشته شده بود و چشمهای غرق در هوسش به 

 .چشمهای غرق در نفرتم خيره بود

 !خيلی مشتاقم که شوهرت فقط چندثانيه دیر برسه! خيلی -
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هم از  ی! حتی اون حيوون کثيفتو یه حيوون کثيفی! چيزی بيشتر از این نيست -

 ...تو بهتره! تو یه آدم پستی که

 ميدونی با این کارا بيشتر دلم ميخواد بهت نزدیک بشم؟ -

 .خفهخون گرفتم و آب گلوم رو بهزور پایين دادم

 .بدنت سرده! ميگم برات پتو بيارن -

ه با ک با چشم رفتنش رو دنبال کردم تا جایی که از دیدم محو شد و اونموقع بود

 ضجه و ناله اشک ریختم؛ مثل

 .موجود ضعيفی که از دستش هيچکاری بهجز دعا و اميد برنمياد

*** 

 احسان

شناسنامهها رو روی ميز گذاشت و با حـ*ـلقهی اشکی که توی چشمهاش 

 :مشخص بود گفت

مهيار همسرم و خواهرش ماهک، برادرزادههاتون هستن؛ این هم  -
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 .شناسنامههاشون

شناسنامهها رو برداشت و با چشم صفحهی اول رو بررسی کرد و با  آقای صالحی

 حسی مثل شوکهشدن

 :شناسنامهی دیگه رو هم چک کرد و گفت

 چطور ممکنه؟ اونا االن ایرانن؟ -

 :هستی سر تکون داد و گفت

 !برگهها رو امضا کنين -

 !باید ببينمشون، باید تست دی.ان.ای بگيریم تا مشخص بشه -

 .و خشم و عصبانيت به وجودم چنگ انداخت پاهام سست شد

آخه تو چطور آدمی هستی؟ تست دی.ان.ای یه ماه طول ميکشه لعنتی! من  -

 فقط امروز رو وقت دارم تا نجاتشون

 .بدم

 .من نميتونم بيگدار به آب بزنم -

 :هستی شناسنامهها رو از روی ميز برداشت و گفت

 .احسان دنبال راه دیگهای باش -

بهش چشم دوختم. همهی وجودم التماس شده بود. فقط ميخواستم که  با التماس

 مبينا نجات پيدا کنه؛ از چه راهی

 .و چهجوری هم برام مهم نبود

تو رو به خدا قسمتون ميدم، تو رو بهجون عزیزترین کس زندگيتون قسم ميدم!  -

 اون برگه رو امضا کنين، خواهش

 !جلوی چشمم نابود بشهميکنم، التماستون ميکنم؛ نذارین زندگيم 
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نميدونم کی اشکهام روی گونههام چکيده بود و کی انقدر ضعيف شده بودم که 

 تمام تنم پر از التماس و خواهش

 !بود

 .نگاه آقای صالحی روی صورتم موند و با بهت نگاهم کرد

 :از روی صندلی بلند شد و روبهروی پنجره ایستاد و گفت

نم همتيان رو باید ببينم. باید خودم شخصاً باهاش بسيار خب! اول شوهر خا -

 صحبت کنم. بعد از اون تصميم

 .ميگيرم که اون برگه رو امضا کنم یا نه

 ...اما -

 .دستش رو باال آورد؛ یعنی اینکه دیگه حرفی نباشه

 .به چهرهی پر از نگرانی هستی چشم دوختم

 .دم باهاش صحبت ميکنمنگران نباش! اجازه نميدم زندگی تو به هم بریزه. خو -

لبخند تلخ هستی آتيش به جونم انداخت و دودل شدم بين نجات زندگی مبينا و 

 !هستی

*** 

همهچيز رو آماده کرده بودم. خونه، وکالتنامه و حاال فقط مونده بود برگهی 

 شکایتنامهای که باید صالحی امضا

ه مرگ بود ک ميکرد. صدای تيکتاک ساعت روی مغزم رژه ميرفت و برام ناقوس

 هر لحظه من رو به مرگ

 .نزدیکتر ميکرد

 !چهار ساعت دیگه بيشتر وقت نداشتم؛ فقط چهار ساعت
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توی کافيشاپ شرکت نشسته بودیم. من، آقای صالحی و آریا که با التماس به 

 ساعتش چشم دوخته بود. انگار

د تا بومنتظر بود، منتظر چيزی که سالها فکر ميکرد وجود نداره و حاال منتظر 

 اتفاق بيفته! خونسردتر از همهی ما

آقای صالحی بود که با خونسردی تمام دمنوش نعنایی مخصوص خودش رو به 

 لبهاش نزدیک ميکرد. با پا روی

زمين ضرب گرفته بودم تا از استرسم کم بشه. چرا این لحظهها زودتر 

 نميگذشتن؟! چرا من رو راحت نميذارن؟ یا

برگردم. نميخوام توی این لحظه باشم. انتظار بدترین  بگذرید یا بذارید به عقب

 چيزی بوده که تابهحال تجربهش

کردم؛ انتظار برای بهترشدن زندگيم، انتظار برای رسيدن به عشقم، انتظار برای 

 آرامشی بيانتها و حاال این لحظات

 !نميگذرن، از بين نميرن و چقدر ادامه پيدا کردن

داختم. دیگه تحملم رو از دست دادم و از جا بلند نگاه دیگهای به ساعت مچيم ان

 شدم که چشمهای آقای صالحی و

 :آریا روی من خيره موند. کالفه سری تکون دادم و گفتم

 دیگه نميتونم! خيلی دیر نکردن؟ -

 :آقای صالحی پوزخندی زد و گفت
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 !اگه سر کار نباشيم -
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 :آریا اعتراض کرد

 بياعتماد باشين؟ پدر! چطور ميتونين اینقدر -

یادت رفته بچهجون؟ رفيق سيسالهم بهم خــ ـيانـت کرد! کسی که هميشه  -

 فکر ميکردم توی سختترین

 .شرایط ميتونم بهش تکيه کنم

 .و کسی که چهرهی واقعی اون رو بهتون نشون داد خانم همتيان بود -

 !ولی دليلی نيست که به اون اعتماد کنم -

 :فتمخيره بهش نگاه کردم و گ

فکر نميکنم زندگی بقيه براتون اهميتی داشته باشه! چون فقط منافع خودتون رو  -

 .ميبينين

کاری که هر پدری انجام ميده! تو ميخوای همسر و بچهت رو نجات بدی و من  -

 هم ميخوام به پسرم کمک

 .کنم تا این شرکت رو برای خودش نگه داره

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .جون خونواده منه، نه شرکتی که ممکنه از دست برهاما االن بحث سر  -

 !تو متوجه نيستی پسر -

 !شما هم متوجه نيستيد جناب صالحی -

اون مرد، آدم خطرناکيه. ممکنه بعد از اینکه بياد ایران انتقامش رو از من و  -

 پسرم بگيره! هيچ ضمانتی برایجون

 .پسر من هست؟ معلومه که نيست

 .قطع کرد صدای هستی صحبتمون رو

با لبخند بهسمت هستی برگشتم؛ اما ندیدن مهيار زود لبخند رو از روی لبهام 
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 .برچيد

 !هستی -

 :سرش رو پایين انداخت و گفت

 ...متأسفم اما -

با حرص و خشم فکم رو روی هم سایيدم و از کنار هستی گذشتم. به ساعتی که 

 عقربهش روی دو بود و بهم دهن

اید یه کاری ميکردم. باید خودم و زندگيم رو نجات کجی ميکرد خيره بودم. ب

 ميدادم، باید کاری رو که درسته

 .انجام ميدادم

از ساختمون شرکت بيرون زدم و گوشيم رو بيرون کشيدم؛ دستم سمت شمارهی 

 .مهيار رفت و بيمعطلی زنگ زدم

 .چندتا بوق خورد تا باالخره جواب داد
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 باید همدیگه رو ببينيم -

 ن همهی حرفام رو به هستی زدمم -

 .طرف حساب من هستی نيست. ميخوام مرد و مردونه حرف بزنيم -

 .از حرفای تکراری خوشم نمياد -

 .من هم از کسایی که واسطه ميفرستن خوشم نمياد. اهل بازی رودرروئم -

 پس چرا بهم زنگ زدی؟ -

 .چون ميدونم تو هم از این بازیا خوشت نمياد -
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 :و گفت کمی مکث کرد

 .آدرس شرکت رو ميفرستم برات -

 .زود خودم رو ميرسونم -

گوشی رو قطع کردم و داخل جيب کتم گذاشتم. سوار ماشين بابا که قرار بود این 

 چند روز دستم باشه شدم. حاال

اگه ماشين خودم بود سه سوته ميرسيدم؛ اما با این ابوقراضه بعيد ميدونم بشه 

 !تند رفت

ی که از خودم سراغ داشتم رانندگی کردم و نيم ساعت بعد با بيشترین سرعت

 .جلوی شرکتش بودم

وارد شرکت شدم و گفتم که با آقای الياسی کار دارم و دفترش رو بهم نشون 

 دادن. با چند تقه به در و بفرمایيدش

 .وارد شدم

 .سالم -

 .سالم، خوش اومدی! بيا بشين -

 .روی تک مبل روبهروی ميزش نشستم

 ميخوری بگم بيارن؟ چيزی -

 .نه وقتش رو دارم، نه واسهی خوردن چيزی اومدم -

 .باشه -

خونسردی بيش از اندازهش روی مخم بود؛ اما تمام توانم رو به کار بـرده بودم 

 که از کوره در نرم و حداقل یه امروز

 .رو آروم باشم تا همهچيز تموم بشه

 ...مهيار من کامالً درک ميکنم که -
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 .ردم حرفای تکراری قرار نيست بشنومفکر ميک -

 .ميدونی که االن تو چه وضعيتيم -

 فکر کردی وضعيت من بهتره؟ -
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 .زن و بچهی تو رو گروگان نگرفتن -

اما اعتمادم رو ازم گرفتن! خيلی بده بدونی همسرت، عشقت، کسی که حاضری  -

 واسهش جون بدی به همين

کنه! اون هم پيش کی؟ کسی که ازش  راحتی بزرگترین راز زندگيت رو فاش

 متنفرم! کسی که باعث مرگ مادرم

 .و ناقصشدن خواهرم شد. کسی که فقط واسهم یه دشمنه

 .هستی تو این موضوع هيچ تقصيری نداره -

آره اون تقصيری نداره. این منم که مقصرم! که بعد از اینهمه مدت زن خودم  -

 رو نشناخته بودم. فکر ميکردم

رو دوست داره؛ اون هم واسهم جون ميده! اما خيلی راحت من رو  اون هم من

 فروخت. راحتتر از چيزی که فکرش

 .رو بکنی

 .مهيار اون مجبور بود؛ پای جون و ابروی مبينا در ميونه -

 پس من چی؟ یه لحظه هم به من فکر نکرد؟ -

 دشمبينا چی؟ اگه ناموس خودت رو هم اونجوری گروگان گرفته بودن و تهدی -

 ميکردن تو دست روی دست
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 ميذاشتی؟

 .نه؛ ولی از اعتماد همسرم هم مایه نميذاشتم -

 ...مهيار -

ببين احسان! من دیگه نه با تو و نه با هستی هيچ کاری ندارم! اون به راحتی  -

 خودش رو بهم نشون داد. حاال هم

 .پاشو برو؛ من کاری نميتونم برات انجام بدم

 .کنارش ایستادماز روی مبل بلند شدم و 

تو رو به خدا قسم ميدم! مهيار فقط بيا پيش صالحی و بهش بگو که واقعاً  -

 برادرزادهشی! تا عمر دارم لطفت رو

فراموش نميکنم! تو رو بهجون هر کس که دوست داری نذار زندگيم رو ازم 

 !بگيرن

 :نگاهش رو ازم دزدید که داد زدم

قت ميميری! اگه تو وضعيت من بودی د لعنتی تو هم عاشقی! تو هم واسه عش -

 چيکار ميکردی؟ بگو من هم

همون کار رو بکنم، بگو من هم همون راه رو برم. دارم ميميرم از بس به هر دری 

 ميزنم بستهست. دیگه خسته

 .شدم، نميتونم، کم آوردم

روی مبل نشستم و با صدا گریه ميکردم. واقعاً کم آورده بودم؛ دیگه به ته خط 

 ودم، همهچيز واسهم تيره ورسيده ب

تار شده بود. برای لحظهای دستم روی قلبم رفت و فقط خدا رو صدا زدم؛ با تموم 

 وجودم صداش زدم. تموم

لحظههایی رو که مبينا نماز ميخوند و من کنار سجادهش مينشستم و به چهرهی 
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 معصومش خيره ميموندم به یاد

 !سم، به معصوميتش رحم کنآوردم. خدایا ازم نگيرش! خدایا به بزرگيت ق
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 .دستی روی شونهم نشست و ليوان آب رو بهسمتم گرفت

 .یهکم آب بخور -

 .ليوان آب رو گرفتم و سر کشيدم

ليوان رو روی ميز گذاشتم و به چهرهش نگاه کردم. حالش بهتر از من نبود. 

 مشخص بود که براش خيلی سخت

 .حی گفتهبوده وقتی فهميده هستی همهچيز رو به صال

ميدونم برات چقدر سخت بوده؛ اما ازت ميخوام درکش کنی. همهی راهها رو  -

 امتحان کردم، چارهی دیگهای

واسهم باقی نمونده بود. ميشه گفت تو آخرین راهی بودی که باقی مونده بود و 

 هستی واسه جون مبينا به زبون

 .آورد

 .نگاهش رو پایين انداخت و با کفش به زمين ضربه زد

دوستش دارم! هنوز هم عاشقشم اما... اما دیگه اعتمادی بينمون نيست! دیگه  -

 ...نميتونم مثل قبل

 .خودت رو بذار جاش. تو هم اگه بودی واسه خواهرت هر کاری ميکردی -

 .نگاهش رو به چشمهام دوخت

 .دلم براش تنگ شده! از دیشب ندیدمش -
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 ميشه ازت خواهش کنم باهام بيای شرکت؟ -

 ...ساناح -

 .فقط باهام بيا! نذار بشکنم؛ نذار یه ذره اميدی که واسهم مونده از بين بره -

سری تکون داد و لبخند شيرینی از جنس بهترین حسهای دنيا روی لبهام نقش 

 .بست

*** 

 !خب االن دیگه من رو دیدی! حاال اون برگه رو امضا کن بذار احسان بره -

 .بشين! باید صحبت کنيم -

 .نيستم به حرفت گوش بدم مجبور -

من که باورم نميشه تو پسر اون پدر باشی! اون خيلی سربهراه بود، تو روی  -

 .بزرگترش هم اینجوری نميایستاد

مهيار کنترلش رو از دست داد و روی ميز خم شد؛ سرش رو روبهروی صالحی 

 برد و با فکی قفلشده و چشمهایی

 :بهخوننشسته غرید

پدرم یه عمر کنار تو و اون پدر ازخودراضيش زندگی کرده من هم باورم نميشه  -

 باشه! هرچند معلوم نيست دليل

 !مرگش چی بوده. شاید تو به کشتنش دادی تا ارثيهش رو باال بکشی

 :آریا فریاد زد
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خفه شو! بهت اجازه نميدم بيشتر از این به پدرم توهين کنی. اون اگه دنبال تو  -
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 ده کهبود فقط واسه این بو

 .ميخواسته سهمت رو از ارثيهای که حقته بده! ولی مثل اینکه لياقتش رو نداری

 :مهيار پوزخندی زد و گفت

اون روزایی که پدرت ميخواست مادرم رو ازمون جدا کنه کجا بودی؟ اون  -

 روزایی که مادرم رو از دست دادم و

فکر دادن  ماهک روزبهروز جلوی چشمم آب ميشد کجا بودین؟ چرا زودتر به

 حقمون نيفتادین؟ خيلی دیر نکردی

 جناب صالحی؟

آقای صالحی از فرط ناراحتی و یا عصبانيت قرمز شده بود؛ گرهی کرواتش رو 

 کمی شل کرد و از توی جيب کتش

قرصی بيرون آورد و زیر زبونش گذاشت. مهيار کمی عقب رفت و کنار هستی که 

 تا حاال ساکت و مغموم ایستاده

 .مه خيره نگاه ميکرد، ایستادبود و به ه

نگاهی کوتاه بينشون ردوبدل شد. هستی دست برد و یقهی مهيار رو صاف کرد و 

 مهيار دستهای هستی رو از

روی شونهش دور کرد. دیدن حس نااميدی و ترس هستی تا عمق وجودم رسوخ 

 کرد و تنها خودم رو مقصر این

 .جریانها ميدونستم

م و با پا به زمين ضربه ميزدم و به عقربههای کالفه دستی توی موهام کشيد

 ساعت التماس ميکردم تا اینقدر با

 .عجله به دنبال هم نرن

 :آقای صالحی نگاهی به مهيار انداخت و گفت
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 .باید باهم تنها صحبت کنيم -

 :هستی اعتراض کرد

 ...آقای صالحی -

 :مهيار ميون حرفش پرید

 .باشه -

 .ره شدیم و کمکم ازشون فاصله گرفتيمهمه به آقای صالحی و مهيار خي

هستی کنارم ایستاده بود و آریا به ستون کناری تکيه داده بود. سيگاری از جيب 

 کتش بيرون آورد و بين لبهاش

گذاشت که هستی یادآوری کرد که داخل شرکتيم و آریا با حرص سيگار رو از 

 .لبهاش جدا کرد و زیر پا له کرد

ربههای ساعت دست از شکنجهم برنميداشتن و زمان وحشتناک ميگذشت؛ عق

 دقيقهها برام زجرآور بودن. تموم

روزهای گذشته رو مثل فيلم سينمایی جلوی چشمهام ميدیدم؛ از زمان بچگيهایی 

 که به یاد ميآوردم تا دوران

کودکی و زمان نوجوانی و شروع عشقم، زمان فراق کشيدن، نامههای عاشقونهای 

 سيدن،که هيچوقت به مقصد نر

هدیههایی که هيچوقت به دستش نرسيد، تعقيبهایی که هيچوقت متوجه نشد، 

 کتکهایی که بهخاطرش خوردم و
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هيچوقت متوجه نشد، دعواهایی که بهخاطرش انجام دادم تا کسی نگاه چپ بهش 
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 نندازه و زمانی که فهميدم عاشق

 ...شده

آدم دیگهای، آدمی که دیگه از اون روز دیگه خودم نبودم؛ تبدیل شده بودم به 

 .خودش نبود

و این آدم هر روز بزرگتر ميشد با قلبی که دیگه وجود نداشت و ذهنی که فقط 

 یه چيز رو ميخواست! رسيدن به

اون و زمان گذشت و تقدیر باعث شد تا با زنی زندگی کنم که هيچ حسی بهش 

 ندارم! هيچ عالقهای بهش نداشته

 !وست صميمی اون بود ازش متنفر باشمباشم و حتی بهخاطر اینکه د

اما هيچچيز اونطوری که ما فکر ميکنيم پيش نميره؛ هيچوقت زندگی با صداقت با 

 ما رفتار نميکنه! زمان زیادی

گذشت تا فهميدم کسی که کنارش زندگی ميکنم؛ بهترین آدميه که روی این 

 کرهی خاکی وجود داشته و یا

یدم! مهربونيهاش، صداقتش، اعتمادش، حداقل بهترین آدميه که تو عمرم د

 ایمانش، زیبایيش، همه و همه باعث

شده بود که به خودم بيام و بگم احسان! بعد از اینهمه زجری که کشيدی و 

 غصههایی که خوردی نفهميدی به در

بستهای در ميزدی که پشتش خالی بود و کسی منتظر تو نبود. حاال کسی در به 

 نه تاروی تو باز کرده که ميتو

آخر زندگيت کنارت باشه! با عشق تو رو بپرسته و برات چيزی کم نذاره. اون 

 آرامشی که دنبالش بودی اینجاست،

 .درون این آدم
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شد تموم وجودم، همهی قلبم رو واسه خودش کرد، بچهای از جنس من و خودش 

 توی شکمش پرورش داد و حاال

 .توی دردسر افتاده که تازه معنی زندگی خوب رو ميفهميدم بهخاطر من

کالفه شده بودم. اکسيژن برام کم بود و نفسم به شماره افتاده بود. گرهی کرواتم 

 رو کمی شلتر کردم و به ميزی

 .که مهيار و آقای صالحی پشتش نشسته بودن با التماس خيره شده بودم

نميدونم چقدر گذشت و تو این مدت، زمان چطور سپری شد که مهيار از پشت 

 ند شد و بهسمتمون اومد. بهمميز بل

 .خيره نگاه ميکرد و من مستقيم به چشمهاش با التماس نگاه ميکردم

 :برگهی داخل دستش رو روبهروم گرفت و گفت

 .زودتر برو تا دیر نشده -

حس شوق و ناباوری تموم وجودم رو گرفته بود. از خوشحالی سر از پا نميشناختم. 

 محکم و مردونه دست مهيار رو

 :م و با تموم احساس خوبی که داشتم توی بـغـ*ـلم گرفتمش و گفتمفشرد

 .خيلی آقایی -

به هستی و آریا نگاه گذرایی انداختم و با لبخند پيروزمندانهای از شرکت بيرون 

 زدم. ساعتم رو چک کردم و با

 .بيشترین سرعتی که از خودم سراغ داشتم سر قرار رفتم

*** 
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 مبينا

 :زرگی داشت دستهام رو باز کرد و با صدای کلفتش غریدمردی که هيکل ب

 .راه بيفت -

 :متعجب نگاهش کردم که بلندتر فریاد زد

 !مگه کری؟ -

بهزور پاهام رو که مثل چوب خشک شده بودن جمع کردم و سعی کردم بایستم؛ 

 اما پاهام حسابی خواب رفته بودن

تم نلنگان قدم برميداشو حس سوزنسوزنشدنشون تا مغز استخوونم ميرفت. لنگا

 :که گفت

 فکر فرار به سرت بزنه خودت ميدونی که چه بالیی سرت مياد؟ -

 :با پوزخندی گوشهی لبم نگاهش کردم که دوباره گفت

 !زودباش -

سعی کردم قدمهام رو بهتر بردارم؛ اما پاهام واقعاً یاری نميکرد. خيلی دوست 

 داشتم بپرسم کجا داریم ميریم؛ اما

 .لوی دهنم بسته بودهمچنان ج

 .ایستادم که برگشت و بهم خيره موند

 چرا وایسادی؟ -

 :سعی کردم با دهن بسته بگم

 کجا داریم ميریم؟ -

 :دستمال رو از دهنم جدا کرد که دوباره گفتم

 کجا من رو ميبری؟ -

 .فوضوليش به تو نيومده. راه بيفت -
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 .همونجا ایستادم که عصبی شد و بازوم رو گرفت

 .ميگم راه بيفت بهت -

 .باید بدونم من رو کجا ميبرین -

 ميبریم که بکشيمت. واسه تو چه فرقی ميکنه؟ -

 :چپچپ نگاهش کردم که گفت

 .امروز شاید بتونی برگردی خونه! البته اگه شانس بياری -

بازوم رو بيشتر فشار داد و رو به جلو هل داد که چند قدمی جلو پرت شدم و 

 .آروم قدم برداشتم
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از سالن بزرگ که خارج شدیم نور خورشيد چشمهام رو اذیت ميکرد. دستم رو 

 جلوی نور آفتاب گرفتم تا چشمم

 .بهش عادت کنه

داشتم محوطهی بيرون رو از نظر ميگذروندم که بالفاصله پارچهای روی سرم 

 کشيده شد و صدای اعتراضم شنيده

 :شد

 .چيکار ميکنيد؟ دارم خفه ميشم -

به دادوفریادم سرم پایين گرفته شد و انگار که سوار ماشين ميشدم. بی توجه 

 دستهام رو از پشت بستن و سرم

 .پایين نگه داشته شد و درد تو ناحيهی گردنم رو تا عمق وجود حس کردم

نميدونم چه مدت گذشت تا باالخره فشار دستش کم شد و تونستم سرم رو باال 
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 بگيرم. از درد حـ*ـلقهی اشک

مهام جمع شده بود. فقط ميخواستم که زودتر تموم بشه این زجر، این توی چش

 .کابوس وحشتناک

 .از ماشين پيادهم کردن و پارچهی روی سرم رو برداشتن

 .چشمهام رو چندبار بازوبسته کردم تا بتونم بهخوبی روبهروم رو ببينم

 .دو مرد هيکلی روبهروم نميذاشتن که بهخوبی جلوم رو ببينم

می اینطرف و اونطرف کشيدم و قددرازی کردم تا مرد کتوشلواری رو خودم رو ک

 که به نظر رئيسشون مياومد

دیدم و بعد از اون ماشينی که ایستاد و احسان از اون پياده شد. ناخودآگاه با تموم 

 :وجودم فریاد زدم

 !احسان -

 ندو مرد روبهرو بهسمتم برگشتن و دو مردی که ظاهراً پشت سرم ایستاده بود

 .بازوهام رو گرفتن

 .ميخواستم با تموم وجود دوباره اسمش رو فریاد بزنم و ازش کمک بخوام

 .سعی ميکرد که خودش رو بهم نزدیک کنه؛ اما بهش اجازه نميدادن

 !مبينا! حالت خوبه؟ نگران نباش عزیزم. خيلی زود تموم ميشه. قول ميدم -

 :اشک چشمهام سرازیر شد و با التماس گفتم

 .رو خدا ميخوام بيام پيشتتو  -

مرد کتوشلواری اشارهای کرد و دو مرد روبهروم کنار رفتن. حاال ميتونستم 

 احسان رو بهدرستی ببينم. چقدر

چهرهش ناراحت بود، چقدر غم داشت. ریشهاش در اومده بودن و موهاش 

 نامرتب بودند. لباسهاش پر از چروک
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ش خبری نبود. با ناباوری بودن و از اون احسان هميشه خوشتيپ و خوشپو

 نگاهش کردم. چه بالیی سر خودت

 !آوردی؟

 .دستهاش رو از پشت محکم گرفته بودن و اجازه نميدادن جلوتر بياد
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نگاهش ثانيهای هم از من جدا نميشد. نگاهش پر از التماس و خواهش بود. پر از 

 تمنا بود و نگاه من هم کمتر از

 .اون نبود

و احسان فاصله انداخت و روبهروی من ایستاد. نگاهم رنگ  مرد بين نگاه من

 نفرت گرفت و بهش خيره شد؛ اما

چشمهای اون پر از حس خشونت و تحقير بود. انگار که لـ*ـذت ميبرد از این 

 حس از تحقيرکردن دیگران و به

 .زانو نشستنشون

 :رو به احسان گفت

 حتماً زنت رو خيلی دوست داری نه؟ -

 :انداخت و دوباره گفتنگاهی به من 

 بهخصوص از قيافهش خيلی خوشت مياد. مگه نه؟ -

 .احسان با نفرت و خشم بهش زل زده بود

 .من هم ازش خوشم اومده. صورت جذابی داره -

 :احسان نتونست بيش از این تحمل کنه و با عصبانيت گفت
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 !خفه شو مرتيکه -

د و چند قدمی بهم صدای قهقههی بلندش با صدای پر از خشم احسان یکی ش

 نزدیک شد. دستش رو روی صورتم

 :کشيد که سرم رو عقب کشيدم و فریاد احسان بلند شد

 .بهش دست نزن عوضی! ولش کن. اگه مردی بيا مردونه حلش کنيم -

صورتم بهشدت بهسمت دیگهای پرت شد و طعم بد خون توی دهنم پخش شد. 

 ناباور بهش خيره شدم و بعد از اون

 .ا التماس چشم دوختمبه احسان ب

 .احسان شوکه شده بود و بيحرکت بهم نگاه ميکرد

 :مرد به احسان نگاه کرد و گفت

 .این بهخاطر اینکه با پليسا تبانی کرده بودی و خواستی زرنگبازی دربياری -

مشت دیگهش توی صورتم خورد و صدای فریادم بلند شد. درد توی تمام 

 يحسصورتم پيچيده بود و فکم از درد ب

شده بود. فقط صدای احسان رو ميشنيدم که فریاد ميزد و ازش ميخواست دست 

 .نگه داره

با تموم وجود سعی ميکرد خودش رو از دستهای اون دو مرد هيکلی نجات بده؛ 

 اما بيفایدهتر از این حرفها بود

 .و فقط به نفسنفس افتاده بود

 .زه به تنم ميانداختصدای فریادش توی مغزم ميپيچيد و صدای التماسهاش لر

 :مرد گفت
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این هم بهخاطر اینکه فکر کردی خيلی بچهزرنگی. حاال ميفهمی که اینجا  -

 کجاست و من کيم. پس اگه شانس

بياری و همهی کارایی رو که بهت گفتيم موبهمو انجام داده باشی، باید بگم که 

 خيلی خوششانسی؛ چون ميتونی

 .کنیدستش رو بگيری و گورت رو گم 

 :پوزخندی گوشه لبش نشست و مشتش رو توی دستش گرفت و گفت

اما اگه من خوششانس باشم و حتی یه دونه از کارایی رو که گفتم انجام نداده  -

 باشی، اونوقت از اونجایی که از

خوششانسيش خيلی ازش خوشم اومده، اجازه نميدم بقيهشون بهش دست بزنن؛ 

 ميشه سوگولی خودم، فقط واسه

 .م باشهخود

 :صدای فریاد احسان گوشم رو کر کرد

 .تو غلط ميکنی. گفتم ولش کن عوضی. دست نجست رو بکش کنار -

حس ترس رو تا عمق وجودم حس کردم؛ ترس ازدستدادن احسان؛ ترس 

 ازدستدادن زندگيم، ترس ازدستدادن

 .نجابتم

هم صدای فریادهای عصبی احسان، لبخند اون مرد رو بيشتر و چشمهاش رو ب

 خيرهتر ميکرد. اشکهام به پهنای

صورتم روی گونههام ميچکيدن و فقط خدا رو صدا ميزدم تا هرچه زودتر این 

 .زمان لعنتی بگذره

 :مرد رو بهسمت آدمهاش گفت
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 .ولش کنين تا بره مدارک رو بياره -

دو مرد هيکلی با تردید دستشون رو از بازوی احسان رها کردن و احسان با 

 و آزاد کرد و همونجورلجاجت دستش ر

 :که نفسنفس ميزد گفت

وقتی این بازی تموم بشه، قسم ميخورم هر جای این دنيا که باشی پيدات ميکنم  -

 .و زندهت نميذارم

 :مرد پوزخندی زد و گفت

 .بهتره فعالً کاری رو که گفتم انجام بدی -

ن ااحسان بهسمت ماشين رفت و کيفش رو با خودش آورد. دو مرد بهسمت احس

 رفتن و کيف رو ازش گرفتن و به

 .دست مرد کتوشلواری دادن

مرد در کيف رو باز کرد و برگهها رو بيرون آورد. اول سند خونه رو از داخل 

 کيف بيرون آورد و اسم و آدرس رو نگاه

 :کرد و به دست مرد کنارش داد. سوئيچ ماشين رو هم بيرون آورد و گفت

 کجاست؟ -

 :احسان گفت

 .هم پارک شده، سندش هم داخل کيفهجلوی خون -
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حسابی گيج شده بودم؛ یعنی در ازای دزدیدن من ازش ماشين و خونه 

 ميخواستن؟ این دیگه چه جورشه؟
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 :با تعجب بهش نگاه ميکردم که برگهی دیگهای رو بيرون آورد و گفت

ليت خوبه! مثل اینکه کارای وکالت باطلشده رو هم انجام دادی. این هم از ب -

 ایران برای دو هفته دیگه. پس اون

 برگهی پسگرفتن شکایت کجاست؟

 :احسان پوزخندی زد و گفت

 .اول بذارین مبينا بره. اونوقت برگه رو بهتون ميدم -

 :مرد کيف رو به دست مرد کنار دستش داد و گفت

 .توی شرایطی نيستی که بخوای دستور بدی -

 .دیتو هم توی شرایطی نيستی که انجامش ن -

 .صدای قهقههش گوشم رو کر کرد

 .ميخوام بدونم اگه همين االن دستم به زنت بخوره چه غلطی ميخوای بکنی -

تو هم هيچ غلطی نميتونی بکنی؛ چون از باال دستور داری که فقط اون برگه رو  -

 از من بگيری و هيچ کار اضافی

 .دیگهای انجام ندی

باری پلک زد و بهسمت من قدم  تغيير چهرهی مرد رو بهوضوح ميدیدم. چند

 .برداشت

دستش رو روی شونهم گذاشت که از ترس به خودم لرزیدم. حتی توان 

 صداکردن و کمکخواستن از احسان رو هم

 .نداشتم. چشمهام بهش خيره بود و با التماس بهش نگاه ميکردم

 :فشار دستش رو بيشتر کرد که صدای آخم بلند شد و احسان سراسيمه گفت

 .ت رو بکشدست -

فشار دستش بيشتر شد و روی زانوهام خم شدم. روی زمين زانو زده بودم و 
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 اشک از گوشهی چشمهام پایين

 .ميچکيد

 .حاال مثل بچهی آدم برو اون برگه رو بيار -

بهت اعتماد ندارم. از کجا معلوم بعد از اینکه برگه رو بهت دادم سر قولت  -

 .بمونی

؟ گفتم که تو توی شرایطی نيستی که فعالً چيزی رو آره واقعاً! از کجا معلوم -

 درخواست کنی. کاری رو که بهت

 .ميگم فقط انجام بده

تو هم توی شرایطی نيستی که بخوای به زن من آسيبی برسونی. برات گرون  -

 !تموم ميشه

 .من هر کاری که بخوام انجام ميدم، کسی هم نميتونه جلوم رو بگيره -

 حتی آقای صحاف؟ -
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 :پوزخندی زد و گفت

همون آقای صحاف بهم دستور داده که اگه دست از پا خطا کنی یه تير توی  -

 .سرت خالص کنم

 :احسان با لجبازی تمام گفت

 .خيلهخب! کارت رو انجام بده، من رو بکش؛ اما قبلش بذار اون بره -

و دارم. بر خيلی مشتاقم که این کار رو بکنم؛ اما فعالً به اون برگه احتياج -

 .بيارش
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 .گفتم بذار بره -

قدمی عقب برداشت و بعد توی یه حرکت کتش رو درآورد و روی زمين انداخت 

 و با مشت توی شکم احسان کوبيد

و صدای جيغ و فریاد من به هوا رفت. دستهای احسان رو گرفته بودن و اون 

 .بيوقفه به شکمش مشت ميزد

بود بيشتر از هر چيزی من رو به وحشت  خونی که از کنارهی دهنش بيرون اومده

 .انداخت

 :با صدای بلند جيغ زدم

 !ولش کن عوضی -

 .اما انگار صدای من به گوشش نميرسيد و یا شاید نميخواست که بشنوه

صدای گریههام با صدای نالههای احسان گره خورده بود و تمام تنم بهجای 

 احسان درد ميکرد. با اشک و بغض و

 .ناتوانی روی زمين زانو زدم و با صدای بلند گریه کردم حسی از خستگی و

صدای نالههای احسان همچنان مياومد و تحمل دیدن صحنهی روبهروم رو 

 نداشتم. تمام توانم رو جمع کردم، از

روی زمين بلند شدم و بهسمتش دویدم. روبهروش ایستادم و مشتش بهجای 

 اینکه به احسان بخوره توی صورتم

 .مين شدمخورد و پخش ز

 .ضربهی این بارش ده برابر وقتی بود که هدفش خودم بودم

نگاههای ناباور مرد روی صورتم خيره موند و با خشم از اونجا دور شد. 

 حـ*ـلقههای دست از بازوی احسان جدا

شدن و بالفاصله روی زمين رها شد. بهسمتش رفتم و موهای ریختهشده روی 
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 .صورتش رو کنار زدم

 .بی عزیزدلم؟ یه چيزی بگواحسانم! خو -

 :صدام به قدری پر از بغض و التماس بود که باعث شد بگه

 .خوبم -

چشمهای پر از اشکم رو به صورت خونيش دوختم و دستم رو روی صورتش 

 نوازشگرانه کشيدم. سرش رو روی پام

 :گذاشتم و گفتم

 کجاست اون برگه؟ چرا بهشون نميدی خودت رو خالص کنی؟ چرا لجبازی -

 ميکنی؟

 :سرفهای کرد و خون از داخل دهنش بيرون اومد. با تهموندهی جونش گفت
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 .اگه... اون برگهها رو بهشون بدم... معلوم نيست چه بالیی سرت بيارن -

 نميبينی دارن چه بالیی سر تو ميارن؟ -

 .مهم نيست -

االی یستاده بکالفه شده بودم و این لجبازیهای احسان رو درک نميکردم. به مرد ا

 :سرم گفتم

 .یهکم آب بيار -

 .همونطور ایستاده بود و بهم خيره شده بود

 .اگه ميخوای اون برگههای کوفتی رو بهت بده قبلش باید زنده باشه -

 .با کمی تردید باالخره بهسمت ماشين رفت
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با گوشهی شالم خون ریختهشده روی صورتش رو پاک کردم و سعی کردم 

 خداکنه خونریزینبضش رو چک کنم. 

 .داخلی نکرده باشه

بطری آبی رو که بهسمتم گرفته شده بود با حرص از دستش گرفتم و کمی از 

 آب رو توی مشتم ریختم و باهاش

صورتش رو شستم و کمی از آب رو هم آرومآروم توی دهنش ریختم. نبضش 

 ضعيف بود و صدای نفسهاش من

بيشتر از هر چيزی ترس توی  رو ميترسوند و صدای مرد ایستاده باالی سرم

 :جونم انداخت

آقا ميگن که تا پنج دقيقه دیگه اگه برگه رو تحویل ندین جنازههاتون از اینجا  -

 .بيرون ميره

 .با التماس به احسان چشم دوختم

 .احسانجان بگو کجاست اون برگه -

 .چشمهای پر از دردش رو به چشمهای خستهم دوخت

 !جون مبينا بگو -

 :لوی دهنم گذاشت و بهسختی گفتدستش رو ج

 چند... دفعه... باید بگم... جونت رو قسم... نخور؟ -

 . عشق زندگيم! بگو بذار خالص بشيم از این جهنم -

 :با تردید نگاهش رو بين من و مرد ایستاده چرخوند و گفت

 .توی یه کيف رمزدار... زیر صندلی ماشين -

تکون داد و بهسمت ماشين رفت و  منتظر به مرد ایستاده چشم دوختم که سری

 چند دقيقهای طول نکشيد که کيف
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 :به دست بهسمتمون اومد و با همون صدای کلفتش گفت

 .رمزش رو بگو -

 :دوباره با التماس به احسان چشم دوختم که گفت
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 .من بهشون اعتماد ندارم -

 .احسانجان مجبوریم -

 :چشمهاش رو بست و گفت

.۷۲۱۲ - 

 !نگاهش کردم. واقعاً سال تولد من رمزش بود با ناباوری

مرد با لبخند پيروزمندانهای در کيف رو باز کرد و برگههای داخلش رو بيرون 

 آورد و با دیدن برگهای که ميخواست،

 .کيف رو روی زمين انداخت و بهسمت ماشين رفت

 .دعا ميکردم که دیگه کاری بهمون نداشته باشن و همهچيز تموم بشه

زشدن در ماشين اومد و چند دقيقهی بعد مرد کتوشلواری روبهروی ما صدای با

 ایستاده بود. نگاه تحقيرآميزی به

 :احسان انداخت و گفت

خيلهخب حاال دیگه ميتونی بری؛ ولی نميتونم بذارم به همين راحتی شرت رو  -

 .کم کنی

 :تقریباً فریاد زدم

 .ی هم رسيدی. بذار بریمدیگه چی از جونمون ميخوای؟ به هرچی که ميخواست -
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 .هنوز یه چيز دیگه مونده -

با تعجب بهش چشم دوخته بودم. دیگه چی ميخواست؟ چرا این کابوس تمومی 

 نداره؟

 :دستش رو باال آورد و به یکی از آدمهاش اشاره کرد و گفت

 .ماشينش رو بگردین -

 :به احسان نگاه کردم و گفتم

 چی شده؟ دنبال چی هستن؟ -

 :ودش رو باال کشيد و نشست. نفس عميقی کشيد و گفتبه سختی خ

 .شک کردن -

 :آروم گفتم

 به چی؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

هر اتفاقی که افتاد تو فقط تا جای ممکن از اینجا دور شو. نذار دستشون بهت  -

 برسه. به اولين جایی که رسيدی

 .پليسا رو خبر کن
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باور بهش خيره شدم و اشکی از گوشهی چشمهام دیگه داشتم از ترس ميمردم. نا

 پایين اومد. با بغض نشسته توی

 :گلو و التماس ناليدم

 چی ميگی؟ من بدون تو کجا برم؟ -
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 :دستم رو محکم فشار داد و گفت

 !مبينا ازت خواهش ميکنم -

خواستم ازش بپرسم که قراره چی بشه و چرا باید فرار کنم که صدای مرد بلند 

 :شد

 .ن! ردیاب پيدا کردمقربا -

چهرهی مرد هر لحظه بيشتر در هم فرو ميرفت و خشمگينتر ميشد. به احسان 

 خيره شدم که سرش رو پایين

 .گرفته بود و توی یه حرکت ضربهی پای مرد توی شکم احسان فرود اومد

مردیکهی نفهم! ميخواستم این بازی خيلی راحت تموم بشه؛ اما انگار خودت  -

 ینهمه مدت همنخواستی. پس ا

 .داشتی وقتکشی ميکردی که پليسا سر برسن

 :رو به آدمهاش با تشر گفت

زودتر جمع کنين باید بریم. اون ماشين کوفتی رو هم از همين دره بندازین  -

 !پایين. زود باشين تنلشا

احسان اشارهای بهم کرد. به حالت منفی سرم رو تکون دادم. چينی به پيشونيش 

 بود بين آورد. تصميم سختی

تنهاگذاشتن احسان که معلوم نبود چه بالیی به سرش بيارن و اینکه دنبال کمک 

 برم. در هر صورت موندنم اونجا

فایدهای نداشت و ميتونستن با اذیتکردن من، احسان رو بيشتر هم زجر بدن. من 

 براشون یه وسيله بودم که

 .باهاش احسان رو شکنجه کنن

هيکلی مشغول خالصکردن ماشين بودن تا از دره به  به اطراف نگاه کردم. دو مرد
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 پایين پرتش کنن و مرد

کتوشلواری سوار ماشين شد و توی چشم به هم زدنی ازمون فاصله گرفت. دو 

 مرد دیگه باالی سرمون ایستاده

بودن و چشم ازمون برنميداشتن. به دو ماشين مشکيرنگی که کنار هم پارک شده 

 م روبودن نگاه کردم. باید خود

به یکيشون ميرسوندم؛ اما حواس هردو کامالً بهمون بود. احسان اشارهای بهم 

 کرد و سرم رو به معنی تأیيد تکون

دادم. همون لحظه صدای ترسناک افتادن ماشين که از دره پرت شد، شنيده شد 

 و تنم به لرزه افتاد. دو مردی که

االی سرمون دستهای ماشين رو پرت کردن اشارهای دادن و دو مرد ایستاده ب

 من و احسان رو با شدت گرفتن و از

روی زمين بلند کردن که احسان یهدفعه با ضرب روی زمين افتاد. متعجب به 

 جسم بيجونش که روی زمين افتاده

بود چشم دوختم. ميخواستم بهسمتش برم و صداش کنم که فوری متوجه شدم و 

 فقط بهسمت یکی از ماشينها

 .دویدم

 .ی با تعجب به احسان نگاه ميکردن و صداش ميکردندو مرد هيکل
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برای ثانيهای هم به پشتسرم نگاه نکردم و تا جایی که توان داشتم بهسمت ماشين 

 دویدم. در ماشين رو باز کردم و
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خودم رو داخل ماشين انداختم و قفل مرکزی رو زدم. فقط دوتا از اون مردها من 

 اررو دنبال ميکردن و بقيهشون کن

احسان بودن که اون فرار نکنه. بهم رسيده بودن و به شيشهی ماشين ضربه 

 ميزدند. اسلحهی دست یکی از اون

مردها رو که دیدم، دیگه درنگ نکردم. استارتی به ماشين زدم و دنده عقب 

 گرفتم. یکيشون پشتسر ماشين بود و

بود و  نکنار نميرفت. توقف نکردم و بهشدت بهش کوبيدم. روی کاپوت ماشي

 .تکون نميخورد

دنده رو عوض کردم و ماشين رو سمت جلو روندم و دوباره عقب اومدم. فرمون 

 ماشين رو چرخوندم و بيتوجه به

همهشون فقط پام رو روی گاز فشار ميدادم و اشک ميریختم. با صدای شليکشدن 

 .تير سرم ناخودآگاه پایين اومد

 .. با بيشترین سرعت فقط گاز ميدادمماشينی تعقيبم ميکرد؛ اما برام مهم نبود

پيچهای خطرناک گردنه رو با بيشترین سرعت پشتسر ميگذاشتم. حتی 

 نميدونستم که کجام. حتی نميدونستم

 .که دارم کجا ميرم. فقط این رو ميدونستم که اونا نباید موفق بشن

دم خو ماشينشون رو کنارم دیدم و وجودم لرزید؛ اما توانم رو جمع کردم و فقط با

 .تکرار ميکردم که تسليم نميشم

خدا رو شکر که توی رانندگی حرف اول رو ميزدم و ميتونستم ماشين رو توی 

 پيچهای خطرناک کنترل کنم؛ اما

تابهحال با این سرعت و درحاليکه یه ماشين دیگه تعقيبم ميکنه از پيچ نگذشته 

 .بودم
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و سمتم گرفته بود جدا کردم ماشين کنارم ایستاد. نگاهم رو از مردی که اسلحه ر

 .و به روبهروم خيره شدم

پام رو روی گاز فشار دادم و ماشين از جا کنده شد. صدای بوق ممتد کاميون 

 روبهرو باعث شد که ماشين از کنارم

 .فاصله بگيره و حاال درست پشتسرم بود

با شنيدن صدای شليک گلوله دوباره سرم رو پایين گرفتم و چشمم روی شيشهی 

 وراخشدهی روبهروم خيره موندس

و قلبم به تپش افتاد. همهی اینها واقعی بودن و خواب نميدیدم. آب دهنم رو 

 بهزور قورت دادم. دست و پاهام

جونی نداشت و استرس بيش از حد بهم فشار آورده بود. ترس تموم وجودم رو 

 گرفته بود و حاال فقط زیر لب ذکر

ا کنم. با سرعت زیادی حرکت ميکردم و ميگفتم تا از این جهنم خالصی پيد

 کنترلکردن ماشين برام خيلی سخت

 .شده بود

از گردنههای پيچدرپيچ خالص شده بودم. تازه ميتونستم خونههای ویالیی اطراف 

 رو ببينم که به احتمال زیاد باید

شمال باشه. اصالً این جاده رو نميشناختم و فقط تا جایی که ميتونستم گاز ميدادم. 

 ای آژیر ماشين پليسصد

برخالف بقيهی وقتها دلم رو قرص کرد و لبخند روی لبهام آورد. ماشين پليس 

 راهنمایيورانندگی آژیرکشون

عالمت ميداد که بایستم و من ترسون از اینکه اگه بایستم چه بالیی سرم مياد. 

 دودل بودم و درنهایت تصميم
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ک کرد ليس جلوی ماشين من پارگرفتم که کنار جاده بایستم و بالفاصله ماشين پ

 و ماشين اون دزدها رو دیدم که

 :با سرعت از کنار ما گذشتند. از ماشين پياده شدم و با عجله گفتم

385 
 

 

 

تو رو خدا کمک کنين. اون از خدا بيخبرا شوهرم رو زندانی کردن. نذارین فرار  -

 .کنن

باز کنار دستش داد جناب سروان که از حرفهای من گيج شده بود اشارهای به سر

 و اون شماره پالک ماشين رو

برداشت. خوشحال از اینکه تونسته بودم از دستشون جون سالم به در ببرم لبخند 

 پهنی به لبهام اومد و چند دقيقه

بعد با یادآوری تموم اتفاقات چند روز گذشته و حال ناخوش احسان، اشک از 

 چشمهام سرازیر شد. جناب سروان با

 :اه انداخت و گفتشک بهم نگ

توی این پيچا ۷۳۰شما حالتون خوبه؟ چرا اینقدر تند ميومدید؟ با سرعت  -

 ميدونيد چقدر خطرناکه؟ ماشين باید

 .توقيف بشه

کنار ماشين روی زمين سر خوردم و بيتوجه به خاکيبودن، روی زمين نشستم. 

 دیگه برام اهميت نداشت که

ندازهای توی آشغالدونی مونده بودم و توی لباسهام تميز بمونن. این چند روز به ا

 کثيفترین مکان نفس کشيده
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بودم و بارها از بوی بدی که توی هوا بود عق زده بودم که دیگه این چيزها که 

 هميشه برام مهم بود، هيچ اهميتی

نداشت. اشک ریختم و سرم رو به ماشين تکيه دادم. چند لحظه بعد بطری آب 

 .شد معدنی کوچيکی سمتم گرفته

جناب سروان با صورتی پرسؤال بهم خيره نگاه ميکرد. بطری آب رو از دستش 

 .گرفتم و یهنفس سر کشيدم

حاال ميتونستم کمی راحتتر نفس بکشم. با صدای بلند چندبار نفس کشيدم و از 

 جا بلند شدم. همچنان اشک

 :ميریختم و گریهم بند نمياومد. ميون هقهق صدام گفتم

 .مکش کنيد... اونا... ميکشنشتو رو خدا... ک -

 :جناب سروان یه قدم بهسمتم اومد و گفت

 منظورتون چيه؟ چی شده؟ -

 ميتونم... ميتونم با گوشيتون تماس بگيرم؟ -

سری تکون داد و گوشيش رو سمتم گرفت. با لرزش دستهام گوشی رو ازش 

 گرفتم و تنها شمارهای رو که به

 :ق صدای نازک هستی توی گوشم پيچيدذهنم ميرسيد زدم. بعد از چند تا بو

 .بفرمایيد -

ناخودآگاه گریهم شدت پيدا کرد. انگار دلم برای عقدهگشایيش یه صدای زنونه 

 .ميخواست

هستی! منم مبينا. احسان رو بردن. اون عوضيا احسان رو بردن. من از دستشون  -

 فرار کردم. چيکار کنم؟

 :دقيقه سکوت صدای گریهش اومد هستی که انگار شوکه شده بود، بعد از چند
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 الهی دورت بگردم عزیزم! تو حالت خوبه؟ االن کجایی؟ -

 .نميدونم... نميدونم کجام -

 .هر جا هستی باش االن ميام سراغت -
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 .ميترسم هستی... ميترسم اونا بيان دنبالم -

 باشه فدات بشم! تو برو نزدیکترین کالنتری، من خودم رو سریع ميرسونم -

 .قربونت برم. نگران هيچی نباش

 اینجا پليسا دارن دنبال احسان ميگردن. تو آروم باش. باشه؟

 .باشه. فقط زود بيا. باید احسان رو پيدا کنيم -

باشه قربونت برم. هر کالنتری که رفتی بهم زنگ بزن فوری خودم رو  -

 .ميرسونم

 .باشه خداحافظ -

مات و مبهوت نگاهم ميکرد تحویل گوشی رو قطع کردم و به جناب سروان که 

 .دادم

 چی شده خانم؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

ميشه من رو تا یه کالنتری برسونيد؟ چند نفر دنبالم هستن، همسرم رو هم  -

 .گروگان گرفتن

چهرهش در هم رفت و اخمی روی صورتش نشست. سرباز یه قدم جلو اومد و 

 :گفت

نسرایی ميکنين باید بگم که ما از اینجور اگه برای فرار از جریمه دارید داستا -
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 ...چيزا زیاد دیدیم. اگه

 :جناب سروان ميون حرفش پرید و گفت

 فدایی بس کن. مگه نميبينی حالش رو؟ -

 :رو کرد سمتم و گفت

پاشو خانم! ماشينت رو فدایی مياره. شما سوار ماشين شيد، ميرسونمتون  -

 .کالنتری. نگران نباشيد

يد و اشکهام بيقرار روی گونهم نشست. سوار ماشين جناب دوباره بغضم ترک

 سروان شدم. تموم فکروذکرم پيش

 «!خدایا خودت کمک کن اتفاقی براش نيفته»احسان بود. 

 .صدای جناب سروان من رو از فکر بيرون آورد

 اونا چی ميخوان ازتون؟ -

سری  چند روز پيش چند نفرن من رو گروگان گرفتن. ظاهراً از شوهرم یه -

 مدارک ميخواستن تا اینکه امروز

همسرم اون مدارک رو براشون آورد؛ اما وقتی فهميدن که با پليس همکاری 

 .کرده هر دومون رو گرفتن

 :هقهق صدام رو کنترل کردم و ادامه دادم

 .من تونستم فرار کنم اما... اما همسرم هنوز پيش اون از خدا بيخبراست -

ه از چشمم رو پاک کردم. چهرهی متأثر جناب با دستهای لرزونم اشک چکيد

 سروان از توی آینهی جلوی ماشين

 .مشخص بود

نگران نباش خواهرم. مملکت قانون داره، مطمئن باش کارشون بيجواب نميمونه،  -

 پليس همهشون رو دستگير
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 .ميکنه. شما هم نگران نباش و بيطاقتی نکن. شوهرت سالم پيدا ميشه
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 :و گفتم سری تکون دادم

 .ممنون -

 .چند دقيقهای گذشت تا به نزدیکترین کالنتری رسيدیم

 .بفرمایيد. رسيدیم -

 .خيلی ممنون. واقعاً نميدونم اگه شما نرسيده بودید چه اتفاقی برام ميفتاد -

 .انشاءاهلل که مشکلتون حل ميشه -

 .ممنون -

م برگه چش برگهای از جلوی داشبورد برداشت و بهسمتم گرفت. با تعجب به

 :دوختم که گفت

فدایی شماره پالک اون ماشين رو تا جایی که تونسته ببينه نوشته. به احتمال  -

 زیاد اگه مدل و رنگ ماشين رو هم

 .بهشون بدید بهتر ميتونن ردیابيش کنن

 .برگه رو با اشتياق گرفتم و تشکر کردم

 .ماشينتون رو هم مجبورم ببرم پارکينگ -

 .با ماشين همون دزدا فرار کردمماشين من نيست.  -

بسيار خب. ما ماشين رو ميبریم پارکينگ و شما هم این مورد رو داخل  -

 .کالنتری ذکر کنين

 .بله حتماً  -
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تشکر دیگهای کردم و از ماشين پياده شدم. به تابلوی کالنتری نگاه کردم و 

 چيزی به قلبم چنگ انداخت. با توکل

 .به خدا وارد شدم

*** 

 احسان

خدایا فقط سالم باشه و دست اون نامردا بهش »گران مبينا بودم که سالم برسه. ن

 «.نرسه

صدای قيژ در فلزی سرم رو سمت صدا چرخوند و چند دقيقهی بعد صدای 

 محکم قدمهای کسی هر لحظه

نزدیکتر ميشد. چشمهام بسته بود و دستهام از سقف آویزون بود و گزگز ميکرد. 

 نشد صدای قدمها دیگه شنيده

و انگار که ایستاده بود. با ضربهی ناگهانيش به شکمم مزهی تلخ خون رو توی 

 دهنم حس کردم و صدای آخم بلند

 .شد

گوشهام تيز شده بود تا بتونم حرکت بعدیش رو بفهمم؛ اما ضربهی دیگهای توی 

 شکمم نشست و این بار از درد

 :خم شدم. صدای بم و عصبيش به گوشم رسيد
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دیگه کارت به جایی رسيده که ميخوای زرنگبازی در بياری؟! پليس خبر  حاال -

 ميکنی؟ ردیاب کار ميذاری؟
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 فکر کردی با هالو طرفی؟

 .صداش زیر گوشم بود. انگار که دقيقاً پشتسرم ایستاده بود

به عاقبت کارت فکر نکردی آقای احسان ایرانی! به عاقبت زن خوشگلت هم  -

 !فکر نکردی

م کرد و پيشونيم تير کشيد. عصبانيت توی وجودم زبونه کشيد و با رگ گردنم ور

 حرص سرم رو سمت صدا

 .چرخوندم و با دهن بسته غریدم

صدای خندهی هيستریکش توی وجودم لرزه انداخت از اینکه چه بالیی سر مبينا 

 خدایا اگه»ممکنه اومده باشه. 

 «.دستم باز بود این مردیکه رو زندهش نميذاشتم

 :دمهاش رو دوباره شنيدم و لبهای کثيفش رو به گفتن باز کردصدای ق

واقعاً نميخواستم این خبر بد رو بهت بدم... اما... اما همهش تقصير خودته. من  -

 بهت گفته بودم که پای پليس رو

 .وسط نکش! خودت گوش ندادی

یعنی اون خبر بد چی بود؟ چه بالیی سر مبينا اومده؟ بچهمون! »تنم یخ کرد. 

 «بچهمون چی شده؟

 :چسب روی دهنم رو محکم کشيد و با دردی از سوزشش غریدم

 چه بالیی سرش آوردی عوضی؟ -

 :پوزخندی زد و همونطور که ازم دور ميشد گفت

 مگه برات مهمه؟ -

اگه بالیی سرش بياد زندهت نميذارم. قسم ميخورم که هر جا هستی پيدات  -

 .کنم و بکشمت
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ام رو نميشنيد و فریادم به گوش کسی نميرسيد. دیگه رفته بود. دیگه صد

 عاجزانه اشک ریختم. اشکی که بهم

ميفهموند چقدر خار و خفيفم، چقدر حقير شدم که نميتونم زن و بچهی خودم رو 

 نجات بدم. با اشک و فریاد

 :ناليدم

از همهتون متنفرم. از تو، از اون رئيس بيهمهچيزت، از اون صالحی بيمروت، از  -

 !ن... از همهتونهمهتو

گریه امونم رو برید و با عصبانيت دستهام رو تکون ميدادم تا از طناب 

 پيچيدهشده خالص بشم؛ اما بيفایده بود و

 .سوزش حاصل از زخم ایجاد شده از طناب بيحرکتم کرد

فکر مبينا یه لحظه هم آسودهم نميذاشت. عذابوجدان تا اعماق قلبم رو زخم 

 .بم رو چنگانداخت و فکر نبودش قل

*** 

 مبينا
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با دیدن هستی از روی صندليهای داخل اتاق جناب سروان بلند شدم و خودم رو 

 توی آ*غـ*ـوشش انداختم. اشک

ریختم؛ از تنهایی این چند روزه، از نگرانيها و دلهرههای این مدت، از ترس، از 

 بيتابيهایی که هر لحظه برای

 .دیدن احسان بهجونم ميافتاد
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 .ی تنش دلم رو گرم کرد؛ اما هنوز برای قلب زخميم التيام نبودگرما

از آ*غـ*ـوشم جدا شد و با نگاه سرتاپام رو برانداز کرد. اشک چکيدهی گوشه 

 :چشمش رو پاک کرد و گفت

 !خدا رو شکر که سالمی -

 ...احسان -

 .نگران هيچی نباش. بهت قول ميدم که اون هم االن سالمه و فقط نگران توئه -

 .سرم رو پایين انداختم تا بيش از این شاهد غرور شکستهشدهم نباشه

پاهای سستم دیگه توان ایستادن نداشت و روی صندلی جا گرفتم. بعد از تکميل 

 پرونده به اصرار هستی به

 .بيمارستان نزدیک اونجا رفتيم تا از سالمت بچه مطمئن بشيم

 !هستی -

 جانم؟ -

این بچه باشه یا نه. من اون رو بدون احسان دیگه برام فرقی نميکنه که  -

 .نميخوام

استغفراهلل! این چه حرفيه که داری ميزنی دختر؟! چرا داری کفر ميگی؟ بهجای  -

 اینکه دعا کنی بچهت سالم باشه

 چرا این حرفا رو به زبون مياری؟

 .هستی خستهم -

جلوی سرم رو روی شونهش گذاشتم و چشمهام رو بستم. مدام چهرهی احسان 

 چشمهام مياومد. مدام اون سالن

 .سرد و تاریک لرزه به جونم ميانداخت

 .دستهای هستی دور تنم حـ*ـلقه شد و اشکهام پهنای صورتم رو گرفت
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*** 

 :وحشتزده از خواب پریدم که هستی نگاهم کرد و گفت

 .چيزی نيست عزیزم. خواب دیدی -

 !اشته باشنهستی باید بریم کالنتری. شاید از احسان خبر د -

قربونت برم شماره تلفنم رو دادم به جناب سروان. هر خبری بشه بهمون زنگ  -

 ميزنن. اینقدر خودت رو عذاب

 .نده

 .چطور؟ چطور عذاب ندم؟ اونا رحم سرشون نميشه -
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بيتاب از روی صندلی بلند شدم و دستهام رو به هم ماليدم. اضطراب و استرس 

 لحظه به جونم نشسته بود و یه

 .راحتم نميذاشت

 !خدایا نکنه بالیی سرش آوردن؟ خدایا خودت کمکش کن. خدایا -

با التماس و اشک از خدا ميخواستم و هستی با دیدن حالم کنارم اومد و دستهای 

 یخکردهم رو توی دستهاش

گرفت و چشمهای اشکبارش رو که سعی در آروم جلوهدادن خودش داشت، بهم 

 .خيره کرد

 .ن. اینجوری فشارت ميفته عزیزمیهکم بشي -

 .نميتونم. تحمل این وضع رو ندارم -

 . صدای خانم پرستار نگاهمون رو بهش دوخت
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 !خانم رفيعی -

 :هستی پيشقدم شد و گفت

 بله؟ -

 .جواب آزمایشتون اومده -

دلهرهم بيشتر شد. با نگرانی به هستی چشم دوختم که با نگاهش سعی کرد 

 .آرومم کنه

ی رو با چشم دنبال کردم و با قدمهای آهسته خودم رو بهش قدمهای هست

 رسوندم. برگهی داخل دستش رو با نگاه

باالوپایين ميکرد. سؤالی بهش خيره شدم. دیگه تحمل شنيدن خبر بد رو نداشتم. 

 متوجه نگاهم شد که با لبخند

 :جوابم داد و گفت

 !خدا رو شکر کوچولومون سالمه -

غض توی گلوم بيحرکت موند تا بار دیگه به یاد لبخند روی لبم نشست و ب

 .احسان بيفتم

*** 

دو روز از نبود احسان گذشته و هر روز کنار این پنجرهی لعنتی خيره به در 

 انتظارش رو ميکشم. هوای خونه برام

خفقانآور شده و حوصله هيچکس و هيچجا رو ندارم. توی این مدت فقط به عمو 

 آشناهاییخبر دادم تا شاید بتونه با 

که داره کاری از پيش ببره. هستی هر شب پيشم ميمونه و سعی ميکنه دلداریم 

 .بده؛ اما خودش داغونتر از منه

این رو از اشکهای پنهونيش که توی تاریکی شب ميریزه ميفهمم. دیگه حتی 
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 نميتونم درست غذا بخورم. چند

رو به دهنم  روزی هست که طعم غذا برام شبيه زهر شده. هر دفعه که قاشق

 نزدیک ميکنم، چهرهی احسان

جلوی چشمهام تداعی ميشه. صداش مدام توی گوشم ميپيچه و گاهياوقات حس 

 ميکنم صدای بازشدن در مياد

و با شوق از جا بلند ميشم؛ اما با دیدن در بسته به اوهام هرروزهم پوزخند ميزنم. 

 ليوان چای گرم رو بين دستهای
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و شنل بافتنيم رو به خودم نزدیک ميکنم. لگد آهستهای رو به سردم نگه ميدارم 

 دیواره شکمم حس ميکنم و

 .لبخندی از سر رضایت روی لبهام نقش ميبنده

 .بابات صحيح و سالم برميگرده فندق مامان -

صدای در نگاهم رو از پنجره گرفت. چادرم رو از روی گيره برداشتم و سرم 

 :گفتم کردم. با صدایی خفه و بغضآلود

 کيه؟ -

 :صدای آرام و مهربون عمو از پشت در اومد

 .منم دخترم. در رو باز کن -

ته دلم از بودنش قرص شد و چقدر به شونههای محکمش احتياج داشتم. در رو 

 باز کردم و با دیدنش لبخند محوی

روی لبهام نقش بست. چهرهی نگرانش و لبخند تصنعی رو لبش ته دلم رو 
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 ز خبری از احسانآشوب کرد که هنو

 .نشده

 .سالم عموجون. خوش اومدید -

 .سالم دخترم -

تعارف کردم و چند دقيقه بعد با سينی چای کنارش نشستم و با چهرهای پر از 

 تشویش بهش خيره شدم. این

لحظات برای هر دوی ما سخت بود، حتی صحبت درمورد این لحظات هم 

 .زجرآور بود

 :دباالخره عمو شروعکنندهی صحبت ش

 کم و کسری نداری عموجان؟ -

بغض توی گلوم رو خفه کردم. چقدر دوست داشتم تو آ*غـ*ـوشش گریه کنم 

 و از دلتنگيهام براش بگم. بگم که

 .فقط احسانم رو کم دارم. بگم که توی این دنيا فقط وجود احسان رو کم دارم

 :سرم رو پایين انداختم و گفتم

 .خدا رو شکر. همهچی هست عموجون -

 حال خودت و بچهت خوبه؟ -

 .خوبيم -

تنهایی نشين غصه بخور. با ناراحتی و گریه چيزی درست نميشه. انشاءاهلل  -

 .احسان هم هرچی زودتر برميگرده

دیگه تحمل نگهداشتن بغضم رو نداشتم. اشکهای سمجم دونهدونه از چشمهام 

 پایين اومد تا برای هزارمين بار

 :رو نشنون. با درد ناليدماین جمالت تکراری اميددهنده 
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دیگه خسته شدم عمو. دارم کم ميارم. من این زندگی رو بدون احسان  -

 ...نميخوام
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دستش برای به آغـ*ـوش کشيدنم دراز شد و من مثل بچهای که محتاج 

 آغـ*ـوش مادرشه توی بغـ*ـل

 .مهربونش آرام گرفتم

 .به فکر بچهت باشی یهکم صبور باش دخترم. تو االن دیگه باید فقط -

صدای زنگ آیفون باعث شد که از جا بپرم و به در خيره بشم. با شوق به عمو 

 :نگاه کردم و گفتم

 یعنی احسان اومده؟ -

عمو لبخندی زد و بيمعطلی بهسمت آیفون رفتم و با دیدن هستی شادی از 

 وجودم پر کشيد. در رو باز کردم و با

 :قيقه بعد صدای هستی توی پلهها پيچيدغمی نهفته کنار عمو نشستم. چند د

 .مبينا! مبينا! مژده بده، مژده بده -

مثل برقگرفتهها از جا بلند شدیم و بهسمت در هجوم بردیم. هستی با دیدن عمو 

 معذب شد و سعی کرد خانومانهتر

 :رفتار کنه و بعد سریع من رو توی آغـ*ـوش کشيد و گفت

 !يگرده؟دیدی گفتم! دیدی گفتم احسانت برم -

با بهت و تعجب نگاهش ميکردم. زبونم بند اومده بود و توانایی حرفزدن نداشتم. 

 :عمو پيشدستی کرد و گفت
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 خوشخبر باشی دختر! چی شده؟ -

نفسش بریدهبریده بود و بهزور حرف ميزد. دستش رو گرفتم و روی مبل 

 .نشوندمش

 جونم رو باال آوردی. بگو چی شده؟ -

 .ب سروان زنگ زدجناب سروان... جنا -

 خب؟ خب؟ -

 .گفت که یه سرنخایی پيدا کردیم -

 یافاطمهزهرا! چه سرنخایی؟ -

گفت از روی پالک ماشينی که دادید و حدود مکانی که از ردیاب شناسایی  -

 شده، تونستن یکی از افرادشون رو

 .دستگير کنن

 :عمو دست به آسمون برد و گفت

 ؟خدا رو شکر! چيزی هم اعتراف کرده -

هنوز نه؛ اما جناب سروان گفت که خيالتون راحت، بهشون گفته که حال احسان  -

 .خوبه

چشمهام به اشک نشست؛ این بار نه از روی غصه بلکه از روی شوق و خوشحالی. 

 از اینکه ميشنيدم احسان

صحيح و سالمه احساس شادی ميکردم. دنيا رو بهم هدیه داده بودن و چه خبری 

 های هستی رواز این بهتر؟ دست

 :توی دستهام فشردم و با تهموندهی احساسم گفتم
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 !ممنون -

دست عمو روی شونهم نشست و فوری سرش رو سمت دیگهای چرخوند تا اشک 

 چکيده روی گونهش رو نبينم. تا

 :غرور شکستهی پدری رو شاهد نباشم. با صدای بغضدارش گفت

ن تو هم دیگه غصه نخور. برو خدا رو شکر که ميشنوم پسرم سالمه. عموجو -

 .یهکم غذا بخور جون بگيری

 .سرم رو به نشونه تایيد تکون دادم تا خيالش رو راحت کنم

 من دیگه باید برم کارخونه. یهکم کار دارم. چيزی ميخوای برات بخرم؟ -

آخ که چقد دلم هـ*ـوس لواشک کرده بود. خجالت ميکشيدم از اینکه چيزی از 

 حساس ميکردمعمو بخوام؛ اما ا

اگه االن لواشک نخورم ميميرم. با خجالت سرم رو پایين انداختم و منمنکنان 

 :گفتم

 ...دست شما درد نکنه فقط... فقط -

هر چيزی ميخوای بگو عموجون. اون کوچولوی توی شکمت نوهی دردونهی  -

 .منه

 .دلم هـ*ـوس لواشک کرده. شرمنده -

 :دستش رو روی شونهم گذاشت و گفت

 .شمنت شرمنده عروس گلم. چشم همين االن قبل رفتنم ميگيرم برات ميارمد -

با ذوق توی چشمهاش نگاه کردم. بـ*ـوسـهای روی پيشونيم کاشت و حس 

 کردم چقدر خوب که مثل پدر پشت و

پناهمه. عمو رو تا دم در همراهی کردم و کنار هستی نشستم. از اون خوشحالی 
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 .چند دقيقه پيشش خبری نبود

ابی توی فکر فرو رفته بود و به نقطهای نامعلوم خيره بود. دستم رو جلوی حس

 :صورتش تکون دادم و گفتم

 کجا سير ميکنی خانم؟ -

 :لبخند تلخی روی لبهاش آورد و گفت

 .همينجام -

 هستی نکنه واسه دلخوشی من این حرفا رو زدی؟ -

 .این چه حرفيه دختر؟ مریض که نيستم بهت دروغ بگم -

 چرا تو همی؟پس  -

 .یهکم ناراحتم -

 واسه چی؟ -

 ...چند روزه که -

بعضش ترکيد و با دست چشمهای اشکبارش رو پوشوند. سرش رو توی 

 :آ*غـ*ـوشم گرفتم و گفتم

 الهی بميرم واسه درد دلت! چرا ميریزی توی خودت؟ چی شده عزیزم؟ -
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 :ميون هقهقش گفت

ام حرف نزده... حتی ظهر هم خونه نمياد... چند روزه که مهيار یه کلمه هم باه -

 ازم دلخوره مبينا! حق هم داره. من

 .بزرگترین رازش رو فاش کردم. من همسر خوبی نبودم
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این حرفا چيه دختر؟ تو بهخاطر من این کار رو کردی. مهيار هم آدم عاقليه.  -

 االن یهکم ازت دلخوره. چند روز

 !يشه تو همسر خوبی براش نباشی؟دیگه همهچيز رو فراموش ميکنه. مگه م

نه مبينا! این دفعه با بقيهی دفعهها فرق داره. ما تا حاال هر بار که باهم قهر  -

 .ميکردیم به ساعت نميکشيد

تحمل نداشتيم که به چشم هم نگاه نکنيم و باهم حرف نزنيم؛ اما این بار چهار 

 .روز گذشته که باهام حرف نزده

 . من باهاش حرف ميزنم -

 .نه مبينا! فایده نداره -

تو بهخاطر من زندگيت رو تو خطر انداختی. پس این وظيفهی منه که تالشم رو  -

 .بکنم

لبخند تلخش قلبم رو درد آورد و از اینکه همهی این اتفاقات بهخاطر من پيش 

 اومده بود احساس عذابوجدان

 .داشتم

*** 

 احسان

که گـهگاه نور آفتابی ازش زمزمههای آرومی ميشنيدم. از پنجرهی کوچيکی 

 ميتابيد، به ستارههای کمسو خيره

شدم و گوشهام رو تا جای ممکن تيز کردم تا صداها رو بهتر بشنوم. هنوز هم 

 گوشم بهخاطر ضربهای که امروز

 .اون لندهور توی گوشم کوبيده بود وزوز ميکرد؛ اما ميتونستم یه چيزهایی بشنوم

 .فردا با کشتی ميفرستمش -
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 .ن قيمتی که قبالً توافق کردیم رو بذار کنار، االن گرونتر شدهاو -

 .طرف حساب من تو نيستی. برو به بزرگترت بگو بياد -

ببين مردک! اگه نميدونی خوب بدون، من همهکاره اینجام. اگه تو هم نباشی  -

 .ميرم سراغ یکی خرتر از تو

بازار بچه و زنه، اون هيچکس یه مرد سيوخردهایساله به دردش نميخوره. االن  -

 .هم دخترهای باکـ*ـره

به ستون پشت سرم چسبيدم و از ترس غالب تهی کردم. یا خود خدا! اینا 

 قاچاقچی انسانن؟ دارن درمورد... درمورد

 من حرف ميزنن؟

باالخره این هم دوتا کليه داره و کلی خرتوپرت توی شکمش. خيلی هم بيارزش  -

 .نيس برات

 آخرش چند؟ -

 .تومن از اونی که توافق کردیم بيشتردو  -
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 .نه اصالً. شاید با پونصد دیگه راضی بشم؛ ولی دو تومن زیاده -

 .خيلهخب یه تومن، دیگه هم کوتاه نميام -

 . اکی. ساعت سه بيارینش سر قرار -

 .باشه -

اشکهام به پهنای صورتم پایين مياومدن. من این نوع مرگ رو نميخواستم. من 

 اینجوری بميرم! ميخوان نباید
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 .من رو تيکهتيکه کنن. دارن من رو ميفروشن

*** 

دیشب خواب به چشمهام نيومد. همهش داشتم به صحبتهایی که شنيده بودم فکر 

 ميکردم؛ به پایان دردناکم و

بالیی که قراره سرم بياد، به مبينا، به بچهمون، به خونوادهم، به چشمهای اميد، به 

 که با هزار اميدهستی؛ بهآیندهای 

هر روز برای خودم ساخته بودم. این نميتونست پایان بيرحم زندگی من باشه! 

 !نباید اینجوری تموم بشه

با لجبازی و حرص سعی ميکردم دستوپا بزنم و دستهام رو از طناب پيچيدهشده 

 خالص کنم؛ اما فایدهای

 .منداشت. اونقدر جون توی بدنم نمونده بود تا خودم رو خالص کن

با حرص فریاد زدم، فریادی که گوش عالم رو کر ميکرد؛ اما این فریاد هم از 

 بغض گلوم و حس تهيبودنم کم

 .نکرد

نباید اميدم رو از دست ميدادم. باید کاری ميکردم. باید یه فکری ميکردم. نباید 

 بذارم به این راحتيها به زندگيم

 .پایان بدن

د هيکل نحسش جلوم ظاهر شد. پوزخند صدای بازشدن در اومد و چند دقيقه بع

 هميشگيش روی لبش بود و

 .سيگاری توی دستش

اشارهای داد و دو نفر بهسمتم اومدن و دستهای طنابپيچشدهم رو باز کردن. با 

 بهت بهشون خيره بودم. فکرهای
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 :هرز یه لحظه هم تنهام نميذاشتن. با فریاد سرشون غریدم

 .م کنينولم کنين عوضيا. بذارید برم. ول -

 .بيتوجه به دادوفریادهام، دستهام رو از پشت گرفتن و وادارم کردن قدم بردارم

 .من رو کجا دارین ميبرید؟ من جایی نميرم. ولم کنين -

بياعتنایی اونها بيشتر عصبيم ميکرد تا جایی که پام رو پشت پای یکيشون گرفتم 

 و روی زمين افتاد؛ اما

 .یگه گرفته شد و آخم بلند شدبالفاصله دستهام توسط یه نفر د
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مردی که زمين خورده بود بلند شد. خودش رو تکوند و مشت محکمی توی 

 صورتم کوبيد. مشت بعدیش توی

شکمم فرود اومد و مزهی خون توی دهنم حس شد و روی شکمم خم شدم. 

 مشتش برای ضربهی دیگه باال رفت

 .که با صدای رئيسشون توی هوا موند

ز این اذیتش نکن. آخه به اعضا و جوارحش نياز دارن. نميخوام صدمه بيشتر ا -

 .ببينه

 :با عصبانيت فریاد کشيدم

تو چهجور آدمی هستی؟ تو یه آشغال کثيفی. توی بيهمهچيز چطور جرئت  -

 !ميکنی؟

 :نزدیکتر اومد و بهم خيره شد

حت ما افکر اینجاش رو نميکردی نه؟ فکر ميکردی خيلی بچهزرنگی و ميتونی ر -
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 !رو به پليسا لو بدی

سيگارش رو روی پيشونيم خاموش کرد که صدای فریادم از شدت سوزش بلند 

 .شد

نميدونی که دارم در حقت لطف ميکنم بچهخوشگل؛ وگرنه باید یه جوری  -

 زجرت ميدادم که اسمت رو هم

 !نتونی به یاد بياری. ببرینش این احمق رو

دوقدمی خودم دیدم. خدا رو با تموم بغض توی گلوم نشست و مرگ رو توی 

 قلبم صدا زدم و به بزرگی خودش

 .قسم دادم. نميخواستم اینجوری بميرم. نه این پایان زندگی من نبود

پاهام سست شده بود و قدمهام رو بهزور برميداشتم. اگه دستم رو نگرفته بودن 

 .تابهحال صدباره زمين خورده بودم

ده بود. مرگ! چيزی که زیاد بهش فکر نميکردم. تمام فکرم از لحظهی مرگم پر ش

 چيزی که هيچوقت فکر

نميکردم به این زودی سراغم بياد. سوار ماشين شدم و چشمهام دوباره پوشيده 

 شد که تا رسيدن به قتلگاهم

همچنان نابينا بمونم. زمان زودتر از هر چيزی سپری ميشد. عرق سردی روی 

 پيشونيم نشسته بود و ترس تموم

ودم رو گرفته بود. تموم بدنم ميلرزید و دیگه هيچ اميدی برای زندهموندن وج

 نداشتم. توقف ماشين حالم رو بد کرد

و ترس وجودم بيشتر شد. حس زندانيای رو داشتم که برای رفتن باالی چوبهی 

 دار آماده ميشه. زندانيای که به

م رو ميبينم؟ جرم زندهبودن باید مجازات بشه. واقعاً دارم جزای کدوم کار
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 مش*روب خوردنم؟ سيگار کشيدنم؟ با

دخترا بودنم؟ یا تقاص قلب شکسته؟ آره قلب مبينا! قلبش رو خيلی شکستم. 

 وقتی که فهميدم بارداره تنهاش

گذاشتم تا به عشق خودم برسم. من نسبت به اون مسئول بودم؛ اما براش هيچ 

 کاری نکردم و فقط رنجوندمش. ای

کاش اینجا بود تا توی چشمهای قهوهایرنگش خيره بشم، کاش االن بود! ای 

 دستهای سفيد و نرمش رو توی

دستهام بگيرم، از آرامش نگاهش جون بگيرم و از ته دل ازش بخوام که من رو 

 ببخشه. ای کاش اینجا بودی

مبينا تا ازت بخوام من رو حالل کنی! جلوی اومدن اشکهام رو نگرفتم و آروم 

 ين پياده شدم واشک ریختم. از ماش

پارچهی پيچيدهشده دور چشمم باز شد. نور و اشک اذیتم ميکردن و با چند بار 

 پلک زدن چشمهام رو باز نگه

داشتم. اطراف رو وارسی کردم و بهجز چند ساختمون بلندقامت و خيابانی ناآشنا 

 چيزی ندیدم. ماشين مشکيرنگی
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تکيه زده بود. دست قوی و کمی جلوتر پارک بود و مردی درشتهيکل بهش 

 محکم یکی از اونها من رو به جلو

هل داد و بهناچار چند قدم رو به جلو حرکت کردم. در ماشين رو باز کردن و من 

 رو داخل ماشين مشکيرنگ پارک
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 .شده انداختن

یکی از مردها کنارم نشست و مرد تکيهزده به ماشين آخرین کامش رو از سيگار 

 .گرفت و سوار شد

ه اون پارچه رو دور چشمهام نبستن، البته دیگه نيازی نبود؛ چون بعد از این دیگ

 راه تبدیل به یه آدم مرده ميشم و

 .هيچکس از یه آدم مرده ترسی نداره

 :مرد راننده که هيکلی بزرگ و ورزشکاری داشت رو به مرد کنار دستم گفت

 باز هم داره با سياوش معامله ميکنه؟ -

 :نی به خودش داد و گفتمرد کنار دستم تکو

 .آره -

 یادش رفته بار قبل جاش رو لو داد؟ -

 .چاره دیگهای نداره -

هه چاره؟ اون فقط یه ترسوئه و ما چقدر بدبختيم که داریم واسه یه آدم ترسو  -

 .کار ميکنيم

 .ما هم ناچاریم -

 :ضربهی محکمی به فرمون کوبيد و گفت

 !تف توی این زندگی -

 :اکت سيگارش بيرون کشيد و گفتسيگاری از توی پ

 حاال این یارو کی هست؟ -

 :با بيخيالی به صندلی تکيه زد و گفت

 .با صحاف در افتاده -

 .صدای خندهی هيستریک راننده بلند شد و از توی آینه به من اشاره کرد
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کار دنيا رو ميبينی؟ این جوجهفکل تونسته با صحاف در بيفته و ما هنوز  -

 چهش در بيفتيم. حاالنتونستيم با نو

 چيکار کردی پسرجون؟

 .با حالتی خلسه به چشمهای مشکی با رگههای قرمزش خيره شدم

 .کاری نکردم -

 :مرد کنار دستم پوزخندی زد و گفت
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آره کاری نکرده. فقط خواسته صحاف رو به پليسا لو بده. از اون طرف هم  -

 ردیاب تو ماشينش جاساز کرده بود که

 .و بدهما رو ل

 .نه خوشم اومد. خوب جنم داری -

 :با فریاد غریدم

من نميخواستم صحاف رو لو بدم. فقط ميخواستم جای پسر موکلش رو بدونم.  -

 ازش کمک ميخواستم؛ اما اون

چيکار کرد؟ آدماش رو فرستاد تا زنم رو گروگان بگيرن، زن باردارم رو. حاال هم 

 که من رو ميخوان بفروشن. شما

 !حيوونایی هستيد؟ دیگه چه

 :صدای خندهی راننده دوباره شنيده شد و گفت

جوش نزن بچهجون. از همون اول که با صحاف همکالم شدی باید تا ته خط  -

 .ميرفتی. با بد کسی در افتادی
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 .حس کردم که ميشه باهاشون راه اومد. سعی کردم دلشون رو نرم کنم

 !اما شما که نميخواین اونجوری باشيناما شما مثل اون نيستيد. اون حيوونصفته؛  -

 :بغض توی گلوم نشست و گفتم

به خدا من زن و یه بچهی توراهی دارم، زندگيم رو دوست دارم. بذارید من  -

 فرار کنم. اصالً... اصالً هرچقدر که

اون مرتيکه بهتون داده، من دوبرابرش رو ميدم. اصالً یه جوری وانمود ميکنم که 

 رار کردم و شماانگار از دستتون ف

 .کارهای نبودید. التماستون ميکنم بذارید من برم

 .مرد کنار دستم شونهم رو توی دست گرفت و به عقب هل داد

بشين سر جات، تا رسيدن به مقصد هم خفه خون بگير. من اعصابمصاب ندارم  -

 .ميزنم شتکت ميکنما

 :رو به مرد راننده گفت

 .پرو پرو ميگه بذارید برم -

 :عصبانيت غرید بعد با

مسعود یهکم اون پا رو بچپون روی گاز دیگه. اینجوری که تا یه ماه دیگه هم  -

 .نميرسيم بندر

 .راننده که انگار اسمش مسعود بود دستش رو سمت مرد کنار دستم تکون داد

چته بابا؟ دلت از دست صحاف و سعادت پره چرا سر من و این بچه خالی  -

 ميکنی؟

 :بودم که گفتانگار مخاطبش من 

ببين بچهجون! تو هم اگه ميخوای تا بندر سالم برسی بهتره اون زبونت رو کوتاه  -

 کنی. آخه ميدونی؟! اون آدم
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دوتا -کنار دستت یه تفنگ به کمرش بسته که هر وقت اراده کنه ميتونه یکی

 فشنگ خرجت کنه. شيرفهم شد؟

 .تم خيره شدمسری به نشونهی تأیيد تکون دادم و به پنجرهی کنار دس
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*** 

چند ساعتی گذشته بود و همچنان به بيرون خيره بودم. شاید این آخرین لحظاتيه 

 که به دنيا نگاه ميکنم! شاید

چيه؟! حتماً همينطوره. ای کاش ميتونستم بچهم رو ببينم، نگاهش کنم، توی 

 بـغـ*ـلم بگيرمش، بوش کنم و

نههاش رد ميشه حس کنم؛ اما... اما حس پدرشدن رو با سر انگشتانم که روی گو

 این آرزو رو با خودم به گور

ميبرم. غروب آفتاب خودش به اندازه کافی دلگير بود؛ اما این لحظات دلگيرتر از 

 .هر وقت دیگه گلوم رو ميفشرد

صدای خروپف مرد کنار دستم بلند شد. به دست بستهشدهم به دستگيرهی در 

 .کنمنگاه انداختم. نميتونستم فرار 

ای کاش خودم رو از ماشين پرت ميکردم! اینجوری شاید مرگ راحتتری داشتم! 

 صدای مسعود من رو از فکر

 :بيرون آورد

 چند ساعته به چی زل زدی؟ -

 :زاویهی نگاهم رو عوض نکردم و گفتم
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 .به جاده -

چيزی توش نيست. یه عمر رانندهی ماشين سنگين بودم. هر شب به جاده زل  -

 ر روز باهاش حرفميزدم و ه

 .ميزدم

 پس اینجا چيکار ميکنی؟ -

.« یه کاری ميکنم یهشبه پولدار بشی»از بد روزگار با کسی آشنا شدم که گفت  -

 چيه تمام عمرت رو»گفت 

داری توی جاده ميگذرونی؟! تهش هم یا خوراک حيوونا ميشی یا درگير دزدا. 

 تهش هم یه قرون بذارن کف دستت

ری ميکنم که هر روز ده ميليون دربياری بدون اینکه بخوای یه کا»گفت « یا نه.

 کار خاصی انجام بدی. فقط باید

من هم اون روزا تازه زن گرفته بودم. « روزانه با ماشين چندتا آدم جابهجا کنی.

 دلم ميخواست بهجای اینکه روز و

شب تو جاده باشم، توی خونهی خودم کنار عروسم باشم. بيمعطلی قبول کردم. 

 وایل فکر ميکردم همينا

جابهجاکردن آدمهای عادیه. یه هفتهی اول خوب پول درآوردم و راضی و 

 خوشحال هر روز از سر کارم ميومدم و

شبا دست پر به خونه ميرفتم؛ اما به هفتهی دوم نکشيده فهميدم اینایی که من 

 جابهجا ميکنم از خالفکارا و

نشست. ُکپ کردم وقتی  قاچاقچيای انسان معروف شهرن. ترس تو وجودم

 فهميدم. ميخواستم به هر بهونهای که

شده خودم رو خالص کنم؛ اما این کار رفتنش با خودته و بيرون اومدنش با خدا. 
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 بهمحض اینکه فهميدن ميخوام

بيام بيرون، تهدیدم کردن. با جون زنم تهدیدم کردن و این شد که سه سالی 

 .هست باهاشون دمخور شدم

کردی بيای بيرون؟ اونا که واسهشون مهم نيست کی زیر دستشونه، چرا تالش ن -

 .تو نباشی یکی دیگه

 .پوزخندش رو دیدم و بغض نشستهش رو حس کردم
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اینی که بغـ*ـل دستت خروپف ميکنه رو ميبينی؟ این آدم تالشش رو کرد؛  -

 اما ميدونی تهش چی نصيبش

ش پست کردن. تا یه سال شد؟ تهش جنازهی تيکهتيکهشدهی مادرش رو برا

 دیوونه شده بود. بعد از اون باز هم

ولش نکردن. با جون بچهش تهدیدش کردن و موند. موند و شد یکی از قاتالی 

 .بزرگ، خشمگينترین قاتل باند

 .ترس بيشتر تویجونم نشست و مثل بچهای که مادرش رو گم کرده اشک ریختم

 !چرا من؟ چرا؟ -

ش کن و خدا رو شکر کن که خونوادهت سالمن و فقط رسيدی ته خط. فقط قبول -

 به فروختن و کشتن خودت

 .بسنده کردن. نعمت بزرگيه پسرجون

نعمت؟ چه نعمت بزرگی؟! من حتی نميدونم چه بالیی سر زن و بچهم آوردن.  -

 .نميدونم زندهست یا مرده
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 .ارنوقتی تو رو دارن ميفرستن اونجا، بدون که دیگه کاری به خونوادهت ند -

 .از کجا معلوم؟ اون پستفطرت خودش گفت -

 کی؟سعادت؟ -

 :پوفی کشيد و گفت

سر کارت گذاشته حتماً. اساس کارشون همينه. اگه با کسی حال کنن، به  -

 دردشون بخوره و بخوان نگهش دارن،

از خونوادهی طرف مایه ميذارن؛ ولی اگه طرف واسهشون دردسر درست کنه، 

 .خودش رو نابود ميکنن

 !یعنی... یعنی حالشون خوبه؟ -

 .مطمئن باش. من اینا رو خوب ميشناسم -

اشک توی چشمهام جمع شد و خدا رو شکر کردم. حتی فکر اینکه دستشون به 

 مبينا رسيده باشه هم ذهنم رو

آشوب ميکرد؛ اما االن ميتونم با خيال راحت با سرنوشتم روبهرو بشم. لبخند 

 تلخی روی لبهام نشست. از اون

لبخندهایی که اميد داشتم به حال خوب مبينا، به دنيا اومدن بچهم، به 

 ادامهداشتن زندگيشون؛ حتی اگه بدون من

باشه. ساعتها گذشت و جاده حرفهای زیادی باهام داشت. خاطرات توی ذهنم 

 مرور ميشد و گاهی بهخاطر

ردم. غموغصههای گذشته ميخندیدم و گاهی از خندهها و خوشحاليهام گریه ميک

 مبينا یه لحظه هم از جلوی

چشمهام دور نميشد و دعا کردم ای کاش دختری از وجودش متولد بشه که 

 شبيه مبينا باشه؛ با همون چشمها،
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همون موهای مواج، همون مهربونی نگاه و همون حالت شيرینش. صدایی روی 

 مغزم خط انداخت و نگاهم رو از

 .پنجره به چشمهای مشکی در آینه دوختم

 .تقریباً رسيدیم -

برگه و خودکاری رو که از مسعود گرفته بودم تا برای مبينا چيزی بنویسم بهش 

 :پس دادم و آروم گفتم

 مطمئنی به دستش ميرسونی؟ -
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 .خيالت راحت. هنوز یه چيزایی توی وجودمون نمرده -

 .ممنون -

ما داشتم؛ ا مرد کنار دستم از خواب بيدار شد و کشوقوسی به کمرش داد. ترس

 خيالم هم راحت بود. خيالم راحت

بود که زندگی و بچهم رو به دست مبينا سپردهم و اون از پسش برمياد. اون 

 برخالف چيزی که نشون ميده دختر

قوی و سرسختيه. این رو از روزی فهميدم که با کممحلی و نادیدهگرفتنهام کنار 

 اومد و با مهربونيهاش زندگی

 .داد واقعی رو بهم نشون

ماشين ایستاد. مرد کنارم دستبند رو باز کرد و به دست خودش بست. از ماشين 

 پياده شدیم و هوای گرم و مرطوب

اولين چيزی بود که به صورتم خورد. مسعود از ماشين پياده شد و پشتسرمون 
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 اومد. حاال قد بلند و هيکليش بيشتر

زگاهی به اطراف چشم به چشم ميخورد. مثل بادیگاردها قدم برميداشت و هرا

 ميدوخت. طولی نکشيد که به یکی

از کشتيهای باری رسيدیم. مردی با دیشداشهی سفيد و بلند کنار کشتی ایستاده 

 بود و هرازگاهی به زبون عربی

به بقيه افرادی که مشغول جابهجاکردن جعبههای چوبی بودن غرولند ميکرد. 

 نزدیک که شدیم، انگار مسعود رو

از کار کشيد و چند قدمی بهسمتمون اومد. با لهجهی عربی که  شناخت که دست

 سعی در فارسی حرفزدن داشت

 :گفت

 .اهالً و سهالً برادر مسعود -

 :مسعود دستش رو بهسمتش دراز کرد و گفت

 .ممنون شيخحسن. خوشحالم ميبينم سالمی -

 .سالم؟ ظاهرم رو نبين مسعود. از درون داغونم -

 :بهسمتم اشاره کردمسعود سری تکون داد و 

 .برات مهمون آوردم -

 این دفعه پسر خوشتيپ آوردی. چه شده؟ سعادت رویهش رو عوض کرده؟ -

 .نه فقط پاپيچش شده. ميخواد از شرش خالص بشه -

 :بلند خندید و گفت

 .خيلهخب. سوارش کن. فردا عصر ميرسيم -

 .ممنون شيخ -

 .خدا به همراهت -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 726 صفحه  

 

آخرین نگاه پر از غمش رو به چشمهای ترسونم  مسعود دستی براش بلند کرد و

 دوخت. باورم نميشد که هر لحظه

 .به مرگ بيشتر نزدیک ميشم
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 .مسعود سوار ماشين شد و با یه حرکت ماشين از جا کنده شد

من موندم و مردی که دستش رو بهم دستبند زده بود تا فرار نکنم و مرد سبزه و 

 سفيدپوشی که فقط ميدونستم

 .مش شيخحسنه و قراره من رو تا قتلگاهم برسونهاس

 .همه ميدونستند که قراره چه بالیی سرم بياد؛ اما باز هم هيچ کمکی نميکردن

ساعتی بعد توی کشتی کنار یکی از جعبههای چوبی جا گرفتم و دستم به یکی از 

 همون جعبهها دستبند خورد. به

اعث آرامشم بود، حاال حالم رو آسمون آبی خيره شدم. دیدن دریایی که یه روز ب

 .بد ميکرد

سرم رو به یکی از جعبهها تکيه دادم و زانوهام رو توی آ*غـ*ـوشم گرفتم. نفس 

 عميقی کشيدم و به صدای

 .پرندههای دریایی و موجهای خروشان دریا گوش دادم

*** 

 مبينا

امروز نوبت دکتر داشتم؛ اما حسوحال راهرفتن ازم گرفته شده بود. اگه 

 رخصيهام تموم نشده بود، بيمارستان همم
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 .بهزور ميرفتم

به ساعت نصبشده خيره شدم. دستم رو از زیر سرم برداشتم و کشوقوسی به بدنم 

 دادم. شمارهی کالنتری رو

 :گرفتم و با چند بوق سرباز جواب داد

 .بفرمایيد -

 !سالم. من همسر آقای ایرانيم -

 .يریمرین اتفاقی بيفته با شما تماس ميگخانم من که خدمتتون گفتم اگه کوچکت -

من متوجهم؛ اما... اما دلم طاقت نمياره دیگه. ميشه با مافوقت صحبت کنی  -

 ببينی از همسرم خبری شده؟

خانم محترم! خواهرم! بزرگوار! ما که اینجا بيکار ننشستيم. مطمئن باشيد هر  -

 اتفاقی بيفته شما رو در جریان

 .فظميذاریم. یاعلی. خداحا

 !الو... الو -

صدای بوق ممتد قلبم رو به درد آورد. حق داشت؛ هر روز دارم زنگ ميزنم. اما 

 چيکار کنم؟ چه کاری از دستم

 .ساختهست؟ چند روزه که ازش بيخبرم. بيخبری داره روحم رو از تنم جدا ميکنه

 نبه خونهی ساکت و خاموش خيره شدم. هر جایی از خونه رو که ميبينم یاد احسا

 ميافتم. همهجا بوی عطر تلخ

احسان رو ميده. همهچيز من رو یاد اون مياندازه. نفسم بند اومد و به هقهق 

 .افتادم

دستم روی قلبم نشست و از ته دل زار زدم. اشک ریختم به حال خودم و نبود 

 .احسان
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 .انتظار و دلنگرانی بدترین چيز توی دنياست
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تم و آبی به دست و صورتم زدم. بهزور لباسهام چشمهای قرمزم رو از آینه گرف

 رو تنم کردم و چادرم رو روی سرم

انداختم. کيفم رو برداشتم و خودم رو به پارکينگ رسوندم. چند دقيقهی بعد دم 

 مطب بودم و با حس خلسه وارد

مطب شدم. بهمحض ورودم منشی نگران از روی صندلی بلند شد و بهسمتم 

 .اومد

 لتون خوبه؟خانم رفيعی حا -

 :هنوز نفسنفس ميزدم. لبخند تصنعی به لبهام آوردم و گفتم

 .آره خوبم -

رنگتون خيلی پریده. درست هم نميتونيد نفس بکشيد. اجازه بدید با خانمدکتر -

 .هماهنگ کنم زودتر برید داخل

 .نياز نيست خانم. این بندگان خدا الکی معطل ميشن -

بود نگاهی بهم انداخت. به نظر مياومد ماههای یکی از خانمهایی که اونجا نشسته 

 آخرش باشه. شال زرشکيرنگی

 :با مانتوی گشاد مشکی پوشيده بود و خوشچهره بود. بعد از براندازیم گفت

نه خانم، فکر نميکنم اینجا کسی مشکل داشته باشه با این موضوع. شما حالتون  -

 .خوب نيست، برید داخل

 :لبخندی بهش زدم و گفتم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 729 صفحه  

 

 .منونم -

بعد از هماهنگکردن با خانمدکتر در زدم و وارد شدم. خانمدکتر از روی صندلی 

 .بلند شد و کنارم ایستاد

 چی شدی مبيناجان؟ -

 .نميدونم خانمدکتر. نميتونم نفس بکشم. هوا برام کمه -

به کمک خانمدکتر روی تخت دراز کشيدم و به سقف سفيد خيره شدم. دستگاه 

 ذاشته شد واکسيژن کنار تختم گ

 .ماسکش روی دهنم جا گرفت

نفس عميقی کشيدم و تموم هوا رو به ریهم فرستادم. چند دقيقهای گذشت تا 

 حالم بهتر شد و احساس کردم

 .نفسهام به حالت عادی برگشته

 :خانمدکتر کنار تخت ایستاد و گفت

 .استرس تو دوران بارداری مثل سم ميمونه -

از چشمهام سرازیر شد و نتونستم جلوی خودم رو دوباره از یادآوری احسان اشک 

 .بگيرم

 :خانمدکتر نگران بهم خيره شد و پرسيد

 چی شده مبينا؟ داری با خودت چيکار ميکنی؟ -

 :ماسک رو از روی صورتم برداشتم و گفتم

 .برام دعا کنيد خانمدکتر -
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 چيزی شده؟ با شوهرت به مشکل خوردید؟ اتفاقی افتاده؟ -

 .نه -

 .سری تکون داد و پشت ميزش نشست

یه نسخه برات مينویسم، حتماً مصرف کن. ضمناً االن دیگه ميتونی بری  -

 سونوگرافی تا جنسيت بچه مشخص

 .بشه. برات سونوگرافی هم مينویسم

 .حتی این خبر هم حالم رو خوب نکرد

*** 

و از  دوباره وارد خونهی سوتوکور شدم. خونهای که از دیوارهاش غم ميبارید

 پنجرههاش نگرانی و اضطراب. کيف

 .و چادرم رو به گيره آویزون کردم و لباسهام رو عوض کردم

ای کاش اینجا بودی تا باهم پيش دکتر ميرفتيم و جنسيت بچهمون رو مشخص 

 ميکردیم! ای کاش االن کنارم

بودی تا از توی چشمهات بخونم دوست داشتی بچهمون دختر باشه یا پسر؛ چون 

 ازت ميپرسيدم ميگفتی هروقت

 «.هر چی باشه فقط سالم باشه»

خانمدکتر راست ميگفت. باید به فکر سالمتی بچهمون باشم. اگه همين االن از در 

 اومدی چطور ميتونم توی

چشمهات نگاه کنم و بگم خيالت راحت، بچهت رو صحيح و سالم توی شکمم 

 حفظ کردم؟! آره باید از بچهمون

ی از توی کابينت برداشتم و مشغول درستکردن محافظت کنم. قابلمها

 قورمهسبزی شدم. بوی قورمهسبزی کل
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خونه رو برداشته بود. ای کاش بودی تا غذای مورد عالقهت رو ميخوردی عزیز 

 دلم! تنهایی از گلوم پایين

نميرفت. ميدونستم که اميد هم مثل برادرش عاشق قورمهسبزیه. پس یه کاسه 

 پيرکس برداشتم و داخلش

خورشت کشيدم. قابلمه برنج رو هم با دستگيره برداشتم. چادرم رو سر کردم و 

 چند دقيقه بعد جلوی در خونهی عمو

بودم. چند ضربه به در زدم و آیدا در رو باز کرد. بهمحض دیدنم ظرف پيرکس 

 :.رو ازم گرفت

 !سالم آجيجون. چرا زحمت کشيدی؟ بهبه چه بوی خوبی -

 ه نشدم؟سالم عزیزم. مزاحم ک -

 .این چه حرفيه. بيا داخل -

قابلمه رو از روی زمين برداشتم و همراه آیدا وارد خونه شدم. عمو روی کاناپه 

 نشسته بود و کانالهای تلویزیون رو

باالوپایين ميکرد. خاله مشغول کتابخوندن بود و اميد که بعد از عملش دکتر 

 کارکردن بيش از حد با گوشی و

بود، گوشهای نشسته بود و مشغول بازی فکری که دفعه  لپتاپ رو قدغن کرده

 .قبل براش خریده بودم شده بود

بهمحض ورودم سالم کردم که همه بلند شدن و عمو زودتر خودش رو بهم 

 .رسوند و قابلمه رو از دستم گرفت

 سالم به روی ماهت. ببين عروس گلم چه کرده. چرا زحمت کشيدی عزیزم؟ -
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عموجان. گفتم بيارم دور هم بخوریم. اميد هم که قورمهسبزی  کاری نکردم -

 .دوست داره

 .خاله سالم و احوالپرسی کرد و اميد خودش رو بهم چسبوند

 .تو بهترین بهترین آدم روی زمينی -

دنيای بچهها چقدر کوچيک و شيرینه که کوچکترین چيز تا ابد توی ذهنشون 

 ميمونه و با کمترین کار براشون

ميشی. ای کاش ما آدم بزرگها هم هيچوقت خوبی دیگران رو فراموش فرشته 

 نميکردیم؛ اما درعوض تنها چيزی

 .که توی ذهنمون خيلی خوب ميمونه، کينه و دشمنيه

به کمک خاله و آیدا سفره رو چيدیم و شروع به غذاخوردن کردیم. دلم گرفت 

 وقتی که احسان رو توی جمعمون

لبخند بر لبم آوردم. درعوض جملهی خاله هيزمی ندیدم؛ اما برای حفظ ظاهر 

 .برای آتش گُرگرفتهی درونم بود

الهی بميرم! چقدر جای بچهم احسان خاليه. مبيناجان نگفت کی از مأموریت  -

 برميگرده؟

بغض راه گلوم رو بسته بود و اجازه حرفزدن نميداد. با صدای آروم و گرفتهای 

 :گفتم

 .نه چيزی نگفت -

این بچه رو ميفرستن مأموریت؟ مگه همين ماه قبل نبود که رفته چقدر آخه  -

 بود ترکيه

 :عمو سری تکون داد و گفت
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 .انشاءاهلل بهسالمتی برميگرده. غذاتون رو بخورید سرد نشه -

اما دیگه را گلوم بسته شده بود و چيزی از گلوم پایين نميرفت. عمو متوجه شد و 

 ليوان آبی برام ریخت و کنار

ذاشت. متشکرانه بهش نگاه کردم و اون هم با محبت بهم جواب داد و دستم گ

 لبخند زیبایی روی لبش آورد. آب رو

 .جرعهجرعه نوشيدم و قاشق غذایی داخل دهنم گذاشتم

صدای زنگ موبایلی حواسم رو از غذا پرت کرد. عمو از روی صندلی بلند شد که 

 :خاله گفت

 . اً بهش زنگ ميزنیغذات رو بخور عزیزم. هر کی هست بعد -

 :دلهره عمو از چهرهش مشخص بود که گفت

 .شاید کار مهمی داشته باشه -

 :عمو بهسمت موبایلش رفت و آیدا تنهای به خاله زد و گفت

بابا جدیداً مشکوک شده ها. قبالً سر سفره جواب تلفن نميداد؛ اما االن مدام با  -

 .گوشيش صحبت ميکنه

 :خاله لبخندی زد و گفت

ن به شوهرم بيشتر از دوتا چشمهام اعتماد دارم. تو هم موش ندوون م -

 .نيموجبی
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تموم حواسم پيش عمو بود که توی تراس رفته بود. از گوشهی پردهی کناررفته 

 ميتونستم ببينمش. توی تراس
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قدم ميزد؛ اما نميتونستم حالت چهرهش رو ببينم. یعنی از کالنتری زنگ زدن؟ 

 خونه و من جوابحتماً زنگ زدن 

 ندادم. اَه لعنت به من! چرا از خونه بيرون زدم؟

 .چند ثانيه بعد عمو وارد خونه شد. صورتش قرمز شده بود و ته دل من آشوب

دستم رو مشت کردم و زیر لب ذکر ميگفتم. عمو بهسمت اتاق رفت و چند 

 دقيقه بعد با لباس آماده حاضر شد و

 :گفت

 .باید برمکار مهمی پيش اومده. من  -

صدای اعتراض خاله و بچهها بلند شد و قطرهی اشکی از گوشهی پلکم آروم و 

 .بيصدا فرو ریخت

عمو از در بيرون رفت و دیگه نتونستم طاقت بيارم. از پشت ميز بلند شدم و 

 دنبال عمو بيرون رفتم. گوشهی کتش

 :رو گرفتم و ملتمسانه گفتم

 تو رو خدا عمو اتفاقی افتاده؟ -

 .نگرانش رو بهم دوخت و سعی کرد آروم باشهنگاه 

 !انشاءاهلل که خيره -

 .التماستون ميکنم. بذارید من هم بيام -

 .تو اینجا باشی بهتره -

 .گریهم شدت پيدا کرد. طاقتم رو از دست داده بودم

 .شما رو به جون اميدت بذار بيام -

 :سری تکون داد و از روی اجبار گفت

 .آماده شو من پایين توی ماشين منتظرتماز دست تو. فقط زود  -
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چشمی گفتم و سریع وارد خونه شدم. مانتو پوشيدم و چادرم رو سرم انداختم. دو 

 دقيقه بعد داخل ماشين عمو بودم و

 .با نگرانی پوست کنارهی ناخنم رو ميجویدم

 چی گفتن عمو؟ -

 ...باید -

 .هان عصبی ميشدستش رو محکم روی فرمون کوبيد. درست مثل وقتی که احس

 .بهجون بچهم قسمم دادی؛ وگرنه عمراً اگه همراهم ميآوردمت -

اشکهام دونهدونه جاری شد. حاال دیگه شکم به یقين تبدیل شد. پس اتفاقی 

 .افتاده

 احسان... احسان زندهست؟ -
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دستی توی موهاش کشيد و این بار نتونست جلوی اومدن سيل اشکهاش رو 

 :فتبگيره. با گریه گ

 .نميدونم -

حالت تهوع شدید گرفتم. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و به عمو اشاره کردم. 

 عمو با دیدنم هول شد و پاش رو

روی ترمز فشار داد و ماشين با سرعت ایستاد. دستم رو به داشبورد ماشين 

 گرفتم تا با سر توی شيشه نرم. بهمحض

ون انداختم. هوای سرد بيرون هم ایستادن ماشين در رو باز کردم و خودم رو بير

 نتونست حالم رو بهتر کنه. تموم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 736 صفحه  

 

محتویات معدهم رو باال آوردم و اشک راه خودش رو پيدا کرد تا کل صورتم رو 

 بپوشونه. عمو بطری آبی بهسمتم

 .گرفت که باهاش صورتم رو شستم و بعد با گریه به عمو زل زدم

 .بخشماگه بالیی سر احسان بياد... خودم رو نمي -

عمو دستم رو گرفت و داخل ماشين نشوندم. در ماشين رو بستم و به عمو که 

 حاال پشت ماشين نشسته بود نگاه

 :کردم. پاش رو روی پدال گاز گذاشت و گفت

 .ميریم خونه -

 .ملتمس بهش نگاه کردم

 .نه. خواهش ميکنم -

 .نميتونم تو رو با این وضعيتت ببرم کالنتری -

 .ا خوبممن خوبم. به خد -

نگاهی بهم انداخت و به راهش ادامه داد. ماشين جلوی کالنتری ایستاد و قلبم از 

 شدت تپش محکم به دیوارهی

سـ*ـينهم برخورد ميکرد و استرس تموم وجودم رو گرفته بود. از ماشين پياده 

 شدم و همراه عمو وارد کالنتری

ا اب سروان رفتيم و بشدیم. با راهنمایی سربازی که اونجا بود بهسمت دفتر جن

 چند ضربه به در وارد شدیم. با دیدن

ما از روی صندلی بلند شد و با عمو دست داد. بيصبرانه به چهرهی آرومش خيره 

 شدم. تهریش و چشمهای

 :مشکيرنگش جذبهی خاصی داشت. فوری گفتم

 از احسان خبر دارید جناب سروان؟ -
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 :به صندلی اشاره کرد و گفت

 .تا توضيح بدملطفاً بشينيد  -

با وجود دلهره و اضطراب شدیدم کنار عمو روی صندليهای مشکی جا گرفتم. 

 پشت ميزش نشست و پروندهای رو

 :باز کرد. آرنجش رو تکيهگاه ميز کرد و گفت

شب قبل رد یکی از ماشينای مربوط به پالکایی رو که توسط افرادشون گفته  -

 .شده بود گرفتيم

شکل گرفت و با توجه بيشتری به حرفهاش گوش  روزنهی اميدی توی وجودم

 .ميدادم
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این ماشين تا بندر لنگه رفته و تو راه بازگشت مأموران ما ماشين و راننده رو  -

 دستگير کردن؛ اما توی بازجویی

 .چيزی رو اعتراف نکرده و فقط گفته یه سری کاال رو به یکی از کشتيا سپرده

بود و ميخواستم هرچه زودتر زبون باز کنه و از مکثش بيش از حد روی اعصابم 

 .این برزخ نجاتم بده

نميدونم چطور باید بگم. اميدوار بودم که خودتون بياید و بعداً برای همسرشون  -

 ...توضيح بدید؛ اما

 .عصبی از روی صندلی بلند شدم

چرا حرفتون رو درست نميزنين؟ چی ميخواین بگين؟ احسان چی شده؟ چه  -

 سرش اومده؟بالیی 
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عمو دستم رو گرفت و روی صندلی نشوند. ليوان آبی از روی ميز برداشت و به 

 دستم داد. بهزور جرعهای خوردم و

 :نفس عميقی کشيدم. عمو آروم بهم گفت

 !ميشه خواهش کنم بيرون منتظر باشی؟ -

 !عمو -

 .خواهش ميکنم -

ادم . پشت در ایستبرخالف خواستهم سری تکون دادم و از روی صندلی بلند شدم

 و به دقيقههایی که خيلی کند

سپری ميشدن خيره شدم. ثانيهشمار ساعت روبهروم قصد تکونخوردن نداشت و 

 .عذاب دست از سرم برنميداشت

نميدونم چقدر طول کشيد که جلوی در رژه رفتم و سعی کردم ذهنم رو بهسمت 

 اتفاقات خوب بکشونم. باالخره در

د و عمو به همراه جناب سروان درحاليکه عمو تشکر اتاق جناب سروان باز ش

 .ميکرد، توی چارچوب در ایستادن

فوری بهسمت عمو رفتم. برگهای داخل دستش بود و چهرهی پریشونش و 

 چشمهای قرمزش خبرهای خوبی

 :نميدادن. نگاه ملتمسانهای به عمو انداختم و گفتم

 چی شده؟ -

 :عمو سری تکون داد و گفت

 .ه درموردش صحبت ميکنيمبریم توی را -

دوباره سعی کردم جلوی خودم رو بگيرم و به همراه عمو سوار ماشين شدیم. 

 :فوری گفتم
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 تو رو خدا بگين چی شده؟ -

 :نفسش رو با صدا به بيرون فوت کرد و گفت

ظاهراً همون کشتيای که جناب سروان گفت قرار بوده چندتا کاال باهاش جابهجا  -

 قاچاق بودهبشه، از قضا کاالی 

 .و چند نفر هم داخل کشتی بودن

 خب؟ این چه ربطی به احسان داره؟ -

دیشب طوفان بزرگی اومده و کشتی با همهی خدمه و افرادی که توی کشتی  -

 .بودن غرق ميشن
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 ای وای! خب؟ -

یه فرضيههایی هست که جناب سروان احتمال ميده... احتمال ميده که ممکنه  -

 .اون کشتی باشه احسان هم توی

 :پوزخندی زدم و با عصبانيت گفتم

اون حرف بيخود ميزنه. از کجا فهميده؟ اصالً مگه نگفت کاال جابهجا کردن.  -

 پس برای چی باید احسان توی

 .اون کشتی باشه؟ این غيرممکنه

 :برگهای رو بهسمتم گرفت و گفت

 .این رو همراه همون آقایی که بازداشت کردن پيدا کردن -

 !این چيه؟ -

 .صدای گریهی عمو بلند شد
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 .یه نامهست. خط احسانمه -

دستهام برای گرفتنش لرزید و دلم از جا کنده شد. جلوی چشمهام سياهی رفت و 

 نامه بين انگشتانم قرار گرفت و

 .کلمات با سيل اشکهام یکی شد

تر عزیزتر از جانم! االن که این نامه رو مينویسم، هر لحظه به مرگ نزدیک» -

 ميشم و خدا رو شکر ميکنم که

فرصتی پيش اومد تا بتونم برای تو نامهای بنویسم. ميدونم که الزم به گفتن 

 نيست؛ اما ازت ميخوام که فقط

مراقب خودت و فرزندمون باشی. مهربونم! حاللم کن که بهت خيلی بد کردم. 

 من تو رو خيلی آزردم و فقط اميدوارم

آسوده این دنيا رو ترک کنم. بچهمون رو مثل  که من رو ببخشی تا با خيالی

 خودت تربيت کن. اگه دختر شد مثل

خودت خانم، نجيب و مهربون و اگه پسر شد باغيرت و تکيهگاه. بدون که تا ابد 

 دوستت دارم و جای تو توی قلبم

 «.هميشه باقی ميمونه

 :ناباور بهش چشم دوختم و گفتم

ن ننوشته. اسم احسان توی این نامه نيست. این حقيقت نداره. نه! این رو احسا -

 اسم من هم نيست. از کجا معلوم؟

عمو ماشين رو نگه داشت و سرش رو روی فرمون گذاشت و شونههاش آروم 

 تکون ميخورد. با گریه و ناله گوشهی

 .کتش رو گرفتم

 !تو رو خدا عمو بگو که اینا دروغه. تو رو خدا -
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يم کم نميشد. دستم سمت دستگيره در ضجه ميزدم و چيزی از غم و ناراحت

 .ماشين رفت و از ماشين پياده شدم

 .توی تاریکی شب راه ميرفتم و خدا رو صدا ميزدم

خدا! من اینجام! من رو ببين. من با این بچهی توی شکمم چيکار کنم؟! چرا  -

 اینجوری شد؟ چرا وقتی که

 ميشنوی؟احساس خوشبختی ميکردم باید اینجوری ميشد؟ خدا صدام رو 
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عمو خودش رو بهم رسوند و سرم رو روی شونهش گذاشت و زیر لب زمزمه 

 :کرد

همهچی درست ميشه دخترم. بهت قول ميدم. اینا همه حدس و گمانن. فردا  -

 .همهچی مشخص ميشه

 چطور مشخص ميشه؟ دیگه چطور؟ -

 :صورتم رو توی دستهاش گرفت و گفت

يمارستان. ميرم شناسایی. بهت قول ميدم که نامه دارم که فردا باید برم ب -

 .احسان بينشون نيست. بهت قول ميدم

زانوهام سست شد و روی زمين زانو زدم. دست عمو زیر بـغـ*ـلم نشست و از 

 روی زمين بلندم کرد. دیگه جونی

توی بدنم نمونده بود. تا رسيدن به خونه بارها و بارها از روی کلمات خوندم و 

 وف رو با اشک دنبالهزاران بار حر

 .کردم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 742 صفحه  

 

 «!نه احسان خواهش ميکنم ما رو ترک نکن. خواهش ميکنم»

 .گوشی عمو مدام زنگ ميخورد و جواب نميداد

تا رسيدن به خونه مثل مسخشدهها به بيرون خيره بودم. نه صدایی ميشنيدم و 

 نه چيزی حس ميکردم. ذهنم پر از

خل نامه از جلوی چشمهام کنار افکار منفی شده بود و یه لحظه هم حرفهای دا

 .نميرفت

ماشين ایستاد و تازه متوجه شدم که داخل پارکينگ خونهایم. بهزور از ماشين 

 پياده شدم و دست عمو دور شونههام

 .تکيهگاه شد تا سرم رو روی سـ*ـينهش بذارم و با تموم وجودم اشک بریزم

 .ميریم خونه ما -

 .خودموننه. خواهش ميکنم بذارید برم خونه  -

 .نميتونم بذارم با این حالت تنها بمونی -

 ...خاله -

 .دیگه باید باخبر بشن -

 :نگاهم رو توی چشمهای قهوهایش خيره کردم و گفتم

نااميد شدی عمو. تو نااميد شدی. من مطمئنم که احسان صحيح و سالم  -

 .برميگرده. به خدا برميگرده

پشت کمرم باالوپایين کشيد و گریه اجازهی حرفزدن بهم نداد و دست عمو 

 :گفت

 .آروم باش عزیزم. باشه احسان برميگرده -

عمو زنگ رو فشرد و چند ثانيه بعد خاله با حالتی پریشون در رو باز کرد و با 

 :دیدن ما هين بلندی کشيد و گفت
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 !خدا مرگم بده. چی شده؟ -

 :عمو گفت

 .بذار بيایم داخل. توضيح ميدم -
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از جلوی در کنار رفت و من و عمو داخل شدیم. روی مبل نشستم و  خاله با بهت

 سر سنگينشدهم رو توی دست

گرفتم و اشکهام راه خودشون رو پيدا کردن تا قطرهقطره از چشمم پایين بيان. 

 خاله با ليوان آبقند بهسمتم اومد و

هش رليوان رو به لبم نزدیک کرد. ليوان رو از دستش گرفتم و لبخند تلخی به چه

 زدم. ای کاش هيچوقت خاله

 !نفهمه! ای کاش عمو بهش چيزی نگه

 .جرعهای از آبقند رو خوردم و ليوان رو روی عسلی گذاشتم

 :خاله بيمعطلی به عمو گفت

 .چی شده؟ چرا تلفنم رو جواب نميدادی؟ من که مردم از دلنگرونی -

 یه مادر عمو سرش رو پایين انداخت. شاید نميخواست که به چشمهای بيتاب

 نگاه کنه! شاید نميخواست اميد و

 .آرزوهای یه مادر رو نقشبرآب کنه

 :خاله دوباره پرسيد

 .سعيد! جون به لبم کردی. یه چيزی بگو -

 .عمو سرش رو باال آورد؛ اما هنوز هم نميتونست توی چشمهای خاله نگاه کنه
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 .فردا همهچی مشخص ميشه -

 چی؟ چی مشخص ميشه؟ -

رد. شاید ميخواست توی این راه سخت بهش کمک کنم؛ اما عمو بهم نگاه ک

 ناتوانتر از این بودم که بخوام خبر به

 .این وحشتناکی رو به مادری که چشمانتظار اومدن پسرشه بدم

احسان... احسان تلفنش رو جواب نميده. مبينا یهکم نگران شده. گفتم تا فردا  -

 .صبر کنيم شاید خبری بشه

 .ميزد و بين من و عمو در گردش بودچشمهای خاله دودو 

 شماها دارین یه چيزی رو از من پنهون ميکنين. احسان کجاست؟ -

 :چشمهای اشکيم رو پاک کردم و گفتم

 .احسان برميگرده خاله. من مطمئنم -

خاله با گریه از روی مبل بلند شد و سمت تلفن رفت و شروع به شمارهگرفتن 

 کرد. عمو دست خاله رو توی دستش

 .گرفت و گوشی تلفن رو سر جاش گذاشت

 .آروم باش یهکم. هنوز که چيزی مشخص نيست -

 :خاله چشمش رو با دست پاک کرد و گفت

چشمات داره دروغ ميگه سعيد. تو هيچوقت چيزی رو از من پنهون نميکنی.  -

 .پس االن هم همهچيز رو بگو

 :عمو کالفه دستی توی موهاش کشيد و گفت
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 .ه خدا فقط تا فردا صبر کنتو رو ب -

 .خاله سرش رو توی دستش گرفت و با ناله گریه کرد

اميد همينجور که چشمهاش رو با پشت دستش ميماليد. از اتاق بيرون اومد و 

 :گفت

 چی شده؟ چرا نميذارید بخوابم؟ -

 .دستش رو گرفتم و قبل از اینکه خاله رو با این حال ببينه سمت اتاقش کشوندم

 :دیدنم گفتاميد با 

 آجيمبينا تو هم اینجایی؟ چرا یه دفعه سر شام رفتی؟ -

 .بـ*ـوسـهای روی سرش کاشتم و پتو رو از روی تختش کنار زدم

 .بخواب عزیزم -

 چرا گریه ميکنی؟ -

 .دلم برای داداش احسانت تنگ شده -

 :روی تختش دراز کشيد و گفت

 .کنمخب من هم دلم براش تنگ شده؛ ولی ببين گریه نمي -

سری به نشونهی مثبت تکون دادم و پتو رو روی شونههاش کشيدم. موهاش رو 

 نوازش کردم و بـ*ـوسـهای روی

 .پيشونيش کاشتم

 .شبت بهخير اميدجان -

 ميشه برام قصه بخونی؟ -

حوصلهی چيزی رو نداشتم؛ اما دلش رو نشکوندم و کتابی از بين قفسهی کتابش 

 بيرون آوردم و براش قصه خوندم

 .تا چشمهاش آرومآروم بسته شد و به خواب رفت
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اون شب مثل شب اول قبر همهی ما بود. تا خود صبح پلک روی هم نذاشتيم و 

 .خاله تا طلوع آفتاب اشک ریخت

درد دل خودم کمتر از خاله نبود؛ اما سعی ميکردم دلداریش بدم و بهش اميد 

 بدم. اميدی که حتی خودم هم ازش

 .مطمئن نبودم

ذون از منارههای مسجد بلند شد. خاله روی کاناپه دراز کشيده بود و صدای ا

 عمو توی بالکن روی صندلی نشسته

 .بود

از روی مبل بلند شدم و وضو گرفتم. داخل اتاق احسان شدم و تکتک وسایلش 

 رو از نظر گذروندم. همهی

 .خاطراتی که باهم داشتيم از جلوی چشمهام گذشت

 .اشتم و قامت بستمسجاده و چادررنگی رو برد
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ذکرهام با اشک همراه شد و رکوع و سجودم با تمنا به پایان رسيد. بعد از نماز 

 دستم رو سمت آسمون گرفتم و از ته

 .دل با خدا حرف زدم

خداجون! تابهحال توی زندگيم چيزی کم نداشتم. هميشه حمایت تو رو توی »

 .تکتک لحظاتم حس ميکردم

انيه هم دستم رو رها نميکنی. فقط... فقط االن احسان رو کم ميدونم که حتی یه ث

 دارم. فقط احسان رو از تو
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 «!ميخوام. اون رو بهم بر گردون. خواهش ميکنم

*** 

آفتاب غم کمکم از پس کوه اندوه خودش رو نشون داد و حاال سنگينی هوای 

 خونه بهخوبی حس ميشد. چشمهای

به قرمزی ميزد و رنگ خاله بيشتر از گچ  عمو از فرط خستگی یا گریههای پنهونی

 دیوار نبود و من... من دیگه

جونی تو بدنم نبود. فقط طاقت ميآوردم تا این ساعتها زودتر بگذره. ساعتهایی که 

 انگار هر ثانيهش قصد

گذشتن نداشتن؛ بلکه قصد کرده بودن وجود سرشار از عشق من به همسرم رو 

 .عذاب بدن

ین شروع روزی بود که فقط اميدوار بودم به گریهی از عمو کتش رو پوشيد و ا

 .سر شوقم منتهی بشه

 .خاله ملتمسانه به عمو نگاه کرد

 کجا ميخوای بری؟ -

 :عمو چشم بر سراميکهای کف زمين انداخت و گفت

 .ميرم که از احسان خبر بيارم. فقط... فقط دعا کن خبر خوبی باشه -

دهش توی دستهای پر از اضطرابم بغض خاله ترکيد و دستهای سرد و یخز

 .نشست

 :کفشهاش رو به پا ميکرد که گفتم

 !عمو -

سرش رو باال آورد و نگاه پر از غمش رو به چشمهای سردم دوخت. نتونستم 

 چيزی بگم. نتونستم ازش بخوام که
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 .خبرهای خوب برامون بياره. نميخواستم شرمندهمون بشه

 .مواظب خودت باش -

بهاش آورد و از در خارج شد. شونههای خاله توی لبخند ساختگی روی ل

 بـغـ*ـلم قرار گرفت و اشکهامون در

هم تنيده شد تا شاید دست روزگار دلش به رحم بياد و سرنوشت جور بهتری 

 .رقم بخوره

لحظهها همچنان بهکندی ميگذشت. آیدا بيدار شده بود و با وحشت به ما خيره 

 نگاه ميکرد. اشک چشمش چکيد

 :و گفت

 چی شده؟ -

 .جلوی خاله زانو زد و با بغض به خاله خيره شد
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 مامان بهت ميگم چی شده؟ چرا داری گریه ميکنی؟ -

 :خاله سرش رو بوسيد و گفت

 .چيزی نيست عزیزم. برو اميد رو بيدار کن بفرستش مهد -

 :مصمم گفت

 .تا نگی چی شده از جام تکون نميخورم -

 .نمياومد و بهناچار به من متوسل شدکلمهای از دهن خاله بيرون 

 .آبجی مبينا تو بگو -

 .چيزی نيست عزیزم. از داداش احسان خبری نيست. خاله یهکم نگران شده -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 749 صفحه  

 

 :صدای نفسش رو با فوت بيرون داد و گفت

آخه مادر من! مگه تو احسان رو نميشناسی؟ اون هميشهاینجوری بوده. یه دفعه  -

 غيبش ميزنه، بعد خودش

 .ميشه پيداش

 .زیر لب غرولندکنان بهسمت اتاق اميد رفت

 .اول صبحی وحشتزدهم کردین. گفتم حاال چی شده -

آیدا اميد رو برای رفتن به مهدکودک آماده کرد و همراه همدیگه از خونه بيرون 

 .رفتن

ساعت روی دیوار بيش از پيش نگرانم ميکرد و هر بار دستم سمت گوشی تلفن 

 و بگيرم؛ اماميرفت تا خبری از عم

با خودم ميگفتم یهکم راحتش بذارم، اون خودش به اندازه کافی درد روی دوشش 

 سنگينی ميکنه؛ پس بهتره از

 .زبون خودش بشنوم

عقربهی ساعت روی ده مونده بود که صدای چرخش کليد توی قفل در اومد و 

 مثل صاعقهزدهها از روی مبل بلند

 .به عمو رسوندیمشدیم و با چشمهایی ملتمس خودمون رو 

عمو نفس عميقی کشيد و لبش برای حرفزدن تکون خورد؛ اما نتونست چيزی بگه 

 و دستمالی جلوی دهنش گرفت

 .و بهسمت دستشویی هجوم برد

خدا ميدونه که دیدن اونهمه جسد برای پيداکردن فرزندت چقدر ميتونه عذابآور 

 باشه برای پدری که

هاش خندیده و با غم و غصههاش اشک بزرگشدنش رو به چشم دیده، با خوشي
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 .ریخته

 :خاله مضطرب دستم رو گرفت و گفت

 .مبينا! دارم ميميرم از نگرانی -

 .توکلت به خدا خالهجون -
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چند دقيقه بعد عمو با رنگی زرد و چشمهایی گودرفته و تارهای سفيدی که انگار 

 از شب قبل بيشتر شده بودن ظاهر

 .شد

 .روی مبل نشوندش خاله بهسمتش رفت و

 .داری سکتهم ميدی. بگو تو رو خدا -

 .همچنان به زمين خيره بود و لبهای ترکخوردهش رو با لبشتر ميکرد

 عمو! احسان بينشون بود؟ -

 .لبخند تلخی روی لبش آورد و قطره اشکی از گوشهی چشمهاش پایين اومد

 نميدونم بگم خدا رو شکر که نبود یا بگم خدایا چرا نبود؟ -

 .گيج و مبهوت بهش زل زدم

 !یعنی چی؟ -

 ...احسان بينشون نبود اما -

 .دستم روی قلبم نشست و خدا رو شکر کردم

اشک شوق از گوشهی چشمم پایين اومد؛ ولی جملهی نيمهتموم عمو خوشی 

 .چندثانيهایم رو نابود کرد
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 !اما چی؟ -

 .باشهميگن امکان نداره توی اون کشتی بوده باشه و زنده مونده  -

 .خاله چنگی به صورتش زد و صدای ضجه و نالهش به هوا رفت

دستهاش رو گرفتم و سعی کردم آرومش کنم؛ اما حتی خودم رو هم نميتونستم 

 .دلداری بدم

 چرا نميتونه؟ چرا نميتونه زنده باشه؟ -

احتمال ميدن که خودش رو زودتر از بقيه از کشتی پرت کرده و غرق شده.  -

 زهی بچهم بينشونبرای همين جنا

 .نيست

شونههای لرزون عمو و اشکهای بيامونش تموم اميدم رو به باد داد. تموم 

 خوشبختی زندگيم به لحظهای جلوی

 .چشمهام دود شد و دستم رو شکمم نشست و سرم به دوران افتاد

*** 

با ناله بيدار شدم و چشمهام فقط سقف سفيدرنگی رو دید که شبيه هيچجایی نبود 

 يمارستان. به سرم تویبهجز ب

 .دستم نگاه کردم. جونی توی تنم نبود و رمقی برای وجودم باقی نمونده بود

با یادآوری این دو روز گذشته، از کالنتری، نامهی احسان، اشکهای عمو، حرفهاش 

 و ضجههای خاله ناخودآگاه با

دم شناله و آه جيغ کشيدم و به سرُم توی دستم حمله بردم. از روی تخت بلند 

 که دو پرستار بهسمتم اومدن و
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شونههام رو توی دست گرفتن و وادارم کردن تا روی تخت دراز بکشم. چيزی 

 دورن وجودم ميسوخت و تاب و

تحمل رو ازم گرفته بود. سوزن مسکن توی رگ دستم فرو رفت و ضجهها و 

 نالههام کمکم فروکش کرد تا زمانی

اومد و از پشت پردهی اشکهام عمو رو دیدم که اشکهام از گوشهی چشمم پایين 

 که بهسمتم اومد و دستهای

 .یخکردهم رو توی دستش گرفت

 :با التماس گفتم

 !بگو احسان زندهست. تو رو خدا بگو عمو -

 :جلوی اومدن اشکش رو نگرفت و گفت

 .زنگ زدم مادر و پدرت بيان پيشت. االنه که برسن -

 :دوباره پرسيدم

 !زندهست مگه نه؟ -

 .حرفی نزد و سرش رو پایين گرفت

 :با ناله گفتم

آخه من جواب این بچهی توی شکمم رو چی بدم؟ اگه گفت بابام کجاست چی  -

 بگم؟ عمو من جواب دل خودم

 .رو چی بدم؟ من نميتونم بدون احسان زندگی کنم

 .قوی باش دخترم! قوی باش -

*** 

. دوباره توی اتاقی بودم صبحها بدون هيچ هدف و اميدی از خواب بيدار ميشدم

 که بيستوخوردهای سال از زندگيم
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رو هر روز صبح با بازکردن چشمم و دیدن سقف سفيدش شروع کردم؛ اما چقدر 

 تفاوت داشت. صبح اون روزهایی

که با شوق از تخت پایين مياومدم، برای پدر و مادرم ناز ميکردم، صبحونهای با 

 عشق ميخوردم و برای رفتن به

به اميد آیندهای روشن عجله ميکردم؛ اما این صبحها عجيب بوی تنهایی  دانشگاه

 ميدن، بوی نااميدی و زجر، بوی

 .افسردگی و بيحوصلگی

دست و صورتم رو بهزور شستم. قرصهایی رو که ناشتا به اجبار خانمدکتر باید 

 ميخوردم بهزور آب پایين دادم. این

نی مامان بيشتر شده بود. نگران من روزها به طرز فجيعی ضعيف شده بودم و نگرا

 و بچهای بود که قراره بدون پدر

 !یه عمر زندگی کنه. چه زندگی دردناکی داری کوچولوی من

 .ليوان شيرعسل گرم مامان روی اپن بود و بهزور باید اون رو بخورم

سالم سردی کردم و بابا که در حال بستن دکمههای پيراهنش بود با رویی خوش 

 .دادجواب سالم 

 !سالم بر گلبانوی بابا -
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لبخند تلخی زدم و پشت ميز صبحانه نشستم. ليوان شير رو به لبهام نزدیک 

 کردم و بوی شير زیر بينيم خورد و

 .بهونهای شد بر اینکه تموم محتویات معدهم رو خالی کنم
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مامان نگران از اتاق بيرون اومد و درحاليکه گره روسریش رو سفت ميکرد 

 .متم اومدبهس

 حالت خوبه؟ -

 .حال خوب تنها چيزی بود که این روزها هيچوقت به سراغم نمياومد

سری تکون دادم و به کمک مامان روی مبل نشستم و بهزور خرمایی داخل دهنم 

 گذاشتم که صدای زنگ آیفون

به صدا در اومد. مامان جواب داد و بعد با تعارفات بسيار دکمهی آیفون رو فشار 

 .داد

 :ا صدایی خوشحال گفتب

 .هستی اومده -

لبخندی روی لبم نشست، لبخندی واقعی. چقد دلم براش تنگ شده بود. خيلی 

 .وقت بود که ندیده بودنش

بهسمت در رفتم و بهمحض دیدنش خودم رو توی آ*غـ*ـوشش رها کردم و 

 .صدای گریهمون در هم پيچيد

عذرخواهی کرد. مثل اینکه این از اینکه این مدت نتونسته بود بهم سر بزنه ازم 

 مدت همراه با مهيار به مسافرت

 .رفته بودن و امروز از مسافرت برگشتن و تموم اتفاقات رو از خاله ميشنوه

 :دستش پشت کمرم نشست و گفت

 !مبينا تو که باور نکردی؟ -

 :با نگاهی پر از غم بهش خيره شدم که گفت

ودت انداختی؟ انقدر الغر شدی هنوز که چيزی مشخص نيست. یه نگاه به خ -

 که دیگه نميشناسمت. یهکم به فکر
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 .خودت و بچهت باش

 :به فنجونهای دمنوش روی ميز خيره شدم و گفتم

دیگه دل و دماغی برام نمونده. اگه تا االن هم خودم رو سر پا نگه داشتم فقط  -

 .بهخاطر بچهی توی شکممه

 .آهی کشيد و سعی کرد بهم دلداری بده

 .مطمئنم که اونا اشتباه کردن. احسان اصالً توی اون کشتی نبودهمن  -

 !پس کجاست؟ پس چرا االن نيست هستی؟ -

 !توکلت به خدا. انشاءاهلل مياد -

 :نگاهی گذرا بهم انداخت و گفت

 .پاشو بریم بيرون یه حال و هوایی عوض کنی -

 .اصالً حرفش رو نزن که حوصله ندارم -
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 .اِ پاشو دیگه -

دستم رو کشيد و بهزور مانتو و روسریم رو دستم داد. بهاالجبار لباسهام رو 

 پوشيدم و آماده شدم. به هر ترفندی

سعی ميکرد که لبخند روی لبم بياره و من تموم تالشم رو ميکردم که ناراحتش 

 .نکنم

 .جلوی کافيشاپ گرونقيمتی ایستاد و ماشين رو پارک کرد

شکالتی سفارش دادیم و ذهنم ناخودآگاه پر کشيد  طبق عادت کاپوچينو با کيک

 به روزی که قرار بود احسان رو
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برای اولين بار ببينم. اولين باری که حس ميکردم چقدر تحقيرآميزه وقتی بخوای 

 .خودت رو به کسی تحميل کنی

اونقدر حس خجالت و حيا داشتم که بهسختی ميتونستم سرم رو باال بگيرم و به 

 م. وقتی ناراحتچهرهش نگاه کن

شد و از هستی خواست تا باهم صحبت کنن فهميدم که از این قرار ناگهانی خيلی 

 ناراحت شده. وقتی که هستی ما

رو تنها گذاشت با شوخطبعيهاش اولين چيزی که به ذهنم رسيد این بود که چقدر 

 پسر پرروئيه؛ اما تونست بهم

ليش خيره بشم. موهای جرئت بده تا سرم رو باال بگيرم و به چشمهای عس

 قهوهای و لختش که کج روی

پيشونيش ریخته بود. پوست گندمگون و دماغ قلميش همه و همه کنار هم 

 جذابش کرده بود و چشم گرفتن ازش

برام سخت بود. اونجا بود که با خودم گفتم آیا ميشه این مرد روبهروم روزی 

 !شریک زندگيم بشه؟

خيال بيرون آورد و نگاهم رو به شماره صدای زنگ گوشيم من رو از فکر و 

 .ناشناس روی گوشی خيره کرد

 :با بيخيالی جواب دادم

 .بفرمایيد -

 :صدای ترسيده و لرزونی گفت

 !الو مبينا -

گوشی توی دستم لرزید و پاهای سستشدهم تنم رو از صندلی جدا کرد و دستم 

 .رو به دیوار کنار تکيه داد
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 ا... اح... احسان؟ -

ودمم. مبينا گوش کن فقط... من به پول زیاد نياز دارم. هميناالن دو تومن آره خ -

 به شماره حسابی که ميفرستم

 .برات بریز. ميخوام بيام خونه

پاهام لرزید و دست هستی زیر بـغـ*ـلم رو گرفت و با چشمهایی پر از سؤال بهم 

 .خيره شد

 :صدای لرزیده و پر از بغضم رو آزاد کردم

سان؟ االن کجایی؟ چرا از خودت خبری ندادی؟ ما همه... ما همه چی ميگی اح -

 فکر ميکردیم تو رو دیگه

 .نميبينيم

 .توضيح ميدم مبينا! فقط کاری که گفتم رو انجام بده. باید قطع کنم. خداحافظ -
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صدای بوق ممتد گوشم رو آزرد؛ ولی قلبم رو نرم کرد. صدای ترسون و نگرانش 

 ال خوبم روهم نتونست این ح

لحظهای خراب کنه. اشک شوق توی چشمم نشست و تکتک کلماتش رو با عشق 

 بار دیگه مرور کردم. جوابی

ان احس»برای هستی که مدام ازم توضيح ميخواست نداشتم و فقط به گفتن 

 اکتفا کردم. کيفم« زندهست. باید برم.

رداز دنبال خودپ رو برداشتم و سریع خودم رو از کافيشاپ بيرون انداختم. چشمم

 ميگشت و قلبم از شدت تپش
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توی سـ*ـينهم آروم نميگرفت. حتی صدای بوق ماشينی که انگار قصد مزاحمت 

 داشت هم نتونست باعث بشه

وقتم رو صرف بدوبيراهگفتن بهش کنم و فقط قدمهام رو سریعتر برداشتم که 

 :صدایی آشنا به گوشم خورد

 .ر شو باهم ميریممبينا! چرا داری پياده ميری؟ سوا -

 .سرم سمت صدا بر گشت و با دیدن هستی تازه متوجهش شدم

 :سریع سوار شدم که صدای معترضش بلند شد

دیوونه شدی؟ چيکار ميکنی؟ چرا درست حرف نميزنی؟ یعنی چی احسان  -

 زندهست؟ کی بود زنگ زد؟

 :نفس عميقی کشيدم و اشکهای روی گونهم رو پس زدم و با گریه گفتم

 .سان... احسان بود زنگ زد. گفت پول نياز داره تا برگرده خونهاح -

با ترمز ناگهانی هستی نزدیک بود با سر توی شيشه برم. صدای بوق ممتد 

 ماشينهای پشت سرمون و اعتراض

رانندهها بلند شد و هر کدوم با بدوبيراهی مخصوص به خودشون از کنار ماشين 

 رد ميشدن و هستی هنوز با بهت

 .ميکردنگاهم 

 :قطره اشکی روی گونههاش نشست و لبهاش تکون خورد

 تو رو خدا مطمئنی صدای خودش بود؟ -

 :آروم بـغـ*ـلش کردم و گفتم

 .به خدا قسم خودش بود. صدای خودش بود -

از بهت خارج شد و دستش روی تيغهی کمرم باالوپایين رفت و صدای 

 :بغضآلودش زیر گوشم نشست
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 !شکرخدا رو شکر! خدا رو  -

*** 

صدای ظروف از آشپزخونه مياومد و صدای خوشحالی حاصل از بازی و شادی 

 اميد توی خونه پيچيده بود. بوی

خوش قورمهسبزی توی خونه پيچيده بود و خونهای که تا دیروز مثل قتلگاه و 

 شکنجهگاه بود، االن پر از گل شده

 اه زنگ آیفون قلبمبود؛ پر از نورهایرنگارنگ، پر از عشق و محبت. صدای گـهگ

 رو از جا ميکند و با آخرین

سرعتی که از خودم سراغ داشتم خودم رو بهش ميرسوندم؛ اما نااميدانه سر جام 

 .مينشستم

 :دست هستی روی دستم نشست و گفت
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 .آروم باش. سکته ميکنيا -

فه خ دارم ميميرم هستی. احساس ميکنم اگه تا دو دقيقه دیگه اینجا کنارم نباشه -

 .ميشم

 :ميخواست حواسم رو پرت کنه که چشمکی زد و گفت

 .خوشگل شدی -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .وقت گير آوردیا -

لپای  سفيد، این-بله دیگه. رژ قرمز و روسری کرمرنگ، این سارافن بلند مشکی -
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 گل انداخته. ببينم تو ميخوای

 !احسان رو دیوونه کنی؟

 !اِ هستی -

 .م رو توی بـغـ*ـلش گرفتلبخندی زد و شونهها

 .حقت نبود اینهمه زجر بکشی -

بغض عجيبی توی گلوم نشست و صدای زنگ آیفون دلهره عجيبی به دلم 

 انداخت. دوباره سمت آیفون یورش

بردم. قلبم مثل گنجشکهای تازه متولد شده ميزد و نفسم به شماره افتاده بود. 

 :آروم جواب دادم

 بله؟ -

 .ودصداش آروم و دلتنگ ب

 !منم احسان -

گوشی آیفون از دستم افتاد. چادرم رو از گيره برداشتم و با بيشترین سرعتی که 

 از خودم سراغ داشتم پلهها رو

دوتایکی پایين اومدم و از حياط پر از ریگ و سنگ گذشتم. قلبم بيوقفه توی 

 سـ*ـينهم ميکوبيد و گلوم خشک

 .شده بود. دستم سمت قفل در رفت و باز شد

مهای اشکبارم تار ميدید. با لجاجت اشکهام رو پس زدم و با دقت نگاه کردم. چش

 مرد روبهروم با کسی که

ميشناختم خيلی فرق داشت. موهای پریشونی که روی پيشونيش ریخته بود، 

 ریشهای بلندی که انگار توی این

مدت هرگز اصالح نشده بودن، صورتی الغر و زرد و کمری خميده و نگاهی 
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 .نگران

حتی اجازه ندادم وارد خونه بشه و همونجا بيمهابا خودم رو توی آ*غـ*ـوشش 

 انداختم، آ*غـ*ـوشی که بوی

 .دلتنگی ميداد، بوی عطری آشنا

مثل دختربچهای تازه به دنيا اومده محکم توی آ*غـ*ـوشش قرار گرفتم و 

 نفسهای گرمش روی گونهم نشست و

. اشک از چشم هردومون پایين بـ*ـوسـهی آتشينش پيشونيم رو نوازش کرد

 ميغلطيد و حتی توان حرفزدن رو

421 
 

 

 

هم ازمون گرفته بود. نميدونم چند دقيقه گذشته بود که خاله بيطاقت شده بود و 

 خودش رو به پسر عزیزش

رسوند. با بيصبری در آ*غـ*ـوشش کشيد و بوی تنش رو با تموم وجود 

 .استشمام کرد

ره احسان وارد خونه شد. زیباترین شبی بود که تو عمو ميانجيگری کرد و باالخ

 کل عمرم دیدم. دیدن احسان که

آروم و مغموم روی کاناپه نشسته بود و فنجون چایش رو به لبهاش نزدیک 

 ميکرد، بزرگترین آروزی این چند

روزم بود؛ اما دیدنش زمانی که گـهگاه به نقطهای نامعلوم خيره ميشد و برای 

 لخی به لبشحفظ ظاهر لبخند ت

ميآورد، خيلی کم حرف ميزد و به یه بله یا خير کوتاه بسنده ميکرد، نگرانکننده 
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 بود؛ اما باز هم خدا رو شکر

 .ميکردم کهاینجاست، درست روبهروم

تنها شبی بود که آرزو ميکردم همهی آدمای اطرافمون زودتر راهی خونهشون 

 بشن و من و تنها عشقم رو آزاد

وجودم توی آ*غـ*ـوشم بکشمش و عطر تنش رو تا خود صبح  بذارن تا با تموم

 .بو بکشم

شام با صدای قاشقوچنگالها و شيرینزبونی اميد و شوخيهای عمو و بابا خورده شد 

 و بعد از شام هيچکس جرئت

پرسيدن سؤاالت ناتمومی رو که توی ذهن همهمون شکل گرفته بود نداشت. 

 سؤاالتی که مثل خوره ذهن و روح

ما رو ميخورد تا بدونيم اینهمه مدت چه بالیی سرش اومده. اصالً توی اون همهی 

 کشتی بوده یا نه؟ اصالً اون

 !نامه توسط خودش نوشته شده یا نه؟

 :کمکم نوای رفتن از دل مهمونها بلند شد و با جملهی بابا که گفت

 .احسان خيلی خستهست. بهتره زودتر بریم -

لند شدن و احسان که هنوز ساکت سرجاش نشسته یيد عمو، همه از جا بٔ  و با تا

 بود تشکر سردی کرد و داخل اتاق

 .خزید

قلبم فشرده شد؛ اما سعی کردم درکش کنم. روزهای سختی رو پشت سر گذاشته 

 .که باید بهش فرصت داده ميشد

از همه تشکر کردم و تا دم در همراهيشون کردم. خاله بيطاقت بود؛ اما با اصرار 

 رو پاک کرد و عمو اشکهاش
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 :گفت

 دلم طاقت نمياره. ميتونم فردا بيام ببينمش؟ -

 :دستش رو بوسيدم و گفتم

این چه حرفيه خالهجونم؟ اینجا خونهی خودته، هروقت و هر زمان که دوست  -

 .داشتی بيا

تشکر کرد و همراه عمو بيرون رفت. در رو پشت سرشون بستم. روی ميز رو 

 متکمی تميز کردم و بيطاقت بهس

اتاق رفتم. در اتاق رو کمی باز کردم و از بين تاریکی اتاق احسان رو دیدم که 

 آرنجش رو روی چشمهاش گذاشته

 .بود و سـ*ـينهش باالوپایين ميشد

روسریم رو از سرم جدا کردم و کنارش خزیدم. دستم رو روی سـ*ـينهش 

 .گذاشتم و سرم رو به بازوش تکيه دادم

422 
 

 

 

 .ونی چقد دلم برات تنگ شده بودتکيهگاهم! نميد -

 .بيدار بود؛ اما چيزی نميگفت. صدای نفسهاش تندتر شد؛ اما لب نميزد

 :بيشتر خودم رو بهش چسبوندم و گفتم

 .ميدونم خستهای. بخواب عزیزم -

ميخواستم از کنارش بلند شم که مچ دستم گرفتار انگشتان کشيدهش شد. 

 دستش رو از روی چشمهای قرمز و

ش برداشت و به چشمهای خيسم زل زد. باالخره قفل این سکوت شکست اشکبار
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 :و گفت

 .نرو. پيشم بمون -

لبخندی تلختر از زهر زدم و خودم رو توی آغـ*ـوش بازش جا دادم. قطرهی 

 .اشکم روی بازوش چکيد

 .خيلی دوستت دارم، خيلی -

 .خورددستش نوازشگرانه روی موهام نشست و انگشتانش بين تار موهام چرخ 

من هم دوستت دارم. ببخشيد! بهخاطر من خيلی اذیت شدی. همهش تقصير  -

 .من بود

 !هيش! چيزی نگو. فقط خدا رو شکر که سالمی! خدا رو شکر که پيشمی -

 .مبينا خيلی وحشتناک بود، خيلی -

 ...اگه اذیتت ميکنه -

ت نه. ميخوام حرف بزنم. ميخوام برات حرف بزنم. دارم از بغض و سکو -

 .ميترکم

 .ميشنوم همهی وجودم -

 :آه عميقی کشيد و با بغض گفت

مبينا وقتی از هم جدا شدیم، سر من معامله کردن. ميخواستن من رو به یه  -

 قاچاقچی انسان بفروشن. کسی که

فقط از کليه و کبد و اعضا و جوارحم سود ميبرد. مرگ رو جلوی چشمهام دیدم. 

 .توی راه فقط به تو فکر ميکردم

به این که سالمی یا نه؟ به این که اگه بالیی سرت اومده باشه خودم رو هيچوقت 

 نميبخشم. راننده بهم اميد داده

بود که تو زندهای و ازش خواستم تا نامهای رو که برات نوشتم به دستت 
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 .برسونه. نامهی خداحافظی بود

 کاال به دبی همهچيز برام تموم شده بود. قرار بود با یه کشتی، همراه یه سری

 فرستاده بشم و اونجا معامله انجام

بشه. اون شب بدترین شب زندگيم بود. تکوتنها ميون اون همه جعبههای چوبی 

 نشسته بودم و زانوی غم بغـ*ـل

کرده بودم. به دستم دستبند بود و به یکی از جعبهها وصل شده بود. سرم رو به 

 دیوارهی کشتی تکيه داده بودم و

ه هر لحظه تيرهتر ميشد خيره شده بودم. از ماه بهجز هالهای پشت به آسمونی ک

 ابر چيزی مشخص نبود و کمکم

ابرها توی هم تنيده شدن. اول نور زیادی آسمون رو روشن کرد و بعد صدای 

 وحشتناک رعدوبرق لرزه به تنم

 .انداخت

423 
 

 

 

ت. صدای فکمکم بارون اومد و چند دقيقه بيشتر نگذشته بود که بارون شدت گر

 ناخدای کشتی، اون مرد عرب

قویهيکل، مياومد که به زبون عربی پشت سر هم فریاد ميکشيد. متوجه شدم که 

 خبرای خوبی در راه نيست و

قراره اتفاق بدی بيفته. همهی خدمهی کشتی در تکاپو بودن. هر کس به طرفی 

 ميدوید و صدای فریادای من به

ارد کشتی شد. بين اونهمه هياهو من مثل جایی نميرسيد. طولی نکشيد که آب و
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 بچه گربهای بودم که از آب و

 .بارون متنفره و گوشهای کز کرده

آرومآروم زیر آب رفتن کشتی رو به چشم ميدیدم و نااميدی ناخدا که با گریه 

 قایقای نجات روی عرشه»ميگفت 

یدن تا رباعث شده بود همهچيز رو تموم شده ببينم. یکييکی توی آب ميپ« نيست.

 خودشون رو نجات بدن؛ اما

موجهای سنگين دریا اجازهی شنا نميداد و هرازگاهی نفسنفس ميزدن و روی آب 

 مياومدن و موجای وحشی

 .دریا دوباره سرشون رو زیر آب فرو ميبردن

کمکم آب به من رسيد. سعی ميکردم دست بستهشدهم به جعبه رو جدا کنم؛ اما 

 .بيفایده بود و زیر آب رفتم

نفسم رو حبس کرده بودم؛ اما طاقت نداشتم بيش از این زیر آب بمونم. بهشدت 

 دستوپا زدم؛ ولی دستم از جعبه

جدا نميشد و همونطور زیر آب مونده بودم و نميتونستم خودم رو باال بکشم. تو 

 اوج نااميدی در جعبه باز شد و

 .روی آب اومدمحتویاتش که پر بود از اسلحه خالی شد و جعبهی خالی و سبک 

باورت ميشه مبينا؟! روی آب شناور مونده بودم. خودم رو روی جعبه انداختم و 

 نفسهای عميق ميکشيدم و آب

 .داخل دهنم رو بيرون ميدادم

موجا همچنان خشمگين بودن و هرازگاهی سرم رو زیر آب ميبردن؛ اما دست 

 وصلشدهم به جعبه دوباره روی آب

 .نگهم ميداشت
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توی همين وضعيت بودم که کشتيای بهم نزدیک شد. یه کشتی شاید ساعتها 

 گرونقيمت که مال یکی از

آقازادههای عرب بود. دادوفریاد کردم و بهزور خودم رو به کشتی رسوندم تا 

 .متوجهم شدن و از آب بيرونم کشيدن

مقصدشون دبی بود و کشتی تفریحی بود. بعد از اون دیگه چيزی متوجه نشدم. 

 ودم و دو روز بعدبيهوش شده ب

خودم رو روی تخت یه هتل کشور دبی دیدم. یکی از خدمههای اون کشتی من 

 رو آورده بود و بهم رسيدگی

ميکرد. روزی که بهوش اومدم چيزی یادم نميومد؛ اما کمکم همهچيز مثل برق و 

 باد از جلوی چشمهام گذر کرد و

 هت زنگ بزنم و ازت کمکاولين چيزی که به یاد آوردم شماره تلفن تو بود تا ب

 بخوام. من خيلی خوشحالم که

 .االن پيشتم

نميدونستم چی بگم. اصالً چی ميتونستم بگم؟ حتی تصور اینهمه زجر و بال هم 

 سخت بود. فقط صورت خيس

 :از اشکش رو توی دستم گرفتم و با سر انگشتانم اشکهاش رو پاک کردم و گفتم

همهچيز تموم شد. االن ما کنار هميم؛ ما ميدونم خيلی زجر کشيدی؛ اما دیگه  -

 .سهتا
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 :دستش روی شکمم نشست و گفت
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 .خوشحالم -

*** 

دستگاه روی شکمم حرکت ميکرد و ضربان قلبم با هر بار نگاه خانمدکتر به 

 مانيتور باال ميرفت. دل توی دلم نبود

ابروهایی تا جواب خانمدکتر رو بشنوم. احسان هم به مانيتور خيره بود و با 

 درهمکشيده و با دقت باالیی چنان به

 .مانيتور زل زده بود که انگار از اون خطخطيهای سياهوسفيد چيزی متوجه ميشد

 :خانمدکتر لبخندی زد و گفت

 .خب خدا رو شکر که دختر گلمون سالمه -

 .لبمون به لبخند باز شد. پس دختر بود

 :خانمدکتر دوباره گفت

 هربون ميخوان صدای قلبش رو بشنون؟حاال مامان و بابای م -

 :هر دو با شوق به خانمدکتر نگاه کردیم و گفتيم

 !البته -

صدای بيوقفهی قلب کوچيکش بود که مثل گنجشک پيدرپی ميزد و این یعنی 

 دختر عزیز من سالمه و بهترین

 .هدیهایه که تابهحال گرفتم، هدیهای از طرف خدا

 :احسان به چشمهام نگاه کرد و گفت

 .خدا رو شکر که شما دوتا رو دارم -

از ذوق سرازپا نميشناختم. تمام زجر و سختيهایی رو که این مدت کشيده بودم 

 فراموش کردم. این جملهی

 .احسان تموم غمهام رو شست و ميدونستم که با خودش خوشبختی به همراه داره
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 :از مطب که بيرون اومدیم سرش رو سمت آسمون گرفت و گفت

ه فکر ميکردم کمکم دارم به مرگ نزدیک ميشم، از خدا خواستم که یه وقتی ک -

 دختر بهم هدیه بده؛ دختری که

 .همهچيزش شبيه تو باشه، حتی خندیدناش

 :سرم رو روی شونهش گذاشتم و گفتم

نميدونی چقدر خوشحالم که کنارمی. نميدونی چقدر خوشحالم که هر دوی شما  -

 .صحيح و سالميد

 .یه جشن سه نفره پس پيش بهسوی -

 جشن سهنفره؟ -

آره دیگه. به مناسبت این خبر خوش ميخوام شما دوتا مادر و دختر رو به یه  -

 .شام خوشمزه دعوت کنم
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 .لبخند از ته دلی زدم و به چهرهی پر از شوقش چشم دوختم

*** 

این ماه آخر بيش از حد سختم بود. حتی راهرفتن هم برام سخت شده بود. 

 س ميکردم هميشه و همهجا دارماحسا

وزنهای رو با خودم حمل ميکنم. شبها موقع خواب حتی نميتونستم بهخوبی دراز 

 بکشم. مجبور بودم چندتا

بالشت پشتسرم بذارم و بهشون تکيه کنم و بعد نشسته بخوابم که اون هم 

 نصفهشب بيدار ميشدم و دیگه از
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زک شده بود و حرکتهاش رو گردندرد خوابم نميبرد. پوست شکمم کامالً نا

 بهراحتی ميتونستم ببينم. خاله هر

د بخور که بای»روز بهم سر ميزد و غذاهای خوشمزه ميآورد و با مهربونی ميگفت 

 این روزای آخر جون بگيری و

احسان هم سعی ميکرد این روزها بيشتر مرخصی بگيره و کنارم « تقویت شی.

 باشه و این بهترین حس برای زنيه

 .ههای آخر بارداریش رو ميگذرونهکه ما

هر چی که مامانجونش »وقتی که از احسان پرسيدم اسمش رو چی بذاریم، گفت 

 بخواد؛ چون مامانش داره نُه ماه

 :و من با ذوق بهش گفتم« توی شکمش نگهش ميداره.

 اسمش رو بذاریم هدیهزهرا؟ -

 :با شوق توی چشمهام نگاه کرد و گفت

وی دنيا وجود نداره؛ چون این دختر یه هدیهست واسه اسم قشنگتر از این ت -

 .زندگيمون

آره واقعاً! دختر گلم یه هدیهست از طرف خدا. هدیهای که مامانش رو از مرگ 

 نجات داد و اميدی بود برای ادامهی

 .زندگيم وقتی که تحمل سختی رو نداشتم

روز  هر بهشدت بهونهگير شده بودم و حوصلهی چيزی رو نداشتم. سعی ميکردم

 صبح توی پارک کنار خونه

آرومآروم قدم بزنم؛ اما بعضيوقتها بهقدری درد رو حس ميکردم که فقط خودم 

 رو سریعتر به خونه ميرسوندم و

از درد به خودم ميپيچيدم. دردهایی که به قول خانمدکتر کامالً طبيعيه و بدن 
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 .داره برای زایمان آماده ميشه

ود اسمم رو شنيدم و وقتی بهسمت صاحب صدا توی همين قدمزدنهای هرروز ب

 برگشتم، با دیدنش به یکباره

تموم تنم لرزید. کسی که فکر نميکردم دوباره به سراغم بياد و به طور کلی از 

 توی ذهنم حذفش کرده بودم. حتی

 .دیدن چهرهش هم حالت بدی بهم داد

م عتر برداربدون توجه بهش صورتم رو برگردوندم و سعی کردم قدمهام رو سری

 که مطمئناً با این وضعيتم خيلی

موفق نبودم و بازوم کشيده شد. با حرص بازوم رو از دستش بيرون کشيدم و با 

 :نفرت غریدم

 .دست کثيفت رو به من نزن کيارش -

 :به صورتم خيره شد و گفت

شنيده بودم ازدواج کردی؛ ولی فکر نميکردم به این زودی بخوای ازش حامله  -

 .شی
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 .به تو هيچ ربطی نداره -

 .به راهم ادامه دادم؛ اما هنوز هم ولکن نبود

 .یادمه که عاشق بچه بودی؛ اما ميگفتی دوست ندارم به این زودی بچهدار بشم -

 .خفه شو. فقط خفه شو -

سد راهم شد. چشمهاش برق عجيبی داشت. نفرت توی چشمهاش بود؛ اما از 
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 .نفرتی که من داشتم بيشتر نبود

 چرا؟ چرا ولم کردی؟ -

 .پوزخند تلخی گوشهی لبم نشست

 .چون لياقت نداشتی. تو هيچوقت لياقت نداری -

 :با حرص دستی توی موهاش کشيد و گفت

 .من دوستت داشتم لعنتی -

 .دوباره راهم رو کشيدم و رفتم؛ اما ول کنم نبود

ن بود؟ تو من رو بهخاطر اون پسرهی بيهمهچيز ول کردی. خوشگلتر از م -

 پولدارتر از من بود؟

 :با نفرت بهش خيره شدم و گفتم

راجع به شوهر من درست حرف بزن عوضی. دهنت رو آب بکش بعد اسمش  -

 .رو به زبون بيار

بيش از حد عصبی شده بود. ترسيدم که بالیی سرم بياره. پشتش بهم بود. از 

 فرصت استفاده کردم و تا خونه

پشت سرم بستم و دستم رو روی سـ*ـينهم که  قدمهام رو تند کردم و در رو

 .نفسنفس ميزد گذاشتم

 :با اشک غریدم

 چرا اومدی لعنتی؟ چرا دست از سرم برنميداری؟ -

*** 

روی کاناپه نشسته بودم و به پرندهی خوشگلی که برای درستکردن لونهش تالش 

 ميکرد نگاه ميکردم. دیگه

رل، تلویزیون رو خاموش کردم و از حوصله دیدن تلویزیون رو هم نداشتم. با کنت
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 روی مبل بلند شدم که درد بدی

توی شکمم پيچيد. هنوز موعد زایمان نبود؛ پس نميتونست درد زایمان باشه؛ اما 

 دردش هر لحظه بيشتر ميشد، تا

جایی که توانایی راهرفتن رو ازم گرفته بود. فقط سعی ميکردم خودم رو به تلفن 

 زنم؛ امابرسونم و به احسان زنگ ب

نفسهام به شماره افتاده بود و نفسکشيدن برام سخت شده بود. عرق سردی روی 

 پيشونيم نشسته بود و پاهام از

درد سست شده بود. کشونکشون خودم رو به تلفن رسوندم و با دستهای لرزون 

 شمارهی احسان رو گرفتم و بعد

 «.برسونخودت رو »از اینکه صداش رو شنيدم فقط تونستم با درد بگم 
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نميدونم چند دقيقه از درد به خودم پيچيدم و صدای دادوفریادم رو بهزور کنترل 

 کردم که صدای چرخيدن کليد

توی در پيچيد و احسان رو باالی سرم دیدم که با دستپاچگی بهسمتم اومد و 

 :گفت

 .مبينا! خوبی؟ چيزی نيست. االن ميریم بيمارستان. تحمل کن عزیزدلم -

نتونستم بيشتر از این تحمل کنم و با چنگ گوشهی کت احسان رو گرفته و من 

 بودم و درد ميکشيدم. روسری

روی سرم انداخت و من رو توی بـغـ*ـلش گرفت و چند دقيقه بعد توی 

 ماشينش از درد به خودم ميپيچيدم. فشار
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درد رو بهقدری توی کمر و زیر دلم حس ميکردم که هر لحظه احتمال ميدادم 

 .ی ماشين زایمان کنمتو

صدای نالههام احسان رو بيشتر نگران ميکرد و پاش بيشتر روی گاز فشار داده 

 ميشد و صدای بوق ماشينها روانم

 :رو بهم ریخته بود. هرازگاهی نگاه احسان بهم بود و با پریشونی ميگفت

 .االن ميرسيم، االن -

*** 

. لحظهای آروم نميگرفت دستم لبههای تخت رو چنگ ميزد و تپشهای تند قلبم

 درد به قدری توی کمرم و

 .کشالههای رونم حس ميشد که دیگه جونی برای فریاد هم نداشتم

صدای خانمدکتر بيشتر عصبيم ميکرد که مدام ازم ميخواست به خودم فشار 

 .بيارم و شدت دردم رو بيشتر کنم

یه که سهای آخرنفس کم آورده بودم و هر لحظه با خودم ميگفتم که این نفسها نف

 ميکشم. از اینکه لحظات

آخر از احسان خواسته بودم که اگه نتونستم زنده از این در بيرون بيام، مراقب 

 خودش و بچهمون باشه، خيالم

راحتتر بود؛ اما نميخواستم این دنيا رو بدون دیدن بچهم ترک کنم. ميون 

 دادوفریادم از خدا ميخواستم که حداقل

صت بده تا دخترم رو توی آغـ*ـوش سردم بگيرم و چند ثانيهای بهم فر

 لحظهای آرامش رو با تکتک اعضای تنم

 .حس کنم و بعد با خيالی آسوده دنيا رو ترک کنم

عرق از صورتم چکه ميکرد و دیگه تحمل اینهمه درد رو نداشتم. کامالً احساس 
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 ميکردم که بدنم داره کم مياره

 .ه بودو دیگه حتی نفسکشيدن هم برام سخت شد

*** 

 احسان

با بازشدن در مبينا رو دیدم که روی تخت آروم گرفته. ماسک اکسيژنی روی 

 صورتش بود و چشمهاش رو بسته

 .بود. بهسمت تخت رفتم و دستم رو روی سرش کشيدم

 مبيناجون صدام رو ميشنوی؟ -

خانمپرستار که کنارههای تخت رو گرفته بود و اون رو بهسمت اتاقی هدایت 

 :گفتميکرد 

زایمان سختی داشتن. متأسفانه وسط زایمان نتونستن خوب نفس بکشن. باید  -

 .اجازه بدید استراحت کنن
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 خدای من! حالش خوب ميشه؟ االن وضعيتش چهجوریه؟ -

 .خدا رو شکر خوبه؛ اما باید استراحت کنه -

 نفس عميقی کشيدم و خدا رو شکر کردم. به همراه تخت وارد اتاق شدم که

 خانمپرستار ازم خواست بيرون منتظر

باشم تا بهوش بياد؛ چون ورود آقایون به بخش زنان ممنوع بود. از اتاق بيرون 

 اومدم که خانمپرستار نگاهی بهم

 :انداخت و گفت
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 پدر مهربون نباید سراغی از بچهش بگيره؟ -

 :دستی به صورتم کشيدم و گفتم

 یادم رفت. حال بچهم چطوره؟به قدری حواسم پرت مبينا شد که به کل  -

 :لبخندی زد و گفت

 .همراهم بيا -

پشتسرش راهی شدم که روبهروی اتاقی که شيشهای سرتاسر اون رو گرفته بود 

 :ایستاد و گفت

 .شما اینجا منتظر باش. من ميارمش -

دل توی دلم نبود تا ببينمش. فقط به این فکر ميکردم که یعنی شبيه کيه؟ یعنی 

 گيه؟چشمهاش چه رن

چند دقيقهای که طول کشيد، دور خودم ميچرخيدم و این فاصلهی چندمتری رو 

 بارها گز کردم و دوباره سر جای

اولم برگشتم. خانمپرستار رو که از دور دیدم، خودم رو به شيشه چسبوندم. بچهی 

 خيلی کوچولویی که توی حولهای

جه هم ندازهی یه جوصورتی پيچيده شده بود و توی بغـ*ـل خانمپرستار حتی به ا

 نبود. با نزدیکشدن خانمپرستار

با دقت بهش چشم دوختم. پوستش قرمز بود و هرازگاهی چشمهاش رو بهزور از 

 هم باز ميکرد و دوباره ميبست،

چشمهایی بهرنگ مشکی. چند تار مشکی پررنگ هم روی سر کچلش خودنمایی 

 ميکرد و لبهای قرمز و

 اشت. دستهای کوچيک و انگشتهای ظریفش ازکوچيکش هيچ شباهتی به مبينا ند

 زیر حوله بيرون زده بود و
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گاهياوقات دستش رو مشت ميکرد و دوباره انگشتهای کوچيکش رو از هم باز 

 ميکرد. مچبند دور دستش هم از

دستش بزرگ بود و هر لحظه ممکن بود از دستش بيفته. ميدونستم بچههایی که 

 تازه به دنيا ميان شيرینی خاصی

دارن و بيشتر ميشه گفت زشتن؛ اما به قدری دلم بيتاب دیدنش بود که هيچ ن

 کدوم از اون زشتيهای بچهی تازه

به دنيا اومده رو توی چهرهش ندیدم. حتی اون صورت کبودشدهش، حتی اون 

 پلکهای پفکردهش، حتی اون سر

کچل بدون موش و ثانيهبهثانيه برای چهرهش مردم و بارها و بارها عاشق 

 .مهای مشکيش شدمچش

*** 

با یه دستهگل بزرگ گل رز و نرگس که ميدونستم مبينا عاشقشه و یه جعبه 

 بزرگ شيرینی با چند ضربه به در وارد

 .اتاق شدم
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با صدای در سرها بهسمتم چرخيد. مبينا بيحال روی تخت دراز کشيده بود و 

 مادرش بهزور سعی داشت که

و به خوردش بده و مبينا ميگفت که دیگه نميتونه حـ*ـلقهای از کمپوت آناناس ر

 بخوره. مامان کنار پنجره

ایستاده بود و دختر نازم رو توی بـغـ*ـلش آروم تکون ميداد. سالم کوتاهی 
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 کردم. دستهگل و شيرینی رو روی ميز

جلوی تخت گذاشتم و یهراست سراغ مبينا رفتم. پيشونی سردش رو بـ*ـوسيدم 

 :و گفتم

 .اینقدر زجر کشيدی تا بچهمون رو سالم به دنيا بياری ممنون که -

اشک توی چشمهاش جمع شد و لبخند تلخی روی لبهای ترکخورده و سفيدش 

 آورد. دستش رو محکم گرفتم و

بـ*ـوسـهای روی دستش کاشتم. از توی جيب کتم جعبهای رو بيرون آوردم و 

 سمتش گرفتم که با صدایی خسته

 :گفت

 این چيه؟ -

 :ختش نشستم و گفتمکنار ت

 !این یه هدیهی کوچولوئه واسه مامانِ هدیه کوچولو -

 :لبش بيشتر خندید و جعبه رو باز کرد. چشمهاش برقی زد و گفت

 خيلی قشنگه عزیزم. واقعاً ممنون. چرا زحمت کشيدی؟ -

 :شونهای باال انداختم و گفتم

 .در برابر کاری که تو کردی چيزی نيست خانمم -

رو برام باز کرد و من توی آ*غـ*ـوشش جا گرفتم. صدای آ*غـ*ـوشش 

 :بغضدارش به گوشم خورد

 .تموم دردام رو فراموش کردم -

 :مامان هدیهزهرا رو نزدیکم آورد و گفت

 نميخوای بـغـ*ـلش کنی؟ -

و من که دلم پر ميکشيد تا دختر یکييهدونهم رو توی آغـ*ـوش بگيرم و تا 
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 آخرین نفس عطر بچگيش رو توی

مشامم حس کنم. آ*غـ*ـوشم رو برای بغـ*ـلکردنش باز کردم. آروم توی 

 بـغـ*ـلم جا خوش کرد و هر لحظه

بعد از تکون کوچيکی که ميخورد، احساس ميکردم از دستم ليز ميخوره و با ترس 

 سعی ميکردم محکمتر

بگيرمش. به مژههای نازکش که روی پلکهای بستهش خودنمایی ميکرد خيره 

 گردش رو از نظرشدم. صورت 

گذروندم. انگشتم رو سمت دستهای نازک و ظریفش بردم که بالفاصله انگشت 

 اشارهم رو با مشت کوچولوش

گرفت و من از شوق دوست داشتم لپهای قرمزش رو غرق بـ*ـوسـه کنم؛ اما به 

 بـ*ـوسـهای روی دستش اکتفا

ا ـوسيد و بکردم و آروم به دست مبينا سپردمش. مبينا با شوق سرش رو بـ*

 :عشق بهش نگاه ميکرد که گفتم

 یه چيزی بگم؟ -
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 :سرش رو تکون داد که گفتم

 ولی خيلی زشته ها. راستش رو بگو. قبل ازدواج با من عمل زیبایی نکردی؟ -

 :حرکتی به گردنش داد و گفت

 .من که از خودم مطمئنم، نچرال بيوتيم؛ اما درمورد تو مطمئن نيستم -

ن به لبخند باز شد و غرق شادی شدیم تا روزگار رو همينجوری که لب هر دومو
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 هست دوست داشته باشيم؛

همينقدر عاشقانه و همينقدر با مهربونی. چقدر خانوادهی سهنفریمون با عشق بود 

 و چقدر زندگيمون رنگ آرامش

گرفته بود. ای کاش آرامش تا ابد روی زندگيمون سایه بندازه و هيچوقت 

 !لوع نکنهخورشيد غم ط

*** 

 مبينا

هدیهزهرا توی تخت کوچيک و سفيدرنگش خوابيده بود و حاال یواشيواش بدنش 

 رو ميکشيد و چشمهاش رو

ميفشرد. لبهای کوچيکش برای گریهکردن از هم باز شد و صدای نالهی آروم و 

 بعد هقهقهای مخصوص

 رشخودش من رو متوجه کرد که دیگه وقت شيرخوردنشه. یه دستم رو زیر س

 گرفتم و با دست دیگهم کمرش رو

نگه داشتم و به خودم نزدیکش کردم. به چشمهای قشنگش که هنوز درست و 

 حسابی باز نشده بود خيره شدم. با

دستم پشت دست نرم رو نوازش کردم و بـ*ـوسـهی کوچيکی روی دستش 

 زدم. بهقدری عشق و عالقه به این

روز نشده تموم قلبم رو شيش وروجک داشتم که احساس ميکردم هنوز چهار 

 دونگ به اسم خودش زده. روی مبل

داخل اتاقش نشستم و بهش شير دادم. حاال شيرهی وجودم رو ذرهذره با لبهای 

 کوچيکش ميکشيد و من هر

لحظه بيشتر از قبل با نگاهکردن به اجزای صورت و بدنش عاشقش ميشدم. تازه 
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 ميتونستم حس مادری رو درک

ار تموم وجودم برای خواستنش فریاد ميزنه. حسی که به راستی کنم. حسی که انگ

 هيچچيز شبيهش نيست. دهن

کوچيکش رو بست و دوباره به خواب عميقش فرو رفت. کالهش رو سرش 

 گذاشتم و توی پتوی صورتيرنگش

گذاشتم تا با هوای بيرون سردش نشه. وارد پذیرایی که شدم همهی نگاهها 

 ی نگاههابهسمتمون چرخيد و برق همه

رو ميتونستم ببينم. لبخندی از سر شوق روی لبهام نشست. هدیهزهرا رو به 

 دستهای مشتاق خاله سپردم و

خودم کنار احسان که روی مبل دونفره نشسته بود، نشستم. بهمحض نشستنم 

 دستش رو پشت سرم گذاشت و با

 لبخند هميشگی مخصوص خودش که بيش از حد جذابش ميکرد بهم خيره نگاه

 کرد و من هم با لبخند جوابش رو

دادم. خاله با ذوق به هدیهزهرا نگاه ميکرد و باهاش حرف ميزد و اون هرازگاهی 

 الی چشمهای خستهش رو باز

ميکرد و دوباره ميبست. عمو طاقت نياورد و از خاله خواست که هدیهزهرا رو 

 بهش بده. حاال هدیه توی دستهای

وق بهش خيره شده بود و چيزی نميگفت. اميد و عمو آروم گرفته بود و عمو با ذ

 آیدا روی هدیه خم شده بودن و
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هرکدوم از دستها و پاهای کوچيکش تعریف ميکردن و آیدا باهاش سلفی 

 ميگرفت. احسان تکونی به خودش داد

 :و گفت

 .دیدین چقدر خوشگله؟ به باباش رفته ها -

 :خاله چپچپ بهش نگاه کرد و گفت

 .شبيه تو نيست. دقيقاً شبيه مبيناست هيچچيزش -

 :صدای خندهمون اخمهای احسان رو توی هم برد و با قيافه حقبهجانبی گفت

 .شبيه بچگيای منه -

 :دوباره خاله بهش چشم دوخت و گفت

بچگيات اونقدر زشت بودی که کسی طرفت نميومد. هميشه ميگفتم یعنی ميشه  -

 این بچه بزرگ شد خوشگل

 !بشه

 :تراض کرداحسان اع

 !مامان -

 :و دوباره همه از خنده منفجر شدیم. دستم رو روی پای احسان گذاشتم و گفتم

 .مهم اینه که االن خوشگلترین و جذابترین مرد دنياست -

صدای او گفتن همه بلند شد و دست احسان بيشتر من رو توی آ*غـ*ـوشش 

 کشوند. مامان هدیهزهرا رو از عمو

ره شده بود. بابا هم پاهای کوچيکش رو که از زیر پتو گرفت و با شوق بهش خي

 مشخص شده بود نگاه ميکرد و

ذوق ميکرد. هدیهزهرا توی آغـ*ـوش بابا جا خوش کرد تا توی گوشش اذون 

 بگه. همه ساکت بودیم و با ذوق به
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بابا نگاه ميکردیم که هدیه رو باال گرفت و سرش رو کنار گوشش برد و آروم 

 .به زبون ميآوردکلمات اذون رو 

هدیهزهرا با چشمهای بسته انگار که بهخوبی به کلمات گوش ميداد و هرازگاهی 

 سرش رو به چپ و راست تکون

ميداد. بابا خيلی آروم اسم هدیهزهرا رو سه بار توی گوش راستش تکرار کرد. 

 هدیه رو چرخوند و دست چپش رو

رار کرد. بعد به من و زیر سرش گذاشت و این بار اقامه رو توی گوش چپش تک

 :احسان نگاه کرد و گفت

 اسم دیگهش چی باشه؟ -

 :به احسان نگاه کردم و گفتم

 .اسم هدیهزهرا رو من انتخاب کردم. بهتره اسم دومش رو احسان انتخاب کنه -

 :نگاه پر از قدردانی احسان توی چشمهام خيره شد و گفت

مامانش خوشگل، مهربون و  دوست دارم اسم دیگهش مبينا باشه. ميخوام مثل -

 .خوشقلب بزرگ بشه

 :سرم روی شونهش قرار گرفت و آروم گفتم
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 .ممنون -

همه با تحسين بهمون نگاه ميکردن و بابا سه بار پشتسرهم اسم مبينا رو توی 

 گوشش زمزمه کرد و اسم دوم

 .دختر گلم با اسم من یکی شد
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*** 

ون گذشته بود. باهم بيشتر اُخت شده دو ماه از اومدن هدیهزهرا به خونوادهم

 بودیم. گریههای شبونهش همچنان

ادامه داشت. توی خواب عميق صدای گریههای کشدارش رو ميشنيدم و 

 سراسيمه از خواب بيدار ميشدم،

درحاليکه احسان فقط به غلتزدنی اکتفا ميکرد و حتی چشمهاش رو هم باز 

 نميکرد. به اتاقش ميرفتم،

، آروم تکونش ميدادم و بهش شير ميدادم تا دوباره چشمهای بـغـ*ـلش ميکردم

 .قشنگش رو روی هم بذاره

بعضيوقتها از شدت خستگی که مجبور ميشدم بارها از خواب بيدار بشم، احسان 

 رو بيدار ميکردم و اون

غرولندکنان از تخت پایين مياومد و چند دقيقه بعد صدای خندههای احسان به 

 شغولهوا ميرفت و باهاش م

بازیکردن ميشد. گاهيوقتها بهقدری گریه ميکنه که دوست دارم من هم پابهپاش 

 گریه کنم و هربار که

ملتمسانه به مامان زنگ ميزنم ميگه که همهچيز طبيعيه و بچهها توی این ماههای 

 اول زیاد گریه ميکنن و سعی

ه ک کن هميشه روی نظم بهش شير بدی و اونوقت خيال من کمی آسودهتر ميشه

 دردونهی مامان مشکل خاصی

نداره. جدیداً لبخندهای قشنگی ميزنه که اینجور مواقع دوست دارم فقط 

 بخورمش. البته ناگفته نماند که برای

باباش بيشتر ميخنده و حس حسادتم اینجور مواقع بيشتر گل ميکنه. کمکم سعی 
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 ميکنم که از خونه بيرون

ردم و لباسهام رو پوشوندم. چادر بيارمش. کالسکهش رو از اتاقش بيرون آو

 دانشجویيم رو سر کردم تا راحتتر

باشم. با وجود اینکه هوا خيلی هم سرد نبود؛ اما لباس ضخيمی تن هدیه کردم و 

 داخل کالسکه گذاشتمش. انگار

فهميده بود که قراره بعد از دو ماه هردو از این غار بيرون بریم و نگاهی به بيرون 

 د وبندازیم که ميخندی

دستهاش رو توی هوا تکون ميداد. بـ*ـوسـهای ازش گرفتم و از خونه بيرون 

 زدیم. هوا آفتابی بود و همهچيز

برای قدمزدن دونفرهی من و دخترم آماده بود. سایهبون کالسکه رو پایين آوردم 

 تا آفتاب چشمش رو اذیت نکنه و

 .بهسمت پارک نزدیک خونه راهی شدیم

ختر مامان؟ اون وقتی که توی شکمم ورجهوورجه ميکردی، اینجا رو ميبينی گلد -

 کلی باهم قدم ميزدیم نفس

 .من

انگار متوجه حرفهام ميشد که ميخندید و با کنجکاوی به اطرافش نگاه ميکرد. 

 دخترخانمی از کنارمون رد شد و

 .به هدیه نگاه کرد و لبخند زد

 .وای چه بچهی نازی دارید -

 :لبخند زدم و گفتم
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 .ممنونم -

از کنارمون رد شد. روی نيمکت نشستم و کالسکهی هدیه رو به خودم نزدیک 

 کردم و به چشمهاش که دیگه اون

مشکی براق روز اول رو نداشتن و به رنگ قهوهای ميزد خيره شدم. دستش رو 

 .گرفتم و قربونصدقهش رفتم

ی بور و چندتا تار موی مشکی روی سرش هم ریخته بود و جاشون رو به موها

 قهوهای داده بود. خوشحال بودم

که چهرهش کمکم داره شبيه به احسان ميشه، یه دختر با ویژگيهای احسان. چند 

 دقيقهای توی پارک کنار هم

قدم زدیم. به ساعت نگاه کردم. موقع اومدن احسان به خونه بود. چشمکی سمت 

 :هدیه زدم و گفتم

 .مون غذا ميخوادبزن بریم که االن بابا مياد خونه و از -

بهسمت خونه حرکت کردیم. پشت در رسيدم و خواستم کليد رو توی قفل 

 بچرخانم که سایهی کسی رو روی سرم

حس کردم. سرم رو باال آوردم و از شدت قرمزی چشمهاش ترسيدم. با ترس و 

 :وحشت و صدایی که ميلرزید گفتم

 اینجا چی ميخوای؟ چ... چطور اومدی اینجا؟ -

 :د و گفتپوزخندی ز

فک کردی بعد از اون ضربهای که بهم زدی ميتونی راحت زندگی کنی؟  -

 راحتت نميذارم مبينا! نه راحتت

 . نميذارم
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از ترس به خودم لرزیدم. فوری کليد رو چرخوندم تا در باز بشه و خواستم اول 

 کالسکه رو توی حياط بذارم که سمت

 :دم و گفتمدیگهش رو گرفت. با نگرانی به چشمهاش نگاه کر

 !ولش کن لعنتی -

هدیهزهرا گریه ميکرد و من با التماس ازش ميخواستم که کاری به هدیه نداشته 

 باشه. صداش بغض داشت؛ اما

 .حتی یه لحظه هم دلم به حالش نسوخت

این بچه ميتونست بچهی من و تو باشه؛ اما تو رفتی و با اون مردک ازدواج  -

 کردی. تو بهم خــ ـيانـت کردی؛

 .ولی همهچيز اینجوری تموم نميشه. باید تاوان کارت رو پس بدی

هدیه رو از توی کالسکه بغـ*ـل کردم و با نفرت بهش خيره شدم. دستم رو 

 پشتسر هدیه گذاشته بودم و تا حد

 :ممکن به خودم نزدیکش کرده بودم. با نفرت گفتم

 .گم شو -

تم. با آه اشک ریختم و از و خودم رو داخل حياط انداختم و در رو پشت سرم بس

 اینکه دوباره برگشته به سرنوشتم

 .ناسزا ميگفتم

*** 

 احسان
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 :کشوقوسی به تنم دادم و رو به محمد گفتم

 .من دیگه ميرم -

 :محمد پروندهها رو از داخل کشو بيرون آورد و گفت

 .باشه. من یهکم دیگه کار دارم، بعد ميرم -

روی ميز برداشتم و دوباره بهخاطر اینکه باید با سری تکون دادم. کيفم رو از 

 اتوبوس برم آه از نهادم بلند شد و برای

 .بار هزارم اجداد صالحی رو مورد رحمت قرار دادم

کيفم رو توی دستم جابهجا کردم و بهسمت ایستگاه اتوبوس قدم زدم. توی این 

 مدت هرچند که محل کار و اون

ن بودم که حداقل دیگه اون کابوسها تکرار ابهت قبليم رو نداشتم؛ اما مطمئ

 نميشن و ميتونم توی آرامش، هر روز

از محل کارم که یه دفتر بود که با محمد یکی از دوستهای قدیميم اجاره کرده 

 بودیم، تا خونه برم و نگران چيزی

نباشم. بعد از این چند سالی که توی شرکت صالحی کار کردم، تجربهی کاریم 

 لکی و کارهایتوی معامالت م

اسنادی خيلی زیاد بود و ميتونستم هر پروندهای رو بدون مشکل حل کنم؛ اما 

 برعکس درمورد پروندههای طالق و

مشکالت خونوادگی تجربهی چندانی نداشتم و بهتره بگم هيچ عالقهای هم 

 نداشتم. هرچند که محمد معتقد بود

ی از این قبيل زیر دستم بيشتر توی اینجور کارها درآمد هست؛ اما هر پروندها

 مياومد سریع به محمد ارجاع

 .ميدادم و اون هم برعکس همين کار رو ميکرد
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با اومدن اتوبوس سوار شدم و روی صندلی کنار پنجره نشستم. کيفم رو روی پام 

 .گذاشتم و به بيرون خيره شدم

 دیگه با ذوق و شوق دوبرابر وارد خونه ميشدم. دیدن هدیه وقتهایی که توی

 خواب عميق فرو رفته، لبهای

کوچيکش کمی از هم فاصله گرفته و آروم توی تختش چشمهای خوشگلش رو 

 بسته، حسی رو بهم ميداد که

 .تابهحال تجربه نکرده بودم و به قول مبينا حس پدرشدنه

بعد از به دنيا اومدن اميد با خودم ميگفتم که هيچ بچهی دیگهای برام مثل اميد 

 تنی نميشه؛ اماشيرین و دوستداش

وقتی هدیه به دنيا اومد، همهی محاسباتم عوض شد. وقتهایی که به چشمهام زل 

 ميزنه و از ته دل ميخنده،

بارها ميميرم و زنده ميشم و بهتازگی که دستهای کوچيکش رو بهسمتم دراز 

 ميکنه تا بـغـ*ـلش کنم، از خوشی

رام به نمایش ميذاره و و ذوق پرواز ميکنم. زندگی کمکم داره قشنگيهاش رو ب

 چقدر خوشحالم از داشتن هر

دوشون و خيالم کامالً راحت بود؛ چون مطمئن بودم مبينا مثل یه مادر 

 وظيفهشناس نگران ساعت خواب،

شيرخوردن و حتی بازیکردنشه و به قدری با مسئوليت کارهاش رو انجام ميده که 

 مثل افراد باتجربه به نظر

چرخوندم. این چندوقت دیگه ميدونستم که مبينا مثل ميرسه. کليد رو توی در 

 قبل نميتونه به استقبالم بياد و در

رو برام باز کنه؛ چون اینجور مواقع یا داره به هدیه شير ميده یا کارهای خونه رو 
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 انجام ميده. در رو باز کردم و وارد
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ت و آروم با دس خونه شدم. مبينا ایستاده بود. هدیه رو روی شونهش گذاشته بود

 پشت کمرش رو نوازش ميکرد. با

دیدن من لبخند زیبایی روی لبهاش آورد و بهم خيره شد. تن صدام رو پایين 

 :آوردم و گفتم

 !سالم خانمم -

 :اون هم مثل من با صدای آروم جواب داد

 .سالم عزیز دلم. خسته نباشی -

ه صدای اعتراضش روبهروی مبينا ایستادم و سر هدیه رو آروم بـ*ـوسيدم ک

 :بلند شد

 .بيدارش ميکنی. به بدبختی خوابوندمش -

چشمکی زدم و سمت اتاق رفتم. کتم رو درآوردم و به گيره آویزون کردم. کيفم 

 رو داخل کمد دیواری گذاشتم که

چشمم به کيف قهوهایرنگ مبينا افتاد. چقدر خوشحال بودم که تموم وسایلش 

 .االن اینجاست. کيفش افتاده بود

صافش کردم که پاکتی از داخلش بيرون افتاد. متعجب به پاکت بينامونشون نگاه 

 .ميکردم که صدای مبينا اومد

ناخودآگاه پاکت رو پشتسرم قایم کردم که فکر نکنه توی وسایلش سرک 

 .کشيدم
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 احسانجان! نميای ناهار؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .چرا عزیزم، لباسام رو عوض کنم ميام -

رو دو مرتبه روی هم فشار داد و رفت. دوباره به پاکت خيره شدم و  چشمهاش

 داخل کيفم گذاشتم. خيلی کنجکاو

شده بودم بدونم پاکتی که خيلی شبيه پاکتنامهست، چی توشه. لباسهام رو عوض 

 کردم و پشت ميز نشستم. بوی

م يعطر مـسـ*ـتکننده فسنجون توی خونه پيچيده بود. حسابی بوی غذا رو با بين

 :استشمام کردم و گفتم

 !آخجون فسنجون -

لبخندی روی لبش نشست و با کفگير دونههای قدکشيده برنج رو توی بشقاب 

 کشيد و جلوم گذاشت. تشکر کردم و

دلی از عزا در آوردم. الحق که فسنجونهای مبينا حرف نداشت و هر دفعه به 

 فسنجونش ایمان ميآوردم و هر وقت

خالصه که « معجون عشق!»زه رو ميپرسيدم ميگفت ازش راز این غذای خوشم

 اینجوری از جوابدادن طفره

 .ميرفت و رازش رو فاش نميکرد

*** 

بـ*ـوسـهای به پيشونی مبينا زدم که خسته روی تخت دراز کشيده بود. شب 

 قبل به لطف وجود هدیهخانم و

مکش ک جيغزدنهاش تا صبح نتونست بخوابه. هر وقت هم که ميرفتم توی اتاق تا

 هدیه رو نگه دارم ميگفت
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 .و نميذاشت که پيشش بمونم« برو بخواب فردا باید بری سر کار، من هستم.»
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موهای خرمایی و موجدارش رو از روی صورتش کنار زدم و گونهش رو نوازش 

 کردم. چقدر برام عزیز بود و چقدر

 .این زندگی رو دوست داشتم

*** 

باسهام رو عوض کردم و ترجيح دادم صبحونه رو بـ*ـوسـهای براش فرستادم. ل

 توی دفتر بخورم. کيف و سوئيچ

ماشين بابا رو که دیروز ازش گرفته بودم برداشتم و سمت پارکينگ رفتم. در 

 پارکينگ رو باز کردم و با ماشين از در

پارکينگ خارج شدم. مردی با پيراهن مشکی و شلوار کرميرنگ به ماشين 

 ه بود و به در خونهسفيدرنگی تکيه داد

زل زده بود. کمی بيشتر چهرهش رو از نظر گذروندم، شاید برام آشنا باشه؛ اما 

 تابهحال اصالً ندیده بودمش. از فکر

اینکه ممکنه از آدمهای صحاف باشه لرزه به تنم افتاد. موبایل رو برداشتم و 

 شماره بابا رو گرفتم. چند بوق خورد و

 .جواب داد

 جانم بابا؟ -

 سالم باباجان. خوبی؟ -

 ممنون. تو خوبی؟ حال مبينا و هدیه خوبه؟ -
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آره همه خوبيم. ميخواستم بگم که االن از خونه زدم بيرون. یه آقایی  -

 همينجوری زل زده بود به خونه. گفتم

 .شما حواستون باشه یه وقت مشکلی پيش نياد

 .دست اکبرآقانگران نباش. امروز رو خونه ميمونم. کارخونه رو ميسپرم  -

 .ممنون واقعاً -

 .خيالت راحت باشه. برو به کارت برس -

 .پس فعالً -

 .بهسالمت -

گوشی رو قطع کردم و روی صندلی کنار گذاشتم و با اخمهایی درهمکشيده به 

 مرد روبهروم خيره شدم و همزمان

فرمون ماشين رو سمت کوچه چرخوندم. خيلی آروم و با چشمهایی وحشی به 

 بعد به من نگاه کرد و ژستشخونه و 

 .رو تغيير نداد. پام رو روی گاز فشار دادم و تا دفتر با سرعت روندم

*** 

 مبينا

مدتی بود که حس ميکردم تموم توجه و حواسم رو فقط به هدیه دادم و از 

 احسان غافل شدم. واقعاً رابطمون مثل

همه که گذاشتن اینقبل نبود و این کاستيها همه از طرف من بود. احساس ميکردم 

 توجه و وقت برای هدیه

یهکم زیادهرویه و بهتره به فکر احسان هم باشم. به هدیه که آروم چشمهاش رو 

 روی هم گذاشته بود و توی

437 
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تختش آروم گرفته بود نگاه انداختم و بـ*ـوسـهای براش فرستادم. در اتاق رو 

 نيمهباز گذاشتم تا اگه بيدار شد

سمت آشپزخونه رفتم. در یخچال رو باز کردم و با نگاهکردن  صداش رو بشنوم.

 به قفسههاش منتظر بودم که فکری

به ذهنم برسه تا برای امشب شام خوشمزهای بپزم. بستههای سبزی رو از فریز 

 بيرون آوردم و مشغول پختن

قورمهسبزی شدم. آهنگ مورد عالقهم رو پلِی کردم و همونطور که با آهنگ 

 ودم برنج رو دم گذاشتمهمآوا شده ب

 .و شعلهی زیر خورشت رو تا حد ممکن کم کردم تا حسابی جا بيفته

صدای هدیه از اتاق مياومد. از توی تختش بيرون آوردم و به چهرهش که حاال 

 .از گریه قرمز شده بود نگاه کردم

 .جانم مامان؟ دورت بگردم الهی! من اینجام -

هيشهيش گفتم تا ساکت شد و دوباره توی بـغـ*ـلم گرفتمش و کنار گوشش 

 .چشمهاش رو روی هم گذاشت

شست کوچيکش رو نزدیک دهنش برد و با ميـ*ـل مک ميزد. صد بار براش 

 .مردم و کلی بـ*ـوسـهبارونش کردم

مشغول شيردادن بهش بودم و تمام حرکات و اعضای صورتش رو با عمق وجودم 

 زیر نظر داشتم. واقعاً که پاکترین

ق مادر به فرزندشه. دوست داشتم که اگه روزی توی این زندگی عشق، عش

 نبودم، بدونم که از ته دل خوشبخته،

بدونم که سالمه و احساس خوبی داره. دست کوچيکش سمت یقهی لباسم رفت و 
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 چنگ زد. انگشت پاهای ظریف و

کوچيکش رو تکون ميداد و من هر بار با نگاهکردن بهشون از شوق به آسمون 

 م. شيرخوردنش تموم شد وميرسيد

لبهای کوچيکش رو روی هم گذاشت و دوباره به خواب عميقش فرو رفت. آروم 

 با بسماهلل توی تخت گذاشتمش

و با عشق به خوابيدنش نگاه کردم. نميتونستم دست از نگاهکردنش بردارم. 

 ميخواستم تا عمر دارم ازش چشم

باشه.  قرار بود مونس تنهایيهام برندارم و به زیبایيش خيره بشم. دختر قشنگم که

 رفيق شفيقم توی روزای سخت

باشه و مرهم مادرش باشه. ميخواستم که به هرچی آرزو داره برسه و ميخواستم 

 که هيچوقت داستان غمانگيزی

توی زندگيش نباشه. ميخواستم که هر چی سختی هست فقط برای من باشه و 

 .هيچکدوم برای دخترم اتفاق نيفته

وازش کردم و تصميم گرفتم دوش سریعی بگيرم و قبل از اینکه هدیه سرش رو ن

 بيدار شه بيام. دوش آبگرم حس

خوبی بهم ميداد. قطرات آب که از بدنم پایين مياومد تموم خستگيهام رو 

 ميشست و حس زندهبودن بهم

ميداد. پيراهن زرشکيرنگ بلندم رو پوشيدم. هرچند که زیپش بهزور بسته شد و 

 ل بعد از زایمانم بود؛حاصل هيک

اما هنوز هم توی تنم خودنمایی ميکرد. یقهی هفت و سنگدوزیشدهش به صورت 

 گردم مياومد و کمر تنگش

اندامم رو قشنگ ميکرد. پایين لباس هم که کمی گشاد بود قدم رو بلندتر نشون 
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 ميداد. موهام رو باز کردم و

ی سر نقرهایرنگم رو سشوار کشيدم و موج موهام روی شونههام ریخت. گيره

 باالی گوشم به موهام زدم. رژ قرمزم

رو از جلوی آینه برداشتم و روی لبهام کشيدم. از توی آینه ژست گرفتم و 

 پيچوتابی به بدنم دادم. به ساعت

دیواری نگاه کردم و منتظر اومدن احسان شدم. تا بيست دقيقهی دیگه حتماً 

 مياومد. پس شروع به چيدن ميز شام

روميزی سفيدرنگ مستطيلی رو که با سنگهای طالیی تزئين شده بود روی  کردم.

 ميز پهن کردم. بشقابهای
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دورنقرهای رو از توی کابينت بيرون آوردم و روی ميز گذاشتم. قاشق و چنگالها 

 رو کنار بشقاب گذاشتم. ليوانهای

ادم. شمعهای پایهبلند رو کنار بشقابها گذاشتم و پارچ آب رو روی ميز قرار د

 طالیی بلند رو توی جاشمعی گذاشتم

و دو طرف ميز چيدم. گلدون کوچيکی رو که دوتا شاخه گل رز قرمز توش بود 

 وسط ميز گذاشتم و از دور به ميز

چيدهشده نگاهی انداختم. واقعاً که همهچيز عالی شده بود. غذاها رو توی فر 

 گذاشتم که تا اومدن احسان گرم

سی برای خورشت روی اپن گذاشتم و دیس دورنقرهای رو هم بمونن. ظرف پيرک

 کنارش گذاشتم. زرشک و زعفرون



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 797 صفحه  

 

رو هم درست کردم و کنار گذاشتم تا بعداً روی برنج رو تزئين کنم. هدیه هنوز 

 خواب بود. شنل بافتنيم رو روی

شونههام انداختم و توی بالکن رفتم. هوای مطبوع و خوبی بود. امشب آسمون 

 بود و چيزی شبيه دلشورهغمانگيز 

و اضطراب به قلبم چنگ ميانداخت. نگران به ساعت گوشيم نگاه کردم. هنوز 

 اومدنش خيلی دیر نشده بود که

بخوام نگران بشم؛ اما حالت بدی بهم دست داده بود که دليلش رو نميدونستم. با 

 شنيدن صدای در حياط از ميون

ریزهها توی حياط سوتوکور تاریکی مطلق دنبال احسان گشتم. صدای سنگ

 ميپيچيد و چند لحظه بعد احسان رو

دیدم که آشفته کتش رو یه طرف شونهش انداخته بود و خرامانخرامان با 

 قدمهایی سنگين جلو مياومد. یادم بود

که دیشب سوئيچ ماشين رو از عمو گرفته؛ اما چرا االن با ماشين نيومده بود؟ از 

 هجوم افکار منفی به ذهنم

گيری کردم و وارد خونه شدم. شنلم رو به گيره آویزون کردم و مشغول جلو

 کشيدن غذاها توی ظرف شدم که

 .صدای بازشدن در اومد

 :با صدای بلند از داخل آشپزخونه گفتم

 .سالم عزیز دلم. خوش اومدی -

جوابی نشنيدم و نگران به در بازشده نگاه کردم. چهرهش آشفته بود. موهاش به 

 وی صورتش ریخته بودهم ریخته ت

 :و روی مبل نشسته بود. آروم سمتش قدم برداشتم و صداش کردم
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 !احسانجان -

سرش رو کمی باال آورد و همونجور که چشمهاش بسته بود به مبل تکيه زد. 

 قطرههای عرق روی شقيقههاش

مشخص بود و انگار حال خوبی نداشت. دستم رو روی پيشونيش گذاشتم و کمی 

 ردم؛ اما تبگرما احساس ک

نداشت. حتماً امروز خيلی خسته شده. سری تکون دادم و به آشپزخونه رفتم. 

 .ظرف خورشت رو روی ميز گذاشتم

عزیزدلم بيا شام بخور تا برات دمنوش درست کنم، راحت بخوابی خستگی از  -

 .تنت بيرون بياد

 روی اصالًاز روی مبل بلند شد و سمتم چرخيد. تلوتلوخوران بهاین سمت مياومد. 

 راه رفتنش تعادل نداشت و

 .چشمهای قرمز و برافروختهش نگرانم کرد

 حالت خوبه؟ مریض شدی؟ -
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با قدمهای سنگين سمتم اومد و به ميز چيدهشده نگاه کرد و پوزخندی گوشه 

 لبش آورد. با یه حرکت هر چی رو که

ونه وی خروی ميز بود پخش زمين کرد. صدای شکستن بشقاب و گلدون گل ت

 پيچيد و من از ترس دستم رو روی

 :گوشم گذاشتم. با نگرانی بهش خيره شدم و گفتم

 !چيکار ميکنی دیوونه؟ -
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با دستش ميز رو هل داد و صدای ترسناکش لرزه به تنم انداخت. با ضربهی پاش 

 صندلی بينمون رو کنار زد و حاال

 م خيره شد و با حالتیبين دیوار و َتن بزرگش مونده بودم. توی چشمهای ترسون

 :خلسه غرید

 چه غلطی کردی؟ -

بوی گند الـ*کـل توی مشامم خورد و با دست به عقب هلش دادم که قدمی ازم 

 :فاصله گرفت. با فریاد گفتم

مگه بهم قول نداده بودی دیگه از این زهرماریا نخوری، هان؟ احسان تو دیگه  -

 .االن پدر شدی. بفهم این رو

گوشم خورد و صدای سوتش توی گوشم پيچيد. با تمام  سيلی محکمش توی

 :قدرتی که داشت فریاد کشيد

 !خفه شو. نميخوام صدای نحست رو بشنوم. فقط خفه شو زنيکهی هـ*رزه -

 .چشمهام از تعجب گرد شد و با قطرهی اشک بهش خيره شدم

 چطور جرئت ميکنی با من اینجوری حرف بزنی؟ -

ه دیوار چسبيدم. حـ*ـلقه دستش هر لحظه دستش سمت گلوم رفت و محکم ب

 تنگتر ميشد و حس خفگی هر

 :لحظه بيشتر بهم نزدیک ميشد. از ميون حـ*ـلقهی دستهاش ناليدم

 چيکار داری ميکنی؟ -

چشمهاش رنگ خون گرفته بود و عسلی چشمهاش دیگه مشخص نبود. از اون 

 احسان مهربون چيزی بهجز یه

 .ـ*ـل نگاه ميکرد باقی نمونده بودحيوون وحشی که شکارش رو با مي

 !باید امشب بکشمت. جزای خــ ـيانـت مرگه، فقط مرگ -
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با دستهام سعی ميکردم حـ*ـلقهی دستهاش رو باز کنم؛ اما قویتر از این حرفها 

 بود. انگار اختياری از خودش

 .نداشت و واقعاً قصد کشتنم رو داشت

 چی ميگی؟ خــ ـيانـت چيه؟ -

بهسمت زمين هلم داد و جسم بيجونم روی زمين افتاد. با با دستش محکم 

 آرنجم، تنم رو از زمين فاصله دادم و به

سرفه افتادم و نفسهای عميق پيدرپی ميکشيدم. با تعجب و خشم بهش خيره 

 شدم. بيخيالم نشد و این بار به

طرهی موهام چنگ زد و از روی زمين بلندم کرد. جلوی فریادم رو ميگرفتم تا 

 دا خاله و عمو از این وحشيبازیمبا

پسرشون باخبر بشن. نميخواستم کسی از زندگيم سر در بياره و شاید این 

 !بزرگترین اشتباهی بود که مرتکب شدم

موهام توی دستهاش بود و صورتم مقابل صورتش قرار داشت. از البهالی 

 :دندونهاش توی صورتم غرید
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اجازه دادی زندگيم رو به باد بدی؟ چطور جرئت کردی؟ چطور به خودت  -

 چطور تونستی بهم خــ ـيانـت کنی؟

 چی برات کم گذاشتم عوضی؟ چی ميخواستی؟

حتی مهلت حرفزدن نميداد و این بار موهام رو توی چنگش گرفته بود و توی 

 اتاق کشوند. روی تخت پرت شدم
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 و دستش سمت کمربندش رفت. ناباور بهش چشم دوختم و سعی کردم ازش

 .فاصله بگيرم؛ اما راهی برای فرار نبود

 :با اشک و آه التماس ميکردم

 .احسان تو رو خدا! داری اشتباه ميکنی. بذار حرف بزنيم -

کمربند رو دور دستش پيچيد و باال برد. چشمهام رو بستم و دستم رو مانع 

 صورتم گرفتم. ضربهی اولش به تنم

نع م نازکتر از اون بود که بخواد مانشست و صدای آخگفتنم بلند شد. لباس حریر

 ضربه بشه و هر بار انگار ضربات

مستقيم به پوست تنم ميخورد و با عمق وجودم حسش ميکردم. دیگه اشک و 

 گریههام رو نميدید. دیگه ضجه و

التماسهام رو نميشنيد. خشم و کينه جلوی چشمهاش رو گرفته بود و گوشهاش کر 

 و چشمهاش فقط از کينه پر

 .بودشده 

بيجونتر از اون شده بودم که صدام دربياد. وقتی صدایی ازم نشنيد دست از زدن 

 برداشت. از درد توی خودم مچاله

شدم. روی زمين کنار تخت نشست و سرش رو توی دست گرفت. صدای هقهق 

 گلوش و گریههای بيامونش هم

ذرهای باعث نشد که ببخشمش یا دلم براش بسوزه. حاال آتيش خشم من 

 علهور شده بود و هيچ چيز نميتونستش

 .خاموشش کنه

خاک بر سر من که ميگفتم خدایا شکرت یه زن خوب و مهربون دارم. خدایا  -

 .شکرت که یه زندگی عالی دارم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 812 صفحه  

 

خاک بر سر من که نشناختمت. خاک بر سر من که توی این یه سال اون موجود 

 .عوضی توی وجودت رو ندیدم

فتی و گفتم این از بهشت اومده. گفتم یه خودت رو مثل مریم مقدس گر

 فرشتهست، اومده تا زندگيم رو دوباره از نو

بسازه. گفتم خدا خواسته بعد از اونهمه سال زجر و بدبختی که کشيدم بهم لطف 

 کنه. گفتم بعد از اون شبایی که با

حال پریشون و گریه بهخاطر عشقی که حتی بهم فکر هم نميکرد سر روی بالشت 

 م، حاال بهم یه زندگیگذاشت

 .جدید داده تا خوشبخت زندگی کنم

 :با صدای بلندتر فریاد کشيد

اما نميدونستم که توی این یه سال داشتی بهم خــ ـيانـت ميکردی. من رو  -

 .بازیچهی دست خودتون کردین

اگه خونوادهت راضی به ازدواج با اون نميشد چرا پای من رو وسط کشيدی تا به 

 هدفت برسی؟ ولی وسيله من به

اشکالی نداره! خوشحال باش. دیگه قراره به عشق قدیميت برسی. حداقلش اینه 

 که عشقت برخالف تو یهکمی

وجدان داره، ميترسه از کارش. اومد همهچيز رو برام توضيح داد. حاال هم پاشو 

 برو وسيلههات رو بردار و گورت رو

 .از خونهم گم کن. نميخوام حتی جنازهت رو ببينم
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 :با ته صدایی که از باقيموندهی جون توی بدنم بلند ميشد گفتم

 .همهش دروغه. من کاری نکردم -

با حرص از روی زمين بلند شد که ترس رو با تموم وجودم حس کردم و بيشتر 

 توی تخت فرو رفتم. به ثانيه نکشيد

د ميکرد و که موهام توی دستش گرفته شد و سرم رو باال آورد. تموم وجودم در

 .گردنم از شدت درد ضعف ميرفت

سرم بهزور باال نگه داشته شده بود و صفحهی گوشيش جلوی صورتم بود. عکس 

 من و کيارش بود. عکسی که

قبل از ازدواجم گرفته شده بود. همون عکسهایی که باهاشون تهدید شده بودم و 

 فکر ميکردم به کمک هستی

 .تونستم از شرشون راحت شم

 .روغه نه؟ پس البد اینا هم دروغهاینا د -

تموم چتهامون بود، هر پيامی که بينمون ردوبدل شده بود و حاال توی دستهای 

 .احسان بود

 آره اینا همه دروغه. دیگه چی ميتونی بگی؟ دیگه چی داری که بگی؟ -

 .اینا مربوط به االن نيست -

ودشدهم از یقهی لباسم رو توی مشت گرفت و روی زمين پرت کرد. بدن کب

 شدت درد جونی نداشت و حتی

 :نميتونستم تکونی به بدنم بدم. کاغذی رو جلوی صورتم پرت کرد و گفت

این نامهی عاشقونه هم دروغه. من دارم توی یه دروغ بزرگ زندگی ميکنم.  -

 دروغ عشق تو به من، دروغ

زندگيمون، دروغ خوببودن تو! آره همهش دروغه، همهش پوچه، همهش فقط 
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 اله. حاال دیگه تموم شد. دیگهخي

 .دستت برام رو شد. همين االن تن لشت رو جمع کن و برو

تو... داری با یه دروغ بزرگتر زندگی ميکنی... دروغ باورکردنت. داری زود  -

 .قضاوتم ميکنی

سعی ميکردم خودم رو سمت اتاق هدیه بکشونم که خيلی وقت بود صدای 

 گریهش مياومد. فقط به فکر هدیه

 :بودم. البد تا االن هالک شده از بس گریه کرده. با پوزخند بهم زل زد و گفت

البد اون هم بچهی اون آشغاله، آره؟ خب آره دیگه. من چقدر ساده بودم که  -

 فکر ميکردم اون بچهی منه. تو

 .نگو تولهی معشـ*ـوقهته

دم درتموم کتکهایی که به جسم بيجونم زده بود اینقدر درد نداشت که حاال 

 گرفته بود. مثل زخمی عميق به

قلبم چنگ زده بود و تهمتی زده بود که هيچوقت از ذهن سياهم پاک نميشد. اون 

 لحظه بود که قسم خوردم

هيچوقت امشب رو فراموش نکنم و روزی برسه که تقاص این حرفش رو پس 

 بده. با تموم خشمی که داشتم و با

 :تموم وجودم فریاد زدم

 خفه شوخفه شو. فقط  -
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صدای ضربههای شدید به در که از چند دقيقه قبل ميون داد و فریادهای احسان 
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 شنيده ميشد، کالفهش کرد و

 :سمت در رفت و صداش توی خونه پيچيد

 چی ميخواین؟ -

دستم سمت تخت هدیه رفت؛ اما نتونستم خودم رو باال بکشم. چشمهام رو از 

 درد روی هم فشردم و ضجه زدم؛ به

ال خودم، به حال کسی که گذشتهش ولش نميکنه و قصد کرده تا مرگ ح

 همراهيش کنه. این مرگ رو

نميخواستم. این مرگی که بهم لقب خائن رو ميده. باید ثابت ميکردم که من 

 هيچوقت به زندگيم و به عشقم خــ

ـيانـت نکردم. باید ثابت ميکردم که من یه زنم که با تموم وجودش عاشق 

 رزندش بوده و حاال از کسیهمسر و ف

که یه روز بهعنوان شوهر ازش یاد ميکرد دیگه جایی تو فکر و قلب و زندگيش 

 نداره. فقط به خشم و کينهای

تبدیل شده تا روزی که پاکی این زن ثابت بشه. دستم دیگه توان گرفتن پایهی 

 تخت رو نداشت و کمکم انگشتانم

 :از تخت فاصله گرفت و آروم نجوا کردم

 .گریه نکن دخترم. من اینجام -

 .چشمهام سياهی رفت و بهجز قلبی سياه چيزی ندیدم

*** 

امضام پای برگه نشست. درست شبيه امضایی که روز عقد پای دفتر کشيدم؛ 

 درست با همون حس، حسی از خلسه،

 .حسی از نداشتن آینده
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مضام پای اون روز امضام پای برگه نشست تا از مرگ نجات پيدا کنم و امروز ا

 این برگه کشيده شد تا با مرگ

روبهرو بشم؛ مرگ ازدستدادن زندگيم، مرگ ندیدن فرزندم، مرگ ازدستدادن 

 .خوشبختيم

مادری رو از دیدن بچهش محروم کردن. مادری که ذرهذرهی وجودش پر شده 

 بود از بوی تن فرزندش و آیندهای

ر ميکرد چقدر از اون که توی خيالش براش ساخته بود و با خودش هر لحظه فک

 خياالت رو ميتونه به چشم ببينه

و حاال مطمئن شده بود که همهی اون خياالت تنها یه خيال باقی ميمونن و 

 .هيچوقت به واقعيت تبدیل نميشن

دادگاه رأی رو به اون داد تا به خودش اجازه بده حق داشتن فرزند رو از مادری 

 بگيره؛ چون به عقيدهی اونها من

خــ ـيانـتکار بودم که معشـ*ـوقهش توی دادگاه بر عليهش شهادت یه زن 

 داده. مردی که باید تنها اسم نر رو

روی اون گذاشت. کسی که بویی از انسانيت نبرده بود. خشم و کينه چشمهاش 

 رو پر کرده بود و به فکر انتقام از

 .زنی بود که پاکی و نجابتش رو تقدیمش نکرده بود

اش رو پر کرده بود تا حدی که راضی به برهم زدن زندگيش انتقام تموم چشمه

 شد؛ راضی به دروغی بزرگ، راضی

 .به جداکردن مادری از بچهش
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به لطف تست دی.ان.ای نتونست ثابت کنه اون بچه از وجود خودش نيست؛ اما 

 تونست این لطف رو بهم بکنه و

ضور یکی از اعضای اجازه بده ماهی یه بار اون هم برای چند ساعت در ح

 .خونوادهش پارهی تنم رو ببينم

طالق تنها چيزی بود که ازش نميترسيدم؛ چون از اول قرارمون این بود، طالق 

 بعد از یهسالگی فرزند

متولدشدهمون. هرچند که موعدش زودتر رسيده بود؛ اما باز هم ترسی برای من 

 نداشت. تنها چيزی که لرزه به تنم

ودم رو پر از خشم ميکرد تا هر لحظه و هر ثانيه به این فکر ميانداخت و تموم وج

 کنم که چطور انتقامم رو بگيرم،

این بود که برچسب بيسيرتی به پيشونی من خورده بود و زن خائنی شده بودم که 

 با معشـ*ـوقهش قرار گذاشته

بود که بهخاطر اینکه خونوادهم راضی به ازدواجمون نشدن، ازدواج مصلحتی 

 بدم و بعد از یه مدت ازش جداانجام 

 .بشم و باهم فرار کنيم تا به عشقمون برسيم

داستانی که فقط از یه ذهن بيمار نشئت گرفته بود و هيچکس حرفهای یه مادر 

 محتاج بوی تنِ دخترش رو باور

 .نميکرد

چشمهام اشکی بود؛ اما نه بهخاطر این امضا، نه بهخاطر اینکه از مردی جدا شدم 

 عاشقش بودم، نه بهخاطر که واقعاً

مهر سياه طالق توی شناسنامهم و تمبر مطلقهبودن روی پيشونيم، نه بهخاطر 
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 حرفهای پشت سرم، نه بهخاطر

برچسب تباهـ*کاری روی تن پاکم و نه حتی بهخاطر خونوادهم که از غم 

 دخترشون ناراحت بودن. من فقط اشک

بود. بچهای که نُه ماه توی ميریختم بهخاطر ندیدن بچهای که از جسم و روحم 

 شکمم بزرگ کردم و تموم

وقتهایی که غم توی دلم نشسته بود، تنها مونس بيکسی و درددلهام بود. حاال 

 دارم از کسی جدا ميشم که تموم

آیندهم رو تو ذهنم با اون ساخته بودم و حاال به خرابههای اون آینده نگاه ميکنم 

 و با حسرت به روزگارم چشم

 .ميدوزم

خودکار حتی یه لحظه هم توی دستم نلرزید؛ اما دلم بارها لرزید. بارها التماس 

 کردم که همهی اینها کابوس باشن

یيد روی ٔ  و زودتر از این خواب احمقانه بيدار بشم؛ اما صدای دفتردار مهر تا

 واقعيبودن این کابوس بود. خودکار رو

ه به حالت ایستادنش نگاروی ميز گذاشتم. کيفم رو توی دستم جابهجا کردم و 

 کردم. به آشناترین غریبهای که

روبهروم بود. چقدر این فاصلهی نزدیک بينمون دور بود. دو آدمی که روزی 

 عاشق هم بودن و حاال نفرت و خشم

توی وجود هردو ریشه دوونده بود. دلم بيشتر لرزید. دلم برای عمق نگاهش، 

 گرمای دستهاش، تُن صداش و

ميشد؛ اما نه برای احسانی که روبهروم ایستاده بود و به عشق وجودش تنگ 

 دیوار پشتسرش تکيه زده بود و
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دستهاش رو توی هم گره کرده بود. برای احسانی دلتنگ بودم که روزی عشقمون 

 رو ميپرستيد و فکر ميکردم

 :هيچوقت این عشق بينمون تمومی نداره. از کنارش رد شدم که گفت

 .از توی شناسنامهم پاک شد خوشحالم این لکهی ننگ -

ایستادم و بهسمتش برگشتم. با خشم توی چشمهای عسلی و پر از کينهش چشم 

 .دوختم
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این لکهی ننگ هيچوقت تو رو بهخاطر تهمتایی که بهش زدی نميبخشه،  -

 !هيچوقت

پوزخندی زد و با عصبانيت از کنارم رد شد. اشکم از روی گونهم سر خورد و قبل 

 ه بيشتر پيشروی کنه پاکاز اینک

 .شد

*** 

دیگه تحمل این هوا، این شهر و این آدمها رو نداشتم. هوا گرفته و غمبار بود. 

 احساس ميکردم تموم آدمهای

کوچه و خيابون هم به چشم بد بهم نگاه ميکنن. اکسيژن این شهر کم بود. نفس 

 کم ميآوردم و اونقدر سرفه

ستم م که اکسيژن این شهر فرقی نکرده. ميدونميکردم تا به گریه بيفتم. ميدونست

 .که مریضی تازهای نگرفتم

ميدونستم که اشکهام زیادی نيومده تا از چشمهام سرازیر بشه. من فقط دلتنگ 
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 .بودم، دلتنگ تنها دخترم

دیدارهای ماهی یه بار روح آشفتهم رو ارضـ*ـا نميکرد. من باید تموم وقتم رو با 

 وماون ميگذروندم. باید تم

ثانيههام رو به صورت زیباش چشم ميدوختم. باید قدکشيدنش رو به چشم خودم 

 ميدیدم. باید تموم وقتم رو صرف

بزرگکردنش ميکردم. باید دستش رو ميگرفتم و راهرفتن رو بهش یاد ميدادم. 

 باید عشق و محبت رو بهش

 .نشون ميدادم. باید تموم حس مادربودن رو به وجودش تزریق ميکردم

االن چی؟ االن فقط از پنجرهی اتاقم به بيرون خيره شدم و به بوی تنش فکر  اما

 ميکنم. دیگه تحمل نگهداشتن

بغضم رو نداشتم. دیگه نميتونستم این حس رو تحمل کنم. باید فریاد ميزدم. باید 

 داد ميزدم تا ذرهای از دردم کم

و با  کشيدم ميشد. تنها لباسی رو که ازش داشتم توی آ*غـ*ـوشم گرفتم. بو

 درد فریاد کشيدم؛ ضجه زدم و اشک

 .ریختم؛ اما هنوز هم غم توی دلم سنگينی ميکرد

صدای بازشدن در اومد و مامان بود که سرم رو توی بغـ*ـل گرفته بود و سعی 

 داشت روح ناآروم مادری رو آروم

 .کنه؛ اما وقتی نااميد شد، خودش هم با من اشک ریخت

 :با درد فریاد کشيدم

من بچهم رو ميخوام. من هدیهم رو ميخوام. مامان چرا اون پيشم نيست؟ چرا  -

 بهزور ازم گرفتنش؟

 :سرم رو بـ*ـوسيد و کنار گوشم آروم گفت
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 .الهی دورت بگردم مامانجان! آروم باش. خودت رو از بين ميبری اینجوری -

 .اما چيزی از غمم کم نکرد

*** 

 تر نشد. داشتم از این جا ميرفتم. از جاییتموم وسایلم اندازهی یه ساکدستی بيش

 .که از اول بهش تعلق نداشتم

جایی که دیگه برای من هيچ دلخوشيای نداشت. توی بغـ*ـل مامان و بابا جا 

 گرفتم و به توصيههاشون گوش

یيد تکون دادم و سوار اتوبوس شدم. مهدیه و فاطمه ٔ  دادم. سرم رو به نشونهی تا

 کونرو دیدم و براشون دست ت
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دادم. روی تنها صندلی باقيمونده نشستم و با حالتی خلسه به بيرون زل زدم. 

 اتوبوس کمکم به مقصد استان

چهارمحال حرکت ميکرد. چند روز پيش که شنيدم گروه اعزامی به مناطق 

 محروم برای کمک فرستاده ميشه،

ته ورم رو گرفحس کردم بهترین موقعيته برای اینکه کمی از این لجنزاری که د

 دور بشم. کمی برای خودم زندگی

کنم و به چيزی فکر نکنم و هر بار طبق قرار مقيدشده برای ساعتی برگردم و فقط 

 هدیه رو ببينم. اینکه از ماه قبل

چقدر به وزنش اضافه شده، چقدر قدش بلندتر شده، چقدر چهرهش عوض شده. 

 دوباره بغض عجيبی به گلوم چنگ
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ی فرو دادمش. گلوم از اینهمه بغضهای جمعشده درد گرفته انداخت که بهسخت

 بود. چشمهام رو روی هم

گذاشتم. به قدری خسته بودم که هر لحظه ممکن بود بيهوش بشم؛ اما هجوم 

 افکار و خياالت اجازه آرومگرفتن رو

 .به جسمم نميداد

به  بود اینکه قرار بود به زادگاهم برگردم، حس نشاط بهم ميداد. هرچند که قرار

 مناطق محروم استان برم و شاید

هيچوقت به جایی که روزی به دنيا اومدم برنگردم؛ اما همين که ميتونستم به هم 

 استانيهای خودم کمک برسونم

واسهم کافی بود. هرچند اوایل بابا خيلی مخالفت ميکرد. ميترسيد که فيلم یاد 

 هندستون کنه و بخوام یه سری به

وقتی بهش گفتم در حال حاضر تنها چيزی که برام اهميت نداره خونواده بزنم؛ اما 

 همينه، اجازه داد. شاید هم دیدن

حال روحيم باعث شد که دست از لجبازی برداره و رضایتش رو اعالم کنه. مامان 

 هر لحظه نگران بود و با

چشمهایی اشکبار بهم نگاه ميکرد. شاید فکر ميکرد ممکنه به خودکشی فکر کنم؛ 

 باید ميدونست تا زمانیاما 

که این لکهی ننگی که بهخاطر کسی که هيچ ارزشی برام نداره روی پيشونيم 

 نشسته، هيچوقت به مرگ فکر

نميکنم. باید ميدونست تا وقتی که فرزندم رو به دست نيارم از این دنيا نميرم و 

 تا زمانی که انتقامم رو از کسانی

 .لحظهای آروم نميشينم که باعث همهی این اتفاقات شدن نگيرم،
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*** 

 احسان

از سر کار اومدم. خسته و داغون، توی خونهی تاریک و سرد خزیدم. حتی یه 

 المپ هم روشن نميکردم. فقط

ساعتها روی کاناپه مينشستم و با خودم فکر ميکردم. تموم مدت به این فکر 

 ميکردم که چطور ممکنه؟ چطور

باشه؟ چطور ممکنه بهم خــ ـيانـت ممکنه اینهمه مدت برام نقش بازی کرده 

 کرده باشه؟ چطور ممکنه اینجوری

عذابم داده باشه؟ چطور ممکنه اون آدم خوب، اینقدر لجن شده باشه؟ چطور 

 تونست اینقدر ماهرانه برام نقش

بازی کنه؟ وقتی با خودم فکر ميکردم و به نتيجه نميرسيدم، همهچيز رو پرت 

 ميکردم، هر بار چيزی رو

ندم و خودم رو آروم ميکردم. گاهياوقات هم مثل دیوونهها تموم اتاقها رو ميشکو

 ميگشتم. توی اتاق هدیه

ميموندم، گریه ميکردم. توی اتاق خواب ميایستادم، چهرهش جلوی چشمهام 

 مياومد. لباسی رو که دوست داشتم

پوشيده بود. موهاش رو اونجوری که من دوست داشتم بسته بود. رژ قرمزش رو 

 ی لبهاش زده بود. لبخندش،رو

446 
 

 

 

چشمهای قهوهای و درشتش رو درخشان ميکرد. لبخندی روی لبهام ميآوردم؛ اما 
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 تو یه لحظه زنی روبهروم بود

که دستدردست یه غریبهی دیگه بهم زل زده، توی بغـ*ـل اون جا گرفته بود و 

 با صدای بلند بهم ميخنده. به

ای خندههاش عصبيم ميکرد، عصبيتر از سادگيم ميخندید. قهقهه ميزد و صد

 چيزی که ميتونستم باشم. تموم

لباسهای توی کمدش رو بيرون ميآوردم و با قيچی به جونشون ميفتادم. از بوی 

 تنش بدم مياومد. از عطری که

هميشه ميزد متنفر بودم. هر جای دیگه که اسمش رو ميشنيدم زجر ميکشيدم. 

 نفسم رو با فوت بيرون دادم و

ودی رو که پر شده بود از نفرت و کينهی زنی که یه روز عاشقانه دوستش وج

 .داشتم بهسختی به بالکن رسوندم

فيـلتـ*ـر سيگارهایی که این مدت کشيده بودم تا درد وجودم آروم بگيره، روی 

 زمين افتاده بودن. بيخيال نگاهی

 .انداختم و سيگار دیگهای آتيش زدم

ميشد که یه روزی عاشقانه بهشون فکر ميکردم و  با هر پک خاطراتی برام زنده

 حاال باید با قلبی سياه بهشون

نگاه کنم. وجودم سياه شده بود. قلبم پر از کينه بود و دليلی برای ادامهی زندگی 

 نداشتم. شاید تنها هدفی که توی

سر ميپروروندم این بود که هدیه رو جوری تربيت کنم که شبيه مادرش رذل و 

 که مثل مادرش برای خائن نشه!

رسيدن به خواستههاش کس دیگهای رو زیر پاهای کثيفش له نکنه. بارها از 

 خودم ميپرسيدم که چرا من؟ چرا باید
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این اتفاقات فقط برای من بيفته؟ چرا باید من رو قربانی رسيدن به عشقش 

 ميکرد؟ منی که داشتم توی لجنزار

جرای عشقی دونفر دیگه وارد بشم؟ زندگی خودم غوطهور ميشدم، چرا باید به ما

 سيگارم رو روی نرده خاموش

کردم و آخرین دود رو با فوت بيرون دادم. کتم رو از روی مبل برداشتم و با 

 آسانسور به طبقهی پایين رفتم. کليد

کنار رو زدم و چند دقيقه بعد اميد در رو باز کرد. مثل هميشه توی بـغـ*ـلم 

 .پرید

 !سالم داداشی -

تر از اونی بودم که جواب خوشحالکنندهای بدم. فقط به گفتن سالم اکتفا خسته

 .کردم

مامان و آیدا روی مبل نشسته بودن و تلویزیون نگاه ميکردن. مامان لبخند به لب 

 :آورد و گفت

 .اِ اومدی احسانجان؟ منتظرت بودیم تا شام بخوریم -

 :نگاه کردم و گفتم سالمی دادم و کنار آیدا نشستم. با سر اطراف خونه رو

 پس هدیه کجاست؟ -

 .آیدا: تازه خوابيده

تنها دلخوشيم دختری بود که دیگه ميدونستم از وجود خودمه. هرچند اون رو یه 

 خائن و حقهباز به دنيا آورده؛ اما

دليل نميشد که مثل قبل دوستش نداشته باشم. فقط گاهياوقات که من رو یاد 

 اون ميانداخت دوست نداشتم

نمش. حتی وقتهایی که دستهای کوچولوش رو سمتم دراز ميکرد و طلب به ببي
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 .آغـ*ـوش کشيدنش رو داشت
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توی اتاقم رفتم؛ آروم و بيصدا، به دور از تمام هياهو و اتفاقات پيش رو. چشمهاش 

 رو روی هم گذاشته بود. انگار

اه کردم. رهش نگکه هيچ اتفاقی نيفتاده بود. روی زمين کنار تخت نشستم و به چه

 خریدارانه اعضای صورتش رو از

 :نظر گذروندم و آروم لب زدم

نميذارم آیندهت خراب بشه بابایی. قول ميدم. نميذارم اون زن، زندگيت رو  -

 . خراب کنه

*** 

 مبينا

 :همينجور که دستش رو توی جيب روپوش سفيدرنگش کرده بود گفت

 .ی این دختربچه که مياد، تزریق کنمبينا من دارم ميرم. یه واکسن هست واسه -

 .باشه -

سری تکون داد. روپوش رو از تنش بيرون آورد و کيفش رو توی دستش گرفت 

 و با خداحافظی از اتاقی که حاال

حکم مطب رو پيدا کرده بود، بيرون زد. خانمدکتر جهانی، مهربون و خوشبرخورد 

 بود. تا جایی که خبر داشتم از

عموميش رو گرفته بود، اینجا خدمت ميکرد. فقط به  وقتی که مدرک دکترای

 .خواست خودش، نه از روی اجبار
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روح بزرگی داشت و اکثر اهالی اینجا ميشناختنش و براش احترام زیادی قائل 

 بودن؛ اما در عين حال توی کارش

 .هم جدی و مصمم بود

د. ميکراز کارای بيبرنامه و بينظم خوشش نمياومد و اگه ميدید برخورد جدی 

 واکسن رو برداشتم و آمادهش

کردم. مادری بچه به بغـ*ـل وارد شد. همهی اهالی اینجا لباسهای محلی بلند 

 ميپوشيدن و به زبون لری صحبت

ميکردن. تا حدودی نوع صحبتکردنشون یادم بود و متوجه ميشدم چی ميگن. 

 هربار که فاطمه و مهدیه با

ميفهميدم که حرفهاشون رو متوجه قيافهای درهم و غمگين نگاهم ميکردن 

 .نميشن و براشون ترجمه ميکردم

خانم بلندقد، لباس محلی مشکيرنگی پوشيده بود و شال سبزرنگش رو دور سرش 

 ماهرانه تاب داده بود. بچهی

توی بـغـ*ـلش رو آروم روی تخت گذاشت؛ دختربچهای با پوستی سفيد، لپهای 

 برجسته و چشمهایی مشکی و

ای کوچيکش رو توی دستهام گرفتم و بـ*ـوسـهای روی دستهاش مشتاق. دسته

 کاشتم. قطره اشکی روی

 :گونهم نشست. با بغض گفتم

 چند ماهشه؟ -

 :با لهجهی شيرینش گفت

 .دو ماه خانمدکتر -
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به چشمهای مشکيش خيره شدم که مشتاقانه نگاهم ميکرد. خدایا هدیه من هم 

 االن دو ماهشه؛ یعنی االن موقع

واکسنشه. الهی بميرم برات. کسی ميدونه االن موقع واکسنته؟ کی ميبردت 

 دکتر؟ کی بهت واکسن تزریق

ميکنه؟ چرا من االن باید اینجا باشم و تو کيلومترها ازم دور باشی؟ چرا این 

 .عذاب تمومی نداره؟ دارم ميميرم

زد. ميتموم بدنم وجود پاکش رو ميخواست. سلول به سلول تنم اسمش رو صدا 

 دلم برای به آغـ*ـوش کشيدنش

پر ميکشيد؛ اما چارهای بهجز صبر نداشتم، صبر برای انتقام و بعد از اون 

 بهدستآوردن هدیهم. زانوهام سست شد و

تموم بدنم درد گرفت. دیگه تحمل نداشتم. باید همون لحظه به هدیهم ميرسيدم. 

 باید همون موقع دستهاش رو

صبر کنم. اشکهای بيصدام به گریه نشست و هقهق ميگرفتم. دیگه نميتونستم 

 .گلوم به ضجه و آه تبدیل شد

دختربچه ترسيده بود و گریه ميکرد. خانم کنارم شونههام رو توی دستش گرفته 

 بود و سعی داشت جسم بيقرارم

رو آروم کنه. فاطمه سریع خودش رو بهم رسوند و از روی زمين بلندم کرد. 

 :کرد و گفت مهدیه از خانم عذرخواهی

 .واکسن بچهتون رو من تزریق ميکنم -

به کمک فاطمه به اتاق کناری رفتم و روی صندلی نشستم. هنوز هم آروم نشده 

 .بودم و باصدا گریه ميکردم
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جرعهای از ليوان آب روبهروم رو نوشيدم و گلوی خشکم رو تر کردم. فاطمه 

 دستهای یخکردهم رو گرفت و با

 .زدچهرهای نگران بهم زل 

 چيکار داری ميکنی با خودت؟ -

 .دیگه تحمل ندارم فاطمه. دارم ميميرم؛ اما مرگی در کار نيست -

اینکه تو هر بار دختربچه ميبينی، یاد هدیه ميفتی و خودت رو به این حالوروز  -

 ميندازی کافيه. یهکم به خودت

 .بيا

ایی گرسنه چطور ازم ميخوای؟ چطور فاطمه؟ هنوز هم ميدونم که چه موقعه -

 ميشه. وقتی گرسنهست با تموم

وجودم حس ميکنم. تموم وجودم درد ميگيره تا وقتی که بدونم کامالً سير شده. 

 .ميتونم گریههاش رو حس کنم

ميتونم حس کنم که داره از گریه هالک ميشه و کسی نميتونه آرومش کنه. 

 فاطمه اون مادرش رو ميخواد. اون

م محتاجم به بوی تنش. این دستام دارن جون بوی تن من رو ميخواد و من ه

 ميکنن که فقط برای یه لحظه

بـغـ*ـلش کنن. برای یه لحظه نفسش رو نفس بکشم. فاطمه دارم ميميرم؛ اما 

 چارهای ندارم جز زندهموندن. باید

 .زنده بمونم تا خوشبختيش رو ببينم

 بود. چيزیفاطمه هم دیگه چشمهاش اشکی شده بود و سرش رو پایين انداخته 

 برای گفتن نداشت و شاید هم

ميترسيد از گفتن واقعيتهایی که بيشتر عذابم ميداد. شاید اون هم ميدونست که 
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 انتقامگرفتن از پدر دخترم کار

درستی نيست و زندگی دخترم رو نابود ميکنه؛ اما روح سرگردون خودم دنبال 

 چيزی بود تا آروم بشه. دنبال مقصر

 .تالفی این روزها رو سر اون در بياره و آروم بگيرهبود. دنبال کسی که 
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*** 

خوشحال بودم و برخالف بقيهی روزها بيشتر ميخندیدم. بيشتر از زندگی 

 لـ*ـذت ميبردم و فقط به این فکر

ميکردم که چند ساعتی رو که قراره کنارش باشم چطور بگذرونم. توی فکر بودم 

 که تموم مدت توی بـغـ*ـلم

تا آ*غـ*ـوشم بوی تنش رو بگيره؛ اما باید به چهرهش نگاه ميکردم.  بگيرمش

 باید تموم اجزای صورتش رو با

دقت نگاه ميکردم. باید به چشمهاش خيره ميشدم و دستهای کوچولوش رو 

 ميگرفتم و غرق بـ*ـوسـه

 .ميکردم

 کی برميگردی؟ -

و مامان و بابا رسعی ميکنم خيلی موندگار نشم. بهمحض اینکه هدیه رو دیدم،  -

 .هم ميبينم و ميام

 باشه. ِا راستی؟ -

 چيه؟ -
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 .عکس یادت نره ها. ميخوام وروجک خاله رو ببينم -

اگه یادم مونده بود حتماً. قول نميدم وقتی دارم ميبينمش ذهنم بهجز اون به  -

 .چيز دیگهای هم فکر کنه

اید . اگه دیر کنی بميفهمم. خيلهخب زودتر برو. االن دیگه مينيبـ*ـوس ميرسه -

 تا فردا همين موقع صبر کنی

 .تا دوباره یه ماشين از اینجا رد بشه

 .خيلهخب رفتم -

 :توی آ*غـ*ـوشش جا گرفتم و گفتم

 .این چند وقت خيلی اذیتت کردم ببخشيد. دست خودم نبود -

 .چه کنيم دیگه. مجبوریم یه دوست خلوچل رو تحمل کنيم -

 .اشتم. دل توی دلم نبود تا جگرگوشهم رو ببينملبخندی زدم و کيفم رو برد

 .خداحافظی دیگهای کردم که همونموقع خانمدکتر وارد اتاق شد

 داری ميری؟ -

 .با اجازهتون بله -

 .باشه. مواظب خودت باش. زود برگرد -

 !حتماً -

قدمهام سنگينتر بود و عزمم جزمتر. خوشحالی بعد از یه ماه توی دلم نشسته و 

 .ده بودجا خوش کر

 .زندگی هنوز قشنگيهاش رو داشت
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از تپهی سرسبز پایين اومدم. از خونههای سنگيای که بهتازگی جاشون رو به 

 .خونههای آجری داده بودن گذشتم

چندتا از اهالی که قباًل من رو دیده بودن باهام سالم و احوالپرسی کردن. صدای 

 زنگولهی گوسفندها از پشتسرم

دقيقهی بعد مردی که چغا )لباس محلی( روی شونههاش انداخته مياومد و چند 

 بود از کنارم رد شد و دستش رو

 :بلند کرد و با لهجهی خودش گفت

 !صبح بهخير خانمدکتر -

 .سالم، صبح شما هم بهخير -

 .صدای سوتزدنش اومد و گلهی گوسفندها رو به پایين تپه هدایت کرد

ت نبود، خبری از بدی نبود، خبری از آزار و این مدت که اینجا بودم خبری از نفر

 اذیت نبود. اینجا برای خودش

دنيایی داشت، دنيایی از آدمهای پاک و مهربون، آدمهای صاف و ساده که با 

 وجود اینکه توی فقر و بيامکاناتی

روزشون رو به شب ميرسوندن؛ اما توی قلبشون چيزی به اسم ناشکری و 

 ین کاریقدرنشناسی نبود. اگه کوچکتر

براشون انجام ميدادی، به قدری احترام ميذاشتن که گاهی خجالت ميکشيدم. 

 شاید نون برای خوردن نداشتن؛ اما

اصرار داشتن که به خونهی سنگيشون بریم و حتی شده یه استکان چای آتيشی 

 کنارشون بخوریم و اینجوری

 .جبران زحمات کنن

ود داره. هنوز آدمهای خوب توی اینجا جایی بود که حس ميکردم هنوز خوبی وج
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 این دنيا هستن و ميشه به این

 .دنيا اميد داشت

به پایين تپه رسيدم. همونلحظه مينيبـ*ـوس آبيرنگی که فقط روزی یه بار از 

 اینجا رد ميشد و بهسمت

نزدیکترین شهر ميرفت، ایستاد. به راننده سالم دادم و روی تک صندلی نشستم. 

 رفتم وکيفم رو توی بغـ*ـل گ

 .از پنجره به بيرون خيره شدم

یه ساعت بعد به شهر رسيدیم. کمرم از حرکات مينيبـ*ـوس خورد شده بود. 

 پياده شدم و کشوقوسی به بدنم

دادم. بليتم برای نيم ساعت دیگه بود. تصميم گرفتم این نيم ساعت رو یه چرخی 

 توی شهر بزنم. چشمم فقط

و با شوق خودم رو توی اولين مغازه انداختم  مغازههای اسباببازیفروشی رو ميدید

 و به اسباببازیها چشم

دوختم. یادم به روزی افتاد که با هستی برای خرید سيسمونی بيرون رفته بودیم. 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود و

چقدر دوست داشتم االن کنارم بود و بهم دلداری ميداد؛ اما ميدونستم که تا 

 ن ندارهحداقل سه ماه دیگه امکا

 .ایران بياد

عروسک دخترونهای چشمم رو گرفت؛ خرس سفيدرنگی که پاپيون صورتی زیر 

 گلوش بود. خيلی خوشگل و بامزه

 .بود. یه بازی فکری هم برای اميد خریدم و هردو رو حساب کردم
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به ساعت مچيم نگاه انداختم و سمت ترمينال رفتم. هنوز هم دل تو دلم نبود و 

 دن به مقصد لحظهشماریبرای رسي

ميکردم؛ اما ميدونستم که حداقل شيش ساعت تا رسيدن به مقصد فاصله داشتم 

 .و باید تا اونموقع تحمل کنم

*** 

گردنم خشک شده بود و بدندرد بدی داشتم. هيچوقت نميتونستم توی ماشين 

 بخوابم و چشمهام از شدت

ر رفتم. کليد رو توی دبيخوابی قرمز شده بود. مستقيم تا خونه رو تاکسی گ

 چرخوندم. مامان و بابا هنوز از سر کار

نيومده بودن. دوش آبگرمی گرفتم. خستگيم کمتر شد؛ اما اونقدر بيقرار دیدن 

 هدیه بودم که نميتونستم تا فردا

صبر کنم. تلفن رو برداشتم و به خونه عمو زنگ زدم. بعد از چندتا بوق صدای 

 :خاله اومد

 .بفرمایيد -

 .م! مبينامسال -

 .لحن سردش آتيش به جونم ميزد

 .بفرمایيد -

 ميشه االن بيام هدیه رو ببينم؟ -

 مگه قرار نيست فردا بيای؟ -

 .خواهش ميکنم. دلم طاقت نمياره -

 :بعد از یه مکث طوالنی گفت
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 .باشه؛ ولی تا قبل از اینکه احسان بياد باید بری -

 .باشه -

بود. باید عجله ۲به ساعت نگاه کردم. ساعت با عجله گوشی تلفن رو گذاشتم و 

 کارش۹ميکردم. احسان ساعت 

تموم ميشد. باید زودتر خودم رو ميرسوندم. یه دقيقه بيشتر هم برام ارزش 

 .داشت

مانتوی سفيدم رو پوشيدم و شال مشکيرنگم رو روی سرم انداختم. کش چادرم 

 رو تنظيم کردم. عروسکها رو

ا تاکسی خودم رو به خونه عمو رسوندم. چشمم روی برداشتم و نيم ساعت بعد ب

 بالکن طبقهی دوم افتاد. چقدر

خاطرات دوری بودن. انگارنهانگار که روزی اونجا زندگی ميکردم. آیفون رو به 

 صدا در آوردم و چند دقيقه بعد در با

 .صدای تيکی باز شد

ازه پام اج حياط خونه از بار قبل خشکتر و بيآبوعلفتر شده بود. ریگهای زیر

 نميدادن تندتر قدم بردارم. خودم

رو جلوی در دیدم. قلبم از شوق ميتپيد و دستم سمت زنگ رفت و چند دقيقه 

 .بعد خاله در رو باز کرد

سالم کردم و با لحن سردش جواب داد. دلخور بود و تا حدود زیادی هم ازم 

 متنفر بود؛ چون اون هم مثل بقيه فکر

هش خــ ـيانـت کردم و زندگيش رو نابود کردم. بهش ميکرد من به پسر دردون

 حق ميدادم؛ چون اون هم مثل
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من یه مادر بود. مادری که فقط چشمهاش فرزند خودش رو ميبينه. اون هم نه 

 بدیهاش رو، فقط خوبيهای

بچهش رو ميبينه. وارد خونه شدم و با چشم دنبال هدیه گشتم. اميد توی هال 

 يفش رو حلنشسته بود و تکال

ميکرد. حتی دلم برای اميد هم تنگ شده بود. تا من رو دید توی بـغـ*ـلم پرید 

 :و گفت

 .سالم آبجی مبينا! چقدر دلم برات تنگ شده بود -

 .با ذوق توی بـغـ*ـلم گرفتمش و سرش رو بـوسـ*یدم

 .من هم دلم برات تنگ شده بود داداش کوچولوی من -

 :از بـغـ*ـلم جدا شد و گفت

 چرا من و هدیه رو تنها گذاشتی و رفتی؟ -

 :اشک توی چشمهام جمع شد و گفتم

 .ببخشيد. مجبور شدم -

 :دستهاش رو توی هم گره کرد و با دلخوری گفت

 .نميخوام. نميبخشمت -

 :جعبهی پشتسرم رو جلوش گرفتم و گفتم

 اگه این رو بدم چی؟ -

 .کلی ذوق کرد و جعبه رو توی دستش گرفت

 !ردش فکر کنمشاید درمو -

 :لپش رو کشيدم و گفتم

 .بامزه -
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 .هنوز هدیه رو ندیده بودم

 ببينم عمو کوچولو، هدیه کجاست؟ -

 :خاله از پشت سرم گفت

 .اینجاست -

بهسمتش برگشتم. هدیه توی بغـ*ـل خاله بود و دستهای کوچولوش رو باال 

 .گرفته بود

ت بيشتر وقت نداری. از دو ساع»دلم لرزید و پاهام سست شد. با خودم ميگفتم 

 این دو ساعت بيشترین استفاده رو

 «.ببر. حتی یه لحظهش رو هم هدر نده

دستم رو برای به آغـ*ـوش کشيدنش دراز کشيدم و حاال دلبند عزیزم به من 

 خيره نگاه ميکرد و ميخندید. هزار

 .بار براش مردم و از شوق به گریه افتادم
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ش. شاید فکر ميکردم اگه یه لحظه غافل بشم محکم توی آ*غـ*ـوشم گرفتم

 دیگه هرگز نميبينمش! مثل

رؤیایی شيرین توی آ*غـ*ـوشم آروم گرفته بود. بوی تنش رو توی مشامم 

 فرستادم و با تموم وجود احساسش

کردم. از سر تا نوک انگشتانش رو غرق بـ*ـوسـه کردم و به چشمهای 

 قهوهایرنگش خيره شدم. اشک امونم رو

د بود و اجازه نميداد دختر قشنگم رو با تموم وجود ببينم. دستهای کوچيکش بری
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 رو توی دستم گرفتم و آروم

 .لمس کردم

الهی دورت بگردم دختر مامان! الهی فدای اون خندههات بشم! خيلی دلم برات  -

 تنگ شده بود. کل این مدت رو

 .برای این لحظه روزشماری کردم

ظه ازش چشم برنميداشتم. هر دوثانيه یهبار توی روی مبل نشستم و حتی یه لح

 آ*غـ*ـوشم محکم ميگرفتمش

 :و کنار گوشش زمزمه ميکردم

مامان عاشقته. مامان برات جون ميده. تو فقط خوشبخت باش. هميشه خوشحال  -

 .باش

 :خاله شيشه شيرش رو سمتم گرفت و گفت

 .گرسنهشه -

انزجار بهم خيره شده بودن  چشمهای اشکآلودم رو به چشمهایی که با نفرت و

 .دوختم

 .ممنون -

چيزی نگفت و خودش رو با اميد مشغول کرد. شيشهی شير رو به لبهاش نزدیک 

 کردم. مشتاقانه شير رو به

دهنش ميفرستاد. با تموم عشق و احساس بهش چشم دوخته بودم. از ماه قبل 

 بزرگتر شده بود. زیباتر شده بود و

ود. موهای بورش بيشتر رشد کرده بود و دستهای رنگ چشمهاش روشنتر شده ب

 .ظریفش کشيدهتر شده بود

با ميـ*ـل تموم شير رو ميخورد و نگاهش به اطراف ميچرخيد. الهی بميرم برای 
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 بچهم که نميتونه شير مادرش

رو بخوره! گریهم شدت پيدا کرد و اشک چشمم رو با پشت دست پاک کردم. 

 نميتونستم حتی یه لحظه ازش چشم

بردارم. نميخواستم به این فکر کنم که چقدر دیگه ميتونم کنارش باشم یا قراره 

 این لحظات تموم بشن. توی دلم

بارها باعث و بانی این جدایی رو لعنت گفتم و فقط به خدا توکل کردم. این روزها 

 تنها دلخوشيم این بود که خدا

و کسی که این بال ر هست و همهچيز رو ميبينه. ميدونستم که یه روز ميرسه که

 .سر زندگيم آورده مجازات ميشه

فقط از خدا ميخواستم که بهم اونقدر عمر بده که اون روز رو با چشمهای خودم 

 ببينم. توی چشمهاش زل بزنم و

 .حس انتقامم ارضـ*ـا بشه

هدیه توی بـغـ*ـلم آروم خوابيده بود و چشمهای قشنگش رو با آرامش روی 

 اش تا آخرهم گذاشته بود. ای ک

عمرت این آرامش رو داشته باشی! دعا ميکنم که هميشه زندگيت رنگ آرامش 

 .داشته باشه
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نميدونم چقدر بود که بهش خيره نگاه ميکردم. نميدونم چند ساعت گذشته بود 

 که کنار گوشش الالیی

 .ميخوندم و دستهاش رو نوازش ميکردم
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 :که خاله اومد و گفتنميدونم چرا اینقدر زمان زود گذشته بود 

 .بهتره تا احسان نيومده بری -

 :با چشمهایی اشکآلود و با التماسی پنهان گفتم

 .فقط یهکم بيشتر پيشش بمونم -

اگه احسان بفهمه خارج از قرارتون اجازه دادم هدیه رو ببينی واسه هردومون بد  -

 ميشه. االن هم اگه اینجایی به

 .خترم بودیاحترام روزائيه که واقعاً مثل د

 .بغضم بيشتر شد و به گلوم چنگ انداخت

ميدونم درموردم چطور فکر ميکنين. ميدونم که ازم متنفرین؛ اما تو رو خدا شما  -

 دیگه من رو اینجوری قضاوت

 .نکنين

دستش رو برای به آغـ*ـوش کشيدن هدیه دراز کرد. دستهام لرزید و قلبم 

 شکست. دوباره موعد جدایی رسيده

گار که قسمتی از جسمم رو جدا ميکردن. قسمتی از روح شکستهم رو ازم بود. ان

 .ميگرفتن

بهاجبار هدیه رو که آروم توی خواب عميقی فرو رفته بود، به دستهای خاله 

 سپردم و بهمحض اینکه از

آ*غـ*ـوشم جدا شد، سرش رو به راست و چپ تکون داد و دهنش رو باز کرد. 

 صدای گریهش بلند شد و

ی خاله هم آرومش نميکرد. صدای گریهش روحم رو آزرده ميکرد و انگار تکونها

 جسم سختی توی قلبم فرو

 .رفته بود
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با التماس به خاله خيره شدم و وقتی از ساکتکردنش عاجز موند، هدیه رو به 

 .دستم سپرد. توی بـغـ*ـلم گرفتمش

 .بوی تنم رو به نفس کشيد و هقهق صداش کمکم آروم شد

آ*غـ*ـوشم فرو رفته بود و با آرامش خاصی چشمهاش رو دوباره کامالً توی 

 روی هم گذاشت. گریهم شدت پيدا

کرد و به خاله نگاه کردم. سرش رو پایين انداخته بود و ناراحتی توی چشمها و 

 .رفتارش مشخص بود

کمی توی بـغـ*ـلم گرفتمش تا خوابش سنگين شد. خاله بهسمت اتاق احسان 

 .ونجا بخوابونمشاشاره کرد و گفت ا

اتاقش هنوز هم همون بود؛ همونقدر احساس غربت و تنهایی ميداد، همونقدر 

 .عجيب و غيرمنتظره

هدیه رو آروم روی تخت گذاشتم و برای آخرین بار به چشمهاش نگاه کردم. 

 .اشکهام رو با پشت دست پاک کردم

 ون زدم. مطمئنسر اميد رو بـ*ـوسيدم. از خاله تشکر کردم و فوری از خونه بير

 نبودم که اگه یه دقيقهی دیگه

اونجا بمونم چی ميشه. حتماً بهزور هدیه رو برميداشتم و با خودم ميبردم. شاید 

 هيچوقت دیگه نميتونستم از

 .خودم دورش کنم
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سرم پایين بود و اشکهام رو پاک ميکردم. از حياط گذشته بودم که سایهای رو 
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 وروی خودم حس کردم. سرم ر

باال آوردم و به چشمهاش خيره شدم. برخالف تمام کسانی که بعد از اون اتفاقات 

 من رو مقصر ميدونستند،

چشمهاشرنگ نفرت و خشم نميداد. لبش به خنده باز شد. با سری پایين گرفته از 

 :خجالت سالم دادم که گفت

 .سالم دختر گلم. چه عجب سری به ما زدی -

 .دلم از لحنش گرم شد

 .شيد دیگه نتونستم تا فردا طاقت بيارم. از خاله خواهش کردم امروز بيامببخ -

 .اینجا هنوز هم خونهته. هر وقت دوست داشتی قدمت روی چشم ماست -

 ...آخه همه فکر ميکنن من -

 :دستش روی شونهم نشست و با مهربونی گفت

ی چ مهم نيست که بقيه چی فکر ميکنن. من نميدونم که قبالً توی زندگيت -

 گذشته؛ اما مبينایی که من دیدم

نقش بازی نميکرد. مبينایی که وقتی خبری از احسان نبود، داشت جون ميداد. 

 مبينایی که برای احسان خودش رو

به آب و آتيش ميزد. مبينایی که با عشق به احسان نگاه ميکرد. ميبينی؟ چنين 

 مبينایی نميتونه بهش خــ

 .ـيانـت کرده باشه

ه نفر بين همهی این آدمها وجود داشت که من رو باور ميکرد و از اینکه ی

 درموردم قضاوت اشتباه نکرده بود،

 :احساس شوق داشتم. خودم رو توی آ*غـ*ـوشش انداختم و با بغض گفتم

ممنون که حرفشون رو باور نکردیدن. ممنون که یه نفر هست که باورم داره.  -
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 !ممنون عموجون

از حال و احوالم جویا شد. بهش گفتم که همراه تيم  روی سرم رو بـ*ـوسيد و

 اعزامی به مناطق محروم رفتم و

 .اونجا کمک ميکنم تا روح خسته و سرگردونم رو اینجوری آروم کنم

 :نگاه تحسين برانگيزی بهم انداخت و گفت

 .به خدا توکل کن. دیر یا زود همهچيز درست ميشه -

 .يش چشم دوختم و سرم رو تکون دادمبا لبخند تلخی به چهرهی آرومِ هميشگ

از در حياط بيرون رفتم و به هوای تاریک خيره شدم. چند قدمی بيشتر برنداشته 

 :بودم که صدای عمو متوقفم کرد

 !مبينا -

 :برگشتم و گفتم

 بله؟ -

 .وایسا من ميرسونمت -
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ک بوقی ت قبل از اینکه بخوام تعارف کنم وارد پارکينگ شد و چند دقيقه بعد با

 ازم خواست سوار بشم. سوار ماشين

 :شدم و گفتم

 .مزاحمتون نميشدم. خودم یه جوری ميرفتم -

 :پاش رو روی گاز فشار داد و گفت

 .تعارف رو بذار کنار -
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 .لبخندی زدم و به روبهرو خيره شدم

 خبری از هستی نداری؟ -

ه ار و ماهک ینه! آخرین باری که باهم صحبت کردیم گفت که ميخوان با مهي -

 سفر خارجه برن. گفت که یه

 .سفر شيشماههست

 .خيلی یهدفعهای تصميم گرفتن -

بهخاطر اون ماجراهایی که براشون پيش اومد نياز بود که یه مدتی رو از  -

 .اتفاقات دور باشن

عمو سری تکون داد و به جاده چشم دوخت. دلم برای دیدن هستی پر کشيده 

 صحبت بود. آخرین باری که باهم

کرده بودیم ماههای آخرم بود، توی کافيشاپ نزدیک خونهشون. قرار خداحافظی 

 بود. گفت که مهيار سهتا بليت

گرفته و ازش خواسته باهم به این سفر شيشماهه برن. مهيار ازش خواسته بود که 

 برای شيش ماه از همهچيز و

ست جه درهمهکس دور باشن تا بيشتر درمورد زندگيشون فکر کنن و به نتي

 برسن. ميگفت که بعد از اون جریانها

آریا تموم مدت کارش رو ول کرده بود و جلوی خونه ميایستاد تا فقط ماهک رو 

 ببينه و این حرکات، مهيار رو

 .بهشدت عصبی کرده بود تا اینکه این تصميم رو گرفته

 دسه ماه از نبودنش ميگذشت و بيش از حد دلم براش پر ميکشيد. شاید اگه بو

 ميتونستم راحتتر با این قضيه

کنار بيام. ميتونستم باهاش درددل کنم و از بغض گلوم بگم. از درد توی وجودم و 
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 ظلمی که در حقم شده. اون

تمام ماجرا رو ميدونست و قطعاً فقط اون بود که من رو درک ميکرد. عمو 

 :بيمقدمه گفت

ی کارت مجبوری یه مدتنگران حرف بقيه نباش. به همه گفتيم که تو بهخاطر  -

 رو خارج از شهر باشی و هفتهای

 .یهبار ميتونی بيای

 :سری تکون دادم و آروم گفتم

 .خدا رو شکر که به لطف آبروتون، آبروی من هم حفظ ميشه -

لبخند تلخ عمو از حرف من هم تلختر بود و دیگه تا رسيدن به خونه حرفی 

 .بينمون ردوبدل نشد

*** 

و با نفسی حبسشده و چشمهایی از حدقه بيروناومده، با در رو پشتسرم بستم 

 :صدای خيلی آرومی گفتم
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 این اینجا چيکار ميکنه؟ -

 :فاطمه لبخندی زد و گفت

هر چند ماه یهبار یه سری اینجا ميزنه. اصالً این تيم اعزامی رو خودش  -

 .ميفرسته

 چرا بهم نگفتی؟ -

 مگه مهمه؟ -
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 .و خدا یه کاری کن من رو اینجا نبينهاز دست تو فاطمه. تو ر -

 ...من نميفهمم -

با بازشدن در حرفش نيمهتموم موند. دستهام یخ کرد و همونجور که پشتم به در 

 بود خودم رو مشغول جمعکردن

 .وسایل کردم. تُن صداش رو کامالً ميشناختم و فقط خداخدا ميکردم من رو نبينه

 .خانم احمدی لطفاً تشریف بيارید -

اطمه چشمی گفت و رفت. با بستهشدن در، روی صندلی نشستم و دستم رو ف

 روی قلبم گذاشتم و نفس عميقی

 کشيدم. حاال این مدتی که اینجاست چه غلطی بکنم؟

 :همونموقع فاطمه داخل اتاق اومد و گفت

 چرا گرخيدی؟ -

تو که از جریان من باخبری. ميدونی چرا از کاری که عاشقش بودم و  -

 تانی که واقعاً دوست داشتم توشبيمارس

 .کار کنم زدم بيرون

 :روبهروم نشست و با شيطنت ابروش رو باال انداخت و گفت

من که ميگم خدا شما رو واسه هم ساخته. نگاه کن هميشه شما دوتا به هم  -

 برخورد ميکنين. اون که تو رو

 دوست داره، تو هم که طالق گرفتی؛ مشکلت چيه دیگه؟

 :گاهش کردم و گفتمبا چشمغره ن

طالق نگرفتم که با یه نفر دیگه ازدواج کنم. اون هم با مردی که قبالً... اَه ولم  -

 .کن تو رو خدا. من بچه دارم

 .ایش کشداری گفت و خاک بر سر بيلياقتت کنمی نثارم کرد و رفت
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صدای خانمدکتر از صندلی جدام کرد. گوشی پزشکی رو از روی ميز برداشتم و 

 ق رو باز کردم. همونموقعدر اتا

چشمم به قامتش خورد. برای عقبگردکردن و فرار خيلی دیر شده بود. نگاهش 

 ميخ چشمهام بود و حتی پلک هم

نميزد. آب دهنم رو بهزور قورت دادم و با صدایی از ته چاه بيرون اومده سالم 

 دادم و بالفاصله سرم رو پایين

 .انداختم
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تا جوابم رو بده. نميخواستم باهاش چشم تو چشم بشم و  چند ثانيهای طول کشيد

 خودم رو مشغول حرفزدن با

خانمدکتر ميکردم. کالفه دستی توی موهاش کشيد و از مطب بيرون رفت و من 

 نفس حبسشدهم رو با صدا

 .بيرون دادم. چقدر برام این لحظات سخت بود

ه ميکرد و کامالً مریض بيحالی رو داخل مطب آوردن. خون از سر و صورتش چک

 بيهوش بود. به گفتهی

همراهش از کوه پایين افتاده بود. سریع تخت رو آماده کردم و لباسهاش رو پاره 

 کردم. زخم سر و صورتش به نظر

خوب نمياومد و خطرناک بود. خانمدکتر باالی سرش ایستاد و با چراغقوه 

 چشمهاش رو نگاه کرد. نگاهی بهم

 :انداخت و گفت
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 .آقای دکتر بگو بياد سریع به -

با عجله بيرون رفتم. چشم چرخوندم و اون نزدیکيها ندیدمش. پشت خونه رو 

 دیدم. روی تکه سنگی نشسته بود و

 :پشتش بهم بود. بدون وقت تلفکردن صداش کردم

 !دکتر معنوی -

سرش رو برگردوند و با ذوق توی چهرهش نگاهم کرد. لبخند از روی لبش پاک 

 ربچههاینميشد. شبيه پس

 .چهارسالهای شده بود که بهش آبنبات داده باشن

 بله؟ -

 .مریض بدحال داریم. لطفاً تشریف بيارید -

با عجله بلند شد و همراهم اومد. هردو بهسمت مطب قدمهای سریع و بلندی 

 برميداشتيم. آقای دکتر باالی سر

 .بيمار رسيد و خانمدکتر توضيحات الزم رو داد

تون فقراتش آسيب دیده. احتماالً بعد از سقوطش با حالت شونهش شکسته و س -

 بدی تا اینجا آوردنش. به سرش

 .ضربهای وارد نشده؛ اما به نظر ميرسه خونریزی داخلی کرده باشه

 .فوراً باید عمل بشه. سریع یه آمبوالنس برای بيمارستان خبر کنين -

ل راهه. یه ساعت طوآقای دکتر تا نزدیکترین بيمارستان به اینجا یه ساعت  -

 ميکشه تا آمبوالنس بياد، یه ساعت

هم طول ميکشه تا به بيمارستان منتقل بشه. اگه خونریزی داخلی داشته باشه تا 

 .اونموقع زنده نميمونه

 :آقای دکتر جلوی سرش رو خاروند و گفت
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 اینجا تجهيزات الزم رو داریم؟ -

 .تقریباً -

 .ميکنيمپس سریع آماده کنيد. همينجا عملش  -

 مطمئنيد؟ -
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 .چارهی دیگهای نيست -

*** 

وضعيت بيمار نرمال بود و خيال همهمون راحت شده بود. عمل خيلی سختی بود 

 و حدوداً سه ساعتی طول کشيد. با

وجود نبود امکانات و اتاق عمل، اما آقای دکتر به طرز معجزهآسایی عمل رو به 

 موفقيت رسوند. وضعيت مریض

اما بهخاطر ضربهای که به ستون فقراتش وارد شده بود دیگه تا آخر خوب بود؛ 

 عمرش نميتونست راه بره و این

 .چيزی بود که حس خوب حاصل از عمل موفقيتآميز رو از همهی ما گرفته بود

وضعيت بيمار رو چک کردم. خانمدکتر ازم خواست که پنس و وسایل رو 

 ضدعفونی کنم. وارد اتاق شدم و با دیدن

ای دکتر که روی تخت دراز کشيده بود، عذرخواهی کردم و عقبگرد کردم که آق

 :گفت

 .مشکلی نيست. کارت رو بکن -

 :وسایل رو روی ميز گذاشتم و یکييکی مشغول تميزکردنشون شدم که گفت
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تموم این مدتی که نبودی کلی حرف آماده کرده بودم. کلی سؤال ازت داشتم؛  -

 اما االن که اینجوری دیدمت

 .همهچيز از ذهنم پرید. اصالً توقع نداشتم که اینجا ببينمت

همونجور که مشغول کارم بودم، خودم رو به نشنيدن ميزدم و حتی یه کلمه هم 

 حرف نزدم. حرف نزدنم جرئتی

 .بهش داد تا بيشتر حرف بزنه

 یاصالً نميخوام ازت بپرسم که چرا اینجایی. اینکه بعد از اینکه از بيمارستان رفت -

 چه اتفاقی برات افتاد؟ بچهت رو

به دنيا آوردی؟ شوهر تقلبيت االن کجاست؟ بيماریت در چه حاله؟ کامالً مداوا 

 شدی؟ ميبينی؟ کلی سؤال توی

ذهن بيمارم ميگذره و حتی ازت نميخوام که به یه دونه از اینا جواب بدی؛ چون 

 نميخوام وقتی که کنارت هستم

 .ر بدمزمان رو با گفتن این چيزا هد

عصبی وسایل رو روی ميز کوبيدم و از اتاق خارج شدم. ناراحت بودم از شنيدن 

 چيزی که دوست نداشتم دوباره

اتفاق بيفته. من نباید خودم رو مضحکه دست مردی ميکردم که به قول خودش 

 عاشقم بود. من دیگه از هر کسی

داشتم و  که خودش رو مرد ميدونست متنفر بودم. من از همهی مردها نفرت

 حتی یه لحظه هم این حس نفرتم از

بين نميرفت؛ چون ميدونستم که اونها زن رو فقط برای خواستههای خودشون 

 ميخوان. هرکدومشون اگه هر

اشتباهی بکنن ایرادی نداره و کسی مجازاتی براش در نظر نميگيره؛ اما جامعهی 
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 من این حق رو به اونها ميده تا

و زندگی کرده مجازات کنن، بهراحتی بهش تهمت بزنن، زنی رو که یه عمر با آبر

 بچهش رو بهزور از آ*غـ*ـوشش

بگيرن، بدترین نوع کتک و حقارت رو بهش بچشونن و دست آخر این اجازه رو 

 دارن که زن دیگهای رو به عقد

خودشون دربيارن. هر چند بار که دوست دارن زنها رو به عقد خودشون دربيارن 

 شدن مثل و هروقت ازش خسته

یه دستمال یکبارمصرف اون رو گوشهای پرت کنن و این فقط حق اونهاست، حقی 

 .که فقط به یه مرد داده ميشه
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اشکم رو با دست پاک کردم و به منظرهی روبهروم خيره شدم، کوه پوشيده شده 

 از مَرغزار سبزرنگ. ماههای اول

دل کوه بيرون ميزنن و درختها بهار زیبایيهای اینجا دوچندان ميشه. چشمهها از 

 شکوفههای سفيد و صورتی

ميدن. شور و شوق توی چهرهی مردم اینجا موج ميزنه و همهچيز به قشنگترین 

 .حالت ممکن ميرسه

تيدا )به معنای چشم مادر در زبان لری(، دختر زیبایی که هميشه لباس محليهای 

 قشنگی ميپوشه و مهربونترین

سمتم اومد. چشمهای آبی و درشتش هر کسی رو دختریه که تابهحال دیدم 

 مجذوب خودش ميکرد. لباس محلی
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آبی فيروزهای با روسری سفيد پوشيده بود. نگاهش غم داشت و با دیدنم 

 .لبخندی روی لبهای خوشفرمش آورد

 .سالم خانمدکتر -

 سالم تيداجان. خوبی؟ -

 :به تکون دادن سرش اکتفا کرد. کنارم نشست و گفت

 نجا نشستين؟چرا ای -

 .دارم از هوای سالم و طبيعت لـ*ـذت ميبرم -

 اینجا رو بيشتر دوست دارین یا تهران رو؟ -

تهران افرادی رو دارم که نميتونم ازشون بگذرم. کسایی اونجا هستن که وجودم  -

 به وجودشون وابستهست؛ اما

نم، اگه یه روزی بخوام بين تهران و اینجا جایی رو برای زندگی انتخاب ک

 .اینجاست؛ چون آرامش دارم

وا خانم دکتر چه حرفایی ميزنين. تهران رو با اونهمه امکانات ميخواید ول کنيد  -

 بياید اینجا؟

مهم اینه که کجا دلت آروم باشه. کجا خيالت راحت باشه و احساس خوشبختی  -

 .کنی

 .کاش من هم ميتونستم یه روزی تهران رو ببينم -

 :و گفتم دستم رو پشتش گذاشتم

انشاءاهلل یه روزی تو و همسرت رو دعوت ميکنم خونهمون، ميای تهران رو هم  -

 .ميبينی

 .لبخندش تلخ بود؛ اما ظاهرش رو خوب حفظ ميکرد

 .سعيد از تهران متنفره -
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 .خب حتماً دليلی داره -

 .آره، دليلش هم اینه که نميخواد من درس بخونم، نميخواد من پيشرفت کنم -

ردم. فرهنگ اینجا چنين چيزی رو قبول نميکرد؛ اینکه دختری بخواد درکش ميک

 درس بخونه، شهر دیگهای بره،

 .بخواد عالیقش رو دنبال کنه و به چيزی که ميخواد برسه

واقعاً اميدوارم یه روزی برسه که دخترای اینجا هم حق درسخوندن داشته  -

 .باشن

که به زبان محلی خودشون  سرش رو پایين انداخت و با گوشهی روسری بلندش

 .ميگفتن بازی کرد« مِينا»بهش 
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 :توی چشمهام نگاه کرد و گفت

 .آخر این هفته عروسيمونه -

 .وای عزیزم مبارک باشه -

 برای عروسيم مياین؟ -

 :بـغـ*ـلش کردم و گفتم

 .معلومه که ميام -

*** 

 ه بود و سرفههایمشغول معاینهی پسربچهای بودم که ظاهراً ریههاش عفونت کرد

 بدی ميکرد. خانمدکتر و فاطمه

برای دیدن بيماری رفته بودن و مجبور شدم آقای دکتر رو صدا بزنم. کنارم 
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 ایستاد و با دقت به توضيحات گوش

داد. گوشی پزشکيش رو روی سـ*ـينهی پسربچه گذاشت. معاینهی الزم رو انجام 

 .داد و حدس من رو تصدیق کرد

ش رو از اتاق بيارم. کمد داروها رو نگاه کردم. از این نوع دارو ازم خواست تا دارو

 یه بسته بيشتر نبود. بستهی قرص

 :رو به دست آقای دکتر دادم و گفتم

 .آخرین بسته بود -

 :سری تکون داد و گفت

 .همين امروز زنگ ميزنم تا از بيمارستان برامون بفرستن -

ردن قرص رو بهش بگه. مشغول توضيحدادن به پسربچه بود تا ساعت خو

 پسربچه آروم و متين به تمام حرفهای

 .آقای دکتر گوش ميداد و بعد از کلی تشکر از مطب بيرون رفت

آقای دکتر پشت ميز نشست و من مشغول جمع کردن وسایل کنار تخت شدم 

 :که گفت

 .من واقعاً بهخاطر اتفاقی که براتون افتاده و جدایيتون متاسفم -

 .بيرون زد و با تعجب بهش خيره شدم چشمهام از حدقه

 شما چطور فهميدین؟ -

 :خيلی خونسرد و آروم گفت

مهم نيست که از کجا و چهجوری فهميدم. االن مهم اینه که یه جواب بهم  -

 .بدین

 عذر ميخوام چه جوابی؟ -

خب من این مالقاتمون رو به فال نيک ميگيرم. احساس ميکنم که این یه  -
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 بفهمونه ما نشونهست که بهمون

 هنوز فرصتای زیادی برای باهمبودن داریم

 ...آقای دکتر من واقعاً -
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من متوجهم که شما االن مادرید و این طبيعيه که نگران آیندهش باشيد. من  -

 این قول رو به شما ميدم که

 .آیندهش رو تضمين کنم و مثل بچهی خودم ازش مراقبت کنم

عاً قصد ازدواج مجدد رو ندارم و هيچ عالقهای هم شما متوجه نيستيد. من واق -

 به تجربه زندگی جدید ندارم. ازتون

خواهش ميکنم که با اینجور صحبتاتون من رو بيشتر از چيزی که هستم اذیت 

 .نکنيد

 .خانم رفيعی شما دارید محبت و عشق من رو ندید ميگيرید -

 .متأسفم؛ اما من نميتونم جواب این عشقتون رو بدم -

از مطب بيرون زدم و ریهم رو از هوای پاک پر کردم تا شاید از دردش کم بشه. 

 این روزها اشک چشمهام خيلی زود

 .جاری ميشد. دلم خيلی زود ميگرفت. خيلی زود قلبم به درد مياومد

توقع داشتم بعد از اینهمه اتفاقات بدی که پشتسرهم سرم اومده قلبم از سنگ 

 لشده باشه و سرسختتر از قب

شده باشم؛ اما هر بار کافی بود که به هدیه فکر کنم، ناخودآگاه قلبم به درد 

 .مياومد و اشکهام جاری ميشد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 846 صفحه  

 

*** 

مانتوی زرشکيرنگم رو با روسری سفيدم سر کردم و به فاطمه که در حال آرایش 

 .کردن بود نگاهی انداختم

 فاطمه چيکار داری ميکنی؟ -

اش ميماليد و دهنش رو باز نگه داشته بود همونجور که داشت ریمل رو به مژهه

 :گفت

 معلوم نيست؟ -

 .دیرمون شد. زود باش -

 .کرم پودرش رو از داخل کيف آرایش بيرون آورد و به دستم داد

 .یهکم از این بزن به صورت رنگپریدهت -

حوصله ندارم. هميناالن هم که دارم ميام فقط بهخاطر تيداست؛ وگرنه فکر  -

 اع من به عروسیکردی االن اوض

 !رفتن ميخوره؟

 .زیادی سخت ميگيری به خدا. االن باید از تکتک لحظاتت لـ*ـذت ببری -

هر موقع انشاءاهلل مادر شدی ميام بهت ميگم فاطمه یه ساعت بچهت رو بده  -

 من با خودم ببرم، بعد برش

 .ميگردونم. اونوقت ببينم چه حسی داری

 .خيلهخب. من آمادهم. بریم -

ش رو روی سرش انداخت و باهم از مطب بيرون زدیم. خانمدکتر با مانتو روسری

 و شلوار سرمهایرنگ و شال

نقرهای به ميزش تکيه زده بود. با دیدن ما کيفش رو از روی ميز برداشت و 

 :گفت
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 بریم؟ -
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هر دو سر تکون دادیم و از مطب بيرون زدیم. آقای دکتر کتوشلوارپوشيده بيرون 

 یستاده بود و دستش رواز مطب ا

توی جيب شلوارش کرده بود و سرش رو باال گرفته بود. انگار ستارهها رو 

 ميشمارد یا شاید بيش از حد توی فکر

 !بود

با صدای خانمدکتر به خودش اومد و نگاهش بين ما سه نفر گردش کرد و روی 

 چشمهای من خيره موند. سرم رو

ام رو به بازی گرفتم تا از زیر نگاه پایين اندختم و با نوک پا سنگ جلوی پ

 .سنگينش خالص بشم

کنار همدیگه قدم برميداشتيم. از این فاصله هم صدای ساز و دُُهل جشن به 

 گوشمون ميرسيد. تمام هوش و

حواسم فقط پيش هدیه بود. بدجور دلتنگش شده بودم و فقط ميخواستم برای 

 لحظهای دستهای کوچيکش رو

رو قبل از چکيدن پاک کردم. نباید امشب حال خوب نوازش کنم. اشک چشمم 

 .بقيه رو خراب ميکردم

به جمعيت روبهروم نگاه کردم. کل افراد روستا برای جشن عروسی اومده بودن و 

 هر کدوم به نحوی خوشحال

بودن. همهی خانمها لباسهای محلی قشنگشون رو پوشيده بودن؛ دامن بلند و 
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 چينداری که زیر رویهی بلند و

ن، ميگفت« مِيْنا»اک داری به تن ميکردن و روسری بلند و خاصی رو که بهش چ

 روی لچک بهطور خيلی خاصی

ميبستن. رنگهای روشن و جذابی که انتخاب کرده بودن ناخودآگاه آدم رو به 

 .وجد ميآورد

مردها لباس محلی مخصوص خودشون رو پوشيده بودن؛ شلوار گشادی که 

 س خاصیميگفتن، لبا« دبيت»بهشون 

ميگفتن با کفشهای محلی « چُغا»رو که روی شونههاشون ميانداختن و بهش 

 خودشون که گيوه ميگفتن. خيلی

 .جالب و دیدنی بود

همهی آقایون حـ*ـلقهی بزرگی زده بودن و رقـ*ـص محلی دستمالبازی رو 

 انجام ميدادن. همه به نوع جالبی

هم طرف دیگهای حـ*ـلقه حرکت پا و دستشون رو هماهنگ ميرفتن و خانمها 

 زده بودن و دستمالبازی

ميکردن. از دیدن اینهمه قشنگی سير نميشدم و با شوق به صحنهی روبهروم خيره 

 نگاه ميکردم. باالخره از بين

اینهمه جمعيت عروس و دوماد رو دیدم که کناری ایستاده بودن و به صحنه 

 روبهروشون نگاه ميکردن. داماد

يزد؛ اما تيدا چهرهش غم داشت و با بغض به اطراف خوشحال بود و دست م

 چشم ميدوخت. کنارش ایستادم و

 :زیر گوشش گفتم

 .عروس که شب عروسيش انقدر اخم نميکنه -
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 .نگاهم کرد و با حالت شوقی من رو توی آ*غـ*ـوشش گرفت

 .وای چقدر خوشحالم که اومدین خانمدکتر -

 .نگ سفيدرنگ ميبينمتمن هم خوشحالم که دارم توی این لباس قش -

 .تشکر کرد و سرش رو پایين انداخت

 حاال چرا انقدر ناراحتی؟ -
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 :به اطرافش نگاه کرد و بعد آروم گفت

 ...االن اصالً دوست نداشتم که ازدواج کنم. االن هم بهزور -

انشاءاهلل خوشبخت بشی عزیزم. به چيزی فکر نکن. خدا خودش همهچيز رو  -

 .درست ميکنه

ری تکون داد و با لبخندی تلخ نگاهم کرد. یاد عروسی خودم افتادم. چقدر س

 غمگين و چقدر تنها بودم. من هم فکر

ميکردم که قراره همهچيز درست بشه؛ اما باید از همون اول ميدونستم که راهی 

 که کج باشه هيچوقت به منزل

ز رفتم. باید همهچينميرسه. من از اول اشتباه کردم. از اول باید با صداقت جلو مي

 رو به خونوادهم ميگفتم. باید به

دنبال راه دیگهای ميگشتم. اصالً نباید اون معاملهی مزخرف احسان رو قبول 

 ميکردم. باید... خدایا باید چيکار

 !ميکردم تا االن به این وضع دچار نشم؟ چه خطایی کردم

م و زندگيم راه ميدادميدونستم که نباید از اول مردی رو که کامل نميشناختم به 
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 اونجور اجازه ميدادم بهم

نزدیک بشه؛ اما من اونموقع واقعاً یه بچهی احمق بودم که رؤیایی فکر ميکردم. 

 برای خودم یه زندگی با شکوه با

مردی که عاشقانه دوستم داره ساخته بودم؛ اما به یکباره برج آرزوهام فرو ریخت 

 و تا هميناالن اون اشتباه حتی یه

 .ه هم راحتم نذاشتهلحظ

ميدونستم که خدا بندههایی رو که دوست داره بيشتر امتحان ميکنه، بيشتر توی 

 .موقعيتهای سخت قرار ميده

ميدونستم که هر که مقربترست خدا جام بال بيشترش ميدهد؛ اما ای کاش این 

 امتحان هرچه زودتر تموم

ن نمونده. هرشب به ایميشد؛ چون طاقتی برای جنگيدن و مبارزه کردن توی تنم 

 فکر ميکنم که چطور وارد اون

خونه بشم، هدیه رو بردارم و برای هميشه از این شهر، از این کشور، از این آدمها 

 خالص بشم و یه عمر با خوشی

عميقی کنار دردونهم زندگی کنم؛ اما هر روز صبح از گفتهم پشيمون ميشم. با 

 خودم ميگم من این زجر دوری رو

 .نم تا روزی که انتقامم رو از همهشون بگيرمتحمل ميک

کمکم صدای ساز و دهلها آروم شد و نگاهم به نوازندهها بود که چرا دست از 

 ساز زدن برداشتن. سرم سمت آقای

دکتر چرخيد که وسط ایستاده بود و به جمعيت نگاه ميکرد. چند ثانيه بعد که 

 تقریباً صداها آروم شد، با صدای بلند

 :گفت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 851 صفحه  

 

از عروس و دوماد و مهمونا عذر ميخوام؛ اما فقط چند لحظه بهم اجازه  من -

 .بدید

 :صدای جمعيت مياومد که ميگفتن

این چه حرفيه آقای دکتر. شما گردن ما حق دارید. ساکت باشيد ببينيم آقای  -

 دکتر چی ميگن. بفرمایيد.چ

 :سـ*ـينهش رو صاف کرد و گفت

وس و دومادمون آرزوی خوشبختی امشب شب خيلی قشنگيه. من برای عر -

 ميکنم؛ اما ميخواستم امشب رو از

 .کسی که یه سال هست قلبم رو به اسم خودش زده تقاضایی کنم
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دستم سمت قلبم رفت که با شدت به سـ*ـينهم ميکوبيد. نفس عميقی کشيدم و 

 سعی کردم خودم رو بين جمعيت

شد و من بيشتر خودم رو پنهون پنهون کنم. قدمهاش لحظهبهلحظه بهم نزدیک مي

 .ميکردم

 .من ميخوام امشب از خانم رفيعی تقاضایی بکنم -

همهی نگاهها روی من خيره موند و عرق ناشی از خجالت روی پيشونيم نشست و 

 سرم بيش از حد توی یقهم فرو

رفت. جمعيت کنار رفته بود و حاال فاصلهی بينمون دو قدم بيشتر نبود. جلوم زانو 

 گل قرمزرنگی رو سمتمزد و 

گرفت. با چشمهایی بيتاب و عاشق بهم خيره شده بود. دستهام سرد سرد بود و 
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 .لبم رو به دندون گرفته بودم

 با من ازدواج ميکنی؟ -

صدای تشویق و سوت جمعيت به هوا رفت. با حالتی خجالتزده سرم رو پایين 

 گرفته بودم و توی دلم به خودم

 :رو دوباره تکرار کرد و فقط تونستم بگملعنت ميفرستادم. جملهش 

 .اجازه بدید فکر کنم -

صدای ساز و دهل بلند شد. همهی دخترها بهسمتم مياومدن و تبریک ميگفتن. با 

 چشمهایی اشکآلود تشکر

 .ميکردم و فقط خودم از درد دلم باخبر بودم

*** 

رو فبيش از حد عصبی بودم و دوست داشتم فقط شاخهی گل رو توی حلقومش 

 کنم. بهمحض اینکه به مطب

رسيدیم از زیر نگاههای سنگين بقيه خودم رو داخل اتاق انداختم و روی صندلی 

 نشستم. سرم رو با دست گرفتم و

به زمين و زمان بدوبيراه ميگفتم. همونموقع تقهای به در خورد و در باز شد. با 

 شوق فراوونی که توی چهرهش

 :مشخص بود بهم نگاه کرد و گفت

 اجازه دارم بيام تو؟ -

سری تکون دادم که داخل اتاق اومد و در رو پشت سرش بست. با لبخند بهم 

 :خيره شد و گفت

 .به نظر ناراحت ميای -

 :شاخهگل رو به دستش دادم و گفتم
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 .کارتون درست نبود. شما من رو توی منگنه گذاشتيد -

 .گفتم حداقل اینجوری یه جواب درست بهم بدی -

 .بم رو قبالً بهتون گفته بودممن جوا -

 .اما االن گفتی که ميخوای فکر کنی -

نميخواستم جلوی اونهمه جمعيت خوردتون کنم و حس و حال خوب همه رو از  -

 .بين ببرم. شبتون بهخير
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مات و مبهوت بهم خيره شد. از اتاق بيرون زدم و روی تکه سنگی که بيرون بود 

 نشستم. آسمون امشب عجيب

رستاره بود و دل من عجيب غمگين بود. با خودم فکر ميکردم که اگه هدیه نبود، پ

 جواب من به آقای دکتر چی

بود؟ باز هم جواب منفی ميدادم یا به یه زندگی ایدهآل جواب مثبت ميدادم؟ به 

 کسی که دوستم داره و تقریباً 

جواب  همهی ویژگيهایی رو که یه زن از شریک زندگيش انتظار داره، داره،

 ميدادم و تا آخر عمر زندگی خوب و

 خوشم رو تموم ميکردم؟

اما االن من دختری دارم که بهجز آیندهی اون به چيزی فکر نميکنم. آرزوی من 

 سالگی به پایان25در سن 

رسيده. آیندهم تموم شده و چيزی برای خودم نميخوام. تموم آرزوهام تبدیل 

 شده به خوشبختی و سعادت هدیه. من
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 .خوشبختی هدیه رو از خدا ميخوام و دیگه زندگی خودم برام اهميتی نداره فقط

*** 

 احسان

خونه تاریک تاریک بود. دستم رو زیر سرم گذاشته بودم و روی کاناپه دراز 

 کشيده بودم. به ظاهر داشتم فيلم نگاه

ميکردم؛ اما حواسم همهجا بود، به غير از چيزی که داشتم ميدیدم. فکرم بيش از 

 د مشغول بود. حتی سر کار همح

نميتونستم درست تمرکز کنم و هميشه کالفه بودم. حتی یه لحظه هم نميتونستم 

 درست فکر کنم. نميتونستم از

 .ذهنم پاکش کنم و این بدترین قسمت ماجرا بود

صدای زنگ آیفون تکونی بهم داد. این روزها خيلی کم صدای آیفون به گوش 

 ایی کهميرسيد. اون هم فقط وقته

زنگ ميزدم به سياوش تا برام دوتا شيشه مشر*وب بياره تا از این حس 

 بيوجودی و حقارت برای لحظهای

 .خالص بشم و از این دنيای پستی که توش هستم دور بشم

هر کی بود انگار صبرش لبریز شده بود که پشتسرهم زنگ ميزد. روی کاناپه 

 نشستم. سرم دینگدینگ صدا

زی رو نداشتم. باالجبار بلند شدم تا صدای بيوقفهی زنگ رو ميداد و حوصلهی چي

 خفه کنم. از تصویر آیفون

 :چيزی مشخص نبود. گوشی رو برداشتم و با صدایی خسته گفتم

 .بفرمایيد -

 :صدای بچگونهای اومد
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 .دلو باز کن ميخوام جيگل خاله رو ببينم -

 .شمبه آیفون خيره بابروهام از تعجب باال پرید و با تعجب سعی کردم بيشتر 

 شما؟ -

االن دیگه تصویرش واضح مشخص بود. باورم نميشد که خودش باشه. گفته بود 

 که حداقل یه ماه دیگه

 .برميگرده؛ اما از دیدنش حتی خوشحال هم نشدم
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 .باز کن دیگه -

دکمهی آیفون رو زدم و پيراهنم رو تنم کردم. صدای تقتق کفشهای پاشنهبلندش 

 .رو پيچيد و در باز شدتوی راه

 :صدای هيجان و شادیش اومد

 سالم سالم. ای وای چرا انقدر تاریکه اینجا؟ قراره سورپرایز بشم؟ -

 :چراغ رو روشن کردم و گفتم

 .سالم. خوش اومدی -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

ای وای خواب بودی؟ بيدارت کردم؟ ببخشيد دیگه نتونستم تحمل کنم. اگه  -

 ر غر زدم به مهيار تابدونی چقد

زودتر بيام ایران تا فقط هدیهزهرای خاله رو ببينم. صبح رسيدیم. دیگه طاقت 

 نياوردم و گفتم باید همين امشب برم

ببينمش. اون مامان گوربهگوریش کجاست که گوشيش هم در دسترس نيست؟ 
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 از صبح دارم بهش زنگ ميزنم؛

 .ترک مورد نظر در دسترس نيستولی انگار تو کوه گير کرده که مدام ميگه مش

با دستهایی حـ*ـلقهشده کنار اپن ایستاده بودم و فقط به حرفهاش که پشتسرهم 

 .بلغور ميکرد گوش ميدادم

 :از سکوتم خسته شد. کيفش رو روی مبل انداخت و گفت

 نکنه خوابيده؟ -

دن اول سراغ اتاق هدیه رفت. در رو باز کرد. چراغ اتاق رو روشن کرد و با ندی

 هدیه عقبگرد کرد. در اتاقخواب رو

 .باز کرد و وقتی مبينا رو ندید بهسمتم برگشت

نکنه عادت دوران بارداریش رو هنوز ترک نکرده؟ رفته پيادهروی؟ یعنی  -

 نميفهمه که من دلم داره پر ميکشه تا

هدیه رو ببينم؟ وای خدا دلم ميخواد بدونم شبيه کی شده. اگه بدونی این مدت 

 يافهش رو توی ذهنمچقدر ق

 .مجسم ميکردم

 :با تن صدایی آروم گفتم

 .هدیه پيش مامانه. ميتونی بری پایين و ببينيش -

 :ذوقزده دستهاش رو به هم زد و گفت

 .ایجونم! برم هم توله رو ببينم، هم مامان توله رو -

 .فقط هدیه اونجاست -

 :نگاهش رنگ نگرانی گرفت و گفت

 وبه؟پس مبينا کجاست؟ حالش خ -

سکوت کرده بودم؛ یعنی حرفی برای گفتن نداشتم. چی ميتونستم بگم؟ چی 
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 داشتم که بگم؟
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 :سکوتم نگرانش کرد و پرسيد

 احسان یه چيزی بگو. حال مبينا خوبه؟ اتفاقی براش افتاده؟ -

سمت یخچال رفتم و بطری آب رو یهنفس سر کشيدم. دنبالم اومد و بطری آب 

 :رو از دستم کشيد

 با توام. مبينا کجاست؟ -

عصبی بودم. از اینکه داشتم پشتسرهم اسمش رو ميشنيدم بيش از حد عصبی 

 :شدم و غریدم

 .نميدونم کدوم گوریه -

مردمک چشمهاش گشاد شد و حالت غمگين صورتش به چشمهام گره خورده 

 بود. ترس رو توی عمق وجودش

 .ميدیدم

 .یعنی... یعنی چی؟ نميفهمم -

 .فه دستی توی موهام کشيدمعصبی و کال

 .ما... ما از هم جدا شدیم -

 .دستش روی سـ*ـينهش نشست و قطرهی اشکی روی گونهش سر خورد

 ...اگه این شوخيه، یه شوخی خيلی بيمزهست که -

 .دو ماهی هست که از هم طالق گرفتيم -

 :روی صندلی توی آشپرخونه نشست و با تهموندهی صداش ناليد
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 .ما دوتا که باهم مشکلی نداشتيدچطور ممکنه؟ ش -

 :عصبی مشتی روی کابينت کوبيدم و گفتم

 .چون هنوز نميدونستم چه ماری توی آستين پرورش دادم -

 چی داری ميگی؟ ميشه درست توضيح بدی ببينم چی شده؟ -

دوست مهربون و خوشقلبتون توزرد از آب دراومد. عکساش رو با یه نفر دیگه  -

 ـيانـت کرد؛دیدم. اون بهم خــ 

به من، به زندگيش، به بچهش. من هم دیگه نتونستم تحمل کنم، نتونستم 

 خيانتش رو ببينم و دم نزنم، نتونستم

حتی برای یه ثانيه هم کنار خودم تحملش کنم. طالق گرفتيم. بچهم رو هم ازش 

 گرفتم. نميتونستم تحمل کنم و

ده. يانـت و بازیگری بلببينم بچهم زیر دست مادری بزرگ ميشه که فقط خــ ـ

 .هدیه نباید مثل اون بزرگ ميشد

 احسان داری چی ميگی؟ داری درمورد مبينا حرف ميزنی دیگه؟ آره؟ -

اسم نحسش رو جلوی من نيار. دیگه نميخوام حتی درموردش چيزی بشنوم.  -

 ميخوام هر خاطرهای رو که با اون

 .دارم فراموش کنم
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نی که مبينا چنين آدمی باشه؟ آخه چطور ممکنه؟ تو خودت ميتونی باور ک -

 عکسش رو با کی دیدی؟ با یه عکس

 به این راحتی درموردش قضاوت کردی؟
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فقط یه عکس نبود؛ همهی پياماش، حرفاش، عکسای دونفرهشون. توی همهی  -

 اون عکسا داشت به سادگی من

 .ميخندید

 :داد زد

 .احسان به خودت بيا -

 :ه شدم. با صدایی آروم گفتبه چشمهای مضطربش خير

 کی اون عکسا رو بهت نشون داد؟ -

معشـ*ـوقهش، همونی که قرار بوده بعد از طالقمون باهم ازدواج کنن. تو  -

 ميدونستی هستی نه؟ تو از اول هم

ميدونستی که اون بهخاطر مریضيش نيست که ميخواد ازدواج کنه. فقط بهخاطر 

 این بوده که خونوادهش اجازه

دن با اون مردیکه باشه. با من یه ازدواج سوری کرده تا به اون برسه. بگو نميدا

 ميدونستی یا نه لعنتی؟

تو دیوونه شدی. چی داری ميگی؟ خوبه خودت ميدونی که مبينا سرطان  -

 داشت. ميدونی که یه غده توی

شکمش روزبهروز بزرگتر ميشد. این چرتوپرتا چيه که داری ميگی؟ این 

 توی سرت فرو کرده؟ خزعبالت رو کی

 معشـ*ـوقه دیگه چه کوفتيه؟

بهتره دیگه بری. نه حوصله دارم که درموردش حرف بزنم. نه عالقهای دارم  -

 که مدام اسمش رو بشنوم. برو

 .هستی

ناراحت بود و عصبانی. روبهروم ایستاد و به چشمهام نگاه کرد. از نگاهش خشم 
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 ميبارید و نگاه من چيزی بهجز

 .نفرت نداشت

 اسم اون کسی که این حرفا رو به خوردت داده کيارش نيست؟ -

ابرومهام توی هم کشيده شد و چشمهای خشمگينم از حدقه در اومد. پس حدسم 

 درست بود، هستی هم

ميدونست. دو نفری دستبهيکی کرده بودن. هردوشون توی این ماجرا دست 

 داشتن. من رو بازی دادن تا فقط به

 .خواستههاشون برسن

 .پس... پس تو هم ميدونستی. ميدونستی و چيزی به من نگفتی -

 :بشقاب چينی روی کابينت رو روی زمين انداختم و فریاد کشيدم

 دیگه چی هست که ازش خبر ندارم؟ دیگه چی رو ازم پنهون کردین؟ -

 ...قلدربازیات رو واسه خودت نگه دار. گوش بده ببين چی ميگم -

 .القهای به شنيدن حرفهاش نداشتمنميخواستم بشنوم. اصالً ع
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 .فقط برو هستی. نميخوام مثل اون دوست عوضيت دستم روی تو هم بلند بشه -

یه طرف صورتم سوخت و با تعجب بهش خيره شدم. به چه جرئتی به من سيلی 

 زده بود؟ به چه جرئتی داشت من

با خشم از البه  رو اینجوری خوار ميکرد؟ با چهرهای ناباور بهش خيره بودم که

 الی دندونهای کليد شدهش

 :غرید
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به چه حقی روی خواهر من دست بلند کردی؟ به چه حقی بهش تهمت به این  -

 بزرگی زدی؟ به چه حقی بچهش

رو ازش گرفتی؟ به چه حيوونی تبدیل شدی احسان؟ چرا بهت اعتماد کردم و 

 بهترین دوستم رو دستت سپردم؟ ای

رو نميکردم! ای کاش هيچوقت پسرخالهای به اسم کاش ميمُردم و این کار 

 !احسان نداشتم

 :با چشمهایی گریون از آشپرخونه بيرون رفت که صداش زدم

 .هستی -

ایستاد. شونههاش آروم تکون ميخورد. هقهق صداش قطع نميشد و گریهش 

 .شدت پيدا کرده بود

 .اون کسی که االن باید طلبکار باشه منم، نه تو -

 .قرمز بهسمتم برگشتبا چشمهایی 

اون کسی که بهت عکس و پياما رو نشون داده، پسرعموی مبيناس. قبل از  -

 ادواجتون وقتی که مبينا هنوز

دانشگاه نميرفت، هميشه دنبال مبينا بود و به هر نحوی ميخواست بهش نزدیک 

 بشه. باالخره با حرفاش مبينا رو

 در مبينا برای اینکه بهش اثباتخام کرد. بهش ميگفت که واقعاً دوستش داره. ما

 کنه اون آدم خوبی نيست، به

مبينا گفته بود که ميتونی برای یه مدت کوتاهی باهاش در ارتباط باشی تا از 

 اخالق و رفتارش مطمئن بشی. یه

مدت خيلی کوتاهی باهم در ارتباط بودن تا اینکه اون پسرهی عوضی از مبينا 

 چيزهایی فراتر از اون ميخواست و
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وقتی مبينا این روی کثيفش رو دید ارتباطش رو قطع کرد؛ اما اون ولکن مبينا 

 نبود و هر روز به نحوی تهدیدش

 .ميکرد و مزاحمش ميشد

وقتی مبينا جریان رو برام تعریف کرد، کامپيوتر پسره رو هک کردم و همهی 

 عکسا رو حذف کردم؛ اما نميدونم

 .ره و زندگيش رو اینجوری نابود کنهچطور دوباره تونسته عکسا رو به دست بيا

اگه یهکم به مبينا اعتماد داشتی، حداقل ازش توضيح ميخواستی. حداقل از زبون 

 خودش همهچيز رو ميشنيدی. نه

این که با حرف یه عوضی اینجوری قضاوتش کنی. واقعاً برات متأسفم که مبينا رو 

 .از دست دادی

 :گفتم سمت در رفت و دستگيره رو پایين آورد که

 از کجا معلوم حرفایی که ميزنی حقيقت داشته باشن؟ -

همهی عکسایی که من حذف کردم توی کامپيوتر خونه هست. اگه اون عکسایی  -

 که اون پسره نشونت داده باشه

 همون عکسا باشن قبول ميکنی؟
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 .حرفت رو باور نميکنم -

 :پوزخندی زد و گفت

مبينا بهت خــ ـيانـت کرده. اگه دوست داری داری جون ميکَنی تا قبول کنی  -

 اینجوری فکر کنی، باشه؛ اما
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مبينا شمارهش رو هم عوض کرده. اگه اون پياما از شمارهی قبليش ارسال شده 

 باشه هم ميتونی بفهمی همهچيز

 .مربوط به گذشتهست

رفت و در رو پشتسرش محکم بست. گيج شده بودم و واقعاً نميدونستم باید 

 .نم. باورش برام سخت بودچيکار ک

 ...اگه حرفهای هستی واقعاً درست باشه

سریع از پلهها پایين رفتم و جلوی آسانسور ایستادم که با دیدنم جا خورد. 

 .نگاهش رو ازم دزدید و از کنارم رد شد

 .باید بهم ثابت بشه -

و ت اگه مشتاقی خودت برو دنبالش. من دیگه نميخوام چيزی رو به تو ثابت کنم. -

 .لياقت هيچی رو نداری

 .هستی. بمون تو رو خدا -

 .ایستاد و کيفش رو توی دستش جابهجا کرد

 .بریم پيش اون مردیکه. فقط بهخاطر مبينا! فقط بهخاطر اون -

سری تکون دادم و هردو سوار ماشينش شدیم. شمارهش رو گرفتم و صداش 

 توی گوشم پيچيد. صدایی که این

 .برام مثل یه شکنجه بودروزها هر شب و هر روز 

بهبه آقای ایرانی. تشکر نياز نيست داداش. من فقط ميخواستم که تو رو از  -

 .دست اون زن نجات بدم

 .باید ببينمت -

 .کار ما دیگه باهم تموم شده. بهتره بيخيال ما بشی -

 :فریاد کشيدم
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 .دارم ميگم باید ببينمت عوضی -

 :صدای ترسونش از پشت گوشيش اومد

 .وی یه کافهم. بيا اینجا. آدرس رو برات ميفرستمت -

 .گوشی رو قطع کردم و به روبهروم خيره شدم

 خبری ازش نداری؟ نميدونی کجاست؟ -

 .عالقهای به دونستنش ندارم -

 اگه حرفای اون عوضی درست باشه که االن باید باهم ازدواج کرده باشن نه؟ -

 .کالفه دستم البهالی موهام رفت
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 .تندتر برو -

 :شيشهی ماشين رو پایين داد و گفت

 ..واقعاً نميفهممت. چطور تونستی -

 .هنوز چيزی مشخص نيست -

پوزخندی زد و به جاده خيره شد. تا رسيدن به کافيشاپ هر دو ساکت موندیم. از 

 ماشين پياده شدیم و بهسمت

جون نکافه رفتيم. چشم چرخوندم و پشت ميزی دیدمش. تنها نشسته بود و ف

 قهوهای روبهروش گذاشته بود. با

دیدنم دستش رو باال آورد و اشاره کرد. بهسمت ميزش رفتم و هستی هم دنبالم 

 اومد. هردو روی صندلی نشستيم و

 :بهش خيره نگاه کردیم. با دیدن هستی سالم کرد و گفت
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 .چه خانم زیبایی. از دیدنتون خوشحال شدم بانو -

 :و گفت هستی اخمی به پيشونيش آورد

چرا اینهمه دروغ بافتی عوضی؟ چرا زندگی مبينا رو نابود کردی؟ چی گيرت  -

 مياد ؟هان؟

 :قهقههای زد و گفت

آهان تازه شناختمت. تو باید دوست صميمی مبينا باشی. اتفاقاً ازت خيلی  -

 تعریف ميکرد. ميگفت مثل خواهرش

 .ميمونی

 :هستی عصبی غرید

 اب کردی؟بهت ميگم چرا زندگيش رو خر -

اوه عزیزم. من نميخواستم شوهر دوستت یه عمر با یه زن که مدام بهش خــ  -

 .ـيانـت ميکنه زندگی کنه

نشستم با خودم فکر کردم، دیدم خيلی نامردیه که به همجنس خودم خــ 

 ـيانـت بشه و من دست روی دست

م. خب بذارم. البته بعد از ازدواجش من خيلی اصرار کردم که از هم جدا بشي

 بههرحال درست نبود. از اول هم این

 .فکر احمقانهای بود؛ اما خب اون دیگه خيلی عاشقم بود، قبول نميکرد

عصبی بودم و دیگه تحمل شنيدن این حرفها رو نداشتم. حرفهایی که هر روز و 

 هرشب مثل خوره به جونم

وزی بودن. رميفتادن و تموم مغز و قلبم رو پر ميکردن و زندگيم رو نابود کرده 

 صد بار برای احمقبودنم خودم رو

 :سرزنش ميکردم. هستی هم دست کمی از من نداشت که با عصبانيت گفت
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 .تو دیگه چهجور آدمی هستی؟! یه دروغگوی شياد. عکسا و پياما رو نشونم بده -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 .ممن نشون این آقا و دادگاه دادم. نيازی نيست نشون شما هم بد -

 :هستی بهسمتم برگشت و گفت
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 واقعاً این دروغگو رو توی دادگاه راه دادی؟ -

 :پاکت سيگارم رو بيرون آوردم و نخ سيگاری ازش بيرون کشدیم و گفتم

 .نشونمون بده -

 :فندک رو زیر سيگار روشن کردم که گارسون کنارم ایستاد و آروم گفت

 .ممنوعهعذر ميخوام جناب. اینجا سيگارکشيدن  -

سری تکون دادم و سيگار رو روی ميز پرت کردم. با نگاهی عصبی و خسته بهش 

 .زل ردم

 .هميناالن -

االن که پيشم نيست. دیگه هم نيازی به نشوندادنش نيست. خودت با چشمای  -

 خودت دیدی. ضمناً من کار و

ای يخوزندگی دارم، نميتونم که هردفعه به شماها جواب پس بدم. البد فردا هم م

 عمهت رو بياری من عکسا رو

 .نشونش بدم

عصبيتر از چيزی بودم که بخوام به مزخرفاتش گوش بدم. از روی ميز یقهش رو 

 توی چنگم گرفتم و به چهرهی
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 .ترسيدهش زل زدم

اگه نميخوای االن تو رو بهخاطر کاری که کردی مجازات کنم همين االن نشون  -

 .بده

ردم که گوشيش رو فوری باز کرد و عکسها رو سری تکون داد و یقهش رو ول ک

 نشون هستی داد. دیگه

نميتونستم اون کابوسهای هر شبم رو ببينم. چشمم رو دزدیدم تا دوباره 

 نبينمشون. هستی گوشی رو سمتش پرت

 :کرد و گفت

 .پياما رو نشونم بده -

شون رو ن دوباره اومد حرفی بزنه که با چشمغره بهش نگاه کردم و باالجبار پيامها

 هستی داد. هستی پوزخندی زد و

شمارهش رو نشونم داد. چشمم به شماره افتاد. شمارهی مبينا نبود؛ اما از کجا 

 معلوم یه شمارهی مخفی نداشته و با

 .اون بهش پيام نميداده؟ هنوز نميتونستم باور کنم

 :هستی نگاهی بهش انداخت و گفت

 مبينا کجاست؟ -

 :چشمهاش رو چرخوند و گفت

 .من از کجا بدونم؟ البد خونهشون -

 :هستی پوزخندی زد و گفت

مگه قرار نذاشته بودید بعد از طالقش باهم ازدواج کنيد؟ پس چرا عروسی  -

 نگرفتيد؟

 :تکيهش رو به صندلی زد و گفت
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کسی که به شوهرش خــ ـيانـت ميکنه، شاید چهار روز دیگه هم به من خــ  -

 .قبولش کنم ـيانـت کرد. نتونستم

 .هرچند که خيلی گریه و زاری کرد؛ ولی گفتم بره پی زندگيش

 :به هستی نگاه کردم و چهرهی عصبيش رو از نگاه گذروندم. آروم و عصبی گفت

 .حرفات رو ثابت کن. هميناالن بهش زنگ بزن. بگو که ميخوای اون برگرده -

 :کمی جا خورد و گفت

 .من دیگه نميخوام باهاش حرف بزنم -

زیادی داشت وقت رو تلف ميکرد و از حوصلهی من خارج بود. روی ميز خم 

 :شدم و گفتم

 .کاری که گفت رو انجام بده -

موبایلش رو برداشت و شمارهای وارد کرد و روی گوشش گذاشت که هستی 

 :گفت

 بهتره بذاریش روی اسپيکر -

ودن گوشی باالجبار روی دکمه زد و صدای اپراتور پيچيد که خبر از خاموشب

 .ميداد

 :هستی پوزخندی زد و گفت

 .من تازه بهش زنگ زدم. خاموش نبود -

 :شونهای باال انداخت و گفت

 .البد االن خاموش کرده -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 869 صفحه  

 

هستی گوشی رو از دستش قاپيد و شماره رو نشونم داد. پوزخندی گوشهی لبش 

 :آورد و گفت

گه اون شماره رو جواب وقتی به شمارهای که قبالً از مبينا داشتی و ميدونی دی -

 نميده زنگ ميزنی، مشخصه که

 .خاموشه

 .گوشی رو روی ميز پرت کرد و از روی صندلی بلند شد و بهم اشاره کرد

همهچيز کامالً روشن و واضحه. اون یه دروغگوئه و تو یه احمق که حرفای اون  -

 .رو باور کردی

خيره شدم و با  از کافيشاپ بيرون زد و من به چشمهای بيحس مرد روبهروم

 :خشم غریدم

اگه یه روزی بفهمم که همهی این حرفایی که زدی دروغ بوده، هر جایی باشی  -

 پيدات ميکنم و بالیی به سرت

 .ميارم که تا عمر داری هر جا اسم احسان رو شنيدی لرزه به جونت بيفته

چشمهاش ترسيده بود؛ اما خودش رو نميباخت و همچنان ظاهرش رو حفظ کرده 

 .ودب

 :هستی داخل ماشين نشسته بود. سوار شدم و گفتم

 .چيزی به من ثابت نشده -

 :عصبی پوست لبش رو کند و گفت
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هيچی نگو احسان! هيچی نگو که از دستت خيلی عصبانيم. چطور اجازه دادی  -
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 اینهمه اراجيف بگه و تو فقط

ميده تا  بهش زل زدی و به حرفاش گوش دادی؟ معلومه که به خودش جرئت

 بيشتر دروغ ببافه. ازت توقع داشتم

وقتی اولين جمله رو درمورد مبينا بهت گفت، توی دهنش ميکوبيدی و بهش 

 یادآور ميشدی که زنت چنين آدمی

نيست. نه اینکه حرفای احمقانهش رو باور کنی و مبينا رو اینجور خواروخفيف 

 .کنی

 ...هستی -

وست دارید ميتونيد انجام بدید؛ اما امان هيس هيچی نگو. شما مردا هر کاری د -

 از روزی که یه اشتباه کوچيک از

 .ما سر بزنه. اونوقت باید الیق بدترین واکنشا از طرف شما باشيم

پاش رو روی گاز گذاشت و ماشين از جا کنده شد. درست روبهروی خونهی خاله 

 ایستادیم. ميدونستم که ميخواد

اش حقيقت داشت؟ یعنی داشتم درمورد مبينا عکسها رو نشونم بده. یعنی حرفه

 اشتباه ميکردم؟

*** 

پاهام یاری نميکرد و نای رفتن نداشتم. هنوز هم نميخواستم باور کنم. همهی اون 

 عکسها دقيقاً همونهایی

بودن که اون مردیکهی عوضی نشونم داده بود. حتی یه دونهشون هم کم یا زیاد 

 نبود. حسابی گيج و سرخورده شده

دم. دنيا دور سرم تاب ميخورد و تعادلم رو از دست داده بودم. بهسختی خودم بو

 .رو به ماشين رسوندم و سوار شدم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 871 صفحه  

 

خدایا یعنی همهی حرفهای اون مرد دروغ بوده؟ یعنی من اینهمه مدت درمورد 

 مبينا اشتباه فکر ميکردم؟ چرا

چرا همهی ازش توضيح نخواسته بودم؟ چرا ازش نخواستم از خودش دفاع کنه؟ 

 این اتفاقات اینقدر زود افتاد؟ چرا؟

هستی سوار ماشين شد و سرش رو روی فرمون گذاشت و چند ثانيه بعد با 

 .سرعت ماشين رو به حرکت در آورد

حال من بهتر از اون نبود. دیگه نميتونستم جلوی اشکم رو بگيرم. باید زار ميزدم. 

 .باید با صدای بلند ضجه ميزدم

 ید چه غلطی بکنم؟ چطور ميتونم ازش عذرخواهی کنم؟ چطور؟خدایا االن با

هستی اشکهاش رو پس زد و پاش رو محکم روی گاز فشار داد. عصبی و ناراحت 

 .بود

تو یه احمقی، یه احمق به تمام معنا. اصالً توی اون کلهی پوکت چيزی به اسم  -

 مغز هم وجود داره؟

 .د بدتر از اینها بودمميدونستم که الیق همهی این حرفها و یا شای

من عصبی بودم. خيلی هم عصبی بودم. مبينا یه مدت باهام سرد شده بود. اون  -

 عوضی هم عکس و پياما رو بهم

 ...نشون داد. دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. واقعاً فکر کردم

خفه شو احسان! فقط خفه شو! تا آخر عمرت هم اگه التماس کنی نميبخشدت.  -

 .ميذارم که ببخشدتاصالً ن

 .همين االن هم باید بریم دنبالش پيداش کنيم

 .من خودم ميتونم پيداش کنم -

نگاهی بهم انداخت و ماشين رو همونجا وسط اتوبان نگه داشت. قفل مرکزی رو 
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 :باز کرد و گفت
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 .خب برو. هميناالن -

 :نگاهی به اطرافم انداختم و گفتم

 اینجا؟ -

بهم خيره شد. در ماشين رو باز کردم و پياده شدم. هنوز چند با چشمهایی عصبی 

 ثانيه نگذشته بود که الستيکهای

ماشين قيژی صدا دادن و توی چشم بر هم زدنی ماشين حرکت کرد. با تعجب و 

 دهنی باز به ماشين که ازم فاصله

ميگرفت خيره شدم. دستم رو توی جيبم بردم و با یادآوری اینکه با چه وضعی از 

 خونه بيرون زدم و کيفپولم رو

همراهم نبرده بودم آه از نهادم بلند شد. فقط اونقدری پول باهام بود که بتونم یه 

 کورس رو تاکسی بگيرم. هوا

تاریک بود و سرمای بدی به وجودم رسوخ کرده بود. دستم رو توی جيب شلوارم 

 فرو دادم. شونههام رو باال گرفتم و

تموم مدت به فکر مبينا بودم. به بدیای که در حقش کنار اتوبان قدم ميزدم. 

 کرده بودم. به اون شب کذایی که

 ...مـسـ*ـت و پاتيل خونه رسيدم و به بدترین وضع ممکن

دستی توی موهام کشيدم و حاال ميتونستم فریاد بزنم. ميتونستم هوار بکشم از 

 این وضعيتی که برای خودم
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دم و تا نفس داشتم داد زدم. ميون درست کرده بودم. کنار اتوبان ایستا

 دادوفریادهام اشک غرور و نفرتم پایين

مياومد. اشکی که بهم یادآور ميشد تا آخر عمر مدیون مبينا هستم و هيچوقت 

 .نميتونم دلش رو به دست بيارم

تا رسيدن به خيابونی که بتونم تاکسی پيدا کنم فکر کردم. تموم مدت رو با خودم 

 خودخوریکلنجار ميرفتم و 

ميکردم تا به نتيجهای برسم. نميتونستم ازش دست بکشم. نميتونستم به این 

 راحتی بيخيالش بشم. مبينا تا ابد

 .مال منه. اون باید فقط کنار خودم زندگی کنه

به ساعت مچيم نگاه کردم. ساعت از دوازده گذشته بود؛ اما نميتونستم 

 همينجوری برگردم خونه. بعد از کلی تردید

دودلی زنگ رو فشار دادم. وقتی جوابی نشنيدم، دوباره دستم رو سمت زنگ و 

 بردم و این بار صدای خسته و نگران

 :آقای رفيعی توی آیفون پيچيد

 .بفرمایيد -

 :از گفتنش پشيمون شدم؛ اما باید ميگفتم

 .احسانم آقای رفيعی -

 چی ميخوای؟ -

 .باید... باید مبينا رو ببينم -

دیگه اینجا ببينمت به خدا قسم آبرو برات نميذارم. راهت رو  اگه یه دفعهی -

 .بکش و برو

 .آقای رفيعی تو رو خدا بهش بگين باهاش کار دارم. فقط چند دقيقه -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 874 صفحه  

 

صدای گذاشتن گوشی آیفون اومد. هر رفتاری که باهام ميشد حقم بود و تاوان 

 .کارم
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چراغ اتاقش خاموش بود. حتماً تا  قددرازی کردم تا پنجرهی اتاق مبينا رو ببينم.

 االن خوابيده. سنگ ریزی رو از

روی زمين برداشتم و بعد از چند بار به خطا رفتن باالخره به شيشهی پنجرهش 

 خورد؛ اما باز هم خبری نشد. دوباره

امتحان کردم تا اینکه چراغ اتاقش روشن شد و با روشنشدن چراغ اتاقش نور دل 

 رهایمن هم روشن شد. با چه

خوشحال منتظر دیدنش شدم. پرده کنار رفت و پنجرهی اتاقش باز شد؛ اما 

 برخالف تصورم آقای رفيعی جلوی

پنجره ظاهر شد و با دیدنم چهرهش برافروخته شد. ميدونستم که موندنم اینجا 

 فایدهای نداره؛ اما موندم. موندم تا

 .اثبات کنم پشيمونم و باید همين امشب مبينا رو ميدیدم

در باز شد و آقای رفيعی با اخمهایی در هم کشيده و چشمهایی که از خشم قرمز 

 شده بودن توی چهارچوب در

ظاهر شد. نگاهم رو برای لحظهایهم از چشمهای عصبيش نگرفتم. تموم جسارتم 

 رو جمع کردم و قبل از اینکه

 :بخواد توبيخگرایانه سرزنشم کنه گفتم

 .مهمی با مبينا دارمخواهش ميکنم آقای رفيعی. کار  -
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نزدیکم اومد و یقهم رو توی چنگش گرفت. عصبی و با پيشونی چينخورده از اخم 

 :غرید

دیگه اسم دختر من رو به زبون کثيفت نيار. دیگه بهت اجازه نميدم بيشتر از  -

 .این اذیتش کنی

خشم و عصبانيت رو بهوضوح ميشد توی چشمها و صداش دید؛ اما ترس برام 

 :نداشت. مصرانه گفتم معنی پيدا

 .فقط چند لحظه -

مهلت پيدا نکردم تا حرفم رو ادامه بدم و به دیوار پشتسرم چسبيدم. یقهم بيشتر 

 توی دستش مشت ميشد و راه

 :نفسم بند اومده بود. بهسختی گفتم

 .من خيلی متأسفم. من اومدم ازش عذرخواهی کنم -

رو بستم و صدای خانم مشتش برای کوبيدن توی صورتم بلند شد. چشمهام 

 .رفيعی زمان رو متوقف کرد

 .فرزاد بهتره بيای داخل. چنين آدمی ارزش نداره دستت رو روش بلند کنی -

مشت آقای رفيعی پایين اومد و کمکم دستش از یقهم جدا شد تا بتوم درست 

 نفس بکشم. انگشتش رو تهدیدوارانه

 .جلوی چشمهام تکون داد

طرفا یا اطراف مبينا ببينمت، قول ميدم کاری کنم که  اگه یه دفعهی دیگه این -

 روزی صدبار از به دنيا اومدنت

 .پشيمون بشی

هر دو وارد خونه شدن و در رو با صدا پشت سرشون بستن. روی دیوار پشتسرم 

 سُر خوردم و سرم رو بهش تکيه
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ت. داشدادم. اشکهام بود که لجوجانه از چشمم پایين مياومد و پاهام یارای رفتن ن

 باید منتظر ميموندم تا مبينا رو

 .ببينم. بههرحال از این خونه بيرون مياد و ميتونم ببينمش
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هوا خيلی سرد بود و تنم یخ کرده بود. خودم رو به دیوار چسبونده بودم و مثل 

 مار دور خودم چمبره زده بودم تا

ت سرم من سرما رو کمتر حس کنم. چشمهام کمکم گرم شد و هرازگاهی حرک

 رو از خواب بيدار ميکرد و دوباره

سرم رو به دیوار تکيه ميدادم تا این کابوس شوم زودتر تموم بشه. داشتم خودم 

 رو مجازات ميکردم. ميخواستم با

این کارها از این عذابوجدانی که به جونم چنگ ميزد خالص شم؛ اما حتی لحظه 

 هم آروم نميشدم. تا زمانی که

 .م راحت نميشدممبينا رو نميدید

صدای در رو که شنيدم بلند شدم و پشتم رو از خاک تکوندم. پشت ماشين 

 پارک شده پناه گرفتم تا مامان و بابای

مبينا سوار ماشين شدن و فاصله گرفتن. االن موقعيت خوبی بود که با مبينا تنها 

 صحبت کنم. دستم رو روی زنگ

گذشت؛ اما خبری نشد. برای بار  آیفون فشار دادم و منتظر شدم. چند دقيقهای

 هزارم هم زنگ رو فشار دادم که در

 :ساختمان باز شد و پسر جوونی در رو باز کرد. جلوش ایستادم و گفتم
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 عذر ميخوام آقا. شما خانم رفيعی رو ميشناسيد؟ -

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

 شما شوهر مبيناخانم نيستيد؟ -

یادم اومد که یه بار توی راهپله وقتی که با  با تعجب نگاهی بهش انداختم و تازه

 مبينا ميرفتيم خونهشون دیدیمش

 :و باهامون کلی حال و احوال کرده بود. پشت گردنم رو خاروندم و گفتم

 بله خودم هستم. آیفونشون کار نميکنه. ميشه شما بهشون بگيد بيان پایين؟ -

 خيلی وقته ندیدمشون. مطمئنيد اینجان؟ -

 .من یه مدتی یه سفر کاری رفته بودم. گفتم شاید اینجان آهان. آخه -

دیشب که مادربزرگم آمپول داشتن رفتم خونهی جناب رفيعی دنبالشون؛ اما  -

 .گفتن که خونه نيستن

 این مدت ندیدیشون؟ -

 .نه. شاید یه ماه پيش جلوی خونه دیدمشون -

 .ممنون. لطف کردی -

 .چاکریم -

ی سوار تاکسی شدم. شمارهی هستی رو گرفتم که خداحافظی کردم و با نااميد

 :بعد از چندتا بوق جواب داد

 بله؟ -

 .سالم -

 .سالم -
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مبينا خونهشون نيست. آقای رفيعی هم سایهی من رو با تير ميزنه، چه برسه به  -

 .اینکه جای مبينا رو بهم بگه

 ميشه خواهش کنم زنگ بزنی به خانم رفيعی بفهمی مبينا کجاست؟

 :صدای سرد و تلخش اومد

 .فکر نميکنم به کمک من نياز داشته باشی. خودت تنهایی از پسش برميای -

 ...هستی ميدونم دیشب بد صحبت کردم؛ اما -

احسان من دیگه به خودم قول دادم حتی یه قدم هم واسهی تو برندارم. بهخاطر  -

 توی عوضی از دیشب دارم

رو به هم معرفی کردم تا این بال رو سر مبينا عذابوجدان ميکشم که چرا شما دوتا 

 بياری و من رو این وسط نابود

کنی. یه دفعهی دیگه هم شمارهت رو گوشيم بيفته به جرم مزاحمت ازت شکایت 

 ميکنم. از این به بعد هم دیگه

 .دخترخالهای به اسم هستی نداری

صدش هم خودم صدای بوق ممتد قلبم رو فشرد. واقعاً تنها شده بودم و تنها مق

 بودم. از خودم متنفر بودم و سرزنش

هم فایدهای نداشت. باید هرطور شده مبينا رو پيدا ميکردم. باید ازش عذرخواهی 

 ميکردم. باید زندگيم رو نجات

ميدادم. به هر جونکندنی که شده باید زندگيم رو دوباره از نو بسازم؛ اون هم فقط 

 !با مبينا

استم دوباره پام رو توی اون شرکت کذایی بذارم؛ جلوی شرکت ایستادم. نميخو

 اما باید هستی رو ميدیدم. فقط
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 .اون ميتونست که بفهمه مبينا االن کجاست

وارد شرکت شدم و قلبم تير کشيد. تموم سختيهایی که کشيده بودم مثل فيلم 

 .سينمایی جلوی چشمهام رژه رفت

تا روزی که خودم به  از لحظاتی که فهميده بودم مبينا رو گروگان گرفتن

 چنگشون افتادم. شبهایی که توی اون

سولهی سرد و تاریک تا صبح سر کردم. اون شبی که فهميدم قراره مثل یه کاال 

 قاچاق بشم و اعضای بدنم

تيکهتيکه بشه تا دست یه مشت الشخور بيفته. شبی که توی کشتی بودم. اون 

 طوفان و موجهایی که کشتی رو با

رد و من همهی اون مدت فقط مرگ رو ميدیدم. با تموم وجودم خودش زیر آب ب

 حسش ميکردم و اميدی به

زندهموندن نداشتم. پس شاید دليلی داشته که تا االن زنده موندم! شاید زنده 

 !موندم تا زندگی خوبی رو شروع کنم

این حقم نبود که چنين زندگيای داشته باشم. پس برای به دست آوردنش باید 

 اید خيلی سخت بجنگم تابجنگم. ب

 .روزی که به دستش بيارم

نفس عميقی کشيدم و بهسختی قدم برداشتم. آقای صمدی نگهبان در جلو اومد و 

 :با خوشحالی گفت

 آقای ایرانی چقدر خوشحالم که ميبينمتون. خدا رو شکر دوباره مياید شرکت؟ -

 :دستم رو پشتش گذاشتم و گفتم

حالم که ميبينمتون. نه یه کار کوچيکی داشتم سالم آقای صمدی. من هم خوش -

 .فقط
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 .ای بابا. دلمون تنگ شده بود برات. هرازگاهی یه سری بهمون بزن -
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 :لبخندی روی لبم آوردم و گفتم

 .حتماً -

دکمهی آسانسور رو فشار دادم و تا رسيدن آسانسور صبر کردم. بهمحض 

 بازشدن در آسانسور همهی مهندسين

یدم. با دیدنم خيلی جا خوردن و اول با تعجب نگاه کردن و بعد شرکت رو د

 یکييکی بهم دست دادن و احوالم رو

جویا شدن. با تعجب سرتاپام رو نگاه ميکردن و با حسی خلسه بهم چشم دوخته 

 بودن. حق داشتن؛ چون هر بار

عادت داشتم با تيپ مخصوص به خودم سر کار حاضر بشم؛ کتوشلوار تميز و 

 يده، کفشهای براق واتوکش

واکسخورده، موهای ژلزده و حالتدادهشده؛ اما حاال چی؟ پيراهن چهارخونهی 

 چروکی که سریع تنم کرده بودم و

شلوار مشکيرنگی که بهخاطر دیشب خاکی شده بود با موهایی به هم ریخته و 

 .چهرهای آشفته

م و ر ميکنالبد فکر کردن بعد از اینکه اینجا رو ترک کردم سر ساختمون کا

 کارگری ميکنم که اینطور با ترحم

 .بهم چشم دوختن

فشار دادم تا مستقيم به اتاق ۳۷از زیر نگاه سنگينشون گذشتم و روی طبقهی 
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 .هستی برسم

مثل همهی وقتهایی که سر کاره، آروم و مغرور مشغول کارش بود. نگاهش رو به 

 مانيتور روبهروش دوخته بود و با

ميزد. حتی سرش رو برای دیدنم از مانيتور بلند نکرد و با موس کليکهای پيدرپی 

 همون لحن جدی و خشن

 :مخصوص خودش گفت

 چرا اومدی اینجا؟ -

در رو پشتسرم بستم تا به گوشهای فضول منشيش صدایی نرسه. روی ميزش خم 

 :شدم و گفتم

التماست ميکنم هستی. نميبينی زندگيم چه جهنمی شده؟ دارم تو عذابوجدان  -

 ودم غوطهور ميشم. باید حتماً خ

 ...ببينمش

 .حاال نگاهش رو بهم دوخته بود؛ اما نگاهی که فقط بوی نفرت و خشم ميداد

حتی االن هم داری به خودت فکر ميکنی. داری به این فکر ميکنی که چطور از  -

 عذابوجدانی که به جون

ه اینکه این ب مریضت افتاده خالص بشی. حتی یه لحظه هم به مبينا فکر نميکنی.

 مدت چی کشيده. به اینکه

 .چطور توی غم دوری هدیه سوخته و تو مثل یه خائن باهاش رفتار کردی

بغض توی گلوم نشست و با التماس بهش خيره شدم. با صدایی که بهزور شنيده 

 :ميشد گفتم

من دوستش دارم. هميشه دوستش داشتم، حتی وقتی که پای اون برگهی لعنتی  -

 .ردمرو امضا ک
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 واسه همين طالقش دادی؟ واسه همين بچهش رو ازش گرفتی؟ -
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طالقش دادم؛ چون نميتونستم تحمل کنم مبينایی رو کنارم ببينم که با عشقم  -

 کيلومترها فاصله داشت. هدیه رو

ازش گرفتم؛ چون فکر ميکردم بهم خــ ـيانـت کرده. ميخواستم اینجوری بهش 

 انـتبفهمونم که سزای خــ ـي

 .به کسی که با تموم وجود دوستت داره اینه

 .برو بيرون احسان. کلی کار دارم -

 .هستی خواهش ميکنم! بهخاطر هدیه این کار رو بکن -

رنگ نگاهش عوض شد. انگار دلش بيشتر از هر کسی برای هدیه ميسوخت که 

 نزدیک به سه ماه از آغـ*ـوش

 .گرم مادرش محروم بود

 :رانگشتش پاک کرد و گفتاشک چکيدهش رو با س

 .خيلی پستی، خيلی -

دستم رو کالفه به موهای به هم ریختهم کشيدم و سرم رو پایين انداختم. 

 .گوشيش رو برداشت و شمارهای گرفت

 :چند دقيقه بعد صدای خانم رفيعی تو فضای اتاق پيچيد

 .سالم خالهجون -

 سالم قربونت برم. هستی تویی؟ -

 . خوبين؟آره خودمم خالهجونم -
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 خدا رو شکر عزیزم. تو خوبی؟ اومدی ایران؟ -

 .آره دیروز رسيدم -

 .بهسالمتی انشاءاهلل. مبينا گفته بود یه ماه دیگه برميگردی -

 .آره قرار بود یه ماه دیگه برگردیم؛ اما دلم طاقت نياورد، زودتر اومدم -

 خيلی هم عالی. آقامهيار خوبن؟ -

 ن. خالهجون؟خوبن سالم ميرسونن خدمتتو -

 جانم؟ -

 از... از مبينا خبر نداری؟ -

 .صدای بغضدارش اشک هستی رو جاری کرد

 چی بگم هستی؟ چی دارم که بگم؟ -

 .کلمههاش بين گریهش ادا ميشد

 .من... من واقعاً متاسفم... از وقتی شنيدم دارم خودم رو لعن و نفرین ميکنم -

 .اه بودحاال دیگه صدای خانم رفيعی هم با گریه همر
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تو چرا عزیزم؟ اون از خدا بيخبر باید خودش رو لعنت بفرسته که حاال داره به  -

 ریشمون ميخنده. همهجای بدن

دخترم سياه و کبود بود. بهش تهمت زد. بچهش رو بهزور ازش گرفت. اگه 

 .بدونی این مدت چی به سر مبينا اومد

ميخورد، نه حرف ميزد. مثل شب و روزش با اشک و آه یکی شده بود. نه غذا 

 مجسمه یه گوشه مينشست و به
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یه نقطه خيره ميشد تا اینکه یهدفعه با صدای بلند به گریه ميفتاد و فقط اسم 

 هدیه رو ميآورد. آخه حيوون هم این

 .کار رو نميکنه که این آدم با بچه من کرد

يکرد ق مروی مبل نشستم و سرم رو به تکيهگاهش تکيه زدم. هستی همچنان هقه

 و به درددلهای مادری

گوش ميداد که جيگرش از غصهی دخترش سوخته و آتيش گرفته. صدای هستی 

 .نگاهم رو سمت خودش کشوند

 االن کجاست خاله؟ -

با یه تيم اعزامی که ميرفتن مناطق محروم برای کمک رفته. فقط ماهی یه بار  -

 واسه دیدن هدیه مياد. اونجایی

نتن نميده. نه خبری ازش داریم، نه ميدونيم حالش که هست حتی گوشی هم آ

 خوبه یا نه. دارم از بيخبری

 .ميميرم هستيجان

 .نگران نباش خاله. من خودم امروز و فردا ميرم بهش سر ميزنم -

جدی ميگی هستی؟ تو رو خدا خواستی بری بهم خبر بده. یهکم غذا و لباس  -

 براش کنار گذاشتم ببری بهش

 .بدی

 .اً. فقط آدرس دقيقش رو برام بفرستيدباشه حتم -

 .ممنون عزیزم. باشه حتماً ميفرستم -

 .نگران چيزی نباش خالهجون. خدا خودش بزرگه. همهچيز درست ميشه -

 .توکل به خدا -

 .کاری داشتيد من هستم -
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 .خدا حفظت کنه! در پناه خدا -

 .سالم به عمو فرزاد برسونيد. خدانگهدارتون -

 :د و با چشمهایی قرمز از اشک گفتگوشی رو قطع کر

 چيکار کردی باهاش؟ -

سرم رو تا حد ممکن پایين انداختم. پشيمون بودم و تا حد زیادی از خودم متنفر؛ 

 اما نميتونستم از مبينا دست

بکشم. حاال که مطمئن بودم خيانتی در کار نيست و اون همون مبينایيه که 

 ميشناسم و با تموم وجود دوستش

اید برای من بمونه. اجازه نميدم ازم دور بشه. دیوونگی بود یا خودخواهی، دارم، ب

 هر چی که بود نميتونستم ازش

 .بگذرم

483 
 

 

 

صدای پيامک گوشی هستی نگاهم رو به نگاهش دوخت. با تردید نگاهش کردم 

 که حاال به صفحهی گوشيش

ر که به خيره بود و آدرس جایی رو که مبينا بود زیر لب ميخوند. همونطو

 :گوشيش زل زده بود گفت

 .من هم باهات ميام. هدیه هم باید باشه -

 .اون هنوز خيلی کوچيکه -

نگاه معنادارش رو بهم دوخت و ساکت شدم. ميدونستم االن ميخواد بهم بفهمونه 

 که اگه به فکر هدیه بودم نباید
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 .دما کراون رو از مادرش جدا ميکردم. پس حرفی نزدم و به گفتن باشهای اکتف

*** 

 مبينا

توی تب ميسوخت و هذیون ميگفت. سِرم رو به ميخ بزرگی که به دیوار سنگی 

 محکم شده بود تا حکم چوب

لباسی رو ایفا کنه وصل کردم. سوزن سرم توی رگش نشست و لبهاش از شدت 

 .تب و لرز ميلرزید

ه ملحفهی بزرگی روش انداخته بودن؛ اما چارهی خونه سرد و سنگی نبود. ب

 دخترش که با نگرانی و ترس به مادری

 :که توی تب ميسوخت زل زده بود نگاه کردم و گفتم

 شما اینجا سردتون نيست؟ با چی خودتون رو گرم ميکنين؟ -

به شومينهی کنار خونه اشاره کرد که آتيش کمجونی شعلهور بود. با خوشحاليای 

 :که ته صداش بود گفت

 .کنن. اگه گازکشی بشی ميتونيم بخاری بذاریم قراره که امسال برامون گازکشی -

لبخند تلخی روی لبم آوردم و سرم رو به نشونهی اطمينان تکون دادم. قرصهای 

 مسکن و تببر رو به دست

 .دخترک دادم و یادآور شدم که حتماً سر موقع مصرف کنه تا تبش پایين بياد

 خانم گرفت و بهچند دقيقهی بعد صدای محمد دستم رو از روی پيشونی سوزان

 .چشمهای پر از شوقش دوخت

 .خانمدکتر. خانمدکتر -

 چی شده محمد؟ -

همونطور که توی چهارچوب دری که اتاق رو فقط با پردهای از هجوم سرد باد 
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 :محافظت ميکرد، ایستاده بود گفت

یه نفر ميخواد شما رو ببينه. یه ماشين خوشگل هم داره. همهی اهالی دورش  -

 .د بيایدجمع شدن. زو

سراسيمه ایستادم و به سرمی که دیگه تموم شده بود چشم دوختم. سرم رو آروم 

 از رگش خارج کردم و رو به

 :دخترک گفتم

 .اگه باز هم تبش پایين نيومد حتماً بيا دنبالم -

 .دستتون درد نکنه خانمدکتر -
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بـ*ـوسـهای روی سرش کاشتم و به چشمهای منتظر محمد، پسر بچهی 

 دهسالهی باهوشی که هرازگاهی توی

 .مطب مياومد تا بهش سواد یاد بدم دوختم

 نميدونی کيه؟ -

 .نه -

 :کفشهام رو به پا کردم و باهاش همقدم شدم که صدای شيطونش اومد

خانمدکتر شما هم از این ماشين خوشگال دارین؟ ميشه دفعهی دیگه با خودتون  -

 بيارین؟ ميشه من هم سوار

 خانمدکتر؟ ميشه؟کنين؟ ميشه 

 .محمدجان من ماشين ندارم -

 خانمدکتر خواهرتونه؟ -
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به ماشينی که حاال بين هجوم آدمهایی که براشون تازگی و جذابيت داشت گم 

 شده بود خيره شدم. داخل مطب

رفتم و به هستی که روی صندلی نشسته بود خيره نگاه کردم. پاهام به زمين 

 وچسبيده بود. قلبم به درد اومد 

اشکهام اجازهی حرفزدن نميداد. همونطور ایستادم و فقط بهش خيره شدم. به 

 حدی دلتنگش شده بودم که

 .احساس ميکردم هيچوقت دیگه امکان نداره ببينمش

سرش رو باال آورد و چشمهای قهوهای و خيسش رو به چشمهام دوخت. از روی 

 صندلی بلند شد و تن مسخشدهم

 .گوشم هق زدرو توی بغـ*ـل گرفت و زیر 

هيچکدوم توانایی حرفزدن نداشتيم و فقط توی بغـ*ـل هم آروم اشک ميریخيتم. 

 از آ*غـ*ـوشم فاصله گرفت و

حاال فرصت داشتم که با دلتنگی به چهرهی رنگپریدهش نگاه کنم و بتونم حرف 

 .بزنم

 .چقد دلم برات تنگ شده بود بيمعرفت -

 :غض گفتدستهای سردم رو توی دستهاش گرفت و با ب

معذرت ميخوام. معذرت ميخوام که تنهات گذاشتم. معذرت ميخوام که زودتر  -

 ...نيومدم تا

 .چيزی نگو. خوشحالم که اینجایی. خوشحالم که ميبينمت -

 :فاطمه سينی چای به دست کنارمون ایستاد و گفت

 .هندیبازی دیگه بسه. بشينين چای تازهدم بخورین -

ردم و به هستی که انگار از همهی ماجرا باخبر بود لبخندی به صورت غمزدهم آو
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 .نگاه کردم

 چرا نگفتی زودتر ميای؟ -

 باشه تو زودتر برو، من و ماهک»اگه بدونی چقدر با مهيار کلنجار رفتم تا گفت  -

 «.هم خودمون رو ميرسونيم

 :آروم گفتم
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 چی شد؟ به نتيجهای رسيدید؟ -

 :آه بلندی کشيد و گفت

رار شد وقتی اومد باهم بریم خونهی پدربزرگش. متقاعد شده که باالخره آره. ق -

 مثل درختی که از ریشهش

 .نميتونه جدا بشه، اون هم از گذشتهش جدابشو نيست

 .خدا رو شکر. خوشحالم براتون -

 :به بازوم کوبيد و گفت

 .یه هدیه برات آوردم -

دل تنگ چشمهاش به چشمهاش نگاه کردم. دیگه حتی اسم هدیه هم من رو 

 ميکرد. با حالتی غمزده سرم رو

 :پایين انداختم که گفت

 دلت براش تنگ شده؟ -

 .چشمهای خيسم رو باال آوردم

 .بيشتر از هر چيزی -
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لبخندی زد و از مطب بيرون رفت و چند دقيقهی بعد بچهای توی بـغـ*ـلش 

 بود. با تموم وجودم حسش ميکردم،

 .بوی تنش، وجود پاکش

چطور خودم رو به هستی رسوندم و به صورت غرق خوابش چشم نميدونم 

 دوختم. با سيل اشکی که اجازه دیدن

نميداد بهش خيره شده بودم و با تموم وجودم تن ظریف و کوچکش رو 

 ميخواستم. آروم توی بـغـ*ـلم قرار گرفت

و سرش روی قلبم آروم گرفت. پاهام یارای ایستادن نداشت و خودم رو روی 

 نداختم و با دقت تموم اجزایصندلی ا

 .صورتش رو خریدارانه نگاه کردم

تازه متوجه نگاه بقيه و تعریف و تمجيدهاشون شدم. فاطمه، مهدیه، خانمدکتر و 

 حتی محمد باالی سرم ایستاده

بودن و به دختر قشنگم که حاال آروم لبهاش رو از هم باز کرده بود خيره نگاه 

 ميکردن و هر کس چيزی

 .ميگفت

 .وای مبينا چقدر شبيه خودته -

 .وای چه دستای ظریفی -

 .الهی بگردم! چقدر ناز و خوشگله -

 .وای سرما نخوره اینجا -

به چشمهای هستی که دور از همه کناری ایستاده بود و با بغض بهم نگاه ميکرد 

 .خيره شدم

 چطور آوردیش؟ -
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 :ب زدلبخند تلخی زد و اشکش روی گونهش سر خورد. آروم ل

 .یه نفر بيرون منتظرته -

تنم یخ کرد و دستهام بيحس شد. از هجوم افکاری که به سرم پيچ و تاب ميداد 

 فاصله گرفتم و قبل از هر چيز

 .آرزو کردم که تموم حدسياتم غلط باشن

نميخواستم که هدیه رو از خودم جدا کنم؛ اما با وجود اینکه فصل بهار بود، هوای 

 داشت واینجا همچنان سوز 

سرما به جون آدم مينشست. هدیه رو به دستهای فاطمه دادم و کنار هستی 

 .ایستادم

 .نباید بهش همهچيز رو ميگفتی -

 :لبخندی زد و گفت

 .پشيمونه -

پوزخندی زدم؛ پوزخندی تلخ به تموم اتفاقات این مدت، به تموم تنهایيها و 

 مجازاتی که بهخاطر کار نکرده کشيده

ه اون کابوسهای شوم تموم شده باشن؛ اما زخمی که به قلبم بودم. شاید دیگ

 خورده بود، دردی که کشيده بودم و

 .زندگيای که تباه شده بود هيچوقت از دل و ذهنم پاک نميشد

 .قدمهام آروم رو برداشتم و به تقابلشون نگاه کردم

جب اً تعنميتونم بگم از دیدنت خوشحالم آقای ایرانی؛ اما از دیدنت اینجا واقع -
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 .کردم

احسان بود که آروم ایستاده بود و به مرد روبهروش خيره شده بود. هنوز هم برام 

 همونقدر نفرتانگيز و پست

 .مياومد

 .اومدم همسرم رو ببينم؛ ولی نميدونم شما چرا اینجاید -

 .پوزخند آقای دکتر تير خالص بود برای دروغی که گفته بود

 .ون تجدید فراش کردیدهمسرتون؟ نکنه بعد از جدایيت -

گوشهای قرمزشدهش و نيمرخ عصبانيش، همه وقتی سراغش مياومد که بازی رو 

 .ميباخت

قدمهام رو نزدیکتر کردم و سر هر دو بهسمتم چرخيد. چشمهام بين هر دو در 

 گردش بود و روی صورت

نفرتانگيزی ایستاد که با تموم وجود ازش ميترسيدم؛ ترس از دست دادن فرزندم، 

 رس نابودی زندگيم و لحظاتیت

 .که پيش چشمهام از بين ميرفت

سرم رو به سمتی چرخيد که آقای دکتر عذرخواهی کرد و تنهامون گذاشت و 

 حاال من کنار کسی ایستاده بودم که

دیگه هيچ حسی بهش نداشتم؛ بهجز نفرت، بهجز کينهای توی قلبم که فقط با 

 .تموم وجود نابودیش رو فریاد ميزد

 ن چرا اینجاست؟ای -
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لبخندی روی لبم نشست. لبخندی از جنس حقارت و پستی کسی که روبهروم 

 ایستاده بود و به خودش اجازه ميداد

من رو سؤالپيچ کنه. حاال دیگه هدیه رو کنارم داشتم و از هيچچيز و هيچکس 

 هراسی نداشتم. مصمم و با حالتی از

 :بيتفاوتی گفتم

 .ه ميتونی بریهدیه رو آوردی. دیگ -

از کنارش گذشتم که مچ دستم توی مشتش گرفته شد. با نفرت به دست 

 گرفتارم و بعد به چشمهای نفرتانگيزش

 .چشم دوختم

 .هيچوقت دیگه حق نداری بهم دست بزنی، هيچوقت -

 :مچ دستم رو آزاد کرد و گفت

ه .. ميخوام کمبينا... من ميدونم که... ميدونم که بهت بد کردم... اما پشيمونم. -

 بهم فرصت بدی... فرصت

 .جبران

پوزخند زدم. اونقدر عميق که به خنده تبدیل شد و بعد گوشهی لبم رو گزیدم تا 

 .اشک لجوجم راه کلماتم رو نبنده

حاال فرصت بود تا حرف بزنم. تا هر چی توی دلم باقی مونده بگم و کمی از این 

 .احساس نفرت کم کنم

تسرت رو هم نگاه نکن. انگار که از اول نه زنی داشتی و نه بهتره بری. برو و پش -

 .بچهای. فقط برو

 .حتی صدای بغضدارش هم لحظهای بهم احساس ترحم نداد

 !مبينا خواهش ميکنم -
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اگه یه بار دیگه دنبالمون بيای مجبورم که ازت شکایت کنم. به جرم... شما  -

 ...وکيال چی بهش ميگين؟ آهان

ینکه با یه نفر دیگه همدست شدی تا با ادعاهای دروغش بچهم اعادهی حيثيت... ا

 رو ازم بگيری. اینکه با رشوه و

آدمایی که توی دادگاه داشتی هيچکدوم از دفاعيات و حرفای من توی دادگاه 

 شنيده نشد و تو برندهی این بازی

کثيف شدی و من بشم آدم بدهی قصه، کسی که به شوهرش خــ ـيانـت کرده 

 ش یه طالق اجباریه و یهو مجازات

جدایی اجباری از بچهش. ميبينی چه راحت تموم شد؟ چقدر راحت مجرم پرونده 

 شدم و همه دلشون به حال تو

سوخت؟! پسرک بيچارهای که زنش با بيرحمی بهش کلک زده و حاال داره با 

 معشـ*ـوقهش زندگی مرفهشون رو

ميدونی چيه؟ ماه تا ابد  ميگردونن و به ریش پسرک بيچارهی قصه ميخندن؛ اما

 پشت ابر باقی نميمونه. آدم

 .بيگـ ـناه تا پای دار ميره؛ اما باالی دار نه آقای ایرانی

چشمهاش خيس اشک بود؛ اما حتی خيسی چشمهای اون هم به دل سنگشدهم 

 نفوذ نداشت. با لجاجت ادامه

 :دادم

ه زبونت نيار. انگار کبرو آقای ایرانی و هيچوقت دیگه اسم مبينا و هدیه رو به  -

 .قرار اولمون همچنان پابرجاست

قراری که گذاشتيم و قرار شد تا یهسالگی بچهمون صبر کنيم و بعد از اون با 

 .طالقی سوری از هم جدا بشيم
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انگارنهانگار همدیگه رو ميشناسيم. تا من از مرگ نجات پيدا کنم و تو یا به 

 عشقت برسی و یا شاید به زندگی

 !تقلت دست پيدا کنی. به همين راحتیمس

 .چونهم رو توی دستش گرفت و با خشم به چشمهام زل زد

 چطور ازت دست بکشم؟ چطور ازم ميخوای از دستت بدم؟ -

عوض نشدی. هنوز عوض نشدی. هيچوقت هم عوض نميشی. ما به هم  -

 نامحرميم آقای ایرانی. لطفاً دستتون رو

 .از صورت من بردارید

 :يدفریاد کش

 .مثل غریبهها باهام حرف نزن -

 .تو از هر کسی بهم غریبهتری -

 .من پدر هدیهم، پدر دخترت -

حتی لياقت این رو هم نداری؛ اما من مثل تو نيستم. ميتونی هر وقت که دوست  -

 داشتی اون رو ببينی؛ اما من رو

 .هيچوقت نميتونی ببينی

 يخوای با اون ازدواج کنی؟چيه؟ آقای دکتر بهت پيشنهاد ازدواج داده؟ م -

هر لحظه نفرتم ازش بيشتر ميشد و حرفزدن باهاش به نفرتم اضافه ميکرد تا 

 جایی که دوست داشتم دستم رو

دور گردنش حـ*ـلقه کنم و اونقدر فشار بدم تا ترس مرگ رو توی چشمهاش 
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 ببينم و بعد حـ*ـلقهی دستهام رو

که بهزور هدیه رو از روزی »شل کنم و توی چشمهاش زل بزنم و بگم 

 آ*غـ*ـوشم کشيدی، روزی که توی

دادگاه کنار اون مرد نفرتانگيز ظاهر شدی، روزی که توی دادگاه قسم خوردی به 

 خــ ـيانـت من، روزی که وادارم

کردی تا پای اون برگه رو امضا کنم، روزی که با حقارت نگاهم کردی و برچسب 

 تباهـ*کاری به پيشونيم زدی،

ونی ذرهای از احساسم رو درک کنی؛ حتی همين االن که مرگ رو توی حتی نميت

 دوقدمی خودت دیدی هم

 «.نميتونی احساسم رو درک کنی

از کنارش گذشتم. مثل غریبهای که از کنار رهگذر خيابون رد ميشه و براش 

 اهميتی نداره که چطور نگاهش

 .ميکنه، چطور رفتار ميکنه و چطور صداش ميکنه

 .ماست ميکنم. لعنتی من بدون تو ميميرم. بدون تو نميتونم زندگی کنممبينا الت -

صداش کمتر و کمتر ميشد تا جایی که دیگه صداش روی اعصابم نبود و شنيده 

 .نميشد

*** 

هستی رفته بود و ازم خواهش کرده بود تا باهاش برگردم؛ اما هنوز روح آزردهم 

 التيام پيدا نکرده بود تا به اون شهر

نم. شهری که فقط برام خاطرهی تلخ داشت و ذرهذرهی روحم رو گرفته عادت ک

 .بود
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هدیه توی آ*غـ*ـوشم توی پتوی صورتيرنگش غافل از هر چيز دیگهای خوابيده 

 بود و شاید خواب زیبایی ميدید

 .که گاهی لبش به لبخند باز ميشد و من براش ميمردم و زنده ميشدم

د تا ازم عذرخواهی کنه. مونده بود تا وجدان بيدارش احسان نرفته بود. مونده بو

 رو آروم کنه. شاید نشونهی خوبی

بود. اینکه چيزهایی از انسانيت توی وجودش مونده؛ اما دیگه برای من فرقی 

 نداشت. برای منی که ازش تا حد

 .زیادی متنفر بودم و حتی از موندنش ذرهای اميدوار یا خوشحال نشدم

هن هدیه نزدیک کردم. شاید باید خونهای از اهالی ميگرفتم تا شيشه شير رو به د

 .شب رو اونجا سپری کنم

اتاقهای مطب به اندازهی کافی کوچيک بود و حاال با اومدن آقای دکتر مجبور 

 بودیم همه توی یه اتاق کنار هيتر

 .برقی بخوابيم و با این وضعيت موندن اینجا درست نبود

م که هدیه رو اینطور اینجا نگه داشتم. اون االن از دست خودم هم کالفه بود

 خيلی ضعيف بود و هوای اینجا

هرچند روزبهروز بهتر ميشد؛ اما شبها سرد بود و برای جسم و جون هدیه زیاد 

 مناسب نبود. دستهاش رو

 :بـ*ـوسيدم و گفتم

 .قول ميدم که زود برگردیم خونه. اذیتت نميکنم مامانجون -

*** 

اتاق سهدرچهاری که یکی از اهالی بهم داده بود گذاشتم و هدیه وسایلم رو توی 
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 رو روی پتوی گرم و نرمش قرار

 .دادم

دست و پاهاش رو توی هوا تکون ميداد و دل من ضعف ميرفت برای انگشتهایی 

 که به اندازهی یه بند انگشت

 .من هم نبود. صدای محمد نگاهم رو از هدیه جدا کرد و به چشمهاش دوخت

 شده محمد؟چی  -

 .اون آقایی که از شهر اومده دنبالتون ميگرده -

اشاره کردم تا داخل بياد. کنارم نشست و به هدیه چشم دوخت و با لبخند 

 مشغول بازی باهاش شد. شکالتی از

داخل کيفم بيرون آوردم و به دست محمد دادم که با لبخند تشکری کرد و 

 :گفت

 نميخواید ببينيدش؟ -

ه چهرهی پسرک زدم و به هدیه که از روی زمين بودن خسته لبخند کمجونی ب

 شده بود و با تقال ميخواست بلند

بشه نگاه کردم. از روی زمين بلندش کردم و دستم رو پشت کمرش گذاشتم و 

 :گفتم

 .اگه پرسيد بهتره نگی که کجام -

 .اما محمد باهوشتر از اون بود که حرفم رو نادید بگيره

ت خانمدکتر. اگه بخواد خونه به خونه هم بگرده تا چند اینجا شهرتون نيس -

 .دقيقهی دیگه پيداتون ميکنه
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لبخندم پررنگ شد از حرفزدن بانمکش. لپش رو کشيدم و حرف رو عوض 

 کردم. نميخواستم دیگه درموردش

حرف بزنم. نميخواستم چيزی درموردش بشنوم. حتی نميخواستم لحظهای بهش 

 .فکر کنم

 رو که دیروز بهت دادم نوشتی؟ درسایی -

 :لبخند زد و گفت

 .با اینکه حرف رو عوض کردین؛ ولی آره، همهش رو نوشتم -

 :با ذوق وصفناپذیری گفت

 ميشه دفترم رو بيارم تا ببينيد درست نوشتم یا نه؟ -

چشمهام رو به نشونهی مثبت روی هم گذاشتم که با ذوق از جا بلند شد و پردهی 

 ر زد و باجلوی در رو کنا

 :چشمهای پر از تعجب گفت

 امرتون؟ -

چشمهام رو درشت کردم تا شاید مخاطبش رو ببينم؛ اما محمد اونقدر پرده رو 

 محکم به خودش چسبونده بود و

مانع اومدنش به داخل شده بود که ناخودآگاه هدیه رو به بيشتر به خودم نزدیک 

 .کردم. صداش رو شنيدم و شناختم

 .ر از اون صدا متنفر بودمانگار هزاران با

 خانمدکتر اینجاست؟ -

 .خانمدکتر مطبه -

 .مبينا رو ميگم. همون خانم پرستار -
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 چرا باید اینجا باشه؟ -

صدای گریهی هدیه بلند شد و محمد پس زده شد و محکم به دیوار کنارش 

 خورد. عصبی از جا بلند شدم و بهسمت

 خيره نگاه ميکرد. توی بـغـ*ـلم محمد رفتم که با چشمهایی خشمگين به احسان

 گرفتمش و نگران بهش زل

 .زدم

 خوبی عزیزم؟ چيزیت شد؟ -

همونطور که با خشم به احسان نگاه ميکرد، سوئيشرت قرمز ورزشيش رو صاف 

 :کرد و گفت

 .چيزی نيست خانمدکتر. از این ضربهها بدترش رو خوردیم -

اه بود کرد. مثل بزرگترها تکيهگمثل بزرگترها حرف ميزد. مثل بزرگترها رفتار مي

 و ازم مراقبت ميکرد. انگار

 .که باید احسان از اون بچهی دهساله درس ميگرفت

 :با خشم به احسان خيره شدم و گفتم

 چيکار به بچه داری؟ چرا هلش ميدی؟ -
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 :نگاهش رو به چشمهام دوخت و با لحن خشن مخصوص به خودش گفت

 يکنی؟ فکر کردی پيدات نميکنم؟چرا خودت رو ازم قایم م -

 :محمد جلوش ایستاد و با قدی که بهزور به شکم احسان ميرسيد گفت

 .وقتی داری با خانمدکتر حرف ميزنی به چشمای من نگاه کن -
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پوزخند احسان هم نتونست مانع اعتمادبهنفس محمد بشه و همونطور اونجا 

 ایستاده بود. خواست برای بار دیگه

 :ه که به خودم نزدیکش کردم و گفتممحمد رو پس بزن

 .چرا باید خودم رو از تو قایم کنم؟ تو حتی یه ذره هم واسه من ارزش نداری -

 .قدمی جلو اومد و من خودم رو عقب کشيدم

 مبينا ميفهمی دوستت دارم یا نه؟ -

 .حتی پوزخند هم دیگه براش فایدهای نداشت. نگاهم رو ازش گرفتم

 .هنوز هم روی تن و بدنم مونده آره جای دوستداشتنات -

 :دلسوزانه و با ترحم بهسمتم اومد و گفت

الهی دستم بشکنه! به خدا توی حال خودم نبودم. نميفهميدم دارم چيکار ميکنم.  -

 اصالً من غلط کردم. من

 شکر خوردم. بگو چيکار کنم که من رو ببخشی؟

ده. برو به زندگيت احسان دیگه راهی نيست. هر چی که بينمون بوده تموم ش -

 .برس

 .فریادش هدیه رو ترسوند و به گریه انداخت

 .زندگيم تویی لعنتی -

گوشهای هدیه رو گرفتم و با اشک به چشمهای عسليش که دیگه برام لحظهای 

 رنگ آرامش قبل رو نداشت

 .خيره شدم

 .فقط از من و بچهم دور شو. فقط برو -

زرگ کنی؟ یه نگاهی به اطرافت بنداز. دور بشم تا اون رو توی این خرابشده ب -

 این زندگيای بود که براش



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 912 صفحه  

 

ميخواستی؟ این بود؟ اینهمه تالش کردی و روز و شب گریه کردی تا اون رو 

 اینجا بزرگ کنی؟

محمد خشمگين شده بود. حق داشت. آروم دستم رو روی شونهی محمد گذاشتم 

 و ازش خواستم تا بره. با

 :کنار زد و دور شد. به احسان خيره شدم و گفتم چشمهایی پر از خشم پرده رو

حاضرم هدیه رو اینجا بزرگ کنم؛ اما حتی یه لحظه به دستای کثيف تو نسپرم  -

 که حتی درک نميکنی یه پسر

بچه عاشق خونه و زندگيشه، حتی اگه اینجوری باشه. فکر کردی با این حرفات 

 چی رو ميتونی ثابت کنی؟ تویی

 يست چرا باید برای دختر من پدری کنی؟که چيزی برات مهم ن
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 :مشتش رو توی دیوار کوبيد و گفت

ای کاش اینقدر که برای اون پسربچه نگرانی، یهکم هم برای زندگيت نگران  -

 .بودی. یهکم به فکر هدیه بودی

 .یهکم به فکر دل من بودی

 :به در اشاره کردم و گفتم

 .برو. فقط برو -

و به عقب برميداشت، انگشتش رو جلوی صورتم تکون همونطور که قدمهای ر

 .داد

ميدونی که چه کارایی از دستم بر مياد. ميدونی که ميتونم به راحتی آب  -
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 خوردن هدیهای که االن توی

بـغـ*ـلت چسبوندی ازت بگيرم و حتی قرارای ماهی یه بار رو هم ازت دریغ 

 .کنم

 :با چشمهایی از اشک و بغضی فروخورده لب زدم

 کی اینقدر کثيف شدی احسان؟ کی اینجوری شدی؟ کی؟ -

دورشدنش رو ميدیدم و اشک ميریختم؛ به حال خودم و قلبی که حاال شکسته 

 بود و تيکههای شکستهش روحم

رو زخمی ميکرد. چيزی برای از دست دادن نداشتم؛ اما هدیه همهی وجودم بود، 

 .نميتونستم دوباره از دستش بدم

*** 

م، جوری که بيدار نشه روی تخت گذاشتم و از اتاق بيرون اومدم. هدیه رو آرو

 :آقای دکتر با دیدنم گفت

 .لطفاً آمپول ایشون رو تزریق کنيد -

سری تکون دادم و سرنگ رو برداشتم. آمپول رو آماده کردم و آروم توی رگ 

 .دستهای مرد روبهروم تزریق کردم

بخندی به چهرهی زرد بيمار زدم. پنبه و الـ*کـل رو جای سوزن فشار دادم و ل

 .تشکر کرد و از مطب خارج شد

دستم رو روی پيشونی تبدارم گذاشتم. گرمم شده بود و هوای خنک بيرون فقط 

 ميتونست یهکم حالم رو بهتر

 .کنه

هوای تازه رو به ریههام فرستادم و نفس عميقی کشيدم. روبهروم ایستاد و روزم 

 مرو خراب کرد. اینکه مجبور بود
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هر روز و هر شب ببينمش برام عذابآور بود و فقط جسم و روحم رو خراش 

 .ميداد

 تا کی باید اینجا بمونم تا راضی بشی؟ -

حتی سعی نميکرد لحن دستوری و طلبکارانهش رو درست کنه. نفسم رو با فوت 

 بيرون دادم و آه کشيدم؛ اما حتی

بشم. سکوتم اذیتش  به خودم زحمت ندادم تا به چشمهای نفرتانگيزش خيره

 ميکرد و این تنها چيزی بود که

 .ميخواستم

 .خيلهخب باشه. اصالً هر چی که تو بگی. ميرم و پشتسرم رو هم نگاه نميکنم -
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خوشحالی زیر پوستم ریشه دووند. لبخند محوی روی لبهام اومد؛ اما جملهی 

 .بعدیش آتيش به وجود بيتابم زد

 .م با خودم ميبرماما تنها نه، هدیه رو ه -

 .با نفرت به چشمهاش زل زدم که داشت با لبخندی پيروزمندانه بهم نگاه ميکرد

 ...تو این حق رو نداری. همهچيز ثابت شد. من به تو خيانتی نکردم که بخواد -

از تو که یه سال با شوهر وکيلت زندگی کردی انتظار ندارم. خــ ـيانـتنکردن  -

 ، نهتو فقط برای من ثابت شده

برای دادگاه. تا اثباتش هم زمان زیادی ميبره و تا اونموقع هدیه پيش من ميمونه 

 !و بعد از اون اگه... دقت کن

فقط اگه توی دادگاه تونستی این رو اثبات کنی که ميتونی مادر خوبی براش باشی، 
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 هدیه ميتونه پيش تو زندگی

 .کنه

ون همهی غرور و اعتمادم اشکم چکيد و حتی برای پاککردنش تالشی نکردم؛ چ

 بود که از چشمهام پایين

ميچکيد. اینکه تا این حد از مرد رؤیاهام دور شده بود این اطمينان رو بهم ميداد 

 که هر کاری رو که االن به زبون

مياره ميتونه انجام بده. پاهام لرزید و فقط به هدیه فکر کردم. کسی که دیگه 

 تموم وجودم شده بود و جداشدن

مثل جداشدن از روحم بود. تصميم رو همون لحظه گرفتم. حتی نخواستم که ازش 

 بيشتر از این به این بازی کثيف

ادامه بدم؛ چون تنها کسی که این وسط قربونی ميشد دختری بود که بيخبر از 

 چيزی چشمهاش رو به این دنيا باز

 کاری ميشه.کرده و حاال بين پدر و مادری قرار گرفته و بين اونها تا ابد پاس

 نميخواستم، نميخواستم تا این حد

موجود پستی باشم که بهخاطر زندگی خودم زندگی دخترم رو جهنم کنم. با بغض 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .شرط دارم -

انگار از اینکه بازی رو بـرده بود، خيلی خوشحال بود که قدمی جلو گذاشت و به 

 چشمهایی که مدام ميدزدیدم

 .کردخيره نگاه 

 .هرچی باشه قبول -

 :اشکهام رو پس زدم و با بغض گفتم
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 .باید یه ماه اینجا کار کنی و کمک اهالی اینجا خونه بسازی -

چشمهاش از تعجب بيرون زده بود؛ اما اجازهی صحبت ندادم و شرط بعدیم رو 

 :گفتم

 نحق طالق باید با من باشه تا اگه دوباره به سرت زد دستای کثيفت رو روی م -

 .بلند کنی از دستت خالص بشم

 .هدیه رو بههيچعنوان نميتونی ازم بگيری هر اتفاقی که بيفته

 :حقبهجانب گفت

 .قبول -

 :ادامه دادم

494 
 

 

 

ازدواج ما فقط بهخاطر هدیهست. بهخاطر این که ازش جدا نشم. بهخاطر اینکه  -

 برچسب بچهی طالق روی

هدی د بدونی که در برابر تو هيچ تعپيشونيش نخوره و سرافکنده نباشه. پس بای

 ندارم. ما باهم زن و شوهر نيستيم،

 .فقط پدر و مادر هدیهایم

 !مبينا -

 .هنوز تموم نشده -

 .نگاهم رو به چشمهاش دوختم

ميخوام که وکيلم بشی. به صورت کامالً قانونی از کيارش به جرم دروغ و  -

 فریب دادگاه شکایت کنی. ميخوام
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 .ببينه. ميخوام با چشمهای خودم دردکشيدنش رو ببينم که سزای کارش رو

اون رو اگه نميگفتی خودم به خدمتش ميرسيدم؛ اما... اما جریان اینکه ما زن و  -

 شوهر نيستيم چی بود؟

 .صورتم رو برگردوندم

 .این شرایط منه. ميتونی قبول کنی، ميتونی هم هميناالن راهت رو بکشی و بری -

 .بهم نزدیک شد

دونی که ميتونستم خيلی راحت مجبورت کنم باهام ازدواج کنی. بدون اینکه مي -

 شرایطتت رو قبول کنم؛ اما فقط

چون دوستت دارم همهی شرایطتت قبول. من در خدمتم بانو. حمالی رو از کی 

 شروع کنم؟

 .بيلی رو که به دیوار مطب تکيه داده شده بود به دستش دادم

 .از همين االن -

*** 

گذشته بود. یه ماه تموم احسان با مردهای اینجا همقدم شده بود و بهشون یه ماه 

 کمک ميکرد. تغيير رو توی

رفتارش کامالً احساس ميکردم. انگار خودش هم ميخواست که برگرده به همون 

 احسانی که قبالً بود. همهی این

اشه، ب کارها رو فقط برای هدیه کرده بودم. برای اینکه اون پدر خوبی برای هدیه

 نه همسری برای من. هنوز هم تا

حد زیادی ازش تنفر داشتم. هنوز هم دیدنش برام زجرآور بود و تا جای ممکن 

 خودم رو ازش دور ميکردم تا با

دیدنش خاطرات بد بهجونم چنگ نندازه؛ اما باید تحمل ميکردم. باید با خودم 
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 کنار مياومدم. باید به این نوع از

 .بودن در کنار کسی که ازش تنفر داشتمزندگی عادت ميکردم، 

هدیه رو توی پتوی صورتيرنگش پيچيدم و به خودم نزدیک کردم. دلکندن از 

 کسانی که تا حد زیادی باهاشون

خو گرفته بودم برام عذابآور بود. توی بغـ*ـل فاطمه رفتم و اشک لجوجی 

 گوشهی چشمم خودنمایی کرد. با

 .وی لبم اومد و از آ*غـ*ـوشش جدا شدمفحشهایی که فاطمه ميداد لبخندی ر

 .تو آدم نميشی دختر. مثالً دارم ازت خداحافظی ميکنم -
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ميخوام خداحافظی نکنی با اون قيافهت. تا ميام به بودنت عادت کنم ول ميکنی  -

 ميری. خب دلم برات تنگ

 .ميشه عتيقه

م رو ن نموند و دستسرش رو پایين گرفت تا اشکهاش رو نبينم؛ اما از چشمم پنهو

 .پشت کمرش گذاشتم

ممنون بهخاطر همهچيز. اگه تو نبودی نميدونم چطور ميخواستم با این تنهایيم  -

 .کنار بيام

 .اميدوارم که تصميم درستی گرفته باشی -

لبخند مطمئنی به چهرهاش پاشيدم و دستهام رو توی دستهای خانمدکتر 

 .گذاشتم

 .ت اذیتتون کردمواقعاً عذر ميخوام که این مد -
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بودن تو کنارمون یه نعمت بود دختر. نزن این حرف رو. اميدوارم هميشه  -

 .خوشحال باشی

 .ممنون -

با مهدیه هم خداحافظی کردم و چشمهام توی چشمهای آقای دکتر خيره موند. 

 همون نگاهی بود که لحظهی

ین يا به اآخری که از بيمارستان رفته بودم دیدم. بيشتر از هر چيزی توی دن

 چشمها بد کرده بودم، ناخواسته و بدون

 .اینکه خودم بخوام

 .من... من ازتون خيلی عذر ميخوام -

 .دستهاش رو روی سـ*ـينهاش حـ*ـلقه کرد

 .هر بار همين کار رو ميکنی. هر بار زندگی خودت رو فدا ميکنی -

 .لبهام از بغض تکون خورد و اشکم از چشمش پنهون نموند

خوشحال زندگی کنی. خوشحال و خوشبخت. این بيشترین چيزیه که  اميدوارم -

 .تو زندگيم ميخوام

 :سرم رو تکون دادم و با تن صدایی آروم لب زدم

 .ممنون -

از مطب بيرون اومدم و چشمم چيزی رو که ميدید باور نميکرد. تقریباً نصف 

 اهالی بيرون مطب ایستاده بودن و به

 :اومد و درحاليکه گریه ميکرد گفت من خيره شده بودن. محمد جلو

 چرا دارین ميرین؟ حاال من بدون شما چيکار کنم؟ -

 .دفترش رو باز کرد و نشونم داد

ببينين همهش رو نوشتم. به خدا قول ميدم هميشه مشقام رو خوب بنویسم، قول  -
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 ميدم بيشتر درس بخونم؛ اما از

 .پيشمون نرین

 هام رو بگيرم. توی بـغـ*ـلم گرفتمش ودیگه نميتونستم جلوی اومدن سيل اشک

 .روی سرش رو بـ*وسيدم
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تو فوقالعادهای. تو بهترین پسری بودی که توی زندگيم دیدم. هميشه  -

 همينجوری خوب بمون. بهم قول بده که

 .درسخوندنت رو ادامه بدی تا به آرزوهات برسی

 :سرش رو تکون داد و گفت

 ما اینجا نيستين؟چطور درسام رو بخونم وقتی ش -

 :لبخندی به لبم آوردم و گفتم

 .قول ميدم که هر شب درست رو با نامه برات بفرستم. قول ميدم -

بيشتر خودش رو تو آ*غـ*ـوشم کشوند و هق زد. اهالی یکييکی جلو مياومدن و 

 ازم تشکر و خداحافظی

مثل  لشونميکردن. دلم بيتاب شد؛ برای تا ابد اینجا موندن و برای مردمی که د

 .آینه صاف و پاکه

کنار احسان ایستادم که با دستهایی به هم گره شده مشتاق بهم نگاه ميکرد و 

 .منتظر اومدنم بود

سرم رو پایين گرفتم و قدمهای آهسته و کشداری برميداشتم. انگار پاهام یاری 

 رفتن نداشت و قلبم رو تا ابد اینجا
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 .جا ميذاشتم

رد تا هدیه رو به دستهاش بسپارم. قلبم تيکه شد. احسان دستش رو سمتم دراز ک

 انگار که ميترسيدم. ميترسيدم

از اینکه هدیه رو از خودم جدا کنم. ميترسيدم که هدیه رو به دستهای احسان 

 بدم. احساس ميکردم که منتظر

 .فرصتيه تا هدیه رو ازم جدا کنه و هيچوقت دیگه نتونم ببينمش

 :که گفت با چشمهایی بيتاب نگاهش کردم

 .اینجا پر از سنگالخه. اذیتی. بذار من بـغـ*ـلش کنم -

دودل و مضطرب هدیه رو به دستش سپردم و تموم مدت چشمم به هدیه بود. تا 

 مينيبـ*ـوس آبی که مسير

هرروزهش اینجا بود از راه رسيد و هر دو سوار شدیم. حرفی نميزدم؛ یعنی حرفی 

 برای گفتن با مرد کنارم نداشتم؛

 :ا انگار از حوصلهی احسان خارج بود که گفتام

ميخوای تا آخر عمرت روزهی سکوت بگيری؟ یا ميخوای تا ابد با من اینجوری  -

 سرد باشی؟

هدیه رو که بيدار شده و آمادهی گریه بود از آ*غـ*ـوشش گرفتم و خودم رو 

 مشغول ساکتکردنش کردم. سرش

 .رو سمت پنجره گرفت و حرف دیگهای نزد

شين شخصی تا تهران رفتيم تا اینجوری هدیه خيلی اذیت نشه. ساعت با ما

 نه شب بود. با دلی-نزدیک هشت

لرزیده تموم مدت رو به این فکر ميکردم که چطور موضوع رو به مامان و بابا 

 بگم. از ماشين پياده شدم و با لحنی
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و ر سرد ازش خداحافظی کردم و هدیه رو بيشتر توی بـغـ*ـلم فشردم. زنگ در

 فشار دادم. صدای بابا توی آیفون

 :پيچيد. چقدر دلم براشون تنگ شده بود. با بغض گفتم

 .منم بابا -
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روی دکمهی آیفون فشار داد که در باز شد و با ورودم هر دو توی راهپله منتظر 

 ایستاده بودن. با دیدنم گل از

 .مغـ*ـوشش فشردگلشون شکفت. مامان هدیه رو از دستم گرفت و بابا توی آ*

 .وارد خونه شدیم و سؤاالتشون شروع شد

 هدیه رو چطور آوردی اینجا؟ خاک بر سرم نکنه دزدیدیش؟ -

 :بابا دستش رو برای گرفتن هدیه دراز کرد و گفت

 .چه حرفا ميزنی خانم. بچهی خودشه. دزدیدن نيست -

رو  ر دخترتتو اون از خدا بيخبرا رو نميشناسی؟ پسفردا با پليس ميان دم د -

 .کتبسته ميبرن

 .دیگه نميذارم -

 :باید بهشون ميگفتم و گفتم

 !مامان! بابا -

 .هردو نگاهشون رو به چشمهای پر از تردیدم دوختن

 .احسان پشيمونه. ازم خواسته که برگردم -

چشمهای بابا از شدت عصبانيت قرمز شد و نگاه مامان رنگ عوض کرد. بابا 
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 موهاشایستاد و دستهاش رو توی 

 .کشيد

 .غلط کرده مردیکهی... الالهاالاهلل -

 .انگشتش رو تهدیدوارانه جلوی چشمهام تکون داد

دیگه نميذارم زندگيت رو خراب کنی. دیگه نميذارم هر کاری که دوست  -

 .داشتی بکنی

 ...اما بابا -

 !یادت رفته چه بالیی سرت آورد؟ همهچيز یادت رفت؟ آره؟ -

 .مبابا من باید برگرد -

هيس. صدات درنياد مبينا! هيچی نگو. حق نداری حرف بزنی. بسه هر چقدر به  -

 حال خودت گذاشتمت. فکر

 .ميکردم عاقلتر از این حرفا باشی

 .ایستادم و به چشمهای عصبانيش خيره شدم

 .من دیگه مادرم. باید کنار هدیه باشم. خواهش ميکنم اجازه بدید -

به قدری جدی بود که بدونه هيچ راهی  چشمهام اونقدر مصمم بود و لحنم

 .نيست

باشه. پس قيد من و مامانت رو بزن. برو و پشتسرت رو نگاه نکن. حاال که  -

 حرف ما برات ارزشی نداره بهتره ما

 .رو فراموش کنی
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پاهام سست شد. دیگه تحمل نداشتم. تحمل این بيپناهی رو دیگه نداشتم. 

  بتونمخستهتر از چيزی بودم که حاال

درد این بيکسی رو هم تحمل کنم. چشمهام سياهی رفت. دنيا دور سرم چرخيد و 

 بيپناهتر از هميشه روی زمين

 .افتادم تا برای لحظهای غمهای افتاده به جونم رو از یاد ببرم

*** 

 احسان

خوشحال بودم؛ چون به چيزی که ميخواستم رسيدم. هرچند رفتار سردش آتيش 

 همين که به جونم ميزد؛ اما

ميدونستم تنها برای منه و کنار کس دیگهای نميدیدمش، برام نهایت لـ*ـذت 

 بود که زیر پوستم احساس

 .ميکردم

صبح رو با انگيزهی بيشتری بيدار شدم. انگار آفتاب بيشتر توی خونه ميتابيد و 

 هوا تميزتر از هر بار دیگه بود. تيپ

شتم. شمارهی خانمی رو که قبالً مورد عالقهم رو زدم. گوشی موبایلم رو بردا

 وقتایی که جشن و مهمونی داشتيم

برای تميزکردن خونهمون مياومد گرفتم. ازش خواستم که امروز برای تميزکردن 

 .خونه بياد و قبل از ظهر هم بره

ميخواستم همهچيز واسه اومدن مبينا آماده و تميز باشه. کليد و پول رو زیر 

 شدم؛ اماگلدون گذاشتم و راهی دفتر 

دلم بيتاب بود. باید مبينا رو ميدیدم. باید باهاش صحبت ميکردم، مبادا نظرش 

 .عوض شده باشه



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 915 صفحه  

 

تاکسی ایستاد و از ماشين پياده شدم. یقهی کتم رو صاف کردم و با لبخندی بر 

 لب روبهروی خونه ایستادم و با

 وابیاعتمادبهنفسی که سعی در ابرازش داشتم دکمهی زنگ رو فشار دادم. ج

 .نشنيدم و دوباره دستم روی زنگ موند

با نگرانی به در خونه چشم دوختم. افکار منفی به سرم هجوم آورد و قلبم بيتاب 

 .شد

نه! این امکان نداره مبينا نميتونه با من این کار رو بکنه. اون هدیه رو ازم گرفت و 

 حاال... حاال فرار کرده؟ یعنی

 اون...؟

فه بودم. دستم رو روی زنگ فشار دادم؛ اما خبری نبود. تا حد زیادی عصبی و کال

 تموم آرزوهام نقشبرآب شده بود

 .و زندگيم لحظهبهلحظه جلوی چشمهام تار ميشد

عقب رفتم تا پنجرهی اتاقش رو ببينم؛ اما انگار ساليان ساله که کسی اونجا زندگی 

 نميکرده. گيج و سردرگم به

 !رهاطرافم نگاه ميکردم. این حقيقت ندا

دستم رو پشت گردنم ميکشيدم و ناباور به خونهای زل زده بودم که برام پر از 

 خاطره بود. روز خواستگاری از

 .خاطرم نميرفت و لبخند تلخی کنج لبم نشست

خدایا قول ميدم که تا ابد برای مبينا همسر خوب و برای هدیه پدر نمونهای »

 باشم! قول ميدم از همهی کارایی که

دم دست بکشم و فقط زندگی رو برای مبينا به بهشت تبدیل کنم. اصالً قبالً ميکر

 ...ميشم بنده خوب خودت، فقط
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 «.فقط مبينا رو بهم برسون
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نگاهم به ماشينی خورد که روبهروی خونه پارک شد. با دیدن آقا و خانم رفيعی 

 که از ماشين پياده ميشدن گل از

تشون رفتم. خانم رفيعی در عقب رو باز گلم شکفت و با خندهای کشاومده بهسم

 کرد و مبينا رو از ماشين بيرون

آورد. رنگش به زردی ميزد و نای راهرفتن نداشت. با کمک خانم رفيعی از 

 ماشين پياده شد و با چشمهایی که

هالهی سياهی اطرافشون رو گرفته بود بهم خيره شد. بعد از سالمی کوتاه 

 چشم بهسمتش رفتم و با نگرانی بهش

 .دوختم

 چی شده عزیزم؟ -

نگاه زوم آقای رفيعی سرم رو تا دیدن چشمهاش باال آورد. رفتن مبينا رو با چشم 

 دیدم و با ترس و خجالت سرم رو

پایين انداختم. مطمئن بودم که االن محکمترین چک عمرم رو ميخورم. کامالً 

 :منتظر بودم که گفت

 .بيا داخل. باید صحبت کنيم -

حدقه بيرون اومد و ناباور بهش نگاه کردم که داخل خونه شد و در  چشمهام از

 رو پشتسرش باز گذاشت. با تقهای

به در وارد شدم. مبينا روی کاناپه نشسته بود و پاهاش رو توی شکمش جمع 
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 کرده بود. خانم رفيعی پتوی

خاکستریرنگی رو روی شونههاش انداخت. آقای رفيعی اشاره کرد که روی مبل 

 نشستم. به مبينا خيره شدم کناری

 :و گفتم

بهخاطر من اینجوری شدی؟ به خدا هر کاری کردم فقط واسه برگردوندنت  -

 .بود. هر حرفی روکه زدم باور نکن

من اونقدر پست نيستم که حاال که ميدونم خيانتی در کنار نبوده هدیه رو ازت 

 .جدا کنم

 :؛ اما گفتمبينا حتی سرش رو برای دیدن چشمهام باال نياورد

 .بهتره هدیه رو با خودت ببری -

 .با تعجب بهش چشم دوختم

 .چی داری ميگی؟ ما باهم ميریم، مگه نه؟ تو قول دادی -

خانم رفيعی آروم و بيصدا اشک ميریخت و آقای رفيعی اونقدر ساکت به مبينا 

 خيره نگاه ميکرد که قلبم از درد

 .مچاله شد

 .بگوچی شده مبينا؟ تو رو خدا بهم  -

 .چشمای بيفروغش رو به چشمهام دوخت

بهم قول بده که پدر خوبی برای هدیه ميشی. بهم قول بده که براش هم مادر  -

 .باشی، هم پدر

 .آقای رفيعی از روی مبل بلند شد و با عصبانيت به مبينا نگاه کرد

 چی داری ميگی؟ چرا اینجوری حرف ميزنی؟ -

 :مبينا بيجون گفت
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 .اهش ميکنمبابا خو -

 .روبهروی مبينا زانو زدم و وادارش کردم تا به چشمهام زل بزنه

 درست حرف بزن ببينم چی ميگی؟ این حرفا چيه؟ -

خانم رفيعی به همسرش اشاره کرد و ما رو تنها گذاشتن. حاال ميتونستم بيشتر 

 بهش نگاه کنم، ميتونستم بيشتر

 .چشمهاش رو رصد کنم

 !بگو عزیزدلم -

 .کی روی گونهش چکيدقطرهی اش

شاید یه ماه دیگه،شاید دو ماه دیگه، شاید سه ماه دیگه، بههرحال این سرطان  -

 .من رو از پا درمياره

 .با بهت دستم رو روی قلبم که بيامان به سـ*ـينهم ميکوبيد گذاشتم

 س... سرطان؟ -

د وسرش رو به نشونهی مثبت تکون داد و قلبم مچاله شد. انگار دستمالی شده ب

 که هر بار کسی اون رو زیر پا له

 .ميکرد و یا توی مشتش مچاله ميکرد

 ...چطور ممکنه؟ آخه -

بعد از به دنيا اومدن هدیه فکر ميکردم کامالً اون غده از بين رفته. دیگه بقيهی  -

 آزمایشا رو نگرفتم. بعد هم که

 ...اون جریانات پيش اومد و دیگه داروهام رو مصرف نکردم و
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و توی موهام کشيدم. ناباور به اطرافم نگاه ميکردم. عذابوجدان مثل خوره دستم ر

 .به جونم افتاده بود

همهش تقصير منه. همهش بهخاطر منه. من با زندگيت این کار رو کردم. من  -

 ...این بال رو سرت آوردم. من

 !احسان -

و ر خيلی وقت بود که با این لحن صدام نکرده بود. خيلی وقت بود که اسمم

 .اینجوری از زبونش نشنيده بودم

درست شبيه روزی که از ترکيه اومده بودم و با مشتهای بيجونش به سـ*ـينهم 

 ضربه ميزد. اون روز هم

 .همينطور اسمم رو صدا ميزد، همونقدر با لجاجت و دوستداشتنی

 جان دلم؟ -

اید بهم نبميدونم برات کم گذاشتم، ميدونم که همسر خوبی برات نبودم؛ وگرنه  -

 شک ميکردی. حتماً چيزی

 .توی وجودم دیده بودی که اعتمادت رو نسبت بهم از دست دادی

از خودم متنفر بودم. از وجود خودم ترس داشتم و فقط به مرگ فکر ميکردم. 

 حاضر بودم که من توی این دنيا

بونيهاش رو رنباشم؛ اما نبود مبينا رو نبينم. اون باید باشه. اون باید باشه تا دنيا مه

 از دست نده. اون نباید بره! اون

 !با اینهمه مهر و خوبی چرا باید بره؟
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مبينا تو خيلی خوبی! اونقدر که از وجود خودم متنفرم! اونقدر که از خودم  -

 !بيزارم که چرا با تو این کار رو کردم

 .سرش رو پایين انداخت و آروم اشک ریخت

 .فقط ازت یه خواهش دارم -

 .چشمهای بيتابی رو که ذرهای اميد توشون نبود به چشمهای نگران من دوخت

 چی؟ -

حـ*ـلقهش رو که اون روز توی دادگاه بعد از اینکه اعترافاتش مورد تأیيد قاضی 

 قرار نگرفت، با چشمانی پر از نفرت

و کينه بهم خيره شده بود و از انگشتش بيرون آورد و روی ميز گذاشت، 

 .روبهروش گرفتم

 !با من ازدواج کن -

چشمهش رنجورتر از چيزی بود که بخواد اميدی توی پوستش دویده بشه. خسته 

 :گفت

نه احسان! نميتونم. سرطان من پيشرفت کرده! باید شيميدرمانی بشم. معلوم  -

 نيست تا چند روز یا چند ماه دیگه

 .زنده بمونم

 .دستم رو روی لبهای خوشفرمش گذاشتم

رف نزن. زندگی من وقتی به مرگ تبدیل ميشه که تو نباشی. هيس! از مرگ ح -

 .زندگی من بدون تو عين مرگه

 .پس این انگشتر رو دستت کن و بذار زندگی کنم

*** 

توی لباس زندان هم ابهتش رو از دست نداده بود. همونطور قویهيکل و درشت 
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 بهنظر ميرسيد. روبهروم نشست

 .و با لبخند کجی نگاهم کرد

 تو اینجا چی کار ميکنی؟! چرا اومدی اینجا؟ هی پسر -

 .اومدم ببينمت -

 چی ميخوای؟ -

اومدم ازت تشکر کنم. اون روز توی اوج نااميدی نقطه کوری توی دلم روشن  -

 کردی. بهم اجازه دادی برای

خونوادهم نامه بنویسم. باهام خوب بودی. وقتی شنيدم گير افتادی، یادم افتاد که 

 واستم برات جبرانخونواده داری، خ

 .کنم

 .پوزخندی گوشهی لبش نشست

 .فقط این نيست -

 :به هوشش آفرین گفتم. لبخندی زدم و گفتم

ميخوام یه نفر رو شکنجه بدم. ميخوام به سزای عملش برسونم. دنبال آدمش  -

 .ميگردم
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 :برگهای به دستم داد و گفت

 .این رو برسون به خونوادهم -

دستش گرفتم و منتظر بهش نگاه کردم. از روی صندلی بلند  برگهی تاشده رو از

 .شد و جناب سروان رو صدا کرد
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 :نااميد بهش نگاه ميکردم که گفت

برو محلهی.]..[ دنبال کاظم دستقيچی بگرد. بگو من رو کریمی فرستاده. حسابت  -

 رو باهاش صاف کنی همه کار

 .برات ميکنه

 :مخوشحال از روی صندلی بلند شدم و گفت

 !خيلی آقایی -

جناب سروان اومد و دستهای دستبندبستهش رو گرفت و از اتاق مالقات بيرون 

 برد. حاال وقتش بود که انتقام

 .این لحظات ازدسترفتهم رو بگيرم

*** 

در زیرزمين با صدای قيژی باز شد. اونقدر تاریک بود که پلهها رو بهزور پایين 

 مياومدم. بوی نای زیرزمين زیر

 .خورد. با احتياط پلهها رو گذروندم که کاظم بهسمتم اومد بينيم

 .سالم -

 سالم کاظم. چه خبر؟ -

 .بيا ببينش -

چند قدمی جلو اومدم که چهرهش مشخص شد. زیر نور کمجون المپ باالی 

 .سرش روی صندلی بسته شده بود

دستهاش روی دستهی صندلی طنابپيچ شده بود و دهانش با دستمالی محکم شده 

 د. روی پيشونيش جایبو

زخمی بود که ازش خون چکه ميکرد. عرقی روی پيشونيش بود و از ترس یا 

 سرما به خودش ميلرزید. دیدنش
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 !حس شوق بهم ميداد، حس لـ*ـذت و خوشحالی

بهسمتش رفتم و چونهش رو توی دستم گرفتم که چشمهاش رو از درد روی هم 

 فشرد. بيشتر به چونهش فشار

 .ام رو توی وجودم آروم کردمآوردم و حس انتق

چيه؟ چرا اینجوری نگاهم ميکنی؟ فکر ميکردی تا ابد همينجوری ميمونه؟ تا  -

 ابد پشت دروغت پنهون

 ميمونی و با زندگيم بازی ميکنی؟

چشمهاش رنگ ترس داشت و این بيشترین چيزی بود که ميخواستم. پشتسرش 

 ایستادم و سرم رو کنار گوشش

 .بردم

 .ز خوش ببينینميذارم رو -
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 :فریاد زدم

بهخاطر تو مبينا زجر کشيد. بهخاطر تو از بچهش جدا شد. بهخاطر تو من فکر  -

 کردم که زنم بهم خــ ـيانـت

 ...کرده. بهخاطر توی لعنتی

 :بغض اجازه نداد ادامه بدم و با صدایی که انگار قصد اومدن نداشت ناليدم

 .بهخاطر تو داره ميميره -

ينه تموم وجودم رو گرفته بود، فقط کشتنش ميتونست آرومم کنه؛ اما خشم و ک

 .مردن برای اون مثل بهشت بود
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 .باید با زجر ميميرد

ميلهی کنار دیوار رو برداشتم و توی حلب آتيشی که کاظم برای خودش درست 

 کرده بود فرو کردم. کاظم بهم

 .خيره بود

 چيکار ميخوای بکنی احسان؟ -

 .کارش رو ببينهميخوام جزای  -

 .ميله به اندازهی کافی داغ شده بود تا بتونه پوست یه آدم کثيف رو بسوزونه

ميله رو از داخل شعلههای آتيش بيرون آوردم و با خشم توی چشمهایی که با 

 .ترس بهم خيره شده بود، نگاه کردم

خودش رو تا حد ممکن عقب کشيده بود و مدام سرش رو به چپوراست تکون 

 .ميداد

ميدونی چيه؟ وقتی یه کار بدی انجام ميدی باید نشونهای از خودت به جا  -

 بذاری تا هيچوقت اون کارت رو از یاد

نبری. تا هروقت که بهش نگاه ميکنی روزی هزار بار خودت رو لعنت کنی که 

 چرا این کار رو با زندگی یه نفر

داغ بذارم تا  دیگه کردی. ميخوام برات نشونه بذارم. ميخوام پشت دستت رو

 دیگه هرجا اسم احسان رو شنيدی

 .لرزه به تن عوضيت بيفته و از درد به خودت بلرزی

ميله رو با خشم و کينه روی دستش گذاشتم و فقط به چشمهاش نگاه کردم. 

 چشمهایی که حاال از درد روی هم

فشرده شده بود و با تموم وجود فریاد ميکشيد؛ اما هيچوقت صداش به جایی 

 سه. این جزای آدمی بود که بانمير
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 .زندگيم بازی کرده بود

به خواستهی مبينا به صورت قانونی هم ازش شکایت کردم و به دو سال حبس 

 محکوم شد؛ اما به آدمهام سپردم تا

 .توی زندان هم یه روز خوش نداشته باشه

*** 

 مبينا
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خورم و هر م غذا بشيميدرمانی بيش از حد سست و بيحالم ميکرد، حتی نميتونست

 چيزی که ميخوردم بالفاصله

پس ميدادم. بهوضوح ميدیدم که تيکهای از روحم هر لحظه جدا ميشه و جسمی 

 برام نمونده. هالهی مشکی دور

 .چشمهام هر بار پررنگتر و تن رنجورم هر بار الغرتر از قبل ميشد

ن باید زندگی اوبه اصرار احسان دوباره ازدواج کردیم. شاید درست نبود! شاید ن

 رو خراب ميکردم و وارد جهنم خودم

 .ميکردم؛ اما ميخواستم آخرین لحظات عمرم رو هم کنار دخترم بگذرونم

 .سوار ماشين شدم و دستهگلم رو روی پاهام گذاشتم. برگشت و نگاهم کرد

 .چقدر امروز خوشگل شدی -

 .پوزخندی گوشهی لبم نشست

 .ادم بره که خوشگلی هم وجود دارههرازگاهی این رو بگو. نميخوام ی -

 .صدای ضبط رو زیاد کرد
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 .امروز نباید از این حرفای نااميدکننده بزنی. امروز واسهم خيلی باارزشه -

به روبهروم خيره شدم که چونهم رو گرفت و سمت خودش چرخوند. به 

 .چشمهای عسلی خيسش چشم دوختم

 مبينا! هنوز ازم متنفری؟ -

دم. هنوز نميتونستم ببخشمش؛ اما چيزی ته دلم ميگفت چشمهام رو ازش دزدی

 که باید این لحظات رو قدر

 .بدونم، باید بيشتر از این لحظات لـ*ـذت ببرم

 :با بغضی پنهون گفت

 .ای کاش راهی بود تا من رو ميبخشيدی -

هنوز هم دوستش »نگاهش کردم. به روبهروش خيره بود. با خودم فکر کردم 

 وام که پيششدارم؟ هنوز هم ميخ

باشم؟ هنوز هم مثل قبل برای دیدنش لحظهشماری ميکنم؟ هنوز هم بودنش 

 «کنارم بهم آرامش ميده؟

نه! هيچکدوم از این احساسات رو نداشتم. فقط احساس ترحم بود از اینکه خيلی 

 تنهاست. از اینکه از اول زندگيش

 ط ميخواست ازدرگير یه عشق یهطرفه بود و بعد با دختری ازدواج کرد که فق

 مرگ نجات پيدا کنه. بعد از اینکه به

خودش اومد و احساس کرد که راه رو اشتباه ميره، خواست زندگی جدیدی رو 

 بسازه؛ اما وارد ماجرایی شد که به

مرگ کشوندش و دوباره زمانی که ميخواست معنی آرامش رو بفهمه، خبر خــ 

 ـيانـت زنش رو شنيد. دیوونه شد و

 ..ایی زد که ازش بعيد بود. شاید اگه من هم بهجاش بودمدست به کاره
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نميدونم چيکار ميکردم. نميدونم چقدر ميتونستم خودم رو وارد یه بازی کثيف 

 کنم؛ اما فقط دلم براش

ميسوزه. از اینکه شاید بعد از این ازدواج هم روی خوش زندگی رو نبينه! اما... اما 

 شاید من بتونم این لحظات آخر

و براش همسری کنم و طعم آرامش رو بهش بچشونم. شاید بتونم عمرم ر

 !دوستداشتن رو بهش تزریق کنم
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 .دستم رو پشت کمرش گذاشتم و به نيمرخ بينقصش خيره شدم

 احسان؟ -

 .بهسمتم برگشت، با چشمهایی اشکآلود و پر از ترس

 جانم؟ -

 .دوستت دارم -

ه آغـ*ـوش کشيد. زیر گوشم چشمهاش برق زد و جسم الغر و نحيفم رو ب

 :زمزمه کرد

 .دوباره بگو. باز هم بگو. تا ابد بگو -

*** 

لباس بلند سفيدرنگم رو باال گرفتم و شال سفيدم رو مرتب کردم. با قلبی که با 

 استرس ميتپيد دست در دست

احسان وارد خونهمون شدیم. لبخند بيجونم رو به صورت همه نشوندم و اول از 

 ی چهرهی مامان وهمه نگاهم رو
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بابا موند که تمام این مدت مثل کوه پشتم بودن. تموم این مدت با غموغصهم 

 زجر کشيدن و با شادیم لبخند روی

لبشون اومد. ای کاش فرزند دیگهای داشتن تا در نبودم جای من رو براشون پر 

 .کنه! نگاهم روی اميد ایستاد

ش شيده بود و بيشتر از توانپسربچهی شيرینی که یهبار طعم تلخ زندگی رو چ

 زجر کشيده بود. براش دعا کردم که

آیندهی خوبی داشته باشه. آیدا کنار اميد ایستاده بود. دختری که به اقتضای 

 سنش گاهی حسادت تو وجودش

مينشست و مثل خيلی از دخترهای دیگه به شاهزادهی سوار بر اسب سفيدش 

 فکر ميکرد؛ اما باید ميدونست که

دن به آرزوهاش نباید منتظر کسی بمونه. باید خودش برای آیندهش برای رسي

 تالش کنه. آرزو کردم که امسال

کنکور رشتهای رو که دوست داره قبول بشه، نه رشتهای که خانوادهش دوست 

 .دارن

امير و آناهيتا زوج دوستداشتنی خونواده مثل هميشه کنار هم ایستاده بودن. تنها 

 .الی بودجای نفر سومی بينشون خ

آناهيتا یه روز که از بازی روزگار خسته شده بود، برام درددل کرده بود، اینکه 

 تموم دکترهای شهر رو زیر پا گذاشتن؛

اما نميتونند صاحب فرزندی بشن. حاال به این فکر ميکنم که محمد، پسربچهی 

 باغيرتی که توی دِه دیده بودم

ود و االن با مادربزرگ پيرش که پدر و مادرش رو توی بچگی از دست داده ب

 زندگی ميکرد، چقدر ميتونه فرزند
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خوبی برای اونها باشه. ميتونه آیندهی خوبی کنار این زوج دوستداشتنی داشته 

 .باشه

چشمم به خاله افتاد. غمگين و پشيمون بهم نگاه ميکرد و هرازگاهی چشمهاش رو 

 ازم ميدزدید. پشيمون بود از

اوت کرده بود؛ اما من هيچ ناراحتی ازش نداشتم؛ چون اینکه درموردم اشتباه قض

 .خودم هم مادرم

چشمهای مهربون عمو رو دیدم. کسی که مثل کوه بود، یه کوه واقعی. یه مرد 

 واقعی که تا ابد بهعنوان یه تکيهگاه

ازش یاد ميکنم. تکيهگاهی که اگه نباشه سقف خونه روی سر اهالی آوار ميشه. 

 نبود من اون آرزو کردم که بعد از

 .باشه. باشه که احسان رو جمعوجور کنه تا بتونه برای هدیه پدری کنه
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چشمهام به چشمهای کسی وصل شد که برام مثل خواهر نبود، بلکه خود خواهر 

 بود. کسی که توی تموم غمهام

شریک بود. پشتم بود تا روی پا بایستم. کنارم بود تا خودم رو نبازم. نتونستم 

 م رو از چشمهای قهوهایشچشمها

 .بگيرم. باید تا ابد به این چشمها زل ميزدم و تشکر ميکردم

هستی کنار مهيار ایستاده بود، درست شبيه روزهای اول عاشقانه به هم نگاه 

 ميکردن و عشقشون گوش عالم رو

کر ميکرد. دست هستی روی شکمش نشسته بود که خبر از مهيار کوچولوی تو 
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 قدر براشونراه رو ميداد. چ

خوشحال بودم و چقدر این لحظه کنار هم بودنشون رو دوست داشتم. از ته دل 

 آروز کردم که تا ابد کنار هم خوب

 !باشن، تا بينهایت

ماهک چشمهای طوسيرنگش رو بهم دوخته بود. خوشحال بودم از اینکه هستی 

 گفته بود وقتی وارد خونه

امفهومی رو به زبون آورده و همه پدربزرگشون شدن، ماهک ناخودآگاه کلمهی ن

 رو شکه کرده. دکتر گفته بهخاطر

شوکی که از یادآوری گذشتهش بهش وارد شده ميتونه با تمرین دوباره حرف 

 بزنه و به زندگی عادیش برگرده. من

ميگم که شاید دوباره به عشق بچگيش برگرده. شاید ماهک و آریا تا ابد کنار هم 

 همهیخوب زندگی کنن؛ اما بين 

این آدمها یه نفر بود که قلبم براش تا ابد ميتپيه؛ حتی اگه توی این دنيا نباشم، 

 حتی اگه اون رو بين اینهمه آدم

تنها بذارم، آدمهایی که خوبی و بدی زیاد دارن؛ اما باید مراقب خوبيکردنشون 

 .بود تا روزی بر عليهت استفاده نکنن

زو کردم. آرزو کردم که آیندهی هدیه رو توی آ*غـ*ـوشم گرفتم و براش آر

 خوبی داشته باشه، آیندهای پر از اميد،

آیندهای پر از رسيدنهای بيوقفه، آیندهای که مثل آیندهی مادرش نباشه و به 

 .سرانجام برسه

دست احسان بود که پشت کمرم نشست. بهش نگاه کردم. آدم خوبی بود؛ اما 

 نياز داشت که کسی کنارش باشه تا



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 931 صفحه  

 

بهش یادآوری کنه. به کسی نياز داشت تا زندگی رو براش معنا کنه،  خوببودن رو

 درست شبيه بچهها. براش آرزو

کردم که بعد از من حالش خوب باشه. اونقدر خوب که من رو فراموش کنه و اما 

 من! کسی که ميخواست از مرگ

 هنجات پيدا کنه، به دنبال راهی بود تا از دست مرگ فرار کنه؛ اما نميدونست ک

 مرگ اونقدر قوی هست که تا ابد

 .دنبالت کنه

از مرگ نجات پيدا کردم تا وجود دیگهای رو به دنيا بيارم. انگار تنها با این هدف 

 زنده مونده بودم تا وسيلهای باشم

 !برای به دنيا اومدن یه نفر دیگه. کسی که شاید قراره شبيه خودم باشه

ودم کولهباری از عشق ميبرم. ميخوام از مرگ به مرگ رسيدم و از این دنيا با خ

 تنها چيزی که بهخاطر ميارم

 !عشق باشه. فقط عشق، یه عشق واقعی

*** 

 احسان

 .هدیه.جان بابا نميخوای یهکم عجله کنی؟ من بعدش باید برم دفتر -
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 .چشم باباجانم! اگه یهکم اجازه بدید االن تموم ميشه -

 .پوف کشداری کشيدم

 يکنی مگه؟چيکار داری م -
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 .بهسمت اتاقش رفتم و قد کوتاهش رو توی چادری که سر کرده بود گم کردم

 این رو از کجا آوردی؟ -

چشمهای درشت و قهوهایرنگش رو به چشمهام دوخت و با قيافهای حقبهجانب 

 :گفت

این رو مامانجون سپيده بهم داد. گفت که چادر کوچيکيای مامانم بوده و نگهش  -

 .زی بده به منداشته تا یه رو

 .ميخوام برم نشون مامان بدم. فقط نميدونم چطور باید سرم کنم

 .چشمهای بيتابم رو به چشمهای پرفروغش دوختم

 .بذار کمکت کنم -

 .کش چادر رو روی سرش گذاشتم و به زیبایی دوچندانش خيره شدم

 .چقدر خوشگلتر شدی ملکه من -

 .شما هم خوشتيپ شدین بابای ملکه -

 :کشيدم و گفتملپش رو 

 .بریم دیگه، اینقدر شيرین زبونی نکن؛ وگرنه ميخورمت -

کنار گلفروشی ایستادم و دسته گلی از گلهای نرگس خریدم و به دستهای 

 .کوچولوی هدیه دادم

 این هم گل. دیگه چی؟ -

 .بزن بریم دیدن مامانی -

 .پام رو روی گاز فشار دادم و ماشين از جا کنده شد

دخترم که بينهایت شبيه مبينا بود و االن شيش سال بيشتر  دست در دست تک

 نداشت قدم برميداشتيم. هدیه

دستم رو ول کرد و خودش رو به مادرش رسوند. مادری که حاال سه سالی هست 
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 که ازش بهجز سنگ قبری سرد

چيزی باقی نمونده و این شده قرار هفتگی من و هدیه که با دستهگلی از نرگس 

 ون رو تویکه هميشه عطرش

 .نفسش ميفرستاد و با عشق بو ميکرد، به دیدنش بيایم

کنار هدیه که داشت تموم اتفاقات هفتهی قبل رو با آبوتاب برای مادرش تعریف 

 :ميکرد نشستم و گفتم

خيلی زود تنهامون گذاشتی؛ اما همونطور که بهت قول داده بودم هرگز اجازه  -

 نميدم هدیه تنها بمونه. تا ابد

 .ميمونم تا مطمئن بشم خوشحال و خوشبخته کنارش

 پایان
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*** 

این جلد از رمان را تقدیم ميکنم به مادر عزیزم که صبورانه و باگذشت زندگی را 

 با دستان ظریف اما پرقدرتش و به

همراه قلب مهربانش ميگرداند و تقدیم ميکنم به همهی زنان سرزمينم که 

 انزحماتشان را وظيفه دانسته، عشقش

 .را نادیده گرفته و از استعداد و عالقهشان چشمپوشی ميکنند

به اميد روزی که همهی زنان و مردان بهراستی و به معنای واقعی کلمه حقوقی 

 .برابر و مساوی داشته باشند

 به مردها ميگویند مردانگی کن و بگذر»
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 اما من گذشت و صبوری را از زنانی آموختم

 االریکه قرنهاست زیر سلطهی مردس

 صبر کردند و گذشتند

 خداوند انسان را خلق کرد

 و مادر انسان را پرورش داد

 به جرئت ميتوان گفت کار زن کمتر از خداوند نيست

 اما همين زنان

 سالها ناسزا شنيدند

 محدود شدند

 کتک خوردند و در اجتماع طرد شدند

 اما باز گذشتند

 تحمل کردند

 و خندیدند

 خندیدند

 صورتی صاف دیروز خندهای بر

 و امروز چروکخورده

 «!زنان را خدایی دوست بدارید

 پنجشنبه ۳۸/۷۳/۷۲۸۱

 مهسا عبداللهزاده

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
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