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 داستان: صهخال

و ز این ریش اداستان راجع به یه دخترِ ... دختری که روز عروسیش اتفاقی میافته که کل زندگ

با  تفاق غمین ابه اون رو میشه ... دختری که تا اونروز معنی درد و غم و نمیدونست حاال با ا

یست ر نازندگیش عجین میشه ... ولی قرار نیست این تغییرات تو زندگیش همیشگی باشه، قر

  ...امـــا ...غم شریک لحظه لحظه ی زندگیش باشه 

 ! آیا دختر قصه میتونه از پس این فاجعه بربیاد؟

 ! باز هم صدای خنده اش گوش فلک رو کر میکنه؟

 ! باز هم چشمای غمگینش ستاره بارون میشه؟

 ! باز هم قلب یخ زده اش گرما رو حس میکنه؟

 !... ددتون بخونید تا همه چیز و بفهمیخو

 

 :  مقدمه

   

  .افته که از زندگی خسته میشیگاهی اتفاقی می

  .ین دنیای بی رحِم نامرد نمیذاشتماکاش اصال پا توی میگی ای

  .شدافتاد و این زندگی لعنتی تموم میکاش همین لحظه یه اتفاقی میمیگی ای

  .مو آدماش راحت بشکاش خدا منم ببینه و ببره پیش خودش، تا از شر این دنیا میگی ای

  .چرخهولی از قدیم گفتن در رو یه پاشنه نمی

  .هات پشیمون میشیزمانی میرسه که از تمام گفته
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تی اون اراحنزمانی میرسه که میگی خدایا اشتباه کردم، دلگیر بودم از دست دنیات و از سرِ 

  .حرفا رو زدم، تو نشنیده بگیر

 ز این دنیات بکنم خواد دل انشنیده بگیر، چون دلم نمی

  .نشنیده بگیر، چون دلم نمیاد کسایی که دوسم دارن و دوسشون دارم و تنها بذارم

  .ای دور موندن ازشون عذابم میدهتحمل دوریشون و ندارم، حتی فکر لحظه

  .خواد دوباره شروع کنمنشنیده بگیر، چون دلم می

  .هام، پشیمونمپشیمونم از تمام گفته

 ! ...چقدر شیرینه و این پشیمونی

   

❊❊❊❊❊❊❊❊❊  

   

 (فصل اول)

  *پانیذ*

   

ن شنلم رو بلند شدم و به کمک ماما "داماد اومد"گفت با صدای دستیار آرایشگر که می

  .پوشیدم و به طرف در خروجی آرایشگاه رفتم

و به رشون زد، هیجان داشتم، دستام عرق کرده بود و لرزشبا هر قدم قلبم تندتر از پیش می

  .کردمخوبی حس می

  .مهران پشت به من ایستاده بود و سرش رو پایین انداخته بود
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  .نفس عمیقی کشیدم و به سمتش قدم برداشتم

 ه بهکدستم رو روی شونهَ ش گذاشتم که برگشت و من تازه تونستم موهای تقریبا بلندش 

  .سمت چپ حالت داده شده بود رو ببینم

  .مزل زده بودیم به ه

  .زدلبخند کمرنگی روی لبم نقش بست و چشمای مشکیش برق می

  .آخر من کم آوردم و سرم رو پایین انداختم

  .دستش زیر چونه َم نشست و وادارم کرد سرم رو باال بیارم و بهش نگاه کنم

 چشمای مشکیش صورت آرایش شدم رو از نظر گذروند و لبخندش پررنگ تر شد و نگاهش

  .براق تر

  .فتمه گل رِز هفت رنگم رو به طرفم گرفت.. دست دراز کردم و دسته گل رو ازش گردست

 ی چشمام بود آروم باال آورد و بـدست آزادم رو توی دستش گرفت و همونطور که خیره

 : ای روش نشوندــوسه

 خیلی زیبا شدی خانومی _

 : لبخندی زدم و چشم دوختم به کرواِت سفید، نقره ایش و گفتم

 ام خیلی جذاب شدی آقا تو_

  .دستم توی دستش فشرده شد

ان ه عنوبه سمت ال نود سفید رنگ مهران که ب "عالی بود"با صدای فیلمبردار که می گفت 

  .ماشین عروس حسابی با گل تزئین شده بود رفتیم

  .مهران در و برام باز کرد و سوار شدم و بعد خودش پشت رل نشست
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 : روشنش کرد و صدای آهنگ شادی فضا رو پر کرد دستش رو به طرف پخش برد و

 شاه پسر داریم دوماد .. قند و عسل داریم عروس 

 نقل تر داریم دوماد .. شعر و غزل داریم عروس 

 امشب شبه عروسیه، مبارکه و مبارکه 

 امشب شبه روبوسیه، مبارکه و مبارکه 

  .کردممی خوند و منم همراهیشمهران سرخوش بلند بلند با آهنگ می

  .تو حال و هوای آهنگ بودیم و امروز روز شادی و رقـــص و آواز بود

راهش دادم و هممهران با انگشت روی فرمون ضرب گرفته بود و منم خودم رو تو جام تکون می

  .خوندممی

  .ددستش رو از فرمون جدا کرد و مشغول بشکن زدن شد و عجیب لباس دامادی بهش میوم

ه نود و و فرمون آزاد، ولی االن توی این موقعیت نه سرعت باالش مهم بسرعتش زیاد بود 

  .!فرمون رها شده

 : موبایلش زنگ خورد، بدون این که صدای آهنگ رو کم کنه تماس رو وصل کرد

 بله ارسالن؟ _

 ی دوست داشتنی من و البته برادری کهبا شنیدن اسمش لبخند روی لبم نشست، پسرخاله

  .همیشه حامیم بود

 : مهران دست چپش رو باال آورد و نگاهی به ساعتش کرد

  .اول میریم آتلیه.. هر وقت اونجا کارمون تموم شد دیگه_
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 مچینهیهو یه ماشین با سرعت خیلی زیادی از کنارمون گذشت و مهرانم که اصال انتظار 

  .چیزی رو نداشت کنترل ماشین از دستش خارج شد

موبایل بـ  رمون رد شد، سرعت باالی خودمون، فرمون رها شده،سرعت باالی ماشینی که از کنا

 ! دهبـغل گوش مهران...همه و همه باعث شد خیلی راحت مهران کنترل ماشین رو از دست 

دا و ص ماشین چند دور مارپیچی رفت و سرعتش هرلحظه زیاد تر می شد.. و من جز جیغ زدن

  .ام بدمزدن مکرِر اسم مهران هیچ کاری نمی تونستم انج

پیچید.. چرخید، صدای بوق ماشین ها توی مغزم میرفت، انگار همه جا داشت میسرم گیج می

  .رو نگه داره خواستم ماشینزدم و از مهران میولی من بی وقفه جیغ می

یز چمهران دستش رو به فرمون رسوند و خواست ماشین رو کنترل کنه که ماشین روی یه 

 راست شد دست مهران از روی فرمون سُر بخوره.. ماشین به سمتسنگ مانندی رفت و باعث 

  .کشیده شد و با حداکثر سرعت با جدول برخورد کرد

 ی بهجیغ زدم، یه لحظه همه جا تاریک شد.. حس کردم توی خودم مچاله شدم، فشار زیاد

ه ک ادمدقفسهء سینهَ م وارد شد و نفس کشیدنم سخت شد، به سختی دستم رو توی هوا تکون 

و رفسم به جسم سفتی خورد، چنگ زدم به اون جسم سفت و سعی کردم خودم رو باال بکشم، ن

  .حبس کردم و با تمام توان جسم سنگین شدم رو باال کشیدم.. راه نفسم آزاد شد

  .کمی الی پلکم رو باز کردم ولی چیزی جز سیاهی نبود

، ردِ هرانمز کردم، نگاهم خورد به دستم رو به زحمت روی چشمم کشیدم و دوباره پلکم رو با

  .خون از ابروش تا گونهَ ش خط کشیده بود و چشماش بسته بود

  .سعی کردم کمی به سمت جلو خم بشم
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  .درد شقیقهَ م امونم رو بریده بود

  .قمطل کمرم رو که از تکیه گاه سفت پشتم جدا کردم حس کردم سرم گیج رفت و بعد سیاهی

   

❊❊❊  

  .ز حرف زدن شخصی توی گوشم پیچیدصدای ضعیفی ا

 : سعی کردم تمرکز کنم تا بتونم بیشتر اطرافم رو درک کنم

دی؟.. خوای چشمای قشنگت و باز کنی؟.. خسته نشدی انقدر خوابیپانیذ خانومی، عزیزم نمی_

رای بو.. تاگه تو خسته نشدی من خسته شدم.. خسته شدم از انتظار.. انتظار برای خوب شدن 

خندیدی نگاهم روش ی لبخند نازت.. برای اون چاالی روی گونهَ ت که وقتی میوبارهدیدن د

شمای چسال برای  ۳۰ی روزه که خوابیدی و دل من به اندازه ۳خیره می موند .. االن 

  .!خاکسترِی همیشه شیطونت تنگ شده .. رحم کن و تموم کن این انتظارو

  .و بعد سنگینی چیزی روی دستم

د و شاشته دستم رو تکون بدم.. و با این حرکتم اون جسم سنگین از روی دستم بردسعی کردم 

 : صدایی مثل افتادن یه جسم فلزی به گوشم خورد و بعد صدای مبهوت همون شخص

ین پای دسـ..دستش تکون خورد.. امکان نداره.. حتما توهم زدم.. اون ضریب هوشیش خیلی_

 ! بود.. چطور ممکنه؟

ی قبل موفق تر بودم و م انگشتم رو حرکت بدم که انگار این دفعه از دفعهدوباره سعی کرد

زد حرکت دستم واضح تر بود.. و این رو از صدایی که کم از داد نداشت و مدام اسمم رو صدا می

  .شد فهمیدکرد میو خداروشکر می
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ه بسبونده بودن.. شد .. انگار پلکام رو با چسب به هم چخواستم چشمام رو باز کنم اما نمیمی

ارِ دیدم.. چشمام رو بی یه خط باریک باز کنم.. تار میهزار زحمت تونستم چشمام رو به اندازه

  .دیگه باز و بسته کردم و اولین چیزی که دیدم سقف سفید باالی سرم بود

از  هاییچشمام از حجم نوری که یهو بهشون هجوم آورده بود سوخت و من مجبور شدم برای ر

  .سوزش غیرقابل تحمل پلکام رو محکم روی هم فشار بدماین 

 : صدای قدم های چند نفر و بعد همون صدای آشنا

  کردمآقای دکتر خودم دیدم دستش و تکون داد.. دوبارم تکون داد.. مطمئنم اشتباه ن_

 راولی هنوزم ت با احتیاط چشمام رو دوباره باز کردم، این دفعه سوزشش کمتر بود و دیدم بهتر،

  .دیدم، چندبار پلکام رو باز و بسته کردم تا دیدم واضح تر از قبل شدمی

 اال آوردبهای متصل بهم، دستش رو مرد سفیدپوشی کنار تختم ایستاده و بعد از بررسیِ دستگاه

ز اای جلوی چشمم گرفت، چشمام و پلک چپم رو بیشتر از حِد معمول باز کرد و چراغ قوه

ار و با کبعد از معاینه، همین  ..ی دست دکتر نذاشت کامل بسته بشهشدت نور باریک شد ول

 "یا  و "ه؟اسمم رو یادم هست یا ن"پلک راستمم انجام داد و شروع به پرسیدن سواالتی مثل 

ستم جواب بدم، واقعا اون لحظه حرف و... کرد،که به سختی تون "دونم چه اتفاقی افتاده؟می

  .!بودزدن جزو سخت ترین کارای ممکن 

  .تم رفبعد از پرسیدن چندتا سوال دیگه، سوزنی برداشت و سراغ چک کردن حس دست و پاها

چی حس ن هیحس دستام مشکلی نداشت اما پاهام... چند بار سوزن رو روی پام فشار داد اما م

  .میدمکردم و این رو از نگاه متعجش بعد از چند دقیقه که پایین پام ایستاده بود فهنمی

  .با نگرانی نگاهی بهم انداخت و سرش رو تکون داد دکتر
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  .هایی به پرستارهایی که همرارش بودن، بیرون رفتو بعد از گفتن چیز

   

❊❊❊  

   

  .گذرهیک هفته از روزی که به هوش اومدم می

کرد نبودن حس و حرکت رفت و تنها چیزی که اذیتم میهمه چیز طبق روال خودش پیش می

  .توی پاهام بود

  .!شدکردم حرکتشون بدم، حتی اگه شده خیلی خفیف و کوتاه .. اما نمیهر روز سعی می

افتادم، شدم از این بی حسی و بی حرکتی که با مشت به جونشون میگاهی انقدر عصبی می

ی نفرت انگیز که بعضی وقتا عجیب گرفت یا با اون مادهزدم که یا دستام درد میانقدر می

  .کردنشد آرومم میمیدوست داشتنی 

ه پیدا کرد تا یه وقت فکرای منفی به ذهنم راهر روز ارسالن میومد پیشم و کلی سرگرمم می

و  خوره، این فقط یه شوک چند روزهَ سنخاع که به همین راحتیا ضربه نمی"گفت نکنه، می

  ."بعدش میشی مثل روز اولت، شایدم بهتر

ای دلخوشی مِن و خودشم اطمینانی بهشون ش فقط برکردم حرفادونم چرا حس میاما نمی

  .نداره

  .!لرزهکردم موقع زدن این حرفا صداش میدونم چرا حس مینمی

ست صدای خش خِش باز شدن ظرف کمپوت باعث شد از فکر بیام بیرون و چشم بدوزم به د

 : تمکرد.. با دیدن برچسب روی قوطی با ذوق گفمهران که داشت در قوطی رو باز می
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 آخ جووون، هلو .. من عاشق کمپوت هلو َم _

 : مهران با خنده یه تیکه زد سر چنگال و گرفت جلوی دهنم و گفت

 بندیبپس باید تا آخرش بخوری .. نه مثل کمپوت آناناس ها به خاطر اینکه دهن من و _

 چهارتا دونه بخوری و بعد دل درد و بهونه کنی 

 : دادم گفتمی هلو رو فرو میدرحالی که تیکه

 خب آناناس دوست ندارم، چیکار کنم؟.. ولی این و عجیب دوست دارم _

 یعنی از منم بیشتر؟ _

 نه دیگه، اونجوری بی انصافی میشه.. دوتاتون و به یه اندازه دوست دارم _

 ! دست شما دردنکنه دیگه.. خوبه حاال نگفتی اون و بیشتر از من دوست داری_

  .کمپوتم شدمخندیدم و مشغول خوردن 

  .دکردیم، جفتمون تِه تِه چشمامون یه غمی لونه کرده بوجفتمون داشتیم فیلم بازی می

بهش  های داخل قوطی بگیرم و بعد از چند دقیقه دوباره صدای مهران باعث شد چشم از هلو

 : نگاه کنم

 میگم پانیذ نظرت چیه بعد از اینکه خوب شدی دوباره مراسم عروسی بگیریم؟ _

وبی و کردیم االن همه چیز به خا این حرفش یادِ مراسم عروسیم افتادم.. اگه تصادف نمیب

  ...خوشی تموم میشد، امــا

 : نفسم رو آه مانند دادم بیرون

 خوبه _

 : دستم رو فشرد و گفت
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 پس زودتر خوب شو که کلی کار داریم _

خوایم ن میبعد از خوب شدن متوی همین بحثا بودیم و داشتیم در موردِ آینده و کارایی که 

  .ی در بحثمون نیمه تموم موندزدیم که با صداانجام بدیم حرف می

ین حال ای مضطرب و در عدکتر اومد داخل و بعد از پرسیدن حالم و دیدن پرونده َم با چهره

 : ناراحت که سعی داشت خودش رو خونسرد و عادی نشون بده گفت

 باید موضوع مهمی و بهتون بگم _

شست و این رخت رو هی ی بدی افتاد به جونم.. انگار یه نفر داشت توی دلم رخت میدلشوره

  .دادمشت و مال می

 : نی گفتی دکتر فهمیده بود خبر خوشی قرار نیست بشنویم که با نگرامهرانم انگار از قیافه

 بفرمایید آقای دکتر.. سر تا پا گوشیم _

 : ن کرددکتر بعد از کمی مکث شروع به گفت

تونم با .. مییریدببینید من اصال قصدِ ناراحت کردنتون و ندارم، ولی این حقیقتیه که باید بپذ_

 وگندکلی وعده وعیدِ دروغ شمارو الکی به چیزی که نیست دلخوش کنم، ولی ما دکترا س

  .خوردیم که به مریضمون هرچقدر هم خبر بدی باشه بازم واقعیت و بگیم

   .کتر دیگه مطمئن شدم که هیچ چیز خوبی در انتظارمون نیستبا شنیدن حرفای د

 : کالفه گفتم

 آقای دکتر میشه خواهش کنم زودتر برید سر اصل مطلب _

 : دکتر نفس عمیقی کشید و گفت
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 اهاتراستش دخترم من بعد از به هوش اومدنت و چک کردن حس پاهات و فهمیدن اینکه پ_

وی رتوی ذهنم پر رنگ شد.. ولی ترجیح دادم اول هیچگونه حس و حرکتی نداره سه چیز 

  .خوش قضیه رو در نظر بگیرم

لی و "خواد حرفای ارسالن رو تکرار کنهچیزی نیست، آقای دکترم می"گفتم مدام با خودم می

  .صال خوشایند نیستایه چیزی که  دونستم یه چیزی شده..می

 : نگران گفتم

 ! ون پر رنگ شد، چی بوده؟میشه بدونم اون سه چیز که توی ذهنت_

ه داره، سنرکت البته دخترم.. ببین تو این موارد که دست، پا یا عضوی از بدن بیمار حس یا ح_

ه، دار احتمال توی ذهن پزشک متخصص و یا کسی که از این چیزا سر در میاره و اطالعاتی

 پررنگ میشه 

  .ی خوب میشهوارد شدن شوک عصبی به نخاع، که خود به خود بعد از مدت -۱

  .آسیب دیدن نخاع، که احتمال خوب شدن داره -٢

  .قطع کامل نخاع، که تقریبا هیچ راه درمانی نداره -۳

  ...من اول احتمال اول یعنی شوک شدن نخاع رو در نظر گرفتم، ولی

 : با صدایی که انگار از اعماق چاه در میومد گفتم

 ! ولی چی؟_

 : مکثی کرد و گفت
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وم و سوم روز نظرم به احتمال اول کم رنگ تر شد و به سمت احتمال د ۶گذشت ولی بعد از _

وز بعد از دادم.. و امر MRI رفت، برای همین دیروز که حالت کمی بهتر شده بود فورا دستور

  .دیدن جوابش فهمیدم که اشتباه نکردم

 : نفس عمیقش که محض کم کردن کالفگیش بود، نفسام رو سنگین کرد

داد... احتمال دوم یعنی آسیب نخاعی رو نشون می MRI یا خوشبختانه جواب متاسفانه_

 ل نبودهکام متاسفانه، چون احتمال اول یعنی یه شوک زودگذر نبوده.. و خوشبختانه، چون قطع

  .که هیچ امیدی نباشه

ی کنار تخت خودکار توی دستش رو توی جیب پیراهن پزشکیش گذاشت و دستاش روی میله

 : نشست

 ین دوتابکه  ببین بذار برات واضح تر توضیح بدم، االن طناب نخاع تو مثل یه لوله خودکاره_

شدن  خوب جسم آهنی فشرده شده باشه یا به اصتالح له شده باشه.. و این جور آسیب ها جای

  .دارن، ولی خیلی کم

 : نفس گرفت و ناراحتی توی چهره َش مهر تاییدی بود روی تمام حرفاش

ین اای حق داشتی گم قصدم ناراحت کردنتون نبود.. اما تو بیشتر از هرکس دیگهبازم می_

  .حقیقت و بدونی.. متاسفم

  .و رفت.. رفت و من مرگ رو توی کلمه به کلمه َش لمس کردم

احتمال دوم یعنی آسیب  MRI متاسفانه یا خوشبختانه جواب"شد صداش توی سرم اکو می

طناب نخاع تو مثل یه لوله خودکاره که بین دوتا جسم آهنی نخاعی رو نشون می داد.. االن 
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فشرده شده باشه یا به اصطالح له شده باشه.. و این جور آسیب ها جای خوب شدن دارن، ولی 

  ."خیلی کم

و  رده بودیر کنفسم باال نمیومد.. قفسهی سینه َم میسوخت.. انگار یه گردوی بزرگ توی گلوم گ

خورد رو حس شنیدم، فقط سیلی هایی که به صورتم میهیچی نمیراه نفسم رو بسته بود.. 

زدن هایی بود که شاید داشتن فریاد میدیدم تکون خوردن لبکردم.. و تنها چیزی که میمی

  .شنیدماما من هیچی نمی

زدم های کنار تخت رو چنگ زد و دندونام روی هم ساییده شد و من بال بال میدستام میله

  .اکسیژنای برای ذره

تونم آورد که دیگه نمیپیچید و یادم میهنوزم صدای دکتر مثل ناقوس مرگ توی گوشم می

ی اون آورد که از این به بعد باید روآورد که پاهام رو از دست دادم، یادم میراه برم، یادم می

 ! ...آورد که دیگه اون پانیذِ قبلی نیستمصندلی چرخداِر نفرت انگیز بشینم، یادم می

باال  شدت نمی دونم کی ماسک اکسیژن روی صورتم نشست و سینه َم از ورودِ ناگهانی هوا به

  .رفت و دستام از دور میله ها شُل شد و پلکام روی هم افتاد و آروم گرفتم

  .با حرکت چیزی روی صورتم چشم باز کردم

ش بود و دست چشمم افتاد به ارسالن که با چشمای قرمز روی صندلی کنار تختم نشسته

  .شدنوازشگونه روی گونهَ م کشیده می

   .کردسرم درد می

  .کردمی سینه َم حس میبا هر دم و بازدم سوزش شدیدی توی قفسه

  .ی عمیق یا یه خواب عصبی بیدار شده بودمگیج بودم، انگار از یه خلسه
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  .دوباره نگاهم چرخید روی صورت ارسالن.. چرا چشماش قرمز بود؟

 : متوجه نگاهم شد آروم لب زد وقتی

 خوبی؟ _

و به رخواستم جوابش رو بدم اما زبونم سنگین شده بود، جوری که توانایِی تکون دادنش می

 طاقت م دردِتکون دادم، که با حرکت دادن سر "آره"هیچ وجه نداشتم.. آروم سرم رو به معنی 

کشیدم از تونستم فریاد میمی فرسایی توی کل جمجمه َم پیچید و نفسم رو بند آورد.. اگه

عث شد تونستم، و همین نتونستن بادردی که کل مغزم رو احاطه کرده بود.. اما حیف که نمی

  .اخمام به هم گره بخوره

 : ارسالن که اخمای درهمم رو دید نگران خم شد سمتم

 چی شد عزیزم؟.. درد داری؟ _

الح ی به اصطد از وارد شدن اون مادهو وقتی سکوتم رو دید سریع پرستار و خبر کرد و بع

  .آرامبخش به بدنم دوباره ناخواسته به خواب عمیقی فرو رفتم

   

❊❊❊  

   

   .هضم این مسئله برام غیر ممکن بود

  .تونم راه برمشد نمیهفته گذشته بود و من هنوز باورم نمی ٢

  .کلنگیز و بوی الامروز مرخص شدم و باالخره خالصی پیدا کردم از اون فضای نفرت ا
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هل  بود رو ل منارسالن در ورودی رو باز کرد و بابا هم اون صندلی چرخداِر نفرت انگیز که حام

  .داد تو

دو  ماه پیش سرخوش توش ۱ز ای که تا کمتر او من مه و مات با چشمام جای جای این خونه

ی ابری توی توده حظهکاویدم و هرلزدم و حاال جز حسرتش چیزی برام نمونده بود رو میمی

  .شدگلوم سنگین تر می

ی ابری شد به اتاقم، البته اتاق سابقم کشیده شد و تودههایی که ختم مینگاهم به سمت پله

ونه به ای ختوی گلوم که به مرز انفجار رسیده بود، منفجر شد.. و جوری منفجر شد که دیوار

  .لرزه دراومدن

هرچند  دونستم میره جایی که بتونه خودش رو خالی کنه،میبابا طاقت نیاورد و رفت بیرون و 

  .شدای از کوله بارِ غمی که به خاطر من افتاده بود رو دوشش کم نمیذره

رزیدن لهای نحیفش زانوهای مامان تحمل تِن پردردش رو نداشتن، کنار دیوار سُرخورد و شونه

  .و صدای گریهَ ش تو هق هق بلند من گم شد

  .ـ ـوش بگیرمش و آرومش کنمغ-ستم مثل قبال در آتونکاش می

  ...کـاش

ی کسی ها در آغوشم کشید.. سرم رو روی شونهبازم ناجیِ همیشگیم توی تمام این سال

 وم بود.. های عمرم مثل کوه پشتگذاشتم که برادرم بود و همرازم.. ناجیم بود و تو تمام سال

شد و با دردم درد داد و با غمم چشماش سرخ میمیحاال در این شرایط هم برادرانه دلداریم 

  .کشیدمی
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شتر از ا بیتسرم رو روی شونهَ ش گذاشتم و هق هقم رو با فشردن لبام به شونهَ ش خفه کردم 

  .این مامانم با شنیدن صدای پردردم قلبش فشرده نشه

ود به خس که ساده َ پانیذی این که ناراحتی نداره.. این یه شوک "صداش تمام مغزم رو پر کرد 

  . "رفتیال مخود خوب میشه و تو دوباره میشی همون پانیذ شیطون خودم که از دیوارِ راست با

  .زدانگار یه نفر محکم به سرم ضربه می

وار جمالتش رو تکرار ی تنها برادرم و طوطیدستام مشت شد و کوبیده شد روی سینه

  .برام نموند و بی حال تو آغوشش فرو رفتم فسنکردم.. انقدر گفتم و گفتم که دیگه می

.. ویایی و.وار توی گوشم پیچید.. مثل الالیی، همونقدر دلنشین، همونقدر رصداش باز هم زمزمه

 : ...همونقدر غیرقابل باور

و دارم.. تدونی که طاقت دیدن اشکات و نپانیذی.. خواهری.. با اشکات آتیش به جونم نزن، می_

بهت  زد.. تو خوب میشی،ودی!.. خواهر من توی بدترین شرایطم لبخند میکه انقدر ضعیف نب

وی رطنت از ا شیقول میدم.. شده باشه جونمم میدم تا تو دوباره روی پاهات وایسی، تا دوباره ب

نوزم هدویم.. بولو نرده ها سُر بخوری و حرص خاله رو در بیاری، تا دوباره باهم دنبال پانیا کوچ

 ! ی، مگه نه؟بهم اعتماد دار

چشمای سرخش، صدای لرزونش، اشکِ حلقه زده توی چشماش.. همه و همه قلبم رو 

  .سوزوندمی

 : رفتمگآروم قطره اشکی که با لجاجت روی گونهَ ش راه پیدا کرده بود رو با سر انگشت 

 ! معلومه که بهت اعتماد دارم.. مگه میشه به تنها برادرم اعتماد نداشته باشم؟_

 : لخی زد و دستم رو فشرد و گفتلبخند ت
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ه تو کروز به عمرشم مونده باشه کاری کنه  ۱پس تنها برادرت بهت قول میده حتی اکه _

 ! دوباره روی پاهات وایسی

م  َی بهترین برادر دنیا و پیچیدن صدای هق هق خفهو بازهم فشرده شدن لب هام به شونه

  .رقصدشون نابودی من بود و والغی میون دیوارایی که انگار دندون درآورده بودن و

   

❊❊❊  

ه خاطر بی اتاق جدیدم که قبال کتابخونه بود و حاال نگاهم ماتِ کاغذ دیواری طرح گل الله

  .یدم، بودوضعیت من شده بود اتاق جد

 ! ...ی اخیرو غرق در فکر اتفاقات هفته

رخص شده زد؛ اونم خیلی کوتاه.. از وقتی ممهران سرد شده بود.. تو هفته دو سه بار زنگ می

  .!دونم این رفتارهاش رو به چی تعبیر کنم؟بودم حتی به دیدنم هم نیومده بود.. نمی

  .ان دربیامسری تکون دادم و سعی کردم از فکر رفتارهای مهر

رِ مرو طبق معمول هر روز نگاهم راه درازی رو در پیش گرفت و برای هزارمین بار مشغول

  .خاطرات تلخ و شیرین گذشته شدم

ران ت مهبا صدای در مجبور به نیمه تموم گذاشتن مرور خاطراتم شدم و چشم دوختم به قام

  .که توی چهارچوِب در نمایان شده بود

  .!هفته ۱مد.. بعد از باالخره او! چه عجب

  .سعی کردم چیزی نگم تا خودش شروع کنه

  .ایِ زیر پاشی کرم، قهوهروی صندلی میز کامپیوترم نشست و چشم دوخت به قالیچه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

19 
 

  .انگار کالفه بود، اما چرا؟

  .صدای زنگ موبایلش سکوت مزخرف اتاق رو شکست

ه رد، که به ثانیه نکشید دوبارکی گوشیش تماس رو ریجکت بعد از نگاهی کوتاه به صفحه

  .صدای موبایلش بلند شد

 : عصبی تماس رو وصل کرد

 بله مامان جان؟ _

...... _ 

 کنید.. نفهم که نیستم، یه بار گفتید فهمیدم چند بار یه چیزی و تکرار می_

...... _ 

  .چشم، چـشـم.. دیگه زنگ نزنید، کارم که تموم شد میام خونه_

  .و تماس رو قطع کرد

  .های مشت شده َش رو کوبید روی رونشنفسش رو بیرون داد و نشست و دست

  .!چرا انقدر عصبی و کالفه بود؟

 : خواستم چیزی بگم که اون زودتر از من لب باز کرد

 بهتری؟ _

 ای، بدک نیستم.. تو دستت چطوره؟ _

 : نگاهی به دستش کرد و نیشخندی زد

  .ن حرفا رو ندارهخوبه، یه شکستگیِ ساده که دیگه ای_

  .لبخند تلخی که بیشتر به پوزخند شباهت داشت روی لبام نقش بست
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از  ی کهنگاهش رو به گل های قالیچه دوخت و نفس عمیقی کشید و شروع کرد به گفتن حرفای

 : اسپرسوهای معروف مامان هم به مذاقم تلخ تر میومدن

  ...من..من خیلی متاسفم به خاطر پاهات_

  ."ی گفتن یه حرفم نداریخاک بر سرت مهران که عرضه"و زیر لب گفت پوفی کشید 

!.. خواد بگه؟!.. چرا انقدر کالفهَ س؟کردم که چی شده؟!.. چه حرفی رو میو من به این فکر می

های کشه؟!.. چرا پشت نگاههای عمیق میکوبه و نفسچرا مدام مشتاش رو روی رونش می

ه ی دیگه کدزده؟!.. و چرا و چرا و هزارتا چرانگاهش رو ازم می زنه؟!.. چراعصبیش غم موج می

  .!توی ذهنم صف کشیده بودن منتظر یه جواب قانع کننده

 : مهران برای چندمین بار نفسش رو عصبی بیرون داد و گفت

من..من تا  ...ببین پانیذ من اصال مقدمه چینی بلد نیستم، پس یه راست میرم سر اصل مطلب_

ه بکردم نبودن حس و حرکت توی پاهات به خاطرِ یه شوک ساده َس که خود ر میاونروز فک

و  ه کردیمشتباخود خوب میشه، اما بعد از حرفای دکتر دیدم که اشتباه کردم، یعنی همه َمون ا

  .مشکل تو یه شوک ساده و زودگذر نبود

 : نفس گرفت و ادامه داد

رکار نطق بود نه احساس، نمیگم هیچ احساسی دی مدونی که ازدواج ما بیشتر بر پایهو می_

تری رو کنم دخنبود، ولی تو این رابطه منطق بر احساس غالب بود.. و من وقتی منطقی فکر می

  .!کنمکه نمیتونه راه بره رو به عنوان زنم انتخاب نمی

 اون گفت و من حس کردم چشمام سیاهی رفت.. اون گفت و من سنگینِی دنیای ویران شدم رو

اون گفت و من حتی  ..هام حس کردم.. اون گفت و من شکستم زیر باِر این سنگینیروی شونه
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سوزه.. کردم مرِد آینده َم انقدر نامرد باشه.. اون گفت و من حس کردم چشمام میفکرشم نمی

  .!اون گفت و من دیگه نشنیدم

ه کمن دختری رو  " ی دست چپم و صداش تمام مغزم رو پر کردنگاهم خیره موند روی حلقه

  .فترد شد و بلن .. و نفهمیدم کِی از کنارم"نمیتونه راه بره رو به عنوان زنم انتخاب نمی کنم

 ! به همین راحتی؟

 ! حتی نذاشت از دست دادن پاهام رو هضم کنم و بعد یه درد دیگه روی قلبم بذاره

 ! ...بی احساس، بی عاطفه، بی انصاف

ز شرم تا ا بودم؟!، انقدر ازم بدش میومد که دنبال یه فرصت بودیعنی انقدر واسش بی ارزش 

 ! خالص شه؟

ی خودش کرد؟، چرا عادتم خواست چرا اومد خواستگاریم؟، چرا منو وابستهاصال اگه منو نمی

 ! داد به چشمای مشکیش؟، چــرا...؟

  .نگاه از کاغذ دیواری گرفتم و به پاهام خیره شدم

ه این کردم ا خودم عهد کقطره اشکی از چشمم چکید و میون موهام ناپدید شد.. و اون لحظه ب

  .آخرین اشکی باشه که از چشمام چکید

  .!من دختر ضعیفی نبودم، و االنم نمیذارم این مریضی ضعیفم کنه

شتر بر ای در کار نبود، به قول خودش ازدواج ما بیخواد؟، نخواد.. از اولم عالقهمهران من و نمی

  .ی منطق بود نه احساسپایه
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ه بضورش، حونستم گول بزنم، تو این مدت بهش عادت کرده بودم.. به تولی خودم رو که نمی

وست دشتم چشمای مشکیش، به عزیزم گفتناش.. شاید حسم فراتر از عادت بوده، شاید تازه دا

  ...کردم، ولیداشتن رو تجربه می

 م؟ پانیذ، چی شد؟.. مهران چی گفت؟.. چرا اونجوری گذاشت رفت؟.. دعوا کردین باه_

  .ای غمگین و نگران مامان نگاه کردمبه چشم

  .کردیم تا بعدش آشتی باشهکاش دعوا می

ی دختری که دادم به مادری که هنوزم به آیندهگفتم بهش؟.. چی جواب میچی می

گفتم .. می"خواممن زن فلج نمی"فت گفتم دامادِ عزیزت گمیدوار بود؟.. میاتونست راه بره نمی

ین تر گفتم تا از اینی که هست غمگازم گرفت هم آیندم رو.. چی میاون تصادف هم پاهام رو 

  .!نشه؟

ه مردی ک ی ازخدایا بی انصافیه، چندتا شوک باهم؟.. از دست دادن پاهام رو هضم کنم یا جدای

  .!تازه مهرش به دلم نشسته بود؟

  .ه خودم اومدمی اسمم از زبون مامان ببا شنیدن دوباره

  .به مامان بگمتونستم نه، من نمی

 : مکثی کردم و گفتم

 دی؟ کنه، میشه یه مسکن بهم بچیزی نشده مامان، نگران نباش.. االنم سرم خیلی درد می_

  .اما هنوزم نگاه نگران مامان روی صورتم بود

 : دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

 م بدی؟ نگران نباش دیگه مامانم، گفتم که چیزی نشده.. حاال میشه یه مسکن به_
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  .نمکاحت ای گفت و یه لیوان آب با ژلوفن برام آورد و بعدم تنهام گذاشت تا استر"باشه"

شنون بمن  آخرش که چی؟!.. باالخره که مامان اینا این موضوع رو میفهمیدن.. اگه از خودِ

ی از نهایتخیلی بهتر از اینکه از مهران و خانوادش بشنون.. اما چطوری بهشون بگم؟.. من 

م تونستم دردم رو بدون هیچ نگرانی و ترسی بهش بگش بر نمیام.. بهترین کسی که میپس

  .!ارسالن بود

 : گوشیم رو از روی عسل چنگ زدم و شمارش رو گرفتم، بعد از دو بوق جواب داد

 جونم خواهری؟ _

 سالم، خوبی؟ _

 سالم عزیزم، تو خوب باشی منم خوبم _

یشترِ بزد.. کاش مثل قبال . کاش انقدر مهربون حرف نمیقلبم فشرده شد از این همه محبتش.

زمان  داد.. کاشمکالمه َمون مسخره بازی بود و خنده، نه حرفای محبت آمیزی که بوی غم می

  .گشتبه عقب برمی

  ...کـاش

 : آهی کشیدم و گفتم

 ارسالن کجایی؟ _

 شرکت، چطور؟ _

 میشه بعد از تموم شدن کارت بیای اینجا _

 شده؟ چیزی _

 خواستم ببینمت نه، می_
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 خواستم بیام دیدنت باشه عزیزم.. اتفاقا خودمم شب می_

 بینمت، فعال پس می _

  .تماس رو قطع کردم

  .نگاهم افتاد به مسکنی که مامان برام آورده بود، خوردمش و یه قُلپ آبم روش

ی ه ثانیههنوزم ثانیه ب شد؟!..سعی کردم چشمام رو ببندم و به هیچی فکر نکنم.. اما مگه می

ه بدیل شد م تباونروزِ نحس جلوی چشمام بود.. چرا اون اتفاق افتاد؟.. چرا بهترین روز زندگی

افتاد؟، یمفاق عذاب آور ترین روز زندگیم؟.. اصال چرا بین این همه آدم باید برای من این ات

  .!چـرا مـن؟.. تاوان کدوم گناهم بود خدایا؟

  .ی فکر بیشتر و بهم نداد و چشمام بسته شدودم اجازهمسکنی که خورده ب

 پانیذم، مامان.. پاشو عزیزم _

ته کسی مهربون مامان که تو این چند وقته حسابی شچشم باز کردم و نگاهم افتاد به چهره

  .شده بود

 : وقتی دید بیدار شدم نوازشگونه دستش رو روی صورتم کشید و گفت

  .پاشو مامانم.. خاله اینا اومدن، زشته خوابیدی_

تن ا گفبلند شدم و تکیه گاهم رو درست کرد و یه دست لباس آورد و کمکم کرد بپوشم و ب

  .اتاق رو ترک کرد "برم به خاله اینا بگم بیدار شدی"

 : وی پاهام رو مرتب کردم که صدای در بلند شدپتوی ر

 بفرمایید _

  .خاله کتایون و عمو امید )شوهرخاله( اومدن داخل و پشت سرشونم ارسالن وارد شد
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 : خاله در آغوشم گرفت و زد زیر گریه

 الهی فدات بشم خاله.. بهتری؟ _

 : لبخند مصنوعی زدم و آهی کشیدم

 ! خوبم خاله جون.. خوبم_

  *حالم به این مردم دروغای بدی میگممن از *

 : داشت صداش ای به پیشونیم زد و بغضعمو امید بـ ــوسه

 خدا بدنده دخترم _

  .گاهم بودی پدر دومم، کسی که مثل پدر همیشه تکیهبغض کردم از صدای گرفته

  .وی لرزونم رسر پایین انداختم تا نبینه اشک حلقه زده توی چشمام رو، تا نبینه چونه

 : آروم گفتم

 ممنونم عمو _

 : یشمارسالن انگار حالم رو فهمید، چون به زور همه رو فرستاد بیرون و خودش نشست پ

 این چه قیافه اِی تپل؟ _

 ! تپل عمته_

 : با خنده گفت

 های هم احترام بذاریم بیا به عمه_

  .ی اینا برای عوض کردن حال و هوای منهدونستم همهمی

کرد رو شاد نشون بده تا منم غمام رو فراموش کنم، اما هر کاری هم که میخواست خودش می

تونست غم چشماش رو پنهون کنه، حداقل در برابر من توانایی این کارو نداشت.. شاید بازم نمی
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تونست بقیه رو گول بزنه و خودش رو مثل قبال نشون بده.. اما من رو نه!.. منی که از بچگی می

تونستم حال تونست گول بزنه.. من خیلی راحت میارش بزرگ شدم نمیباهاش بودم و کن

  .درونش رو از چشماش بخونم

 : نگاه دوختم به نگاهش و گفتم

 نمی خواد خودت و ارسالن قبلی نشون بدی _

 : گنگ نگاهم کرد که گفتم

 ! شنوم.. پس خودت و سیاه کنخونم، از زبونت نمیمن حال و هوات و از چشمات می_

 : شخندی زد و گفتنی

 ره یادم رفته بود تو هنوزم همون پانیذِ شر و شیطون و تخسی که تمام من و از بَ_

 : گوشهء لبم کج شد و گفتم

 از دست دادن پاهام دلیل نمیشه برادرم و از یاد ببرم _

رفت و سرم رو به سینهَ ش چسبوند و من دیدم سیبک گلوش رو که تند تند پایین باال می

  .بغض توی گلوش داشت که به سختی جلوی شکستنش رو گرفته بود نشون از

 : وار گفتمانگشتم رو گذاشتم روی گلوش و زمزمه

خواد بغضت و ببینم.. دیدن چشمای سرخت و فرو دادن پشت سرهم آب هیچ وقت دلم نمی_

 دهنت قلبم و به درد میاره 

 : صدای بم شده از شدت بغضش توی گوشم پیچید

به درد بیاد.. تا شاید کمی، فقط کمی حال من و درک کنی، تا بفهمی دیدن رنگ و بذار قلبت _

زنه، چشمای بی فروغت که دیگه ی تو، گودی زیر چشمات که بدجوری تو ذوق میروی پریده
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های بلندت شنیده نمیشه چه به حال و برق سابق و نداره، لبایی که دیگه ازشون صدای خنده

 !کم درد منو بکشروز من میاره.. تو َم ی

 ! هاش هیچی نداشتم بگم.. هیچیدر مقابل برادرانه

 : مکردم که چطوری موضوع مهران رو بهش بگم که صداش از جا پروندداشتم به این فکر می

 بگو _

 : مبهوت گفتم

 ! چیو؟_

 خوای بگی و نمیتونی همون چیزی که فکرت و درگیر کرده.. همون چیزی که می_

 : با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم

 ! تو از کجا فهمیدی؟_

 : چشم نگاهم کرد لبخندی زد و از گوشه

 شناسم همونطور که تو من و از بَری.. منم تو رو مثل کف دستم می_

 : مکثی کردم و گفتم

 مورد مهرانِ موضوع در _

 مهران؟!.. چیزی شده؟.. حرفی زده بهت؟ _

 امروز اومده بود اینجا _

 خب؟ _

  .در به صدا در اومد و مامان با یه سینی غذا اومد داخل

 : سینی رو جلوی من گذاشت و گفت

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

28 
 

 غذای مورد عالقته عزیزم، نوش جونت _

 : و رو به ارسالن ادامه داد

 ارسالن خاله توَ م بیا شام _

 خورم، اگه میشه اله جان من با پانیذ میخ_

 باشه عزیزم.. االن برای تو َم میارم _

 ممنون خاله _

 : مامان بیرون رفت و ارسالن گفت

  ...گفتیمی_

 بذار مامان بیاد و بره، بعد _

  .رفت بیرون "نوش جونتون"مامان غذای ارسالنم آورد و بعد از گفتن 

 خب حاال میشه بگی؟ _

 : ن آب کنار سینیِ غذا نوشیدمکمی از لیوا

 مهران امروز اومد و آب پاکی رو روی دستم ریخت _

 ! یعنی چی آب پاکی رو روی دستت ریخت؟.. میشه واضح تر حرف بزنی؟_

 : نفسم رو با شدت بیرون دادم و گفتم

 جن زن فلفت میعنی امروز اومد گفت ازدواجمون به هم خورد.. واضح تر از این بگم؟.. اومد گ_

 ! خوامنمی

چشمام رو بستم تا اشکم سرازیر نشه.. من به خودم قول داده بود گریه نکنم، و روی قولمم 

  .میمونم
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 ! باورم نمیشه_

 : ی مبهوت ارسالنچشم باز کردم و نگاه دوختم به چهره

 شد منم اولش باورم نمی_

 ! مهران انقدر نامرد نیست که تو رو توی این حال تنها بذاره_

 !ی منیندهآب من پوزخندی بود به تمام باورهای دروغین خودم و خانوادم نسبت به مرد و جوا

 : ارسالن قاشقش رو توی بشقاب پرت کرد و بلند شد و عصبی به سمت در رفت

  .کُشمکُشمش.. من این پست فطرت و میمی_

 ! ...تونستمخواستم بلند شم و جلوش رو بگیرم که تازه به عمق فاجعه پی بردم، من نمی

 : ارسالن دستش رو روی دستگیره گذاشت و خواست در و باز کنه که سریع گفتم

  .ارسالن به جون خودم پات و از این در بیرون گذاشتی دیگه نه من نه تو_

 : کرد ی چشمامبرگشت سمتم و نگاه خشنش رو حواله

دونی اگه این عروسی به هم دونی اون عوضی با آینده َت چیکار کرده؟، میچرا؟.. هیچ می_

بازی  افته؟.. من اون بی شرف که با آبروی خواهرمبخوره آبروی عمو پارسا تو چه خطری می

  .کنمکرد و با دستای خودم زیر خاک می

  .آروم باش و بشینباشه.. بکشش، خفهَ ش کن، زیر خاکش کن.. اما فعال _

 : نفس عمیقی کشید و با اخمای درهم نشست

 خب نشستم.. چی شد مثال؟ _

 : نگاهش کردم و با لحن عصبی گفتم
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دونم می ارسالن شلوغش نکن.. بهت نگفتم که خون و خونریزی راه بندازی.. بهت گفتم چون_

 ال این ون میگه و من اصزنه و همه چیز و بی مقدمه به مامافردا حتما مامانِ مهران زنگ می

بابا  وخوام، تو از زبون من شنیدی و انقدر شوکه و عصبی شدی دیگه وای به حال مامان نمی

 مین زنگای هکه بخوان از زبون اونا بشنون!... صبح هرکاری کردم نتونستم به مامان بگم، بر

شون نبی های خو زدم به تو که بعد از تموم شدن کارت بیای اینجا.. چون تو همیشه راه حل

و م مثل تگفت میدی.. االنم بهت گفتم؛ تا کمکم کنی، تا یه راه حل نشونم بدی که وقتی بهشون

  .شوکه نشن

 : با لحن آروم تری ادامه دادم

 ! پس آروم باش و بشین، ببینیم باید چیکار کنیم_

  ...حال دونم.. هنگ کردم، آخه اون بی شرف چطور تونست تو رو تو ایندونم، نمینمی_

  .و بقیه حرفش رو خورد و نفسش رو بیرون داد

 : نگاهم پاهام رو نشونه گرفت و گفتم

  ...کنم.. ناراحت شدم، عصبی شدم، شوکه شدم، شکستم.. ولی اونم حق داشتانکار نمی_

ی مزه دادم و تمام دهنم تلخ شده بود از به زبون آوردنِ این حقیقتی کهحق رو به اون می

  .دادزهرمار می

 ! چـی؟!.. حق داشت؟_

ر ای در کاقهآره، حق داشت.. ما ازدواجمون عاشقانه نبود، عاشقانه که چه عرض کنم اصال عال_

  ...ای حق داشت یه زنِنبود.. و اون تو یه همچین رابطه

 : نذاشت ادامه بدم و عصبانی فریاد زد
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ای بهش تری که هیچ عالقهیچ پسری خواستگاری دخای در کار نبود.. هغلط کردی عالقه_

  .دهنداره نمیره، و هیچ دختری هم به پسری که حسی بهش نداشته باشه جواب مثبت نمی

 : طاقتم تموم شد و بلند تر از خودش داد زدم

 ! ــرا؟خوام.. چپس چرا ولم کرد؟!.. چرا اومد گفت این رابطه تمومِ و من دیگه تو رو نمی_

 ! ...وی صورتم بودی ارسالن رو جوابم نگاه خیره

  .شدن در با صدای بدی باز شد و مامان و پشت سرش بابا و عمو امید و خاله وارد اتاق

  .!د.. حاال چطوری بهشون بگم؟ترسیدم سرم اوماز چیزی که می

 : صدای مامان باعث شد از فکر بیام بیرون و نگاهش کنم

  .!رتر رفتتا کوچه اونو ۷زنید؟.. صداتون تا چی شده؟.. چرا داد می_

 : ارسالن کالفه پوفی کشید و گفت

  .آروم باش خاله.. توضیح میدیم_

  .!ه داد و بیداد بودنون همکردن و دنبال دلیل اهمه با چشمای منتظر نگاهمون می

 : با درموندگی نگاهی به ارسالن کردم و دستام رو به معنی تسلیم باال آوردم

  .!تونم .. خودت بگومن نمی_

  .نفس عمیقی کشید و سعی کرد آروم باشه

 : به مامان نگاه کرد و گفت

  .خاله مهرسا قول بده به اعصاب خودت مسلط باشی_

 : تکون داد و گفت "باشه"مامان سرش رو به معنی 

  .!بگو دیگه خاله.. جون به لبم کردی_
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نیذ و ن به پار زدسقضیه راجع به پانیذ و مهرانه.. امروز مهران اومده بود اینجا، ولی نه برای _

  .!عیادت

 : بابا با تعجب و نگرانی گفت

  .!پس برای چی اومده بود اگه برای سر زدن و عیادت نبوده؟_

 : فتارسالن عصبی گ

  .برای ریختن آب پاکی روی دستمون_

 : رسیدو باز هم صدای بابا که بلندتر از قبل به گوش می

 چـی؟.. درست حرف بزن ببینم چی میگی؟ _

 : ارسالن بازهم نگاه کالفهَ ش رو دوخت بهم که گفتم

 ی خودم بذارش به عهده_

 : سر پایین انداختم و نگاه دوختم به دستم

 ! مخوریم و تموده بود برای بهم زدن ازدواج.. گفت ما به درد هم نمیامروز مهران اوم_

  .وار تا دردش کم تر باشه و نفسم راحت تر باال بیادصریح گفتم و مسلسل

. ارسالن آب وای خاک بر سرم از حال رفت."گفت صدای جیغ مامان و بعد صدای خاله که می

  .توی گوشم پیچید "قند

ها ام و تنچشم چی نگفت.. انگار شوکه شده بود.. نگاه ماتش رو دوخت بهاما بابا ساکت بود، هی

  ."متاسفم"یه کلمه گفت 

 : مبهوت نگاهش کردم و لب زدم

  ...بابا_
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  .اما دیر شده بود و بابا به سرعت نور از جلوی چشمام ناپدید شد

  .!چرا بابا متاسف بود؟، این اتفاق ها که تقصیر اون نبود

  .تِ در بود و فکرم درگیر همون یه کلمههنوزم نگاهم ما

  .نفهمیدم ارسالن کِی و چطوری همه رو از اتاق بیرون کرد و ولو شد روی صندلی

 : با صداش نگاه از در گرفتم و برگشتم سمتش

تم که نجا بود اینم از این.. راستی یه تشکر درست و حسابی بهت بدهکارم، بدجایی گیر افتاده_

  .دادی

  .دونستم چطوری بهشون بگممنونم که کمکم کردی.. اگه نبودی نمیمن از تو م_

 : لبخند با نمکی زد و گفت

  .من که کاری نکردم.. همون اول خراب کردم.. خودت بهشون گفتی_

 .همین که کنارم بودی، خودش حمایت بود_

 .لبخندی زد.. اما به ثانیه نکشید اخماش توهم رفت

 : پرسیدممتعجب از این تغییر ناگهانیش 

 ! چی شد؟_

 : فکش منقبض شد و با لحن عصبی و خشنی گفت

ردن نابود ک هایی با اون نامرد دارم.. باید تاوان بازی با آبروی خواهرم ومن یه خورده حساب_

  .!آیندش و پس بده
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 ه هماین چشمای وحشی، این لحن خشن و تهدید کننده از ارسالنی که آزارش به یه مورچ

آورد و خودش رو توی ترسوند.. اگه بالیی سر مهران میبود.. و همین من رو میرسید بعید نمی

  .!کردم؟دردسر مینداخت من چیکار می

  .زنگ های خطر توی سرم به صدا در اومد

 : با تردید گفتم

 خوای بکنی؟ چه خورده حسابی باهاش داری؟.. چیکار می_

 : پوزخندی زد و گفت

ی ه چیزیربط داره.. فقط بهت گفتم که اگه یه وقت یه جایی اونش دیگه به خودم و خودش _

 ! شنیدی، از دستم شاکی نشی و نگی بهت نگفتم

 ! کنی، خب؟ارسالن تو هیچ کاری نمی_

کنم.. ییه منه عزیزم، اشتباه به عرضت رسوندن.. من حتما خورده حسابم و با اون عوضی تسو_

  .مسی باشکدونی که اصال خوشم نمیاد بدهکار می

  ...ارسالن به جـ_

 : پرید وسط حرفم و نذاشت ادامه بدم

 ! دونم و توقسم بدی من می_

 : خیره خیره نگاهش کردم که گفت

دونی وقتی هنوز مراسم عروسی تا فردا صبحم نگاهم کنی، حرفم همونیِ که گفتم.. می_

مشکلی داشته که نگرفتید از هم جدا بشید، چقدر حرف پشت سرمون درمیارن، که حتما دخترِ 
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عروسیش به هم خورده.. انقدر بی غیرت نشدم که یه نفر اینجوری با آبروی خواهرم بازی کنه و 

  .من بشینم نگاهش کنم

ها رم تنسرفت و من و با کلی فکر توی  "من برم پیش بابا اینا"بعدم بلند شد و با گفتن 

  .گذاشت

   

❊❊❊  

   

  .جو سنگینی بود

  .زدکس حرفی نمیهیچ

 امانممن روی اون صندلی چرخدار که حتی اسمشم نفرت انگیزه کنار بابا نشسته بودم و 

  .شسته بودنهای پر ترحمش روبه روم مهرانم با اون نگاه

 ه.. و چهی خوبی نداشت، همیشه سعی داشت من و با رفتارش بچزوناین زن از اولم با من میونه

حساب  ن بهته بودم و این یه پوئن مثبت برای اوفرصتی بهتر از االن که من روی ویلچر نشس

  .!میومد، که با نگاهش و رفتارش بیشتر از همیشه شکنجه َم بده و خوردم کنه

ده شو عصبی  های پر ترحم اون و پسرش که حاال برام از غریبه هم غریبه تر بود، کالفهزیر نگاه

  .دادمم فشار میهام رو با شدت به کف دستبودم و ناخن

 سوندنمونداد که عاقد اومد، اما این دفعه برای به هم ردای اف اف بلند شد و این نشون میص

  .نبود بلکه برای جداییمون اومده بود
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د.. ه بوعرق سردی روی پیشونیم نشست.. سردم بود و لرز خفیفی تمام بدنم رو در بر گرفت

 ! شد؟ن داشت منجمد میمدونم هوا سرد بود یا قلب نمی

 روی دست مشت شدم نشست و من چشم دوختم به نگاه نگران پسری که تو بدتریندستی 

  .هاش بودمشرایطم تنهام نذاشت و کنارم بود.. و من مدیون تمام برادرانه

   .های طالق رو همراه با خودکاری جلوم گذاشتماهان )برادر مهران( برگه

  .خودکار و برداشتم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم

  .تریدن رفز بازدم و قلبم فشرده شد.. امضا زدم و بغضم گرفت.. امضا زدم و چشمام تا مر امضا

 شد فشرده جوری و هام به کف دستم فشرده شد..ها انداختم باز هم ناخنخودکار و روی برگه

  .!بشه زخمی دستم کف داشت امکان هرلحظه که

ا خواست امضر به دست داشت و مینگاهم چرخید روی مهران که حاال اون به جای من خودکا

  .!بزنه و تموم کنه این رابطه رو

  .مکثی کرد و سر بلند کرد و زل زد توی چشمام

نابودیم رو..  ..خوای چیو ببینی؟کنی؟.. میچیه؟.. به چی نگاه می"خواستم فریاد بزنم می

ردم و اما سکوت ک "شدم...شکستنم رو.. خورد شدنم رو.. بی لیاقت من تازه داشتم عاشقت می

 ! ...ایـددیدمشون.. شـخیره شدم به چشمایی که شاید آخرین بار بود می

مکث  های رو به روش و بدوننگاه از نگاهم گرفت و سر پایین انداخت و چشم دوخت به برگه

 .امضا زد پاشون و همه چیز و تموم کرد

   

❊❊❊  

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

37 
 

 (فصل دوم)

  *ارسالن*

   

امان که متخصص قرار بود نوه دایی م ۶بود..  ۴:۳۰ه روم انداختم، نگاهی به ساعت دیواری رو ب

 .مغز و اعصاب با هزار منت بیاد دیدن پانیذ

هان فقط گیره انگار تو کل جانقدر از این آدمای پر ادعا بدم میاد، یارو جوری خودش رو می

 .خودش دکتره

ررسیش رو برداشتم و مشغول ب فاری گفته بودم برام بیارهغهایی که به خانم یکی از پرونده

 .شدم

 .از شرکت زدم بیرون و راه افتادم سمت خونه ۵:۳۰، ۵حدود ساعت 

 .ای گرفتم و آماده شدمدقیقه ۱۰سریع یه دوش 

 : لم زنگ خورد، مامان بودکردم که موبایداشتم در خونه رو قفل می

 جانم؟ _

 ارسالن کجایی پس؟ _

 مین دیگه اونجام  ۱۰تو راهم، _

 ! اینجا باش ۵:۳۰از دست تو.. خوبه گفتم _

 غر نزن دیگه مامانم.. نترس قبل از آقارضا میرسم _

ی وقت غر نزن، غر نزن.. پسره"گفت و لحظه ی آخر صداش رو شنیدم که با حرص می

  ."نشناس
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  .قطع کردم و راه افتادم

  .!کردچیکارم می علوم نبودافتم مگفتم تازه دارم از خونه راه میخوبه گفتم تو راهم، اگه می

   

در  ی باز شدنو بعد صدا "بیا تو خاله جون"گفت زنگ رو فشردم که صدای خاله مهرسا که می

  .به گوشم خورد

. د سمتم.دوی وهمین که پام رو تو خونه گذاشتم پانیا از روی تاب بزرگ توی حیاط پرید پایین 

  .بغلش کردم و بوسیدمش

ک کرد ی نازو بلند سالم کردم، همه جوابم رو دادن و مامان پشت چشمدر ورودی رو باز کردم 

 : و گفت

  .چه عجب!.. آقا تشریف آوردن_

  .فتمپانیا رو که تو بغلم بود، دوباره بوسیدمش و گذاشتمش پایین و به سمت مامان ر

 : دستم رو دور شونه َش حلقه کردم و موهاش رو بوسیدم

 خواستم بیام وگرنه زودتر میمامان به خدا کارم طول کشید، _

 : با اخم نگاهم کرد که گفتم

  .ببخشید خب.. نزن من و، بچه که زدن نداره_

 : خندید و مشت آرومی به شونه َم زد

  .هم کنیخواد حاال مثل خر شرک نگاخُبه، خُبه.. نمی_

  .!ر شرکی شرک یه چیزی، آخه خــمــامــان!.. باز گربه_

  .زیر خنده بابا و عمو پارسا زدن
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  .یذتاق پانود اببا خنده سری تکون دادم و بلند شدم رفتم طرف اتاقی که بعد از اون اتفاق شده 

  .آرومش رو شنیدم "بفرمایید"در زدم که صدای 

  .در و باز کردم و رفتم تو

  .نگاهش چرخید سمتم

 : با شیطنت گفتم

 چطوری تپل؟ _

 : با حرص نگاهم کرد

 ! خوبم خپل_

. منم ر بود.پُ، فقط تو تم از اینکه بهش بگی تپل فوق العاده بدش میاد.. انصافا تپل نبوددونسمی

  .گفتم تپلبرای اینکه حرصش رو دربیارم بهش می

   .با حرفش بلند زدم زیر خنده که پشت چشمی برام نازک کرد و روش رو برگردوند

  .!کنن؟ای بابا، امروز چرا همه برای ما پشت چشم نازک می

 : کنارش نشستم و دستش رو توی دستم گرفتم

 حال امروزت چطوره؟ _

 : پوزخندی زد و گفت

 ! ...مثل حال دیروزم_

خواستم با شوخی و خنده از روی لباش پاکش پوزخندش خار شد توی چشمم، ولی بازم می

ته ی خوشگلش رو گرفکنم.. هرچند غیرممکن بود.. اینروزا این پوزخنِد مسخره جای اون خنده

  .بود و شده بود جزوی از دکوراسیون صورتش
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 : با اخمی ساختگی گفتم

 ! کنی اون پوزخنِد مسخرهَ ت و یا خودم جمعش کنم براتهی هی دخترِ جمع می_

 جرئتش و داری؟ _

  .کال حاضر جوابی تو خون این دختر بود

 : سرم رو خاروندم و گفتم

 !میشه چرخ از روم رد ۱۸عمو پارسا با نه واال.. کافیه بهت بگم باالی چشمت ابروِ، _

داد بهم یم "خودت و سیاه کن"یا به اصطالح دیگه  "خر خودتی"و این بار با نگاهی که معنی 

 .ق نبودمفهموند اصال تو کارم موف

 .انگار واقعا دستم برای این دختر رو بود

 زدیکپس مسخره بازی رو گذاشتم کنار و دستش که توی دستم بود رو فشردم و کمی بهش ن

 : تر شدم

 د؟ ای برای دیدن یه دکترِ دیگه و شنیدن حرفایی که معلوم نیست خوب باشن یا بآماده_

 : آهی کشید و چشمای غمگینش رو دوخت به چشمام

ای هم مگه دارم؟.. فعال بابای من و بابای تو دست به یکی کردن تمام ی دیگهچاره_

 ! های مغز و اعصاب و بیارن باالی سرم، مامانامونم پشت سرشونمتخصص

 : با تحکم گفتم

ای نداری.. حتی اگه به قول تو بابای تو و بابای من و مامانامون بی خیال ی دیگهنه، هیچ چاره_

رت بشن، که نمیشن؛ یه درصدم فکر نکن من تو رو به حال خودت بذارم.. یادته که چی دوا دکت

کنم که تو دوباره روی پاهای خودت روز به عمرم مونده باشه کاری می ۱بهت گفتم، حتی اگه 
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خندم و شادم یعنی عین خیالمم نیست.. هر وقت تو رو وایسی.. فکر نکن همیشه به ظاهر می

دنیا روی سرم خراب میشه.. پس نه ما بی خیال درمانت میشیم، و نه تو حق بینم اینجوری می

 داری ناامید بشی.. افتاد؟ 

 : وقتی سکوتش رو دیدم دوباره گفتم

 ! اگه نیافتاد، بگو بندازمش_

 : با اخم نگاهم کرد و گفت

 ! یاریبخواد برای من قلدر بازی در خب حاال.. نمی_

  .پشت بندش ورود خاله مانع شد خواستم چیزی بگم که صدای در و

ند و بل رفت سمت پانیذ و پتوی روی پاهاش رو مرتب کرد "آقای دکتر اومد"خاله با گفتن 

 : گفت

 بفرمایید _

آقــای "خواست بزنم زیر خنده.. آخه این مردِک پر مدعا چیش به دلم می "آقای دکتر"از لفظ 

 ! خورد انصافا؟می "دکـتـر

  .اغ فیل افتاده اومد تو و بدون توجه به من رفت سمت پانیذجناب دکـتـِر از دم

قط فد و نفسم رو با حرص دادم بیرون و سالم کردم که حتی زحمت جواب دادنم به خودش ندا

 ! سرش رو تکون داد .. شیطون میگه...... استغفراهلل

  .دانیذ شی پاهای پکیفش رو گذاشت روی میز و یه سوزن از توش در آورد و مشغول معاینه

 : ی طوالنی کردی این معاینهساعت شروع به گفتن نتیجه ۱باالخره بعد 
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البته  هست، %۳واال با این چیزایی که من از پاهای ایشون دیدم احتمال خوب شدنش فقط _

  .درصد هم بستگی به عمل داره.. پزشک معالج قبلیشون کی بوده؟ %۳این 

 : ی پانیذ بود گفترنگ و رو رفته عمو پارسا همونطور که نگاهش به پاهای

 ! آقای سبحانی.. خیلی تعریفشون و کردن_

 : جناب دکتر پوزخندی زد و گفت

  .درصد %۳بود، نه  %۵۰اگه دکتر خوبی بود االن احتمال خوب شدن دختر شما باالی _

 : زد گفتعمو پارسا با صدایی که توش تعجب موج می

 ! چطور؟_

ی هساعت اول آسیب دیدگی تزریق بشه، قسمت آسیب دید ۷٢ یه آمپولی هست که اگر در_

ه، اگه ر نداشتل خبنخاع خود به خود ترمیم میشه.. اما دکتر تعریفِی شما انگار اصال از این آمپو

  .هم داشته به شما چیزی نگفته.. و حاال کار از کار گذشته

 جناب سر تا پا "کنیمفکر می راجع به عمل"ا گفتن بی مبهوت عمو پارسا رو دید بابا که قیافه

  .ادعا رو به بیرون راهنمایی کرد

ونم ابود، تازه  %۳ی پاهایی بود که احتمال خوب شدنشون برگشتم سمت پانیذ.. نگاهش خیره

 ! با عمل

هم پانیذ نیاز به تنهایی داشت، هم من دیگه تحمل این فضا رو نداشتم.. از اتاق اومدم بیرون و 

کرد.. ری به مامان سوار ماشین شدم و رفتم به جایی که عجیب آرومم میبعد از توضیح مختص

ساله بودم تا االن خیلی خاطره دارم ازش.. و تو تمام این  ۱۶ی جایی که از وقتی یه پسر بچه

 ! ...خاطرات یکی همیشه کنارم بود، یکی که االن نبودش بدجوری عذابم میده

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

43 
 

   

❊❊❊  

م فکر وپک عمیقی به قلیون دو سیب رو به روم زدم و مشغول حل کردن نبات توی چای شدم 

  .یذ اومده بودیم اینجارفت پیش آخرین باری که با پان

ی ی تویه قلپ از چاییم خوردم که حرف پانیذ بعد از اون همه مقدمه چینی باعث شد چا"

 : گلوم بپره و به سرفه بیافتم

  .مهران ازم خواستگاری کرد_

 : های سرخشبا تعجب سرم رو باال آوردم که نگاهم افتاد به گونه

.. ادی داره، یا یه عیب و ایرخوای درست و ادامه بدیکنی.. یا میحتما اینم مثل قبلیا رد می_

 نه؟ 

 : لبخندی زد و گفت

  .نه.. این به نظرم پسر خوبیه_

 : لبخندی پهن تر از لبخند اون روی لبام نقش بست و گفتم

 ! پس جواب خانوم مثبتـه_

 : با شیطنت گفت

  .ی داداش ارسالنم بلـهبا اجازه_

از  ون ترنکردم.. بلند خندیدم از خوشحالی خواهرم و شیطاین دفعه دیگه به لبخند اکتفا 

 : خودش ادامه دادم

 ! پس مبارکا باشه .. معلومه چشمت و گرفته ها شیطون_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

44 
 

 : رنگ نگاهش عوض شد و گفت

دونم میشه اسم این حس و گذاشت دوست دونم.. نمیگم حسی بهش ندارم.. اما نمینمی_

  "! داشتن یا نه

واب احساس و آبروی خواهرم بازی کرد.. و من این کارش رو بی جاون عوضی بدجوری با 

  .!نمیذارم

  .بسه بابا.. سنگم بود تا حاال آب شده بود_

  .!از فکر اومدم بیرون و نگاهم چرخید روی شخصی که این حرف رو زده بود.. شهاب

 : ـ ـوش گرفتمشغ-با تعجب بلند شدم و در آ

 ! مگه تو آلمان نبودی؟ تو؟.. تو کجا؟، اینجا کجا پسر؟.._

ایمون فتهخر هچرا، ولی دیگه از اونجا خسته شدم، دلم برای اینجا و دوستام و دورهمی های آ_

  .تنگ شده بود.. دیگه شاهرخ و ولش کردم و برگشتم

 : دعوتش کردم بشینه و گفتم

  خوب کاری کردی، واقعا جات بین بچه ها حسابی خالی بود.. شاهرخ چیکار میکنه؟_

 : لبخندی به حرفم زد و گفت

 . تو که بدوناونم اونجا مشغوله، هرکاریش کردم نیومد.. اون و ولش کن، پانیذ خانوم کوش؟._

 ! شداون اینورا پیدات نمی

 : ی دوست قدیمیم روی لبام نقش بسته بود، پاک شدلبخندی که از دیدن دوباره

 تصادف کرده _

 ! چـی؟!.. االن حالش چطوره؟_
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 : لخی که بی شباهت به پوزخند نبود روی لبام نشستلبخند ت

  ...خونه نشین شد_

 : صدای ناراحتش به گوشم خورد

 متاسفم داداش.. کاری از دست من برمیاد؟ _

 نه، ممنون .. فعال دکتر گفته باید عمل بشه _

 انشااهلل که هرچه زودتر سالمتیش و به دست میاره.. ناراحت نباش _

 نشااهلل.. دعا کن براش انشااهلل داداش، ا_

 : بلند شد گفت

  .حتما.. بازم اگه کمکی از من برمیومد مدیونی بهم نگی_

  .ی گفتم و از هم خداحافظی کردیم و رفت"ممنون"

  .چاییم رو یه نفس سرکشیدم و بلند شدم

 ! ...اینجا هم انگار بدون پانیذ آرامشی نداره

   

❊❊❊  

  *پانیذ*

   

 : فتمبا سوزش دستم نگاهم چرخید روی آنژیوکت سبز رنگ فرو رفته توی رگم، با ناله گ

 ! زم رگم پاره شدمامان فکر کنم با_

  .ستموی دمامان پرستار و خبر کرد و این دفعه نوبت آنژیوکت طوسی رنگ بود که فرو بره ت
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و  های آبی و صورتیها با رنگاز صبح تا حاال که برای عمل بستری شدم انواع و اقسام آنژیوکت

گم دن یا ردرمیوم تر بود توی دستم فرو رفته بود.. ولی هر دفعه یاسبز که یکی از یکی دردناک

  .شدپاره می

 کردم رواین دفعه دیگه پرستار آنژیوکت طوسی رنگ که حتی از نگاه کردن بهش وحشت می

  .آورده بود، تحمل درد این رو دیگه نداشتم

گزیدم، جوری شد و با شدت لبم رو میی آنژیوکتی بود که داشت وارد دستم مینگاهم خیره

  .دهنم احساس کردمکه طعم خون رو به خوبی توی 

 : پرستار بعد از اینکه کارش تموم شد رو به من گفت

ن دستت ببی ..عزیزم انقدر استرس نداشته باش.. از همین استرسِ که رگات اینجوری میشن_

خوای دیگه و، جای سالم توش نمونده.. یه عمل ساده که دیگه انقدر استرس نداره.. اگه نمی

  .!درد بکشی سعی کن آروم باشی

؟!.. تازه خوب شدنم بهش بستگی داره یه عمل ساده َس %۳عمل ساده؟!.. به نظر تو عملی که 

  .!رفتم، حق داشتم بترسم، نداشتم؟منی که برای اولین بار اتاق عمل می

  .چشمام رو بستم و سعی کردم ذهنم رو از عمل و اتاق عمل و... منحرف کنم

   

   .اتاق شدپرستار همراه با یه کاور لباس وارد 

 : کاور و به مامان داد و گفت

لباسش و با لباس داخل این کاور عوض کنید، وسایل اضافی مثل زیورآالت، کش مو، گیره و... _

  .بریمشدر بیارید، نیم ساعت دیگه برای عمل می
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  .!برنم برای عملمی ۴بود، یعنی ساعت  ۳:۳۰نگاهم چرخید روی ساعت 

  .و استرس تمام وجودم رو در بر گرفته بودضربان قلبم باال رفته بود 

یزی چنها مامان کمکم کرد لباسم رو با اون لباس آبی رنگ عوض کردم، و موهای بلندم که ت

ود بباس بود که تو اون تصادف سالم مونده بود رو توی کاله مخصوصی که توی کاور همون ل

 ۱ونموقع تا حاال اهم داده بود و از سالگیم ب ۱۴جمع کردم، و انگشتر عقیقی که بابام برای تولد 

  .می عمل بوددهبارم از انگشتم درش نیاورده بودم رو با بی میلی در آوردم.. و حاال دیگه آما

 م.. امال زددر به صدا در اومد و من با فکر اینکه اومدن برای عمل ببرنم یه دور سکته کام

  .خوشبختانه بابا و عمو و خاله وارد اتاق شدن

  .سالن کجاست؟پس ار

 سوالم رو به زبون آوردم که خاله لبش رو گزید و سر پایین انداخت، و عمو امید با من..من گفت

: 

  .کار داشت عموجون.. گفت ازت عذرخواهی کنیم_

  .!ارسالن نیومده بود؟!.. غیرممکنه

 ین روزیهمچ یعنی اگه بگم شاخ درآوردم از تعجب، دروغ نگفتم!.. امکان نداشت ارسالن تو یه

  .من و تنها بذاره

زو ین جکار داشت، نیومد!.. یعنی به خاطر کارش من و تو این وضعیت تنها گذاشته؟!.. ا

  .!محاالته

  .دیگه چیزی نگفتم و سر پایین انداختم و خیره شدم به دستام

  .دونستن ارسالن چقدر برام اهمیت داره و االن از نیومدنش تا چه حد ناراحت شدمهمه می
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 : دای بابا که سعی داشت بحث رو عوض کنه به گوشم خوردص

 کِی قرار برای عمل ببرنش؟ _

اگهانی ی ناخنم و سوزش نبا این حرف بابا دوباره استرس گرفتم و شروع کردم به کندن ریشه

 ! سترسم رو کم نکردای ناخنم بود هم دستم که از بلند شدن ریشه

 : تمامان به ساعت نگاه کرد و با تعجب گف

 ! دقیقه پیش باید میومدن ببرنش، ولی هنوز نیومدن ۱۰_

  .از اتاق بیرون رفت "برم ببینم چرا نیومدن؟"بابا با گفتن 

 رماشسمامان اومد کنارم نشست و دست یخ زده از شدت استرسم رو توی دستش گرفت که از 

 : تعجب کرد و با نگرانی گفت

 ! چرا انقدر یخی؟_

 : با صدایی پراسترس گفتم

  .!زنهقم میدونم قلبم داره تو حلیدونم.. فقط مدونم مامان، نمینمی_

 : ای زد و گفتلبخندِ دلگرم کننده

دونم اولین بارته داری میری اتاق عمل و همین باعث ترست شده، دونم استرس داری.. میمی_

  .زنهولی این استرِس بیش از حدت به خودت آسیب می

 : بود رو باال آورد و ادامه داد و دستی که بهش سرم وصل

.. )به کبودی های روی دستم که جای سرم بود اشاره کرد(! ببین دستت چه شکلی شده_

 ! دوست داری دوباره درد آنژیوکت و تحمل کنی؟
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تم، ی دسبغض کردم.. هم از شدت ترس و استرس، هم از یادآوردی درد فرو رفتن آنژیوکت تو

  .روز سخت در کنارمهم از نبودن ارسالن تو این 

کتفا ا "نه"شکنه، پس فقط به تکون دادن سرم به معنی مطمئن بودم اگه لب باز کنم بغضم می

  .کردم

 : ه ای روی موهام نشوندس-مامان که متوجه بغضم شده بود، بـ ـو

  .از هیچی نترس .. مطمئن باش دعای من همیشه پشتته_

  .آرومم آروم گرفتبا شنیدن این حرف مامان ناخداگاه قلِب نا

ا تعجب و ب بابا با عصبانیت وارد اتاق شد، عمو امید زودتر از همه متوجه اخمای درهمش شد

 : گفت

 چی شد پارسا؟ _

 : ا با حرص و صدایی که معلوم بود به سختی کنترلش کرده که باال نره گفتباب

  .تـر زده زیر همه چیز. جـنـاب دکـخواستی چی بشه!.هیچی.. می_

  .و با لحن خاصی گفت که نشون از شدت عصبانیتش داشت "جناب دکتر"

کر من فود، کرده بیعنی چی زده زیر همه چیز؟!.. انگار سوالی که فکر من رو به خودش مشغول 

و از روال تنها نه، بلکه فکر همه رو به خودش مشغول کرده بود.. چون مامان متعجب همین س

 : ی مارو شوکه کردبابا پرسید، و جواب بابا چیزی بود که همه

  .ریکا داشتنآم پروازِ جناب دکتر چند روز پیش_

  .ن ضرب گرفتو بعد از گفتن این حرف پوزخندی زد و عصبی با پاش روی زمی

 : عمو امید با خشم رو به خاله که انگار هنوز تو شوک بود گفت
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 ! رتهه شهر مگه!.. آمریکا برای یه زنگ بهش بزن، ببینیم چه خبره؟.. یعنی چی پرواز داشته_

 : خاله با سردرگمی گفت

 چطوری بهش زنگ بزنم؟ _

 : شد گفتای که هر لحظه بیشتر میعمو با کالفگی

ای ، برطوری بهش زنگ بزنم!.. موبایل و برای توی کیف گذاشتن اختراع نکردنیعنی چی چ_

 همین چیزا گذاشتن 

 میدونم باید با موبایل بهش زنگ بزنم.. ولی با کدوم شماره؟ _

 : عمو امید دیگه طاقت نیاورد و داد زد

 ! یعنی تو یه شماره از فامیلت نداری؟_

 ! دارماز خودش نه.. ولی یه شماره از خانومش _

 : عمو پـوفـی کشید و گفت

 ! خب به خانومش زنگ بزن_

دقیقه  ٢ی خانِم اون جناب دکترِ بی شخصیت، بی فرهنگ، بی... رو گرفت، بعد از خاله شماره

  .جواب داد

 : خاله گذاشتش روی اسپیکر و مشغول حرف زدن شد

 سالم مریم جون.. احوالت؟ _

 ورین؟، آقا امید؟، ارسالن خان؟ سالم عزیزم.. شکر خدا، خوبم.. شما چط_

همه خوبیم، خداروشکر.. مریم جون راستش برای این مزاحمت شدم که ببینم رضاخان _

 تشریف دارن؟ 
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 مراحمی عزیزم.. نه کتایون جون، چند روزی برای سمینار رفته آمریکا.. چطور؟ _

 هیچی، همینطوری.. خوب دیگه ببخشید مزاحم شدم، امری نیست؟ _

 داری.. نه عزیزم عرضی نیست.. سالم به آقا امید و پسر گلت برسون اختیار _

  .حتما عزیزم، شمام سالم به خانواده برسون_

 حتما، خداحافظ _

 خدانگهدار _

 : خاله تماس رو قطع کرد و با شرمندگی رو به بابا گفت

 شرمنده پارساخان _

 : بابا که حاال کمی آرومتر شده بود گفت

 ! . تقصیر شما نیست کهدشمنت کتی خانوم._

  .خاله دیگه چیزی نگفت و سرش رو پایین انداخت

  .!دونستم چون دکتر فامیلِ خودشِ و معرفش خودش بوده حاال شرمندهَ سمی

  .عمل که کال کنسل شد

درد  یوکت هاآنژ بابا پرستار و صدا زد تا بیاد سرم رو از دستم در بیاره، وای که چقدر سر این

  .آوریشون هرچی فحش بلد بودم نثار جنــاب دکتــر کردمکشیدم، با یاد

و  ک مامانه کمبعد از درآوردن سرم از دستم، بابا و عمو همراه با پرستار بیرون رفتن و من ب

راهیِ  شید،کخاله لباسم رو عوض کردم و بعد از انجام دادن یه سری کارا که بابا زحمتش رو 

  .خونه شدیم
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❊❊❊  

   .ها چرخید سمتشی نگاهصدای زنگ موبایل بابا بلند شد و همه

 : جواب داد "امید"بابا با گفتن 

 بله _

...... _ 

 ونه َم.. چطور؟ خ_

...... _ 

 : نگاهش روی من و مامان چرخید

 نه.. چیزی شده؟ _

...... _ 

 ! چــی؟_

 : این دفعه نگاهش روی من ثابت موند و نگران گفت

 باشه، باشه.. اومدم _

 : مامان هول کرده پرسید

 ! چی شده؟_

 : و باز هم نگاه بابا من رو نشونه گرفت و آروم گفت

  .رم تا جاییهیچی.. من باید ب_

  .فتادو اشاره ای به مامان کرد و رفت سمت اتاقشون، مامانم با نگرانی دنبالش راه ا

  .!ت؟من موندم و زنگ خطر های روشن شدم.. یعنی چی شده؟!.. عمو امید به بابا چی گف

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

53 
 

  .!صدای جیغ مامان باعث شد از جا بپرم و مبهوت برگردم سمت اتاقشون

انم با زد از اتاق خارج شد و مامچشمایی که نگرانی توشون موج می های درهم وبابا با اخم

  .چشمای اشکی تا دم در بدرقهَ ش کرد

  .جوشیددلم مثل سیر و سرکه می

  .!چرا هیچ کس به من هیچی نمیگه؟.. چـی شـده؟

  .صدای زنگ تلفن باعث شد از فکر بیرون بیام

ل ی خاله کتی سریع تماس رو وصشماره ویلچر و حرکت دادم به سمت میز تلفن و با دیدن

 : کردم که صدای خاله شوکم کرد

اره درم، سای وای مهرسا دیدی چی به سرم اومد.. دیدی خاک بر سر شدم.. وای پسرم.. تاج _

ز و ن رواز دستم میره.. دیدی یکی یدونه َم رو تخت بیمارستان افتاد.. کاش نبودم و ای

  ...دیدم.. وای ارسـلـانـمنمی

  .....ای تمام مغزم رو پر کردگوشی تلفن با صدای بدی از دستم افتاد و سوت کر کننده

  .با تکون شدیدی به خودم اومدم و نگاهم روی صورت خیس از اشک مامان ثابت موند

ان مارستدیدی خاک برسر شدم.. یکی یدونه َم رو تخت بی"صدای خاله هنوزم توی گوشم بود 

  ."افتاد.. وای ارسالنم

رفتن و من دنبال جوابی بودم بیمارستان، ارسالن، داره از دستم میره.. کلمات توی مغزم رژه می

های که آرومم کنه، که قانعم کنه برادرم خوبه و اتفاقی براش نیافتاده، که بگه خواب بودم و اخم

 های خاله همه و همه خوابی بیشدرهم و نگاه نگران بابا و چشمای گریون مامان و حرف

 ! ...نبوده
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صدای پر بغض مامان باعث شد برگردم سمتش و چشم بدوزم به چشمای سرخ شده از 

 : گریه َش

  .ارسالن خوب میشه.. اون قویِ از پسش برمیاد.. من مطمئنم_

  .اما حرف های مامانم قانعم نکرد

  .شدمدیدمش آروم نمیمن تا خودم نمی

 : ای گفتمبا صدای گرفته

  .من و ببرید پیشش_

  .ی حرفم مساوِی با ترکیدن بغضمدونستم ادامهدیگه نتونستم چیزی بگم.. می

  .مامان سکوت کرد و نگاهش خیره موند روی پاهام

شدم.. دیدمش تا آروم میدونستم حرکت دادنم با این وضعیت سخته، ولی من باید میمی

  .هرجوری که شده

د و ون داانگار موفق شدم.. مامان سری تکبا چشمام به مامان التماس کردم که قبول کنه، 

  .ی بابا رو گرفتشماره

  .ای که برای من چند قرن گذشت باالخره بابا جواب دادبعد از چند دقیقه

 : ت، تا بابا جواب داد سریع گفتمامان انقدر هول بود که حتی سالم یادش رف

 کجایی پارسا؟.. ارسالن چطوره؟ _

د دونم بابا چی گفت که مامان چشماش گرد شد و دستش رو روی دهنش گذاشت و بلند زنمی

  .زیر گریه
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دونم نفهمیدم چطوری خودم رو به مامان رسوندم و گوشی رو از دستش چنگ زدم، فقط می

  .یه لحظه ممکن بود ویلچر چپ بشه انقدر سریع رفته بودم طرفش که

 : گفتن بابا گوشی رو به گوشم چسبوندم و نگران گفتم "الو"با صدای 

 بابا چی شده؟.. ارسالن طوریش شده؟ _

 : بابا بعد از مکث کوتاهی گفت

  .نه عزیزم.. اون خوبه.. تو نگران نباش_

  .بابا من باید ببینمش، لطفا_

  .!انتونی بیای بیمارستیتت نمینمیشه عزیزم.. تو با این وضع_

 : گفتم ملتمس

  ...کنمبابا خواهش می_

 : نفسش رو کالفه بیرون داد و گفت

  .باشه، تا نیم ساعت دیگه میام دنبالت_

  .تماس که قطع شد نفهمیدم چطوری آماده شدم و چشم دوختم به ساعت تا بابا بیاد

   

❊❊❊  

   

  . همیشگیم بودمی صورت درب و داغون ناجیِمبهوت خیره

  .!کی این بال رو سرش آورده بود؟
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ده و گیر شدعوا کرده، تو خیابون با یکی در"صدای عمو برای هزارمین بار توی گوشم پیچید 

  ."این بال سرش اومده

ین اتونم صریح بگم این حرف عمو جزو عجیب ترین و غیر ممکن ترین حرفایی بود که تو می

  .چند وقته اخیر شنیده بودم

گرفتن زیر مشت و لگد، دیدن میارسالنی که متنفر بود از پسرایی که تو خیابون هرکی رو می

 واورهاش و ب حاال خودش دعوا کرده بود؟!.. چــرا؟!.. چی باعث شده بود پا بذاره روی عقاید

  .!نادیدشون بگیره؟

داد از این میکرد و نجاتم نکس حلش نمیاین بزرگ ترین مجهول توی ذهنم بود، که هیچ

  .کنهدونه و انکار میدونم از همون اول همه چیز رو میسردرگمی.. حتی بابا که می

نم ی ذهکاش ارسالن زودتر از این خوابِ لعنتی بیدار بشه و حل کنه این مجهول بزرگ تو

 ! ...رو

از  ی ضعیف ارسالن از فکر اومدم بیرون و نگاهم چرخید روی صورت جمع شدهبا صدای ناله

  .دردش

  .کردداد و از درد ناله میدستش رو روی پهلوش فشار می

چرا  ..ی باالی تختش رو فشردم و خیره شدم به دستش که روی پهلوش بودسریع دکمه

شمش یر چپهلوش رو فشار میده؟، مگه فقط یه دعوای ساده نبوده که حاصلش کبودی و ورمِ ز

 ! ...رتشِ!، نکنهی کبودی های صوی لبش و بقیهو شکاف گوشه

حتی از فکرشم وحشت کردم.. پرستار اومد و آرامبخشی بهش تزریق کرد و آروم شد و به خواب 

  .رفت
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  .دستی روی شونم نشست، برگشتم و نگاهم افتاد به عمو امید

 : نگاه غمگینش رو به ارسالن دوخت

 هنوز بیدار نشده؟ _

 : مسیر نگاهش و دنبال کردم و گفتم

 شد.. اما درد داشت پرستار بهش آرامبخش زد، دوباره خوابید چرا، بیدار _

  .ی اتاق نشستسری تکون داد و روی مبل گوشه

  .دونه چرا؟فشرد افتادم.. حتما عمو میدوباره یاد دست ارسالن که پهلوش رو می

 : آروم صداش کردم

 عمو؟ _

 : نگاه از سرامیک های کف اتاق گرفت

 جانم؟ _

 ه؟ ش شدن برای اینکه یه پسر به یه دختر تیکه انداخته با طرف دعوامگه نگفتین ارسال_

 چرا _

 : متعجب پرسیدم

ب آسی پس چرا وقتی بیدار شد دستش و گذاشت روی پهلوش و از درد نالید، انگار پهلوش_

 ! دیده و درد داره...؟

 : ی لبش رو به دندون گرفت و مضطرب نگاهم کرد و با من..من گفتعمو گوشه

 ! ....چیزه.. شاید هـ...همینطوری دستش و روی پـ..پهلوش گذاشتهچـ._
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 یدن حالتکنن، دیگه االن با دحتی اگه تا االن شک داشتم که دارن یه چیزی رو ازم پنهان می

  .!عمو مطمئن شدم

ق از اتا "گیرمبرم دو تا قهوه ب"هنوزم نگاه مشکوک و پر سوالم روی عمو بود که اون با گفتن 

  .نرفت بیرو

یدار بتونم از زیر زبون بابا و عمو حرف بکشم.. بهتر بود صبر کنم تا خود ارسالن دونستم نمیمی

 ! ...ز رو بهم بگه.. هرچندبشه و خودش همه چی

  .م شد و خوابم برددونم کِی چشمام گرانقدر فکر کردم که نمی

  .با خوردن نور شدیدی به صورتم از خواب بیدار شدم

 وشتم خواستم سرم رو بلند کنم که درد بدی توی گردنم پیچید، دستم رو روی گردنم گذا

  .مشغول ماساژ دادنش شدم

  .د گذاشتی گردنت درد گرفتهبه خاطر اینکه سرت و ب_

  .با شنیدن صداش با سرعت نور برگشتم سمتش که صدای ترق توروقِ گردنم بلند شد

 : وشم خوردی آرومش به گی از درد گفتم که این دفعه صدای خنده"آخ"

 ! خب آرومتر دختر، مگه مجبوری_

   .و بازهم صدای خندهَ ش گوشم رو نوازش کرد

 : با تعجب گفتم

 ! یدار شدی؟کِی ب_

 ای میشه دقیقه ۱۰حدود _

 حالت خوبه؟ _
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 خوبم عزیزم _

 : و نوازش کردی شست پشت دستم ردست روی دستم گذاشت و با نرمه

 الزم نبود از دیروز بیای اینجا و خودت و اذیت کنی _

 : داشتم دوست عجیب رو با اخم نگاهش کردم و چشمای مهربونش

 ! خونه افتاده رو تخت بیمارستان اونوقت من بشینم تویعنی چی الزم نبود؟!.. برادرم _

 : هاش رو هم عجیب دوست داشتمخندید و خنده

  .نی، گفتم اذیت میشی اینجاخواد دعوام کاوه، اخمش و.. حاال نمی_

اره دوب وچپ چپ نگاهش کردم که بلند زد زیر خنده، ولی به ثانیه نکشید اخماش توهم رفت 

  .دستش روی پهلوش نشست

 : نگران کمرم رو از پشتی ویلچر فاصله دادم و خم شدم سمتش

 ! چی شد؟_

 : تکون داد و گفت "هیچی"سری به معنی 

  .گیرهخندمم درد میجای چاقوِ دیگه.. می_

  .مات موندم

 چی گفت؟ 

 جای چی؟ 

 ! چـ..چـاقـو

 : با چشمای گرد شده گفتم

 ! جـای چـیـه؟_
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  ...جای چاقو دیگه، مگه_

  .قطع کرد و ترس تو نگاهش نشست حرفش رو

 : چشمای اونم گرد شد و گفت

 ! دونستی؟نکنه تو نمی_

 : وقتی سکوت و چشمای خیره شدم به پهلوش رو دید، بلندتر گفت

 دونستی؟ یی چاقو خوردنم و نمبا تو َم پانیذ.. تو قضیه_

 : دستش روی شونهَ م نشست و آروم تکونم داد

 دن؟ بابا اینا بهت نگفته بو_

  .اما باز هم سکوت جوابش بود

کنار  ی سفید رنگی که تا باالی پهلوش کشیده شده بود روناخداگاه دستم جلو رفت و ملحفه

ای کشیدم و دست روی دهنم زدم و با دیدن بانِد بزرگ بسته شده دور شکمش جیغ خفه

  .گذاشتم تا صدام پرستار رو به اتاق نکشونه

ی بعدی، و بعدی و بعدی.. اشکام از هم و پشت بندش قطرهقطره اشکی از چشمم چشکید 

نوزم گرفتن و من پا گذاشتم روی قولم و گریه کردم، بعد از اون اتفاق نحس که هسبقت می

ش که زیر اندینحسیش ولمون نکرده برای دومین بار گریه که نه، زار زدم.. زار زدم با دیدن ب

رام برادر هم ار چاقو خوردن کسی که از ببم برای اولین ی برادرم بود.. زار زدپهلوی شکافته شده

  .عزیزتر بود

 : وار توی گوشم پیچیددستش نوازشگونه روی موهام کشیده شد و صداش زمزمه

  ...هـیـش، آروم باش خواهری.. چیزی نشده که_
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 : مد زدد داپریدم وسط حرفش و نذاشتم ادامه بده و با صدایی که از شدت گریه دورگه شده بو

ی و چـیـزی نـشـده؟!.. هیچ میفهمی چی میگی؟.. تو چـاقـو خوردی!.. تو چاقو خورد_

 !کس به من حرفی نزدههیچ

 :در با صدای بدی باز شد و پرستار جفت پا پرید وسط بحثمون

 ...چه خبرتونه!.. اینجا بیمارستانِ!.. لطفا رعایت کنید.. شما_

و راشت.. پرید وسط حرفش و دستش ف پرستار و ندی حری شنیدن ادامهارسالن انگار حوصله

 :باال آورد و گفت "سکوت"به معنی 

 !چشم خانم.. دیگه تکرار نمیشه.. بفرمایید_

بانیت ا عصپرستار که اصال انتظار همچین لحن خشن و تندی رو نداشت، اول با تعجب و بعد ب

 .ی گفت و شرش رو کم کرد"ایــش"به ارسالن نگاه کرد و 

م دروغ هرو  "یه دعوای ساده"م مات اون باند بودم و تو فکر اینکه حتما عمو موضوعِ من هنوز

 ! ...گفته

 پانیذ _

  .نگاه از باند گرفتم و چشم دوختم به چشمای مهربون ارسالن

 : اخمی کرد و اشک روی گونه َم رو پاک کرد

 دوست داری ناراحتم کنی؟ _

 ! نه_

 پس گریه نکن _

 : شکام رو پاک کردملبخندِ تلخی زدم و ا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

62 
 

 کنم نمی_

 : خندید و گفت

 آفرین نی نی کوچولوی تپل _

 : حرصی نگاهش کردم و خواستم چیزی بگم که صدای متعجب عمو امید مانع شد

 کِی بیدار شدی؟ _

 : ارسالن نگاهی به ساعت انداخت و گفت

 نیم ساعتی میشه _

 : عمو سری تکون داد رو به من گفت

 خبر ندادی؟ پانیذ پس چرا بهم _

 : دلخور نگاهش کردم و گفتم

  .دونستم کجا رفتیننمی_

 : عمو متعجب از لحن دلخورم گفت

 چیزی شده؟ _

 : چیزی نگفتم که دقیق تر به صورتم نگاه کرد و دوباره گفت

 چرا چشمات قرمزه؟.. گریه کردی؟.. چی شده؟ _

 : ی کوتاه همه چیز رو گفتبه جای من ارسالن با یه جمله

 ! وضوع چاقو خوردنم و فهمیدم_

  .نگاه دلخورم هنوز روی عمو بود

 : نگاهش شرمنده شد و سر پایین انداخت
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خواستیم ناراحت بشی.. تو خودت االن وضعیت روحی و جسمیت خوب نیست.. خب..ما نمی_

  .خواستیم با شنیدن چاقو خوردن ارسالن بیشتر از این ناراحت و نگران بشینمی

ه ادام هیچ وجه قانعم نکرد، ولی چون بزرگ تر بود چیزی نگفتم و بحث روحرفای عمو به 

  .!دادی کل کل با بزرگ تر و نمیندادم.. تربیت خانوادگیم بهم اجازه

  .مطمئن بودم موضوع یه دعوای ساده نبوده

یح ترج وخواستم از عمو بپرسم این بال چطوری سر ارسالن اومد؟، ولی بازم بی خیال شدم 

  .خودِ ارسالن برام تعریف کنهدادم 

   

❊❊❊  

   

  .شد خوابیده بودساعتی می ٢عصر بود و ارسالن  ۶:۳۰ساعت 

احت می استرکتا  عمو هم بعد از کلی اصرار با مامان اینا که برای مالقات اومده بودن رفت خونه

  .کنه

ود ر سرم بزی و خونهخاله هم که بعد از شنیدن بالیی که سر ارسالن اومده بود از حال رفت و ت

  .و اصال حالش خوب نبود

  .مامان خواست بمونه ولی خودم اصرار کردم بره و من بمونم پیشش

  .ها خوابیده بودحوصله َم سر رفته بود، ارسالنم که به خاطر آرامبخش

  .گوشیم رو برداشتم و مشغول بازی با بازِی تیر اندازیِ مورد عالقه َم شدم
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نوبت اون  حاال ..دوربین تفنگ رو روی سر یکیشون زوم کردم و بـنـگ، مُرد، خب این از این

جات نرو  رش زوم کردم و اومدم شلیک کنم که صدای ارسالن یارویکی بود، دوربین رو روی س

 : داد

ه اشه داریض ببه به، مثال خانوم و گذاشتن مراقب من باشه.. اونوقت به جای اینکه مراقب مر_

 ! کنهبازی می

 : با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و گفتم

 تموم شد؟ _

 چی؟ _

 ! نطقت_

 : و گفت تازه منظورم رو فهمید.. خندید

  .رفمخواستم ادامه بدم پریدی وسط حنه هنوز، می_

 ! خیلـی پررویی بخـدا_

 : سرش رو به معنی تعظیم پایین آورد و دست روی سینه َش گذاشت

 ایم دست پرورده_

هم  هاش تووقتی نگاه حرصیم رو دید بلند زد زیر خنده، که دوباره زخمش درد گرفت و اخم

  .رفت

 : ختم و گفتمابرویی باال اندا

 ! حقته، تا تو باشی من و حرص ندی_

 : با مظلومیت ساختگی نگاهم کرد و گفت
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 دلت میاد من درد بکشم؟ _

  .ی اتاق حرکت دادمای به مثال مظلومیتش رفتم و ویلچر و به سمت یخچال گوشهچشم غره

  .ای از توش برداشتم و رفتم طرف تختآبمیوه

  .هفته ممنوع کرده بود ٢و تا دکتر، خوردن چیزی جز مایعات ر

  .نی رو داخل آبمیوه فرو کردم و به طرفش گرفتم

 : گرفت گفتهمونطور که آبمیوه رو از دستم می

 تو چیزی خوردی؟ _

 نه، گشنه َم نبود _

 : با اخم نگاهم کرد و لحنش جدیت به خود گرفت

ت چطوری گشنه َ خاله که گفت دیشب چیزی نخوردی، ظهرم که من ندیدم چیزی بخوری.._

 ! نشده؟

 ! خورمگشنه َم نشده دیگه، مگه دست منه؟.. هروقت گشنه َم شد یه چیزی می_

 : باال انداخت و گفت "نه"ابروهاش رو به معنی 

 نوچ، نمیشه _

  .خواست برگرده عقب که زخمش درد گرفت و چشماش رو از درد روی هم فشرد

 : نگران خم شدم سمتش و گفتم

 ؟ چی شد؟، خوبی_

تکون داد و به حالت قبلیش برگشت و نفسش رو که از شدت درد تو  "آره"سرش رو به معنی 

  .سینه َش حبس شده بود بیرون داد
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 : وقتی دردش کمی آروم شد گفتم

  .ن برات انجام بدمخواستی بکنی؟.. بگو تا مچیکار می_

 : با دستش به پشت سرش اشاره کرد و گفت

  .بزن بی زحمت زنگ باالی تخت و_

 : با نگرانی گفتم

 خوای؟.. درد داری؟ چرا؟.. چیزی می_

 : لبخندی به نگرانیم زد و گفت

 ! خوام، نه درد دارم.. تو زنگ و بزن، فوضولی بقیهَ ش و نکننه چیزی می_

  .زنگ باالی تخت رو فشردم و دست به سینه خیره شدم بهش

حالی ردی دربد حرف زده بود اومد، به سبعد از چند دقیقه همون پرستاری که ارسالن باهاش  

 : که نگاهش به دیوار بود با هزار ایش و اوش و قر و غمزه گفت

 امرتون؟ _

ار بود ی بدی نداشت ولی با این ادا عطفاراش بیشتر خنده دنگاهم روی صورتش چرخید.. چهره

 ! تا خوشگل

  .سرم رو انداختم پایین و ریز خندیدم

 : ارسالنم با چندتا سرفه به سختی جلوی خندش رو گرفت و گفت

  ...آوردن، اما امروزن موقع عصرونه میواال هر روز ای_

  .حرفش رو ادامه نداد و منتظر بهش نگاه کرد

 : پرستار با لحن بدی گفت
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 ! حاال با نخوردن یه عصرونه گشنه موندین؟_

  .با این حرفش خونم به جوش اومد.. بی شعور

 : با اخم خیره شدم تو صورتش و تهدید آمیز گفتم

خش بروایزر سوپ فکر کنم باید یه صحبتی درمورد رفتار پرستارها با نخیر، گشنه نموندیم.. اما_

 ! و رئیس بیمارستان داشته باشیم

 : رنگ از رخش پرید و با لکنت گفت

تون خوام، هـ..همین االن براکنید؟، من بابت حـ..حرفم عذر مـ..مینه، چـ..چرا بـ..بزرگش می_

  .عـ..عصرونه میارم

  .و به سرعت به طرف در رفت

 : ولی قبل از اینکه دستش به دستگیره برسه گفتم

  ...راستی_

 : برگشت طرفم و گفت

 بله _

 : پوزخندی زدم و حقش بود کمی چزوندن

  .!عـزیـزم بهتره کمی بیشتر مطالعه کنی تا مشکل لکنت زبونتم رفع بشه_

  .ی که گفتم از صدتا فحش بدتر بود"عزیزم"

  .ر و محکم پشت سرش بستکمی مکث کرد و بعد بیرون رفت و د

  .رخید سمتشو دست زدن ارسالن نگاهم چ با صدای خنده

 : هایی از خنده داشت گفتبه زور خندهَ ش رو خورد و با صدایی که هنوز رگه
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کلمه  ر یهایول، االن دیگه مطمئن شدم من و تو باهم یه نسبتی داریم دخی خاله.. یعنی د_

 ! نابودش کردی بدبخت و

 : گفتمخندیدم و 

قش ح "ختبدب"اختیار داری، هرکاری هم بکنم به پای تو نمیرسم.. در ضمن اون به قول تو _

  .بود

  .خندید و سری تکون داد، که صدای در بلند شد

  .ی گفتم که در باز شد و پرستاری سینی به دست وارد شد"بفرمایید"

  .ودبهمیشگی ایرانسل موبایلم مهلت نداد چهرش رو ببینم، طبق معمول یاِر  sms صدای

  .پرستار سینی رو روی میز گذاشت

ات مگوشی رو توی کیفم پرت کردم و برگشتم سمتش تا تشکر کنم که با دیدن قیافهَ ش 

  .موندم

 : مبهوت گفتم

 ! سـوگـل_

  .ی صورتم شدبا شنیدن اسمش از زبونم به سرعت برگشت سمتم و بهت زده خیره

 : مدیمبا صدای ارسالن به خودمون او

 ! شناسید؟شما همو می_

 : ها دیده بودمش گفتمی صورت سوگلی بودم که بعد از سالهمونطور که خیره

 ! ارسالن سوگله!.. همبازیمون!.. شمع، گل، پروانه_
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گفتم و امیدوار بودم ارسالن منظورم رو زده کلمات رو قاطی پاتی و پشت سر هم میهیجان

  .بفهمه

  .و انگار فهمید

 : برگشت سمت سوگل و با صدایی بلندتر از حد معمول گفت متعجب

 ! سوگلی خودتی؟.. رفیق نیمه راه!.. چقدر عوض شدی!.. چقدر بزرگ شدی_

ش صدا وسوگل با جیغی که کم از بنفش نداشت به سمتم اومد و خودش رو پرت کرد تو بغلم 

 : توی گوشم پیچید

 ! ...هامِینهایتیق شفیقمِ، دوست قدیمیمِ، یار پانیذ!.. باور کنم اینی که االن تو بغلمِ رف_

 : بعض کرده کرده تو گوشش زمزمه کردم

 ! ...هامدلم برات تنگ شده بود همبازیِ بچگی_

ی ی کوتاه یعنی اوج دلتنگیِ من برای موجود عزیزی که لحظه به لحظهو همین جمله

  .هام رو پر کرده بودبچگی

 : ـ ـوش هم دربیایمغ-با صدای ارسالن مجبور شدیم از آ

 ! هابسه بابا.. ماهم دلمون واسه سوگلی تنگ شده_

  .غلم دراومد و تازه متوجه وضعیتم شدسوگل از ب

 بلندی کشید و دستش رو روی دهنش گذاشت و از تعجب چشماش گرد شد و نگاهش "هین"

  .خیره موند روی پاهام

  .ستو شکرناباور اسمم رو زمزمه کرد و جلوی پاهام نشست و صدای گریه َش سکوت تلخ اتاق 
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لوم گم و با صدایی که به زور از ته دستم رو روی سرش گذاشتم و موهاش رو نوازش کرد

 : درمیومد گفتم

 گریه نکن سوگلم، گریه نکن خواهری.. چیزی نیست، اتفاِق دیگه، ممکنه برای هرکسی بیافته_

! 

  .و این اتفاق عجیب درد داشت واسه منی که میون این هرکس انتخابم کرده بود

  .تازه فهمیدم چرا ارسالن چاقو خوردنش رو گفت چیزی نشده

خت و س هر آدمی حاضر برای آروم کردن عزیزش حتی از دردناک ترین مسائل هم راحت بگذره

  .!ها هم آسون جلوه بدهترین اتفاق

   

❊❊❊  

   

ه صدا بای بشه و زنگ بوی اسپند مشامم رو پر کرد و من چشم دوختم به ساعت تا شاید معجزه

  .دربیاد

  .رفتمپس چرا نمیان؟!.. کاش خودم می

م بابا ه برگردخواستم دوباریروز به اصرار ارسالن اومدم خونه تا استراحت کنم، اما امروز که مید

ش کرده و هفته باالخره مرخص ۳و عمو نذاشتن و گفتن الزم نیست دیگه برم و دکتر بعد از 

  .خودش میاد

له ود و خابان تمامان و خاله از صبح افتادن به جون خونه.. چون تو این مدت که ارسالن بیمارس

  .خواستی ما بودن، خونه َشون یه گردگیریِ درست و حسابی میحالش بد بود خونه
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  .صدای زنگ باعث شد خاله از توی اتاق پرواز کنه به سمت اف اف

  .های خاله تا اینجا هم میومدصدای قربون صدقه

داخل  خوان بیانمی لبخندی زدم و ویلچر و حرکت دادم و کمی دور تر از در ایستادم، که هم

  .توی راهشون نباشم، هم به نوعی به استقبال ارسالن رفته باشم

اد ن بیباالخره بعد از گذشتن از روی خون گوسفند و گردوندن اسپند دور سرش اجازه داد

  .داخل

  .ده بورفتم جلوتر و با لبخند خیره شدم به قامتش که به خاطر جای چاقو کمی خمیده شد

 : اد، با مهربونی نگاهم کرد و لبخند کمرنگی به روش زدمچشمش بهم افت

  .خوش اومدی_

ماده ال آهلبخندی در جوابم زد و با کمک عمو امید و بابا روی تختی که از قبل براش توی 

  .شده بود نشست

 : گاهش رو درست کرد، رفتم کنارش و دستش رو توی دستم گرفتمبعد از اینکه خاله تکیه

 خوبی؟ _

 : و فشرد و گفتدستم ر

 خوبم عزیزدلم _

 خداروشکر _

  .خاله سینی به دست اومد سمتمون، کمی عقب رفتم تا بتونه پیش ارسالن بشینه

 : ارسالن با دیدن بشقاب حاویِ سوپ توی سینی با اعتراض گفت

 ! تونم غذا بخورم بازم ســوپی تمام فقط مایعات خوردم، حاالم که میهفته ٢مـامـان!.. _
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 : گرفت گفتدرحالی که قاشق پر شده از سوپ رو جلوی دهنش می خاله

 حاال این و بخور، غذاهم برات میارم _

 : ها گفتارسالن با تردید مثل بچه

 قول؟ _

 : خاله با خنده گفت

 ! قول_

مت سبه  وبه هر زوری بود خاله اون سوپ رو تا آخر به ارسالن خوروند و سینی رو برداشت 

  .آشپزخونه رفت

 : رسالن دستی روی شکمش کشید و با صدای بلندی گفتا

  .کنی، یهویی قرمه سبزی درست کنمامان حاال که داری زحمت میکشی و غذا درست می_

 : برگشتم سمتش و گفتم

 دونستی؟ ها.. میخیـلی پررویی_

 : خندید و چشمکی تحویلم داد

 ! نه واال.. خوب شد گفتی_

 : رسالن گفتناگهان بابا وارد شد و رو به ا

  ...ها مطابقت داشته ومثل اینکه اثر انگشت_

  .ی حرفش رو خوردنگاهش روی من چرخید و بقیه

 : ارسالن پوزخندی زد و گفت

 ! ...تاوان کارش و پس میده_
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 : آوردم با کالفگی گفتممن که از حرفاشون سر در نمی

 ! فهمیمزنید؟!.. درست بگید ماهم بچرا رمزی حرف می_

 : ن نگاهی بهم کرد و گفتارسال

 .چیزی نیست_

 : و بعد رو به بابا گفت

 عمو کِی باید بریم برای کاراش؟ _

 هر وقت تو حالت بهتر شد _

  .اخم خیره شد به دیوارارسالن دیگه چیزی نگفت و با 

کی  .."ها مطابقت داشت.. تاوان کارش و پس میدهاثر انگشت"رفت حرفاشون توی مغزم رژه می

  .!تاوان کارش رو پس میده؟!.. باید بفهمم

 هی دختره کجایی؟ _

 : برگشتم سمت ارسالن

 ! همینجا پسره_

 : ی کرد و گفت"نوچ"

کر به چی ف خورم.. زود، تند، سریع بگو ببینموار میمن اگه تو رو نشناسم به درد جرز الی دی_

 کردی؟ می

 : نیشخندی زدم و به تالفی حرفش گفتم

  .چیزی نیست_

 : ابرویی باال انداخت و خیره نگاهم کرد
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 که اینطور؟ _

 ! بله، همینطور_

  .ختمچپ چپ نگاهم کرد که لبخند پیروزی زدم و ابروهام رو تند تند باال پایین اندا

  .زنگ اف اف باعث شد برگردیم سمتش صدای

 : ارسالن با تعجب پرسید

 مامان مهمونه؟ _

 : رفت گفتخاله در حالی که به سمت اف اف می

 ! دونم، مهمونا که قراره فردا بیاننمی_

 : با چشمای ریز شده به تصویر فرد پشت در نگاه کرد و گفت

 ! این دختره چقدر شبیه سوگله_

 : تو بعد گوشی رو برداش

 بفرمایید _

...... _ 

 : با خوشحالی گفت

  .بیا تو سوگلم.. بیا تو خاله_

  .و بعد برای استقبال رفت دم در

  .سوگل اومد تو و بعد از احوال پرسی و روبوسی با خاله اومد سمت ما

 : دستش رو که به طرفم دراز شده بود فشردم و گفتم

 چطوری خانم پرستار؟ _
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 : خندید و گفت

 نم کتر خوبم خا_

 ! مونده خیلی هنوز!.. دکتـری تا کو اوووه_

 : لبخندی به حرفم زد و برگشت سمت ارسالن

 احوال شریف جناب مهندس؟ _

 : ارسالن یه تای ابروش رو باال داد و گفت

ل ی .. مثسوگ شکر خدا، خوب.. در ضمن تو این جمع سه نفری من ارسی َم، پانیذ پانیِ، تو َم_

 قدیما، افتاد؟ 

 : ل دستش رو به حالت احترام نظامی گذاشت کنار سرش و گفتسوگ

 بله قربان _

  .تازه متوجه شدم سوگل هنوز سر پا وایساده

 : به تبعیت از حرف ارسالن گفتم

 بشین سوگی، چرا ایستادی؟ _

 : نشست و با خنده به ارسالن نگاه کرد و گفت

 ! مگه ارسی خان حواس میذاره برای آدم؟_

  .ند خیره شد به سوگل و انگار تو یه دنیای دیگه بودارسالن با لبخ

 : آروم زمزمه کرد

  ...خیلی وقته کسی مخفف اسمم و صدا نکرده بود_

 : مکثی کرد و نگاهش حرف داشت انگار
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 ! درست از وقتی رفتی_

  .های سوگل رنگ گرفت و سرش رو پایین انداختبا این حرف ارسالن، گونه

 : برای اینکه جو و عوض کنم رو به سوگل گفتم

 چرا باهات نیومدن؟ خاله شمیم و عمو شهیاد چطورن؟.. _

 : نفس عمیقی کشید تا لرزش صداش رو پنهون کنه

 ! غوله مشخوبن، سالم دارن خدمتت.. مامان رفته بود بازار، باباهم که تا غروب تو ادار_

 ی نظامی رو داره؟ عمو هنوزم همون روحیه_

 : سوگل برگشت سمت ارسالن که این حرف رو زده بود

 ! لیس بازیِ آره، هنوزم عاشق اسلحه و پ_

  .ون لباس فرم افتادمای مهربون عمو شهیاد تو یاد چهره

ی جدی و خشنی دارن، عمو واقعا مهربون بود.. هم چهره َش، ها که چهرهبرعکس اکثِر پلیس

  .هم رفتارش

 : با لبخند گفتم

  .یادام اون لباس نظامی خیلی به عمو مخدایی_

  .سوگل در جوابم لبخندی زد

 : نی شربت اومد و لبخند پرمهری به سوگل زد و گفتمامان با سی

 خوش اومدی عزیزم _

  .سوگل به احترام مامان بلند شد و مشغول روبوسی شدن

 : ارسالن با شیطنت گفت
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 ! هاخاله ماهم هستیم_

ای روی پیشونیِ من و ارسالن گذاشت و رفت سه-ها بـ ـومامان خندید و بعد از تعارف شربت

  .مک خالهتوی آشپزخونه ک

 : تکون داد و گفت "تاسف"ی سوگل سری به نشونه

 ! خیلی حسـودی_

 : دستم رو توی هوا تکون دادم و گفتم

 ! کال حسـودی تو خونشه_

 : سوگل با شیطنت گفت

  .ی توِ دیگه، کاریش نمیشه کردپسرخاله_

 : ارسالن ابرویی باال انداخت و گفت

  .!خوردی؟، هستهَ ش و تف کن_

  .هش کردم که باعث شد جفتشون بزنن زیر خندهحرصی نگا

  .دآور صدای زنگ موبایل سوگل بلند شد و دستش رو توی کیفش فرو برد و گوشیش رو بیرون

 : نگاهی به صفحهَ ش انداخت و جواب داد

 جانم؟ _

 : ارسالن با ابروهای باال رفته نگاهش کرد

 ! اوهو جـانــم_

  .گذاشتمروی بینیم  "سکوت"دستم رو به معنی 
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الن انگار شخص پشت خط ازش پرسید کجایی؟، یا پیش کیایی؟، چون نگاهش روی من و ارس

 : چرخید و گفت

 حدس بزن پیش کیام؟ _

...... _ 

 نه، اشتباه گفتی _

...... _ 

 : با خنده گفت

  ...خیلی خب خیلی خب، نزن من و.. االن پیشِ_

 ! و حرفش رو ادامه نداد، عجب موجوِد خبیثیه

ای زد قهنی که پشت خط بود انگار خیلی عصبانی شده بود و نمیدونم چی گفت که سوگل قهاو

 : و در جوابش گفت

ی خودت رهاوال خودتی.. دوما عاشق حرص خوردناتم.. سوما انقدر عصبانی نشو، به فکر حنج_

من ، اهوشنیستی به فکر گوش من باش.. چهارما خسته نشی انقدر به مخت فشار میاری خانم ب

 ! پیش پانیذ و ارسالنم

  .طرف جیغی کشید که فکر کنم صداش رو مامان و خاله هم شنیدن

ه باره خودش رو تخلیه کرد دوب سوگل گوشی رو از گوشش فاصله داد و بعد که یارو حسابی

 : گوشش چسبوند و گفت

 ! هـوی، کرم کردی کثافت_

 ......_ 
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 ! یه نفس بکش بینش خواهر من_

 : با چشمای گرد شده گفتم

 ! سارگله؟_

 : تکون داد، که گفتم "آره"سرش رو به معنی 

 خب بگو بیاد اینجا _

  .م قبول کردسرش رو تکون داد و حرفم رو به سارگل منتقل کرد که اون

ت و کمی لیوان شربتش رو برداش "ساعت دیگه میاد ۱گفت تا "تماس رو قطع کرد و با گفتن 

  .ازش نوشید

 : با بدجنسی ابرویی باال انداختم و گفتم

 رفتمی نفس هی و شربت پارچ که سوگلی اون کو!.. خانوم کنیدمی میل کالسانه با چه اوه_

 ! باال؟

  .گل جیغی زد و محکم کوبید روی پامارسالن زد زیر خنده، سو

  .چیزی حس نکردم و همین باعث شد بغض میون گلوم لونه کنه

  *متنفرم از اون وقتایی که حال خوبم یهویی بد میشه*

  .کردمی سوگل بودم، کاش دردش رو حس میی جای ضربهخیره

 ! ...کـاش

  .غمگین سوگلدستی روی دستم نشست و سربلند کردم و چشم دوختم به چشمای 

 : آروم گفت

 خوام معذرت می_
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 : لبخند مصنوعی زدم و گفتم

 بیخی بابا، مهم نیست _

غضم رو بم و بود.. اما برای خراب نکردن این جوِ شاد با حضور دوست قدیمیم نادیده َش گرفت

 : قورت دادم و با حفظ لبخندی که از صدتا اشک بدتر بود روی لبام گفتم

  .نجاد، زنگ بزن به خاله و عمو و بگو کاراشون تموم شد بیان ایسارگل که داره میا_

 : داد هنوز از کاری که غیرارادی انجام داده ناراحتهای زد که نشون میلبخند کج و کوله

کال  شناسیش؟نه بابا، مزاحم نمیشیم.. من فقط اومدم به ارسالن سر بزنم، سارگلم که می_

 ! پایه َس

ای جبه  وبه شدت از این اخالق بدم میاد.. االنم دیگه حرف نزن  تعارفی شدی سوگل و من_

 ! پرحرفی به خاله زنگ بزن

ی خاله شمیم رو گرفت و بهش گفت پیش ماس و کم کم سارگلم به سری تکون داد شماره

مو دیگه پیونده و اونم بیاد اینجا، و قبل از قطع کردن تماس تاکید کرد که به عجمعمون می

  .و خودِ خاله بهش خبر بدهزنه زنگ نمی

 : ارسالن که حوصلهَ ش سر رفته بود، پوفی کشید و گفت

 ! ای بکنیمبیاید یه بازی_

 : سوگل با خنده گفت

 ! چه بازی ای ارسی کوشولو؟_

 : ارسالن چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 ! زنیم، تو َم برو عروسک بازیت و بکنمن و پانیذ پاسور می_
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به  حکمیت باال پایین کرد که باعث شد سوگل با عصبانیت نیشگون مو ابروهاش رو با شیطن

  .بازوش بگیره و دادش رو دربیاره

 : تخاله که از صدای داد ارسالن حسابی ترسیده بود، سریع اومد پیشمون و نگران گف

 زنی؟ چی شد؟.. چرا داد می_

 نگشتش رو به طرفها لباش رو آویزون کرد و اارسالن مسخره بازیش گل کرد و مثل بچه

 : سوگل گرفت و با بغضی ساختگی گفت

 ! ...مـامـان ایـن مـن و زد_

  .من و سوگل در یه لحظه ترکیدیم

چشم  خاله که هم از دستش عصبانی شده بود هم از طرفی از کاراش خندهَ ش گرفته بود،

 : ای بهش رفت و گفتغره

رمی شناسم، حتما یه کمن سوگل و میخدا بگم چیکارت نکنه پسر، سکته َم دادی.. در ضمن _

 ! ریختی که زدتت، پس حقته

 : ارسالن لب و لوچش رو جمع کرد و با چشمای گرد شده همراه با اعتراض گفت

اده مه نر و یدتم مـامـان!.. مثال من پسرتما!، حقمه!، وقعا مچکرم از طرفداریت!، کم مونده خو_

 ! مهمونم کنی

  .رفت تو آشپزخونه "میده که، گذاشته بهش بخندیمشفا ن"خاله خندید و با گفتن 

 : ارسالن سمت برگشتم بیاد در کاسه از بود مونده کم که با چشمایی

 ! مطمئنی این خاله بود که این حرف و زد؟_

 ! دونم واال.. خودمم هنگمنمی_
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 : خنده گفتسوگل با 

 ! چی گفت مگه خاله َم؟_

 : و به ارسالن اشاره کرد و ادامه داد

  .راست میگه دیگه.. شفا نمیده که، همینجوری گذاشته بهش بخندیم_

 درد این رو که گفت ارسالن چپ چپ نگاهش کرد و به قصد زدنش اومد بلند شه، که زخمش

   .گرفت

 : با غیض گفت

 ! ونم بلند شم، وگرنه زنده َت نمیذاشتمتبرو خداروشکر کن فعال نمی_

 : تونه هیچ کاری بکنه با تمسخر گفتسوگل که خیالش راحت شده بود ارسالن نمی

 ! اوهـو چه غلطا.. تـو مـن و زنده نمیذاشتی، مال این حرفا نیستی_

 : ارسالن پرحرص و تهدیدوار گفت

 ! ...سوگل نـذار بلندشمـا_

 : ضاع داره خطری میشه، اخمی کردم و گفتممن که دیدم وضعیت قرمزِ و او

ی ، یکبســه دیگه!.. شوخی شوخی جدی شد؟!.. مگه اومدین میدون جنگ!.. یکی این میگه_

 ! اون میگه

 ون وبحث رو تمومش کردن، ولی هنوزم نگاه های عصبی و پرحرص ارسالن و نگاه های شیط

  .پرتمسخر سوگل باهم در جدل بودن

یشن، هنوزم همون سوگل و ارسالنی َن که اگه یه روز باهم دعوا نکنن اینا هیچ وقت عوض نم

  .روزشون شب نمیشه
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ر و شدم، شاید هنوزم همون دختِر شمنم اگه اون اتفاق تلخ نبود شاید هیچ وقت عوض نمی

 ! ...شیطون و تخس بودم.. امـــا

  .!مهایی که فقط حسرت میشن و میشینن بیخ گلو"امــا"زندگی من پر شده از 

  .بابا و عمو امید اومدن تو

  .با دیدن سوگل چشماشون برقی زد و لبخند روی لباشون نشست

شون ره َسوگلم مثل ما بود براشون و حاال با دیدنش خیلی خوشحال شده بودن و این از چه

  .پیدا بود

بش وامی جسوگل بلند شد و به سمتشون رفت و با احترام احوال پرسی کرد، که اوناهم به گر

  .رو دادن

د ی من مواجه شی نثارش کرد، که با چشم غره"خودشیرین"ارسالن که هنوز آروم نشده بود 

  .و دیگه چیزی نگفت

 : سوگل سرجاش نشست که صدای بابا بلند شد

 خانواده چطورن دخترم؟ _

  .شد فهمید مخاطبش سوگلهبه راحتی می

 : ای زد و گفتسوگل لبخند خانومانه

  .دارن خدمتتونخوبن، سالم _

 شته داغه گذمامان و خاله با سینی چای اومدن و پیش بابا و عمو نشستن.. و بحث مرورخاطرات

  .شد
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 ز احوالعد ابنزدیکای عصر بود که زنگ در به صدا در اومد و سارگل و خاله شمیم وارد شدن.. 

  .پرسی با مامان اینا اومدن سمت ما

ون اباور بهم خیره شدن و چشمای مبهوتشنا دیدن وضعیتم ای که بدونه اون لحظهو خدا می

ار یر بزرنگ غم گرفت و خاله شمیم مادرانه در آغوشم گرفت و اشک ریخت، چقدر من شکستم 

 ! ...این درد

   

  .دخواستن شام بکشن، ولی عمو شهیاد هنوز نیومده بوبود و مامان اینا می ۱۰ساعت حدود 

 : از صحبت کوتاهی گفت خاله شمارهَ ش رو گرفت و بعد

  .تا نیم ساعت دیگه میرسه_

  .سر نیم ساعت صدای اف اف بلند شد

 : رفت گفتعمو امید بلند شد و در حالی که به سمت اف اف می

  .شهیاد همیشه آن تایم بوده_

  .در و باز کرد و رفت تو حیاط "بفرمایید"گوشی اف اف رو برداشت و با گفتن 

  .عمو شهیاد و پشت سرش عمو امید وارد شدن بعد از چند دقیقه اول

های کوچکی افتاده بود که ی چشماش چروکعمو شهیاد موهاش جو گندمی شده بود و گوشه

ی مهربونی که کردی.. ولی هنوزم همون چهرهاز دور مشخص نبود و برای دیدنش باید دقت می

  .از بچگی تو خاطرم بود رو داشت

  .ی خاله شوکه شدعمو هم با دیدنم به اندازه

 : لبخند غمگینش قلبم رو فشرد
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 خدا بدنده عمویی _

رین ام شی.. چقدر شنیدن این کلمه از زبون عمو شهیاد بر"عمویی"هنوزم همون لحن قدیم.. 

  .!بود

 : لبخندی زدم و گفتم

 ممنونم عمو _

  .و کنار بابا اینا نشست ای روی پیشونیم نشوندهس-عمو بـ ـو

یم.. و هارو خوردم کشیدن و صدامون کردن.. و دورهم یکی از خوشمزه ترین شاممامان اینا شا

  .!تنها دلیلش فقط و فقط دورهم بودنمون بود

دار ارِ دیبود که عزم رفتن کردیم.. ولی قبل از جدا شدن ازهم عمو شهیاد قر ۱ساعت حدود 

  .ی خودشون گذاشتدوباره رو تو خونه

   

❊❊❊  

روهشون گدید از وقتی ارسالن چاقو خورده بود، رفتارهای بابا و عمو امید و ارسالن و عضو ج

 !ه بود.. باید بفهمم چی شده؟عمو شهیاد خیلی مشکوک شد

 ! ی عمو شهیاد دعوتیم، بهترین فرصت برای سردرآوردن از کارشونهامشب که خونه

 .خسته شده بودم از خوابیدن، از شبی که اومدیم خونه تا االن فقط خوابیده بودم

ور جبم وبه خاطر اون چند روز موندن پیش ارسالن تو بیمارستان کمردرد بدی گرفته بودم 

  .بودم دائما تو حالت درازکش باشم

 : مامان رو صدا زدم که بعد از چند ثانیه اومد پیشم
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 جانم؟ _

 مامان میشه کمکم کنی بشینم؟ _

رد دستم رو گرفت و اون یکی دستشم پشت کمرم گذاشت و کمکم ک "آره عزیزم"با گفتن 

  .م چیدو پشت کمرگاهم رو داشتن ربشینم، بعدم متکاهایی که حکم تکیه

  .م نشوندای روی پیشونیهس-تشکری کردم که لبخند مهربونی زد و بـ ـو

  .!شدیمشد و از دست این مریضی راحت میای میکاش یه معجزه

  .بیشتر از خودم مامان و بابا دارن اذیت میشن

  .کنهبابا هر دفعه با دیدن وضعیتم چهرهَ ش گرفته میشه و غم توی چشماش بیداد می

پر  شماشچم که هم فشار روحی روشه هم فشار جسمی.. هم هربار با دیدنم تو این حال مامان

رین تاشک میشه و این نشون از ناراحتِی بیش از حدش داره، هم انجام دادن حتی کوچک 

  .کارام داره از پا درش میاره

  .!ـاحـهی زمانی افـتـضتونم بگم وضعیت زندگیمون تو این برههفقط می

   

  .بازی با پانیا بودم که صدای اف اف بلند شد مشغول

  .ردکی شخص پشت در نگاه مامان به سمت اف اف رفت و به چهره

زد.. گ میاخمی کرد و دوباره به آشپزخونه برگشت.. ولی یارو ول کن نبود و پشت سر هم زن

  .نداشتردقیقه که زنگ زد و کسی جواب نداد، دستش رو گذاشت روی زنگ و دیگه ب ۵بعد از 

 : اعصابم از صدای سرسام آور زنگ به هم ریخت و با صدای بلندی گفتم

 ! مامان، بیا ببین چه مرگشه که ول کن زنگ نیست_
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 : ی بابا رو گرفتمامان از آشپزخونه اومد بیرون و مضطرب تلفن رو برداشت و شماره

 الو، پارسا _

...... _ 

 : نگاهی به من کرد و گفت

  .در خونه همون یارو اومده_

 ! .. خوبه واال، همه خبر دارن اِال ما! زنهمامانم رمزی حرف می

 : ه مامان نگاهی به در انداخت و گفتدونم بابا چی گفت کنمی

  .!نه، دستش و گذاشته رو زنگ و برنمیداره_

...... _ 

 باشه، منتظرم _

 : گوشی رو که قطع کرد و با اخم گفتم

 کنید؟ چی و دارید از من پنهان می همون یارو یعنی کی مامان؟.._

 : یهو پانیا برگشت سمتم و با اون لحن پچگانهَ ش گفت

 شناسی؟( میسناسی؟ )عه!، آجی.. مگه تو اون آقاهه رو نعه!، آدی.. مده تو اون آداهه رو نمی_

  .!دونه، اونوقت من غریبهَ مبفرما، پانیا هم می

 : فتمبا مهربون ترین لحن ممکن تو اون لحظه گ

  .شناسم.. تو بگو تا بشناسمشنه عزیزم، نمی_

 : خواست ازش اجازه بگیرهنگاهی به مامان کرد و انگار می
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فت امانم دم!.. همون آداهه ته اونروز داستیم با مامان از خلید میومدیم جلومون و درفت دیده_

یومدیم خرید م از ا مامان)همون آقاهه که اونروز داشتیم ب! به تو هیچی ندم، آخه تو نباید بدونی

  (!جلومون و گرفت دیگه!.. مامانم گفت به تو هیچی نگم، آخه تو نباید بدونی

 ! من نباید بدونم؟!.. چرا؟

 ! اصال چی رو من نباید بدونم؟

 : ایش و گفتممای قهوههای درهم خیره شدم تو چشبا اخم

 ! پانیا آقاهه چه شکلی بود؟_

 : وبید و گفتکالفه دستاش رو روی پاهاش ک

  ...ای بابا.. همون بابای عمو مـ_

 : مامان پرید وسط حرفش و با اخم گفت

  .ساکت شو.. سریع میری تو اتاقت و تا نگفتم بیرون نمیای_

 : اهش کردپانیا مظلومانه نگ

 چال مامان؟.. مده چیتا تردم؟ )چرا مامان؟.. مگه چیکار کردم؟( _

  .میری تو اتاقت تا دیگه توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکنی_

 : پانیا برگشت سمتم و با اون چشمای مظلومش خیره شد توی چشمام و ملتمس گفت

 آدی... )آجی...( _

تونستم یو از تنبیهِ ش صرفه نظر کنه.. ولی من نم یعنی من وساطت کنم تا مامان ببخشتش

  .روی حرف مامان حرف بزنم

 : دستی روی موهای خرماییش کشیدم و گفتم
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 ! خوشگلم برو تو اتاقت، تا بعد بریم بستنی بخوریما_

اتاقش  ن راهیِ ی لرزووقتی از منم ناامید شد، دوباره نگاهی به مامان انداخت و ناراضی و با چونه

  .شد

 : برگشتم سمت مامان و گفتم

ه من اال دیگحدونستم؟!.. کی جلوتون و گرفته؟.. چرا نذاشتی پانیا بهم بگه؟.. چرا من نباید می_

 ! غریبه َم و نباید از چیزی سر دربیارم

ه، ی نگرانوقت مامان نگاه نگرانش رو به زمین دوخت و دستاش رو به هم گره کرد.. عادِت مامان

  .!رو پنهون کنه، یا از زیر جواب دادن شونه خالی کنه خواد چیزییا می

در  گفتِن بابا به گوشم خورد.. و بعد "مهرسا"صدای بسته شدن در حیاط و پشت بندش 

  .ورودی باز شد و قامت بابا تو چهارچوبِ در نمایان شد

 : مامان به سمتش دوید و نگران گفت

 چی شد؟، رفت؟ _

 : ون داد و گفتتک "آره"بابا سرش رو به معنی 

 ! فعال رفت.. ولی اینا بی خیال قضیه نمیشن_

 : عصبی از رمزی حرف زدنشون گفتم

 ! بابا میشه جوری بگید منم بفهمیم_

  .چیز مهمی نیست_

سوزوندن؟!.. چیز مهمی نیست و جلوی مامان و چیز مهمی نیست و داشتن زنگ و می_

 ! میگیرن؟
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 : یبش درآورد و گفتهای درهم گوشیش رو از جبابا با اخم

 ! گفتم که چیزی نیست_

  .و رفت بیرون

  .ای تحویلم داد و رفت سمت آشپزخونهبرگشتم سمت مامان که لبخند الکی

 ک، حرفایهای مشکوک، رفت و آمدهای مشکویاد رفتارهای مشکوک بابا اینا افتادم.. دائم تلفن

ن زونده بود و امروزم قصد سورمزی و مشکوک.. و حاال هم شخصی که جلوی مامان رو گرفت

 ! زنگِ خونه رو داشت

ر گفتن خاط شقیقه َم رو مالش دادم و نگرانیِ لونه کرده تو چشمای مامان، تنبیه پانیا به

 کردن از دونستن اِال من، دستپاچگی مامان از سوال من و شونه خالیموضوعی که انگار همه می

  .ودبو نگران و سردرگم کرده همه و همه من رهای درهِم بابا.. زیر جواب دادن بهش و اخم

   

   

  .بود که آماده شدیم و از خونه زدیم بیرون ۸ساعت حدودای 

  .ی عمو شهیادبه کمک بابا سوار ماشین شدم و راه افتادیم سمت خونه

 .باالخره بعد از کلی پشت ترافیک موندن رسیدیم

نش گرد بابا ویلچرم رو از صندوق عقب آورد و کمکم کرد از ماشین پیاده بشم.. دست دور

 .انداختم و به سختی خودم رو روی ویلچر کشیدم

 !هنوز بهش عادت نکرده بودم و کار کردن باهاش برام مشکل بود

  .همزمان با ما عمو امید اینا هم رسیدن
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ر به د باز شدن وبعد صدای تیکِ "بفرمایید"گفت نگ رو فشرد و صدای عمو شهیاد که میبابا ز

  .گوش رسید

  .بود های میوهوارد شدیم و چشمم افتاد به حیاطِ تقریبا بزرگی که پر از سبزیجات و درخت

  .داشت ی شدیدی به کاشتن سبزیجاتخاله از قدیم عالقه

و حاال  "مونهدر امان نمی ر بگیریم، حیاطش از دست مندای حیاطاگه خونه"گفت همیشه می

  .هم به حرفش عمل کرده بود

  .عمو شهیاد و خاله شمیم و سارگل و سوگل برای استقبال به حیاط اومده بودن

  .بعد از احوال پرسی و استقبالِ گرمشون وارد ساختمان اصلی شدیم

  .ی خاله داشتی فوق العادهقهداخل خونه هم نمای زیبایی داشت و این نشون از سلی

بای رو س زیویلچرم رو کنار مبلی که ارسالن نشسته بود، ثابت کردم و مشغول تماشای قاب عک

  .به روم شدم

  .بعد چند دقیقه سوگل و سارگلم اومدن پیشمون و مشغول گپ زدن شدیم

   

❊❊❊  

   

  *ارسالن*

   

زدیم، که عمو ها حرف میاین رشته ر برایهای تحصیلی و پیدا شدن کاداشتیم درمورد رشته

   .پارسا صدام کرد
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 : از جام بلند شدم و به سمت جایی که بابا اینا نشسته بودن رفتم

 بله عمو _

 : نگاهی به پهلوم انداخت و گفت

 تونی ذغال بچرخونی؟ می_

تونستم نمیگذشت و کار کردن برام آسون تر شده بود، فقط ماهی از چاقو خوردنم می ۱تقریبا 

  .چیزای سنگین بلند کنم

داشتم رمیدرحالی که ذغال گردون رو از توی سینی قلیونی که عمو شهیاد آماده کرده بود ب

 : گفتم

 تونم آره عمو، می_

  .و ذغال به دست به طرف حیاط رفتم

  .ذغال ها که قشنگ سرخ شد برگشتم داخل

  .که گوشیم زنگ خوردداشتم از توی ذغال گردون توی منقل میذاشتمشون 

  .صداش از طرف سوگل اینا میومد

 : پانیذ از روی میز برش داشت و گفت

 ! ارسالن موبایلت_

 کیه؟ _

 : نگاهی به صفحهَ ش انداخت و گفت

 شمارهَ س _

 : کردم مزاحِم گفتمدرحالی که اصال حواسم به اون یارو نبود و فکر می
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 ولش کن _

  .ولی بالفاصله دوباره زنگ خورد بعد از چند ثانیه صداش قطع شد،

 : پانیذ دوباره نگاهی به صفحه انداخت و گفت

  .همونه.. حتما یکی کار واجبی داره باهات_

 : بی خیال گفتم

  .جواب بده_

  .گفتم جواب بدهوقت به پانیذ نمیدادم و هیچکاش خودم جواب میو ای

 : زدشنیدم که داشت با فردِ پشت خط حرف میمیصدای پانیذ رو سمت ذغال ها، ولی برگشتم

  .بفرمایید_

...... _ 

 خواهرشون هستم.. شما؟ _

...... _ 

  .صداتون آشناست، ولی شرمنده به جا نیاوردم_

 ! یعنی کیه؟!، نکنه!، وای نـه

 : رفتم، که صدای دادِ عصبانیش متوقفم کردبلند شدم و به سمتش 

وتا دی من با پسرتون قطع شد، بین شما به چه حقی به ارسالن زنگ زدید؟!.. وقتی رابطه_

  .حترممقای خانواده یه دیوارِ بلند کشیده شد.. شما حق نداشتید به برادر من زنگ بزنید آ

  .!هران بودمر ترسیدم سرم اومد.. پدوای وای وای از همون چیزی که می
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ن رو مصال پا تند کردم به سمتش و سعی کردم گوشی رو از دستش در بیارم، ولی اون انگار ا

  .دیدنمی

ز و بیش اون ربا شنیدن صدای پدر مهران تمام خاطراِت تلخ اونروزا یادش اومده بود و همین ا

   .حد عصبانی کرده بود

اید اون باشه و با بی خیالیِ دم فکر نکردم شدرص ۱کردم که چرا حتی و من خودم رو لعنت می

 ! تمام گفتم پانیذ جواب بده

  .جوری نمیذاشت گوشی رو ازش بگیرمهیچ

خواست تمام داد.. انگار میزد و حتی فرصت حرف زدن به آقای عمادی نمیبا عصبانیت داد می

 چی بهش آقای عمادی دونم یهو چی شد واون لحظاِت تلخ رو با داد زدن تالفی کنه!.. ولی نمی

  .گفت که صداش تو گلو خفه شد و نگاهش ماتِ صورتم موند

 : ناباور لب زد

 ! کنمباور نمی_

ری با چشمای سرخش خیره شده بود توی چشمام.. تو چشماش عصبانیت، خشم، بهت و دلخو

  .!همیدهزد و بهم میفهموند همه چیز رو فموج می

 : ت کرد تو سینه َم و فریاد زدعصبانیتش به اوج رسید.. گوشی رو پر

کنم کسی که همرازم بود و هیچی از هم مخفی نداشتیم از کسی که کنم!.. باور نمیباور نمی_

 ! اقـو خورده و از من مخفـی کردهچ من و زیر پاش گذاشت و رد شد

 : و رو به بقیه گفت

 ! دونستید، من این وسط غریبه بودم؟همه َتون می_
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 : یره تو چشمام فریاد زدبرگشت سمت من و خ

 ! آره ارسالن؟!، من غریبه بودم؟_

روند و ر گذمنتظر جواِب من نشد و با چشمایی که تا مرزِ باریدن رفته بود صورتم رو از نظ

 : صداش تحلیل رفت و قلبم تیر کشید

 ! ازت انتظار نداشتم!.. اصال ازت انتظار نداشتم_

 .نشست و به سمت در حرکت کردپوزخندی زد و دستاش روی تایرهای ویلچر 

تونست شد هیچی جز هوای آزاد نمیدونستم به هوای آزاد نیاز داره.. وقتی عصبانی میمی

 .آرومش کنه

 ی در مانعش می شد.. ولی انگار اصال براش مهم نبود که ممکنهتونست از در رد بشه، لبهنمی

 .دادبیافته.. با تمام قوا ویلچر رو به جلو حرکت می

ی در رفت و تعادل ویلچر بهم خورد و به عقب ها چرخِ جلوی ویلچر روی لبهتو همین کشمکش

 .برگشت

های ویلچر توی ی آخر دستهدونم لحظهنفهمیدم چطوری خودم رو بهش رسوندم.. فقط می

 .!دستام بود

  .زدقلبم به شدت می

م رو ینه َافتادن پانیذ توی سویلچر رو به حالت قبلش برگردوندم و نفسِ حبس شده از ترس 

 .آزاد کردم

و بدون هیچ حرفی، ویلچر رو به سمت حیاط بردم و کنار درخت توت گذاشتمش و روی تنه 

 .درخت قطع شدهی کنارش نشستم
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کشید و دستاش رو مشت کرده بود تا نگاهش خیره به دوردست ها بود و نفسای عمیق می

 .ینملرزشش رو منی که کنارش نشسته بودم نب

 که بشه، حاال درصد تصمیم داشتم رضایت بدم تا قضیه بدون فهمیدنِ پانیذ تموم ۱اگه تا حاال 

 ! کنم که تاوان تمام کاراش رو پس بدهفهمید دیگه محال ممکنه ازش بگذرم.. کاری می

   

 

 

❊❊❊  

 (فصل سوم)

  

  "سال بعد ۱"

  *پانیذ*

   

م با یدار شدبتی و فرداش وق دیگه از پانیِذ قبلی هیچی باقی نمونده بود.. انگار یه شب خوابیدم

  .یه آدم دیگه عوض شده بودم

دنیا  ر از کلدونستم، انگابا همه قهر بودم، مامان، بابا، سوگل، حتی ارسالن؛ دلیل قهرم هم نمی

  .دلخور بودم.. شده بودم یه دختِر کم حرف و گوشه گیر

ا بکرد، دیگه م نمینسبت به همه چیز بی تفاوت شده بودم، خنثی، دیگه چیزی شگفت زده َ 

  .شدم، دیگه حتی لبخندم با لبام قهر کرده بودهیچی خوشحال یا ناراحت نمی
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  .!پانیذِ شیطون و تخس رفته بود و به جاش پانیِذ بی حس و سرد اومده بود

   

ن د.. و مش بونگاهم ثابت موند روی تنها منبع آرامشم تو این روزا که سرگرمِ بازی با عروسک

  .ه گاِز تپل از اون لپای صورتیش خواستعجیب دلم ی

 : آروم صداش کردم

 پانیا _

  .دست از نوازش موهای عروسکش برداشت و نگاهم کرد

  .دستام رو باز کردم که خودش فهمید االن بیشتر از هر چیزی بهش احتیاج دارم

ای ی پاهعروسکش رو روی زمین گذاشت و به سمتم دوید.. و من با هر قدمش قربون صدقه

  .تپلش رفتم

ش و قدم مونده بود به تختم برسه که طاقت نیاوردم و دست انداختم زیر کتفا ٢هنوز 

  .کشیدمش تو بغلم و محکم به خودم فشردمش

 ! دادی بهشت میـ ـوش این خواهر کوچولو مزهغ-و انگار آ

یون بود مای که اینجوری خودش رو تو آغوشم پنهون کرده بود، تنها نقطه نوری این فسقلی

  .تاریکی قلبم

   

❊❊❊  

   

  *ارسالن*
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  .!سر به دیوار بکوبم هخواستم از دست این دختردیگه می

  .!هایی که بهش گفته بودم بکشه بی عیب و ایراد باشهیعنی امکان نداشت یکی از نقشه

داره!.. تا نفایده  ..های رو به روم چرخیدچنگی به موهام زدم و کالفه نگاهم دوباره روی برگه

 ! ...حاال چندین بار تذکر داده بودم ، ولی بازم

  .!زدمباید جدی تر از تذکر دادن با این خانوم حرف می 

  .تلفن رو برداشتم و منشی رو گرفتم

  .طبق معمول اشغال بود

   .عصبی بلند شدم و به سمت در رفتم

 ! دیگه شورش رو درآوردن

و  ذاشترف زدن بود، با دیدن من تلفن رو روی میز گخانوم غفاری که مثل همیشه درحال ح

  .بلند شد

 : با صدای بلندی گفتم

 خانوم کیانی کجان؟ _

 : زد، گفتای که شک نداشتم به سرخی میترسیده از صدای بلندم و چهره

 پیش خانم افشار _

  .رفتم به طرف اتاق افشار

خواست چیزی مواجه شدم که دلم میای به در زدم و بعد از چند ثانیه وارد شدم و با ضربه

 ! دستم رو ببرم باال و محکم بکوبم تو سرم
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  .تا لیوان شربتم کنارشون ٢افشار و کیانی بی خیال درحال جدول حل کردن بودن و 

قت ویه  خوبه دیگه، از منی که رئیسم وضعیتشون بهتره!، شربتم سفارش دادن که زیر کولر

  .!گرما اذیتشون نکنه

 : م رو چند بار به هم کوبیدم و غریدممحکم دستا

  .خوشم باشه، نه واقعا خوشم باشه.. کارمند استخدام کردم واسه َم جدول حل کنه_

 : افشار بلند شد و با صدای ضعیفی گفت

  ...آقای امیری بخدا_

 : نذاشتم ادامه بده و بلند گفتم

 ! خانوما سریـع اتاق من_

 : فتمود گبا همون عصبانیتی که کامال تو صدام مشهود غفاری هنوزم سر پا ایستاده بود.. ب

 ! شمام با خانوما تشریف میارین اتاق بنده_

  .تاشون با سرای پایین افتاده اومدن داخل ۳وارد اتاق شدم و بعد از چند ثانیه 

  .با چندتا نفس عمیق سعی کردم آروم باشم

عی که س دستام رو پشت سرم قفل کردم و همونطور که جلوشون قدمرو می رفتم، با لحنی

 : کردم آرومتر باشه گفتم

 انصافا شما حقتون اخراج نیست؟ _

 : کیانی با پرروییِ تمام گفت

 ! نه، اخراج چرا؟!.. تازه باید بهمون تشویقی هم بدین_

 : تیز نگاهش کردم و گفتم
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 ! به شما که حتما تشویقی میدم_

  .لحنم ترس مهمون چشماش کرد

 : دم و گفتمنگاهم رو بین غفاری و افشار چرخون

 خودتون بگید با شما چیکار کنم؟ _

 : نگاهم ثابت موند روی غفاری و گفتم

 ! شما که هروقت کارت دارم، تلفن اشغالِ_

 : برگشتم سمت افشار و گفتم

 ! کنیدشما هم که تو ساعت کاری برای من جدول حل می_

 : غفاری با شرمندگی سر پایین انداخت و گفت

 گفتم لش خوب نبود، داشتم به برادرم جای داروهاش و میآقای مهندس مامانم حا_

 : افشارم حق به جانب گفت

  .ی کارام و انجام داده بودم، بعد رفتم سراغ جدول حل کردنمنم همه_

   .لحن حق به جانبش بیش از پیش عصبانیم کرد

 : اخم کرده خیره شدم تو چشماش و گفتم

ل حدول کاری حق انجامِ کارهای متفرقه مثل ج انجام داده باشید خانم.. دیگه تو ساعت_

 ! کردن رو ندارید.. مفهومه؟

 : چشماش رو از نگاهم دزدید و سر پایین انداخت و با صدای ضعیفی گفت

 بله _
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 تونیدمی ی آخرتون بود همچین مواردی ازتون دیدم، با شمام هستم خانم غفاری..خوبه.. دفعه_

  .برید

 : فتاد که گفتمکیانی هم پشت سرشون راه ا

  .هت تشویقی بدمخواستی؟، وایسا بشما کجا؟.. مگه تشویقی نمی_

  .برگشت و خیلی ریلکس، جوری که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده نگاهم کرد

 ! این دختر دیگه رو دست هرچی پررِو بلند شده بود

 کردین؟ شما به چه حقی تو ساعت کاری جدول حل می_

ودیم بنشسته  بعد افشار( پرسیدین.. جفتمون کارامون و انجام داده بودیماین و که از نازنینم )_

 ! پای جدول حل کردن

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 ! بله، انجام دادید.. ولی چه انجام دادنی؟_

 : سوالی نگاهم کرد و گفت

 یعنی چی چه انجام دادنی؟ _

 : شاهکاراش رو از روی میز برداشتم و گرفتم جلوش

شد ای نداشتن، و میال کارای خانم افشار غیر از چندتا اشکال جزئی مشکل دیگهوا_

م، تون خانجیب بخشیدشون!.. اما شما با این شاهکاراتون کال جزئی و کلی و همه رو گذاشتید تو

 ! اونوقت انتظار جایزه و تشویقی هم دارید

 : های توی دستم کردم و گفتمو اشاره ای به برگه

 ! راشون دارید؟چه جوابی ب_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

102 
 

 : نگاهش رو دوخت به انگشت های دستش و گفت

رم ی کاآقای مهندس راستش دیشب نتونستم درست بخوابم، و امروز همه َش کسل بودم و رو_

  ...تمرکز نداشتم

 : عصبی کوبیدم روی میز و گفتم

حاال  اخوام.. تخانم محترم خوابِ شما به من هیچ ربطی نداره!.. من از شما کارِ خوب می_

همچین  ی دیگهچندین سری اشتباه کردین و بهتون تذکر دادم.. این آخرین اخطارِ خانم، دفعه

  .ریدبتونید چیزی ازتون ببینم، به هر دلیل موجه و غیرمجهی اخراجتون حتمیِ!.. حاالم می

 .بدون هیچ حرفی رفت بیرون

 .پـوفـی کشیدم و روی صندلی ولو شدم

 .سرم رو به پشتیِ صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم

 !مشکالتِ شرکت یه طرف، پانیذم یه طرف

.. درجه تغییر کرده ۱۸۰شناسمش.. اخالقش دونم باید باهاش چیکار کنم؟!.. اصال انگار نمینمی

ه ال شده یکس از زبونش در امان نبود، حاه اون رو شده.. اون پانیذی که هیچکال از این رو ب

 !دخترِ ساکت و آروم که به زور باید صداش رو بشنوی

 ! خوام.. به کی باید بگم آخه؟خوام، پانیذ شاد و سرحال خودم رو میمن این پانیذ رو نمی

 .ابروم آوردصدای زنگ موبایلم خط کشید رو اعصابِ نداشتم و اخم به 

 : ی شهاب کنجکاو جواب دادمبا دیدن شماره

 بله؟ _

 چطوری پسر؟ _
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 ! هنوز یاد نگرفتی سالم کنی_

  .کمال همنشیِن دیگه!.. نمیشه کاریش کرد_

 : خدیدم و گفتم

 خب حاال کارت و بگو؟ _

 ای بریم بیرون؟ پایه_

 : پیشنهاد بدی نبود

 کجا؟ _

 ها میگن درکه.. نظرت؟ بچه_

 به.. کیا هستن؟ خو_

  .من، نوید، رضا، فرهاد، سامان، محمد_

  .هوم.. باش_

  .ساعت دیگه پارکِ دم خونمون باش ۱پس _

  .باش_

 راستی _

 بماستی _

  .مرض، یادم رفت بگم یه مهمون ویژه هم داریم_

 مهمون ویژه؟.. کیه؟ _

 ! بیا خودت میبینی_

  .باش، فعال_
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  .بای_

  .بلند شدم و پشت پنجره ایستادمبا بی حالی از روی صندلی 

 های با پانیذ بودنهای درحال عبور.. و مرور کردم تمام این سالچشم دوختم به انبوه ماشین

  .بودم هایی که خواهرم بود و برادرشرو، تمام سال

یه به قه، ثاندقی سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته، روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به

ین بلی.. ارِ قیهَ ش رو مرور کردم و گشتم دنبال راهی که پانیذ رو برگردونم به همون دختثان

  .دخترِ سرد و بی روح بدجوری رو اعصابم بود

 ! ُتن وزن داره ٢کردم سرم انقدر مغزم پر بود که حس می

  .گفتم نمیامنگاهی به ساعت کردم.. کاش می

  .دست و صورتم زدم و از شرکت خارج شدمبه سمت دستشویی توی اتاق رفتم، آبی به 

  .زدفرسخی داد می ۱۰سامان با اون رنگ آلبالوییِ جیغش از  ٢۰۶

  .دمی طرف راننده ضربه زبه سمتش رفتم و با انگشت به شیشه

  .سامان برگشت طرفم و شیشه رو داد پایین

 : با همه َشون دست دادم که نوید گفت

 ! چه عجـب!.. آقا ارسالن افتخار دادن_

ه به دم ببینیم.. خوانگار سال تا ماه همو نمی "افتخار دادن"خف کار کن بابا.. همچین میگه _

 ! دقیقه ور دل همیم

 : دستاش رو به حالت تسلیم باال برد و گفت

 ! باشه بابا، نزن_
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 : لبخندی به مسخره بازیش زدم

 شهاب کوش پس؟ _

 : فرهاد قری به گردنش داد و با لحن لوسی گفت

 ! خان با ماشین خودشون تشریف میارن شهاب_

  .همه از ادا و لحنش زدن زیر خنده

  .صدای بوق ماشینی باعث شد به عقب برگردم

  .ودنبزدم مهمون ویژه َمون باشه توی فراریِ شهاب نشسته شهاب و یه نفر دیگه که حدس می

  .سرِ پایین انداختهَ ش نمیذاشت چهرهَ ش رو ببینم و بفهمم کیه؟

  .دستی برامون تکون داد و سرعتش رو زیاد کرد شهاب

 : رو به فرهاد و رضا و محمد که عقب نشسته بودن گفتم

  .اگه جاتون تنگه بیاین با من_

 : محمد چهرهَ ش رو درهم کرد و گفت

 ! سازیم.. همون سوسن خانوم خودمون بهترهقربونت دادا.. ما با چاوشی نمی_

 : شونه ای باال انداختم و گفتم

 هرجور راحتین _

  .و به طرف زانتیای نوک مدادیِ خودم رفتم و راه افتادم

ِع کردم سرم بدجور سنگینه.. دستی ال به الی موهام کشیدم و حواسم رو جمهنوزم حس می

  .!ی رو به روم کردمجاده
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  .ماشین رو پشت سر ماشینِ سامان پارک کردم و پیاده شدم

  .تندونستیم کجا رفما رسیده بودن نمیشهاب با مهمونش زودتر از 

  .نوید بهش زنگ زد و بعد از پرسیدن اینکه کجان، گفت بریم به سمت باال

  .فضاش محشر بود

 زیبایی این تا حاال چند باری اومده بودم، ولی امروز فرق داشت.. امروز یه جوِر عجیبی به

شد توش وغ میاون محیط پر دود و شلاحتیاج داشتم!.. این زیبایی، این هوایی که راحت تر از 

ه بتونست کمی آرومم کنه و تسکین بده سردردی رو که داشت جونم رو نفس کشید، شاید می

 !رسوندلبم می

   

❊❊❊  

ی این ژهی پسِر خوش قد و قامت کنارم رو که شده بود مهمون ویدوباره از نظر گذروندم چهره

 ! ف کردم این پسِر چشم عسلی بیش از حد جذابهجمع.. و پیش خودم اعترا

داد یچشم ازش گرفتم و برگشتم سمت پسرِ الغر اندامی که لباس مخصوص توی تنش نشون م

 : ی سنتیِگارسونِ این قهوه خونه

 چی میل دارید؟ _

 ! نه؟کتونه حالم رو خوب و من به این فکر کردم که االن چی غیر از یه چایِ قند پهلو می
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پسرِ  وکردم نیاز مبرمی به چای دارم.. شون بستنی سفارش دادن.. به جز منی که حس میهمه َ

ی دختری رهچشم عسلیِ جذابی که قهوه سفارش داده بود، تلخِ تلخ، و من بازهم توی ذهنم چه

  .!نقش بست که عاشق قهوه تلخ بود

ود.. این پسر تو شکالتی بی بستنی ی شهاب که با دهن آب افتاده خیرهنگاهم افتاد به قیافه

 ! سالگی هنوزم بچه بود ٢۹سن 

 ! چای رو یه نفس سر کشیدم و احساس کردم ته حلقم سوخت

 وا پانیذ ی دوروبرم.. و به خودم قول دادم یه بار حتما بچشم دوختم به زیباییِ خیره کننده

  .سوگل میام

 ! ...اما پانیذ

پانیذ عاشق  ا بلیط سینما گرفتم برای فیلمی کهت ۴یادِ اون روزی افتادم که با ذوق و شوق 

  .بازیگر نقش اولش بود

گذاشت  نارشاما وقتی بلیط رو به پانیذ دادم، بدون حتی نگاه کردن بهش اون رو روی عسلی ک

 : و تنها یه کلمه گفت

 نمیام _

 : ودخوردم دردش کمتر بو وقتی علتش رو پرسیدم، جوابی داد که اگه صدتا سیلی یه جا می

آخـی، گناه داره، خدا : رسه بگهبا ویلچر بیام تو دیدِ مردم که چی بشه؟!.. که هرکی از راه می_

های پرترحم، این حرفا زجرم میده.. من دیگه پانیِذ قبلی نیستم به جوونیش رحم کنه!.. این نگاه

بره، اما من  تونست راهشد.. اون پانیذ میرفت پکر میکه اگه تو هفته هشت روزش و بیرون نمی
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تونم.. و این بزرگ ترین فرق بین ماس!.. من یک ساله دیگه پانیِذ قبلی نیستم، من یک نمی

  .!تونم راه برم، من یک ساله فلج شدم.. این و بفهم نفهمساله دیگه نمی

 ی آخرش رو با چنان دادی گفت که حس کردم دیوارای اتاقم به همراه قلب من لرزیدنو جمله

! 

   

 گذره؟ دکتر تو جمعِ ما خوش می جناب_

  .، فرهاد کی رو مخاطب قرار داده بود؟"جناب دکتر!"

 : با شنیدن صدایی که جواب فرهاد رو داد، نگاهم چرخید روی همون پسِر چشم عسلی

 ! همنشینی با دوستای قدیمی مگه میشه خوش نگذره_

 ! جناب دکتر

 ! شاهرخ

د گفته بوما ناهرخ پزشکی خونده و تخصصش رو گرفته، اتازه یادم اومد، شهاب گفته بود ش! آره

 ! متخصص چیه؟

کنم باشه که فکری به سرعت از مغزم عبور کرد.. وای اگه اون چیزی که فکرش رو می

 ! معرکه َس

 شاهرخ _

 : برگشت سمتم

 بله _

 : بی مقدمه پرسیدم
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 متخصص چی هستی؟ _

 : متعجب گفت

 چطور؟ _

  .!ی تصادف پانیذ رو؟یهیعنی شهاب بهش نگفته بود قض

 : شونه ای باال انداختم و گفتم

 ! همینطوری_

 ! مغز و اعصاب_

این دو کلمه عجیب شیرین بودن، مخصوصا برای منی که گوش تیز کرده بودم برای 

 ! شنیدنشون

ی نهها حواسش به حرفای ما هم بود، با لبخند دستی روی شوشهاب که عالوه بر حرفای بچه

 : شاهرخ کوبید و گفت

اید بین های مغز و اعصابه.. شپس چی فکر کردی؟!.. داداشم یکی از ماهر ترین متخصص بلـه،_

 ! صدتا مریض، یه مریض از زیر دستش ناراضی بیرون بیاد

ای که شاید کمی بیشتر از تعریف بودن، کافی بود برای خوب کردن های برادرانهاین تعریف

 !سردردِ چند روزهَ م

  .:زدم و رو به شاهرخ گفتم در جواب حرف شهاب لبخندی

 تونیم صحبت کنیم؟ می_

 : ای به بچه ها کرد و گفتبا سر اشاره

  .االن که فکر نکنم بشه!.. اما فردا اگه وقت آزاد داری زماِن مناسبیه_
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 کتری کهین دداشتم.. حتی اگه نداشتم هم حاضر بودم تمام کارام رو کنسل کنم تا زودتر با ا

  .کرد حرف بزنمرش تعریف میبرادرش حسابی از کا

ی ای باشه از طرف خدا براسال دلش به رحم اومده باشه و این پسر واسطه ۱شاید خدا بعد از 

 ! ...دوباره سرپا کردن پانیِذ من.. شـایـد

 فردا وقتم آزاده.. فقط ِکی و کجا هم و ببینیم؟ _

 : مکثی کرد و گفت

 ، کافی شاپ طلوع خوبه؟ ۶ساعت _

 خوبه _

خواست یه روزه تمام چم و خِم تکون داد و مشغول حرف زدن با فرهادی شد که می سری

  .!کرد یاد بگیرهسالگی اونجا زندگی می ۱۷زندگی اونورِ آب رو از پسری که از 

  .رفت که بلند شدیم و عزم رفتن کردیمدیگه هوا کم کم داشت رو به تاریکی می

یه  دیدم، هم بعد ازی خاله اینا.. هم پانیذ رو مینهترجیح دادم قبل از رفتن به خونه برم خو

کردم برای زدم، و از همین االن باید خودم رو آماده میی پرمشغله یه سر به خاله میهفته

  .!های خالهگِله

  .حدود نیم ساعت بعد جلوی خونشون بودم

  .از ماشین پیاده شدم و زنگ رو فشردم

یفون آو از راحمقانه انتظار داشتم مثل قدیم صدای پانیذ خاله درو برام باز کرد، و من چه 

 ! بشنوم که به داخل دعوتم میکنه

  .وارد شدم
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  .خاله برای استقبالم دم در اومده بود

  .ای توی سالن نشستمهای سلطنتِی کرم، قهوهباهاش روبوسی کردم و روی مبل

  .شستخاله هم بعد از چند دقیقه سینیِ چای به دست اومد کنارم ن

  .تشکری کردم و چایی رو برداشتم

  .ی ساکتشون چرخوندمفنجون رو به لبم نزدیک کردم و نگاهم رو دورتادوِر خونه

ک تاک ی خاله اینا انقدر سوت و کور باشه، که به راحتی بتونی صدای تیسابقه نداشت خونه

 ! پیچیدساعت رو بشنوی!.. همیشه حداقل صدای پانیا تو خونه می

 ! ب تر از سکوتِ خونه، سکوِت خاله بودو عجی

و   مامانحالِ از وقتی اومده بودم حتی یه سوالم ازم نپرسیده بود، حتی اگه اون سوال پرسیدن

 ! ودشناختم بعید ببابا باشه!.. و این از خاله مهرسایی که من می

 : های قالی بود و آروم پرسیدمبرگشتم سمت خاله که نگاهش خیره به گل

 ! چیزی شده؟خاله _

 : هی کشید و آروم تر از من گفتهای قالی گرفت و آنگاه از گل

 نه _

 : بدتر بود، دوباره گفتم "آره"ای که از صدتا "نه"و من قانع نشده از 

 ! یه چیزی شده!.. چرا خونتون انقدر ساکته؟!.. پانیا کجاست؟_

 : فقط در جواب سوال آخرم گفت

 ی شما خونه_

 ! ا چرا؟ی ما؟!.. امخونه
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 : فنجون رو روی میز گذاشتم و سمتش خم شدم

 پانیذ کجاست؟ _

 : اشک حلقه زد توی چشمای غمگینش و گفت

  ...تو اتاقش_

لند سرعت ب ، بهترسیده از اشکِ حلقه زده تو چشمای خاله و اینکه بالیی سرِ پانیذ اومده باشه

 .شدم و به سمت اتاقش رفتم

 .اما پانیذ آروم خوابیده بود

 پس خاله چرا ناراحته؟.. چرا چشماش اشکیه؟

و دوِر رستم از اتاق اومدم بیرون و رفتم کنار خاله که هنوز روی مبل نشسته بود نشستم.. د

 : شونه َش حلقه کردم و گفتم

 ! خاله پانیذ که خوابیده، پس چی شده؟.. نگرانم کردی خاله، بگو چی شده؟_

 : ز کرداز دیگری روی گونهَ ش چکیدن و پربغض لب بادیگه طاقت نیاورد و اشکاش یکی پس 

ا شب بح تصدلم برای دخترم تنگ شده، دلم برای پانیذِ خودم تنگ شده.. این دختری که از _

ه زور به کلمه یکه  یا به زوره هزار تا قرص خوابه یا خیره به دیوار پانیذِ من نیست.. این دختری

 ! دخترِ سرد و عصبی دختِر من نیستاز دهنش درمیاد دخترِ من نیست.. این 

 : دست پای چشمای خیسش کشید و غمگین تر از قبل ادامه داد

 ! هیچی نشده، هیچی!.. فقط دلم برای دختِر شیطون و پرحرفم تنگ شده.. همین_

   .کرد این دلتنگی روگشت و تموم میو انگار درِد خاله مسری بود و کاش اون دختر برمی

  .ای که انگار گردِ غم روی دیواراش نشسته بود بمونمر از این تو خونهطاقت نداشتم بیشت
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  .بلند شدم خداحافظی کردم و زدم بیرون

   

❊❊❊  

   

ش قلقلک کردم آب پرتقالی رو که ترشیلیوان رو به لبم نزدیک کردم و درحالی که مزه مزه می

له گم مشکلی رو که یک ساعی کردم کلمات رو توی ذهنم مرتب کنم و بسداد ته گلو رو، می

 : گریبانگیرمون شده

 شناسی؟ پانیذ و که می_

 : متفکر نگاهم کرد که گفتم

  .ی مندختر خاله_

 : باال انداخت و گفت "فهمیدن"ابروهاش رو به معنی 

 ! آهان، همون دختر چشم خاکستری که اولین بار دیدمش فکر کردم نامزدته_

  .آره_

 خب؟ _

 : دادم و گفتمنفسم رو محکم بیرون 

  .تصادف کرده_

 : متعجب و ناراحت گفت

 خدا بدنده!.. کِی؟ _

 : پوزخندی زدم و گفتم
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  .فعال که داده.. یک سالی میشه_

 اتفاقی افتاده براش؟ _

  .دستی به صورتم کشیدم

 : هنوزم گفتنش زجرآوره

  .آره، نخاعش آسیب دیده_

 : محزون گفت

 متاسفم.. دکترا چی گفتن؟ _

 : وردی حرفای دکترا ابروهام به هم گره خوردبا یادآ

ش ساعت اول بهش رسیدگی نشده احتمال خوب شدن ۷٢میگن چون دیر متوجه شدید و تو _

  .هست %۱۰زیر 

 : سری تکون داد و گفت

_MRI و عکساش االن همراهته.  

 ! و عکساش و؟ MRI م خودش و ببینی همتونی بیای ببینیش، هنه.. یه روز نمی_

 : رد و متفکر گفتمکثی ک

ای داشته امهبرن فردا که مامان به مناسبتِ اومدنم مهمونی گرفته.. ولی برای پس فردا فکرنکنم_

  .باشم

  .باشه.. پس خبر از خودت_

 : لبخندی زد و گفت

  .باشه.. انشااهلل خوب میشه، نگرانش نباش_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

115 
 

ب آلیوانِ نیمه پرِ  روی های کشیده شدهی زیر لب گفتم و خیره شدم به طرح"انشااهلل"

  .پرتقالم

 ! یعنی میشه شاهرخ امیدوارمون کنه؟

  .صدای زنگ گوشیم بلند شد

 : از جیبم درش آوردم و نگاهی به صفحهَ ش انداختم، مامان بود

 جانم؟ _

 ؟ ارسالن کجایی پس_

 : متعجب گفتم

 بیرون.. چطور؟ _

 : با لحن حرصی گفت

 ! چطـور؟!.. خوبه دیشب بهت گفتم امروز قراره برای پانیذ دکتر بیاد_

  .وای به کل یادم رفته بود

بوده  شستهخاله مهرسا ن"دیشب که رفتم خونه و از مامان علت اومدن پانیا رو پرسیدم، گفت 

 وکرده، پانیذم یهو از خواب میپره خونده و گریه میا میباالی سر پانیذ و برای سالمتیش دع

ندازه و یکنه عصبی میشه و داد و بیداد راه موقتی میبینه مامانش نشسته باالی سرش گریه می

به  گیرهخودش و دکترا و مهران و اون ماشینی که باعث تصادفشون شده و خالصه همه رو می

  .خوابهشه و میباد فحش، بعدم به زور آرامبخش آروم می

عمو پارسا هم پانیا رو که حسابی ترسیده بوده میاره اینجا و بعدم با یه روانپزشک هماهنگ 

  ."کنه که فردا بیاد دیدن پانیذمی
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 : زدم تو پیشونیم و گفتم

 افتم ای وای، یادم رفت، االن راه می_

هم الی نگاسو وجب کرده بود بلند شدم و رو به شاهرخ که از این رفتار هول کرده و ناگهانیم تع

 : کرد گفتممی

  .شرمنده، کار مهمی برام پیش اومده، باید سریع برم_

  .!ومدهبه جای اینکه بگم روانپزشک داره برای پانیذ میاد، گفتم کار مهمی برام پیش ا

خواست کسی که هیچ صنمی با پانیذ نداره جز دوسِت پسر خالهَ ش از مشکالت دلم نمی

  .ر بشهروحیش باخب

  .!هرچند بعد که ببینتش از رفتارای سردش متوجه افسردگیش میشه

  .شاهرخم بلند شد و بعد از خداحافظی مختصری از هم جدا شدیم

  .می عمو پارسا راه افتادسوار ماشین شدم و به طرف خونه

ر دونه دیشب که مامان موضوع رو بهم گفت تا چه حد ناراحت و نگران شدم و چقدخدا می

خش رامبآجلوی خودم رو گرفتم که اونوقت شب به پانیذ زنگ نزنم و از خوابی که به زورِ 

  .مهمون چشماش شده بود بیدارش نکنم

چطوری  دونم موضوع به این مهمی روو امروز از بس ذهنم مشغولِ مالقات با شاهرخ بود، نمی

  .!فراموش کردم؟

  .الن باید رسیده باشهنگاهم ساعت مچیم رو هدف گرفت.. وای دکتر تا ا

  .!دستی به صورتم کشیدم و پام رو روی گاز فشردم تا هرچه سریع تر برسم

  .ی خاله اینا بودمدقیقه نشده جلوی در خونه ٢۰

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

117 
 

  .زنگ زدم و مامان درو برام باز کرد

هایی که تا حاال ندیده بودم جلوی دِر ورودی های تند رفتم تو، ولی با دیدن کفشبا قدم

  .فه دستی تو موهام کشیدمهام آروم شدم و کالداگاه قدمناخو

  .!سیدمرنگاه پرسرزنش مامان بهم فهموند با اون همه عجله برای زود رسیدنم، بازم دیر 

   

❊❊❊  

   

  *پانیذ*

   

ای برام اهمیت کدوم از حرفای صد من یه غازِ این دکتر تازه به دوران رسیده حتی ذرههیچ

  .نداشت

 بشه، باید اگه بیشتر از این حالش بد"گفت دیکه اگه چیزی حالیش بود که نمید آخه مر

  ."بستری بشه

 ! من؟!.. من باید بستری بشم؟!.. خنده داره

. شتم.من نه عصبی بودم نه افسرده، من فقط دیگه حس و حال خندیدن و شاد بودن رو ندا

  .!همین!.. اینا الکی گُندش کردن.. بـسـتـری

  .از یادآوری اتفاقات دیروز خونم به جوش میومد

  .ی اون دکتِر احمق رو بجو امخواست خرخرهچقدر دلم می

  .که تیکهَ ش کنمخواست با همین ناخنام تیچقدر دلم می

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

118 
 

 ! ...خواستچقدر دلم می

ا بت بودم اراح، هروقت عصبانی یا ندستم رو چند بار روی ابروهام کشیدم.. عادتم بود از بچگی

  .!شدم.. ولی این بار انگار اینم فایده نداشتدست کشیدن روی ابروهام آروم می

نقدر ی پرتگاه و اتونستم برم لبهکاش االن پانیا اینجا بود تا بغلش کنم و آروم بشم.. کاش می

  .روم بشمزدمش تا آمرگ می داد بزنم تا آروم بشم.. کاش االن یه نفر دم دستم بود و تا سرحد

 ! .کاش آروم بشم.. یه آرامش همیشگی

 ! کاش بخوابم.. یه خواب آروم.. یه خواب ابدی

   

  .ای به در خورد و در باز شدتقه

  .دونستم ارسالنه.. گفته بود میادمی

 : بی حوصله بدون اینکه برگردم سمتش گفتم

 ! زدنت چیه؟ر دخوای بدون اجازه وارد شی، دیگه وقتی می_

 : لبخندی زد و گفت

 ! حاال ما یه بار دلمون خواست بی اجازه وارد اتاق خانوم بشیم.. گیر نده دیگه_

 ! دارم؟ خواد، مثال پاهام و..همه چیز دل بخواهِی من و تو نیست.. منم خیلی چیزا دلم می_

  .لبخند روی لبش ماسید

 : متعجب از لحن پرحرصم گفت

 ! تو واقعا عصبی شدی فقط یه شوخی بود.._

 : خشن نگاهش کردم و شمرده شمرده گفتم
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 ! من..عصبی..نیستم_

 : دستاش رو به حالت تسلیم باال برد و لبخند مصنوعی زد

 ! باشه، باشه.. تو عصبی نیستی.. من اشتباه کردم.. آروم باش_

  .ای شده تمام آرزوی منی دو کلمهآروم باشم؟!.. این جمله

  .!شد، به چیزی شبیه پوزخندی لبم کج گوشه

  .تاش رو تو هم قفل کردها نشست و دسی کتابروی صندلی چوبی کنار قفسه

 ! تونستخواست بگه.. اما نمییه چیزی می

 : ای رنگِ بسته شده به مچ دست راستش بودی دستبنِد قهوهخیره شدم به چشماش که خیره

 شنوم می_

 : و گیج گفت تکونی خورد و نگاه از دستبندش گرفت

 چی؟ _

 ! کنی و دودلی بین گفتن و نگفتنشبگو.. همون چیزی رو که داری مزه مزهَ ش می_

  .گنگی چشماش جاش رو به نگرانی داد

  .دستی روی صورتش کشید و نفسش رو بیرون داد

 : مکثی کرد و بعد مسلسل وار شروع کرد به گفتن

.. دونم خسته شدی از هرچی دکترهمی ی..دونم وضعیت روحی مساعدی ندارببین پانیذ، می_

  ...دونم، ولیی اینارو میی حرفاشون.. همهدونم متنفری از شنیدن دوبارهمی

 ! ولی؟_

 : نفسش رو کالفه بیرون داد و گفت
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  .برای سه شنبه با یه دکتر دیگه هماهنگ کردم بیاد دیدنت_

  .نگاه دوختم به نگاه نگرانش

 ..!دونست خسته شدم از هرچی دکترهعدی ندارم!.. میدونست وضعیت روحی مسامی

دونست و بازم حرف دکتر ی اینارو میی حرفاشون!.. همهدونست متنفرم از شنیدن دوبارهمی

دونست، اگه داد بهم که سه شنبه دکتر میاد برام؟!.. خوبه میکه چه عرض کنم، خبر می

  .!بستنه صف میدونست مطمئنا دکترا پشت درخوننمی

 : صدای ارسالن سکوتِ طوالنیِ حاکم شده رو شکست

 ! خوای چیزی بگی؟نمی_

 : پرطعنه لب باز کردم

 ! خیلی ممنون که بهم خبر دادی_

 : صدای معترضش گوشم رو پر کرد

 ! پانیذ_

 : پرخاشگرانه گفتم

 ! پانیذ چی؟!، دروغ میگم؟!.. اومدی بهم خبر بدی دیگه!، غیر از اینه؟_

 : بل بلند شد و گفتکالفه تر از ق

  .زنیمتو فعال حالت خوب نیست.. بعدا حرف می_

  .و بعد از نگاه کوتاهی به صورتِ برافروختهَ م از اتاق رفت بیرون

  .شدهامم آروم نمیشد.. دردش حتی با ماساژ دادن شقیقهسرم داشت منفجر می
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یچید و نم پاز سر تا گرد دستام رو دو طرف سرم گذاشتم و محکم فشار دادم.. درد مثل صاعقه

   .ی خفیفم بلند شهباعث شد صدای ناله

  .چشم چرخوندم و دنبالش گشتم

  .سوخت و دیدم تار شده بودچشمام به طرز فجیعی می

ی رقهوی وباالخره پیداش کردم.. دست دراز کردم و از روی عسلی برش داشتم، یکیش رو از ت

  .آلمینیومی بیرون کشیدم و بدون آب خوردم

  .آروم دراز کشیدم و سِر سنگین شده از دردم رو روی متکا گذاشتم

  .پلکام روی هم افتاد و نفس حبس شدم آزاد شد

  .!ی سینه َم تیر کشیدو حس کردم قفسه

  .!کنی؟خدایا چرا خالصم نمی

   

❊❊❊  

   

  *ارسالن*

   

ز امان آوامخوندنی؟، به قول  ی رو به روم رو خوندم.. ولی چههای برگهبرای چندمین بار نوشته

  .!خوندممی

لند بی اول رو نشونه گرفت که صدای در کالفه چنگی توی موهام زدم و نگاهم دوباره کلمه

  .شد
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  .ها رو دنبال کردمی گفتم و دوباره کلمه"بفرمایید"

  .در باز شد و صدای تق تق پاشنه کفش به گوشم خورد

 : ی مزخرف گفتمهابدون چشم برداشتن از اون نوشته

  .ها رو بذار روی میزمخانم غفاری بی زحمت اون پرونده_

  .!چند دقیقه گذشت، ولی غفاری هیچ حرکتی نکرد

  .متعجب سر بلند کردم که با دیدن شخص رو به روم لبخند رفته رفته روی لبم نشست

 : رفتم گفتمزدم و به سمتش میدرحالی که میزم رو دور می

 ! سوگل_

 : ای رنگِ جلوی میزم نشستهای سورمهروی مبل

 ! دمشواال تا کمتر از نیم ساعت پیش که سوگل بودم، ولی فکرکنم جدیدا خانم غفاری _

 : بعد با حرصی ساختگی ادامه داد

 ! تونی منه به این خوشگلی و با اون منشیِ عملیت یکی کنی؟تو واقعا چطور می_

 : زدم و بدجنس گفتم روی مبل رو به روش نشستم و لبخند شیطونی

 ! توِ  ر ازتحاال همچین فرقی هم با هم ندارینا!.. فقط اون به خاطر عمل یکم دماغش قلمی _

 : ی بلندی تبدیل شدبا جیغی که کشید لبخندم به خنده

 ! ارسـلـان_

 : ناخداگاه گفتم

 جانم _

 ! نگاهش ماتِ صورتم موند و من تازه فهمیدم چی گفتم
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 : ای کردم و گفتمی مصلحتیسرفهبرای عوض کردن جَو 

 حاال برای چی تشریف آوردین سوگی خانوم؟ _

 : با صدای آرومی گفت

 گفتم اگه وقت داشته باشی و حوصله، بریم بیرون _

 ! ...چی بهتر از این؟.. وقت گذروندن با یار بچگی.. و شـایـد

 : لبخندی زدم و گفتم

 ی بیرون رفتن با سوگی خانوم حوصله نداشت؟هم وقت دارم هم حوصله.. اصال مگه میشه برا_

! 

 : خندید و دستاش رو به هم کوبید و گفت

  .آفرین.. به تو میگن پسر خوب.. پس بزن بریم_

رو به  های پهن شده روی میز، موبایلم رو برداشتم و درحالی که سوگلِ سرپابی خیالِ ورقه

 : کردم گفتمبیرون راهنمایی می

 بریم _

   

 : باعث شد چشم از ثانیه شمارِ چراغ راهنما بگیرم و برگردم سمتشصدای سوگل 

 کجا میریم؟ _

  .دونم.. هرجا تو بگینمی_

 : مکثی کرد و گفت
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ن رفتن م د ازیادمه بچه که بودیم پاتوقمون زیر درخت بید مجنون حیاط پانیذ اینا بود.. بع_

  .پاتوق شما دوتا کجا شد؟

 : بخندی روی لبم نقش بست و گفتماز یادآوری روزای خوِب گذشته ل

 دربند _

 : نگاهش خیره موند روی لبخندم و گفت

 ! بریم همونجا_

اون  ـوس انگار فهمیده بود خیلی وقته نرفتم و دلم بد هـ ـوس اونجا بودن رو کرده.. هـ

های کمر باریک که عجیب حال خوب کن بودن.. هـ ـوس های قند پهلو، توی اون استکانچایی

  .!داد.. و شاید هـ ـوس کمی آرامشلیون دوسیبی که تو اون فضا عجیب مزه میاون ق

قصد  نگاربا اشتیاق قبول کردم، و مقصدمون بعد از خالص شدن از شر اون چراغ قرمزی که ا

  .تموم شدن نداشت، شد دربند

  .!تو طول مسیر انقدر از خاطراتِ بچگی گفتیم و خندیدیم که نفهمیدم کِی رسیدیم

نام  ار بهنگا که و دوشادوِش هم، راه همون تخت همیشگیماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم 

  .زده بودیم رو پیش گرفتیم

  .نشستیم و چای سفارش دادیم

وقت نفهمید و های اینجا حرف نداره.. چیزی که پانیذ هیچدونست چاییسوگلم انگار می

  .!دادمیهای معرکه ترجیح ی تلخِ به قول خودش آرامبخش رو به این چاییهمیشه اون قهوه

شد سه کاش میای که ایبازم پانیذ و بازم حس شدید خالی بودن جاش تو این جمع دو نفره

 ! ...نفره با حضورش.. امــا
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 ! جاش خیلی خالیه_

د فکر بلن متعجب خیره شدم به سوگل که این حرف رو زده بود و به این فکر کردم که آیا من

 ! خوانی بلد بود؟کردم یا اون ذهن

 : ن رو به لبش نزدیک کرد و نوشید اون چای خوش عطرواستکا

 خیلی تو همی!.. به خاطر پانیذه؟ _

 : لبخند تلخی روی لبام نشست که تلخیش کامم رو تلخ کرد

 با اون مراههمین االن گفتی جاش خیلی خالیه!.. و این برای منی که هربار اینجا اومدنم ه_

 ! بوده بد عذاب آوره

  .!.. قول میدم سنگ صبوِر خوبی باشمخوای حرف بزنی؟می_

  ...دونم، شایدنمی_

 ۱سال!..  ۱، شایدم !ماه ۳ماه،  ٢ماه،  ۱دونم!.. چند وقت بود دردام تو دلم مونده بود؟.. نمی

افتی قلبت فشرده میشه و هایی که هروقت یادشون میسالِ تلخ و خاطره شدنی، از اون خاطره

 ! زنهاشک توی چشمات حلقه می

ای رو که شاید کهنه شده بودن؛ ساله ۱کرد بگم دردای حاال نگاه منتظرِ سوگل ترقیبم می و

  .!ولی هنوزم یادآوریشون بس بود برای تیر کشیدن قلبم و سنگین شدن نفسام

متر دادن صاحبشون قانع نشده از توضیحِ کمی کخیره شدم به چشمای پر سوالی که نشون می

و مرده تا نه کتفاق نحس و سنگ صبور شدن برای دل پر درد من رو بهواز مختصرِ پانیذ از اون ا

 ! به مو سر دربیاره از اون روزای دردآوری که ای کاش خوابی بیش نبودن

  ...گفتن بیشتر از این اون چشمای منتظِر خیره شده بهم رو منتظر نذاشتم و شروع کردم به

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

126 
 

 ! ی زهرمار می دادنگفتن حرفایی که مزه

د، یز تر بوتونست بهترین روز باشه برای دختری که از خواهر برام عزروزی که شاید می گفتم از

ون بود، تونست.. اما بدون اون اتفاق نحس، که نحسیش هنوزم گریبانگیرمشاید که نه حتما می

  .ردکه مقصرش هم اون راننده ماشین از خدا بی خبر بود و هم حواِس پرِت مهران نام

خواهر  ر ازخبر از دست دادن پاهاش رو بهش دادن و حالِ بده همون عزیز ت گفتم از وقتی که

  .چه به روزم آورد

ا مرز تمای گفتم از طالقش از مردِ نامردی که تازه بهش دلبسته بود و دستای مشت شده و چش

فصل که شد خودم رو بدهکاِر مهران بدونم، اونم برای یه کتک مباریدن رفتهَ ش که باعث می

  .حقشم نبودنصف 

رد، کلوم فرو ای که از پشت سر توی پهگفتم از تسویه حسابم با اون نامرد و چاقوی ناجوانمردانه

  .سوزوندهای پانیذ که قلبم رو میو زجه

ی خواهر شر و شیطون و تخسم و اومدِن دخترِ سرد و بی روح گفتم از رفتن چندوقته

  .شستنمیگیری به جاش که هیچ جوره به دل نوگوشه

ش ه کلمه َبکرد خواهرم رو.. و من با کلمه گفتم از حرفای روانپزشکی که تهدید به دیوونگی می

ن کردم تا نزنم فک یارو رو پاییرفتم و هر بار خودم رو به بدبختی کنترل میتا مرز جنون می

  .بیارم

ن جلوی ده های سوگل با اشکاش شسته شد و دستانقدر گفتم و گفتم که نفهمیدم کِی گونه

 !گذاشت تا صدای هق هق اوج گرفتهَ ش جلب توجه نکنه
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اش از ریخت ولی هنوزم نفسنیم ساعت گذشته بود و با اینکه آروم شده بود و دیگه اشک نمی

فه شدت گریه نامنظم بود.. و من هیچ حرفی نداشتم برای تسکینش وقتی خودم داشتم خ

 !ن نبودچسبیده بود بیخ گلوم و هیچ رقمِ ول ک اقاتشدم از بغضی که از یادآوری اون اتفمی

کیلویی از روی  ۱۰۰ی کرد، ولی سبک شده بودم.. انگار یه وزنهدرسته بغض داشت خفهَ م می

 .قلبم برداشته شده بود

 .دستی روی گلوم کشیدم

  .خواستم امروزمون خراب بشهنمی

 : دستم رو روی دست مشت شده دور دستمالش گذاشتم وبا لحن مثال شوخی گفتم

 ! بسه دیگه خانوم خانوما.. قرار شد تو سنگ صبور من باشی، نه من سنگ صبور تو_

  .داد هنوز هوای گریه دارههقی زد که نشون می

 : دست روی گونهَ ش که رد اشک روش باقی مونده بود کشیدم

 هامونم سرد شد ببین چایی_

  .ردمی خودم اشاره کو به استکان نیمه پرش و استکان دست نخورده

کرده  خواست بی خیال غمباد گرفتن بشه.. انگار عزمش رو جزمفایده نداشت.. این دختر نمی

  .!کرده بود کل روزمون رو با اشک و آه و ناله بگذرونه.. ولی مگه من میذاشتم؟

  .با فکری که از سرم گذشت لبخند پهنی روی لبام نشست

 : وشش گفتمکمی بهش نزدیک شدم و دستم روی پهلوش نشست و زیر گ

 ! خواد؟نکنه سوگی خانوم دلش قلقلک می_

  .و انگشتام رو روی پهلوش حرکت دادم که باعث شد تو خودش جمع بشه و بخنده
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 : بشکنی زدم و گفتم

 ! باالخره خندیدی_

  .های سرد شدهنگاهم افتاد به استکان چایی

 : دستم رو باال بردم که گارسونی اومد سمتون

 تین؟ جانم؟.. امری داش_

  .های ما رو عوض کنداداش اگه میشه این چایی_

 : برگشتم سمت سوگل و گفتم

 ای یا شکالتی؟ میوه_

 چی؟ _

 ! کیک دیگه_

 ! توت فرنگی_

 : رو به گارسون گفتم

  .آقا بی زحمت دوتا کیک توت فرنگی هم باهاش بیار_

  .چشم_

  .ممنون_

 : لبخندی زد و گفت

 ! بشینخیلی به هم میاین.. خوشبخت _

 ! ..من و سوگل؟! ..کی؟! جان؟!.. به هم میایم؟!.. خوشبخت بشیم؟

  .ی سینهَ شنگاهم چرخید روی سوگلی که سرش چسبیده بود به قفسه
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 : لبخند روی لبام به خنده تبدیل شد و صدای سوگل رو درآورد

 ! اِ نخند دیگه!.. یارو یه حرفی زد حاال_

 : با همون صدای پرخنده گفتم

 ! خندمی کاشته شد رو لپای تو میخندم خانوم!.. من به دوتا گوجهبه حرف یارو نمی من که_

های هاش کشید که دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بی توجه به نگاهدستی به گونه

  .!دوروبر قهقه َم فضا رو پر کرد

   

❊❊❊  

  .چشمم افتاد به فست فوِد اونطرف خیابون

 :! رسوندم خونهشد کمی دیر تر سوگل رو میچی می

  .یی چیه؟!.. من که دلم داره قیلی ویلی میرهنظرت با یه ناهار دوتا_

 : بی مقدمه پرسیده بودم و همین سوگل رو متعجب کرده بود

 ! همین االن کیک خوردیم!.. تو واقعا گشنته؟_

 : چشمام رو تو کاسه چرخوندم و مطمئن بودم این حرکتم از چشمش دور نمیمونه

 ! م، پسرزیزم من پسرع ی کم خوری و تیتیش بازی!..بازم دخترا و مسئله_

 : حرصی از حرفی که درموردش زده بودم نگاهم کرد و گفت

 ! هخوام برم خوناصال افکارت راجع به دخترا برام مهم نیست.. من گشنه َم نیست، و می_

  .و روش رو سمت شیشه برگردوند

 ! اوپس، خانوم قهر فرمودند
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 : شیطون خم شدم سمتش و گفتم

 ! نیکاهی شنه َت هست یا نه!.. من گشنمه، و تو بـایـد من و همربه من ربطی نداره تو گ_

م مهمون تاکید کردم و همین باعث شد هیچی نتونه بگه و فقط نگاه پرحرصش رو” باید”روی 

 ! کنه

  .به زور جای پارک پیدا کردم و ماشین رو پارک کردم و وارد فست فود شدیم

  .!اوه اوه، جا برای سوزن انداختن نبود

 : ل پیروزمندانه لبخند زد و گفتسوگ

 ! خب جای نشستن نیست، بریم دیگه_

  .!اسمم ارسالن امیری نبود اگه میذاشتم سوگل ببره

 : ی کنار سالن.. اگه بگم چشمام برق زد دروغ نگفتمنگاهم افتاد به راه پله

 خوری؟ چی می_

 ! بینی جا برای نشستن نیست؟نمی_

 : موذیانه خندیدم

 خوری؟ ه ایناش داری!.. گفتم چی میتو چیکار ب_

مل ی کاپشت چشمی نازک کرد و خیره شد به تابلوی بزرگ زده شده به دیوار، که شامل منو

 : رستوران بود

 مرغ سخاری _

  .سری تکون دادم به سمت پیشخوان رفتم
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ارش .. سفد و.یه مرغ سخاری و یه پیتزا مخصوص، همراه با مخلفات کامل اعم از نوشابه و ساال

  .دادم

 : طلبکار نگاهم کرد و گفت

 ! خوایم کجا بشینیمخب جناب االن می_

 : شیطون خندیدم و گفتم

 ! باال_

  .و با ابرو به راه پله اشاره کردم

 : ی سالن خیره موندشههای گرد شده نگاهش به گوبا چشم

 ! یعنی باید اسم تو رو به جای ارسالن میذاشتن شمس اهلل_

 : خندیدم و گفتم

 ! تونی ببینییو نمنه بابا.. من کجا، شانش کجا؟!.. حاال این یه بارو خدا پارتی بازی کرده!، ت_

 !خواست کمی، فقط کمی عمر با هم بودنمون بیشتر باشهو واقعا انگار خدا هم می

  .دستی روی شکم درحال انفجارم کشیدم و نفسم رو دادم بیرون

  .!خوردبه هم میافتاد حالم یعنی انقدر خورده بودم که چشمم به غذا می

  .سوگلم دست کمی از من نداشت

 : بلند شد و گفت

  .من غلط بکنم دیگه با تو بیام رستوران_

 : با خنده گفتم

  .تا تو باشی با من لج نکنی_
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 : و صدام رو مثل خودش نازک کردم

 ! خوام برم خونهمن گشنه َم نیست، می_

 : باال انداختم و گفتم اینگاه پرحرصش رو دوخت به نگاه شیطونم که شونه

 ! یاد بگیری دیگه با بزرگترت لج نکنی کوچولو_

د د یاضربه ای که توسط کیف تقریبا بزرگش به سرم اصابت شد، بهم فهموند که خودم بای

  .!بگیرم با یه خانوم محترم چطوری رفتار کنم

 : دستی به سرِ ضرب دیدهَ م کشیدم

 ! پاشو، پاشو بریم تا ناقصم نکردی_

 : ونی برام درآورد و گفتزب

 ! حقت بود جناب بــزرگ_

 : تکون دادم و گفتم” تاسف”ی سری به نشونه

 ! ادبم مدبم که یُخ ُیخ_

  .خندید و بلند شد

 مفقط خدا رحم ها زیــاد!..بگذریم که پله هارو با چه مکافاتی رفتیم پایین!.. شکما پــر!، پله

  .!کرد سوگل به همون فحش بسنده کرد

   

  .دستی برام تکون داد و درو بست

  .وقتی از رفتنش تو خونه خیالم راحت شد راه افتادم به سمت خونه

  .ای بودروز فوق العاده
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  .با همه بعض و اشک و ناراحتیِ اولش بازم بی نظیر بود

  .مطمئنم یکی از به یاد موندنی ترین روزامون خواهد شد، هم برای من هم سوگل

  .ش وقتی یارو گفت به هم میایم جلوی چشمام نقش بستی سرخ شده َ چهره

  .!دالمصب اسمامونم به هم میا”.. ارسالن و سوگل”به هم میومدیم؟.. من و سوگل!.. 

  .شایدم فقط من این احساس رو دارم

که با  داشتاگه..اگه سوگل حسی بهم نداشته باشه؟!.. اه، پسر نفوس بد نزن، اگه حسی بهت ن

  .!گرفتاش رنگ نمیحرف گارسون لپ

  .کالفه از درگیری ذهنیم دستی به صورتم کشیدم

 دونم نیمی ازدونم!.. فقط میاین دختر عجیب پررنگ شده بود تو ذهنم و قلبم!.. از کِی؟ نمی

  .قلبم رو به اسم خودش کرده بود

  ...امــا

 ده یابو” چگییار ب”هنوز مطمئن نبودم این نیمی از قلبم که به اسمش خورده به عنوان 

 ! ؟”ی زندگیمشریک لحظه به لحظه”

   

❊❊❊  

   

  *پانیذ*

   

  .تا نیم ساعت دیگه قرار بود ارسالن و دکتر تعریفیش تشریف بیارن
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  .های مشکیم اکتفا کردمای به پوشیدن لباسو من بی حوصله تر از هروقتِ دیگه

  .!داشتای ناینروزا انگار کمد لباسیم به جز این رنگ، رنگ دیگه

قط نوع !، فمیگن آدم باید حتما عزادار باشه تا مشکی تن کنه!.. خب منم عزادار بودم دیگه

  .!رده بودکرد، من روحم معزاداریم با بقیه عزاداریا کمی فرق می

اهرویی های شالم بگیرم و با چشمای بی روحم زل بزنم به رصدای زنگ باعث شد نگاه از ریشه

  .اقمشد به اتکه منتهی می

  .!چه زود نیم ساعت شد 

  .ارسالن با پسری تقریبا هم سن و سال خودش وارد راهرو شدن

  .!ابششد گفت جذاب، قد بلند و چهارشونه.. ولی به من چه؟!.. مبارکه صاحدر نگاه اول می

  .خلن دابا مامان و بابا که به رسم ادب جلوی در ایستاده بودن سالم علیک کردن و اومد

 : ای روی پیشونیم نشوندهس-به سمتم اومد و بـ ـوارسالن 

 احوال آبجی خانوم؟ _

  .ی نثارش کردم”خوبم”و من باز هم بی حوصله 

ه بود ای که مامان از قبل کنار تختم براش آماده کردپسر مودبانه سالم کرد و روی صندلی

  .نشست

 : رو به ارسالن گفت

  .و عکساش رو بیار MRI ی زحمت تمامب_

  .تاق خارج شدااز ” االن میارم”گفت ارسالن درحالی که می

  .طولی نکشید که با کیفی که تمام مدارک پزشکیم توش بود وارد اتاق شد
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 : کیف رو دست پسر داد و گفت

 MRI اوجو عکسایی که از اول تصادفش تا االن گرفتیم.. فقط شاهرخ ما د MRI اینم تمام_

  .۱٢و  ۱۱ی هست، و تو پوشه پایینی از مهره ۵و  ۴ی گرفتیم، تو پوشه باالیی از مهره

 ز گذاشتی میپسری که تازه فهمیدم اسمش شاهرخِ بعد از نگاه کردن دقیق به عکسا اونا رو رو

  .و کیف مخصوصی که همراهش بود رو باز کرد و سوزن بزرگی از توش درآورد

 : فتروی شکمم گذاشت و گ

 کنید؟ حس می_

 : چشمام رو به دیوار رو به روم دوختم و سعی کردم تمرکز کنم

 ! دقیق نه.. حالت خواب رفتگی داره_

 : سوزن رو روی رونم گذاشت

 حاال چی؟ _

  .خیلی خفیف_

روم آسری تکون داد و این دفعه از توی کیفش یه چیز چکش مانند ولی کوچیک درآورد.. 

 : زد و گفتباهاش به زانوم ضربه 

 کنید؟ چیزی حس می_

 ! نه_

  .لش رو تکرار کردی محکم تری زد و دوباره سواضربه

 : کمی تمرکز کردم تا بهتر حسش کنم

 ! کنم، ولی روی زانوم نه، توی کل پام حس میشه.. انگار به کل پام ضربه وارد میشهحس می_
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 : تکون داد و گفت” تفهیم”سرش رو به معنی 

  .دیدچشماتون و ببن_

رو  ٢بی حرف چشمام رو بستم که حرکت انگشتش رو روی شکمم حس کردم.. انگار عدد 

 : نوشتمی

  .رو نوشتید ٢کنم، عدد حس می_

 خوبه.. االن چی؟ _

 ! نه_

  .نویسهچشمام رو باز کردم که دیدم با انگشت روی رونم داره عدد می

 : نگاهش به چشمای بازم افتاد و گفت

  .ید خانمچشماتون و ببند_

  .چشمام رو بستم و سعی کردم بیشتر از قبل تمرکز کنم

 : با انگشت محکم به رونم ضربه زد، مثل تلنگر

 االن چیزی حس کردید؟ _

  .بله، ولی ضعیف_

 ! خیلی خوبه_

 : ارسالن امیدوارنه گفت

 ! تونه دوباره راه بره؟یعنی می_
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 رش میشهتقیق دریم.. از گردن، از کمرم که چرا که نه.. اما ببین ما چند نوع آسیب دیدگی دا_

ی ناحیه ی نزدیک به ناف، از رون، از زانو، و از مچ پا.. که ایشون آسیب دیدگیش ازمحدوده

 !نزدیک به ناف هست

 : وسایلش رو توی کیفش برگردوند و ادامه داد

  .شما دو راه دارین_

 ! چی؟_

 : کیفش رو بست و برگشت سمت بابا که این حرف رو زده بود

. یشه.مراه اول اینکه نخاعش و عمل کنیم، که خب تو این مورد احتمال راه رفتنش نصف _

مین زیعنی ریسک خیلی بزرگی داره، ممکنه عمل برعکس پیش بره و دخترتون تا آخر عمر 

ه کال وم اینکاه درت عمل موفقیت آمیز باشه و خیلی زود راه بیافته!... و اما گیر بشه، ممکنم هس

خدا  واستخدست به نخاعش نزنیم، تو این مورد زمان راه افتادن دخترتون بستگی به بدنش و 

شایدم اصال  سال دیگه، ۳سال دیگه، شاید  ٢سال دیگه، شاید  ۱داره.. شاید همین فردا، شاید 

 ! نتونست راه بره

 : بابا نگران پرسید

 ! به نظر شما کدوم راه بهتره؟_

 : دوباره نگاهی به عکسا انداخت و گفت

واال نمیشه گفت کدوم خوبه کدوم بد!.. چون تو جفتشون هم احتمال راه رفتن هست هم راه _

نرفتن!.. ولی خب باید انتخاب کنید.. یا عمل کنید و ریسکش و به جون به خرید، یا عمل نکیند 
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بر کنید تا نخاع خود به خود خوب بشه که البته احتمال خوب نشدنش هم هست و و ص

  .!انتظارش و به جون بخرید

  .بابا دیگه چیزی نگفت و نگاهش خیره موند به نقطه نامعلوم رو به روش

  .!ارسالنم ساکت و سامت نگاه دوخته بود به پاهای بی جونم

  .رفتن بیرون پسر چندتا سوال دیگه ازم پرسید و از اتاق

  .!من موندم و انتخاب بین ریسک و انتظار

   

❊❊❊  

   

  *سوگل*

   

  .کردم، ولی همه حواسم پیش حرفای ارسالن بودظاهرا داشتم به حرفای استاد گوش می

زنه.. انقدر زنه، به زور لب به غذا میپانیذ وضعیت روحیش خیلی بده!.. به زور حرف می”

انیذی پت.. یدن گریه کردن خاله عصبی شد و داد و بیداد راه انداخعصابش ضعیف شده که با د

گه اکه طاقت سکوت و نداشت و حتی تو خلوتشم آهنگاش سکوت اطرافش و میشکستن، حاال 

رقی فی متحرک هیچ یکم دورش شلوغ بشه کالفه میشه.. اون پانیذ سرزنده، حاال با یه مرده

  .”!نداره

  .”ی متحرک هیچ فرقی ندارهحاال با یه مرده”ی اخرش تو گوشم زنگ زد جمله
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ی متحرک هام؟.. با یه مردهقطره اشکی از چشمم چکید.. پانیذ؟، خواهر من؟، همدم بچگی

  .!فرقی نداره

 : صدای استاد از جا پروندم

 حالتون خوبه خانم صولتی؟ _

 : سریع رد اشک روی گونهَ م رو پاک کردم و سر پایین انداختم

 د خوبم استا_

 : کردم بازم صدای گرفته َم بیانگر حال بدم بودحتی اگه صورتم رو مخفی می

 مطمئنید؟ _

و  ولی بازم جلوی خودم رو گرفتم” ی سیریشد آخه به تو چه مردیکه”خواستم برگردم بگم 

  .هام نشون دادمای گفتم و خودم رو مشغول جزوه”بله”

ه نفسی بماد فته!.. واقعا نمیدونم با چه اعتاین استادِ دوزاری خیلی خودش رو دست باال گر

اره؟، که داخالق درست حسابی  ..خودش رو در حد من دیده!.. تیپ و قیافه داره؟، که نداره

  .!فتگنداره.. تیتیش مامانی نیست؟، که هست.. واقعا باید به اعتماد به نفسش آفرین 

ی بی سرهپادم تا دیگه به اون ون دکنم!.. سرم رو تکمن رو بگو دو ساعته دارم به چی فکر می

  .ی سیریش فکر نکنمریختِ بدقواره

  .!بعد از کالس حتما باید برم پیش پانیذ

   

  .کیفم رو برداشتم و از کالس اومدم بیرون
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م خان نگاهی به ساعتم کردم، نیم ساعت دیگه با استاد مورد عالقه َم کالس داشتم، یه

کی یی سیریشِ سوسول بدم میاد، این هرچی از این پسره ی فوق العاده مهربون..جاافتاده

  .استادم و دوست دارم

  .لبخندی زدم و به سمت بوفه راه افتادم

  .ی حیاط نشستمچای گرفتم و روی نیمکت گوشه

کرد یمای از اون چای بی عطر که ثابت لیوان یک بار مصرف رو به لبام نزدیک کردم و جرعه

 ه باکم.. و پیش خودم اعتراف کردم این چای به گرد پای چایی چای آمادهَ س رو نوشید

  .رسهارسالن خوردم هم نمی

بم لی روی ناخدآگاه لبخند”.. خیلی به هم میاین.. خوشبخت بشین!”یاد حرف گارسون افتادم 

 !نشست.. به هم میایم!، من و ارسالن

این  و من خانوم خونه!.. از شد آقای خونهکردیم اون میتو بچگی هم هروقت خاله بازی می

 .فکرم لبخندم به خنده تبدیل شد

 برای خودت جک میگی سوگل جون؟ _

 .ی نازنین گند زد وسط افکارمصدای نخراشیده

 : برگشتم سمتش و گفتم

 ! هام و داشتم، قصد شمارش فوضولآره نازنین جـون_

  .ی مثال خونسردش بالفاصله سرخ شدچهره

های درهم و لحن انشگت اشارهَ ش رو باال آورد و خواست چیزی بگه، که اجازه ندادم و با اخم

 : خشنی گفتم
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 ! ندازمشانگشتت و بنداز، وگرنه خودم برات می_

 : انشگتش رو پایین آورد و حرصی گفت

 ! اصله بگیر، وگرنه هرچی دیدی از چشم خودت دیدیاز حسام ف_

 : پوزخندی زدم و گفتم

 ! حسام خر کیه دیگه؟_

روز که ، مثل ام! خوام توجه ِش و جلب کنیاوال خر خودتی.. دوما حسام عشق منه، دیگه نمی_

 ! ریختیبرای جلب توجهِ ش مثال اشک می

 : با چشمای گرد شده نگاهش کردم

 ! تازه به دوران رسیده رو میگی؟ نکنه همون استادِ_

 : عصبی انگشت اشاره َش رو دوباره به سمتم گرفت و گفت

 ! هوی حواست باشه چی میگیا_

  .کردمی دیگه داشت پاش رو بیشتر از گلیمش دراز تر

گه نردش انگشتش رو تو هوا گرفتم و پیچوندم و صورتم رو چند سانتیِ صورت جمع شده از د

 : روم ولی عصبی گفتمداشتم و با صدای آ

کشم، ی دیگه فقط زحمت انداختنش و نمییه بار بهت اخطار دادم انگشتت و بندازی؛ دفعه_

ی بی ریخِت کنه کنم!.. درضمن تو و اون پسرهبلکه زحمت شکستنشم با کمال میل تقبل می

 ! مفت چنگ هم دیگه.. حاالم هــری

  .شدنگاه پر تنفری بهم انداخت و با گریه ازم دور 

  .چای سرد شدم رو الجرعه سر کشیدم و بلند شدم
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  .ی زشت عصبی بودمهنوزم از حرفای اون دختره

  .لیوان رو با حرص توی سطل آشغال انداختم و کیفم رو روی شونم مرتب کردم

ن ی سیریش ولموثانیه از دست اینا نباید آسایش داشته باشیم.. تو کالس که اون پسره ۱

  .!اختهسی چندش.. خدا واقعا در و تخته رو برای هم ز کالسم که این دخترهنمیکنه، بیرون ا

  .پـوفـی کشیدم و سعی کردم ذهنم رو از اون دوتا موجود ناشناخته منحرف کنم

  .به سمت کالسم راه افتادم

  .طبق معمول ردیف آخر نشستم و جزوه َم رو درآوردم

 : رای کالس بلند شدسرسری نگاهی بهش انداختم که صدای یکی از پس

  .امروز استاد نمیاد_

  .!یعنی باید شانسم رو قاب کنم بزنم سر در تمام خصوصیاتم

  .جزوه َم رو توی کیفم برگردوندم و بلند شدم و از کالس اومدم بیرون

  .به سمت ماشینم راه افتادم

  .اومدم سوار شم که تایِر پنچر شدش توجهَ م رو جلب کرد

  .یرون دادمنفسم رو با شدت ب

ایسا و واال مطمئنم کار اون نازنین چندشه.. من اگه حال تو رو نگرفتم اسمم سوگل نیست!، ح

  .!نگاه کن

  .ی سارگل رو گرفتمموبایلم رو از کیفم درآوردم و شماره

  .بوق.. اه، جواب نمیده ۵بوق،  ۴بوق،  ۳بوق،  ٢بوق،  ۱

   .کمی جلوتر یه ایستگاه اتوبوس بود
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  .دقیقه دیگه واحد میومد ۱۰م نگاه کردم، به ساعت

  .کیفم رو روی شونهَ م انداختم و راه افتادم

  .هنوز زیاد از ماشین دور نشده بودم که صدای بوقی به گوشم خورد

  .بی توجه به راهم ادامه دادم

  .دوباره صدای بوق بلند شد و من بازهم محلی بهش ندادم

  .!کرد به گوشم خوردا میاین دفعه صدای طرف که اسمم رو صد

سم متعجب برگشتم سمتش و با دیدن شخصی که اسمم رو صدا کرده بود بار دیگه به شان

  .لعنت فرستادم

 یختهرناخدآگاه نگاهم کشیده شد سمت موهاش که به طرز فوق العاده زشتی روی پیشونیش 

ازشی ن”بهش بگه بود، جوری که کم مونده بود جلوی دید چشم چپش رو بگیره.. یکی نیست 

  .”ترشیدیالهی.. خوبه تو دختر نشدی، وگرنه رو دست ننه بابات می

 خانم صولتی _

 : از فکر موهای قشـنگـش اومدم بیرون

 بله؟ _

  .فکرکنم ذهنتون خیلی مشغوله.. آخه خیلی صداتون کردم_

 : بی توجه به حرفش گفتم

 امرتون؟ _

 : گفت ی پیرهن صورتی کمرنگش کشید ودستی به یقه

  .جایی میرید برسونمتون_
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  .روم رو برگردوندم و به راهم ادامه دادم” خیلی ممنون”با گفتن 

بری از خنوز برای بار ششم یا هفتم به ساعتم نگاه کردم، بیشتر از نیم ساعت شده بود ولی ه

 .واحد نبود

 : ی سارگل رو گرفتم.. چه عجب خانوم جواب دادنبلند شدم و دوباره شماره

 بله؟ _

 : عصبی گفتم

 ! اعتهس ۴۸بله و کوفت، بله و زهرمار، بله و یرقان _

 : با خنده گفت

 ! کنترل کن خواهرم_

  .بلند شو بیا دنبالم_

 مگه با ماشین نرفتی؟ _

 ! یه آدم بی شخصیت پنچرش کرده_

 : بعد از مکث کوتاهی گفت

 ای بابا.. چیزه _

  .خواد بهونه بیارهدونستم میمی

 : کالفه گفتم

 ! ی داشتمی اعصاب خوردی کافسارگل چیزه میزه واسه من درنیارا.. امروز به اندازه_

 : با لحن مثال مظلومی گفت

  .خواهری به خدا کار دارم.. اومدم دنبال کارای مدارکم_
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 : با حرص گفتم

  .ای مدارکت بخوره تو فرق سرت_

  .تماس رو قطع کردم و بلند شدم

الی ام خهنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صداش باعث شد تمام حرصم رو سر سنگ جلوی پ

 : ای بهش زدم که تو کسری از ثانیه ناپدید شدم، بدبخت رو چنان ضربهکن

  .خب اینم از واحد!.. حاال تشریف بیارید بنده برسونمتون_

  .دبود!.. ماشینم که پنچر بود، واحدم که نیوم ۶دوباره نگاهم چرخید روی ساعتم، 

   .دادمترجیح می ولی هنوز یه راهی داشتم که به سوار شدن ماشین این خـوشـگـل پسر

  .ی سبز رنگ کشیدمی مورد نظرم لبخندی زدم و دستم رو روی صفحهبا دیدن شماره

 : بعد از چند ثانیه جواب داد

 بفرمایید؟ _

 سالم، وقتتون بخیر.. ببخشید ماشین دارین؟ _

  .سالم، مچکرم.. شرمنده خانم_

  .ی گفتم تماس رو قطع کردم”کنمخواهش می“

 : ام ترمز کرد و بازم صدای منحوسشماشینی جلوی پ

  .بفرمایید باال خانم صولتی_

  .آخرین امیدمم ناامید شد

  .با طمانینه در ماشین رو باز کردم و سوار شدم
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ی خودش رو ی جلو.. آخی مجسمههای میمون آویزون شده به آینهچشمم افتاد به مجسمه

  .آویزون کرده

  .کنترل کنم، ولی انگار ناموفق بودمدستی دور لبام کشیدم تا خنده َم رو 

 چیز خنده داری دیدید خانم صولتی؟ _

 : ای سعی کردم خندم رو جمع کنمبا تک سرفه

 خیر _

 : ابرویی باال انداخت و گفت

  ...ببخشید سوگل خانوم_

 : وسط حرفش پریدم و گفتم

 خانم صولتی _

 : مکثی کرد و گفت

 ف کنید؟ بله!، خانم صولتی میشه آدرستون رو لط_

  .ی پانیذ اینا، برای همین آدرس اونجا رو دادمخوام برم خونهیادم افتاد می

  .دقیقه رسیدیم ٢۰بعد از حدود 

 : تشکری کردم و خواستم پیاده بشم که گفت

  .خانم صولتی یه خواهشی داشتم_

  .بفرمایید_

 میشه فردا بعد از دانشگاه تو کافی شاپ رو به رویی همو ببینیم؟ _

 : خشک و رسمی گفتم
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 خیر _

  .و بالفاصله پیاده شدم

  .!افی شاپهمینم مونده دیگه با توِ میمون بیام ک

 : زنگ رو فشردم که صدای خاله لبخند روی لبم نشوند

 بله؟ _

  .خاله سوگلم_

 : در و باز کرد و گفت

  .بیا تو عزیزم_

  .شیدمکهای محمدی رو به مشام وارد شدم و با لذت بوی گل

  .کفشام رو درآوردم و خاله که دم در منتظرم بود رو بوسیدم و رفتم داخل

  .که صدای زنگ بلند شدهنوز ننشسته بودم 

 : خاله به سمت اف اف رفت و در و باز کرد و با لبخند رو به من گفت

  .قدمت خوب بودا، ارسالنم اومد_

ین پای ناخدآگاه لبخندی روی لبم نشست و برای پنهان کردنش از خاله مجبور شدم سرم رو

  .بندازم

  .در ورودی باز شد و ارسالن وارد شد

  .شد فهمید یه چیزی شده.. اخماش حسابی تو هم بود و چشماش عصبیمیبا همون نگاه اول 

 نیمچه لبخندی تحویل خاله داد و بعد از بوسیدنش روی مبل رو به روی من نشست 

 حال شما چطوره سوگل خانوم؟ _
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یدم من دادم.. شالحنش توبیخی بود، انگار کار اشتباهی کرده بودم و حاال باید جواب پس می

  .کردم و عادی بودکر میاینجوری ف

 خوبم.. شما چطوری ارسی خان؟ _

  .حتی لحن مثال شوخم هم اخماش رو باز نکرد

 ! عـالـی_

  .!کنه؟کردم نگاهش داره بازخواستم میچرا حس می

  .راهی آشپزخونه شد” من برم شربت بیارم”خاله با گفتن 

  .پانیذ پناه ببرممنم برای فرار از نگاه عصبی ارسالن ترجیح دادم به اتاق 

 : بلند شدم و گفتم

  .مـ..من برم پیش پانیذ_

  .!دونم چرا لکنت گرفته بودم؟نمی

 : هنوز از جام بلند نشده بودم که صداش میخکوبم کرد

 بشین _

  .!و من مطیعانه نشستم

  .!رو دربرگرفته بود؟ دونم چرا استرس تمام وجودمنمی

  .مره َش کم شده و فرستادنش دفتر مدیرحالم دقیقا مثل دانش آموزی بود که ن

  .ای رو به رومنگاهم رو دوختم به میز شیشه

 کی بود؟ _

 ! ...چنان سرم رو بلند کردم که صدای ترق توروقش رو فکر کنم ارسالنم شنید، نکنه
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 کی کی بود؟ _

 : عصبی گفت

 ! سوگل خودت و نزن به نفهمی!.. همون پسری که رسوندت؟_

  .!ی نچسب رو دیده بود.. ای وایارسالن اون پسره

 : پوزخندی زد و با لحن پرتمسخری گفت

_Boy Friend دونستیمدارم شدی و ما نمی ! 

گشتام دونم چی شد.. به خودم که اومدم صورت ارسالن به سمت راست چرخیده بود و رد اننمی

  .زدروی گونهَ ش به سرخی می

  .نفسام از شدت خشم مقطع مقطع شده بود

  .ب گرد کردم و بی هیچ حرفی به سمت اتاق پانیذ رفتمعق

   

❊❊❊  

  *پانیذ*

   

 !هنوز شک داشتم به تصمیمی که گرفته بودم

اید شو تا کمونی ابروهام ردستم راهِ ابروهام رو پیش گرفت و رفت و برگشتی طی کرد مسیر 

  .کمی، فقط کمی آروم بشه ذهن آشفته شدهَ م از این فکر کردن چند روزه

  .ی گفتم و در باز و شد”بفرمایید”تقه ای به در خورد، آروم 

 : از دیدن سوگل توی چهارچوبِ در متعجب گفتم
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 تو کِی اومدی؟ _

 : اومد داخل و کنارم روی تخت نشست و گفت

 ! میشه یه کم وقتی_

  .!”تو کال از دنیا عقبی”و انگار یکی درونم بهم پورخند زد و گفت 

ش فته َسری تکون دادم و نگاهش رو دوخت به انگشتر عقیقم و من تازه متوجه صورت گر گر

 : شدم

 چیزی شده سوگل؟ _

 : سرش بیشتر توی یقهَ ش فرو رفت و زمزمه کرد

  .نه_

  .!ران آره نشستهکردم پشت این نه هزاو چرا من حس می

 : قانع نشده گفتم

  .دونی بهم بگویه چیزی شده!.. اگه هنوزم من و رفیقت می_

 ! رفیقم که هستی و تا ابد میمونی.. ولی چیزی نیست، که بخوام بگم.. باور کن_

  .دیگه چیزی نگفتم و بیشتر از اون اصرار نکردم

گیم م بچوم، حتی اگه اون فرد همداصال حوصله نداشتم التماس کنم تا دردودل کسی رو بشن

  .!باشه

ی ثانیه به ثانیه کردم و ازش به اندازهعوض شده بودم.. خودم به خوبی این تغییر رو حس می

  .سال عمرم متنفر بودم ٢۰این 

 : سوگل سکوتم رو دید و گفت
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 ناراحت شدی؟ _

 ! سیناراحت؟.. ناراحتی هم یه حس بود.. و من اینروزا تهی بودم از هر ح

 : لب زدم

 ! نه_

 ! و انگار نِه من هم مثل نهِ اون بود

 : دستپاچه گفت

 ! باور کن چیزی نشده_

  .گفت، ضایع!.. و چه انتظاری از من داشت که دروغش رو باور کنمدروغ می

ه فقط کخری ولی دیگه مهم نبود.. با لحنِ مثال باور کرده دروغش رو همراه با لبخند پرتمس

 : کردم و شاید هم اون، گفتمحس می خودم تمسخرش رو

 ! من که چیزی نگفتم_

 و باز هم سکوت 

 : ولی زیاد دوام نداشت

  .خب ناراحتیم از ارسالنه_

  .خودشم طاقت نیاورد

تی اگه خواست بگه و منو به عنوان سنگ صبور انتخاب کرده بود، بهتر بود منم ححاال که می

 : شده ظاهری دل بدم به دردودلش

 ! ن؟ارسال_

 : انگار فقط منتظر بود اسمش رو بشنوه تا مثل آتشفشان فوران کنه
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  ...زادِی بی شخصیِت بی شعورِ غیر آدمیپسره_

 داد و روحِ ارسالن و هفت جد و آباِد پس و پیشش رو مستفیضهمینطور داشت ادامه می

 : ی دهنش گذاشتم و با چشمای گرد شده نگاهش کردمکرد که دست رومی

 ! ه خبرته؟!، چیکار کرده این پسره که انقدر از دستش شکاری؟اوی چ_

 : نفسی گرفت و گفت

  ...!چی کار کرده؟_

 بود زده بهش ارسالن که حرفی یادآوردن به از گذاشت دهنش روی رو شدش مشت دست

 : شد گرد چشماش

 !داری پسر دوست میگه من به برگشته اِاِاِ پسره ی بی شعور_

 : بغض کرده و انگار ارسالن بازم بی فکری کرده بود

ده؟!.. ر کرمن؟!.. من دوست پسر دارم؟!.. من چیکار کردم که ارسالن اینجوری راجع بهم فک_

ِد؟!، حآرایشم بیش از  ..!من مثل کدوم یکی از اون دخترای ولم که بهم این حرف و زد؟

وابط ینجور رااز  ، رفتارم زننده َس؟!.. د آخه رو چه حسابی به منی که متنفرمپوششم نامناسبه؟!

  .!همچین تهمت ناروایی زده؟

داشتم رفتارش مثل من نبود، ولی شک ن %۱۰۰تهِ تهِ دلم تحسین کردم دختری رو که اگه 

شته گه دانسال دوری پایدار  ۸کپی برابر اصل منه.. و همین دوستیمون رو حتی بعد از  ۹۰%

  .بود

شناختش.. ولی آدمی ارسالن درسته تهمت زده بود به دختری که مطمئنم بیشتر از من می

  .!نبود که همینجوری یه چیزی بپرونه، حتما یه چیزی شده بود
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 : سوگل و گفتم نگاه دادم به صورت بُغ کرده

ین ارسالن حرف بی خود زده، درست!.. اما چی شد که به خودش حتی جرئت زدن همچ_

 ! حرفی و داد؟

 : لب گزید و سر پایین انداخت و حس کردم چیزی نمونده تا بغضش بشکنه

پسرای  ام هست گیر داده به من!.. یارو از اینیکی از استادامون خیلی سیریشه، چند وقتی_

 نچر کرد،ایِ.. دیروزم با یکی از دوست دختراش دعوام شد، اونم زد ماشینم و پکوچه پس کوچه

 م ماشینژانسآبود، به سارگلم زنگ زدم گفت دنبال مدارکاِش و نمیتونه بیاد دنبالم، واحدم ن

عدشم یه بای نداشتم!.. وقتی منو رسوند ارسالن دیدش و نداشت.. بخدا مجبور شدم، راهِ دیگه

  .طرفه به قاضی رفت

  .باالخره شکست و قطره اشکی روی گونهَ ش چکید

 : کرد کار درستی نکردهد قبول میخواستم سرزنشش کنم، ولی باینمی

ار شدن د سوحاال اتفاقِی که افتاده، نمیشه کاریش کرد!.. ولی به نظر خودت کار درستی بو_

  .!ماشین همچین آدمی؟!، هرچقدرم که مجبور باشی و راهی نداشته باشی

 : بارِ دیگه دندوناش فشرده شدن روی لباش و خودشم پشیمون بود

ذشته گلی دیگه کار از کار وم.. بخدا همین که سوار شدم پشیمون شدم، دونم اشتباه کردمی_

  ...بود!.. من

  .و نتونست ادامه بده و زد زیر گریه

ی کمرش رو طی کرد محض وار تیرهدستام رو باز کردم و پناه آورد به آغوشم و دستام نوازش

  .!دلداری
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م مئن بودن مطوابش رو داده بود.. و مسوگل اشتباه کرده بود، ولی ارسالن هزار برابر بدتر ج

  .هارو سرش دربیارهسوگل بلده چطوری تالفی این اشک

ر ت زیدر به صدا دراومد و باعث شد سوگل از آغوشم دربیاد و صاف بشینه و تند تند دس

مای چشماش بکشه تا ردی از اشک روی صورتش باقی نمونه.. ولی زیادم موفق نبود و چش

  .دادقرمزش لوش می

ن به هم های قالیچه تا یه وقت خدایی نکرده نگاهشوارسالن وارد شد و سوگل نگاه داد به گل

  .نیافته

  .!ی حرفای سوگل رو شنیدهداد همهچشمای پشیمونِ ارسالن نشون می

ی صورت روی صندلی چوبِی گوشه اتاق نشست و دستاش رو توی هم قفل کرد و نگاهش خیره

  .نیم نگاهی هم بهش ننداخته بود ی سوگلی شد که حتیگرفته

 : نفس عمیقی کشید و با صدای آرومی گفت

 خوام سوگل من معذرت می_

کرد که کرد، شایدم وانمود میاما سوگل انگار اصال حضورِ ارسالن رو توی اتاق احساس نمی

  .!احساس نمیکنه

 : دستی زیر پلکش کشید و رو به من گفت

 پانی هنوزم شادی و داریش؟ _

خواست با کرد خودش رو بیخیال نشون بده؟!.. انگار نه انگار تا دو دقیقه پیش میرا سعی میچ

  .!بود همین دستاش ارسالن رو خفه کنه!.. البته راه خوبی هم برای تنبیه انتخاب کرده
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 گل بیام سوبشکنی که جلوی صورتم زده شد باعث شد از فکر تنبیه هوشمندانه و البته دردناکِ

 : بیرون

 پانیذ کجایی؟ _

 : سری تکون دادم و گفتم

 جا.. چی گفتی؟ هیچ_

 گفتم هنوزم شادی و داری؟ _

ه ی لبم کج شد.. اما به چیزی که هیچ شباهتی باز یادآوری عروسک دوست داشتنیم گوشه

 :! پوزخند نداشت

 آره _

  .و به باالی کتابخونه اشاره کردم

  .د به سمتش رفتزبا شوقی که مصنوعی بودنش بد تو ذوق می

  .روی نوک انگشت ایستاد و سعی کرد برش داره، ولی نتونست

  .ارسالن بلند شد و به راحتی شادی رو برداشت

رسالن ی شادی بود دست دراز کرد تا از اسوگل همونطور که نگاهش به موهای فرفری و بامزه

اه به نگ وو بیرون بده بگیرتش.. اما ارسالن کامل وِلش نکرد و باعث شد سوگل حرصی نفسش ر

  .زمین بدوزه

 : ارسالن سر پایین آورد و خیره به چشمای سوگل زمزمه کرد

ببخش و نذار  ..ببخش.. ببخش و با نگاه دلخورت آتیش به جونم نزن.. ببخش و نادیده َم نگیر_

  .!زدم.. ببخشوقت نمیشدم و هیچکاش الل میاز خودم متنفر شم به خاطر حرفایی که ای
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  .سوگل بی حرف عروسک رو از دستش کشید و از کنارش گذشت

 : کنارم نشست و با همون ذوق الکیش گفت

  .وای که چقدر دلم برای این عروسک تنگ شده بود_

 : زمزمه کردم

  .منم_

 و قهر دلیلش، بی هایخندیدن هاش،شیطنت هاش،بازی دلم تنگ شده بود!.. برای بچگی،

شد.. کاش بچه راموش میف بستنی یه با که هاییناراحتی کشید،نمی دقیقه به که هاییآشتی

  .!ده واسه بچه بودن، واسه بی غم بودنموندیم.. دلم تنگ شمی

 : دستی به موهای عروسک محبوبم کشیدم و گفتم

  .خوردخیلی وقت بود اون باال خاک می_

 : سوگل آهی کشید و گفت

ی صلهدیم.. مشکالتمونم باهامون بزرگ شدن.. انقدر بزرگ شدن که حتی دیگه حوبزرگ ش_

  .!نگاه کردن به خاطرات قدیمی رو نداریم

  .!بزرگ شده بودیم.. و من متنفر بودم از این بزرگ شدن که پر از غم بود

  ..ستقهوه خوشمزه"

  ..اش به تلخ بودنش استخوشمزگی

  ..گوییم چسبیدگیریم، اما.. مییل نمیخوریم تلخی اش را تحووقتی می

  ..اش را تحویل نگیرزندگی روزهای تلخش بدنیست.. تلخی

  "!...بخند و بگو عجب طعمی
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  .!قهوه دوست داشتم، تلخ .. اما تلخی این زندگی غیر قابل تحمل بود

 بره، اماخوری که تلخیش کمی از تلخیِ زندگیت رو حتی برای یه مدت کوتاه از یادت بقهوه می

 ! ای نداشت براشزندگی من به حدی تلخ شده بود که قهوه که سهله زهرمارم دیگه فایده

 : سوگل دستش رو روی پام گذاشت و گفت

 بهتر نشدن؟!.. حسی؟، حرکتی؟ _

 :! کرد؟واب من تغییر نمیجپرسیدن.. و چرا سوالی بود که همه می

  .نه هنوز همونطوریِ.. بی حس، بی حرکت_

 : های اطرافیانم عجین شده بودهم لبخند تلخی که اینروزا عجیب با لبو باز

  .شاءاهللخوب میشی ان_

 گفت خوب میشی، یه نفر از تِه مغزممن اهل کفر گفتن نبودم.. پس چرا هروقت یکی می

  .!؟”بود خوب بشم، تا االن شده بودم اگه قرار”گفت زد و میپوزخند می

  .شاءاهللان_

  .!ضعیف بود که شک داشتم شنیده باشه صدام انقدر

 : بلند شد و شالش رو مرتب کرد و کیفش رو برداشت و گفت

 من دیگه برم.. کاری باری؟ _

 ! چقدر زود.. بودی حاال_

 : نگاهی به ارسالن انداخت و گفت

  .نه، ممنون.. یکم کار دارم، یه روز میام تا شب وردلت میمونم_

 : بمونه، پس زیاد اصرار نکردم خوادمشخص بود اصال دلش نمی
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  .؟خوای به آژانس زنگ بزنمباشه هرجور مایلی.. فقط می_

 : صدای ارسالن مانع جواب دادن سوگل شد

  .رسونمشمن می_

 : سوگل اخمی کرد و بدون حتی نیم نگاهی به ارسالن گفت

  .الزم نکرده.. پانیذ ممنون میشم زنگ بزنی آژانس_

  .ین شماره رو که لمس کردم تلفن از دستم کشیده شدتلفن رو برداشتم و اول

 : متعجب برگشتم سمت کسی که تلفن و از دستم کشید

  .رسونمش دیگهچیزه.. خب یعنی.. من دارم میرم شرکت، می_

 : کرد بلند نشه گفتسوگل پرحرص با صدایی که به سختی سعی می

  .ما اینورِ، شرکت شما اونور آقای محترم خونه_

  .دستش شرق و غرب رو نشون دادو با 

 : ارسالن دستی به صورتش کشید عصبی گفت

  .رسونمت.. شما کاری به اینور و اونورش نداشته باشرسونمت یعنی میگفتم می_

  .سوگل برگشت سمت من و ملتمس نگاهم کرد تا مانع ارسالن بشم

ون اگرفتم مشون رو میگیر کرده بودم.. یه طرف برادرم بود، یه طرف خواهرم.. طرف هرکدو

ود و بشد.. با اینکه حق با سوگل بود ولی ارسالنم اشتباهش رو قبول کرده یکی ناراحت می

کدومشون رو تونستم طرف هیچتر از اون پشیمون بود و طلب بخشش کرده بود.. نمیمهم

  .بگیرم.. بهتر بود خودشون مشکلشون رو حل کنن

  .م رو به دوطرف تکون دادمای باال انداختم و همزمان سرشونه
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  .رسالن رفتاهای درهم همراه با این حرکتم سوگل ناامید با اخم

   

❊❊❊  

 (فصل چهارم) 

  *پانیذ*

   

 ! اگه تا آخر عمرت زمین گیر شدی چی؟_

 ! هر دو راه امکان خوب نشدن و دارن_

  .کردمی طول و عرض اتاق رو طیهای بابا که عصبی نگاه دوختم به قدم

  .!انگار اون سخنرانی طوالنی فایده نداشت

  .نفس عمیقی کشیدم تا آروم بشم و کلمات رو دوباره توی ذهنم ردیف کنم

 : کردممن تصمیمم رو گرفته بودم، باید قانعش می

 ! بابا زودتر تکلیفم مشخص بشه که بهتر از یه مدتِ طوالنی صبر کردنِ_

 : فهَ ش رو دوخت به چشمام و عصبی تر از قبل گفتنگاه کال

 کردهدرسته، ولی درحالی که نتیجهَ ش خوب شدنت باشه، صد در صد!.. نه بعد خدایی ن_

 ! دادمکاش انتظار و به ریسک این عمل ترجیح میجواب نده و پشیمون بشی و بگی ای

  .تو صبر کردنم امکان خوب نشدنم هست_

 : میش کشید و خسته از این بحث چند ساعته زمزمه کرددستی الی موهای جو گند
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دونم چه راهی ختم میشه به دونم، گیج شدم، موندم بین دوراهی، نمیدونم، واقعا نمینمی_

 ترسم دوباره راه رفتن دردونه َم.. می

 : چشماش رو روی هم فشرد و صداش گرفته بود انگار

اره َت نتخاب کنم که تهش دیدن راه رفتن دوبارو ترسم راهی ترسم، میآره، من پارسا راد می_

خر عمر آترسم بعدها خودم و لعنت کنم که چرا راهی رو انتخاب کردم که دخترم تا نباشه، می

 ! ...ترسمخونه نشین بشه، می

 : صدام خش دار شد و نالیدم

 ! ام بشه پای خودمهبابا این تصمیم خودمه، هرچی_

 : سری تکون داد و گفت

م رو تونستی جلوی تصمیمبعد گفتی بابا تو که بزرگ ترم بودی و عاقل ترم بودی و میاگه _

  .بگیری؛ چرا نگرفتی؟، چی بگم؟

ذهن  جوید،ذهنش آشفته بود، هزار جور احتمال و اما و اگر داشت مثل موریانه مغزش رو می

  .منم دست کمی ازش نداشت

رم سخواست محکم توی نوک مدادیش و دلم میای نگاهم افتاد به پیرهن سفید و شلوار پارچه

  .بکوبم

  .حتی نذاشتم لباسش رو عوض کنه و بعد این بحث رو شروع کنم

 : ی لبم رو زیر دندونم فشردم و گفتمگوشه

  .زنیمبابا برو یکم استراحت کن، فکراتم بکن، بعدا راجع بهش حرف می_

  .کالفه به تکون دادن سری اکتفا کرد و رفت بیرون
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  .سرم رو به پشتی تخت تکیه دادم و چشمام رو بستم

  .!خواد تموم بشه؟خدایا این روزای نحس کِی می

  .کردمگی میاحساس خفه

تونست حالم رو خوب کنه.. ولی برای اینم به خواست یه دوش آب سرد بگیرم، قطعا میدلم می

  .مامان نیاز داشتم

 : نفسم آه مانند از گلوم خارج شد

 مامان _

  .جواب نداد و انگار نشنیده بود

 : برای بار دوم بلند تر صداش کردم

 مامان _

ن و ماما ز شدچند دقیقه گذشت، فکر کردم شاید نشنیده، اومدم دوباره صدا کنم که در اتاق با

 : اومد داخل

 جانم؟ _

 : ی دندونام شد و با صدای ضعیفی گفتمی لپم طعمهگوشه

  .میشه ببریم حموم_

  .!ن انداختم و بغضم گردو شد میون راه نفسم و هنوزم برام سخت بودسر پایی

 : اومد پیشم و دست زیر چونه َم گذاشت و سرم رو باال آورد و خیره به چشمام گفت

 گیری؟ چرا سرت و پایین می_

 : لپم بیشتر زیر دندونم فشرده شد
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 مگه خودت خواستی اینطوری بشی؟ _

تم، چیزی نداشتم بگم، خودم کردم و بازم هیچی نگفی خون رو توی دهنم احساس مزه

  .!نخواسته بودم ولی مگه خواستن و نخواستن من تو اصل قضیه توفیری داشت؟

 : گونه روی موهام کشیده شددستش نوازش

  .غصه نخور مامانم، درست میشه_

  .!ی حرفای مامان آرامش بخش بود.. شایدم صداش مسکن بودجملهَ ش آرامش داشت.. همه

  .به سمت سبد مخصوصم که پر بود از ملحفه و وسایل واجب این وضعیتم، رفت

ای ها اینجورین یا فقط من انقدر خوش شانس بودم که همچین فرشتهی مامانخدایا همه

 ! مادرم شد؟

  *”مادر”مثل آروم میکنه.. م و دآ بودنشون هستن بعضیا*

  .و بابا رو صدا زد وردی وسایلم رو برداشت ویلچرم رو آوقتی همه

  .هاش توی هم بودهای راحتی وارد اتاق شد، هنوزم اخمبابا با لباس

نم ذاشتگبه سمتم اومد و خم شد و دستش رو دور کمرم انداخت و با کمک مامان روی ویلچر 

  .و من لب گزیدم و شرمندگی تنها حسی بود که اون لحظه داشتم

ن روی ی حموم گذاشت و بازهم با کمک ماماسکوی گوشهوارد حموم شدیم و بابا ویلچر و کنار 

  .سکو گذاشتنم و بیرون رفت
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امش ی نم دارم کشیدم و حس انگشتای مامان میون موهام آردستم رو روی موهای بافته شده

ا بشد، آرامشی که حتی وقتی نبود پیشم هم بود، آرامشی که مهمون لحظه به لحظه َم می

  .گرفتودم رو در بر میلمس رد دستاش تمام وج

دلم  ومد،چشم دوختم به تاب بزرگ رو به روی پنجره.. همیشه از اتاقای پنجره دار بدم می

ی اشه؛ جورخواست دور تا دور اتاقم پوشیده باشه از دیوار و حتی یه پنجره هم توی اتاق نبمی

ل ه همه چیز دکنی با شب هیچ فرقی نکنه!.. ولی مگکه توی روز وقتی چراغ رو خاموش می

  .!بخواهی بود؟

  .ی باال سرمبری شدهچشمام رو از پنجره گرفتم و دوختم به سقف گچ

  .خواستی ابری کنج گلوم لونه کرده بود و دلش شکستن میکرد.. یه تودهگلوم درد می

قلبم فشرده  سال هنوزم ۱از حال نفرت انگیزم.. بعد از  کشمسال هنوزم عذاب می ۱بعد از 

  .!میشه از دیدن خستگی و آشفتگیِ مامان و بابام

بینم و هم میفهمم و هم زجر دونن هم میبینم و نمیفهمم.. ولی نمیکنن من نمیفکر می

 !میشه و هم راه نفسم بسته میشه ی سینه َم سنگینکشم و هم قفسهمی

  .کنمدم رو لعنت میم بعد از انجام دادن کارام دست روی کمر میذاره و خوبینم مامانمی

  .کنمزنه و خودم رو لعنت میبینم بابام بعد از جا به جا کردنم از سنگینیم نفس نفس میمی

یاد و ببینم مامانم بعد از انجام دادن حتی کوچک ترین کارام خسته میشینه تا نفسش جا می

  .مکنخودم رو لعنت می

کنه و خودم رو های نشسته روی پیشونیش رو پاک میبینم بابام بعد از تکون دادنم عرقمی

  .کنملعنت می
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  .کنمبینم مامانم با هر بار دیدن پاهای بی جونم چشماش پر میشه و خودم رو لعنت میمی

ورتش و صخوره میبینم بابام با هر بار دیدنم روی اون صندلی چرخدار اخماش به هم گره می

  .کنمگرفته میشه و خودم رو لعنت می

ی عذاب کنم که چرا توی اون تصادف زنده موندم و شدم مایهخودم رو لعنت می

  .!هامعزیزترین

 ! کنم که چرا توی همون تصادف نمردم و همه رو راحت نکردمخودم رو لعنت می

  .!کنم.. کاش مرده بودمخودم رو لعنت می

  .رهبگی آروم دردش کمی فقط کمی، شاید تا کشیدم گلوم به دستی و پلکام روی هم نشست

  ...من آرزو کردم کاش مرده بودم، امــا

  ..ی مهربونِ مامانچهره

  .قطره اشک حبس شدم باالخره گونه َم رو نوازش کرد و بین موهام ناپدید شد

  ..ی آروِم باباچهره

  .قطره اشک دومی

  ..ی معصوِم پانیاچهره

  .سومی

  .چهارمی

  .پنجمی

ها زندانی بودن حاال به آزادی رسیده بودن و برای رهایی از بند از هم سبقت اشکام بعد از مدت

  .گرفتنمی
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. تونستم دل از دار و ندارم بکنم؟!.تونستم دل از همه چیزم بکنم؟!.. واقعا میمن واقعا می

 تونستم دل از خانواده َمه.. من نمیتونستم؟ نته َم بکنم؟!.. میتونستم دل از تمام داشمی

  .!بکنم

تاب  خواد، یه آرامش ابدی، اما دوریشون و چطوریخدایا موندم وسط جهنم.. دلم آرامش می

  .!بیارم؟

لرزید، مشتم رو روی لبام فشردم تا صدای هق هقم بلند نشه و هام از شدت گریه میشونه

رد، ها بی حسی، امشب بغض کرد، گریه کدتمامانم متوجه نشه که دخترش باالخره بعد از م

  .زار زد و سبک شد

   

❊❊❊  

   

  *ارسالن*

   

دست  ولی از شدت استرس برای بار هزارم قلنج انگشتام رو گرفتم، انگشتام درد گرفته بود

جم دادم، ولی حتی صدای تیریک تیریکشونم اعصاب متشنخودم نبود، ناخدآگاه فشارشون می

  .کردرو آروم نمی

  .ی مثال آرومشنگاه دوختم به چهره
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شد مشخص بود، ولی ترسید، از انگشتاش که هرچند دقیقه یه بار روی ابروهاش کشیده میمی

و سعی داشت پنهونش کنه؛ برای آروم نگه داشتنِ خاله هم که شده سعی داشت ترسش ر

  .پنهون کنه

 : کردمید آرومش میم ناآروم بودم ولی باکردم، با این که خودباید آرومش می

  .نگران نباشیا، هیچی نیست_

 : نفس کوتاهی کشید

 نیستم _

 : نیشخندی زدم

  ...یادت رفته_

 : دادم ادامه و گنگ نگاهم کرد که زدم رو دماغ کوچولوش

  .من تو رو مثل کتاب صد بار خونده از بَرم_

 : ی سفیِد روی پاهاشدستاش مشت شد و نگاهش رو از نگاهم گرفت و دوخت به ملحفه

  .خوام ترس بهم غلبه کنهنمی_

 : وار ادامه دادنگاهش قفل شد تو نگاه مضطربم و نفس عمیقی کشید و مسلسل دوباره

زنن، نتیجه َشم یا کنن یا بهم سِری مییه عمل ساده َس، دردی نداره چون یا بی هوشم می_

 ! میشه یا نمیشه.. خب؟

 : ی زهرمار داشتلبخندی روی لبم نشست، ولی حتی لبخندمم پراضطراب بود و ته ِش مزه

  .شه، آروم باشبا_

 : بازهم نفس عمیقی کشید و دستش راه ابروهاش رو پیش گرفت
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  .آرومم_

شد!.. یای یه بار روی ابروهاش کشیده منبود، نبود که نفساش عمیق شده بودن و دستش ثانیه

  .!مثل من که تمومِ جونم رو استرس گرفته بود

  .های چند نفر به گوش خوردصدای در و بعد صدای قدم

  .برگردوندم سمت در.. خاله مهرسا و عمو پارسا و مامان و بابا وارد شدن سر

م بود ههاشون تو چشمای خاله و مامان قرمز بود و مشخص بود گریه کردن، عمو و بابا هم اخم

  .بارید؛ مخصوصا عمو که جونش بود و دوردونهَ شو کالفگی از چهره َشون می

 فت وت نشست و با دستای لرزون دست پانیذ رو گربلند شدم و خاله روی صندلی کنار تخ

  .خیره شد تو چشماش

  .خواست گریه کنهپانیذ لبش رو گزید و سر پایین انداخت، بغض داشت؛ ولی نمی

جت خاله همونطور که اشک توی چشماش حلقه زده بود دست جلو برد و موهاش که با لجا

 : کنار صورتش آویزون شده بود رو کنار زد

 مطمئنی؟  مامانم_

 : ی خاله گفتپانیذ سرش رو باال آورد و خیره به چشمای سرخ شده از گریه

  .آره مامان، یه عمل ساده َس، نگران نباش_

  .!داد از نگرانیاشت جون میدگفت نگران نباش و خودش می

 : ه شد و اشکِ چشماش سیل شدی پانیذ کشیدوار روی گونهدست خاله نوازش

ی تنم داره میره زیر تیغ، وقتی معلوم نیست چطوری نگران نباشم؟!؛ وقتی پارهنگران نباشم؟!، _

  .!بعد از اون عمل لعنتی چه بالیی قرار سر عزیزم بیاد، چطوری نگران نباشم؟!، چطوری؟
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 : پانیذ خندید، زوری خندید، با بغض خندید، با اشک خندید

  .!گه!.. بعدشم هرچی شد، شداوووه چقدر بزرگش کردی مامان!.. یه عمل سادهَ س دی_

  .خاله بلند شد و سرش رو درآغوش کشید و های های گریه سر داد

  .طاقت نیاوردم و از اتاق زدم بیرون

هام هام رو روی پاروی نیمکتی که کمی از ساختمان بیمارستان فاصله داشت نشستم و آرنج

  .گاهِ سرم کردمگذاشتم و دستم رو تکیه

  .سم رو با شدت بیرون دادمچشمام رو بستم و نف

 ! بعد از این عمل قرارِ چی بشه؟

 ! خواهرم از شر اون صندلی چرخدار راحت میشه یا نه؟

 ! تونم قدم برداشتن عزیزم رو ببینم؟بازم می

 ! های بلندش رو بشنوم؟تونم صدای خندهبازم می

  .خدایا ناامیدمون نکن

  .اتاق پانیذ رفتمبلند شدم و دستی به صورتم کشیدم و به سمت 

اله دند و خآور هنوز به اتاق نرسیده بودم که پانیذ رو درحالی که خوابیده بود روی تخت بیرون

  .اینا هم به دنبالش

  .هام سرعت گرفت و ضربان قلبم باال رفت و تمام وجودم استرس شدقدم

 : با نگرانی از بابا که کمی از بقیه عقب تر بود پرسیدم

 رنش اتاق عمل؟ بابا دارن میب_

  .زدبابا هم نگران بود، چشماش داد می
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 : همونطور که نگاهش به پانیذ بود گفت

 آره _

 : با دو خودم رو به پانیذ رسوندم و دستش رو گرفتم

 ! خواهری نترسیا، یه عمل ساده َس_

م و دادم، ولی هیچ تمرکزی رو حرفام نداشتم، نگران بودحرف خودش رو به خودش تحویل می

 ! مین نگرانی نمیذاشت تمرکز داشته باشم، نه رو کارام نه رو حرفامه

 : لبخندی به چشمای ترسیده َش زدم و گفتم

  .منتظرم با پاهای سالم بیای بیرون_

  .!صدام لرزید، از بغض لرزید

” تایید”ی ی چشمش چکید و دستم رو فشرد و چشماش رو به نشونهقطره اشکی از گوشه

  .بست

هش نش بستار دستش رو ول کردم و رفتنش به اتاق عملی که دوباره قدم برداشتبا تذکر پر

  .بستگی داشت رو تماشا کردم

   

   

  .نگاهم برای چندمین بار روی ساعت چرخید و کالفه طول و عرض راهرو رو طی کردم

لحظه و من هر بود هنوز بیرون نیومده بود ۹پانیذ رو بردن اتاق عمل و االن که ساعت  ۳ساعت 

  .کردمعصبی و کالفه تر از قبل راهرو رو متر می

  .های پاشنه بلندش خط کشید رو اعصابِ نداشتمصدای دویدن شخصی و تق تق کفش
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  .وگل شدمبا اخم های درهم برگشتم که چشم تو چشم س

 !نفسم حبس شد.. چقدر دلتنگش بودم

  .نیم نگاهی بهم انداخت و با بی تفاوتیِ تمام از کنارم گذشت

 از این ردارای خدا من بگم غلط کردم حله؟، بابا به پیر به پیغمبر غلط کردم دِ آخه دست ب

  .!سردیت دیگه دختر

 : پیش خاله نشست و دستش رو گرفت

 ! ر بیام، ترافیک سرسام آور بودببخشید نتونستم زودت_

 : خاله دست روی دستش گذاشت و گفت

  .اشکال نداره عزیزم، پانیذم هنوز عملش تموم نشده_

 : سوگل چشمای نگران و ناراحتش رو دوخت به در اتاق عمل و گفت

  .ونشاءاهلل سالم از اتاق عمل میاد بیران_

  .”شاءاهللان”زیر لب زمزمه کردم 

  .پام زیر رو رفتن روی صندلی رو به روی سوگل نشستم و نگاه دوختم به سرامیکخسته از قدم

عت به ا سرصدای باز شدن در اتاق عمل باعث شد سرم رو بیارم باال، با دیدن پرستاری که ب

 : اومد هل شده بلند شدمطرفمون می

  .!چی شده خانوم پرستار؟.. خواهرم چیزیش شده؟_

یاد و بره .. اگه بهش خون نرسه ممکنه به هوش ن۸و اومده روی  هموگلوبین خونش افت کرده_

  .!تو کما

  .نفس توی سینه َم حبس شد
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 : صدای لرزون خاله توی گوشم پیچید

  .یا اباالفضل_

 : پرستار با عجله گفت

خوره یا یمدقیقه َست، وقت و تلف نکنید.. گروه خونیتون بهش  ۱دقیقه هم؛  ۱آقای محترم _

  .خوره خودمون دنبال خون بگردیمینه؟، اگه نم

 : آب دهنم رو به سختی قورت دادم و با لکنت گفتم

 خوره گر..گروه خـ..خونیِ من بهش نمی_

 : برگشتم سمت سوگل و گفتم

 گروه خونیت چیه؟ _

 : با چشمای اشکی و ترسیده گفت

_A+  

 : نگران نالیدم

 خوره خوره..نمینمی_

  .خورهپانیذ میپارسا..گروه خونی پارسا به _

  .ریختبرگشتم سمت خاله که رنگش مثل گچ شده بود و اشک می

 عمو پارسا کجاست؟ _

  .دونم..گفت میرم تا جایی و زود میامنمی_

 ندم ی عمو رو گرفتم و گوشی رو به گوشم چسبوموبایلم رو از جیبم بیرون آوردم و شماره

  ..بوق ۴بوق.. ۳بوق.. ٢بوق.. ۱
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  .بر نمیداشت

 : بوق جواب داد ٢وباره شمارهَ ش رو گرفتم که ایندفعه بعد از د

 بله؟ _

 عمو کجایی؟ _

 سالم.. اومدم تا جایی، چیزی شده؟ _

 : لبم رو گزیدم و گفتم

  .ببخشید سالم یادم رفت.. عمو زود خودت و برسون.. پانیذ به خون احتیاج داره_

 : صداش نگران شد

  .دارم میام_

 : ه خاله با همون لحن نگران و صدای لرزون گفتتماس رو قطع کردم ک

 رسه؟ کِی می_

 : سعی کردم نگرانی توی صدام رو مخفی کنم و با آروم ترین لحن ممکن گفتم

  .االن میاد خاله جان_

 : ها هدایتش کردمدست پشت کمرش گذاشتم و به سمت صندلی

  .افتیبیا بشین االن پس می_

 : گفت و گفتملب ذکر میبرگشتم سمت سوگل که داشت زیر 

 برو برای خاله یه لیوان آب بیار _

  .سری تکون داد و با سرعت به سمت آب سردکن رفت

 : های خیسش کشید و گفتخاله دستی به گونه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

173 
 

  .ارسالن برو برام یه قرآن بگیر_

 : به سمت ایستگاه پرستاری رفتم و با دیدن پرستاری که تلفن دستش بود گفتم

 قرآن دارید؟  ببخشید اینجا_

  .ی به فرد پشت تلفن گفت و گوشی رو از گوشش فاصله داد"ببخشید"

 چی فرمودید؟ _

 خواستم.. دارید؟ قرآن می_

  .دست زیر پیشخوان برد و قرآن کوچیکی به دستم داد "البته"با گفتن 

  .تشکری کردم و به سمت خاله رفتم

 خاله _

  .با شنیدن صدام به سمتم برگشت

 : ه دستش دادم و گفتمقرآن رو ب

کنی و نگرانش نباش.. میگن دعای مادرا خیلی گیراست.. وقتی تو براش اینجوری دعا می_

  .افتهی براش نمیریزی؛ مطمئن باش هیچ اتفاقاشک می

 : کرد گفتقرآن رو از دستم گرفت و بـ ــوسه ای روش نشوند و درحالی که بازش می

  .تاق عمل میاد بیروندلم روشنه پانیذم سالم از اون ا_

 : لبخند کم رنگی زدم و گفتم

 شاءاهلل ان_

  .سوگل با لیوان آب برگشت

 : لیوان رو به دست خاله داد و گفت
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  .بخور خاله جونم یه ذره حالت جا بیاد_

 : صدای نگران عمو پارسا از پشت سر به گوشم خورد

  .ارسالن پانیذم چش شده؟.. کجا باید خون بدم؟_

 : شونهَ ش گذاشتم و گفتمدست روی 

  .نگران نباش عموجون.. بذار بپرسم_

 : به سمت ایستگاه پرستاری رفتم و گفتم

 ببخشید خانوم کجا باید خون بدیم برای خواهرم؟ _

 : پرستار چیزی توی تلفن گفت و قطعش کرد و گفت

 برای پانیذ راد؟ _

  .بله_

  ... دنبال من بیایددا شدگشتم براش، خداروشکر پیمنم داشتم دنبال خون می_

  .عمو با پرستار به سمت اتاقکی رفتن و منم کنار خاله نشستم

اتاق  تا کیسه خون توی دستش برگشت و با سرعت وارد ٢ساعت پرستار با  ٢بعد از حدود 

  .عمل شد

  .کشید اومدبعد از چند دقیقه عمو هم با رنگ و روی پریده در حالی که آستینش رو پایین می

 : ند شدم و گفتمبل

  .عمو بیا بشین من برم برات یه چیز شیرین بیارم؛ رنگ به روت نمونده_

 : گرفت گفتسوگل درحالی که شکالتی به سمت عمو می

  .الزم نیست..بفرمایید عموجون_
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  .عمو شکالت رو ازش گرفت و تشکری کرد

   

❊❊❊  

   

  .فرو کردمنگاهی به ساعتم انداختم و کالفه دستم رو میون موهام 

  .ساعت بود پانیذ توی اتاق عمل بود و هنوز خبری نشده بود ۹

  .دادم ی صندلی زدم و به دیوار تکیهلگدی به پایه

  .گیرمبصدای باز شدن در اتاق عمل باعث شد چشمام رو باز کنم و تکیه َم رو از دیوار 

 با دیدن شاهرخ با سرعت به سمتش رفتم 

 ! ر بود؟چی شد شاهرخ؟!، عملش چطو_

 : خستگی تو صورتش هویدا بود!، دستی به پیشونیش کشید و گفت

  .خداروشکر تا اینجاش موفقیت آمیز بود_

 : متعجب گفتم

 ! تا اینجاش؟_

به  ز اینجایا اآببین این عمل یه سری عوارض داره، باید پانیذ خانوم به هوش بیاد تا ببینیم _

 ! بعدش هم موفقیت آمیز هست یا نه؟

 : گاهش کردم و گفتمگنگ ن

 ! یعنی چی؟، چه عوارضی؟_

 : لب پایینش رو داخل دهن برد و بعد از مکث کوتاهی گفت
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  .بیا دنبالم تا برات واضح تر بگم_

  .فتمرو به سمت اتاقش راه افتاد، منم برای فهمیدن عوارض این عمل کذایی به دنبالش 

  .برام توضیح بدهروی صندلی چرمی جلوی میزش نشستم و منتظر موندم تا 

 : دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت

  .ارهدببین این عمل، عمِل فوق العاده خطرناک و پر ریسکی هست؛ و مسلما عوارضی هم _

 : صدام مشهود بود گفتم وای که کامال توی چهره بانگرانی

 ! خب عوارضش چیه؟_

 : گفت دستی به ته ریشش کشید و با لحنی که سعی در آروم کردنم داشت،

ها رو انجام دادن االن هایی که این عملمریض %۷۰های سخت عوارض دارن!، و ی عملهمه_

گران نقدر هیچ عوارضی ازش چه در حرکات چه در رفتارشون باقی نمونده؛ پس لزومی نداره ان

 ! باشی

 : کالفه شده بودم.. اون همه انتظار و االنم حرفای گنگ شاهرخ عصبیم کرده بود

 ! تونه باشه؟بگی اون عوارض چی میمیشه _

 : نفسش رو محکم بیرون داد و گفت

 : عوارض جراحی کانال یا طناب نخاعی عبارتند از_

 ی دور نخاع پارگی پرده ▁

 ها جوش نخوردن مهره ▁

 خونریزی  ▁

 عفونت  ▁
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 لخته شدن خون  ▁

  ...مشکالت بیهوشی و ▁

 : م و گفتمعصبی تر از قبل بلند شدم و روبه روش ایستاد

 ! اینارو چرا قبل از عمل نگفتی؟_

 : لبخندی زد و با آرامش گفت

ی این هه هممن اینارو کامال برای آقای راد گفته بودم، خود پانیذ خانومم با علم کامل ب_

  .عوارض، جراحی رو قبول کردن

 : با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم

 ! دونستن؟!.. هم عمو، هم پانیذ؟می_

  .دونستنره، میآ_

  .!ی اصلی پانیذ و عمو بودندستام مشت شد، هیچی نداشتم بگم، تصمیم گیرنده

ض بود، ت محولی آخه هرچقدرم که بگی تصمیم با اونا بوده، بازم نمیشه قبول کرد، این حماق

ه دیگه شه کخدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده اگه یکی از این عوارض دامنگیر پانیذ ب

  .بیار و باقالی بار کنخر 

  .با ذهنی درگیر از شاهرخ تشکر کردم و از اتاق اومدم بیرون

  .ی دوم، به خودم که اومدم َدم اتاق عمل بودمنفهمیدم چطوری رسیدم طبقه

 : ی خون از اتاق عمل اومد بیرون، رفتم سمتش و گفتمپرستاری با کیسه

 ببخشید خانم پانیذ راد کِی منتقل میشه؟ _
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ی دیگه منتقل میشه دقیقه ۴۰دقیقه تا  ۳۰ازه عملش تموم شده، االن ریکاوری هست، ت_

  .بخش

گفت نشستم و چشم دوختم به گردوند و ذکر میی گفتم و کنار خاله که تسبیح می”ممنون“

  .”ورود ممنوع”عالمت 

❊❊❊  

  .شد پانیذ منتقل شده بود بخش؛ ولی هنوز به هوش نیومده بودساعتی می ۱

نگاهی به صورت رنگ پریده َش کردم و برگشتم سمت پرستاری که داشت سرمش رو چک 

 : کردمی

 خانم پرستار چرا به هوش نمیاد؟ _

 : لبخندی زد و گفت

  .نگران نباشید، کم کم به هوش میاد_

ش ی تخت و چشم دوختم به آنژیوکتی که توی رگای ضریفسری تکون دادم و نشستم روی لبه

  .فرو رفته بود

  .سخت بود، تحمل این حال و روزش سخت بود

کرد؛ یآرزوم رو براورده م ۱تا آرزو پیشکش،  ۳شد و ا میشد یه غول چراغ جادو پیدکاش می

  .رفتپانیذم دوباره راه می

  .نگاه از آنژیوکت گرفتم و دوختم به پاهای زیر ملحفه مخفی شدش

چی میشه این پاها دوباره جون بگیره؟، چی میشه دوباره خواهرم رو سرپا ببینم؟، چی میشه 

  .!خدایا؟
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  .یچهسرم رو بلند کردم که باعث شد درد بدی توی گردنم بپ با صدای ناله َش به سرعت

ی خفیفی از بین لبای خشک شدش ی یه خط باریک باز بود و صدای نالهالی پلکاش به اندازه

  .!شد، پس باالخره به هوش اومدشنیده می

 گفتمکرد سه می-هول شده بلند شدم و رو به خاله که با خوشحالی پیشونی پانیذ رو غرق بـ ـو

: 

  .من میرم شاهرخ و خبر کنم_

  .و به سرعت از اتاق اومدم بیرون

  .فتمراقش به احتمال زیاد تو اتاقش بود، پس منتظر آسانسور نموندم و با عجله به طرف ات

  .ش اومد”بفرمایید”چند ثانیه صدای  ای به در زدم و بعدتقه

 : رفتم داخل و با عجله گفتم

  .به هوش اومد_

  .فتیمبود ر به طرف اتاقی که پانیذ توش بستری” خداروشکر”د و بلند شد و با گفتن لبخندی ز

   

 : کنار تخت پانیذ استاد و با همون لبخند آرامش بخشش گفت

 خوبی؟ _

  .!تکون داد، مشخص بود حرف زدن براش سخته” آره”پانیذ سرش رو به معنی 

 : شاهرخ سری تکون داد و گفت

 ! ای؟چک کنم، آمادهخوام حس پاهات و می_

 : دستش ملحفه رو چنگ زد و با صدای خشداری گفت

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

180 
 

 آره _

  .شاهرخ به طرف پایین تخت رفت

  .دست توی جیب روپوش پزشکیش کرد و سوزنی در اورد

ی پای چپش ی روی پاهای پانیذ رو کمی کنار زد و سوزن رو روی ماهیچهآروم ملحفه

  .گذاشت

  .نفسم حبس شده بود

  .!پانیذزود باش 

  .کردمضربان قلبم رو توی گلوم حس می

  .!خدایا چرا هیچی نمیگه؟

قلبم یه  گفتن پانیذ بهم جون داد..” آخ”شاهرخ کمی سوزن رو فشار داد که این بار صدای 

  .لحظه ایستاد و بعد با سرعت سرسام آوری شروع به زدن کرد

یا رفت!.. خدایا شکرت، خداوای خدای من، باورم نمیشه!، دردش گرفت، خدایا دردش گ

  .ممنونتم، خدایا نوکرتم

 ! خندیدمحالم دست خودم نبود، بی اختیار می

. ی شاهرخ.خندیدن، خاله، عمو، مامان، بابا، سوگل، حتنگاهم دورتا دور اتاق چرخید.. همه می

  .!خندیدانگار خدا هم می

   

❊❊❊  

   

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

181 
 

  .های ساعتم رو نشونه گرفتبهتکیه دادم به کاپوت ماشین و نگاهم دوباره عقر

  .کالفه پـوفـی کشیدم و با پام رو زمین ضرب گرفتم

  .!نیم ساعت بود منتظرش بودم و هنوز نیومده بود

  .گوشیم باعث شد چشم از اون در بزرگ بگیرم sms صدای

 : پانیذ بود

 ! هاارسالن داری میای واکر یادت نره_

. امروز شست.ند ساعت دیگه قرار بود بیافته روی لبم نلبخند پهنی از یادوآوری اتفاقی که چ

 ! عجب روزیه

 : صدای داد دختری باعث شد با تعجب سر بلند کنم

ولی کنی فوضبه توچه مردیکه؟، مفتشی یا وکیل وصی؟، تو که جوابت و گرفتی دیگه غلط می_

 ! کنیمی

  .سوگل!.. لبخند روی لبم جاش رو به اخم غلیظی داد

  .تشون رفتمهای بلند به سماز کاپوت گرفتم و با قدمتکیهَ م رو 

  .سوگل خواست برگرده که پسره بازوش رو چسبید

  .کنم دستی رو که به سوگلم بخورهجان؟!، این یارو االن چه غلطی کرد؟!، قلم می

  .شد مچش رو گرفتم و جوری فشار دادم که خود به خود انگشتاش از دور بازوی سوگل شل

 : کم پایین انداختم و یقهَ ش رو گرفتمدستش رو مح

 ! االن چه ... خوردی؟_

 : پوزخندی زد و گفت
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 دست دوست دخترم و گرفتم، تو رو سننه؟ _

  .مشتم باال رفت و با ضرب روی صورتش فرود اومد

 : صدای جیغ سوگل تو گوشم پیچید

 ارسـلـان _

 : نشستم روی سینه َش و مشت بعدیم محکم تر از قبلی رو صورتش فرود اومد

  .کنمکه دست دوست دخترت و گرفتی؟، حالیت می_

شده نو مشت بعدی، بعدی و بعدی، انقدر زدم که دستم بی حس شده بود؛ ولی هنوز آروم 

  .بودم

وش پهل چند نفر به زور از روی پسره بلندم کردن و سعی داشتن ازش دورم کنن، لگدی توی

 : خوابوندم و داد زدم

 ! و بر این دختر ببینمت زنده َت نمیذارم به والی علی یه بار دیگه دور_

  .وحشیانه دستایی که کمرم رو گرفته بودن رو کنار زدم و عقب گرد کردم

  .دستام رو روی کاپوت گذاشتم و سرم رو پایین انداختم

 و هدف، مشتم این دفعه به جای صورت اون پسر کاپوت ر”دوست دخترم”هنوزم عصبی بودم، 

  .گرفت

 ارسالن _

 : بغض دار سوگل باعث شد سر بلند کنم، لیوان آبی به طرفم گرفت و گفتصدای 

  .کنهبخور، آرومت می_

  .لیوان آب رو گرفتم و الجرعه سر کشیدم
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 دن ونگاهم افتاد به پشت سر سوگل، سه چهار نفر تن آش و الش پسره رو بلند کرده بو

  .بردن تومی

  .آوردمیمی.. بدتر از اینا باید سرش ی عوضپوزخندی روی لبم نشست و حقش بود پسره

 : برگشتم سمت سوگل و عصبی گفتم

  .سوار شو_

  .دکنده ش ز جاهنوز درو کامل نبسته بود که با پام رو روی گاز فشار دادم و ماشین با سرعت ا

 : صدای جیغش اعصاب خط خطیم رو بدتر کرد

  .خوای به کشتنمون بدی؟چته وحشی؟، می_

 : و گفتمتیز نگاهش کردم 

 ! کنمهیس، صدات و نشنوم که تمام حرصم و سر تو خالی می_

  .بغ کرده دست به سینه نشست و خیره شد به رو به رو

  .عصبی دستی به صورتم کشیدم و نفسم رو با شدت دادم بیرون

  .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم

  .”تجهیزات پزشکی شایان طب”به سر در رو به روم نگاه کردم 

 ود بهمتوجه پسر جوونی که پشت میز نشسته ب” سالم، خسته نباشید”وارد شدم و با گفتن 

 : جلب شد

 سالم خوش اومدین، چه کمکی از من برمیاد؟ _

  .ها چرخوندمنگاهم رو بین وسیله
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های بزرگ، ویلچرهای برقی و دستی تو سایزهای کوچیک و بزرگ، های ایستا، توپتخت

 : عصاهای مختلف

  .خواستممی واکر_

 : با خوشرویی گفت

  .بفرمایید اون قسمت_

  .و با دست به سمت راستم اشاره کرد

  .سری تکون دادم و دنبالش رفتم

 : واکرهای مختلفی که اونجا بود رو نشون داد و گفت

 خواید؟ اینا انواع و اقسام واکر، چه مدلی می_

  .دستی دور لبم کشیدم و متفکر نگاهی بهشون انداختم

نتخاب ااشت داز بین واکرها یکیشون که از دوطرف میله داشت و تقریبا بیشتر از بقیه امنیت 

  .کردم

  .بعد از حساب کردن تشکری کردم و اومدم بیرون

به  وشتم کیسه برزنتِی سنگینی که شامل واکر و وسایل اضافیش بود رو روی صندلی عقب گذا

  .ی خاله اینا راه افتادمطرف خونه

  .ی رو به رو بودای درهم خیرهبه سوگل انداختم، با اخم نگاهی

خواستم گرفته نبخشیده بودم، بازم ناراحتش کردم!.. نمی Boy Friend یهنوز سر مسئله

 : باشه، مخصوصا امروز

 سوگل؟ _
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...... _ 

 سوگل خانوم؟ _

...... _ 

  قهر کاِر نی نی کوچولوهاست_

 : حرصی گفت

 ! قهر نیستم_

 : دم و گفتملبخندی ز

 زنی؟ پس چرا حرف نمی_

 : صورتش رو برگردوند سمت شیشه و گفت

 ! چون یه نفری گفت صدات و نشنوم_

 ! پرحرصش رو به جون بخرم” کوفت”لحن دلخورش باعث شد بلند بزنم زیر خنده و 

 ! کنی؟خب حاال اگه اون یه نفر بگه غلط کردم اخمات و باز می_

 نوچ _

 ! هات و باز کنی؟اون یه نفر چیکار کنه که شما اخم ای بابا، خب تو بگو_

 ! اون یه نفر هیچ کاری نکنه بهتره، چون هروقت هرکاری کرده فقط قلبم و شکسته_

  .لبخند از روی لبام پاک شد و حقیقت تلخ بود

  .نفس عمیقی کشیدم و فرمون رو توی دستام فشردم

جام و حرف بیخودی نم!.. اون از قضاوت بیاراحتش کگفت، منه احمق فقط بلد بودم نراست می

 !که زده بودم، اینم از امروز

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

186 
 

   

❊❊❊  

  *پانیذ*

   

؛ از ی جالبی بود، تا حاال ندیده بودم!.. یه کفش آهنی، که البته اسمش آهنی بودوسیله

ه شم تا یندازاده بود و داخلش با پارافین پوشیده شده بود تا پا زخم نشه!، آلمینیوم درست ش

های مختلف گفت اندازهرسید؛ البته مال من انقدری بود، فیزیوتراپم میوجب باالی زانوهام می

  .داره

 : ا گفتباب آقای شفیعی )فیزیوتراپم( برِیس )کفش آهنی( رو برداشت و به سمتم اومد، رو به

  .اد بی زحمت میشه کمک بدینآقای ر_

 : جلو اومد” البته”بابا با گفتن 

 چیکار باید بکنم؟ _

  .پاش و بلند کنید تا من کفش و زیر پاش بذارم_

ل رو داخ پام بابا پام رو بلند کرد و آقای شفیعی کفش رو زیر پام گذاشت و بعد با کمک بابا

حالت  ودن وبقیه بندها که کمربندی نبکفش گذاشتن.. کمربند چرمِ روی زانو رو بستن و بعد 

  .شدن رو بستنچسبی داشتن و روی ساق و رون بسته می

  .اون پام هم توی کفش گذاشتن و بندهاش رو بستن

 : ها مطمئن شد عقب رفت و گفتآقای شفیعی وقتی از محکم شدن کمربند و چسب

  .نشه چفت کنم که خم آقای راد زیر کتفاش و بگیرید و بلندش کنید، تا من زانوهاش و_
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فل سریع ق فیعیبابا، ارسالن رو صدا زد و دوتایی زیر کتفام رو گرفتن و بلندم کردن و آقای ش

  .کنار زانوها رو زد

کردم بین زمین و هوا ایستادم و هرآن ممکنه رفت و تعادل نداشتم، حس میسرم گیج می

  .!بیافتم

 : ئن شد، گفتآقای شفیعی وقتی از چفت شدن زانوهام هم مطم

فقط هواش و  حاال واکر و بیارید و آروم زیر کتفاش و ول کنید و اجازه بدید خودش بایسته،_

  .داشته باشید

 : ارسالن رو به سوگل گفت

 میشه واکر و از توی هال بیاری _

  .سوگل واکر و آورد و جلوم گذاشت

 : آقای شفیعی جلوی واکر وایساد و گفت

  .رهاشون بردارو بذار روی واکر و تکیه َتو بنداز روی واکنهحاال دستت و از روی شو_

 : نگاه نامطئنی به واکر انداختم و گفتم

  .ترسمنه، من می_

 : دستاش رو دو طرف واکر گذاشت و گفت

ه، یشتر بشبرست تمن از رو به رو سفت نگهِ ش داشتم، نمیذارم بیافته.. به پایین نگاه نکن که _

  .روم دستات و از دور گردنشون برداریه نفس عمیق بکش و آ

  .تونستم، نفسام از ترس و استرس تند شده بودسعی کردم نفس عمیق بکشم، اما نمی

 : ترسیده سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم
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  .افتمنمی تونم، اگه دستام و بردارم می_

 : ارسالن با لحنی که سعی داشت آرومم کنه گفت

  .وات و دارمهیچی نمیشه، من ه_

  .!ترسیدماما من بازم می

و  برداشتن ای کرد، اونام آروم دستام رو از دور گردنشونآقای شفیعی به بابا و ارسالن اشاره

 : همین که خواستن روی واکر بذارن مچشون رو گرفتم و با بغض گفتم

  .ترسمنه، توروخدا، من می_

 : بابا لبخند آرامش بخشی زد و گفت

 ! گیریمتیی، ببین من و ارسالن کنارت وایسادیم، اگه خواستی بیافتی مینترس بابا_

 : قانع نشده گفتم

  .افتم، توروخدانه، من می_

  .قطره اشکی از چشمم چکید

 : ارسالن دور کمرم رو گرفت و گفت

  .ببین من سفت گرفتمت، حاال آروم دستات و بذار روی واکر_

و حبس کردم و رنفسم  ..ته و فقط واکر رو به روم رو ببینمسعی کردم نگاهم اصال به پایین نیاف

  .با سرعت دستام رو از دور گردنشون برداشتم و روی واکر گذاشتم

  .ی واکر فشردمنفس حبس شدم رو بیرون دادم و دستام رو محکم دور میله

 : وع کرد دست زدنی اتاق ایستاده بود، شرشاهرخ که گوشه

  .آفرین دختر خوب_
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  .پراسترسی زدم و سعی کردم اصال به پایین نگاه نکنم لبخند

 : ای روی پیشونیم گذاشت و گفتهس-بابا بـ ـو

 ! بینمخوشحالم دوباره دوردونه َم و روی پاهاش می_

  .نهای روی گونهَ م بشیصدای پربغضش باعث شد قطره اشک دیگه

 : برگشتم سمت ارسالن و با بغض گفتم

 یستادم؛ روی پاهای خودم!.. باورت میشه؟ ارسالن ببین، دوباره ا_

 : ی چشمش کشید تا اشک سمجش روی گونه َش راه پیدا نکنه و گفتدستی به گوشه

 ! آره عزیزم، آره خواهری باورم میشه_

 : صدای شاهرخ باعث شد برگردم سمتش

راه های مداوم بدون هیچ کمکی روی پاهای خودت شاءاهلل تا چند وقته دیگه با تمرینان_

  .میری

 : با قدردانی نگاهش کردم و گفتم

 ! دونم با چه زبونی ازتون تشکر کنمدوباره راه رفتنم و مدیون شمام، نمی_

 : لبخندی زد و گفت

  .من فقط وظیفه َم و انجام دادم_

 : ی پاهام بود و صورتش خیس از اشکنگاهم سمت مامان کشیده شد که نگاهش خیره

 ! وقت خوشحالیه، ببین من دوباره روی پاهام ایستادم مامانم گریه نکن دیگه،_

 : های خیسش کشید و با بغض خندیددستی به گونه
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رآورده بزوم اشکام از خوشحالیه عزیزدلم، امروز بهترین روز زندگیمه، امروز بزرگ ترین آر_

  .شده

 !رهامروز بهترین روز زندگِی منم بود، امروز من دوباره متولد شدم، یه شروع دوبا

   

❊❊❊  

ود و دقیقه مجبور شدم دوباره بشینم، کمرم فوق العاده درد گرفته ب ٢۰بعد از حدود 

  .!تن برای بار اول خیلی خوب بودرخ هم شفیعی گفتونستم بایستم؛ البته هم شاهنمی

 : ارسالن با خنده و یه سینی توی دستش کنارم نشست

 ! ی خانوم خانوماجایزه_

 : ه مشام کشیدمی اسپرسو رو با لذت ببوی مـ ـسـ ـت کننده

 ! هوس کرده بودم عجیب_

 : چشمکی زد و گفت

 ! ها، خاله مخصوص برات درست کردهسفارشیه_

  .ی سفارشیم شدما خندیدم و فنجون رو برداشتم و مشغول مزه مزه کردن قهوهپرصد

 : ارسالن دست توی جیبش کرد و شکالتی درآورد و جلوم گرفت

 ! ی دیگهاینم یه جایزه_

 : شکالت رو ازش گرفتم و گفتم

 ! چیه؟ این جایزه_

 : آروم زد روی بینیم و گفت
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  .!لبات ندیده بودمش ای که خیلی وقت بود روی خندهجایزه_

 ی شالم پاکلبخندی زدم و اشکی که لجوجانه قصد داشت روی گونه َم بشینه رو با گوشه

  .کردم

  .ای به در خورد و سوگل اومد توتقه

  .های دستش نشون دادارسالن سرش رو پایین انداخت و خودش رو مشغول بازی با انگشت

  .!باز اینا یه چیزیشون شده

 : وتاهی به ارسالن انداخت و گفتسوگل نگاه ک

  .میشه چند لحظه بیای_

  .و از اتاق بیرون رفت

 : ارسالن بلند شد و دستی به موهاش کشید و گفت

 ! برم ببینم چیکارم داره_

  .”!خدا به خیر کنه”ابرویی باال انداختم و زیر لب گفتم 

رد دتا  م و دراز کشیدمفنجون خالی شده رو روی عسلی گذاشتم و متکاهای پشتم رو برداشت

  .کمرم آروم بشه

  .تونستم بدون تکیه گاه بشینمهنوز کامل تعادلم رو به دست نیاورده بودم و نمی

رخ شاه صدای زنگ موبایلی باعث شد نگاهم به سمتش کشیده بشه؛ موبایل ارسالن بود، اسم

 : شدروی صفحهَ ش خاموش روشن می

 ارسالن _

 : مال اینکه نشنوه زیاد بود، بلندتر صداش کردمچون در اتاق بسته بود احت
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 ارسـالن موبایلت _

  .در اتاقم باز شد و ارسالن و سوگل اومدن تو

  .!روی لبای جفتشون لبخند بود و چشمای ارسالن چراغونی

  .ارسالن موبایلش رو برداشت و رفت بیرون

 : مبلند شدم و درحالی که متکاهام رو پشتم میذاشتم رو به سوگل گفت

 بشین ببینم _

 : کمکم کرد آخرین متکام رو هم پشت کمرم بذارم و بعد نشست پیشم

 هوم؟ _

 : با شک نگاهش کردم و گفتم

 زود باش بگو ببینم با ارسالن چیکار داشتی؟ _

 : شونه ای باال انداخت و گفت

 ! هیچی_

 زد؟ که هیچی؟!، پس چرا ارسالن شنگول می_

 : سرش رو خاروند و گفت

 ! ن؟، نهارسال_

 : دستی به گوشم کشیدم و گفتم

 ! بینیشون؟به نظرت گوشای من دراز شده یا تو دراز می_

 : زد زیر خنده

 ! جفتش_
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 : ای بهش رفتم و گفتمچشم غره

 ! نمیگی دیگه نه؟_

 : فتگای کرد تا خندهَ ش رو مهار کنه و سرفه

 ! تفاهم دیگه جلوگیری کنمومدن یه سوءاخواستم از به وجود هیچی نبود بابا، فقط می_

 : با چشمای ریز شده نگاهش کردم و گفتم

 ! چه سوءتفاهمی؟_

 : ی کرد و گفت”نوچ“

دش و ی کنه که ارسالن دیده بویعنی نمیشه هیچی و از تو پنهون کرد.. امروز همون پسره_

 بش وفکر کرده بود دوست پسرمه مزاحمم شده بود، شروع کرد چرت و پرت گفتن؛ منم جوا

ت رو برگشو پردادم و خواستم برم که بازوم و گرفت، سر بزنگاه ارسالن سر رسید، پسره هم پرر

دادم  وضیحگفت من دوست دخترشم!، منم برای اینکه ارسالن دوباره فکر اشتباه نکنه براش ت

      .!که هیچ صنمی با اون یارو ندارم.. همین

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 خوند شناخت، منم بودم کبکم خروس میسالن سر از پا نمیپس برای همین ار_

 : چشمکی زدم و ادامه دادم

  ...باالخره وقتی بفهمی برای یکی مهمی_

  .حرفم رو ادامه ندادم و موزیانه خندیدم

 : پشت چشمی نازک کرد و گفت

  .خواستم دوباره سوءتفاهم پیش بیادنخیرم اصال اینطوری نیست، فقط نمی_
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 : سری تکون دادم با خنده

 ! هــوم_

 : بلند و شد حرصی گفت

 مرض و هوم _

 .و صدای بسته شدن محکم در توی صدای بلند قهقه َم گم شد

❊❊❊  

   (فصل پنجم)

   

  *پانیذ*

   

  گذاشتم موهام روی رو شال باعجله در با صدای

 ! کنی؟بیا دیگه پانی، دو ساعته داری چیکار می_

 : اخموی سوگل نگاه کردماز توی آینه به صورت 

 ! اشموقتی دقیقه نود بهم خبر میدین انتظار نداشته باشین اولین نفر دم در حاضر ب_

  .نفسش رو با شدت بیرون داد و دستی به موهای بیرون ریخته از شالش کشید

 احتیاط از روی با ..برای آخرین بار به خودم نگاه کردم وعصام رو از کنار میز توالتم برداشتم

  .صندلی میز توالتم بلند شدم و به طرف در رفتم

ای گذشته بود؛ ولی هنوزم قدمام محکم نبود و سال و خرده ۱ماه از اولین ایستادنم بعد از  ۱

  .نیاز به عصا داشتم
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  .ها پایین رفتمبا کمک سوگل، آروم از پله

 ، انقدرخودم اومدم اتاقوقتی تونستم چند قدم بردارم دیگه حاضر نشدم تو کتابخونه بمونم و  

 .. آخرمردم!دلتنگ اتاقم و مخصوصا تختم بودم که نصف روز موندم توی اتاقم و رفع دلتنگی ک

  .با غرغرهای مامان برای چند ساعت ازش دل کندم

  .اخرین پله رو هم پایین رفتیم

 : ارسالن با دیدنمون بلند شد و گفت

 ! چه عجب، پرنسس تشریف فرما شدن_

 : م رو ول کرد و کیفش رو از روی مبل برداشتسوگل دست

 ! آخه خانوم آرا ویرا نکنه، میمیره_

 : پوشیدم گفتمهای اسپرتم رو میخندیدم و درحالی که کفش

 ! به جای غر زدن، بیاید بریم، دیر شد_

م که ای بهم رفت، خندهَ م رو به زور کنترل کردسوگل حرصی نگاهم کرد و ارسالن چشم غره

  .!الکاتبین بودخندیدم حسابم با کراماگه می

  .از مامان و بابا خداحافظی کردیم و از خونه زدیم بیرون

  .!پیش به سوی یه روز خوب

   

  .کردمبا شوق به اطرافم نگاه می

 ! چند وقت بود نیومده بودم؟، آخ که چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود

 ! د گذشت ازشونشهای تلخ که هیچ جوری نمیبرای این قهوه
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 ! کردبرای این هوای دلچسبی که عجیب با روح و روان آدم بازی می

  .روی تخت چوبی همیشگی نشستیم

 : پسری با لباس فرم مخصوص اومد

 چی میل دارید؟ _

 : ارسالن نگاهی به ساعتش کرد و گفت

  .هامون بیان بعد سفارش میدیمکنیم تا همراهصبر می_

  .ی احترام خم کرد و رفتگارسون سری به نشونه

 : متعجب گفتم

 ! هامون!، کی دیگه قرار بیاد؟همراه_

 سالم _

  .مبرگشتم سمت صدا که با دیدن شاهرخ و شهاب و ماهرخ هم تعجب کردم هم خوشحال شد

ن یش مپبعد از سالم و احوال پرسی، شاهرخ و شهاب پیش ارسالن نشستن و ماهرخ هم اومد 

  .و سوگل

  .رو بلند کرد که همون پسر اومد و دوباره سوالش رو تکرار کردارسالن دستش 

 شاهرخ برگ سفارش داد، شهاب جوجه، ماهرخ نگینی، ارسالن و سوگل کوبیده، من هم

  .شیشلیگ

  .ارسالن مخلفاتش هم سفارش داد و گارسون بعد از یادداشت کردن رفت

 : با صدای شهاب برگشتم سمتش

  .بینمت پانیذ جانسالم می خوشحالم که دوباره صحیح و_
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 : لبخندی زدم و گفتم

  .دوباره راه رفتنم و مدیون آقا شاهرخم_

 روی هاشاهرخ لبخندی زد که چال روی گونه َش مشخص شد، چرا تا حاال متوجه این چال

 :! بودم؟ نشده ش َگونه

  .کاری نکردم_

ن یست.. مناری کن پاهام بهم کم چرا اتفاقا، کار خیلی بزرگی برای من انجام دادید، برگردوند_

  .دونم با چه زبونی ازتون تشکر کنمواقعا نمی

 .لبخندش پررنگ تر شد

 : شهاب با لبخند گفت

 ! بسه دیگه، انقدر از این داداش ما تعریف نکن، پررو میشه_

 : خندیدم و رو به ارسالن گفتم

 در آقا شهابه؟ راستی چرا نگفتی آقا شاهرخ برا_

 : شونه ای باال انداخت و گفت

 ! .. قبال همو دیده بودین! دونیکردم میفکر می_

 : متعجب گفتم

رچی لی هواتفاقا اولین بار که دیدمشون گفتم هم چهره َشون و هم اسمشون برام آشناست، _

 ! فکر کردم یادم نیومد قبال کجا دیدمشون؟

 : شاهرخ با همون لبخند کنج لبش گفت

  .تولد شهاب همو دیدم، شما با ارسالن اومده بودی_
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 : مکثی کردم و گفتم

 ! آهان، یادم اومد_

   

  .دقیقه باالخره غذاها اومد ٢۰بعد از 

  .تا تهِ ش رو خوردم، فوق العاده بود

ین خورن، اونم چه خوردنی، همچانقدر بدم میاد از این دخترا که یک سوم غذاشون رو می

 ! یه وقت رژشون پاک نشه خورنناناس می

 : سوگل خم شد سمتم و زیر گوشم گفت

 ! بشکه حداقل برای حفظ آبرو دوتا قاشق تهِ ش باقی میذاشتی_

 : پشت چشمی نارک کردم و گفتم

 ! ی غذا خوردنه؟مگه آبرو، به اندازه_

 ! جون به جونت کنن شکمویی_

 : خواستم جوابش رو بدم که شهاب نذاشت

 ! هاتو جمع زشتهخانوما درگوشی _

  .سوگل صاف نشست

 : شهاب خندید و گفت

 ! گفتین؟حاال چی می_

 : ی شالش کشید و گفتسوگل دستی به لبه

 ! کمی خصوصی بود آقا شهاب_
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  .باال آورد” تسلیم”شهاب ابرویی باال انداخت و دستاش رو به حالت 

  .ارسالن گارسون رو صدا زد

  .ی کوچیک شداومد و مشغول جمع کردن سفره همون پسری که غذاها رو آورده بود

 : وقتی کارش تموم شد و خواست بره، ارسالن صداش کرد

 ببخشید _

 : گارسون برگشت سمتش

 جانم؟ _

 ! ری؟میا داداش بی زحمت یه قلیون دوسیب با یه قوری چای، البته با نبات کنارش برامون_

  .رفت” حتما”پسر با گفتن 

 : شهاب با خنده گفت

 ! ر ممکنه تو بیای اینجا و قلیون نکشیغی_

 : ارسالنم خندید و گفت

 ! پسر قلیون اونم از نوع دوسیبش، با چای نبات، بعد از غذا عجیب مزه میده_

 : شاهرخ چشمکی زد و گفت

 ! پایه َتم شدید_

 : برگشتم سمت ماهرخ و گفتم

 ! ماهرخ جون خیلی ساکتی.. با ما راحت نیستی؟_

 : گفت لبخند ملیحی زد و

  .نه نه اصال اینطور نیست_
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 : شاهرخ گفت

 ! این آبجیِ ما کال آرومه_

  .تکون دادم” تفهیم”لبخندی زدم و سری به معنی 

ود ببات نگارسون با سینی بزرگی که توش قلیون و قوری و چندتا استکان کمر باریک و ظرف 

 : اومد.. جلوی ارسالن گذاشتش و گفت

  ای الزم ندارین؟چیز دیگه_

  .تکون داد و رفت” احترام”ی ارسالن تشکری کرد و گارسون سری به نشونه

  .ارسالن نی رو برداشت

 ی قلیون که طرح شاه عباس به زیبایی روش کشیده شده بود،نگاهم کشیده شد سمت پایه

ا واقعا زیب ..ها هم همون طرح بودی روی استکانقوری کنارش هم همون طرح رو داشت، حت

 ! بود

  .ارسالن پکی زد و دودش رو تو هوا فوت کرد

  .بعد از اینکه چاقش کرد، شاهرخ نی رو از دستش گرفت

  .پکی زد و دودش رو حلقه حلقه بیرون داد

 : شدنچند ثانیه محو می هایی که بعد ازسوگل نگاه دوخت به حلقه

 ! چه خوشگل_

 : سالن نگاهی بهش انداخت و گفتار

 ! کنمقشنگ تر حلقه درست می کنه!، من ازشهمچین کار شاقی هم نمی_

 : با شیطنت ابرویی باال انداختم و گفتم
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 ! مسابقه میذاریم، هرکی بیشتر حلقه درست کرد برنده َس_

 : ارسالن نی رو از شاهرخ گرفت و گفت

 باشه _

  .ه بیرون دادپک عمیقی زد و دودش رو حلقه حلق

 : شمردیممن و سوگل و شهاب می

 یک _

 دو _

 سه _

 چهار _

 پنج _

 شش _

 هفت _

 هشت _

  .ی دودش رو فوت کردنفس کم آورد و بقیه

  .شاهرخ نی رو ازش گرفت

  .پک عمیقی زد و مشغول حلقه درست کردن شد

 : کردا خنده نگاهمون میشمردیم و ماهرخ هم بدوباره ما می

 یک _

 دو _
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 سه _

 چهار _

 پنج _

 شش _

 هفت _

 هشت _

 نه _

 ده _

  .شاهرخ هم نفس کم آورد

  .شروع کردیم به دست زدن

 : با همون شیطنتی که دوباره به صدام برگشته بود گفتم

  .آقا شاهرخ برنده شد_

 : شاهرخ ابرویی باال انداخت و با غرور گفت

 ! از اولشم مشخص بود کی برنده َس_

  .هش کرد و خواست چیزی بگه، که موبایلش زنگ خوردارسالن با حرص نگا

  .اددرسم و موبایلش رو جواب چشم و ابرویی برای شاهرخ اومد که یعنی بعدا به حسابت می

 جانم عمو؟ _

...... _ 

  .ها اومدیم دربندبا بچه_
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...... _ 

  .بله، هستن_

...... _ 

 چشم، کاری ندارین؟ _

...... _ 

  .خدافظ_

 : شد، سوگل گفت تماس که قطع

 کی بود؟ _

  .عمو پارسا_

 : متعجب گفتم

 بابا!، چیکار داشت؟ _

  .ی شماگفت بریم خونه_

 : شهاب بلند شد و گفت

  .پس داداش ما دیگه مزاحمتون نمیشیم_

 : ارسالنم بلند شد و گفت

  .عمو گفت شما هم با ما بیاین_

 : شاهرخم به تبعیت از اون دوتا بلند شد و با تعجب گفت

 ! ما با شما بیایم!، چرا؟_

 : ای باال انداخت و گفتارسالن شونه
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  .دونم، عمو گفتنمی_

 دست توی جیبش برد و خواست کیف پولش رو دربیاره که شاهرخ دست روی دستش گذاشت

 : و گفت

 ! عمرا بذارم حساب کنی_

 : ارسالن دستش رو پس زد و گفت

  .خجالت بکش مرد گنده_

 :  انداخت و گفتشاهرخ ابرویی باال

 ! تو باید خجالت بکشی_

 : شهاب پرید وسط بحثشون

  .کنمجفتتون خجالت بکشید.. بزرگ تری گفتن، کوچیک تری گفتن.. خودم حساب می_

  .نفسم رو بیرون دادم و دستی به موهام که کج توی صورتم ریخته شده بود کشیدم

 ! رفتباد می ها بشینی، کل روزت برخواستی پای این تعارفاگه می

 : عصام رو برداشتم و آروم بلند شدم و رو به ارسالن گفتم

  .ارسالن سویچ و بده ما بریم تو ماشین_

ها اشینمرآورد و گرفت سمتم.. ازش گرفتم و با سوگل و ماهرخ به سمت سویچ رو از جیبش د

  .راه افتادیم

  .رفتیمبه خاطر من آروم راه می

 : سوگل رو به ماهرخ گفت

  .ماهرخ جون امروز تو جمع ما خیلی ساکت بودی، فکر نکنم بهت خوش گذشته باشه_
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 : ای زد و گفتماهرخ لبخند خانومانه

  .ردمذت بلا شما خیلی خوب بود، واقعا میگم، خیلی از همنشینی باهاتون اتفاقا همراهی ب_

 : لبخندی در جواب لبخندش زدم و گفتم

  .خوشحالم که بهت خوش گذشته عزیزم_

  .گذره جیگریه نیم نگاهی مهمون ما کنی به ما هم خوش می_

  .ده بودنبا چشمای گرد شده برگشتم سمت صدا.. چهارتا پسر درست پشت سر ما وایسا

 : اولیه لبخند چندشی زد و گفت

 ! ای جووووون، چشما رو_

 : اخمی کردم و گفتم

  .برین رد کارتون، هــری_

 : یکی دیگشون ابرویی باال انداخت و با لحن چندش تری گفت

 کنی کوچولو؟ نریم رد کارمون چیکار می_

ن عت نور به سمتموسر های درهم، باچشمم به ارسالن و شاهرخ و شهاب افتاد که با اخم

  .اومدنمی

 : پوزخندی زدم و گفتم

  .نرین رد کارتون هرچی دیدین از چشم خودتون دیدین_

 : همون اولیه گفت

دونستی هم خوشگلی هم وحشی.. و من از رام کردن دخترایی مثل تو پیشی کوچولو، می_

  .!خیلی خوشم میاد
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  .!دمنم از صاف کردن پسرایی مثل تو خیلی خوشم میا_

 : پسر با تعجب برگشت سمت شاهرخ که این حرف رو زده بود و گفت

 شما چیکاره باشی؟ _

 : ابرویی باال انداخت و با لحن تهدید آمیزی گفت

 ! فکر کن همه کاره_

شکسته ی پسر فرود اومد، و جوری فرود اومد که اگه نو مشتش باال رفت و با ضرب روی گونه

 ! اش یادگاری میمونهباشه بی شک تا یه مدت جاش بر

  .دنشدوستای اون پسر به سمت شاهرخ هجوم بردن که ارسالن و شهاب هم با اونا درگیر 

  .کردماهرخ یه گوشه ترسیده وایساده بود و گریه می

  .سوگلم با جیغ و داد سعی داشت از هم جداشون کنه و دعوا رو خاتمه بده

های ی شدیدی به صحنهال من از بچگی عالقهکردم.. اصمنم با لذت داشتم به دعوا نگاه می

  .!اکشن داشتم

وتا پا دن و باالخره اون چهارتا پسر خودشون رو از چنگ شاهرخ و ارسالن و شهاب بیرون کشید

  .داشتن، چهارتا دیگه هم قرض کردن و الفرار

  .چیکی برداشته بود کشیدی لبش که شکاف کوشاهرخ دستی به گوشه

 : د و عصبی گفتنگاهش روی من چرخی

  .وسط خیابون لبخند ژکوند نزنین مشکلی پیش نمیاد_

  .سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم

 : شهاب که از همه َشون خونسرد تر بود؛ نفس عمیقی کشید و گفت
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  .به خیر گذشت، بیاین بریم_

  .کردمهای عصبی شاهرخ و ارسالن رو حس میبه سمت ماشین حرکت کردیم، ولی هنوزم نگاه

ون توی ماشین نشستیم و ارسالن سرش رو از شیشه بیرون برد و به شاهرخ که پشت فرم

 : نشسته بود گفت

 ! بینمتون، آدرس و که یادته؟پس اونجا می_

  .شاهرخ سری تکون داد و ارسالن سرش رو آورد تو و راه افتاد

  .زدبا اخم به جلو زل زده بود و هیچ حرفی نمی

 : صندلی نشست و مثال رو به من گفتسوگل بین دوتا 

 ! هیچی ا کهمدیدی چقدر ناز بودن؟، ابروهاشون و از مامانامون هم قشنگ تر برداشته بودن، _

  .مکرد ریز خندیدم و با ابرو به ارسالن که هنوز با اخم به رو به رو خیره بود اشاره

 : ولی سوگل محلی نداد و دوباره گفت

یشون همچین کج ریخته بود تو صورتش یه لحظه خواستم وای موهاشون و دیدی؟، یک_

  ”یاد بگیر، این پسره تو دختر، از تو قشنگ تر موهاش و کج زده”برگردم بهت بگم 

 : صدای خندهَ م بلند تر شد و گفتم

من  تو برو،”گفت وای اون یکیشون و دیدی؟، قربون تاج خروس برم، این یکی به خروس می_

  ”نمکجات قوقولی قوقو می

 : سوگل بلند خندید و گفت

گرفتی جونشون در میومد؛ بعد وای چه اعتماد به نفسی هم داشتن، دماغشون و می_

 ! خواستن ارسالن و شاهرخ و شهاب و بزننمی
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  .ردکاره خواستم چیزی بگم که سوگل زد تو پهلوم.. نگاهش کردم که با ابرو به ارسالن اش

داد که ر میوزم اخم داشت ولی به شدت لباش رو به هم فشابرگشتم سمت ارسالن.. با اینکه هن

  .یه وقت خدایی نکرده نخنده و از موضعش پایین نیاد

 : سوگل کمی به سمتش متمایل شد و مثال یواشکی زیر گوشش گفت

 ! بخند، اشکالی نداره، ما قول میدیم به کسی نگیم_

  .و بگیرهارسالن چپ چپ نگاهش کرد و دیگه نتونست جلو خنده َش ر

کیه تهای ارسالن رو باز کرده به صندلیش سوگل چشمکی زد و با خیال آسوده از اینکه اخم

  .داد

 ! ...ی میشهیعن.. نشست لبم کنج نگاهم بینشون چرخید و لبخندی

   

  .ارسالن ماشین رو جلوی خونه پارک کرد

  .با احتیاط پیاده شدم و به در ماشین تکیه دادم

  .تمصله گرفن فاام آورد، ازش گرفتم و تکیه َم رو روی عصا انداختم و از ماشیسوگل عصام رو بر

 : ارسالن زنگ رو زد و بعد از چند ثانیه صدای مامان اومد

  .بفرمایید_

م هوگل ارسالن، شاهرخ و شهاب و ماهرخ رو با کلی تعارف فرستاد تو و منتظر شد من و س

  .بریم تو و پشت سرمون وارد شد

 ! متعجب خیره شدم به جمع رو به روم

 ! هاهمه بودن.. میگم همه، یعنی همه
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مون ی تهرانی.. ما هم که اومدیم دیگه جمعخانواده ی عمو امید وی عمو شهیاد، خانوادهخانواده

 ! جمع شد

  .ی تعویض لباس راهی اتاقم شدمبعد از سالم و احول پرسی، به بهونه

  .شالم رو از سرم برداشتم و روی تخت انداختم و دستی به موهای دم اسبیم کشیدم

ر مشکی لوای همراه با شبه سمت کمد لباسیم رفتم و با نگاهی بین لباسام، تونیک خردلی رنگ

  .انتخاب کردم

ظر ناز  شال هم رنگ لباسم رو هم روی سرم انداختم و جلوی آینه قدی ایستادم و تیپم رو

  .!گذروندم.. خوب بود

  .بعد از تجدید عطر راهی پذیرایی شدم

  .ادمکنار سوگل نشستم و موهام رو که با لجاجت روی صورتم ریخته بود پشت گوشم فرست

 : تهرانی با لبخند مهربونی نگاهم کرد و گفت خانوم

 ! ماشاءاهلل، هرروز خوشگل تر میشی دخترم_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .شما لطف دارین خانوم تهرانی_

 : ای کرد و گفتاخم بامزه

  .خانوم تهرانی یعنی چی؟!.. بگو فرشته_

  .چشم فرشته جون_

  .حاال شد_

 : با صدای آقای تهرانی برگشتم سمتش
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  .خوشحالم که دوباره سر پا میبینمت دخترم_

  .ممنونم، دوباره به دست آوردن پاهام و مدیون آقا شاهرخم_

 : شاهرخ لبخندی زد و گفت

  .من فقط وظیفه َم و انجام دادم_

 : بابا با لبخند و نگاه پرتشکری نگاهش کرد و گفت

ران تونم جببارم توییم پسرم، امیدو هم من، هم خانومم دوباره راه رفتن دوردونه َمون و مدیون_

  .کنم

 : شاهرخ آقاوار لبخند زد و گفت

  .شرمندم نکنید آقای راد، کاری نکردم_

  .آقای تهرانی با افتخار به پسرش نگاه کرد و لبخندش پر رنگ تر شد

  .!افتخار هم داره.. با این سن کم، متخصص مغز و اعصاب

 : شاهرخ بگیرمصدای سوگل زیر گوشم باعث شد چشم از 

  .تموم شد_

 : گیج گفتم

 ! چی؟_

  .پسر مردم_

 ! ها؟_

 : تکون داد” تاسف”ی سری به نشونه

 ! پرید؟_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

211 
 

 : گیج تر گفتم

 ! چی پرید؟_

 : ای زدبا انگشت به شقیقهَ م ضربه

 ! نچ نچ، انگاری واقعا پرید_

 : عصبی گفتم

 ! مثل آدم حرف بزن ببینم چی میگی.. چی پرید؟_

 : طونی زد و گفتلبخند شی

 زنی عزیزم.. عقل و هوش جناب عالی پریدزنم، این تویی که مشنگ میمن مثل آدم حرف می_

! 

  .تازه دوزاری کجم افتاد

ول ای بهش رفتم و نگاه دادم به سارگل که سینی شربت رو از مامان گرفت و مشغچشم غره

  .تعارف کردن شد

 های شربت تویی کرد و چشم دوخت به لیوانبه همه تعارف کرد و به شهاب که رسید مکث

  .سینی

  .شهاب خیره نگاهش کرد و دستای سارگل لرز گرفت

  .ای کرد که باعث شد شهاب به خودش بیاد و چشم ازش بردارهتک سرفه 

 : ی پیراهنش کشید و گفتدستی به لبه

  .ممنون، میل ندارم_
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ون بد شک به ایی که لرزش محسوسشزد و دستسارگل با صورتی که کم و بیش به سرخی می

  .دلم مینداخت به آشپزخونه رفت

 ! یعنی چی؟

 ! ی سارگل شده بود؟چرا شهاب اونطوری خیره

 ! گی؟هچرا دستای سارگل لرز گرفت از این خیر

ارگل سبه  چی بینشونه که باعث شد شهاب از خود بی خود بی توجه به حضور بقیه نگاه بدوزه

 ! نه از این نگاه؟و سارگل گونه سرخ ک

  .پانیذ نیستم اگه سر از کارشون درنیارم

 : با صدای آقای تهرانی از فکر دراومدم

 ! خب پارسا جان نگفتی چرا امروز همهَ مون و دعوت کردی؟_

 : بابا لیوان شربتش رو روی عسلی کنارش گذاشت و گفت

دم، بتیب یه مهمونی تر واال جاوید جان من تصمیم گرفتم به مناسبت خوب شدن دوردونه َم_

ر دو ه تییبعد با خودم گفتم پانیذ به خاطر مشکلش خیلی وقته مسافرت نرفته، چه بهتر با 

م گیریم، هم سفر میریم.. امروز هم دعوتتون کردم که هم دور هنشون بزنم، هم جشن می

  .باشیم هم به این سفر دعوتتون کنم

 : آقای تهرانی ابرویی باال انداخت و گفت

  .فکر خیلی خوبیه_

 : و با لحن شوخی ادامه داد

 ! خوای ببریمون؟حاال کجا می_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

213 
 

 : لحن شوخش بابا رو به خنده انداخت

 ! به نظرم تو این هوا شمال میچسبه، نظر شما چیه؟_

  .عالیه_

  .عمو امید و عمو شهیاد هم موافقتشون رو اعالم کردن و شمال تصویب شد

  .بودم بابا و من همچنان شوکه خیره

 ! سفر

 ! شمال

 ! جشن

روی  بداریه سوال.. میشه بی توجه به حضور بقیه از گردن بابا آویزون بشم و دوتا ماچ آ

 ! هاش بکارم؟گونه

❊❊❊  

  *ارسالن*

 .ی اتاقشنگاه دوختم به پنجره

  .موبایلم رو برداشتم و شماره َش رو گرفتم

 بله؟ _

  .سالم خانوم خانوما_

  .سالم_

 ! همین؟ سالم_

 ! خوای قربون صدقه َتم برم؟چی؟، میپس _
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 ! بدم نمیاد_

 ! ارسـلـان_

 ! دختر آروم تر، کرم کردی.. چی شده خانوم هاپو تشریف دارند؟_

س امروز ی خدا خونه َ دلم گرفته، حوصلم سر رفته، مامان بابا که نیستن؛ سارگلم که همیشه_

 ! رفته بیرون

 نباشه سوگلش حوصلهَ ش سر بشم، ارسالن گفتم فدای دل گرفتهَ تاشکالی داشت اگه می

 ! رفته باشه؟

  .بیا پشت پنجره_

 : متعجب گفت

 ! چرا؟_

 ! تو بیا، میفهمی_

  .ی ماشینم بودطولی نکشید سایهَ ش رو پشت پرده دیدم و بعد صورت مبهوتش که خیره

 : با خنده گفتم

  .سوگی خانوم نفس بکش_

 : دالبته کم از جیغ نداشت تو گوشم پیچی هنوز جملهَ م تموم نشده بود که صداش که

 ! کنی؟ارسالن، تو اینجا چیکار می_

  .دقیقه وقت داری حاضر شی ۵این و بعدا میفهمی.. _

 : و ساعتم رو نشون دادم و ادامه دادم

  .دقیقهَ ت شروع شد ۵از همین االن _
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  .تماس رو قطع کرد و از پشت پنجره کنار رفت

  .!باالخره خانوم قدم رنجه فرمودند دقیقه تا ۱۰دقیقه شد  ۵

 : سوار شد و گفت

 معطل که نشدی؟ _

 : چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 ! کم نه_

  .خندید و نگاهش رو به جلو دوخت

  .راه افتادم

  .دستم به سمت پخش رفت و روشنش کردم

 خواد دست تو رو بگیرم دلم می

 خواد توی چشمات بمیرم دلم می

 شه یا نه؟ بگو عزیزم، بگو می

 بگو عزیزم، بگو میشه یا نه؟ 

 خوام ی یه روز تازه میاجازه

 خوام تو عاشقی ازت اجازه می

 اگه بگی بمیر برات میمیرم 

 پذیرم هرچی بگی حرفات و می

 خوام که چشمات و پرستش کنم می

 اگه هزار بار این و خواهش کنم 
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 به شوق اینکه با تو باشم خوشم 

 کشم میاگه نمونی خودم و 

 خواد که اخمات و وا کنی دلم می

 توی چشمام عشق و تماشا کنی 

 چشمای تو دار و نداره منه 

 شکنه اگه نمونی دل من می

 خوام که چشمات و پرستش کنم می

 اگه هزار بار این و خواهش کنم 

 به شوق اینکه با تو باشم خوشم 

 کشم اگه نمونی خودم و می

 : گرفتم و برگشتم سمتش با صدای سوگل چشم از جاده

 ! رو نکرده بودی از این آهنگام گوش میدی_

 : ابرویی باال انداختم و با بدجنسی گفتم

  .دیگه دیگه_

 : خندید و گفت

 ! حاال کی هست این دختر بدبخت که باعث شده ارسالن ما بزنه جاده خاکی؟_

  .به موقعش میفهمی_

  .دیگه چیزی نگفت و نگاهش رو به بیرون دوخت
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ذوقش  وق وو من تو فکر این بودم که آیا سوگل بعد از اینکه فهمید زدم جاده خاکی تمام ش

 ! کنم؟پرکشید و جاش رو به یه شادی مصنوعی داد یا من اینطور فکر می

  .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم

افی ک”ی رو به روم دست سوگل رو گرفتم و بی توجه به نگاه متعجبش نگاه دادم به نوشته

  .”شاپ رز

  .ترین میز رو انتخاب کردموارد شدیم و دنج 

 : نشستیم و رو به سوگل گفتم

 ! خوری؟چی می_

  .قهوه و کیک شکالتی_

 : دستی بلند کردم که گارسون اومد

 چی میل دارید؟ _

  .دوتا قهوه با شیر و کیک شکالتی_

  .سفارشمون رو نوشت و رفت

 : سوگل گفت

 ! م؟دونی من قهوه با شیر دوست دارتو از کجا می_

 : خندی زدم و گفتمنیش

 ! هنوز مونده تا من و بشناسی خانوم کوچولو_

  .نگاه ازش گرفتم و خیره شدم به دستبند چرمی که دور مچ راستم بسته شده بود

  .ای که فضا رو پر کرده بود، عجیب آرامش بخش بودصدای پیانوی زنده
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 : با صدای سوگل از حال و هوای پیانو خارج شدم

 ! ا اومدیم اینجا؟خوای بگی چرنمی_

 : دستام رو توی هم گره کردم و گفتم

  ...سوگل امروز آوردمت اینجا تا_

  .با اومدن بی موقع گارسون حرفم نیمه تموم موند

 : هامون رو جلومون گذاشت و گفتکیک و قهوه

 ای ندارید؟ امر دیگه_

 : نفسم رو با شدت بیرون دادم و گفتم

  .خیر، مچکرم_

  .ای رفتید مزاحمه که بی هیچ حرف دیگهانگار خودش فهم

 : ای از کیکش رو زد سر چنگال و گفتسوگل تکه

 ! گفتی؟خب، می_

 : کمی از قهوهَ م نوشیدم و گفتم

  .امروز آوردمت اینجا تا ازت معذرت خواهی کنم و از دلت دربیارم_

 ! معذرت خواهی؟_

  .آره، معذرت خواهی_

 : ه دادملبای خشک شدم رو تر کردم و ادام
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اروایی ندونم هنوز سر اون قضاوت عجوالنه َم ازم ناراحتی، هنوزم نبخشیدیم بابت تهمت می_

شدم و می الل که بهت زدم.. دلخوری ته چشمات بد عذابم میده.. بخدا هزار بار آرزو کردم کاش

  .آوردم.. سوگل به موال طاقت ناراحتی و دلخوریت و ندارماونطور دلت و به درد نمی

 : دستش رو توی دست گرفتم و ملتمس گفتم

 ! بخشی؟بخشیم؟، ارسالن خطاکار و میمی_

 : لبخندی زد و گفت

  ...مروزاهای دلم ازت دلخور بودم بابت فکری که درباره َم کردی، اما درسته، هنوزم ته مه_

 : خندید و ادامه داد

  ...تونم نبخشمت؟!.. امامی کاری که امروز کردی مگه ی دیوونه.. با اینچی بگم؟، پسره_

 : رفت روی لبم بشینه، جمع شدلبخندی که می

 ! اما چی؟_

 ! اما دیگه حق نداری اینجوری راجع بهم قضاوت کنی_

 : لبخندم جون گرفت و گفتم

کنم لط بمن دیگه غلط بکنم از این فکرهای بی جا راجع به سوگی خانوم بکنم، اصال من غ_

 ! دیگه فکر بکنم

  .لیوان قهوهَ ش رو به لب برد خندید و

  .ای از قهوه َم نوشیدمخیره نگاهش کردم و جرعه

   

  ...تو که باشی*
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 همه چیز آنقدر خوب است 

  .که اصال زمان را از دست میدهم

 بینم آیم و مییکهو به خودم می

  .زنمام و لبخند میبه چشمانت خیره شده

  ...تو که باشی

  .ی دارداصال دنیای من رنگ دیگر

  .شودآسمانم هم رنگ چشمانت می

  .ا کنمتوانم ال به الی موهایت پیدو خورشید را می

  ...تو که باشی

 ای اصال هیچ غصه

  .ام را نداردجرئت وارد شدن به زندگی

 من با تو خوب ترین حالی را دارم 

  .تواند داشته باشدکه یک آدمیزاد می

 *!...تو که باشی

   

❊❊❊  

  *شاهرخ*

   

  .دستم به سمت پخش رفت و روشنش کردم
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 : شید و گفتصدای آهنگ بی کالم که فضای ماشین رو پر کرد، ماهرخ ابرو تو هم ک

 ! آخه اینا چیه گوش میدی؟.. یه آهنگ درست حسابی بذار آدم کیفش و ببره_

 : کردم گفتمابرویی باال انداختم و درحالی که از توی آینه نگاهش می

 ! آهان، آهنگ درست حسابی همون آهنگای عجق وجق شماس دیگه، نه؟_

 ! شـاهـرخ_

  .شهاب با صدای بلند ماهرخ ازخواب پرید

م تی به چشمای خمارش کشید و با صدای گرفته از شدت خواب و لحن کشداری که ایندس

 : ساعت خوابیدن بود گفت ۶عوارض همون 

 ! مونیدکنید.. مثل سگ و گربه میچتونه شما دوتا؟.. یه خواب و کوفت آدم می_

 : ماهرخ با صدای آرومی گفت

 ! جق وجقعهنگای من میگه کنه، به آخب تقصیر شاهرخه.. آهنگای من و مسخره می_

 : شهاب که هنوز منگِ خواب بود گفت

 ! خب راست میگه دیگه_

 : ماهرخ با حرص گفت

 ! شـهـاب_

  .ی خوابش رسیدسرش رو به پشتیِ صندلیش تکیه داد و به ادامه” هـیـش”شهاب با گفتن 

 : ماهرخ صورتش رو برگردوند سمت شیشه و با لحن دلخوری گفت

 ! رسها داداشا جفت میشن؛ زورشون به منه بدبخت میخوبه واال، دوت_

  .سعی کردم جلوی خندم از صورت مثل گوجه فرنگی شدهَ ش رو بگیرم
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 : با بدجنسی گفتم

 ! رسهمن و شهاب دوتایی که هیچی، نصف من زورش به دوتای تو فسقله می_

 : حرصی نگاهم کرد و گفت

 ! ار کنماشاهرخ کاری نکن مامان بابا هم مثل شهاب بید_

  .چشمم افتاد به رستوران کمی جلوتر

 : موبایلم رو برداشتم و گفتم

  .بیدارشون کنی که ممنونتم میشم_

 : ی آقای راد رو گرفتمشماره

 بله شاهرخ جان؟ _

سابی حرست دآقای راد مزاحمتون شدم ببینم موافقید بریم رستوران جلوتر؟.. ناهار که چیز _

  .شبه مسلما همه گشنهَ شونه ۸نخوردیم، االنم که ساعت 

 : بقیه رو میپرسه گفت داد داره نظربعد از مکث کوتاهی که نشون می

  .بریم پسرم.. من االن به شهیاد و امیدم میگم_

  .تماس رو قطع کردم” باشه”با گفتن 

  .ودنده بجلوی رستوران پارک کردم و چرخیدم سمت مامان و بابا که به لطف ماهرخ بیدار ش

 : دی زدم و گفتملبخن

 ! ساعت خواب زن و شوهر خوابآلو_

 : مامان با کنجکاوی به اطرافش نگاهی انداخت و گفت

 رسیدیم؟ _
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 : در ماشین رو باز کردم و درهمون حال گفتم

  .نه هنوز.. وایسادیم یه صفایی به شکممون بدیم_

  .از ماشین پیاده شدم و کش و قوسی به بدنم دادم

و پیدا تش راب که انگار ماهرخ موفق نشده بود بیدارش کنه.. شایدم جرئنگاهم چرخید روی شه

  .!نکرده بود

  .ی طرفش زدمای به شیشهماشین رو دور زدم و ضربه

  .نخیر!.. خوابش سنگین تر از این حرفاست انگار

  .و هول شده باز کردی محکم تری زدم که چشماش رظربه

بت کردم ثاگذروند و روی من که با خنده نگاهش میبا وحشت نگاهش محیط اطراف رو از نظر 

  .موند

  .نفسش رو حرصی بیرون داد و پیاده شد

 : دستی به موهای آشفته شدش کشید و تهدیدوار گفت

  ...اگه تالفی نکنم شهاب نیستم!.. بذار یه وقت بخوابی_

  .خندیدم و دنبال مامان اینا به سمت رستوران رفتم

 : رفت حلقه کردم و گفتماهرخ که عقب تر از مامان اینا راه میی مدستم رو دور شونه

 آبجی کوچیکه از دست داداشی ناراحته؟ _

 ! اوهوم_

 : خندیدم و گفتم

 ای جان، اگه معذرت خواهی کنم از دلش در میاد؟ _
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 نچ _

  .ی پالستیکی رو لمس کردمدستم رو توی جیب شلوارم فرو بردم و بسته

 : بیرونش آوردم و گفتم

 با لواشک چطور؟، بازم از دلش در نمیاد؟ _

 : لواشک رو از دستم قاپید و گفت

 ! زنی؟از چی حرف می_

  .بلند خندیدم

  .باهم وارد رستوران شدیم و به سمت میزی که مامان اینا نشسته بودن رفتیم

  .ها راه افتادیماز رستوران زدیم بیرون و به سمت ماشین

 : ی آقای راد گذاشتبابا دست روی شونه

 ! رسا جان.. قرار نیست همه خرجا بیافته رو دوش تو هاشرمندمون کردی پا_

 : آقای راد لبخندی زد و گفت

 همونمخجالت بکش، یه غذا دیگه چیه که بخوایم دُنگی حساب کنیم آخه؟!.. درضمن شما _

  .منید

 : بابا ابرویی باال انداخت و گفت

وز.. از ر ٢خیلی بشه هفته نمیرم؛ خیلی  ۱ببین من این حرفا حالیم نمیشه.. مهمونی هم _

  .یما برگردجمین تعارف و اینا هم فوق العاده بدم میاد.. اگه قرار اینجوری باشه، بگو تا از ه

 : ی بابا گذاشت و گفتآقای راد دستش رو روی شونه

  .کنیمحاال بیاید بریم، یه کاریش می_
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  .بابا با خنده سری تکون داد و به سمت ماشین راه افتاد

 : رد رو باز کردم و رو به شهاب گفتمدر سمت شاگ

 ! ترسم خسته شییکم تو بشین، انقدر خوابیدی می_

 : ای پشت چشم نازک کردبا حالت بامزه

  .کور شود هر آنکه نتواند دید!.. سویچ_

  .با خنده سویچ رو به سمتش پرتاب کردم که تو هوا قاپیدش و پشت رل نشست

حت سترااکه طبق معمول برای اینکه راحت تر بتونن  منم سمت شاگرد نشستم و بابا مامانم

  .کنن عقب نشستن

 ودن اینری بماهرخم که مجبور بود عقب بشینه؛ دوتا داداش بزرگ تر از خودت داشتن و ته تغا

 ! مشکالتم داشت دیگه

  .شهاب با یه تک بوق از کنار آقای راد گذشت

  .خم شدم و صدای آهنگ رو زیاد کردم

  .که فضای ماشین رو پر کرد عجیب آرامش بخش بود آهنگ بی کالمی

  .چسبیدساعت رانندگی یکسره، یه چرت کوچولو می ۷-۶بعد از 

  .سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم

   

❊❊❊  

   

  *پانیذ*
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 ی سرتاسری اتاقم ایستادم و چشم دوختم به دریایی که لباس سیاه شب عجیبپشت پنجره

  .یومدبهش م

جای ماشای موتدادم.. اما واقعا نمیشه از درسته اتاق بی پنجره رو به اتاق پنجره دار ترجیح می

  .!ی اتاقت گذشتدریا از پشت پنجره

  .دستی روی شونه َم نشست

 : تمای کشیدم و گفبا ترس برگشتم عقب که با دیدن سوگل نفس آسوده

 ! ترسوندیم دختر_

 : خندید و گفت

 کردی و متوجه حضور من نشدی.. تو دوباره با دیدن دریا تو یه دنیای دیگه سِیر میبه من چه_

! 

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 ! اینم حرفیست_

 : ی اتاق گذاشت و گفتچمدونش رو گوشه

  .بیا بریم پایین_

 : روی تخت نشستم و گفتم

  .کشم بعد میامدراز میکمرم از چند ساعت نشستن تو ماشین درد گرفته؛ تو برو، یکم _

  .اکتفا کرد” باشه”سری تکون داد و به گفتن 

  .در اتاق که بسته شد دراز کشیدم و نفس حبس شدم رو آزاد کردم
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  .گفتای چند ساعت نشستن متداوم بهم زور میماه و خرده ۱هنوز بعد از گذشت 

 ! دیگهسال راه نرفتن و بی تحرک بودنِ  ۱اینم عوارض آسیب دیدن نخاع و 

و چیزی ر دارههرچند بعضیا میگن دیگه مثل قبل نمیشم.. ولی من پانیذم، پانیذ راد.. امکان ن

  .!بخوام و نتونم به دستش بیارم.. راه رفتن که سهله حتی بهتر از قبل میدوم

  .لبخندی روی لبم نشست

  .با احتیاط بلند شدم

  .!شمزشت بود همه تو پذیرایی نشسته باشن من باال دراز بک

  .لباسم رو مرتب کردم و از اتاق خارج شدم

  .از پله ها آروم رفتم پایین

 : سوگل با دیدنم بلند شد و گفت

 گفتی بیام کمکت؟ می_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .مرسی عزیزم.. خودم آروم آروم اومدم دیگه_

 : آقای تهرانی لبخندی زد و گفت

ند دا تا چخمید ام برداشتنت بهتر از قبل بوده.. به ماشاءاهلل دخترم.. هربار که من دیدمت قد_

  .وقته دیگه از شر این عصا هم راحت میشی

  .سالن نشستمآرومی گفتم و کنار ار” شاءاهللان“

 : صدای شاهرخ باعث شد برگردم سمتش

  .تونی ورزش کنکنه، تا میورزش خیلی به راه رفتنت کمک می_
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 : با لبخند سری تکون دادم و گفتم

  .حتما_

  .خوری وارد سالن شدهمون موقع سارگل با بشقاب و چاقوی میوه

 : جلوی همه بشقاب گذاشت و به ما که رسید، سوگل گفت

ی کنه که وقتی خواست براخواهر ما رو ببین، از همین االن داره تمرینِ پذیرایی می_

  .!خواستگارش چای بیاره دستاش نلرزه

ی مبل تو مشت شهاب شک به دلم شرده شدن دستهارسالن خندید و من خندیدم و ف

  .!انداخت

  .نه برگشتای رفت و دوباره به آشپزخوسارگل چشم غره

  .!وندوارد شدن سارگل این بار با ظرف بزرگ میوه توی دستش پوزخند روی لبای شهاب نش

 ظرف میوه رو که جلوی شهاب گرفت، شهاب با همون پوزخند روی لبش و لحنی که حرص

 : ش هویدا بود گفتتو

 ! انگار حرف سوگل درست از آب در اومد_

 : سیبی برداشت و گفت

وزت امر خب حاال که درحال تمرین برای شب خواستگاریتی یه سینی چای هم بیار تا تمرین_

 ! تکمیل شه

 : سارگل عصبی خندید و گفت

 ! ستچای رو برای خواستگارم میارم.. نه کسی که حتی الیق گوشه چشمی هم نی_
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 روم نشونزد که جلوی بقیه خودش رو آشهاب به مرز انفجار رسید و داشت با تمام توان زور می

  .بده

  .سارگل پوزخندی به چشمای قرمز شده از خشم شهاب زد و به سمت ما اومد

  .!داد تا قشنگ حرفاشون رو بشنومفاصله نسبتا کمشون با ما بهم اجازه می

 ! می هم نیست؟یعنی چی شهاب الیق گوشه چش

 ! چرا سارگل این حرف رو زد؟

 ! اینا مشکوکن

  .!باید بفهمم چی به چیه؟

   

❊❊❊  

  .چشمام رو باز کردم و با لذت دستی به صورتم کشیدم

 ! اصال مگه لذتی باالتر از اینم هست که با صدای دریا بیدار بشی؟

  .نشستم و موبایلم رو از روی عسلی چنگ زدم

  .بود ۷ساعت 

  .دمتم زآروم بلند شدم و با کمک عصام به سمت سرویس بهداشتی رفتم و آبی به دست و صور

  .موهام رو دم اسبی بستم و بعد از پوشیدن ست ورزشیم از اتاق زدم بیرون

  .کس بیدار نشده بودانگار هنوز هیچ

  .با حس هوای دلپذیر دم صبح لبخند پهنی روی لبم نشسترفتم تو حیاط و 

  .عصام رو گذاشتم کنار حوض ماهی شکل وسط حیاط و مشغول گرم کردن شدم
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شو ن پاوقتی حسابی بدنم گرم شد، دستام رو پشت گردنم گره زدم و با احتیاط مشغول بشی

  .شدم

  .تا دیگه نتونستم ۱۰بعد از  

  .بودن فیدی که دور میز گردی با همون رنگ چیده شدههای سنگاهم افتاد به صندلی

  .روی نزدیک ترین صندلی ولو شدم

  .نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم

  .خسته نباشی_

  .چشمام رو باز کردم و برگشتم سمت صدا

  .کردها ایستاده بود و با لبخند نگاهم میشاهرخ دست به سینه باالی پله

 : صاف نشستم و گفتم

  .خوام متوجه اومدنت نشدمنونم.. معذرت میمم_

 : ها نشست و گفتکنارم روی یکی از صندلی

.. دترش کنزیا بشین پاشو خوبه؛ اما نه اونقدری که بهت فشار بیاد، از کم شروع کن و هر روز_

بدون  های سبک تر مثل درجا زدن یا راه رفتناالنم بشین پاشو زدن برات سنگینه، از ورزش

  .کن عصا شروع

 وشتر آقای شفیعی گفتن بشین پاشو زدن به قفل شدن زانوم موقع راه رفتن و تعادل بی_

  .کنهمحکم شدن عضالت کمرم خیلی کمک می

 : دستی به ته ریشش کشید و گفت
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ذاره و ثر بدرسته؛ اما االن برای تو سنگینه، ممکنه فشاری که به کمرت میاد روی نخاعت ا_

سته سنوز اره َش بشه!.. عمل راحتی رو از سر نگذروندی، نخاعت هحتی باعث آسیب دیدن دوب

  .ی آسیب دیدن.. پس سعی کن تا چند ماه فشار زیادی به کمرت وارد نکنیو آماده

 : بلند شد و گفت

  .مراقب خودش باش_

 : سری تکون دادم و گفتم

  .حتما_

 : لبخندی زد و گفت

 نمیای داخل؟ _

 : بلند شدم

 چرا _

  .ه دستم داد و در جواب تشکرم لبخندی زدعصام رو ب

 : جلوی در ورودی صبر کرد و گفت

  .لیدیز فرست_

  .لبهام کش اومد و رفتم داخل

  .پشت سرم وارد شد و با صدای بلندی سالم کرد

  .همه برگشتن طرفمون

 : جوابمون رو دادن و فرشته جون با لحن مهربونی گفت

  .بیاین بشینین سر میز بچه ها_
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و تم روی صندلی کنار سارگل و شاهرخ هم نشست روی صندلی کنار شهاب که درست رنشس

  .به روی صندلی من بود

 : بابا با لبخند گفت

 ! کنهده و ورزش میبینم که دختر بابا سحرخیز شمی_

 : با اعتراض گفتم

  .من همیشه سحرخیز بودم! بابا_

 : ارسالن با خنده گفت

 ! ظهر بود ۱٢-۱۱ت همیشه ساعت آره، سحرخیز بودی؛ ولی سحر_

  .ی جمع بلند شدای بهش رفتم که صدای خندهچشم غره

 : سوگل زیر گوشم گفت

  .!آخه گرد و قلمبه تو اگه سحرخیز بودی که االن باربی بود نه توپ قلقلی_

 ! اوال گرد و قلمبه خودتی و اون ارسالن جونت.. دوما صبحونه َتو بخور_

  .د و مشغول خوردن صبحونه َش شدکشداری نثارم کر” چشم“

   

پزخونه ها هم طبق معمول راهی آشبعد از تموم شدن صبحونه آقایون به پذیرایی رفتن و خانم

  .شدن

  .حوصله َم سر رفته بود

  .نگاهم افتاد به ارسالن که کنار شهاب نشسته بود

 : رفتم پیشش و دست روی شونهَ ش گذاشتم که به سمتم برگشت
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 جونم؟ _

 ای بریم دریا؟ حوصله َم سر رفته.. پایه_

  .چرا که نه_

 : برگشت سمت شهاب و گفت

 میای دیگه؟ _

 : شهاب خندید و گفت

  .صد در صد_

 : ارسالن بلند شد و گفت

 من میرم ببینم شاهرخم میاد یا نه؟.. توام برو ببین دخترا میان؟ _

 : یواشکی زیر گوشش گفتم

 ! منظورت از دخترا سوگله دیگه؟_

 : چپ چپ نگاهم کرد

 ! دونستی؟زنی، میجدیدا زیادی حرف می_

  .بلند خندیدم و به سمت آشپزخونه رفتم

  .کردنهای خیس رو خشک میماهرخ و سوگل و سارگل نشسته بودن دور میز و داشتن بشقاب

 : کنارشون ایستادم که سوگل گفت

 ! خسته میشی ها، خدایی نکردهکمک ندی یه وقت_

 : درجوابش ابرویی باال انداختم و گفتم

 عزیزم تا وقتی شما هستین من چرا خودم و تو زحمت بندازم؟ _
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 ! بذار اینا رو خشک کنم، دارم برات_

 : خندیدم و گفتم

 ی دریا هستین؟ پایه_

 : سوگل گفت

 ! من که چهارپایه َتم_

 : ذاشت گفتسارگلم درحالی که بشقاب توی دستش رو روی میز می

  .منم هستم_

 : برگشتم سمت ماهرخ

 تو چی عزیزم؟ _

 : لبخند ملیحی زد و گفت

  .چرا که نه_

 : بشکنی زدم و گفتم

  .عالیه.. پس بشقاب خشک کردن و بذارید برای بعد و بزنید بریم_

  .دستی روی شونه َم نشست

  .برگشتم عقب

 : مامان دست به کمر وایساده بود

 ! هامونم میبرینمیدی، تازه میای نیرو کمکیتو که خودت کمک _

 : دستم رو روی سینه َم گذاشتم و کمی خم شدم و گفتم

 ! من و به بزرگی خودتون عفو کنید بانو_
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 : چشکی زدم و گفتم

 ! ولی انصافا نمیشه از دریا رفتن گذشت.. درکم کن مادرم_

 : خندید و گفت

 ! بیا برو اعجوبه_

امون ر چهارتها، اتاق هال که به علت زیاد بودن جمعیت و کم بودن اتاقبا دخترا به سمت اتاق با

  .شده بود رفتیم

  .تا اتاق داشت ۶ویال کال 

  .یکیش واسه مامان و بابا

  .یکیش واسه خاله کتی و عمو امید

  .یکیش واسه خاله شمیم و عمو شهیاد

  .یکیش واسه فرشته جون و آقای تهرانی

  .یکیش واسه پسرا

  .م واسه ما دخترایکشی

 : سارگل زد سر شونه َم و گفت

  .به جا تو هپروت رفتن، آماده شو پسرا پایین منتظرن_

 ای رنگ کوتاهم رو همراه با ساپورت ضخیم مشکیمبه سمت چمدونم رفتم و مانتوی سرمه

  .انتخاب کردم

  .وقتی آماده شدم جلوی آینه ایستادم و نگاهی به تیپم انداختم.. خوب بود

  .کشیدم مانتوم ی هفتی شکلدستی به یقه
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ن صورت داد و در ایاین مانتوم رو خیلی دوست داشتم.. کوتاهیش پاهام رو کشیده تر نشون می

  .کردقدم بلند تر جلوه می

  .شال مشکیم رو آزاد روی سرم انداختم و همراه دخترا رفتیم پایین

  .ی مبل بلند شدشت گرفت و از روداد رو توی مشاهرخ سویچی که دور انگشتش تاب می

  .ش کشیدی جاکفشیِ دم در دستی به موهاجلوی آینه

 : ارسالن زد سر شونهَ ش و گفت

 ! بابا فهمیدیم خوشتیپی_

 : شاهرخ خندید و گفت

 کننگفتم منم یکم مثل خانوما معطل کنم ببینم چه لذتی داره که نیم ساعت ما رو االف می_

! 

 ! انداخت؟این االن به ما تیکه 

 : موهام رو پشت گوشم فرستادم و گفتم

ن و خانوما به زیباییشون اهمیت میدن، مثل شما آقایون نیستن که فقط به فکر خورد_

 ! خوابیدن و فوتبال و مهمونی و دوردور باشن

 : برگشتم سمت بابا اینا و چشمکی زدم

  .فاهم نشهتا آقا هستن، سوءت ۳البته الزم به ذکر که مخاطب من فقط این _

 : آقای تهرانی خندید و گفت

 ! تحویل بگیر پسر.. تا تو باشی دیگه به خانوما تیکه نندازی_

  .شاهرخ با خنده سری تکون داد
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  .بعد از خداحافظی از مامان اینا از خونه زدیم بیرون

 : ها انداخت و گفتسارگل نگاهی به ماشین

 ! با ماشین بریم یا پیاده؟_

 : ارسالن گفت

ین خواین بربت.. اما اگه بازار هم ا پیاده بریم؛ چون راهی نیسخواین برین لب دریاگه فقط می_

  .باید با ماشین بریم

 : باال آورد و گفت” تسلیم”شاهرخ دستاش رو به حالت 

  .ارمی خرید و تاب خوردن تو بازار و ندخواین برین بازار من و معاف کنید.. اصال حوصلهاگه می

 : ارسالن با خنده گفت

  .خرید سوزه، باید تنها تنها برهمیدلم به حال زنت _

 : برگشت سمت ما و ادامه داد

رید.. امروز فقط هفته اینجاییم، وقِت کافی دارید برای خ ۱ولش، بازار و بعدا برید خانوما،  _

 ! بریم دریا و آب بازی و عشق و حال

  .ام به قول خودش آب بازیدونست من عاشقِو چشمکی به من زد.. می

  .کردن و راه افتادیم همه موافقت

 : هنوز قدم دومم به قدم سوم نرسیده بود که یهو شاهرخ گفت

  .با ماشین بریم_

 : ارسالن با تعجب گفت

 ! دقیقه باشه ۱۰چرا؟ راهی تا دریا نیست آخه، خیلیش _
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فتن و تمرین رماهه داره دوباره راه  ۱برای ما راهی نیست، اما برای پانیذ خانوم که تازه _

  .!دقیقه خیلی راهه ۱۰ه کنمی

 : انداخت من به نگاهی و زد رنگی کم ارسالن لبخند

  .باشه_

  .ها حرکت کردو به سمت ماشین

  .!و من موندم تو حل معمای لبخند شیطوِن کنج لبش و نگاه منظور دارش

 : سارگل نگاهش بین ماشین و ما رفت و برگشت و گفت

  .ماشین ۱همه َمون جامون نمیشه تو _

 : اهرخ سریع گفتش

ارسالن و  ریم،خب با دوتا ماشین میریم.. من و پانیذ خانوم و ماهرخ و شهاب با ماشین من می_

  .شما و سوگل خانوم هم با ماشین ارسالن بیاید

 : ارسالن ابرویی باال انداخت و نوچی کرد گفت

م با هوم رخ خاننخیر، من و پانیذ و سوگل و سارگل با ماشین من میریم، تو و شهاب و ماه_

  .ماشین تو بیاید

  .شاهرخ نگاهی به چشمای ارسالن کرد و دستی به پشت گردنش کشید و پشت رل نشست

  .ی ارسالن، ما تو ماشین ارسالن نشستیم و ماهرخ اینا هم تو ماشین شاهرخطبق گفته

   

  کران رو به روم دوختم و ناخودآگاه لبخند پهنی روی لبم نشستچشم به آبی بی

 ی زیادی به دریا داری؟ مثل اینکه عالقه_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

239 
 

 : محوِ همون آبیِ دوست داشتنی گفتم

  .اوهوم_

 : خندید و گفت

 ! کامال مشخصه_

 : چشم از حجم آبی رو به روم گرفتم و دوختم به چشمای خندونش

 کنی؟ ام میمسخره_

 : ی روی لبش گفتبا همون خنده

  .نه، اصال_

 : شک نگاهش کردم که گفتابرویی باال انداختم و با 

 ! باور کن_

 : سری تکون دادم و با همون شک گفتم

 ! کنمکنم، باور میباور می_

  .ی بلندش لبخند روی لبم نشوندصدای قهقه

 ! کردم؟خندید یا من اینطور فکر میقشنگ می

  .وقتی نگاهم رو دید خنده َش کمرنگ شد و خیره شد توی چشمام

  .دم اومدمای به خوبا صدای سرفه

  .نگاه از نگاهش گرفتم و خیره شدم به کفشام

  .پانیذ بیا_

  .بدون نگاه دوباره به اون چشمای عسلی دنبال ارسالن راه افتادم
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 : به تخته سنگی اشاره کرد و گفت

  .بشین اینجا، زیاد سرپا نمون به کمرت فشار میاد_

 : اخمام رو تو هم کشیدم و با اعتراض گفتم

 ! م برم تو آب، نه بشینم شما رو نگاه کنمخوامن می_

  .اول بذار از شاهرخ بپرسم اگه ضرری نداشت برات بعد_

 : چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 ! پرسیدی خبمرض داشتی تا اینجا کشوندیم.. پیش شاهرخ بودیم می_

 : شدم گفتمو درحالی که بلند می

  .پرسماالن میرم ازش می_

 : اشت و مجبورم کرد دوباره بشینمدستش رو روی شونه َم گذ

  .پرسمخواد.. خودم میرم ازش مینمی_

  .و به سمت شاهرخ رفت

  .با تعجب نگاهش کردم

  .!این چرا همچین کرد

 ! زنهمشکوک می

  .بعد از چند دقیقه برگشت

 : بلند شدم و گفتم

 شاهرخ چی گفت؟ _
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آب سنگینه فوق  ک انجام ندی؛ چونهای پرتحره شرط اینکه حرکتتونی بری تو آب، اما بمی_

ویت راه تونی آروم تو آب حرکت کنی یا راه بری؛ به تقالعاده به کمرت فشار میاد.. فقط می

  .کنهرفتنتم کمک می

 : سری تکون دادم و گفتم

 ! پس بزن بریم_

 : ای بهم رفت و گفتچشم غره

 ! مشخصه اصال نشنیدی چی گفتم_

 : خندیدم و گفتم

 ! های سنگین نکنم.. حاال میشه بریم؟میدم آروم تو آب راه برم و حرکتباشه، قول _

  .تکون داد و دست پشت کمرم گذاشت و به سمت دریا هدایتم کرد” تاسف”ی سری به نشونه

   

❊❊❊  

  .خسته روی کاناپه ولو شدم

  .نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم

 آب نیِ گیواقعا خسته شده بودم.. درسته عاشق شنا کردن تو دریام، ولی با این وضعیتم سن

  .بدجوری بهم فشار آورد

  .ی این اذیت شدنا به زور ارسالن از آب اومدم بیرونولی بازم با همه

  .از یادآوری غرغرام برای برگشتن به خونه لبخند روی لبم نشست
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گیرم.. ساله فاصله می ٢۰ا استخر، از پانیذ یکنه دریا باشه بینم فرقی نمیکال وقتی آب می

 ای که توی استخر باغشون روی گردن باباش نشسته بود و پاهاش رو تویلهسا ۶میشم پانیذ 

  .ریختای کوچولوش آب روی سرش باباییش میداد و با مشتآب تکون می

 ! بخندیم اگه چیز خنده داری هست، بگو منم_

  .هول شده چشمام رو باز کردم و صاف نشستم

  .های خندون کنارمنگاهم کشیده شد سمت عسلی

 : یی باال انداختم و گفتمابرو

ی شکالتی فکر زنه؛ یعنی داره به یه خاطرهوقتی یکی چشماش رو بسته و داره لبخند می_

 ! ی شکالتیشد وسط خاطرهکنه، پس نباید جفت پا پریمی

 : لبش به سمت باال کج شد و هـ ـوس لمس کردن اون چال گونهَ ش رو به دلم انداخت

 ! ی شکالتی؟خاطره_

 : و گفتم خندیدم

های خوبم هم لقب ی خاصی به شکالت دارم، برای همین خاطرهدونی من عالقهآره.. آخه می_

  .های شکالتی رو دارنخاطره

 : کرد زمزمه لب زیر و داد تکون ”تفهیم” معنی سری به

 ! های شکالتیخاطره_

 : چشمکی زد و گفت

بندم از یادش قت چشمام رو میهای شکالتیِ من که هر واین سفر، میشه یکی از خاطره_

  .لبخند روی لبم میشینه
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 ! م بگیرم؟خواست حرفش رو به خودلبخندی زدم و چرا دلم می

  .دستی به چشمام کشیدم

  .سوختبدجور می

  .یدی چشمام به خوبی مشخص بودهای قرمز توی سفمطمئنم االن رگه

 : بلند شدم و گفتم

  .قعا نیاز به استراحت دارماگه ناراحت نمیشی تنهات بذارم.. وا_

 : لبخندی زد و گفت

  .راحت باش_

  .جواب لبخندش رو دادم و به سمت اتاقم راه افتادم

   

❊❊❊  

   

  *ارسالن*

   

 : پوفی کشیدم و گفتم

 حاال نمیشه یه روز دیگه برید خرید؟ _

 : سوگل دست به کمر ایستاد و گفت

  .تیب مهمونی داده، وقتی نداریمنوچ، نمیشه.. عمو پارسا برای آخر هفته تر_

 : سرم رو توی بالش فشار دادم و گفتم
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 ! اوووه حاال کو تا آخر هفته_

  .روز دیگه آخر هفتهَ س ۳محض اطالعت _

 : با حرص بالش رو روی تخت کوبیدم و بلند شدم

 ! کنیدیعنی یه چرت عصرونه رو به آدم زهر می_

 : خندید و گفت 

  .و.. پایین منتظرتیمزود باش، پاشو آماده ش_

 : مکثی کرد و موزیانه ادامه داد

  .اگه دیر کنی ممکنه خودمون تنها بریم_

 : نگاه عصبیم و که دید گفت

 ! دیگه خود دانی_

 ! برو بیرون تا جوری صافت نکردم که با کاردکم نشه جمعت کرد.. برو دختر_

  .با خنده ابرویی باال پایین کرد و از اتاق رفت بیرون

 ! ...دونه نمیذارم چهارتا دختر تنها پاشن برن بازارامی

  .رونحاال اگه شاهرخ و شهاب هم بودن باز یه چیزی.. بدبختانه اوناهم رفته بودن بی

  .بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم

  .آبی به دست و صورتم زدم و بعد از اینکه مطمئن شدم خوابم پریده بیرون اومدم

ید که ن سفتادم و با یه نگاه سرسری شلوار جین مشکی همراه با پیراهجلوی کمد موقتیم ایس

  .!کردم.. تضاد جالبی بود های مشکی داشت انتخابروش نوشته

 ! ارسالن ما رفتیما_
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لن از ادک نفسم رو دادم بیرون و هول هولکی موهام رو مرتب کردم و بعد از دوش مختصری با

  .اتاق بیرون رفتم

 : ی کردم و در همون حال گفتمها رو دوتا یکپله

  .من اومدم، بریم_

فتن رونه دخترا بلند شدن و بعد از یه چپ بستن اساسی بهم که نشون از تاخیرم داشت از خ

  .بیرون

 : با صدای بلندی گفتم

 خاله شما چیزی الزم ندارین بیرون؟ _

 : صدای خاله مهرسا از توی آشپزخونه اومد

  .نه خاله، ممنون_

 افظ پس خداح_

  .به سالمت.. مراقب خودت و دخترا باش_

  .ی گفتم و دنبال دخترا رفتم”چشم“

 : ک شده انداختم و گفتمهای پشت سر هم پارنگاهی به صف ماشین

  .کنم میامشما برید.. من ماشین و پارک می_

  .دخترا پیاده شدن

  .شدپارسی که داشت از پارک خارج میچشمم خورد به 

  .منتظر شدم بره.. ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم

 : ی سوگل رو گرفتمموبایلم رو از جیبم در آوردم و شماره
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 بله؟ _

 سوگل کجایین؟ _

  .کمی بیا جلوتر.. پوشاک صدف_

  .گشتم” پوشاک صدف”موبایل رو توی جیبم هل دادم و با نگاه دنبال 

  .ره پیداش کردمباالخ

  .دادنوارد شدم و دخترا رو جلوی مانکنی دیدم که هرکدوم داشتن درمورد لباسش نظر می

  .سری تکون دادم و رفتم پیششون

 : به لباس مانکن نگاهی کردم و گفتم

  .اصال قشنگ نیست_

  .پانیذ که بغلم وایساده بود هینی کشید و دستش رو روی قلبش گذاشت

 : حرص گفت برگشت سمتم و با

  ...خیلی_

 : خندیدم و گفتم

 ! آخی ترسیدی؟.. تا تو باشی دیگه محو لباس نشی_

 : نیشگونی از بازوم گرفت و گفت

 ! زنی؟ام دادی، حرفم میسکته_

 : بازوم رو مالیدم و گفتم

  .!زنهآخ آخ این نیشگون پیرزنیات خیلی بده.. انگار زنبور آدم و نیش می_

 : و گفت ابرویی باال انداخت
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  .حقت باشه_

 : بلند خندیدم و گفتم

  .!سالته خانوم کوچولو ٢۰گاهی وقتا یادم میره که _

 : لبخندی زد و گفت

دوست  وسالمه رو دوست دارم، وقتایی که خانوم کوچولو میشم  ٢۰وقتایی که یادت میره _

  ...دارم؛ چون خوشحالم، خیلی خوشحالم

 : لبخندش مات شد و ادامه داد

م؛ چون اون سالمه و میشم یه دختره هزار ساله رو دوست ندار ٢۰وقتایی که یادت میره  اما_

  .!وقتا غمگین ترین دختر دنیام، مثل اون یه سالی که یادآوریشم زجرآوره

  .دستش رو توی دست گرفتم و فشردم

 : لبخندی زدم و گفتم

وام تپس  ..ی درداش با همه، ی زجراشهی سختیاش، با هماون یه سال دیگه گذشت، با همه_

  .کنن کامت و بگذرلخ میتی زهرمار میدن و از خاطراتش که مزه

 : سری تکون داد و لب زد

  .خوام، اما سخته.. خیلی سختهسخته.. می_

ه یاون  دستش راه ابروهاش رو پیش گرفت و من دلم گرفت از دردی که خواهرم از یادآوری 

  .کردسال رو قلبش سنگینی می

  .کردمدرکش می

  .کردیمهمه َمون درکش می
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  .سال کنج خونه نشستن کم نیست ۱

خت، سکنه؛ هرچند اونی که فلج به دنیا میاد و مادرزادی این مشکل رو داره، بهش عادت می

اش رو از دست سال راه رفتن یهو پاه ۱۹ولی بهش عادت میکنه.. اما یکی مثل پانیذ که بعد از 

تونه باهاش کنار تونه بهش عادت کنه، خودش رو بکشه هم نمیه، نمیمیده براش خیلی سخت

شد نت و بیاد.. میشه درد، میشه بغض، میشه هر لحظه زجر کشیدن... ولی خداروشکر که گذش

  .کرد زیر بار این درد.. خداروشکر که گذشتشد پانیذ من دق میعذاب همیشگی، که اگه می

  .سال نحس ۱نم رو منحرف کنم از اون نفسم رو بیرون دادم و سعی کردم ذه

 : دستام رو به هم کوبیدم و گفتم

  .خب پیش به سوی یه خرید توپ_

   

❊❊❊  

   

  .نفسم رو محکم دادم بیرون و از جا بلند شدم

 : شهاب نگاهی بهم انداخت و زیر لب گفت

 ! اینم جنی شد رفت_

  .خودم رو زدم به نشنیدن و از کنارش رد شدم

  .شپزخونه کشیدم.. اما پانیذ اونجا نبودسرکی به آ

  .چراغ اتاقا هم خاموش بود

  .پس کجاست؟
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زرگ باز پشت پنجره حیاط رو نگاه کردم که چشمم افتاد به حجم آبی رنگی که روی تاب 

  .ی حیاط نشسته بودگوشه

  .شنلش که روی چوب لباسی آویزون بود رو چنگ زدم و به سمت حیاط رفتم

  .شدبود.. اما شب برای یه دختر که لباس نازکی هم تنش بود سرد می درسته هوا ملس

  .شنل رو روی شونهَ ش انداختم که متوجه حضورم شد

 : کنارش نشستم و گفتم

 چرا اینجا نشستی؟ _

 : ای باال انداخت و بی تفاوت گفتشونه

 ! همینجوری_

  .دادبود بازم چشماش لوش میهرچقدر هم لحنش عادی می

 : رو توی دستم گرفتم و گفتمدستش 

  .دلم گرفته_

 : ها بود و لب زدنگاهش مات ستاره

  .منم_

دادنت و ها تو بازیشون راه نمیها، مثل اون وقتایی که بچهبیا دردودل کنیم.. مثل بچگی_

کردن و بازم ذیتت میکردی، مثل اون وقتایی که تو مدرسه امیومدی به من شکایتشون و می

ت میومدی پیش من.. حاال کی جرئت کرده خواهر من و ناراحت کنه؟، چی باعث شده دل

 ! بگیره؟، چی باعث شده از عصر تا حاال تو خودت باشی؟

 : لب باز کرد و بغض توی صداش قلبم رو مچاله کرد
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وس عر بودم تک اون روز خوشگل شده بودم، خیلی.. با اون لباس سفید به قول مهران شده_

  ...شهر.. اما اون اتفاق.. اون تصادف

 : نفس گرفت و گفتم

 ! تو هنوزم خوشگلی، حتی بیشتر از قبل_

 : پوزخندی روی لباش نشست

 م و ازمهره َآره، خوشگلم.. اما شکستم.. اون اتفاق داغونم کرد.. اون تصادف اگه نتونست چ_

  ...یک سال از عمرم و تباه کردبگیره، در عوض پاهام و گرفت، مهران و گرفت، 

  .اون عوضی لیاقتت و نداشت..فراموشش کن_

ی، یفهممتو دیگه مثل بقیه حرف نزن.. تویی که از همه بهم نزدیک تری، تویی که غمم و _

  .تویی که با دردم درد کشیدی درکم کن

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

شمای ون چبگم که دیگه غم نبینم تو ا چی بگم که آروم شی؟.. منه درد کشیده با دردت چی_

  .قشنگت؟.. چی بگم که اون پست فطرت کم رنگ شه توی ذهن و قلبت

  .!سر روی شونه َم گذاشت و دست دور کتفش حلقه کردم..حامیانه

میره، ز یادم نی سر سوزن جایی نداره، اما..اما کاری که باهام کرد اتوی قلبم دیگه حتی اندازه_

  .دنش.. سخت تر از فراموش کردن یک سال کنج خونه نشستنمسخته فراموش کر

ه یاره به زش دبا اون کارش بی لیاقتی و نامردی خودش و به همه َمون ثابت کرد.. به نظرت ار_

  .همچین آدمی حتی فکر کنی؟.. به واهلل که نداره
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ره.. ارزن ارزش ندا دونم حتی قد یهد.. میدونم نامرد بودونم بی لیاقت بود.. میدونم.. میمی_

تونم.. هنوز صداش وقتی که گفت تونم، به خدا نمیخوام فراموشش کنم نمیتونم، میاما نمی

  ...زنه.. هنوزتو گوشم زنگ می“ خواممن زن فلج نمی”

  .زیدهاش توی حصار دستام لرصداش توی گلو خفه شد و شونه

 ! اون نامرد چه کرده بود با این دختر؟

 ! اومد؟چه طور دلش 

 ! اصال بویی از انسانیت برده بود؟

 : چندم فشردم و بوسیدم موهای شب رنگش رو هاش رو برای بارشونه

  .بگو.. بگو پانیذم.. نریز تو خودت_

 : نفس گرفت و نفسم سنگین شده بود از غمش

ه ب بود، گرم بعد از اون تصادف و اون کاری که مهران باهام کرد داغون شدم.. ولی هنوز دلم_

  ...شما، به خانوادم.. اما

 ! اما چی؟.. چی باعث شد نسبت به ما دلسرد بشی؟_

 : هق زد و قلبم تیر کشید

  .هفته فهمیدم؛ چرا؟ چون عمل داشتم ۱برادرم چاقو خورد و من بعد از _

 : دوباره هق زد و نالید

اه فهمیدم؛ چرا؟ م ۱از نامردی که قلبم رو، آیندم رو نابود کرد به تو چاقو زده بود و من بعد _

  .چون وضعیت روحیِ خوبی نداشتم

  .نفس کم آورد و هق هقِ اوج گرفتهَ ش رو توی سینه َم خفه کرد
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 : موهاش رو نوازش کردم و زمزمه کردم

  .هـیـش.. آروم باش خانوم کوچولو.. آروم باش.. آروم عزیزدل ارسالن_

 : زد لب و همسرش رو باال آورد و چشمای اشکیش رو دوخت به نگا

 وحیمبهم حق بده نسبت به شمام دلسرد بشم.. حق بده از شمایی که به بهونه وضعیت ر_

بشم..  لخورغریبه تر از رهگذر توی خیابون حسابم کردین ناراحت بشم.. حق بده از دستتون د

  .باهاتون قهر کنم

 : صورتش رو توی دستام گرفتم و گفتم

  .حق میدم عزیزدلم..حق میدم_

ه مه و همن، هدست دادن پاهام، کاری که مهران باهام کرد، چاقو خوردن تو، پنهون کاریتو از_

  .باعث شد نابود بشم، بشم اون پانیذ بی روح و سردی که خودمم باهاش غریبه بودم

 : سرش رو به سینه َم چسبوندم و صدام گرفته تر از هر موقعی بود

  .رسالنزیز اتا خالی شی.. گریه کن تا آروم شی عگریه کن.. گریه کن تا سبک شی.. گریه کن _

  .ردکی کمرش رو محض دلداری لمس هق زد و دستام تیره

  .لب روی هم فشردم و آب دهن فرو دادم تا بغض صدام رسوام نکنه 

  .دردودل امشبمون رو هم میشه خوب تعبیر کرد هم بد

  .بد چون درد پانیذم رو تازه کرد

  .شد.. گریه کرد سبک شد.. هق زد و آروم شد و خوب چون گفت و خالی

   

❊❊❊  
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ون های درشت پرده و به این فکر کردم که چطوری سوگل و بکشونم به انگاه دوختم به گل

  .جای فوق العاده

 ! اصال این هیچی.. چطوری بهش بگم؟

  .های پرده گرفتمبا برخورد چیزی به پام نگاه از گل

 ال )بیب بیب ارسی خان برو کنار( بیب بیب السی خان بلو کن_

  .مثل اینکه سد راه ماشین شارژی پانیا خانوم شده بودم

  .پام رو برداشتم و پانیا گاز ماشین رو گرفت و بومب کوفتش تو دیوار

  .با صدای بلندی زدم زیر خنده

 : پانیا اول به ماشینش نگاهی انداخت و بعد با اخم رو به من گفت

 کلدم دیده )نخند..خب تصادف کردم دیگه( نخند.. خب دشادف _

 : لپش رو کشیدم و گفتم

  .آخ من قربون تو_

  .ناز خندید و مشغول ماشینش شد

  .فکری به ذهنم رسید

  .!چی بهتر از این

  .ماشین رو از پانیا گرفتم که با اخم نگاهم کرد

 : دستی بین ابروهاش کشیدم و گفتم

 کنی؟ خانوم خشگله میشه یه کاری برام ب_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

254 
 

 چی تار؟ )چی کار؟( _

، ازی کنیخوای تاب ببرو به سوگل جون بگو بیاد تو حیاط، اما نگی من گفتما!.. مثال بگو می_

 بیاد تابت بده.. بعد که اومدین تو حیاط تو یه بهونه بیار و جیم شو.. باشه؟ 

 باسه )باشه( _

 : موهاش رو به هم ریختم و گفتم

 ! کنینم چیکار میآفرین دختر خوشگل.. برو ببی_

  .ای زد و دوید سمت اتاق دختراچشمک بامزه

  .بلند شدم و به سمت حیاط رفتم

  .انی بزرگ درختی که بـ ـغل تاب بود پنهان شدم و منتظر شدم پانیا و سوگل بیپشت تنه

  .بعد از چند دقیقه پانیا درحالی که دست سوگل رو گرفته بود اومد تو حیاط

  .نیا اخماش رو تو هم کشیدبه سمت تاب اومدن و وقتی به تاب رسیدن یهو پا

 : سوگل متعجب گفت

 چی شد خوشگل من؟ _

 نم وسوگل جون من سلدمه بلم تاپشنم و بپوسم و بیام )سوگل جون من سردمه برم کاپش_

  .بپوشم و بیام(

  .!این دختر عجب شیطونی بود

 ! سالشه، وای به حال وقتی که بزرگ شد ۴این االن 

 : و گفت سوگل با دست به پیشونیش کوبید
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ودی زم.. ای وای اصال حواسم نبود شما خانوم کوچولویی و ممکنه سردت بشه.. برو عزیزدل_

  .کاپشنت و بپوش و بیا

  .پانیا سری تکون داد و بدو بدو رفت تو خونه

رو  سوگل خواست تاب رو دور بزنه و روش بشینه که از پشت درخت بیرون اومدم و دستش

  .گرفتم

  .کرد و بعد با اخم روش رو برگردوند اول بهت زده نگاهم

 : سرم رو نزدیکش بردم و گفتم

 سوگی خانوم یه مانتو ارزشش و داره اینجوری رو برگردونی از من؟ _

  .بله، داره_

 : با مالیمت گفتم

  .خوردنداره.. قبول کن که اون مانتو به درد نمی_

 : لجوجانه گفت

  .ام خوشگل بوداتفاقا خیلی_

  .گل نبوداصلنم خوش_

 : پر اخم گفت

 میشه بگی چرا خوشگل نبود؟ _

دی ه بوچون قدش تا یه وجب باالی رونت بود، چون انقدر نازک بود که هرچی زیرش پوشید_

  .!؟گفت زکی.. بازم بگممعلوم بود، چون رنگ قرمزش به جیغ می

 : مکثی کرد و وقتی دید جوابی نداره گفت

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

256 
 

  .خوام برم تودستم و ول کن می_

 : ابرویی باال انداختم و نوچی کردم

  .نخیر شما با من میای، کارت دارم_

  .!جایی نمیامبنده با جناب عالی هیچ_

  .ی بی نظیر بردمشدستش رو کشیدم و به سمت اون برکه

  .کرد دستش رو از دستم بیرون بکشهکرد و سعی میتقال می

 ! رسالنابریم؟..بهت میگم ولم کن.. ولم کن.. کجا داری می_

  .هـیـش..دنبالم بیا..قول میدم پشیمون نشی_

 : بازم تقال کرد دستش رو از دستم دربیاره

  .باشه..دستم و ول کن خودم میام_

 : بدون نگاه کردن بهش تشر زدم

  .هیش.. انقدر حرف نزن.. بیا_

 ! ارسـلـان_

 ! هـیـش_

  .شنیدمهای عصبیش رو میصدای نفس

جیغای  کرد این خانوم زبون دراز تا یکی از اونخودش رو کنترل می مثل اینکه بدجوری داشت

  .بنفشِ مزین شده به فحشش رو سرم هوار نکنه

ای که اون فضای فرا زیبا رو مخفی کرده بودن کنار زدم و وارد اون درختای در هم تنیده

  .ی جادویی شدیمبرکه
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 های رنگارنگ تزئین شدهکه با گل بزیی زاللی که وسط حجم سانگار واقعا جادویی بود.. برکه

  .!بود، در یک کلمه خارق العاده بود

  .برگشتم سمت سوگل که با صورت بهت زده َش مواجه شدم

ردم های نزدیک ویال اینجا رو پیدا کخودمم بار اولی که بعد از کلی گشت زدن توی جنگل

  .قیافم همینطوری شده بود

  .سوگل خانوم_

  .کردط اطرافش رو نگاه میهنوزم بهت زده محی

  .دستش رو فشردم و دوباره صداش زدم

 : به خودش اومد و شگفت زده گفت

 ! ارسالن اینجا چقدر قشنگه_

 : کنار شالش لب زدم

 ! نه به زیبایی تو_

  .چشمای گرد شدهَ ش رو دوخت به چشمام

 : گونه َش رو نوازش کردم و گفتم

  ...نکن_

 : گیج گفت

 ؟ چـ..چیکار نکنم_

 : موهای فرش رو لمس کردم

  .چشمات و اینجوری نکن_
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 : ای از موهاش رو به صورتم نزدیک کردم و با لذت بوی خوشش رو به مشام کشیدمتره

  .با قلبم بازی نکن_

 ! ارسـلـان_

ای تو اولین بار بر ..اولین بار تو اسمم و مخفف صدا کردی.. اولین بار با تو میون باغ قدم زدم_

هرکاری  ر حاضرمن با.. اولین بار با نگاهِ تو ضربان قلبم نامنظم شد.. و حاال برای اولیسیب چیدم

  .!بکنم تا تو دوباره اینجوری صدام کنی

 ارسالن تو حالت خوبه؟ _

 کنم جایی بین زمین و هوا معلقم.. ضربان قلبم سرسام آوره.. اما با ایندونم.. حس مینمی_

  ...دونمحال عجیبم یه چیزی رو خوب می

 ! چـ..چی؟_

 : خیره به آسمون شب چشماش لب زدم

 دوست دارم _

 ام های زندگیکس خبر ندارد از پنهانیهیچ*

  ...اما

 خواهم اعتراف کنم امروز می

 هاست تو را دوست دارم سال

  *!...پنهانی

  .پلکش لرزید

 : برجستگی گونه َش رو نوازش کردم
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 قد شیرینی لبخندات دوست دارم _

 : پشت پلکش رو لمس کردم

  .!قد آرامش اون چشمون سیاهت دوست دارم_

 ! ارسالن_

 ! سوگلم_

  .چشماش رو باز کرد و آسمون شبش رو دوخت به نگاه عاشقم

 : یهو تن عقب کشید و دستپاچه زمزمه کرد

 من..من باید برم _

  .و با سرعت از کنارم گذشت

 !دهکردم سبک شمن موندم و قلبی که حاال حس می

❊❊❊  

  *پانیذ*

   

 مطمئنی پانی؟ _

 : سرم رو تکون دادم و گفتم

  .آره.. تو فقط هوام و داشته باش_

 : نگران گفت

  .ای از سر پا شدنت گذشتهماه و خرده ۱زوده هنوز.. بذار یه مدت دیگه.. تازه _

  .خوام بدون عصا باشمنگران نباش.. من برای مهمونی امشب می_
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  .از دست تو.. حداقل بذار از شاهرخ بپرسیم_

 ! اوف.. برو بپرس، ببینم دست از نه آوردن بر میداری_

  .سری تکون داد و به سمت حیاط رفت

  .بعد از چند دقیقه با دو تا تیکه جوجه توی دستش برگشت

 : یکیش رو به طرفم گرفت و گفت

  .. جوجه ها داره تموم میشه.. خودش بیاد بعدشاهرخ گفت فعال این و بخور._

  .تیکه جوجه رو ازش گرفتم و گازی بهش زدم

نداره  تونه کار ارسالن باشه؛ چون ارسالن کبابش حرفاوووممم خیلی خوشمزه َس.. این نمی_

 ! نه جوجه َش.. کاره کیه؟

  .حدس بزن_

 : شونه ای باال انداختم و گفتم

وردم.. ها.. منم تا حاال فقط دست پخت ارسالن و خی منقل و جوجهتاشون رفتن پاواال هرسه_

  .دست پخت شاهرخ و شهاب و تا حاال امتحان نکردم

و با رهای بالِ تموم شده َش رو توی سطل آشغال انداخت و در همون حال که دستاش استخوان

 : کرد گفتدستمال تمیز می

  .النه با دستیاری شهاب و نظارت ارسانقدر به مخت فشار نیار.. کاره شاهرخه؛ البت_

 : دستمالی برداشتم و گفتم

 ! اون دوتا واقعا چقدر زحمت میکشن.. خسته نباشن_

  .سالمت باشی عزیزدلم_
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  .با صدای ارسالن برگشتم سمتش

  .لو شدوها رو روی اپن گذاشت و کنارم سینی جوجه

 : ای که دستش بود رو گاز زد و گفتتیکه جوجه

 ! االخره نظارت من که روی کار باشه همین میشه دیگهبه به ب_

 : با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و گفتم

 ! ای، چیزی میل نداری احیانا؟ای، هندونهنوشابه_

 : خندید و گفت

  ..دستت مرسـ_

  .هنوز جملهَ ش تموم نشده بود که آخش بلند شد

 ! پیچونهو داره می با تعجب برگشتم عقب که دیدم شاهرخ گوشش رو گرفته

  .که نظارت تو رو کار بود دیگه.. ما هم اینجا چیزی شبیه به چغندر_

 : ارسالن با صورت جمع شده از دردی گفت

  .حیفه چغندر که تو غولتشن شبیه ِش باشی_

 : شاهرخ گوشش رو بیشتر پیچوند و گفت

 ! چی گفتی؟_

  .هیچی هیچی با خودم بودم_

  .بگو غلط کردم_

 ! ردی.. دِ المصب ول کن مگه کش تنبون گیر آوردی؟غلط ک_

  .کنمول نمی” غلط کردم”اوال عمهَ ت غلط کرد.. دوما تا درست نگی _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

262 
 

 : ارسالن سعی کرد گوشش رو از دست شاهرخ دربیاره و گفت

 ! باشه بابا.. غلط کردم.. ول کن بی صاحابو_

 : شاهرخ گوشش رو ول کرد و گفت

 ! کردی، دیگه از این غلطا نکنیاغلط کردی از این غلطا _

 : ارسالن گوشش رو مالید و گفت

  .باشه شاهرخ خان، دارم برات_

 : شاهرخ سری براش تکون داد و گفت

  .!بینیمهاتم میکشیم.. بعد داشتهبها رو از سیخ فعال بیا جوجه_

  .ارسالن بلند شد و چشمکی برای سوگل زد و به سمت شاهرخ رفت

 ! جان؟

 ! چی شد؟

 ! چشمک؟

 ! سوگل؟

 ! ارسالن؟

 ! ...نکنه

  .سری تکون دادم و بلند شدم

  .با دخترا میز و آماده کردیم و مامان اینا نوشابه و ساالد و مخلفات رو آوردن

  .بابا اینا هم دست از صحبت کردن برداشتن و همه دور میز نشستیم

 : شاهرخ دستاش رو به هم سایید و گفت
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  .ده اگه بد شدهبفرمایید.. دیگه شرمن_

 : بابا لبخدی زد و گفت

  .اختیار داری پسرم.. اتفاقا خیلی هم عالیه_

  .واقعا هم عالی بود

  .ای بود که تا حاال خورده بودمتونم بگم خوشمزه ترین جوجهبه جرئت می

   

  .و نوشیدم و بشقابم رو به عقب هل دادمی نوشابهَ م رآخرین جرعه

  .، واقعا خوشمزه شده بودآقاشاهرخ دستت دردنکنه_

 : لبخندی زد و گفت

  .نوش جان_

  .کم کم همه تموم کردن و از سر میز بلند شدن

  .ها رو روی اپن گذاشتم و دست سوگل رو کشیدم و به طرف اتاق بردمشهول هولی بشقاب

 : با تعجب گفت

 ! چته دیوونه؟_

 : در اتاق رو بستم و به تخت اشاره کردم

  .بشین_

 : خودمم روی صندلی میز آرایش نشستم

  .تعریف کن_

 ! چیو؟_
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 : تهدیدوار گفتم

  .سوگل کاری نکن به زور از زیر زبونت حرف بکشم_

 ! چه حرفی آخه؟_

 ! خیلی شیک و مجلسی چشمک ارسالن و برام معنی کن_

 : مثال متعجب گفت

 .. کجا؟ چشمک؟.. کِی؟_

  .پسفردا سر قبر من_

 : خندید و گفت

 ! نه جدی کی چشمک زد که من نفهمیدم؟_

  .!نآره نفهمیدی، ارواح عمت.. تو نبودی که، ننه بزرگ من بود رو لپاش گوجه کاشت_

 ! شـایـد_

  .سوگل_

 زنی؟ باشه بابا.. چرا می_

  .منتظرم_

 : نگاهش رو دوخت به دستاش و بی مقدمه گفت

  .وست دارمگفت د_

 ! ها؟_

 : شمرده شمرده گفت

  .ارسالن..بهم..گفت..دوست دارم_
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 : هنگ کردم

  .یه بار دیگه بگو.. درست نشنیدم_

  .بابا ارسالن بهم ابراز عالقه کرد.. گفت دوست دارم_

 : با چشمایی که اندازه گردو شده بود نگاهش کردم

 ! !!نــــه_

  .چرا_

 : مبهوت گفتم

 ! باورم نمیشه_

  .خودمم هنوز تو شوکهَ م_

  .!آخه از این پسره بعید بود این غلطا_

  .خودم اون لحظه کم مونده بود سنکوب کنم_

 : بلند خندیدم و با شوق گفتم

 ! پس بادا بادا مبارک بادا_

 : سوگل سرخ شده لب گزید

 ! خفه بابا.. هنوز نه به داره نه به باره_

 : چشمک شیطونی زدم و گفتم

  .یعنی هم به داره هم به باره” دوست دارم”گفته وقتی بهت _

 : دستی به گردنش کشید و بلند شد

  .خواستی بدون عصا راه بری.. بلند شو بریم پایین، شاهرخم پایینهمگه نمی_
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 : از کنارم رد شد که دستش رو گرفتم

 ! روشمتونی سیاه کنی، من خودم زغال فمن و نمی_

 : ای بهم رفت و گفتچشم غره

 ! هابلند شو، نذار دهنم باز شه_

 : بلند شدم و گفتم

  .من و نترسون_

  .دستش رو پشت کمرم گذاشت و هلم داد بیرون

  .ها پایین رفتیمبا خنده از پله

 : شهاب که لم داده بود روی مبل با دیدنمون گفت

 ! چیز خنده داری هست بگید ما هم بخندیم_

 : سوگل زد تو پهلوم و گفت

  .خندیدیمها یه جک برامون فرستاد، داشتیم به اون میی از بچههیچی.. یک_

  .باال انداخت و مشغول موبایلش شد” تفهیم”شهاب با شک ابرویی به معنی 

 ! یکی نیست بگه دلیل موجه تر از این نبود بیاری؟

 ! جک؟

 : لوم زده شد برگشتم سمت سوگلای که دوباره توی پهبا ضربه

 ! خ کردیچته؟.. پهلوم و سورا_

 : به پنجره اشاره کرد و گفت

  .شاهرخ و ارسالن تو حیاطن_
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 : سری تکون دادم و گفتم

بوی  لذت ما هم بریم.. هوا بیرون خوبه.. جون میده بشینی رو تاب، چشمات و ببندی و با_

 ! گالی نرگس و به مشام بکشی

 : لبخندی زد و گفت

  .آخ گفتی_

  .رفتیم تو حیاط

 : دای پامون برگشت عقبارسالن با شنیدن ص

 ! به به، گل بود به سبزه نیز آراسته شد_

 : سرم رو بردم نزدیک سوگل و زیر گوشش گفتم

 ! هامخاطبش فقط تو بودی_

 : حرصی گفت

 ! دو دقیقه برو رو سایلنت خواهشا_

  .خندیدم و روی تاب نشستم

 : ارسالن گلویی صاف کرد و گفت

  .دمن و سوگل میریم اون طرف.. اگه مشکلی پیش اومد، صدامون کنی_

 : سوگل با اعتراض گفت

  .خوام پیش پانیذ باشماما من می_

  .من با شما کار دارم_

  .ولی من با تو هیچ کاری ندارم_
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 ! سوگل_

 ! ارسالن_

  .ارسالن سرش رو به سوگل نزدیک کرد و زیر گوشش چیزی گفت

  .سوگل سرخ شد و نیشگونی از بازوش گرفت

 : گرفت و گفتارسالن موزیانه خندید و دست سوگل رو 

  .فعال_

 : متعجب نگاهشون کردم که شاهرخ با خنده گفت

  .عاشقِ دیگه.. عاشق که شاخ و دم نداره_

 ! ها از ارسالن امیری بعیدهآخه این حرکت_

  .هیچی از یه عاشق بعید نیست_

 ! حاال حس و حال یه عاشق و تجربه کردی زنی انگار تاجوری حرف می_

 : خیره نگاهم کرد و گفت

 ! دونی تجربه نکردم؟از کجا می_

 : مبهوت گفتم

 ! واقعا تا حاال عاشق شدی؟_

 ! ...شاید_

 ! ؟”همه چیز نیاز به تجربه نداره”گفت خواست به جای این جواب، میچرا دلم می

 ! چرا حس کردم قلبم فشرده شد؟

 ! چرا...؟
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 : دستی جلوی چشمام تکون داد و گفت

 کجایی؟ _

 : کردم گرفته گفتمکه حس میدستپاچه با صدایی 

 ! هیچ جا..همین جا_

 مطمئنی حالت خوبه؟ _

  .آره_

 : با شک نگاهم کرد و گفت

  .خواستی بدون عصا راه بریهوم.. مثل اینکه می_

 : تکون دادم و گفتم” تایید”سری به معنی 

  .خوام با عصا باشمآره.. برای جشن امشب نمی_

  .دستش رو به سمتم دراز کرد تکون داد و” تفهیم”سری به معنی 

  .مردد به دستش نگاه کردم و بعد نگاهم کشیده شد سمت چشماش

  .منتظر خیرهَ م بود

  .نفس عمیقی کشیدم و دستم رو توی دستش گذاشتم

 : دستم رو فشرد و گفت

  .آروم بلند شو_

  .دست آزادم رو به تاب تکیه دادم و بلند شدم 

 : نگاهی به پاهام انداخت و گفت

 ! کنه؟زانوهات که دیگه خالی نمی_
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  .بعضی مواقع چرا.. ولی خیلی کم تر شده_

 : دستش پشت کمرم نشست و گفت

  .احتیاط شرط عقله.. حاال آروم قدم بردار_

  .شروع کردم قدم برداشتن

 : بعد از چند قدم دستم رو ول کرد و گفت

  .بدون اینکه دستم و بگیری قدم بردار_

  .و ادامه دادمقدم برداشتنم ر

 : قدم که رفتم دستش رو از کمرم برداشت و گفت ٢۰حدود 

  .بدون تکیه به من برو، من هوات و دارم_

اال حرفتم ولی هنوز ترس از افتادن تو وجودم بود.. مخصوصا ماه بود راه می ٢با اینکه نزدیک 

  .گاهی قدم بردارمخواستم بدون هیچ تکیهکه می

  .آروم قدم برداشتم دستام رو مشت کردم و

 : ، شاهرخ گفتگاه قدم برداشتمبعد از اینکه چند متر بدون تکیه

یه  و که اگهتونی قدم برداری؛ فقط با احتیاط راه برعالی بود.. حاال دیگه راحت بدون عصا می_

  .!وقت زانوت خالی کرد بتونی خودت و کنترل کنی

  .و روی تاب نشست

 : رگشتملبخندی زدم و راه رفته رو ب

  .ممنونم_

 : لبخندم رو جواب داد و گفت

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

271 
 

 اگه یه د کهنیازی به تشکر نیست.. اون موقع هم که گفتم خودم باید باشم، به خاطر این بو_

انوم خوگل وقت زانوت خالی کرد یا تعادلت به هم خورد یکی باشه که بتونه نگهِ ت داره؛ س

  .رسیدزورش نمی

 : ره کرد و گفتسری تکون دادم که به کنارش اشا

  .بشین، خسته شدی_

 : نشستم و گفتم

  .دیگه از شر عصا هم راحت شدم_

 : برگشتم سمتش و من خوده واقعیم رو مدیون این پسر بودم

  ...پانیذ قبل و مدیون شمام.. اگه شما نبودی_

 : نذاشت ادامه بدم و گفت

 بیا حرفای تلخ نزنیم..خب؟ _

  .لبخندم وسعت گرفت

 : م رو نشونه گرفت و زمزمه کردنگاهش لبخند

  .!خندی خوشگل تر میشی؟دونستی میمی_

  .هام رنگ گرفت و سر پایین انداختمگونه

 : خندید و گفت

  .مثل معنی اسمت شیرینی_

 ! شداین پسر امروز یه چیزیش می

 مشکلی که پیش نیومد؟ _
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  .با صدای ارسالن نجات پیدا کردم از سنگینی نگاهش

 : شاهرخ سری تکون داد و گفت

  .کردم عصا رو کنار گذاشتنه.. پانیذ خیلی راحت تر از اونچه که فکر می_

 ! یمی شدن؟از پانیذ خانوم شده بودم پانیذ و چرا به مذاقم خوش میومد این صم

  .ای روی پیشونیم نشوند و مشغول صحبت با شاهرخ شدسه-ارسالن لبخندی زد و بـ ـو

  .برگشتم سمت سوگل که هنوز دستش تو دست ارسالن بود

  ”چیه؟”نگاهم رو که دید با سر پرسید 

  .با چشم و ابرو به دستای قفل شده َشون اشاره کردم و لبخند بدجنسی زدم

  .فت و سعی کرد دستش رو از دست ارسالن دربیارهای بهم رچشم غره

  .فترهم  ارسالن بدون اینکه نگاهی بهش بندازه فشاری به دستش آورد که اخماش از درد تو

 : بی صدا خندیدم و لب زدم

  .حقته، تا تو باشی لجبازی نکنی_

 : مثل من لب زد

  .کنمپانی هیچی نگو که همه حرصم و سر تو خالی می_

 : به ارسالن انداخت و ادامه دادو نگاهی 

 ! جبازه یه دندهلی از خودراضِی اورانگوتانِ پسره_

  .بلند خندیدم که باعث شد توجه پسرا به ما جلب بشه

 : دستی دور لبام کشیدم تا خنده َم رو مهار کنم و گفتم

  .چیزی تا جشن نمونده، من و سوگل بریم آماده شیم_
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  .از دست ارسالن بیرون کشید و به سمتم اومدسوگل از خدا خواسته دستش رو 

 : بلند شدم که شاهرخ گفت

  .مواظب باش.. تا چند روز با احتیاط بیشتری قدم بردار_

  .سری تکون دادم و با سوگل به سمت ساختمان اصلی رفتیم

   

   

❊❊❊  

   

  .ایم رو توی گوشم انداختمهای حلقهرو به روی آینه قدی ایستادم و گوشواره

 : برگشتم سمت سوگل و گردنبندم رو باال آوردم و گفتم

 میشه این و برام ببندی؟ _

  .گردنبند رو ازم گرفت و از زیر موهای فر شدم ردش کرد و بستش

  .ادکلنم رو برداشتم و روی نبض گردن و مچ دستام زدم

  .برای آخرین بار لباسم رو از نظر گذروندم

 : کشیدم و گفتم ی چپم که لخت بوددستی روی شونه

 ! ارهی ندسوگل به نظرت این یه جوری نیست؟.. یه ورش تا مچ آستین داره یه ورش کال هیچ_

  .نخیر، هیچ جوری نیست_

  .نگاهم قدش رو که تا یه وجب باالی زانوم بود نشونه گرفت

 : سعی کردم کمی پایین بکشمش و گفتم
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 یه کم کوتاه نیست؟ _

 : دستش رو زد به کمرش و گفت

  .نوچ_

 : چرخی زدم و گفتم

 ! آخه یکم زیادی چسبونه_

 : کرد گفتدستش رو پشت کمرم گذاشت و درحالی که به بیرون هدایتم می

 گردی درش بیاری.. فکر نکن یادم رفته با چه عذابیشناسم، دنبال بهونه میمن که تو رو می_

 ! قبول کردی بپوشیش

 : اخمام رو تو هم کشیدم و گفتم

ش ِز ه ورارم نخوام بپوشمش دیگه.. تنگ که هست!، یه ورش تا مچ آستین داره و یخب حق د_

 ! کل آستین نداره!، کوتاهم که هست!، تازه از رنگ زرشکیشم که بگذریم

 : طلبلکارانه گفتم

 ! اصال تو رو چه حسابی این و واسه جشن امشب انتخاب کردی؟_

 : ابرویی باال انداخت و گفت

 ! ب رو تنت نشست و خیلی هم بهت میاد مدلشرو حساب اینکه خو_

 : دستی توی هوا تکون دادم و گفتم

 ! آهان بعد چرا لباس خودت و ساده تر انتخاب کردی؟_

 : لبخندی زد و گفت

  .چون این مدل به من میومد، منم برش داشتم_
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  .واقعا هم ساده تر از لباس من بود

ت چپ کرد و روی سمیینش حالت کلوش پیدا مییه پیراهن کرمی که اندازش تا زانو بود و پا

  .سینه َش یه گل بزرگ داشت

 : با لبخند گفتم

 ! البته اگه ارسالن بذاره با این تو مهمونی بیای_

 : دست به کمر با لحن طلبکاری گفت

 ! چرا نذاره؟_

 : موزیانه گفتم

  ...ی کوتاهش وای لباست و اندازههای حلقهباالخره آستین_

  .هیچ ربطی ندارهبه اون _

 ! هوووم_

  .خواست چیزی بگه که از اتاق زدم بیرون

  .ها پایین رفتیمپشت سرم اومد و با هم از پله

  .موزیک زیبایی فضا رو پر کرده بود

  .دشها که رسیدم صدای دست جمع بلند پایین پله

  .حس خوبی بود

  .اینکه همه برای سرپا شدنت شادی کنن

  .تن بدون عصات شوق داشته باشههاشون از دیدن راه رفنگاه

  .چشماشون با دیدن قدم برداشتنت برق بزنه
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 ! حس خیلی بود

 : بابا به سمتم اومد و گفت

  .خوشحالم که آرزوی گرفتن این جشن به دلم نموند_

 : بم شدتوی آغوشش فرو رفتم و آرامش مهمون قل

 ! نیاکردم بهترین بابای دمن اگه شما رو نداشتم چیکار می_

 : کمرم رو نوازش کرد و گفت

  .تو و پانیا تمام دارایی من هستین_

  .ای روی پیشونیم کاشتسه-بـ ـو

  .از آغوشش دراومدم و به سمت مامان رفتم

  .دستاش رو برام باز کرد و من به سمت آغوشش پرواز کردم

  .ـ ـوش پدر و مادر نیستغ-ی آرامش بخش تر از آهیچ آغوش

 : گونه َش رو بوسیدم و زمزمه کردم

ای مامانم نبود، چی به سرم میومد تو خوام به این فکر کنم که اگه همچین فرشتهحتی نمی_

 ! سال ۱این 

 : لباش روی پیشونیم نشست و چشم بستم و مهر نثار دلم کرد

  .ی مامانبینم دوردونهه روم ایستاده میخوشحالم که پانیذ قبلم و رو ب_

  .لبخند پر بغضی زدم

  .اراحتشون کنم، اونم تو این شب خاصخواست با اشکام ندلم نمی

  .سال نحس برای من و خانوادم ۱تو این شبی که آرزو شده بود تو اون 
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  .نفس عمیقی کشیدم

  .به سمت خاله کتی و عمو امید رفتم

  .عمو پیشونیم رو بـ ـوسیدخاله در آغوشم گرفت و 

  .نگاهم کشیده شد سمت عمو شهیاد که کنار خاله شمیم ایستاده بود

  .به سمتش رفتم

  .با لبخند دستاش رو برام باز کرد

 : توی آغوشش فرو رفتم و لب زدم

  .عموی مهربونم_

 : زمزمه کرد

  .عزیزدل عمویی_

  .!ینه؟یشهای این مرد عجیب به دل مگفتن” عمویی”گفته بودم 

  .ـ ـوش عمو بیرون اومدمغ-با صدای خاله شمیم از آ

  .ول کن دخترم و شهیاد.. بیا ببینم دختر قشنگم_

  .خاله رو سفت درآغوش کشیدم و گونه َش رو بوسیدم

  .به طرف آقای تهرانی و فرشته جون رفتم

 : فرشته جون رو بـ ـغل کردم و گفتم

  .خوشحالم که تو این شب خاص کنارمین_

 : آقای تهرانی گفت

  .باعث خوشحالی ما هم هست که تو شادیت شریکیم عزیزم_
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  .لبخندی زدم و دستش رو فشردم

 : سوگل کنارمون ایستاد و با شوخی گفت

 ! بیا بریم پیش جوونا، اینجا مجلس بزرگانه_

 : آقای تهرانی خندید و گفت

 منظورت از بزرگان، پیران که نیست؟ _

 : سوگل خندید و گفت

  .ابدا، من همچین جسارتی نکردم_

  .خندیدم و با سوگل به سمت جایی که سارگل اینا نشسته بودن رفتیم

  .خاله شمیم سوگل رو صدا کرد

  .به سمت خاله رفت "االن میام"سوگل با گفتن 

 : روی مبل کنار ارسالن و نشستم و گفتم

  .خوشگل شده_

 : بدون اینکه سرش رو حتی بچرخونه گفت

 ؟ کی_

 ! همون کسی که زوم شدی روش_

 : اخماش رو توی هم کشید و گفت

 منکر این نمیشم که خوشگل شده، اما چرا انقدر لباسش کوتاهه؟ _

 : ای باال انداختم و با بدجنسی گفتمشونه

  .برو از خودش بپرس_
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 : ابرویی باال انداخت و گفت

  .البته_

 : برگشت سمتم و با همون اخم گفت بلند شد و هنوز قدم اولش به دومی نرسیده بود

 ! با جناب عالی هم بعدا کار دارم_

  .چشمام گرد شد و خواستم چیزی بگم که به طرف سوگل رفت

  .بلند شدم و لیوان شربتی برداشتم و مشغول مزه مزه کردن شدم

  .حضور کسی رو کنارم حس کردم

  .برگشتم که با شاهرخ مواجه شدم

 : لبخندی زد و گفت

 خار میدی خانوم زیبا؟ افت_

  .به دستش نگاهی کردم

  .یاد عصر افتادم

 ! واقعا تا حاال عاشق شدی؟_”

  ”!...شاید_

 : سرم رو پایین انداختم و گفتم

  .کنم هنوز برام سخت باشه رقصیدنخوام، فکر میمعذرت می_

  .دلیلم واقعا مسخره بود

 ! تازه اونم برای کی؟، یه متخصص مغز و اعصاب

  .خوام برقصمد نمیفهمی
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 : دستش رو عقب کشید و گفت

  .باشه، هرطور مایلی_

  .ممنونم_

  .سری تکون داد و عقب گرد کرد

  .رقصدنای از شربتم نوشیدم و نگاه دوختم به سوگل و ارسالن که با هم میجرعه

  .از چشمای سوگل هم معلوم بود که حسی به ارسالن داره

  .!حسی شبیه به عشق

  .دم و نگاهم رو ازشون گرفتملبخندی ز

 چرا تنهایی؟ _

  .با صدای شهاب سر بلند کردم

 : لبخندم رو پر رنگ کردم و گفتم

  .همینطوری_

 ! کنم یه اتفاقی افتاده، یه اتفاقی که زیاد به مذاقت خوش نیومدهاما من حس می_

 : سری تکون دادم و تو دلم به حس قویش احسنت گفتم

 ! تنه، اصال اینطور نیس_

  ...اما بود

  .تونستم دروغ بگمبه خودم که نمی

 ! اینکه شاهرخ به کسی عالقه داشته باشه به مذاقم خوش نمیومد

  .!کرد دلیل این خوش نیومدن بودو چیزی که کالفه َم می
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 : بلند شد و گفت

  .!خواد باشه، باشهخواد ناراحت ببینمت، حاال دلیلش هرچیزی میدلم نمی_

 : سمتم دراز کرد و گفتدستش رو به 

 افتخار میدی؟ _

  .شهاب رو دوست داشتم

  .!جنس نگاهش، جنس نگاه ارسالن بود..برادرانه

  .دستم رو توی دستش گذاشتم

  .بلند شدم و جایی کنار ارسالن و سوگل مشغول رقص شدیم

  .کمرم نشست اش گذاشتم و دستش رویدست آزادم رو روی شونه

  .س کردمسنگینی نگاهی رو روم ح

  .سرم رو بلند کردم و با چشمای دلخور شاهرخ مواجه شدم

  .بدم سرم رو پایین انداختم و سعی کردم بی توجه به اون نگاهِ دلخور به رقصم ادامه

  .هاش نشستچرخی زدم و این دفعه دستای شهاب کمرم رو در بر گرفت و دستام روی شونه

  ...اما

  .!اشتاین بو با بوی ادکلن شهاب فرق د

  .سرم رو بلند کردم و شوکه پلک زدم

 ! شاهرخ

 ! اما من که داشتم با شهاب می رقصیدم

 : کج خندی زد و گفت
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 ! رقصیدن با من برات سخت بود دیگه_

  .بی حرف نگاه دوختم به یقهَ ش

 :! شهر میتچونه َم رو گرفت و سرم رو باال آورد و من اعتراف کردم این پسر با اخم جذاب 

 ری ته چشمات یعنی چی؟، سردی لبخندات یعنی چی؟، رد کردن درخواست رقص مندلخو_

 یعنی چی؟ 

 : عصبی گفتم

  .خوام ازت دور باشمیعنی این که می_

 : عصبی تر از من گفت

 و دلیلش؟ _

 ! بی دلیل_

  .پوزخندی زد و فشار دستش روی کمرم زیاد شد

 : اخمی کردم و گفتم

  .خوام بشینمخسته شدم، می_

  .بی توجه به حرفم دستش رو باال برد و مجبورم کرد بچرخم

 : با خشم نگاهش کردم و ناخنام رو توی کتفش فرو کردم

  .خوام بشینمگفتم می_

 ! مهم نیست تو چی گفتی، مهم اینه که من هنوز از رقصیدن باهات سیر نشدم_

 ! ال زورگودادم؟.. یا مثاشکالی داشت اگه لقب خودخواه رو بهش می

 : اخمش رو تجدید کرد و گفت
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 ! درضمن زیادی خوشگل شدی، و این برای من اصال خوشایند نیست_

 ! شدمدادم به خدا که منفجر میاگه جوابش رو نمی

 ! مهم نیست برای تو خوشاینده یا نه، مهم اینه که من از تیپم راضیم_

 : خیره توی چشمام گفت

 ! که اینطور_

  .بله، همینطور_

 ! فکری برای زبون درازتم بکنم، اینجوری نمیشهباید یه _

 : توی چشماش براق شدم

  .!شما برو یه فکری برای حس خودخواه بودن خودت بکن، زبون دراز من پیشکش_

  .عصبانی خواست چیزی بگه که با تموم شدن آهنگ حرفش رو خورد

  .ازش فاصله گرفتم و به سمت حیاط رفتم

  .نیاز وافری به هوای آزاد داشتم

  .هوای سرد حیاط لرز به تنم انداخت، اما برای آروم کردن اعصابم خوب بود

  .تصویر چشماش پشت پلکای بستم نقش بست

 ! یب شیرین بودعسلی نگاهش عج

  .اما اگه این شیرینی مال یه نفر دیگه باشه چی؟

 ! وای به حال قلبم

 ! چی به سر من اومده؟

 : هام حس کردم و بعد صداش با روح و روانم بازی کردگرمای کتی رو روی شونه
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  .!تونی از من فرار کنی خانوم زیبانمی_

 چرا راحتم نمیذاری؟ _

 : د و لب زددستش پشت پلکم رو نوازش کر

 ! تونم.. چشمات نمیذارهنمی_

  .مبهوت خیره َش شدم

 ! اون شاهرخِ اوایل کجا و این شاهرخ کجا؟

 ! چرا این همه تغییر کرده بود؟

 ! چرا قصد داشت با حرفاش با قلبم بازی کنه؟

 ! زد؟چرا تو قلب من با هر حرفش شاپرک پر می

 ! چرا...؟

  .وی گونه َم با لذت پذیرا شدمچشمام رو بستم و نوازش نسیم رو ر

  .خوری.. بیا بریم تولباست کمه، سرما می_

 : هوای ملس شب رو همراه با بوی تلخ چشم عسلی کنارم نفس کشیدم و گفتم

  .شما برو تو، من بعدا میام_

 کنی و مفرد جمله َتو ادامه میدی؟ شما؟، به نظرت مسخره نیست؟، جمع خطابم می_

  .مکنم و جمع جمله َم و ادامه میداز این به بعد جمع خطابتون می چرا، مسخره َست.._

 : تک خندش دلم رو قلقلک داد

 ! کنی و مفرد جملهَ تو ادامه میدید نه د.. از این به بعد مفرد خطابم می_

 : سری تکون دادم و گفتم
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 ! هوم_

 : سرش رو نزدیکم آورد و زیر گوشم گفت

 هوم یعنی چشم دیگه؟ _

 ! کنمی راجع بهش فکر مینه، یعن_

 به؟ دونستی این زبون درازت بد رو اعصامی_

 : با بدجنسی تمام گفتم

 ! هوم.. و من بد این رو اعصاب بودن و دوست دارم_

 : ابرویی باال انداخت و گفت

 ! رسیم خانوم زیبابه هم می_

  .سری در جوابش تکون دادم و عقب گرد کردم

 : و لحظهء آخر صداش رو شنیدم

 ! کوچولوی فراری_

   

❊❊❊  

 (فصل ششم)

  *ارسالن*

   

  .خسته دستی به پیشونیم کشیدم

  .!کارای شرکت تو اون یه هفته نبودم حسابی به هم ریخته بود
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  .!االن نیاز شدیدی به آرام بخشم داشتم

  .ی رو به روم ثابت موندهای به هم ریختهنگاهم روی برگه

  .دادمروسامون میباید اول اینا رو س

  .سعی کردم ذهنم رو متمرکز کنم روشون تا زودتر از شرشون خالص شم

   

  .دستی به گردنم کشیدم و نگاهم ساعت رو نشونه گرفت

  .ساعت تموم شد ۳باالخره بعد از 

بود  ا خواستههایی به عالوه یه جلسه که انگار خدالبته تموِم تموم که نه، هنوز یه خورده کاری

  .!تمنداش زودتر به آرام بخشم برسم و طرف بدقولی کرد، مونده بود؛ اما من دیگه طاقتمن 

  .بلند شدم کتم رو از روی پشتی صندلی چنگ زدم و از اتاق زدم بیرون

  .شد بلند دیدنم با خانم غفاری

 : آوردم گفتمدر حالی که موبایلم رو از جیبم در می

ن ی امروز کنسل شد.. بگید مهندس تا االبگید جلسهخانم به آقای عالی پور زنگ بزنید _

  .منتظرتون موند، نیومدین، کاری براش پیش اومد رفت

 : متعجب گفت

  ...اما آخه مهندس_

  .ی حرفش شدمبا ابروهای باال رفته منتظر ادامه

  .نگاهش روی چهره َم موند

  .ای کرد و حرفش رو خوردسرفه
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  .اکتفا کرد "چشم"داد و به گفتن دستی به شالش کشید و سری تکون 

  .ی گفتم و به طرف آسانسور رفتم"خسته نباشید"

  .رو دم گوشم گذاشتم ی سوگل رو گرفتم و موبایلشماره

  ..بوق.. سه بوق.. چهار بوق.. پنج بوقیه بوق.. دو 

  .!دادجواب نمی

  .از آسانسور بیرون اومدم و به سمت ماشینم رفتم

  .سوار شدم و دوباره سوگل رو گرفتم

  .بازم جواب نداد

  .دوباره گرفتم

  .!و باز هم همون صدای بوق مزخرف و جواب ندادن سوگل

  .جوشیددلم مثل سیر و سرکه می

 یعنی چی؟ 

 را جواب نمیده؟ چ

 نکنه اتفاقی براش افتاده باشه؟ 

  .با این فکر پام رو بیشتر روی گاز فشار دادم

  .دقیقه جلوی خونه َشون بودم ٢۰انقدر سرعتم زیاد بود که کم تر از 

  .پیاده شدم و زنگ رو فشردم

 : صدای خاله توی آیفون پیچید

 بله؟ _
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  .خاله منم، ارسالن_

  .بیا تو عزیزم_

  .ی تیک باز شدن در اومدصدا

  .وارد شدم و چشمم افتاد به حیاط پر دار و درختی که دست رنج خاله شمیم بود

  .ی خاله رو خیلی دست داشتماین روحیه

  .!کاشتتو بیابونم گل و گیاه می

 : ی حیاط گرفتمبا صدای خاله چشم از درخت نارنج گوشه

 بیا تو عزیزم، چرا دم در ایستادی؟ _

  .ها رو باال رفتمی زدم و پلهلبخند

 : خاله رو درآغوش گرفتم و گفتم

  .!مگه این همه گل و سمبل میذاره بیام تو؟_

 : خندید و گفت

  .گذرونمها روزم و میمن با همین گل و سمبل_

 ! مونی به خداها میساله ۱۴ای دیگه، عین دختر به خاطر همینه انقدر سرزنده_

 : گفتای به بازوم زد و ضربه

 ی پررو؟ کنی پسرهحاال دیگه من و مسخره می_

 : خندیدم و گفتم

  .من غلط بکنم_

 : خندید و مهربون گفت

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

289 
 

  .دور از جونت گل پسر.. برو تو_

  .رفتیم تو که چشمم افتاد به سالن خالِی پذیرایی

 : متعجب گفتم

 خاله تنهایی؟ _

 : به سمت آشپزخونه رفت و گفت

 نه، سوگل خونهَ س _

  .خوداگاه لبخندی کنج لبم نشستنا

  .خیالم راحت شد که حداقل اتفاقی براش نیافتاده

  .داد؟اما پس چرا جواب زنگام رو نمی

  .خاله با سینی شربتی توی دست به سمتم اومد

 : لیوان شربت آلبالو رو برداشتم و گفتم

  .راضی به زحمت نبودیم خاله خانوم_

 : چینی به بینیش داد و گفت

 ! ها بهم دست میدهساله ۹۰ه خانوم یعنی چی؟، احساس پیرزن خال_

 : خندیدم و گفتم

 م؟ ن چی بگساله؛ میگی نگو، میگم خاله خانوم؛ بازم میگی نگو.. شما بگو م ۱۴میگم دختر _

  .قشنگ بگو خاله شمیم_

 چشمکی زدم و گفتم 

  .!چشم خاله شمیم_
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  .مهربون خندید

 : تمای از شربتم نوشیدم و گفجرعه

 سوگل تو اتاقشه؟ _

  .با شنیدن اسم سوگل خنده از روی لباش رفت

  .آره، فکر کنم خوابیده_

 یه چیزی شده بود؟ 

 شد مستقیم بپرسم چی شده؟ کاش می

 هات تو هم رفت؟ چی شده که با شنیدن اسمش اخم

 هام و جواب نمیده؟ چی شده که تلفن

 !شداما حیف که نمی

 !ای نبودشیک و مجلسی چیز دیگه "به تو چه"ابم جز یه پرسیدم جوکه اگه می

 ! شدماما من اگه نمیفهمیدم چی شده دیوونه می

 : دل و زدم به دریا و گفتم

 خاله چیزی شده؟ _

 : اخمی کرد و گفت

 چطور؟ _

 ! آخه گرفته به نظر میای_

 : هول شده گفت

  .نه اتفاق مهمی نیافتاده_
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 ! یعنی یه اتفاقی افتاده، اما مهم نیست

 اما اگه مهم نیست چرا خاله هول کرد؟ 

 : بلند شدم و گفتم

 میشه برم پیش سوگل؟ _

 خوای بری پیشش؟ گفتم که شاید خواب باشه.. اصال چرا می_

 : ی سوگل رو از جیبم درآوردم و گفتمگوشواره

  .از گوشش افتاد، دیگه یادم رفت بهش بدم و پیشم مونداون شب تو مهمونی _

 : دستش رو دراز کرد که گوشواره رو ازم بگیره و در همون حال گفت

  .بده من خودم بیدار شد بهش میدم_

 : گوشواره رو عقب کشیدم و گفتم

  .چیزه..خودم اگه میشه بهش بدم..آخه کارش هم دارم_

 : دستپاچه گفت

  .باشهترسم خواب آخه می_

 : لجوجانه گفتم

، هش میگممم بحاال من یه نگاهی میندازم.. اگه بیدار بود که گوشواره َش و بهش میدم و کار_

 ! اگه خواب بود هم که هیچی

 : دستاش رو به هم فشرد و گفت

  ...اخه_

 : مکثی کرد که گفتم
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 خواستی بگی خاله؟ چیزی می_

  .هنه خواب باشه، بد خواب بشباز کن؛ ممک خواستم بگم آروم در ونه..یعنی..چیزه..می_

  .سری تکون دادم و به سمت اتاق سوگل رفتم

  .تقه ای به در زدم و وقتی صدایی نشنیدم آروم در و باز کردم و وارد شدم

  .اتاقش رو از نظر گذروندم و رسیدم به تختش

  .ودوار تو خودش جمع شده بچشمم افتاد به دختری که جنین

گیره یا غم داره، یا وقتی کسی خودش و درآغوش می”گفت اشتم همیشه مییه استادی د

  ”!ترسیده، یا تنهاست

 ـ ـوش کشیده بود؟ غ-سوگل من چرا خودش رو در آ

 غم داشت؟ 

 ترسیده بود؟ 

 تنها بود؟ 

 مگه میشه من باشم و سوگلم چیزی روی دلش سنگینی کنه؟، مگه من میذارم؟ 

  .مجلو رفتم و کنار تختش نشست

  .دست کشیدم روی اشکای خشک شده روی گونه َش و پیشونیش رو بوسیدم

 : پلکای بستش رو لمس کردم و لب زدم

 چی شده سوگلم؟، چی شده که مرواریدات و حروم کردی؟، چی شده که بالش زیر سرت_

 ! خیسه؟، چی شده که جواب ارسالنت و نمیدی؟، چی شده؟

  .تادم و بلند شدمموهای توی پیشونیش رو پشت گوشش فرس
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  .برای آخرین بار به صورتش نگاه کردم و از اتاق زدم بیرون

 من باید میفهمیدم چی شده؟ 

   

❊❊❊  

   

  .نگاهی به ساعتم انداختم و با پام روی زمین ضرب گرفتم

  .فرستادیمسرم رو باال آوردم که نگاهم افتاد به دختری که خسته موهاش رو به زیر مقنعه 

خوندن کالس اضافه هم  ساعت بکوب درس ۵هایی که بعد از مثل دختر دبیرستانیشده بود 

  .!داشتن

  .از تشبیهَ م لبخندی روی لبم نشست

 سوار ماشین شدم و هم پاش کنار پیاده رو رفتم 

 یکم اذیت کردن که اشکالی نداشت؟ 

 : شیشه رو پایین کشیدم و گفتم

  .خانوم برسونمت_

  .داد بی توجه به راهش ادامه

  .کردماگه غیر از این بود تعجب می

 : با صدای بلند تری گفتم

  .بیا باال دیگه ناز نکن_

 : خشمگین برگشت سمتم و با داد گفت
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  ...بی شعور بی فرهنگ مگه خودت نامـ_

  .خندیدم صداش قطع شدبا دیدن من که داشتم می

 : و گفتم از ماشین پیاده شدم

 ! افتخار بدید در رکابتون باشیم خانوم_

  .از بهت در اومد

 : اخمی کرد و گفت

  .کردمواقعا که ارسالن، اصال ازت نتظار نداشتم، داشتم سکته می_

 : خندیدم و گفتم

  .ی حقیر و عفو کنید مادمازلاین بنده_

 : در ماشین رو باز کردم و گفتم

  .بفرمایید_

 : گفت قدمی عقب گذاشت و

  .نه_

 : متعجب گفتم

 ! نه؟_

 : دستپاچه گفت

  .برم باهاش دادم قول دوستم به که نه..یعنی..چیزه..منظورم این بود_

 ! ارسالن نبودم اگه دختری که عاشقش بودم رو نشناسم

 ! خواد با من بیادمشخص بود نمی
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  .اما چرا؟

 : به ماشین تکیه دادم و دست به سینه گفتم

 ! مونیمظر دوستت میباشه، پس منت_

 : با چشمای گرد شده گفت

  .نـه، چرا الکی معطل بشی؟.. تو برو، منم با دوستم میرم_

زنون داشتی  خواستی با دوستت بری چرا تو پیاده رو قدمآخه اگه می”یکی نیست بگه 

  ”رفتی؟می

  .دادمثل اینکه با خوبی حرف زدن جواب نمی

 : اخمی کردم و گفتم

  .وگلسوار شو س_

  .خوام با دوستم برمگفتم که می_

 : تشر زدم

 ! منم خر!.. سوگل، وقتی میگم سوار شو، یعنی سوارشو_

  ...ارسالن_

ش خودم سوارت دقیقه دیگه سوار شدی که شدی، نشدی به رو ۱کنم، تا دیگه تکرار نمی_

  .!کنممی

 : زیر لب گفت

  .ی زورگوپسره_

 ! شنیدما_
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 : با حرص گفت

  .فتم که بشنویاصال گ_

  .و در و محکم بست

  .ماشین رو دور زدم و پشت رل نشستم

 : پام رو روی گاز فشردم و گفتم

 در بدبخت چه گناهی کرده؟ _

  .بی حرف سرش رو به سمت پنجره برگردوند

  .!کنه فسقلیچه زودم قهر می

   

 : ماشین رو پارک کردم و گفتم

  .پیاده شو_

 : برگشت سمتم و گفت

 ! هاکنیلفتت نیستم که هی امر و نهی میمن ک_

 : خندیدم و گفتم

 شما تاج سر منی.. حاال میشه خواهش کنم پیاده بشی مادمازل؟ _

 : گفت شد رو جمع کنه وسعی کرد لبخندی که داشت روی لبش پهن می

  .حاال بهتر شد_

 : شد ادامه دادو درحالی که داشت از ماشین پیاده می

  .و.. انگار نوکر باباشمسوار شو، پیاده ش_
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 : بلند زدم زیر خنده که زیر لب گفت

  .رو آب بخندی_

  .و در ماشین رو به هم کوبید

 : پیاده شدم و گفتم

 ! این در با این ضربات تو صافکاری الزم شد_

  .زیر لب چیزی گفت که نشنیدم و جلو تر راه افتاد

  .ظر گذروندنها نشست و دور اطرافش رو از روی چمن

 : نگاهش روی من ثابت موند و گفت

  .!جایی بهتر از پارک نبود؟.. مثال کافی شاپی، سینمایی_

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 ! جا هم مثل اینجا دنج و خلوت نیستخوام باهات حرف بزنم؛ هیچنه نبود.. می_

 : نگاهم کرد و گفت

 ! حرف؟، حرفِ چی؟_

 : رو به روش نشستم و گفتم

 ! بدونم کنم منم بایدحرفِ چیزایی که فکر می_

  .متوجه نمیشم_

 خوام دلیل این حالت و بدونم؟ بذار واضح بهت بگم که متوجه بشی!.. می_

 : دستاش رو باز کرد و گفت

 ! حالم؟، حالم مگه چشه؟، من خیلی هم خوبم_
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 : پوزخندی زدم و عصبی گفتم

 ! خوب؟، تو به این میگی خوب؟، اگه این خوبه پس وای به حال بد_

 : گفت تحویلم داد و ب مالیمتلبخند مصنوعی 

 ! ارسالن باور کن من خوبم!، مثل همیشه_

 : نیشخندی زدم و گفتم

 باشه، تو خوبی!.. چرا جواب زنگام و ندادی؟ _

 : دستپاچه گفت

  .خب..خب..موبایلم پیشم نبود، بعد دیدم رنگ زدی_

  ”.!ساعتم نبودی زنگ زدن من با رسیدنم پیشت نیم آخه دختر خوب فاصله”یکی نبود بگه 

 بعد که دیدی زنگ زدم، چرا زنگم نزدی؟ _

 ! خب..چیزه..دستم بند شد دیگه_

 ! چه جالب

  .!تو خوابم دستش بند میشه

 : چشمام رو ریز کردم و گفتم

 ! دروغم که نمیگی_

 : پرخاشگرانه گفت

 ! ارسالن تو چته؟، گفتم حالم خوبه دیگه_

 : عصبی گفتم

  .!ش زیر سرت خیس نبود، رد اشک رو گونه َت خط ننداخته بوددِ نیست، که اگه بود بال_
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 : با تته پته گفت

 ! دونی؟تـ..تو اینا رو از کـ..کجا می_

 : صورتش رو بین دستام گرفتم و گفتم

 ! دونم اصال مهم نیست سوگل، االن مهم دلیل این حال خرابیه توِاینکه من از کجا می_

 : خیره توی چشمام گفت

 دلیل این حالم برات مهمه؟  چرا انقدر_

 ! بفهم چون دوست دارم.._

 : نگاهش توی چشمام لرزید و لب زد

 ! میفهمم، چون منم حس تو رو دارم_

  .مات چشماش موندم

 ! اونم من و دوست داره؟

  .لبخندی کنج لبم نشست و چشمام چراغونی شد و عشق کردم با حرفش

 : د تموم زندگیملبام روی پیشونیش نشست و این دختر شده بو

  .من فدای تو که حس من و داری_

 : زیر لب گفت

  .خدانکنه_

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 پس بگو.. بگو چی شده که ازم دور شدی؟ _

  .من ازت دور نشدم_
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 ! بافی و بهم دروغ میگیچرا، شدی.. ازم دور شدی که برام بهونه می_

ی دنج و تاریک ه، فقط دلش می خواد یه گوشدونه چشهارسالن گاهی وقتا آدم خودشم نمی_

  .بشینه و انقدر گریه کنه که خالی بشه

 : مشکوک نگاهش کردم و گفتم

 فقط همین؟ _

 : اشک توی چشماش جمع شد و گفت

  .ترسمدست بدم بدجور می ترسم، از اینکه تو رو ازمی_

 : دستام دورش حلقه شد و زیر گوشش زمزمه کردم

تونه می تونم، یه آدم مگهدختری که عاشقشم و تنها بذارم، اصال مگه می مگه دیوونه َم که_

 !بدون نفس زندگی کنه؛ که من بتونم بدون تو باشم؟

  .هق زد و سرش رو به سینه َم فشرد

  .لبام روی موهاش نشست و دستم کمرش رو نوازش کرد

 !کاش دلیل ترسش فقط عشق باشه، نه چیزه دیگه

   

❊❊❊  

  .”ک شایانپوشا”نگاهی به سر در مغازه انداختم 

  .ای رو به عقب هل دادم و وارد شدمدر شیشه

  .ای رو لبم نشستبا دیدن شایان که غرق تو حساب و کتاب بود، لبخند موزیانه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

301 
 

ای ای جلوش کوبیدم که صدجلو رفتم و بلند سالم کردم و همزمان محکم روی ویترین شیشه

  .وحشتناکی داد

  .ها خیره َم شدایبدبخت سه متر از جا پرید و مثل سکته

  .با خنده دستی جلوی صورتش تکون دادم که به خودش اومد

 : نفس عمیقی کشید و عصبانی گفت

  .افتم رو دستتکنم میای بمیری من از شرت خالص شم، آخه بی شعور نمیگی سکته می_

 : ای زدم و گفتمقهقه

  .بادمجون بم آفت نداره_

 ! شتنم تو یکی بسیجون به جونت کنن انگلی، یعنی برای ک_

  .کوچیکتم_

 : نشست گفتسری تکون داد و در حالی که روی صندلیش می

 حاال چرا مزاحم شدی؟ _

 : نگاهم رو بین لباسا چرخوندم و گفتم

 خوام، همچین بردپیتی!.. چیز جدیدی تو دست و بالت داری؟ یه دست لباس شیک می_

 : به پشت سرم اشاره کرد و گفت

  .های جدیدمنچرمی که تازه آوردم، دو ردیف اونورترشم شلوار جین و لیاون ردیف کتای _

  .سری تکون دادم و به طرف ردیف کتای چرم رفتم

  .ای سوخته همراه با شلوار جین مشکی انتخاب کردم و به سمت اتاق پرو رفتمکت قهوه

  .های خودم عویض کردم و بیرون اومدماونا رو با لباس

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

302 
 

 : تی زد و گفتشایان با دیدنم سو

 ! هرچند انگلی ولی خوشتیپی تو خونته_

 : کمی خم شدم و گفتم

  .خاکتم_

  .خندید و سری تکون داد

 : چرخی جلوی آینه قدی زدم و گفتم

 دارم، قیمتش؟ همینا رو برمی_

  .مبارکت باشه، برو خجالت بکش_

  .ببین از قدیم گفتن حساب حسابه، کاکا برادر_

 : اشتم و گفتمکارتم رو روی میز گذ

  .۱۶٢۵رمزش _

 : کارت رو به سمتم هل داد و گفت

  .ببا برو تا بیرونت نکردم_

 : دوباره کارت رو به سمتش هل دادم و گفتم

 ! به خدا حساب نکنی دیگه نمیام پیشت_

 : کارت رو برداشت و گفت

  .کارت خیلی زشته_

 : خندیدم و گفتم

 ! کال من به کارای زشت عالقه دارم_
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 : تکون داد و گفتسری 

 ! میگم انگلی میگی نه_

  .بلند خندیدم و لباسای خودم که تو پالستیک گذاشته بود رو برداشتم

 : کارت رو به سمتم گرفت و گفت

 ! هانری حاجی حاجی مکه_

 : کارت رو توی کیف پولم گذاشتم و گفتم

ذ انیو درمان پ باور کن این مدت خیلی سرم شلوغ بود، مصیبت پشت مصیبت، کارای شرکت_

  ...و

 : سری تکون داد و گفت

  .کنم رفیقدرکت می_

 عزیزی.. امری نداری؟ _

  .عرضی نیست.. به خوشی بپوشی داداش_

  .تشکری کردم و از مغازه اومدم بیرون

  .سوار ماشین شدم و پالستیک رو عقب گذاشتم و راه افتادم

  .توی هم کشوند هام رومتر نرفته بودم که چراغ قرمز اخم ۱۰۰هنوز 

  .پـوفـی کشیدم و پشت صف طوالنی ماشین ترمز کردم

ه نه همیشاسفابعد از یه هفته درگیری جسمی و فکری یه امروز و به خودم آنتراک دادم، اما مت

  .!یه چیزی هست که مثل مته به خشخاش رو اعصابت خط بکشه

  .ین بغلی موندنگاهم رو کالفه به بـ ـغل چرخوندم که متعجب نگاهم روی ماش
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 ! سوگل

  .زدداشت پشت تلفن سر یکی داد می

 ! یعنی چی؟

 ! اون کیه که تا این حد سوگل آروم من و عصبانی کرده؟

  .ترافیک کم کم باز شد و سوگل با بیشترین سرعت ممکن راه افتاد

  .پام رو روی گاز فشردم و پشت سرش رفتم

  .جلوی کافی شاپی نگه داشت و پیاده شد

  .ن رو خاموش کردم و اومدم پیاده بشم که موبایلم زنگ خوردماشی

  .مامان بود

 جانم؟ _

 ارسالن مامان کجایی؟ _

  .بیرون مامان جان_

 کی میای؟ _

  .جایی کار دارم، انجام دادم میام_

  .امروز زود تر بیا خونه_

 ! انقدر فکرم پیش سوگل بود که نپرسم چرا؟

  .می گفتم و تماس رو قطع کرد”چشم“

  .از ماشین پیاده شدم و به سمت کافی شاپ رفتم

  .وارد شدم و نگاهم رو دور تا دور گردوندم
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  .یه لحظه مات موندم

  .شوکه شدم

  .حس کردم قلبم ایستاد

  .یده باشمای بشه و اشتباه دچند بار پلک زدم که شاید معجزه

  .ماما نه، درست دیده بود

  .سوگل با یه پسر تو دنج ترین جای کافه نشسته بودن

  .لرزیدزانوهام می

  .!نگاهم ماِت دستای سوگل که اسیر دستای اون پسر غریبه شده بود، موند

  .هایی که هیچ اطمینانی به محکم بودنشون نداشتم به سمتشون رفتمبا قدم

  .ی توی سرمهی تمام افکار نابود کنندسوگل با دیدنم رنگش پرید.. و این مهر تاییدی بود رو

 ! ا..ارسـ..ارسالن_

 : دستام رو مشت کردم و غریدم

 آقا کی باشن؟ _

 : قبل از اینکه سوگل دهن باز کنه صدای منحوس اون پسر گوشم رو پر کرد

 نامزد خانوم، شما؟ _

  .شدنامزد..نامزد..نامزد..صداش تو مغزم اکو می

  .شد حس کردم دنیا روی سرم خراب

 : لب زدم

 ! کسمن؟.. هیچ_
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 : سوگل بازوم رو چسبید و گفت

  .ارسالن..ارسالن برات توضیح میدم_

  .بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و عقب گرد کردم

افی های مکررش با آخرین سرعتی که از خودم سراغ داشتم از اون کو بی توجه به صدا زدن

  .شاپ لعنتی زدم بیرون

  .و با سرعت سرسام آوری از اون محیط خفقان آور دور شدمسوار ماشین شدم 

  .اومدنفسم باال نمی

  .و باز کردم و دستی به گلوم کشیدمهای باالیی لباسم ردکمه

 ! حاال دلیل اون حال خرابیش رو میفهمیدم

 ! ترسید من رو از دست بدهحاال میفهمیدم چرا می

  .زدنبض شقیقه َم وحشتناک می

  .جنون نداشتم چیزی تا مرز

   

❊❊❊  

   

  .شب گذشته بود ۱٢ساعت از 

  .ماشین رو همونجا جلوی در پارک کردم و پیاده شدم

  .دستم به طرف جیبم رفت و دنبال دسته کلیدم گشتم

 نبود!.. اصال دسته کلیدم و برداشته بودم یا نه؟ 
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  .!دونستمدونستم.. هیچی نمینمی

  .پر از تهی بود

  .نبودحالم اصال خوش 

  .چرخ ۱۸کردم رفتم زیر یه تریلی حس می

  .زدسلول به سلول بدنم درد رو فریاد می

  .دستم به سمت زنگ رفت که با یادآوری ساعت منصرف شدم

  .دستی به پیشونیم کشیدم و بار دیگه دنبال کلیدم گشتم

  .باالخره پیداش کردم

  .ن اصلی رو طی کردموارد خونه شدم و نفهمیدم چطوری طول حیاط تا ساختما

  .کفشام رو درآوردم و آروم وارد شدم

 : مب برگشته عقبا فکر این که مامان اینا خوابن آروم به سمت اتاقم رفتم که با صدای مامان ب

 ! واقعا خیلی ممنونم که انقدر زود اومدی_

  .ی توی کالمش محبورم نکنه به دلجوییانقدر حالم خراب بود که طعنه

 : د کردم و با صدایی که برای خودمم غریبه بود گفتمسرم رو بلن

  .میشه یه وقت دیگه حرف بزنیم، خیلی خستهَ م_

  .!های روشن پذیرایی نشدم؟من چطور متوجه چراغ

 ! انگار واقعا به مرز جنون رسیده بودم

 ! اصال تو این دنیا نبودم

 : مامان به سمتم اومد و نگران گفت
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 ارسالن؟ این چه حالیه؟، چی شده _

 ! ه؟فتاداچیزی نشده مامان جان، فقط پسرت امروز نابود شد.. اتفاقی مهمی نیافتاده که، 

 : لبای خشک شدم رو با زبون تر کردم و گفتم

  .هیچی نشده مامان_

 : صورتم رو بین دستاش گرفت و گفت

 ! چرا، شده.. من مادرم، میفهمم_

  .!وارخواست سرم رو بکوبم به دیاالن واقعا دلم می

 : نفس عمیقی کشیدم تا به اعصابم مسلط بشم و گفتم

  .تو بهترین مامان دنیایی، اما باور کن هیچی نشده، فقط کمی خسته َم_

 : خیره به چشمام نگاه کرد و دستاش رو از صورتم جدا کرد و گفت

  .باشه_

  .عقب گرد کردم و به سمت اتاقم رفتم

  .کردمم نگاه نگرانشون رو حس میو تا وقتی که در اتاقم رو نبسته بود

  .به در بسته تکیه دادم و چشمام رو روی هم فشردم

د زی عذاب آور پشت پلکای بستم نقش بست و صدای اون پسر تو گوشم زنگ تصویر اون لحظه

  .”نامزد خانوم”

  .خدایا امشب و زودتر صبح کن

  .بعضی شبا عجیب دردناکه

  .دیگه بیدار نشیخواد بخوابی و بعضی شبا دلت می
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  .خواد عق بزنی و دردای تلمبار شده روی قلبت رو باال بیاریبعضی شبا دلت می

  .ی ابری کنج گلوت روخواد های های بزنی زیر گریه و خالی کنی تودهبعضی شبا دلت می

  .شهخواد لب پرتگاه بایستی و انقدر فریاد بزنی تا حنجرهَ ت نابود ببعضی شبا دلت می

  .!خوادشبا دلت مرگ میبعضی 

   

❊❊❊  

  .تن له شدم رو با زحمت از روی تخت بلند کردم و به سمت دستشویی رفتم

  .آب سرد رو باز کردم و مشتم رو زیرش گرفتم و پی در پی به صورتم زدم

  .خواست بخوابهپف چشمای بی خوابم نمی

  .گیرهبخواست بکوبمش تو دیوار تا شاید آروم د.. انقدری که دلم میکرسرم وحشتناک درد می

ینم ااز  نگاه دوختم به چشمای سرخم و به این فکر کردم که مگه حال یه آدِم داغون بهتر

 ! میشه؟

  .از دستشویی بیرون اومدم و بی حال به سمت پذیرایی رفتم

 : گفت مامان از سر و صداهام متوجه حضورم شد و از آشپزخونه

  .ارسالن مامان بیا صبحانه_

 : روی مبل ولو شدم و در همون حال گفتم

  .میل ندارم_

  .انقدر درد خورده بودم که سیره سیر بودم
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م اده بودیه دمامان از آشپزخونه بیرون اومد و با دیدن من که با حال زار سرم رو به مبل تک

  .چشماش نگران شد

 : گذاشت و گفت کنارم نشست و دستش رو روی صورتم

 ! چت شده آخه تو عزیز من؟.. اون از حال دیشبت، اینم از احوال امروزت_

 : چشمام رو به هم فشردم و گفتم

 مامان مسکن داریم؟ _

 : بلند شد و با لحنی که از نگرانی، عصبی شده بود گفت

  .دِ آخه تو به من بگو چه دردته؟ تا من بفهمم چه کوفتی برات بیارم_

 : لب زدم

  ...داغونم مامان، داغون_

 : با بغض گفت

 آخه دردت بجونم چی شده که تو رو به این حال و روز انداخته؟ _

 : نیشخندی زدم و گفتم 

.. کنم استخونام شکستهشدم مثل برگای پاییزی که هزار نفر از روشون رد شدن.. حس می_

  .کنههمه جونم درد می

 : دستش روی موهام نشست و گفت

 ! شده که درد به دلت ریخته تا درمونت بشم مامان جان بگو چی_

 : سر روی زانوش گذاشتم و توی خودم جمع شدم و گفتم
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حمل تاره رو م میدرد داره مامان، به واهلل یادآوریشم درد داره، ازم نخواه دردی که از پا در_

  .کنم

 : دوار میون موهام نشست و زمزمه کردستش نوازش

 ...دوتا فال و دو تا فنجون الالالال گل ریحون_

 توی فنجون تو لیلی...تو خط فال من مجنون 

 الالالال گل خشخاش...چه نازی داره تو چشماش 

 پر از نقاشیه خوابت...تو تنها فکر اونا باش 

 الالالال گل پونه...گل خوش رنگ بابونه 

 مونه کس تو این دنیا...سر قولش نمیدیگه هیچ

 بین ماه و داره میره الالالال شبه دیره...ب

 هزارتا قصه هم گفتم...چرا خوابت نمیگیره؟ 

 الالالال گل الله...نبینم رویاهات کاله 

 فرشته مثل تو پاکه...فقط فرقش دو تا باله 

 خواد بارون بیاد اینجا الالالال گل رعنا...می

 کی گفته تو ازم دوری...ببین نزدیکتم حاال 

 ن روزا خسته الالالال گل پسته...نشی از ای

 چقدر خوابی که میشینه...تو چشمای تو خوشبخته 

 الالالال گل مریم...نشینه تو چشمات شبنم 

 یه عمره من فقط هر شب...واسه تو آرزو کردم 
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 الالالال گل پونه...کالغ آخر رسید خونه 

 مونه یکی پیدا میشه یه شب...سر هر قولی می

 دم الالالال گل زردم...چراغا رو خاموش کر

  .گردمبخواب که مثل پروانه...خودم دور تو می

   

❊❊❊  

   

  .نگاهم سر خورد روی لباسای پهن شده کف اتاقم

  .واقعا چه قدر به خوشی این لباسا رو پوشیدم

  .باید به شایان بگم دیگه برای کسی دعای خیر نکنه

  .به سمت کمدم رفتم و بی حوصله نگاهی به لباسام انداختم

  .ا جین مشکی انتخاب کردم و تن زدمای رنگی همراه بمهپیرهن سر

  .رو به روی آینه ایستادم و نگاهم چشمایی که واسم غریبه بود رو نشونه گرفت

 ! این چشمای خالی و بی روح مال من بود؟

  .برس رو به دست گرفتم و موهام رو به سمت باال هدایت کردم

  .زدم ادکلنم رو برداشتم و روی نبض گردن و مچم

 ! کرد؟چرا عصر خنکش مثل همیشه آرومم نمی

  .دستی روی صورتم کشیدم و به سمت در رفتم

  .شدم ارسالن همیشگیباید می
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  .با همون سر و شکل

  .با همون ظاهر

  .با همون لبخند

  .!اما چشمام دست من نبود

  .کردمولی نباید عزیزام رو ناراحت و نگران می

  .نم رو پنهان کنمکردم تا طوفان درویباید تمام سعی َم رو م

و  غـ ـوش گرفتم-کشید در آمامان رو که داشت ساعت بزرگ توی پذیرایی رو دستمال می

 : گفتم

  .خسته نباشی مامانم_

 : به سمتم چرخید و گفت

 خوب خوابیدی؟ _

 : گونه َش رو بوسیدم و گفتم

  .بهتر از همیشه_

 : خیره نگاهش کردم و ادامه دادم

سی دونم..یه کها رو به جای مادر نمیذارن جادوگر یا ساحره یا نمیمامان، چرا اسم شما مامان_

 کنه؟ که جادو می

 : متعجب گفت

 چطور؟ _
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تونه جوری آدم و آروم تونه مرهم درد بشه، هیشکی مثل شما نمیآخه هیشکی مثل شما نمی_

 ! اتفاقی نیافتاده.. این خودش یه جادوِکنه که انگار هیچ 

 : پیشونیم رو بـ ـوسید و گفت

دونی ی.. مالهی قربونت برم.. به خدا وقتی با اون حال دیدمت هزار بار مردم و زنده شدم_

 ! چشمای سرخ و رنگ و روی پریده َت چه به روزم آورد؟

 اش..یاز بی معرفت ز دردسراش،هاش، اهر کسی ممکنه یه روز خسته بشه.. از زندگی، از مشغله_

  .!حتی از زنده بودن

 : دست روی لبم گذاشت و گفت

زنی من فا بنگو اینجوری، خون به دلم نکن مامان جان، همه امیدم تویی، تو اگه از این حر_

  .میمیرم

 ن. من با داشتخدانکنه مامانم، مگه میشه با وجود شما تو زندگیم از زنده بودن خسته بشم؟!._

  .ی زمینمبابا خوشبخت ترین پسر روی کره تو و

  .مامان در آغوشم کشید و سرم که روی شونه َش نشست آرامش گرفتم

 ! ـ ـوش مادر بود؟غ-و بهشت جایی غیر از آ

 : با صدای بابا مجبور شدم از اون منبع آرامش جدا بشم

 ! خوب مادر و پسر باهم خلوت کردینا_

رو لو  رونمکردم مصنوعی بودنش به حدی نباشه که ویرونی دبا لبخندی که تمام سعیَ م رو می

 : بده گفتم
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ای به ما ی یه آرامش چند لحظهاین فرشته که همیشه مال شما بوده، حاال نمیشه به اندازه_

 ! برسه

 : ای روی شونه َم زد و گفتبابا با خنده ضربه

 کردی؟ تو این زبون و نداشتی چیکار می_

 : فتجوابی از جانب من باشه، رو به مامان کرد و چشمکی زد و گ و بدون اینکه منتظر

های کتی پز برای من و پسرم ی من بی زحمت دوتا چای قند پهلو با اون کیک گردوییفرشته_

  .مخوام یه گپ پدر پسری با هم بزنیبیار که می

  .ها هدایتم کردو دست پشت کمرم گذاشت و به سمت مبل

 ! ی چی بود؟نگاه نگران مامان برا

 : منتظر نگاهش کردم و که گفت

  .صبر داشته باش پسر_

  .ختمامان سینی به دست پیشمون اومد و سینی رو روی میز گذاشت نگاهی به بابا اندا

  .بابا چشماش رو روی هم گذاشت و سرش رو تکون داد

  .مامان نفسش رو بیرون داد و به سمت آشپزخونه رفت

 : گفتم استکان چای رو برداشتم و

  .شنوم بابامی_

  .ای کیک برداشت و گازی به کیکش زدبابا با حوصله استکان چایش رو همراه با تیکه

خواستم باهات حرف بزنم، اما با اون حالی که تو داشتی موکولش کردم به وقتی که دیشب می_

 ! آمادگیش و داشه باشی و امروز مثل اینکه خوبی
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 : ه لبم نزدیک کردم که خیلی بی مقدمه گفتسری تکون دادم و استکان رو ب

 بین تو و سوگل چیزی هست؟ _

  .چای توی گلوم پرید و به سرفه افتادم

 : بابا بلند شد و پشت کمرم زد و گفت

  .آروم بخور بابا جان_

 : فه َم رو کنترل کنم و گفتمهای عمیق سعی کردم سربا نفس

 چطور همچین چیزی به فکرتون رسید بابا؟ _

  .کردیرکی هم جای من و مامانت بود با دیدن رفتار و نگاهاتون به هم همچین فکری مه_

 : عصبی گفتم

  .هیچ چیزی بین من و سوگل نبوده و نیست_

  .!دروغ که حناق نبود بیخ گلو گیر کنه

 : بلند شدم و استکان رو روی میز گذاشتم و گفتم

  .ارماگه حرفاتون تموم شد من باید برم، قرار مهمی د_

 : بابا سری تکون داد و گفت_

تر از  ی بی حسبرو.. اما فکر نکن با چهار تا لبخند الکی و ظاهر مثال شاد و چارتا کلمه_

ی مایی، هرچقدرم که بزرگ تونی من و مادرت و گول بزنی!.. یادت باشه تو بچهلبخندات می

  .!شده باشی

 : سرم رو پایین انداختم و گفتم

  .هاتون، به خاطر تمام دل نگرونیشرمندتونم بابا_
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 : به سمت در رفتم و قبل از خارج شدن صدای مامان رو شنیدم که به بابا گفت

م ا شکببهت گفتم بذار یه وقت دیگه، گوش نکردی.. بچه َم از دیشب هیچی نخورده بود، _

  .خالی رفت

  .لبخند غمگینی روی لبم نقش بست و از خونه زدم بیرون

  .یی داشتمنیاز به تنها

  .کردم تا بتونم سوگل رو از قلب و ذهنم پاک کنمباید با خودم خلوت می

 .جای یه دختر نامزددار تو زندگی من نبود

❊❊❊  

  *پانیذ*

   

  .موبایلم زنگ خورد هام رو توی کیفم گذاشتم کهجزوه

  .ذاشتمشی ناشناس دوباره توی کیفم گبا دیدن شماره

  .بلند شدم که دوباره صدای زنگ گوشیم متوقفم کرد

 ! بازم همون شماره

  .با تعجب کمی نگاهش کردم تا شاید بفهمم مال کیه.. ولی اصال آشنا نبود

 : ل کردم و گوشی رو به گوشم چسبوندمتماس رو وص

  .سالم_

 ! ی پشت خط چقدر آشنا بودصدای مردونه

  .پانیذ_
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 ! شاهرخ

 : به خودم اومدم و گفتم

 سـ..سالم آقا شاهرخ _

  .!من چرا هول شدم آخه؟

 : لب گزیدم و گفتم

 امری داشتید؟ _

ب مهمونی، دیگه این ون سفر و مخصوصا اون شای خنگ بعد از آخه دختره”یکی نبود بگه 

  ”!مدلی حرف زدنت چیه؟

های این ی شاهرخ توی گوشی پیچید و من بازم پیش خودم اعتراف کردم خندهصدای خنده

  .!پسر عجیب دوست داشتنیه

 ! امر که نه.. خواهش_

 : مکثی کرد و ادامه داد

 ی من و قبول کنی؟ ت قهوهتونم ازت خواهش کنم دعومی_

  .!چشمام گرد شد

  .!وت قهوهدع

  .!شاهرخ

 : لبام رو تر کردم و گفتم

  ...آخه_

  .من دم دانشگاهتم_
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  .م باز موندی گرد شدن چشمام دهنم هاین دفعه به عالوه

 ! کنم یا نه؟واقعا چه قدر حق انتخاب به من داد که قبول می

 : دستی به گونهَ م کشیدم و گفتم

  .االن میام_

  .ی شونه َم انداختم و از کالس زدم بیرونتماس رو قطع کردم و کیفم رو رو

پیدا  ی دانشگاه خارج شدم و نگاهم رو دور و اطراف گردوندم تا ماشین شاهرخ رواز محوطه

  .!کنم.. اما نبود

  .گشتمشمارش رو گرفتم و درهمون حال دنبال ماشینش می

 بله؟ _

  .بینمتگردم نمیآقاشاهرخ کجایی پس؟، هرچی می_

  .باالتر چند متر بیا_

  .تماس رو قطع کردم” باشه”با گفتن 

  .چند متر جلوتر که رفتم چشمم به فراری مشکیش افتاد

 ! به سمتش رفتم و با تردید نگاه دوختم به در جلو

 ! ومه، پسره مگه راننده شخصیمهنشستم؟!.. معلزشت بود اگه عقب می

  .نفسم رو فوت کردم و در جلو رو باز کردم و نشستم

  .سالم_

  .سالم خانوم زیبا، خسته نباشی_

 : ناخودآگاه لبخندی کنج لبم نشست و گفتم
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  .ممنونم_

 : اخمی بین ابروهاش نشست و گفت

ف ریبه حرشت غلطفا انقدر رسمی حرف نزن باهام.. آقا شاهرخ!، ممنونم!.. مگه داری با هفت پ_

 زنی؟ می

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 نیستی؟ _

 : گنگ گفت

 چی نیستم؟ _

 ! هفت پشت غریبه_

 : با ابروهای باال رفته گفت

 رقصی؟ و با کسی که هفت پشت غریبه َس میتکنم باشم!.. فکر نمی_

 ! شما به زور منو وادار به رقصیدن با خودت کردی_

هفت  ط منباشه، با من به زور رقصیدی، داداشم چی؟، اون که با میل خودت بود، شایدم فق_

 و داداشم آشنا محسوب میشه.. هوم؟  پشت غریبهَ م

  .حرفی نداشتم

  .لبم رو زیر دندون گرفتم و سکوت کردم که صدای خنده َش فضای ماشین رو پر کرد

 : سنگینی نگاهش رو روم حس کردم و بعد صداش توی گوشم پیچید

  .نکن_

  .گنگ نگاهش کردم که با ابرو به لبی که زیر دندون گرفته بودم اشاره کرد
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  .م رو ول کردم و سرخ شده سر پایین انداختملب

 : گلویی صاف کرد و برای اینکه جو رو عوض کنه گفت

  .از کبوترای عاشق چه خبر؟_

  .داغ دلم تازه شد

 : اده لب باز کردمبی ار

دونم چی شده که ارسالن حتی حاضر نیست جایی که سوگل زدن به تیپ و تاپ هم.. نمی_

سالن زنه تا با ارهست بیاد، چه برسه باهاش حرف بزنه.. سوگلم از اون طرف به هر دری می

ن مارسالن سرحال و شیطون  ..هفته جفتشون داغون شدن ٢حرف بزنه.. به خدا تو این 

دونم چی در اومده، ساکت شده.. سوگل از بس گریه کرده زیر چشماش گود رفته.. نمی ریشاش

  .تونستم یه کاری بکنمدونستم و میشده، کاش می

 : شقیقه َم رو مالش دادم و ادامه دادم

 دونه برای اتفاقی کهسوزه.. نمیتازه پس فردا خواستگاری سارگلم هست.. دلم برای سوگل می_

  .!رسالن افتاده ناراحت باشه، یا برای خواستگاری خواهرش خوشحالبین خودش و ا

 : آهی کشیدم که گفت

زد هیچ جوری سرد بشو دونم چی بگم واال.. اون عشقی که تو چشمای ارسالن موج مینمی_

 شق باشهه عاکنبود.. مگه اینکه غرورش هدف گرفته شده باشه!.. باالخره اونم مرده، هرچقدرم 

  .!غرور دارهبازم مرده و 

  .سری تکون دادم و نگاهم رو به بیرون دوختم

 چی شده که ارسالن عاشق، حتی حاضر نبود سوگل رو ببینه؟ 
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 ق؟ هفته لحظه به لحظه عذاب محض بود برای به قول شاهرخ کبوترای عاش ٢چی شده که 

و  ی هرچی عشقچی شده که جوری ارسالن رو خورد کرده که دیگه دست رد زده به سینه

  .عاشقیه؟

  .بفرمایید پایین خانوم زیبا_

  .با صداش به خودم اومدم

 : پیاده شدم و متعجب گفتم

  .چه قدر زود رسیدیم_

 ! زود نرسیدیدم، شما زیادی تو فکر بودی_

 : شرمنده گفتم

  .گل بد ذهنم و به خودش مشغول کردهی ارسالن و سوببخشید.. قضیه_

 : لبخندی زد و گفت

  .مکندرکت می_

 جه َم روهای قرمز و مشکی و سفید بود تووارد کافه شدیم که آکواریوم بزرگی که پر از ماهی

  .جلب کرد

 : با لبخند گفتم

 ! چه قدر خوشگلن_

 : رد نگاهم رو گرفت و گفت

  .آره.. نازی عاشق ماهیِ_

 : متعجب گفتم
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 نازی؟ _

  .ه کردکرد، اشارافش رو نگاه میبا ابرو به دختری که پشت پیشخوان نشسته بود و دور و اطر

  .ی گفتم”آهان”ابرویی باال انداختم و 

 : به طرف همون دختر رفتیم که با دیدن شاهرخ از جاش بلند شد و با ذوق گفت

  .!وای شاهرخ باورم نمیشه اینی که جلوم ایستاده خوده تو باشی_

 : شاهرخ با خنده دست دراز کرد و گفت

 ! باورت بشه، خوده خودمم_

 : دختر دست شاهرخ رو فشرد و سر برگردوند و با صدای بلندی گفت

 ! محسن بیا ببین کی اومده_

 : ساله کنار دختر اومد و تشر زد ٢۸-٢۷یه پسر حدودا 

  .هاآروم نازی، مشتری نشسته_

 : دختر دست روی دهنش گذاشت و نگاهش رو دور تا دور کافه گردوند

 ! کنمیدم چیکار میببخشید، از ذوقم یه لحظه نفهم_

 حاال چی شده که انقدر ذوق کردی؟ _

 : شاهرخ زودتر از نازی لب باز کرد

 ! اگه دست از سرزنش این دختر برداری میفهمی چی شده_

همون پسری که اسمش محسن بود با شنیدن صدای شاهرخ برگشت سمتش و شوک زده 

  .نگاهش کرد

 شاهرخ؟ _
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 : فتای روی شونهَ ش زد و گشاهرخ ضربه

  .خوده خودشم_

 : پسر با شوق خندید و گفت

 بی معرفت کِی اومدی؟ _

  .ماهی میشه ۵-۴حدود _

 : ای بهش رفت و گفتدختر چشم غره

 واقعا که، اونوقت ما حاال باید بفهمیم؟ _

 : شاهرخ سر پایین انداخت و گفت

  ...شرمندتونم، انقدر درگیر بودم که_

 : پسر به جای شاهرخ ادامه داد

 ! رفیق رفقا رو فراموش کردی_

کم ها و مشکالت یاین چه حرفیه، مگه میشه من بهترین هام و فراموش کنم، فقط درگیری_

  .!زیادی وقتم رو پر کرده بود

 : نگاه دختر روی من چرخید و گفت

 ! ها انقدر زیاد بوده که ما رو برای عروسیتم دعوت نکنیمثل اینکه درگیری_

 : شاهرخ متعجب گفت

 ! عروسی؟_

 : دختر با دست به من اشاره کرد و گفت

 بله، مگه این خانوم خشگل زنت نیست؟ _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

325 
 

  .چشمام گرد شد

 ! من؟

  .!زن شاهرخ؟

 : شاهرخ به سمتم چرخید و گفت

ذ خانوم وای انقدر گرم صحبت با شما شدم که کال حواسم از پانیذ پرت شد.. ایشون پانی ای_

  ...دختر خاله دوستم و

 هوا د که نازی که به نظر میومد حسابی فوضولیش گل کرده، حرف شاهرخ رو رویمکثی کر

 : گرفت

 و...؟ _

 : شاهرخ ابرویی باال انداخت و گفت

 ! ش بمونه واسه بعدا”و...“_

 : ای نثارش کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد و با لبخند گفتی دیگهنازی چشم غره

  .ومخیلی از آشناییت خوشحالم پانیذ خان_

 : دستش رو فشردم و گفتم

  .منم همینطور_

 : پسر هم با خوشرویی اظهار خوشبختی کرد که شاهرخ گفت

  ...محسن داداش بی زحمت دو تا قهوه

 : برگشت سمت من و گفت

 تلخ دیگه؟ _
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 : تکون دادم که ادامه داد” آره”سری به معنی 

  .رامون میاریبخانوم های مخصوص نازی دوتا قهوه تلخ همراه با کیک کاکائویی_

 : گشت سمت من و چشمکی زد و به سمت انتهای کافه اشاره کردو بر

 بریم اونجا بشینیم؟ _

 : منگِ چشمکش گفتم 

  .بریم_

 : لبخندی زد و گفت

  .پس بفرمایید_

  .ای که برام عقب کشیده بود نشستم و کیفم رو کنارم گذاشتمروی صندلی

 : رو به روم نشست و گفت

 نظرت چیه؟ _

 : گنگ گفتم

 ؟ راجع به_

 من؟ _

 : مات نگاهش کردم که خندید و گفت

 شوخی کردم.. نظرت راجع به کافه چیه؟ _

 : نگاهم رو دور تا دور کافه گردوندم و گفتم

  .ش حس خوبی به آدم میدهایِ دکوراسیونقشنگه.. ترکیب کرم، قهوه_

 : نگاهم دوباره روی اکواریوم نشست و ادامه دادم
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دونی چی حس آرامش در عین حال هیجان به آدم میده!.. می مخصوصا اون اکواریوم، یه جور_

 میگم؟ 

 : لبش به سمت باال کش اومد و گفت

 ! نه واال_

 : خندیدم و گفتم

 ! خودمم نفهمیدم چی گفتم.. ولی درکل حس قشنگی به آدم میده_

 : سری تکون داد و گفت

  .ساله، از وقتی محسن عاشق نازی شد ۳عمر این اکواریوم این جا _

زد و لبخند روی نگاهم کشیده شد سمت پسر و دختری که عشق تو چشماشون موج می

  .لباشون انگار پاک نشدنی بود

  .عشقشون خیلی قشنگه_

 : سری تکون داد و گفت

ند بخواد عشقی مثل عشق محسن و نازی و تجربه کنم.. مثل محسن نفسم هوم.. منم دلم می_

ر دلبته عشقم هم مثل نازی که جونش واسه محسن نفس شریک لحظه به لحظهَ م باشه، ا

  .!میره؛ زندگیش من باشم

  .!تونه همچین عشقی و تجربه کنههر کسی نمی_

  .منم هر کسی نیستم_

 : با چشمای ریز شده نگاهش کرد و گفتم

 ! یادم رفته بود، قبال گفته بودی عاشق بودی.. شاید هنوزم هستی_
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 ! م رو لرزوند هم قلبم رو؟ی آخر جمله َم هم صداچرا تیکه

 : خیره توی چشمام لب زد

  .!دونم اسم حسم عشقِ یا نه؟.. ولی هر شب با یاد چشماش به خواب میرمنمی_

  .نفس تو سینهَ م حبس شد

  .!درست نیست، بهتره بگم هست” بود”شاهرخ عاشق بود.. نه 

  .حس کردم قلبم فشرده شد

  .یری توی چهره َم ایجاد نشهناخنام رو توی دستم فرو کردم تا تغی

  .لبخندی زدم که تلخیش کامم رو زهر کرد

  .!انمپس شما هم عشق رو تجربه کردی، شاید کمی متفاوت تر از عشق آقامحسن و نازی خ_

 ! ...شاید_

  .آب دهنم رو فرو دادم تا شاید بغضم هم همراهش پایین بره و رسوام نکنه

لوی جهای کیک رو همراه با لیوان آبی ی قهوه و بشقابهامحسن با سفارشامون اومد، فنجون

  .رفت” نوش جانتون”من و شاهرخ گذاشت و بعد از گفتن 

 : ای از کیکم رو سر چنگال زدم گفتمتیکه

 کنم همینطوری من و دعوت به قهوه کرده باشی!.. میشه دلیل این دعوت رو بدونم؟فکر نمی_

! 

 : ای از قهوه َش نوشید و گفتجرعه

  .!اتفاقا این دعوت کامال بی دلیل بود_

 : ابرویی باال انداحتم و گفتم
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 ! االن انتظار داری قبول کنم؟_

 ! میل خودته_

 ! هوم.. پس مایلم دلیلش رو واضح بدونم_

 : تک خندی زد و گفت

 ! خوای بدونی؟وقتی دلیلی نداره، چی رو واضح می_

 ! آقا شاهرخ_

 : د و گفتای از کیکش رو سر چنگال زتیکه

 ! باشه، میگم اما به یه شرط_

 چه شرطی؟ _

 ! از این به بعد آقای تنگ اسمم رو برداری_

  ...آخه_

  .ابرویی باال انداخت و منتظر نگاهم کرد

 : خط ابروم رو طی کردم و گفتم

  .باشه_

 هوم؟ _

  .کردمه باید اسمش رو بدون آقا تلفظ میبه معنی این بود ک” هوم”این 

 : لبم رو با زبون تر کردم و زمزمه کردم

  .شاهرخ_

 : لبخندی کنج لبش نشست
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 ! من که چیزی نشنیدم_

  .خواست سرش رو بکوبم به میزدلم می

 : دوباره با حرص و صدای بلند تر گفتم

  .شاهرخ_

  .جان شاهرخ_

  .!مات موندم

 : خیره به چشمام لب زد

  .!چیزی که دنبالشی بدونی، دلتنگی واسه چشماته_

 ! گفتنش رو هضم نکرده بودم که شوک بعدی رو وارد کرد "جانم"هنوز 

  .!چیزی که من دنبالش بودم دلیل این دعوت بود

 و اون چی گفت؟ 

 ! دلتنگی واسه چشمام؟

  .نگاه از منه شوک زده گرفت

  .لیوان آبش رو برداشت و یه نفس سر کشید

  .من هنوز ماتش بودم و

 : نفسش رو محکم بیرون داد و گفت

  .اونطوری نگاهم نکن.. شبا با یاد همین دو تا گوی جادویی به خواب میرم_

  .!این پسر امروز قصد جون من رو کرده بود

  .سر پایین انداختم و لبم رو به دندون گرفتم
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 : دستم بین دستاش فشرده شد و صداش رو نزدیک تر شنیدم

 ! نگاهم کن_

  .بی اراده چشمام قفِل چشماش شد

 لی االن.. ووقتی گفتم شبا با یاد چشماش به خواب میرم؛ رنگ نگاهت تغییر کرد، گرفته شد!_

به چی  برق نگاهت و ..هامه؛ چشمات درخشیدکه فهمیدی نگاه خودت آرامش بخش لحظه

  .!تعبیر کنم؟

  .سکوت کردم

  .!ودبودم.. اما یه حس خوشایند زیر پوستم دویده بسردرگم بودم.. گیج بودم.. شوکه 

 : نگاهش بین چشمام چرخید و گفت

  .خواد تعبیرش کنم؟اشکالی داره اگه اونطور که دلم می_

 : آروم گفتم

  .خواد؟دلت چی می_

  .هم حس خودم بودن تعبیر کنم خواد برق نگاهت و بهدلم می_

 : بی اراده لب زدم

  .!تعبیر کن_

  .!دادنج لبش و چشمای ستاره بارونش نوید عشق میلبخند ک

   

❊❊❊  
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 (فصل هفتم)

  

  *پانیذ*

   

  .دیدم.. ولی تمام فکرم پیش دیروز بودخیره به تلویزیون مثال داشتم فیلم می

  .رفتیهای براقش از جلوی چشمام کنار نمعسلی

  .شد با صدای موبایلم به خودم اومدم و نگاهم به سمتش کشیده

  .!ی ناشناس نگاه کردماز روی میز برش داشتم و به شماره

  .ارش رو سیو کرده بودمتونست شاهرخ باشه، چون شمنمی

  .دستم رو روی قسمت سبز رنگ کشیدم و گوشی رو به گوشم چسبوندم

  .سالم_

 ! شهاب

  .سالم آقا شهاب_

 خوبی پانیذ جان؟ _

 ممنونم، شما خوبی؟ _

  .خوبم، شکر_

 : ی کرد و ادامه دادمکث

  .راستش مزاحمت شدم که اگه میشه امروز یه دیداری داشته باشیم_

 اتفاقی افتاده؟ _
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 : نفس عمیقی کشید و گفت

  .!اگه جلوش رو نگیریم ممکنه بیافته_

 : دستی روی گونه َم کشیدم و گفتم

 آقا شهاب گیجم کردی!، میشه واضح بگی؟ _

  .خوام ببینمتپشت تلفن نمیشه، برای همین می_

 : ی لباسم رو توی دست گرفتم و گفتمگوشه

 باشه، کِی و کجا؟ _ 

  .، فرحزاد۶ساعت _

  .ای گفتم و تماس رو قطع کردم”باشه“

  .دادرو نشون می ۴نگاهم روی ساعت چرخید، 

  .نفسم رو محکم بیرون دادم و بلند شدم

  .سمت آشپزخونه رفتمبه 

  .لیوانی برداشتم و زیر آب سردکن یخچال گرفتم

  .تا نیمه که پر شد از زیر آب سردکن کنار کشیدمش و الجرعه سر کشیدم

 : کرد تا بذاره توی فریزر برگشت سمتمها رو بسته بندی میمامان که داشت گوشت

  .چیزی شده؟_

 : تکون دادم و گفتم "نه"سری به معنی 

  .صدام کن ۵ان من میرم تو اتاقم، شاید خوابیدم.. ساعت مام_

  .ی کارش شدای گفت و مشغول ادامه"باشه"
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  .دستی به گردنم کشیدم و از آشپزخونه خارج شدم

  .شهاب نگران و گیجم کرده بود

  .!بگیریم؟ افته که ما باید جلوش روچه اتفاقی داره می

  .قم رفتمکالفه نفسم رو بیرون دادم و به سمت اتا

شته روی تختم دراز کشیدم و چشم دوختم به عکس خودم و پانیا که رو به روی تخت گذا

  .بودم

  .هام کش اومدبا دیدن دوتا دندون جلوییش که توی عکس تازه دراومده بود لب

 ! این فسقلی تمام دنیای منه

  .زد فکر کردمچشم بستم و به اتفاق مجهولی که شهاب ازش حرف می

  .چشمام گرم شد و سرم از فکرای جورواجور خالی کم کم

   

   

  .پانیذ، بلندشو مامان_

  .داد هوشیار شدمبا صدای مامان و دستی که شونهَ م رو تکون می

 : چشم باز کردم و گفتم

  .ساعت چنده؟_

  .دقیقه ۵:۱۰_

  .دستی به موهام کشیدم و از تخت پایین اومدم

  .آماده شدن شدم آبی به سر و صورتم زدم و مشغول

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

335 
 

  .!۵:۳۰م، وقتی لباس پوشیدنم تموم شد شالم رو روی سرم انداختم و نگاهی به ساعت انداخت

  .ها پایین رفتمبا عجله از اتاقم بیرون زدم و از پله

 : بستم رو به مامان گفتمکفشام رو پوشیدم و درحالی که بنداش رو می

  .گردممامان من میرم تا جایی، زود بر می_

 : صدای مامان رو شنیدم که گفت

  .مواظب خودت باش_

  .ی گفتم و از خونه زدم بیرون"چشم"

  .کردم تا هرچه زودتر برسمبا سرعت باالیی رانندگی می

  .دقیقه تاخیر رسیدم ۱۰باالخره با 

  .ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم

  .بوق جواب داد ٢ی شهاب رو گرفتم که بعد از شماره

  .پانیذ کجایی؟ الو.._

  .من رسیدم، شما کجایی؟_

 : مکثی کرد و گفت

  .من پشت سرتم_

  .برگشتم و شهاب و دیدم که داشت به سمتم میومد

  .سالم_

  .سالم پانیذ جان.. شرمنده مزاحمت شدم_

  .افته؟.. نگران شدمدشمنت شرمنده.. فقط میشه بگی چه اتفاقی داره می_
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  .سرپا که نمیشه_

  .ت چوبی رفتیم و نشستیمبه سمت تخ

  .گارسون رو صدا زد و بعد از سفارش دادن چایی برگشت سمتم

  .تونی جلوش رو بگیریخواستم نگرانت کنم، ولی اتفاق مهمی قراره بیافته که فقط تو مینمی_

 خب چه اتفاقی؟ _

 : دستی به رونش کشید و گفت

  .ارگل یه چیزایی بودهسدونم که فهمیدی بین من و می_

 : ی لبم رو به دندون گرفتم و گفتمگوشه

  .!بله.. خب رفتارتون، مخصوصا رفتار سارگل گویای یه سری چیزا بود_

 : سری تکون داد و گفت

 فردا خواستگاری سارگله، درسته؟ _

 : متعجب گفتم

  .دونی؟شما از کجا می_

  .شاهرخ بهم گفت_

 : تکون دادم و گفتم "تفهیم"سری به معنی 

  .!کاری از دست من بر میاد؟خب چه _

 : لبش رو با زبون تر کرد و گفت

  .کنی؟کنم، کمکم می خوام این خواستگاری و کنسلمی_

 : چشمام از تعجب گرد شد
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 ! چــی؟_

  .با اومدن گارسون دهن باز مونده از تعجبم بسته شد

 : تا استکان بود جلومون گذاشت و گفت ٢گارسون سینی چای که شامل قوری و 

 ای الزم ندارید؟ چیز دیگه_

  .رفت "احترام"ی شهاب تشکری کرد و گارسون بعد از تکون دادن سرش به نشونه

 : شهاب مشغول چای ریختن شد و گفت

  .!کردم حرفم انقدر متعجبت کنهفکر نمی_

.. هیچ کردی!.. یعنی چی که خواستگاری سارگل و به هم بزنیم!باید فکر بیشتر از اینم می_

  .!ه هستی چی میگی آقا شهاب؟متوج

 : ها و گفتنگاه دوخت به طرح روی استکان

ومده ی دوستم دیدمش.. با سوگل و یه دختره دیگه اسال پیش برای اولین بار توی مغازه ٢_

اق پرو ز اتابودن مانتو بخرن.. همون اول سارگل یه مانتوی صورتیِ طرح دار برداشت.. وقتی 

های مامانی ساله ۴هم کشیده شد سمتش.. با اون رنگ مثل دختر بیرون اومد غیرارادی نگا

  .!شده بود

 : مها گرفت و دوخت به چشماخندید و نگاهش رو از استکان

ن شنیدی میگ ..دیدمکردم اون و میی فکر و ذکرم.. هر جا رو نگاه میاز اون روز شد همه_

  .!عشق در یک نگاه؟.. من تو همون نگاه اول عاشقش شدم

  .ی حرفش بودمگیج و متعجب منتظر ادامه

  .!زد با رفتارشون تو این مدت کامال متضاد بودحرفایی که می
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 : ادانگشتاش رو دور استکانش حلقه کرد و نفسش رو بیرون د

 واومدم  وفتم رباالخره بعد از کلی گشتن و کاراگاه بازی آدرس خونشون و پیدا کردم.. انقدر _

  ...دم به دقیقه جلوی راهش سبز شدم تا قبولم کرد

 : دیگه طاقت نیاوردم و متعجب بین حرفش گفتم

  .!اگه قبول کرد پس چرا االن شدین مثل کارد و پنیر؟_

 : اد و گفتنفسش رو آه مانند بیرون د

  .!هاشامان از روزگار نامرد و بازی_

 : دستی به ته ریشش کشید و ادامه داد

تر گذشت.. همه چیز خوب بود، هر روز عشقمون به هم بیشماه از رابطهَ  مون می ۶حدودا _

  ...شدمی

 : لبخند تلخی روی لباش نشست و ادامه داد

  .!شددیدم؛ روزمون شب نمینمیکارمون به جایی رسیده بود که اگه یه روز همو _

 : آه دوم عمیق تر از قبلی از گلوش خارج شد

صیبت ین متا اینکه مادربزرگم مریض شد.. یک ماه خون به دل همه َمون شد.. سارگلم تو ا_

؛ اونم چه دیدنی، من به معنای روز یه بار ۵-۴گرفتار شده بود.. دیدار هرروزمون رسیده بود 

  .دم و حال بدم روی سارگلم تاثیر میذاشتواقعی کلمه داغون بو

 : ای از چاییش رو نوشید و ادامه دادجرعه

روز دلتنگی رفته بودم پیشش.. هنوز نیم  ۴یه روز بعد از کلی مکافات و اینور اونور بعد از _

ساعت نگذشته بود که موبایلم زنگ خورد، از بیمارستان بود؛ جواب دادم و یه کلمه شنیدم 
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.. مادربزرگم مرده بود اونم فقط و فقط به علت بی حواسی مسؤلین "تی فوت شدنخانم سعاد"

  .!اون خراب شده

 : سکوت کرد و آروم گفتم

  .متاسف شدم.. خدا رحمتشون کنه_

  .خدا رفتگان توام بیامرزه_

  .ممنونم_

 : نفسش رو محکم بیرون داد و گفت

 ! ت گند زد به زندگی منبعد از مراسمات وصیت نامه رو باز کردن و اون وصی_

 : متعجب گفتم

  .!چرا؟_

 : سری تکون داد و گفت

نه من این وصلت  ..!تو اون وصیت نامه نوشته شده بود که من باید با دختر عموم ازدواج کنم_

خواستم نه دختر عموم؛ اون دختر آزادی بود، آزاد که چه عرض کنم بی و قبول داشتم و می

های کرد، هر دقیقه پارتی و مهمونیار دوست پسر عوض میماهی یک ب! بند و بار بود

کرد خودش و درگیر شوهر کنه و تعهد و به جون بخره!، جورواجور؛ اون وقت چطوری قبول می

شدم، حتی اگه عاشقم نبودم هیچ وقت منم که عاشق سارگل بودم؛ چطور راضی به ازدواج می

صه تا اینکه یه روز نشستیم و با هم حرفامون شدم!.. خالراضی به ازدواج با همچین دختری نمی

و زدیم، قرار شد بریم راست و حسینی با پدرامون صحبت کنیم که آقاجان ما به این وصلت 

 ! راضی نیستیم
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 : کنجکاوانه دست زیر چونه َم زدم و گفتم

 خب؟ _

 : به کنجکاویم خندید و گفت

معلوم  ود که دخترعموم دبه کرد..ساعت مونده ب ۱به جمالت.. خالصه روز موعود رسید، _

م یا گفت نیست چی بهش گفته بودن که کال نظرش عوض شده بود!.. منم قید همه چیز و زدم و

  .کسسارگل یا هیچ

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

  .!جالب شد_

  .!جالب ترم میشه_

 : برای بار چندم نفس عمیقی کشید و گفت

ن حرفم مدگیم و بر باد داد.. وقتی دید یدا کرد و تمام زندونم شیوا چطوری سارگل و پنمی_

 ونده بهته معوض نمیشه؛ رفت سراغ سارگل.. بهش گفته بود که ما با هم نامزد کردیم و یه هف

  .!عقد من به خاطر اون زدم زیر همه چیز

 : پوزخندی روی لبش نشست و ادامه داد

یا اون  بهم قد یه ارزنم اعتماد نداشتزد؛ اشقی میعدونم سارگلی که دم از عشق و نمی_

 ی زدشیوای هفت خط اونقدری مدرک و شاهد دروغی نشونش داد که قبول کرد و مهر نامرد

 من ارگلِرو پیشونیم!.. ولی هرجوری بود از اون روز به بعد هر کاری کردم سارگل دیگه س

  .!نشد

 : لبام رو با زبون تر کردم و گفتم
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  .شیوا چی شد؟_

دونستن من بمیرمم تن ی عموم جشن گرفتن.. ولی نمیازم گذشت و شیوا و خانوادهسارگل _

ا من کنن ام اضیمربه کاری که نخوام نمیدم!.. عموم، زنعموم، خوده شیوا انقدر رفتن و اومدن تا 

دادم و مینمرغم یه پا داشت، هنوزم داره.. من یه تار موی سارگلم و به صد تای مثل شیوا 

اج ودش ازدوای نداره با یکی از همون دوست پسرای بدتر از خوا هم وقتی دید فایدهنمیدم!.. شی

  .کرد و رفت خارج

 : ناراحت گفتم

  .!یعنی الکی الکی عشقتون از بین رفت؟_

کشه!.. به شعله وبارنه، از بین نرفته.. فقط شده آتیش زیر خاکستر.. نیاز به یه تلنگر داره که د_

  .کنی؟کمکم می

 : زدم و گفتم لبخدی

  .چرا که نه_

 : خندید که گفتم

  .!اما شما از کجا مطمئنی که سارگلم هنوز عاشقته؟_

  .!یه عاشق حرف نگاه معشوقش و میفهمه_

 : لبخندی زدم و گفتم

 !پس پیش به سوی خراب کردن مراسم امشب_

 .چشماش برق زد و لباش کش اومد

 .ای هم هستهای دیگهکنیم؟.. راهو من به این فکر کردم چرا مراسم و خراب 
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❊❊❊  

 : خاله دست پشت پلکاش گذاشت و نم چشماش رو با سر انگشت گرفت

 !هپس بگو چرا سارگلم انقدر پژمرده شد_

 : دست روی دستش گذاشتم و گفتم

خواد یخوای تا آخر عمرش این درد روی قلبش سنگینی نکنه بذار به اونی که مخاله اگه می_

 !برسه

 !اما آخه چطوری؟.. امشب خواستگاری سارگله_

 : پلکام رو با اطمینان روی هم گذاشتم و گفتم

  .شما فقط عمو شهیاد و راضی کن، بقیه َش با من_

 : خاله با تردید گفت

  .مطمئنی؟، دردسر نشه؟_

راب خنگران هیچ چیز نباش خاله جونم، شما فقط عمو رو راضی کن که یه وقت امشب رو _

  .!نکنه، نگران چیزای دیگه نباش

 : سری تکون داد و گفت

  .شهیاد با من-

 : لبخندی زدم و گفتم

  .!خوبه_

 : ارسالن رو گرفتمی گوشیم رو از کیفم بیرون کشیدم و شماره
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 جانم خواهری؟ _

 : لبخدی کنج لبم نشست

 سالم ارسالن.. خوبی؟ _

  .سالم عزیزدلم.. هِی نفسی میاد و میره_

  .کاش کاری از دستم برمیومدخبر داشتم از حال ناخوش این روزاش و ای

 کجایی؟ _

 : نفسش رو بیرون داد و گفت

 شرکت دیگه.. کجا رو دارم برم آخه؟ _

  .ابیاشم عوارض همون حال بدش بودبی اعص

 ی عمو شهیاد؟ میشه یه سر بیای خونه_

 نه _

ردن با کحبت قاطعش بد زد تو ذوقم.. هرچند انتظارش رو داشتم.. ارسالنی که حاضر به ص "نه"

  .!سوگل نیست؛ حاال بیاد خونه َش

 : ملتمس گفتم

  .ارسالن لطفا_

  .پانیذ تو منگنه نذارم_

  .به خاطر من_

 : فسش رو محکم برون داد و گفتن

 ! کنیدونی و مجبورم میدونی خاطرت عزیزه.. میمی_
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  .تماس رو قطع کرد و لبخند روی لبم نشست

  .!میومد.. به خاطر من میومد

  .!بود و دلیلش یه چیز دیگه "به خاطر من"شایدم اسمش 

  .بلند شدم و به سمت اتاق سوگل رفتم

  .ی آرومش رو شنیدم"بیا تو"ای به در زدم که صدای تقه

  .وارد شدم و نگاهش که به من افتاد از روی صندلی میز تحریرش بلند شد

  .به سمتم اومد و درآغوشم گرفت

 کی اومدی؟ _

  .نیم ساعتی میشه_

  .!پس چرا من متوجه نشدم؟_

 : نفسم رو آه مانند دادم بیرون و گفتم

 ! تونونم نیست؛ چه برسه به دور و اطرافتو و ارسالن که این روزا حواستون به خودت_

  .چشماش اشکی شد "ارسالن"با شنیدن اسم 

  .!چه به روز این دو تا اومده بود؟

 : با سر انگشت اشک روی گونه َ ش رو گرفتم و گفتم

  .داره میاد اینجا_

 : مبهوت سر بلند کرد و گفت

  .!کی؟_

  .!همونی که اسمشم اشک به چشمات مینشونه_
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 : چرخی دور خودش زد هل شده

 ! ارسالن..ارسالنم داره میاد اینجا؟_

  .کردپاک می خندید و رد اشک روی گونهَ ش رومی

  .میون خنده یهو ایستاد

 : به طرفم برگشت و گفت

 واسه خاطر من داره میاد دیگه نه؟ _

  .لب گزیدم و سر پایین انداختم

  .کردنگاه خیره َش روم سنگینی می

  .و روی تخت نشستعقب عقب رفت 

  .تمام ذوقش یه جا فروکش کرد

 : راه گرفتن های اشکش روی گونهَ شپوزخندی زد و باز قطره

  .معلومه که واسه دیدن من نمیاد.. من غرورش و، شخصیتش و نابود کردم_

  .دست روی صورتش گذاشت و هق هقش قلبم رو مچاله کرد

 : کنارش نشستم و دست دور شونهَ ش حلقه کردم

  .؟.. شاید کاری از دستم بر بیادخوای بهم بگی چی شدهنمی_

چه  کس کاری برنمیاد اِال خودم.. خودمم که ارسالن حتی حاضر نیست ببینتماز دست هیچ_

  .!برسه به حرفام گوش بده

 : آهی کشیدم و گفتم

  .!دونم شما دوتا عاشق همین؛ هر اتفاقی هم که بیافتهچی بگم واال.. فقط می_
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  .این حرفم دوباره گریه سر داد با

 : ای روی موهاش نشوندم و گفتمسه-بـ ـو

  .آروم باش عزیزدلم.. همه چیز درست میشه_

  .ی سوگل برداشتمبا صدای زنگ موبایلم دست از دور شونه

  .سوگل هم با همون نگاه گریون خیره شد به صفحه گوشیم

  .رسالنی خندون ارد نگاهش رو گرفتم و رسیدم به چهره

 : زدلبام رو روی هم فشردم و تماس رو وصل کردم و نگاهم به سوگل افتاد که لب می

  .بذارش رو اسپیکر_

  .دلش برای صدای ارسالنش تنگ شده بود

  .کرد در حق این دختری که بد دل و دینش رو باخته بودو ارسالن داشت بی انصافی می

 : پیچید اقات توی ارسالن صدای و اسپیکر گذاشتمش روی

لم دمن دم درم پانیذ.. بیا ببینم چه کار مهمی داری که مجبورم کردی به کاری که _

  .!خواستنمی

  ...ارسالن_

 : نذاشت حرفم رو بزنم و گفت

 ! فقط ازم نخواه بیام تو که این یکی دیگه هیچ جوره تو کتم نمیره_

و  ش نشسته بود محو شدبا این حرف ارسالن، سوگل لبخندی که از شنیدن صداش روی لب

  .اشکاش از هم سبقت گرفتن

 : نفسم رو بیرون دادم و مسلسل وار گفتم
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خوای چشمت به چشم سوگل بیافته.. ولی حتی اگه االنم نیای تو، بعدا دونم نمیارسالن می_

 وو یا من خوام و انجام بدی.. اعتراضم نداریم.. یا تو میای تباید با سوگل کاری که ازت می

  .ل میایم بیرون.. کدومش؟سوگ

  .صدای بوق توی گوشم پیچید و لبام کش اومد

  .!اده بوددهفته ندیدنش رو ترجیح  ٢میومد.. به خاطر من.. شایدم به خاطر دیدن سوگلی که 

  .بعد از چند دقیقه صدای اف اف باعث شد سوگل هل شده از جاش بلند شه

و پاک کنه.. اما سرخی بینی و ررد اشکاش کشید تا هاش میتند تند دستاش رو روی گونه

  .رفتچشماش از بین نمی

 : صورتم رو بین دستاش گرفت و چندبار پشت سر هم گونه َم رو بـ ـوسید و گفت

  .ازت ممنونم پانیذ_

  .!دلش تنگ بود و هالک یه لحظه دیدار یار

 : لبخندی زدم و گفتم

  .امیدوارم خیلی زود مشکلتون حل بشه_

وق ذ با که سوگل روی نگاهم و رسید م و احوال پرسی ارسالن و خاله به گوشصدای سال

  .!ختر واقعا عاشق بوددچرخید موند.. این ودش میخندید و دور خمی

 : دستش رو گرفتم و گفتم

  .افتی.. بیا بریم پیششبسه دختر االن پس می_

  .دستی به موهاش کشید و به سمت در رفت

  .خارج بشه چشماش رو بست و نفس عمیقی کشیدقبل از اینکه از اتاق 
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  .چشم باز کرد و دستش رو به سمتم گرفت

  .دستش رو گرفتم و سردی و لرزش دستش متعجبم کرد

  .انگار به عالوه ذوق و هیجان داشتن، ترسم داشت از دیدن ارسالن

  .از اتاق خارج شدیم و به سمت هال رفتیم

  .تی توی دستش بود از حرکت ایستادسوگل با دیدن ارسالن که لیوان شرب

  .با فشاری که به دستش آوردم به خودش اومد و همراهم قدم برداشت

  .ارسالن با شنیدن صدای پاهامون به عقب برگشت

  .نگاهش از روی من عبور کرد و روی سوگل موند

  .نگاه خیره َش باعث شد سوگل سر پایین بندازه

  .!؟نگرانی چشماش توهم بود یا واقعیت

  .!ورت سوگل چشماش رو نگران کرده بودی مونده روی صشاید اثر گریه

له شاید اون آتیش عشقی که ارسالن سعی در خاموش کردنش داشت هنوز به همون شدت شع

 !وره

  .باالخره نگاهش رو از روی سوگل برداشت و لیوان شربتش رو روی میز گذاشت

  .ی رو به روش نشستیمنفره ۳مبل  رو

 : لبام رو با زبون تر کردم و گفتم

  .ممنون که اومدی_

 : ای گفتسری تکون داد و با صدای گرفته

  .امیدوارم کارت اونقدری مهم باشه که ارزش اینجا اومدنم و داشته باشه_
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شد و میدست سوگل مشت شد و من مات موندم از لحن سرد ارسالنی که ادعای عاشقیش 

  .!ی مونده روی صورت سوگلکرد واسه رد گریهنگرانی خرج می

 ! مهمه.. اونقدری مهمه که ارزش اینجا اومدنت و داشته باشه_

  .ی توی کالمم رو نادیده گرفت و باقِی شربتش رو یه نفس سر کشیدطعنه

 : برگشتم سمت سوگل و گفتم

  .سارگل کی میاد خونه؟_

 : و گفتنگاهی به ساعت انداخت 

  .خواست واسه امشب لباس بخرهفکر نکنم حاال حاال ها بیاد.. تازه رفت، می_

 : سری تکون دادم و بعد از مکث کوتاهی گفتم

 ! خوام.. از جفتتون، باهمازتون کمک می_

 : ارسالن اخماش رو توی هم کشید و گفت

  .چه کمکی؟_

 : به جلو خم شدم و گفتم

  .گل و بپیچونیدخوام امشب خواستگار سارمی_

 ! چـــی؟_

  .صدای جیغ سوگل باعث شد خاله هل کرده از آشپزخونه بیاد بیرون

  .زنی دختر؟چی شده؟.. چرا جیغ می_

 : سری تکون دادم و گفتم

  .چیزی نیست خاله جان_
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  .خاله نگاهی به من و سوگل انداخت و دوباره به آشپزخونه برگشت

 : ارسالن مبهوت گفت

  .!چی میگی پانیذ؟هیچ میفهمی _

 : دستام رو توی هم قفل کردم و گفتم

ل اون سالِ قلبش ما ٢خواد، این خواستنشم مال یکی دو روز نیست؛ سارگل یکی دیگه رو می_

  .!شخص شده

 : سوگل با همون لحن شوکه گفت

 کی؟ _

  .شهاب_

 : ابروهای ارسالن از تعجب باال رفت

  .شهاب خودمون؟.. برادر شاهرخ؟_

  .آره_

 : سوگل با صدای آرومی گفت

  .!حاال دلیل اون رفتاراشون و میفهمم_

 : ارسالن به جلو خم شد و گیج گفت

  .!سال!.. اما آخه چطوری؟ ٢باورم نمیشه!.. _

 کنید سارگل و شهاب و به هم برسونیم یا نه؟ داستانش طوالنیه.. کمکم می_

به جاش اخِم میون ابروهاش رو  ارسالن لبخند تلخی که کنج لبش نشست رو مخفی کرد و

 : پررنگ تر کرد
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  ...اه بشمخواد با این خانوم همربا این که اصال دلم نمی_

 : نفسش رو بیرون داد و گفت

   .اما به خاطر تو و رسوندن دو تا عاشق به هم..هستم_

لبخندی روی لبم نشست و دست سوگل رو فشردم و زیر لب جوری که فقط خودش بشنوه 

 : گفتم

  .!میگه به خاطر من، اما تو باور نکن_

  .پوزخندش لبخندم رو جمع کرد

 : نگاهش کردم و گفتم

 تو چی سوگل؟.. هستی؟ _

 : آروم گفت

  .هستم_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .کنیدبرید ببینم چی کار می_

 : ارسالن دستاش رو روی زانوهاش گذاشت و بلند شد با صدای بلندی گفت

 اری؟ خاله جان کاری ند_

 : خاله از آشپزخونه بیرون اومد و گفت

  .کجا عزیزم؟.. بشین_

  .یشممشاءاهلل یه وقت دیگه مزاحم ممنونم خاله ان_

 : خاله لبخندی زد و گفت
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  .مراحمی گل پسر_

 رفت گفتتکون داد و در حالی که به سمت در می "احترام"ی ارسالن با لبخند سری به نشونه

: 

  .دم در منتظرم_

  .طبش سوگل بود و لحن سردش اشک به چشمای سوگل نشوندمخا

  .و من دیدم حسرت توی چشمای سوگل و که میخ بود روی لبخند ارسالن به خاله

من  خاله متعجب از رفتار ارسالن و سوگل که با سرعت به سمت اتاقش رفت؛ نگاهش روی

  .چرخید

  .وگل رفتماال انداختم و به سمت اتاق سای به معنی ندونستن بشونه

  .وارد شدم و دیدمش که داشت شالش رو روی سرش مرتب می کرد

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 چرا انقدر با عجله و سریع آماده شدی؟ _

  .دقیقه دیگه نیای میرم ۵ندیدی چطوری گفت دم در منتظرم!.. یعنی اگه تا _

 : خندیدم و گفتم

  .!دیگه خیلی رو رفتاراش حساس شدیا_

 : بغضی که صداش رو خش دار کرده بود گفت با

  .!عاشق که باشی کوچیک ترین رفتارش هم واست مهم میشه_

  .!چیز عجیبی بود "عشق"

  .!بی رحم ترین درد شیرین دنیا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

353 
 

 : لبخندی زدم و گفتم

  .!من شرایطش و برات جور کردم.. دیگه بقیهَ ش با خودته.. این گوی و این میدان_

 : سید و گفتگونه َم رو بـ ـو

  .ممنونتم.. تا ابد_

 : دست روی شونهَ ش گذاشتم و گفتم

  .موفق باشی_

   

❊❊❊  

  .صدای اف اف بلند شد

 : بلند شدم و با صدای بلندی گفتم

  .کنمخاله من باز می_

 : ی خاله رو شنیدم و به سمت اف اف رفتم"باشه"

 کیه؟ _

  .گفتن سارگل در و باز کردم "منم"با 

  .دشبعد از چند دقیقه در ورودی باز شد و سارگل با چندتا پالستیک توی دستش وارد 

  .بلند باالیی کرد "سالم"ال حها رو روی میز گذاشت و در همون پالستیک

 : دی زدم و جوابش رو دادملبخن

  .سالم، خسته نباشی_

 : روی مبل ولو شد و با صدای خسته ای گفت
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  .!به معنای واقعی کلمه مردم.. مگه لباس پیدا میشه؟_

 : خندیدم و گفتم

 ! خشگل کردن همین دردسرها رو هم داره دیگه_

  .رفتمخوشگل کردن کجا بود بابا.. لباس خوب نداشتم؛ وگرنه عمرا می_

 حاال چی خریدی؟ _

  .ال تو تنم چطورهپوشمش ببینی اصبذار خستگیم در بره، میرم می_

 : رفتم گفتمسری تکون دادم و درحالی که به سمت اتاف سوگل می

  .من االن میام_

  .در اتاق و بستم و موبایلم رو از توی جیبم درآوردم

 : ی ارسالن و گرفتمشماره

 جانم؟ _

 .. چیکار کردین شما؟ ارسالن، سارگل اومد_

  .حل شد، داریم میایم_

 : خندیدم و گفتم

  .دمتون گرم_

  .خندید و تماس رو قطع کرد

  .ی شهاب رو گرفتمبالفاصله شماره

 بله؟ _

  .سالم آقا شهاب_
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 سالم پانیذ جان.. اتفاقی افتاده زنگ زدی؟ _

 : با صدای مثال ناراحتی گفتم

  .متاسفم_

 : صداش پر از نگرانی شد

 نشد؟ _

 : لبم رو گاز گرفتم تا صدای خنده َم بلند نشه

  .!ساعت وقت دارین آماده بشین و با گل و شیرینی خدمت برسین ٢_

  .چند ثانیه حتی صدای نفساش هم نیومد

 : با فکر اینکه قطع شده گفتم

 الو..آقا شهاب هستی؟ _

 : صدای مبهوتش توی گوشی پیچید

  .!یه بار دیگه بگو؟_

 : دیدم و گفتمبلند خن

  .!امشب شما باید به عنوان خاستگار سارگل تشریف میارین_

 : ی بلندش توی گوشی پیچیدصدای قهقه

  .وای پانیذ باورم نمیشه.. ممنونم ممنونم ممنونم خـــیـــــلـــی ممنونم_

 : با خنده گفتم

  .امیدوارم امشب بتونی بله رو از عروس خانوم بگیری_

 : زد گفتخنده توش موج میبا همون صدایی که 
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زش گیرم.. اصال مگه عروس خانوم جرئت داره به من بله نده.. شده به زور بله رو اگیرم میمی_

  .!گیرممی

  .دو ساعت وقت دارین برای حاضر شدنا_

  .اونجاییم ۸سر ساعت _

  .منتظرتونیم_

  .بازم ممنونم_

  .چید لبخندم پررنگ تر شدی گفتم و صدای بوق که توی گوشم پی"کنمخواهش می"

  .موبایل رو توی جیبم فرستادم و از اتاق خارج شدم

 : با دیدن سارگل که کت شیری رنگی توی دستش بود، گفتم

 خاله کو؟ _

  .کنندونم صحبت میای که نمیبا بابام تو اتاق دارن در مورد یه مسئله_

 : روی مبل نشستم و گفتم

 عمو شهیاد اومد؟ _

  .اوهوم_

 : ند شد و گفتبل

  .االن میام_

  .های رومیزیتکون دادم و نگاه دادم به طرح "باشه"سری به معنی 

  .با یادآوری صدای خندون شهاب ناخداگاه لبخند روی لبم نشست

 ! ساله ذوق کرده بود ۱۸های مثل پسر بچه
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  .رسهسال جدایی و دوری داره به یارش می ٢خب البته حقم داره.. بعد از 

دنِ.. د بوا یه کاری کن امشب همه چیز خوب پیش بره.. این دوتا حقشون در کنار هم شاخدای

  .!نذار بازم غم جدایی روی قلبشون سنگینی کنه

  .با صدای سارگل نگاه از رومیزی گرفتم و برگشتم سمتش

 : با دیدنش توی اون کت و دامن شیری رنگِ کیپ تنش با تحسین گفتم

  .محشر شدی_

 : گفتچرخی زد و 

 واقعا خوبه؟ _

  .عالیه_

 : لبخندی زد و گفت

  .مرسی.. برم بقیه کارامم بکنم چیزی نمونده تا بیان_

 خوای؟ کمک نمی_

 : الخندی زد و گفت

  .زنمفعال نه، اگه خواستم صدات می_

  .باشه_

  .هنوز سارگل قدم از قدم برنداشته بود که صدای زنگ بلند شدم

 اف اف رفت  راهش رو کج کرد و به سمت

 کیه؟ _

_.....  
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  .بیا تو_

 : گوشی اف اف رو سرجاش گذاشت و گفت

  .سوگله_

  .ای هالسری تکون دادم و برگشتم سمت در شیشه

 : سوگل کفشاش رو درآورد و وارد شد

  .سالم_

  .سالم.. خوش اومدی_

 : گفت رفت با همون لحن بی حال و گرفتهسری تکون داد و درحالی که به سمت اتاقش می

  .ممنون_

  .دادحال و احوالش نوید خبرای خوب نمی

  .!انگار کشتیش بدجور به گل نشسته بود

  .متعجب بلند شدم و پشت سرش وارد اتاق شدم

  .کیفش رو روی تخت پرت کرد و شالش رو از سرش برداشت

  .با همون مانتوی توی تنش ولو شد روی تخت

 : تکیه دادم به دیوار و گفتم

  .؟.. این چه حالیه؟چی شد_

  .حل شد دیگه_

  .!اون و که ارسالن پشت تلفن گفت.. خودت و ارسالن و میگم_

 : پوزخندی زد و گفت
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  .دخواد؛ امروز خیلی واضح بهم فهموندیگه من و ارسالنی وجود نداره.. اون من و نمی_

  .!کنمبا تمسخر خندیدم و دستام رو به هم کوبیدم؛ مثال دارم تشویقش می

زجر کشیدی و  هفته این همه ٢آفرین.. نه واقعا آفرین.. این بود عشقی که به خاطرش تو این _

تی یه چشمت اشک بود و یه چشمت خون؟!.. به همین راحتی عقب کشیدی؟.. به همین راح

 ! ازش دست کشیدی؟.. آفرین

 : پرخاشگرانه بلند شد و رو به روم ایستاد و گفت

تونم برم به زور وادارش کنم خوادم چیکار کنم؟.. نمیی اون نمیمن ازش دست نکشیدم.. وقت_

  ...عاشقم باشه که

 : پریدم وسط حرفش و گفتم

بکنی  تونی هرکاریاوال اون عاشقت هست، فقط ازت دلخوره.. دوما اگه واقعا عاشق باشی می_

  .!برای به دست آوردنش

 : دستاش رو روی صورتش گذاشت و با بغض نالید

خواست بهم بفهمونه که دیگه نه تو قلبش جایی خوادم؛ امروز با هر رفتارش مینمی نمیشه،_

  .!دارم نه تو زندگیش

  .شونه َش رو گرفتم و به سمت خودم کشیدمش و دستام رو دورش حلقه کردم

  .ودمبمیفهمیدش.. شاید هنوز عشق رو تجربه نکرده بودم؛ ولی کلی عاشق دوروبرم دیده 

  .وجود نداره؛ تو بخواه، میشه "نمیشه"تو عشق _

ای روی موهاش زدم و در حالی که به سمت در سه-با شنیدن اسمم از زبون سارگل، بـ ـو

 : رفتم گفتممی
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  .مدنشونه اوبمن میرم ببینم عروس خانوم چیکارم داره.. توام زودتر حاضر شو؛ چیزی نمونده _

  .اد و از اتاق بیرون اومدمسری تکون د

  .وارد شدم "بیا تو"از شنیدن  ای به در اتاق سارگل زدم و بعدتقه

  .جانم؟_

  .کنم مساوی در نمیادمیشه برام خط چشم بکشی، هرکاری می_

 : به سمتش رفتم و مداد رو از دستش گرفتم

  .چشمات و ببند_

 : باشه و گفتمچشماش رو بست.. خم شدم روی صورتش تا تسلطم بیشتر 

 کلفت بکشم یا باریک؟ _

  .متوسط؛ نه خیلی کلفت، نه خیلی باریک_

 : کشیدم گفتمسری تکون دادم و در حالی که براش خط چشم می

  .!زیاد خوشگل نکن.. یهو دیدی آقا داماد پس افتادا_

 : پوزخندی زد و گفت

ه برومم کو ا یده!، عاشق چشماون که تا حاال جز دو بار، تازه یه بارشم عکس بوده؛ من و ند_

  .!افتهنیست؛ پس مطمئن باش با یه خط چشم پس نمی

 لبخندی کنج لبم نشست که چون چشماش بسته بود ندید 

 : با شیطنت گفتم

  "ازی نشهه، بتا سه نش"از کجا معلوم عاشق چشم و ابروت نیست؟.. تازه از قدیم و ندیم گفتن _

 : ک گفتپلکاش رو از هم فاصله داد و با ش
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  .!مشکوک می زنیا_

 : لبخندم رو قورت دادم و گفتم

  .!وا!.. اگه دوست نداشت که خواستگاریت نمیومد!.. کجای حرفم شک برانگیزه؟_

 : دوباره پلکاش روی هم نشست و گفت

کنن.. چه برسه به خواستگاری که نه به باره و ها بدون عشق و دوست داشتن ازدواج میخیلی_

 ! نه به داره

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

  .!حاال از کجا معلوم، شاید آقا دامادمون عاشق این عروس خانوم خشگل بود_

  .!آقا دامادم عاشق عروس خانوم باشه، عروس خانوم عاشقش نیست_

  .دقیقه بعدش خبر نداره ۱هیچی معلوم نیست.. به قول یه نفری، آدم از _

 : آهی کشید و گفت

  .!وقته معلومه ساعت نداره.. این مربوط به دله که اونم حالش خیلی ۱دقیقه و  ۱این کاری به _

  .!دید، عجیب دیدنی بودای که شهاب رو تو کت و شلوار و با گل و شیرینی میقیافهَ ش لحظه

  .!تونستم اون لحظه ببینمش..حیفحیف نمی

 : مداد رو روی میز توالت گذاشتم و گفتم

 ه؟ تموم شد.. ببین خوب_

 : سرش رو به آینه نزدیک کرد و نگاه دقیقی به چشماش انداخت و گفت

  .عالیه.. مرسی گلی_

  .خوای تو بستن موهات کمکت کنم؟ای نداری؟.. نمیکنم.. کار دیگهخواهش می_
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  .م؛ زیاد کاری ندارهخوام ساده ببندنه عزیزم.. موهام و که می_

 : م و گفتمرفتم چشمکی زددر حالی که به سمت در می

امادمون دافته؛ ولی دیگه نه انقدر ساده، یه جوری بیا که دل گفتم خوشگل نکن داماد پس می_

  .!بلرزه

 : و زیر لب زمزمه کردم

  .!هرچند خیلی وقته لرزیده_

  .از اتاق خارج شدم و عمو رو دیدم که با لباس رسمی روی مبل نشسته

 : به سمتش رفتم و با لبخند گفتم

 عموجون خودم، احوال شریف؟  سالم بر_

  .عمو با شنیدن صدام به سمتم برگشت

  .سالم جیگر عمویی.. از اینورا!، راه گم کردی!.. سایه َت سنگین شده_

 : ای به گونهَ ش زدم و گفتمسه-بـ ـو

ی خیل کم سعادت شدم عموجونم؛ شما به بزرگواری خودت ببخش، به خدا این چند وقت سرم_

 اه و اینور و اونور و... بازم شرمندهَ م شلوغ بود؛ دانشگ

 : موهام نشست و گفت سهَ ش روی-بـ ـو

  .یشهمدشمنت شرمنده؛ ولی بین این درگیریات یه وقتی هم واسه ما بذار، دلمون تنگت _

  .نیدنم کچشم عموجون.. اصال من پانیذ نیستم اگه انقدر اینجا تلپ نشم که خودتون بیرو_

 : خندید و گفت

  .چشم من جا داری عزیز عمویی تو رو_
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 : لبخندی زدم و با تمام محبتم نگاهش کردم

  .!شما هم تاج سر منی_

 : با صدای خاله چشم از عمو گرفتم و به عقب برگشتم

  .پانیذ خاله بیا_

 : پشت سرش وارد اتاق شدم و گفتم

 جونم؟ _

  .با شهیاد حرف زدم_

 خب؟ _

  .قبول کرد_

 : با خوشحالی گفتم

  .شاءاهللامشب همه چیز به خوبی و خوشی پیش میره انپس _

 : دستی به روسریش کشید و گفت

  .شاءاهللان_

  .با هم از اتاق خارج شدیم و خاله به سمت اتاق سارگل رفت

  .دمای به در اتاق سوگل زدم و وارد شمنم تقه

 : شت و گفتنداخت به سمتم برگسوگل که داشت گوشواره َش رو می

 دم؟ چطور ش_

  .دنگاه دادم به کت و شلوار شکالتیِ دخترونهَ ش که خیلی قشنگ روی تنش نشسته بو

 : سوتی زدم و گفتم
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  .!معرکه شدی دختر.. امشب با سارگل اشتباه نگیرنت؟_

 : خندید و گفت

  .نترس.. در اون حدم خوب نشدم_

  .تواضعت از پهنا تو حلقش_

 کی؟ _

 .ارسالن دیگه_

  .تکون داد و به سمت تختش رفت "تاسف"ی با خنده سری به نشونه

  .شال هم رنگ لباسش رو برداشت و رو به روی آینه ایستاد

 : کرد گفتدر حالی که شال رو روی سرش مرتب می

شیدی؟، ت پو.. چی زیر مانتوتوام بیا یکم آرایشت و تجدید کن؛ برای شب یه خورده بی روحی_

  .اگه خوب نیست بگو تا لباس بهت بدم

 : نگاه از گل کرمی رنگ روی شالش گرفتم و گفتم

  .م میرمبعدم من دار خوره نی قلیون؟..لباس تو آخه به من می_

 کــجــا؟ _

  .این یه مراسم خانوادگیه؛ زشته منم باشم_

 : به سمتم اومد و دست روی بازوم گذاشت و گفت

  .!خب توام جزوی از خانواده َمون حساب میشی_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .این نهایت لطف شما به من و نشون میده.. اما بازم برم بهتره_
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  .فهمید شاید معذب باشم و دیگه اصرار نکرد

 : با لبخند سری تکون داد و گفت

  .باشه..هرجور راحتی_

  .لبخندی زدم و از اتاق خارج شدم

  .رفتم رو دور تا دور گردوندم و وقتی خاله و عمو رو ندیدم به سمت اتاق سارگلنگاهم 

  .در زدم که خاله در و باز کرد

 مزاحم نیستم؟ _

  .بیا تو عزیزم_

  .وارد شدم و سارگل و دیدم که تو بـ ـغل عمو نشسته و چشماش کمی قرمز شده بود

 : تملبخندم پررنگ تر شد از احساس بین پدر و دختر و گف

  .مونمخاله جون من دارم میرم.. اگه کمک الزم داری و کاری از دستم برمیاد بگو؛ می_

 : به جای خاله، عمو گفت

  .عمرا بذارم بری_

  .!ارف نداریم کهموندم.. باهم تععموجون معذبم بخدا؛ وگرنه می_

 : خاله با ناراحتی گفت

 ! کجا میری عزیزم.. بمون دیگه.. ناراحت میشما_

 : همون لبخند کنج لبم گفتم با

  .خاله جون مراسم امشب بین دو خانوادهَ س؛ زشته من باشم_

 : ایندفعه سارگل گفت
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  .خواد باشیاما من دلم می_

  .قول میدم عروسیت بترکونم_

 : با نارضایتی و شرمی که به خاطر حضور عمو بود گفت

و قول  یزی نکنرامه یست بیافته یا نه، برنفعال نه به باره نه به دار.. برای اتفاقی که معلوم ن_

  .!نده

 : چشمکی زدم و گفتم

  .من مطمئنم هم به داره هم بار_

 : عمو دستی روی موهای سارگل کشید و بلند شد

  .!متری نمیشه که ۶کس حریف این زبون هیچ_

 : خندیدم و گفتم

  .میگن به بابام رفتم؛ واسه همین سر و زبون دارم_

 : داد و گفت عمو سری تکون

  .ی خودش بار آوردهامان از اون پارسا که دخترشم لنگه_

 : ابرویی باال انداختم و با شیطنت گفتم

  .مگه بده؟_

 : با خنده گفت

 خواد تو رو بگیره، هنوز نگفته باال چشمت ابروئهنه.. فقط بدبخت اون پسری که می_

  .!شوریش میذاریش رو بند خشک بشهمی

 : گفتمبلند خندیدم و 
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  .من برم تا عمو همه خصوصیات قشنگم و کشف نکرده_

  .کنن و ازم ناراحت نمیشندونستم درکم میمی

  .از اتاق به همراه خاله و عمو و سارگل خارج شدیم

 : کردم گفتمبه سمت مبل رفتم و مانتوم رو پوشیدم و درحالی که شالم رو سر می

ادا دا بمه چیز به خوبی و خوشی پیش بره و باببخشید مزاحمتون شدم.. امیدوارم امشب ه_

  .مبارک بادا

 : عمو با اخم گفت

  .افتهیشاءاهلل هرچی صالحِ اتفاق متو همشه مراحمی، دیگه نبینم همچین حرفی بزنیا.. ان_

 ه بیرونخون از "تا دم در باهات میام"با همه َشون خداحافظی کردم و به همراه سوگل که گفت 

  .اومدم

 : ـ ـوش گرفتمش و کنار گوشش گفتمغ-در آ

  .ناراحت نباش.. همه چیز درست میشه_

 : آهی کشید و گفت

  .امیدوارم_

  .با سوگل هم خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم

  .گل برای بار دوم قلب شهاب رو نشکنه و باورش کنهکاش امشب سارای

  .!مردانه آتیش عشقشون تا ابد زیر خاکستر بمونهحقشون نیست سر یه بازی ناجوان

   

❊❊❊  
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  .با صدای زنگ موبایلم چشم از مانیتور گرفتم

  .به سمت عسلی کنار تختم رفتم و گوشیم رو برداشتم

  .ر باال رفتی شاهرخ ابروهام بی اختیابا دیدن شماره

 : دست روی قلب ضربان گرفته َم گذاشتم و تماس رو وصل کردم

  سالم_

 سالم خانوم زیبا.. احواالت؟ _

 خوبم، شما خوبی؟ _

  .االن بهترم_

  .!ی لبم رو به دندون گرفتم و چرا معنی این حرف عجیب به مذاقم خوش اومد؟گوشه

 زنی؟ حرف نمی_

 : لبم رو از حصار دندونام رها کردم و آروم گفتم

 چی بگم؟ _

  .خوام صدات و بشنوممهم نیست؛ فقط می_

  .هام رو حس کردمنهَ م حبس شد و داغ شدن گونهنفس تو سی

 برای چی؟ _

  .خواد تا ابد صدات تو گوشم باشهدونم دلم مییدونم.. فقط منمی_

  .هروی تخت نشستم و لبم رو زیر دندون کشیدم تا لبخندم حتی جلوی خودم رسوام نکن

  .کردم؟اما با این قلبی که ضربانش عجیب باال رفته بود چه می

 کردم؟ های گل انداختم چه میگونه با
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 : سکوتم رو که دید نفس عمیقی کشید و گفت

 کنی؟ خوام شام دعوتت کنم.. قبول میامشب می_

 : هول شده گفتم

  ...اما بابام_

 کنی؟ درجریانه.. حاال قبول می_

 : آب دهنم رو قورت دادم و متعجب از درجریان بودن بابا گفتم

 ام هم خبر داره چیه؟ دلیل این دعوت که باب_

  .تو فرض کن دلیلش، دلیل همون دعوت قهوه َست_

  .!چرا این پسر قصد داشت با روح و روان من بازی کنه؟

  .میام دنبالت ۹ساعت _

  ...آخه_

  .بینمت خانوم زیباآخه نداره دیگه.. می_

های عمو شهیاد گفتن "عمویی"نشست.. نه مثل ه دل میهای این پسر بد بگفتن "خانوم زیبا"

یومد منشست؛ انگار صاف ها!.. یه جور دیگه، یه جور خاص.. اصال یه جور ناجوری به دل می

  .!نشست وسط قلبتمی

  .صدای بوق آزاد که توی گوشم پیچید به خودم اومدم و گوشی رو روی عسلی گذاشتم

  .بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم

  .ردمه چهرهَ م نگاه کی مستطیلی شکل دستشویی بجلوی آینه
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ود؛ بهای گل انداخته، لبخندی که بی اراده روی لبام جا خوش کرده چشمای چراغونی، گونه

  .!ده ترسناک داشتی اینا نشون از یه حس خوشاینهمه

  .چشم از آینه گرفتم و شیر آب سرد رو باز کردم و دستم رو زیرش گرفتم

  .های سرخ شده َمگونه دست خیسم رو روی گردنم گذاشتم و بعد روی

  .!کردشاید آب سرد کمی التهاب درونم رو کم می

  .از دستشویی خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم

  .زدمامان پای گاز ایستاده بود و داشت چیزی رو هم می

 : روی صندلِی چوبِی میز نشستم و گفتم

  .خوایمامان کمک نمی_

لبش بلندی گفت و دست روی ق "هین"شنیدن صدام  مامان که متوجه اومدنم نشده بود با

 : گذاشت

  .سکتهَ م دادی دختر.. یه اِهنی یه اوهونی یه چیزی.. زهرم ترکید_

 : خندیدم و گفتم

  .خوای یا نهببخشید.. اومدم ببینم کمک می_

 رشونبه طرف یخچال رفت و چندتا خیار و گوجه و پیاز توی سینی گذاشت و یه ظرفم کنا

  .به سمتم اومد گذاشت و

 : یهو ایستاد و گفت

  .!شهخوای بری بیرون؟.. بشینی پای ساالد درست کردن که یهو دیرت میراستی مگه تو نمی_

 : سینی رو از دستش گرفتم و گفتم
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 دونی؟ یه ساالد درست کردن انقدر وقت گیر نسیتی.. درضمن شما از کجا می_

 : چپ چپ نگاهم کرد و گفت

  .!گیره؛ انتظار داری من نفهمم؟زنه به بابات اجازه َت و میگ میوقتی ارسالن زن_

ند بار چکه جز  ریبهغاوپس.. پس ارسالن اجازه گرفته از بابا!.. گفتم بابا اجازه نمیده با یه پسر 

  .!مالقات و یه سفر چند روزه هیچ صنمی باهم نداریم؛ شام برم بیرون

 ن هست؛ پس قطعاارسالنم هست، وقتی هم ارسالگیریم که و از این حرف مامان نتیجه می

  .!ای هم هستناشخاص دیگه

 : لبم رو تر کردم و با تردید گفتم

 خوایم بریم شام؟ ارسالن گفته با کی می_

 : مامان درهمون حال که مشغول هم زدن محتویات توی قابلمه بود گفت

  .گفته با شاهرخ و شهاب و سارگل و سوگل میرید_

  .!مونده بود شاخ در بیارماز تعجب کم 

ین خواد دلتنگی واسه چشمام رو بر طرف کنه؛ که میگه دلیل امیون این جمعیت شاهرخ می

نم خواسته مثل همیشه با روح و رواشام هم دلیل همون دعوت قهوه َست!.. شایدم فقط می

  .!بازی کنه

  .!ولی قطعا دلیلی داره این شام یهویی

  .نکه ارسالن باهامه اجازه دادهبابا هم حتما به خاطر ای

  .آخرین پیاز رو هم خورد کردم به سمت ظرفشویی رفتم

 : شستم با غرغر گفتمهمونطور که چشمام رو با آب می
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الد ا یه ساتیاد ممامان انقدر این پیازا رو تند نخری هم مشکلی پیش نمیاد.. بخدا پدر آدم در _

 ! درست کنه

 : خندید و گفت

  .!شو، انقدرم غر نزن؛ حاال یه ساالد درست کردیا بیا برو حاضر_

 : نفسم رو محکم بیرون دادم و گفتم

  .!نکخاب مگه من گفتم چرا ساالد درست کردم؟.. میگم یه کم پیازا رو مهربانانه تر انت_

  .باشه.. حاال برو حاضر شو دیرت میشه_

  .سری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم

ووه را.. اوی آراویوسکی رو به روی تختم تا ببینم چه قدر وقت دارم واسهنگاه دادم به ساعت عر

 !ساعت وقت داشتم، مامان هی میگه دیرت میشه ۱هنوز 

  .میز چیده شده بود های رنگارنگم که رویچشمم خورد به الک

  .زدبینشون الک قرمزم بدجوری چشمک می

  .شتمبا خیال آسوده از داشتن وقت کافی، روی صندلی میزم نشستم و الک قرمز رو بردا

  .خواست کمی الک قرمز به همراه رژ همرنگش واسه خودم تجویز کنمامروز دلم می

  .ی رنگارنگمخواست بشم همون پانیذ شیطون و برگردم به دنیای دخترونهدلم می

ده توی زهای پر ی دلیل بود.. اصال هم ربطی به شاهرخ و شاپرکو این دل خواستنم هم کامال ب

  .!قلبم نداشت

های شد سراغ الکبرس الک رو روی ناخنم کشیدم و به این فکر کردم که چند وقت می

  .دوست داشتنیم نیومده بودم؟
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ای هایی که رنگ قرمزشون عجیب به دستالک زدنم که تموم شد با لذت چشم دوختم به ناخن

  .یدم میومدسف

  .لبخندی زدم و بلند شدم

  .نگاهم دور تا دور اتاقم چرخید و روی گوشیم ثابت موند

 ! کردم؟شد اگه یه آهنگ قردار هم به این تجویزات دخترونه اضافه میچی می

  .ردملی کلبخندم وسعت گرفت و گوشیم رو برداشتم و بعد از کمی گشتن آهنگ مورد نظر رو پ

  .دادم به سمت کمدم رفتمخوندم و خودم رو تکون مینگ میدرحالی که با آه

ود قت بدرش رو که باز کردم اولین چیزی که به چشمم خورد مانتوی قرمزی بود که خیلی و

  .نپوشیده بودمش

  .!مثل این که امروز هـ ـوس چیزای قدیمی و در عین حال تازه رو کرده بودم

  .زقرم نگی هم به همراهش و در آخر کیف و کفشمانتو رو برداشتم و شال و شلوار مشکی ر

  .!اصال مگه میشه دختر باشی و ست کردن لباسات جزو واجباتت نباشه؟

  .لباسای انتخابی رو تن زدم و جلوی آینه رفتم

  .موهام رو با کش محکم باالی سرم بستم و جلوشون رو هم کج توی صورتم ریختم

  .!تجویز دوم بعد از الک، رژ همرنگش بود

  .از بین رژام، رژ قرمز ماتی رو انتخاب کردم و چند بار روی لبام کشیدم

  .و برای تکمیل کردن آرایشم هم یه خط چشم باریک
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ش خواست آرایشم اونقدری جیغ باشه که تو چشم بزنه.. یه شام ساده همین آرایدلم نمی

کرد جه میرایشم جلب توبرابر آ ۱۰دخترونه هم براش کافی بود؛ البته اگه از لباسایی که 

  .!های یهوییشدختر بود و دل خواستن گرفتیم!؛ ولی خبفاکتور می

  .ه باشهداشتجلوی آینه قدی ایستادم تا برای آخرین بار تیپم رو چک کنم که یه وقت مشکلی ن

  .سال و اندی خیلی به دلم نشسته بود ۱تیپ جدیدم بعد از 

  .دوباره شده بودم همون پانیذ قبل

ی دوست ا همون چشمای ستاره بارون، با همون لبای خندون، با همون دنیای دخترونهب

  .داشتنی

  .صدای زنگ موبایلم باعث شد چشم از آینه بگیرم و به سمتش برم

  .روی صفحه لبخندم رو تقویت کرد "شاهرخ"اسم 

 : تماس رو وصل کردم و صداش توی گوشم پیچید

  .ر بدید در رکابتون باشیممن دم درم خانوم زیبا.. افتخا_

 : خندیدم و گفتم

  .باید فکر کنم_

  .کنمشما تشریف بیار؛ منم تو فکر کردن کمکت می_

 ! اگه تشریف بیارم که دیگه نیاز به فکر کردن نیست_

  .کنمخب بهتر، من یه دل سیر بدون فکر کردن به هیچ چیز نگاهت می_

  .!نفسم حبس شد و قلبم ماال مال از خوشی

 : لبم رو به دندون گرفتم و گفتم
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  .االن میام_

  .گوشیم رو توی کیفم انداختم و از اتاق خارج شدم

 : بابا با دیدنم لبخندی روی لبش نشست و گفت

  .!ی شیطون باباییمثل اینکه پانیذ خانوم تصمیم گرفته بشه همون دردونه_

 : ای روی گونهَ ش نشوندم و گفتمهس-بـ ـو

  .امی شیطون بابایینهمن همیشه دردو_

 : های شیرینشهَ ش روی موهام نشست و دلم رفت برای محبتس-بـ ـو

  .ی منمواظب خودش باش دردونه_

  .ی گفتم و بعد از خداحافظی با مامان از خونه زدم بیرون"چشم"

  .ماشین شاهرخ درست رو به روی خونه پارک شده بود

 : سوار شدم و گفتم

 سالم _

  ...زیـسالم خانوم _

  .نگاهش که روم نشست حرفش نصفه و نیمه موند

 : سر تا پام رو رصد کرد و لب زد

 قصد جون کردی دختر؟ _

  .هام گلگون شدناحساس کردم خون با سرعت زیر پوستم دوید و گونه

  .با شرمی که ناخوداگاه تو وجودم رخنه کرده بود، لب گزیدم و سر پایین انداختم

  .نفسش رو بیرون دادچیزی زیر لب گفت و 
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  .کالفه دستی به صورتش کشید و ماشین رو راه انداخت

  .دستش به سمت پخش رفت و بعد از رد کردن چندتا ترک، آهنگ موردنظرش رو پلی کرد

 تو دریایی و من همه َش فکر آب 

 همه چی به جز تو سرابه سراب 

 سر راه دریا نشونی بذار 

 واسه این دل تنگ خونه خراب 

 از خواهش و التماس چشمام پر 

 خوام و از تو بخوام خوام هرچی میمی

 دلم مثل هر سال حاضر شده 

 خوام با همین دل سراغت بیام می

 صدای تو از جنس آرامشه 

 نذار حس آرامشم گم بشه 

 صدام کن تا قفل دلم باز شه 

 صدام کن بذار عشق آغاز شه 

 صدای تو از جنس آرامشه 

 بشه  نذار حس آرامشم گم

 صدام کن تا قفل دلم باز شه 

 صدام کن بذار عشق آغاز شه 

 بازم نقل لیلی و مجنون شده 
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 ها عشق آسون شده تو این لحظه

 قراره بازم مهربونی کنیم 

 همه جا پر از عطر بارون شده 

 دونم این قصه اسمش چیه نمی

 ولی عاشقی درد شیرینیه 

 به جز تو دلم از همه دل برید 

 جز تو امیدم کیه؟ خدایا به 

 صدای تو از جنس آرامشه 

 نذار حس آرامشم گم بشه 

 صدام کن تا قفل دلم باز شه 

  .صدام کن بذار عشق آغاز شه

  .!این آهنگ خیلی معنیا داشت

  .!شد تو توهمات دخترونهَ م این آهنگ رو حرف دل شاهرخ حساب کنم؟چی می

  .شیدمو پر کرده بود با لذت به مشام کلبخندی روی لبم نشست و عطرش که فضای ماشین ر

  .جلوی رستورانی نگه داشت

  .خواستم پیاده بشم که دستم رو گرفت

  .های براقشمتعجب برگشتم سمتش و نگاه دادم به عسلی

  .دستم رو به لباش نزدیک کرد و مهر زد و داغی لباش تا قلبم نفوذ کرد

 : کرد و خیره به چشمام لب زد شوکه با چشمای گرد شده نگاهش کردم که سر بلند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

378 
 

  .صدام کن بذار عشق آغاز شه_

  .ماتِ چشماش موندم

  .قلبم یه لحظه ایستاد و بعد با سرعت سرسام آوری شروع به تپیدن کرد

  .حتی قدرت پلک زدن هم نداشتم

  .کوبیدشد و قلبم هر لحظه بیشتر خودش رو به در و دیوار سینهَ م میفش توی سرم اکو میحر

  .ستمای که به شیشه خورد، ترسیده دستم رو از دست شاهرخ بیرون کشیدم و صاف نشبا ضربه

 ! هخواست رهام کندستش چند سانت دنبال دستم کشیده شد؛ انگار نمی

  .م برداشت و کالفه دستش رو میون موهاش فرو کردباالخره نگاه خیرهَ ش رو از رو

  .و من دلم رفت برای لمس اون تار های مشکی

هایی که چند لحظه پیش عشق به قلبم تزریق کرده سوخت از داغی لبهنوز پشت دستم می

  .بودن

انم هام رو روی هم فشردم تا شاید کمی از هیجموهای پریشونم رو زیر شال فرستادم و لب

  .بشه و قلبم آروم بگیره کاسته

  .؛ مجبورمون کرد پیاده بشیمی دوم که به شیشه خوردضربه

 : شهاب ابرویی باال انداخت و گفت

  .چه عجب تشریف مبارکتون و از اون ماشین بیرون آوردین!.. دو ساعته عالفتونیم_

  .با فکر اینکه اون صحنه رو شهاب هم دیده، سرخ شدم و سرم رو زیر انداختم

 : گفت شاهرخ که انگار متوجه رنگ به رنگ شدنم شده بود؛ سرش رو به گوشم نزدیک کرد و
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یده های ماشین دودیه و از بیرون اصال داخل ماشین دالزم نیست سرخ و سفید بشی، شیشه_

  .نمیشه

  .نفس راحتی کشیدم که شاهرخ به خنده افتاد

 : شهاب با چشمای ریز شده نگاهمون کرد و گفت

  .!بگید ما هم بفهمیم خبریه_

 : ی شهاب و گفتشاهرخ زد سر شونه

  .به موقعش، فعال بریم که ارسالن و خانوما منتظرمونن_

 : گذشت گفتشهاب در حالی که از کنارمون می

 ! این بار و در رفتی، بار بعدی هم هست_

 : شاهرخ خندید و گفت

  .ی بعد خدا کریمهتا دفعه_

  .دیمشران ن جلو اومدن و بعد از سالم و علیک با هم وارد رستوارسالن و دخترا با دیدنمو

و با  ای که دم در ورودی ایستاده بود، با دیدن شهاب و شاهرخ جلو اومدمرد کت و شلواری

 : احترام گفت

  .برای شما رزرو شده ۱۷ی خیلی خوش اومدین جناب تهرانی، میز شماره_

 : شهاب سری تکون داد و گفت

  .مخیلی ممنون_

  .کردمی ای که خودنماییاز در ورودی که گذشتیم چشمم افتاد به آبشاره مصنوعیِ فوق العاده

  .خیلی زیبا بود
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 : با صدای شهاب اجبارا چشم ازش گرفتم

  .بریم باال_

ار فوق ی باال، تازه فهمیدم پایین حتی با اون آبشهای مارپیچ باال رفتیم و با دیدن طبقهاز پله

 ! زم پیش اینجا هیچی نیستالعاده؛ با

ده های کوچیک و رنگارنگ دورش تزئین شیه حوض به شکل دلفین وسط سالن بود که با چراغ

  .!بود؛ فوق العاده بود

ین ها با این که قوی تردلفین همیشه حس خوبی بهم میده؛ یه جور حس مهربونی!.. دلفین

دست به آسیب رسوندن به موجودات به حساب میان، بازم اگر خطری تهدیدشون نکنه 

 ! زنندموجودات دیگه نمی

  .دستم که کشیده شد؛ چشمم از اون دلفین جدا شد و روی صندلی کنار سوگل نشستم

  .کرد ای به پهلوم زد و به رو به رو اشارهچشمم دوباره رد دلفین رو گرفت که سوگل ضربه

شد از توش رو می که تمام شهری بزرگی رد نگاهش رو دنبال کردم و نگاهم افتاد به پنجره

  .ای بودی فوق العادهدید.. منظره

 ! ا از اون پنجره به شهر زیر پاش زل بزنهخواست ساعت هآدم دلش می

 : سوگل زیر گوشم پچ پچ کرد

 ! ایعجب منظره_

 : همونطور که محوش بودم گفتم

  .بی نظیره_

 : وار گفتصاف نشست و گلویی صاف کرد و پچ پچ
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  .یگه، عین ندید بدیدها زل زدیم به پنجرهبسه د_

 وخواست؛ اما چشم ازش گرفتم ی فرا زیبا رو میبا اینکه هنوزم دلم نگاه کردن به اون منظره

  .نگاهم رو به دستای قفل شدم دوختم

 : شهاب منو رو به سمتم گرفت و گفت

  .!ی این جمع توییپانیذ جان انتخاب کن که امشب مهمون ویژه_

 : و گرفتم و ابرویی باال انداختم و گفتممنو ر

  .!چرا؟_

  .دلیلشم میگم.. فعال انتخاب کن_

  .سری تکون دادم و منو رو باز کردم

  .از بین غذاهای نوشته شده، شیشلیگ انتخاب کردم و منو رو به دست سوگل دادم

ز د ابع با اومدن گارسون هرکدوم غذایی که انتخاب کرده بودیم سفارش دادیم و گارسون

  .پرسیدن مخلفات؛ منو ها رو برداشت و رفت

 : دستام رو توی هم قفل کردم و گفتم

و  خوای دلیل این شام و مهمون ویژه بودِن منخب شهاب خان انتخابم کردیم، حاال نمی_

 بگی؟ 

 : لبخندی زد و گفت

 ! از عروس خانومِ "بله"دلیل این شام که گرفتن _

  .د که سارگل با شرم سر پایین انداختو با عشق به سارگل نگاه کر
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ای نثارش کرد و شاهرخ که کنارش نشسته بود؛ چیزی زیر گوشش گفت که شهاب چشم غره

  .خندید

 : نگاهش دوباره روی من نشست و گفت

  .ی سارگلم و مدیون توامو دلیل مهمون ویژه بودنتم اینه که من داشتن دوباره_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .ه دوباره کنار همینخوشحالم ک_

 : شاهرخ متعجب گفت

 چرا رسیدن به سارگل رو مدیون پانیذی؟ _

 : شهاب خندید و گفت

  .از خودش بپرس_

 : فتمنگاه شاهرخ روی من چرخید و منتظر چشم دوخت بهم، که ابرویی باال انداختم و گ

  .دیگه دیگه_

 : چپ چپ نگاهم کرد و باز به طرف شهاب برگشت

  .ونم تا صبحم از پانیذ بپرسیم نمیگه.. خودت بگودمن که می_

 : ارسالنم پشت شاهرخ رو گرفت و گفت

 ! اره، بگو داداش؛ ببینیم پانیذ خانومِ ما این دفعه چیکار کرده_

 : شهاب چشمکی به من زد و گفت

 بگم؟ _

  .تکون دادم "باشه"خندیدم و سری به معنی 
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 : دستاش رو به هم سایید و گفت

  ...ام خداخب، به ن_

 : ای به بازوش زد و گفتشاهرخ ضربه

 ! کنی؟شروع می "به نام خدا"خوای داستان بگی که با مسخره بازی در نیار، مگه می_

 ! واال کم از داستان نداره_

 : نفس عمیقی کشید و بی مقدمه گفت

ستش دز ا اون روز شاهرخ خبر خواستگاری سارگل رو که بهم داد، فهمیدم اگه دست نجنبونم_

  ...میدم

 : سارگل متعجب گفت

 دونست که بهت گفت؟ شاهرخ از کجا می_

 : نگاهی به شاهرخ انداخت و گفت

  .اینش مهم نیست عزیزم.. بذار بقیهَ ش و بگم_

  .بگو_

نیذ و ه پابخالصه هرچی فکر کردم دیدم االن بهترین رابط بین من و تو پانیذه.. زنگ زدم _

ه، تا خواستگاریت کنسل بش تو اون مالقات ازش خواستم یه کاری کنهخوام ببینمش.. گفتم می

ی رو ها رو برطرف کنم و راضیت کنم و قرار خواستگاربعدا من با تو حرف بزنم و سوتفاهم

  .!جلو انداخت ونشون زد و کار من  ٢بذارم؛ اما پانیذ زرنگ تر از این حرفا بود و با یه تیر 

 : نفس گرفت و ادامه داد
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ت با تگارنروز یه کاری کرد که هم خواستگار تو منصرف شد، هم قرار شد من به جای خاساو_

  .گل و شیرینی خدمت برسم

 : سارگل مبهوت گفت

 اما چطوری؟ -

 : ای باال انداختشهاب شونه

  .دونم.. باید از خودش بپرسیماین و دیگه منم نمی_

 : شاهرخ با ابروی باال رفته نگاهم کرد

 وم بگو ببینیم چطوری مراسم خواستگاری داداش ما رو راه انداختی؟ پانیذ خان_

 : خندیدم و گفتم

یز و ی عمو شهیاد.. نشستم راست و حسینی همه چبعد از مالقات با آقا شهاب، رفتم خونه_

ه کمکم رد کبرای خاله گفتم، خاله هم که یه چیزایی از رفتارتون دستگیرش شده بود؛ قبول ک

تونستم مینعشقش برسونم.. البته اگه ارسالن و سوگل نبودن، من هیچ کاری  کنه سارگل و به

  .ل بودی ارسالن و سوگبکنم؛ کار اصلی و اونا انجام دادن، منصرف کردن خواستگار به عهده

 : برگشتم سمت ارسالن و گفتم

 ستگار سارگل و منصرف کردید؟ خواید بگید چطوری خوانمی_

 : اخت و گفتای باال اندارسالن شونه

 ! خیلی راحت_

 : تک خندی زد و ادامه داد
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منم  خوای بری خواستگاریش عاشق برادر منه، برادررفتم به پسره گفتم این دختری که می_

ای قهخواد؛ اگه هم قبول کرده بری خواستگاری به اصرار پدرش بوده و هیچ عالخاطرش و می

رو  ت سنگنرین، که هم خودت هم خانواده َبهت نداره؛ و مسلما جوابش هم منفیه؛ پس الکی 

  .یخ بشین

 : حرفای ارسالن تکون داد و ادامه داد "تایید"سوگل سری به 

 وخوادش، اگه بیاید خواستگاری ممکنه درگیری بعدم ارسالن بهش گفت داداشم خیلی می_

ی رو یزنردعوا و خونریزی پیش بیاد؛ ما هم االن به خاطر اینکه جلوی درگیری و خون و خو

  .!بگیریم اومدیم

 : ارسالن با خنده گفت

ا هاست که دعوپسره تا اسم دعوا و خونریزی و شنید رنگش پرید.. معلوم بود از این پسر پخمه_

سید، ش ترمیشه در میرن.. ما هم که اینجوری بهش گفتیم؛ هم از سنگ رو یخ شدن خانواده َ

  .هم از درگیری و خونریزی و خیلی راحت کنار کشید

 : خندیدم و گفتم

  ببرن وتونن تشریف بیارن و دخترمون بعدشم که من زنگ زدم به آقا شهاب و گفتم حله و می_

 : شهاب خندید و گفت

 ! ولی یکی طلبت، بدجوری ترسوندیم و بهم شک وارد کردی_

 ! گهمزهَ ش به همین بود دی_

 : خندید و تهدیدوار گفت

  .که مزه َش به همین بود؟!.. باشه، منم به وقتش دارم برات_
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 : خندیدم که شاهرخ با کنجکاوی نگاهش رو بینمون چرخوند

 مگه چیکار کرده داداش؟ _

یشه ت نمهیچی فقط نزدیک بود یه دور سکته کامل بده منو.. زنگ زده میگه متاسفم؛ باور_

ا گل و ساعت وقت دارین ب ٢ستاد، میگم چرا؟ چی شد؟.. در اومده میگه قلبم یه لحظه ای

 ! اردیو شیرینی خدمت برسین؛ یعنی اون لحظه خیلی شیک و مجلسی نزدیک بود با سر برم تو

 : سارگل دست روی دهنش گذاشت و با چشمای گرد شده نگاهم کرد

  ...اِاِاِ خیلی مارموزی پانیذ_

 : کردن ادامه دادقیه که با کنجکاوی نگاهش میو رو به شهاب و شاهرخ و ب

م افته!.. میگاومده مثال تو حاضر شدن کمکم کنه؛ میگه خیلی خوشگل نکن داماد پس می_

ه!... باورتون دقیقه بعدش خبر ندار ۱عاشقم نیست که پس بیافته.. میگه از کجا معلوم آدم از 

یدم؛ سر دیرینی به دست به جای اون پنمیشه اون لحظه که شهاب و با کت و شلوار و گل و ش

ر شوکه شدم!، یعنی خیلی خودم و کنترل کردم از شدت هیجان و شک وارد شده بهم کا

  .!غیرمعقولی انجام ندم

 : شهاب با خنده و عشق نگاهش کرد و گفت

ون اخب راست گفته.. همونجوری نزدیک بود پس بیافتم؛ دیگه ببین اگه خوشگل تر از _

 ! شدیشدی، چی ممی

 : شاهرخ با بدجنسی گفت

 ! واویال_

  .ای نثارش کردای به بازوش زد و چشم غرهشهاب ضربه
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د و شاهمه به این حرکتش خندیدیم و چشمای عاشقِ ستاره بارونشون عجیب دل همه َمون ر

  .کردمی

  .سر پایین انداختم و مشغول بازی با انگشترم شدم

  .کردای روم سنگینی مینگاه خیره

  .های شاهرخ مواجه شدمسر بلند کردم که با عسلی

  "چیه؟"با سر پرسیدم 

  .تکون داد.. اما بازم نگاهش رو از روم برنداشت "هیچی"سری به معنی 

م.. م کندوباره سر پایین انداختم و سعی کردم بی توجه به نگاهش خودم رو مشغول انگشتر

  .!حتی اگه شده ظاهری

  .شد نگاهم به پشت دستم کشیده

  .کردمهنوزم گرمای بـ ــوسهَ ش رو حس می

  "صدام کن بذار عشق آغاز شه"صداش توی گوشم پیچید 

  .!ترسیدمربان میترسیدم.. از این ضقلبم ضربان گرفت و من می

 ! ...تصور خودم و شاهرخ و شیرین تر از عسل بود؛ اما

  .!ترسیدممی "اما"من از این 

  .نگشترم گرفتمبا اومدن گارسون چشم از ا

  .های جادویی منحرف کنمظرف غذا که جلوم گذاشته شد، سعی کردم ذهنم رو از اون عسلی

، "ای الزم ندارید؟چیز دیگه"گارسون مخلفات رو هم روی میز چید و بعد از پرسیدن اینکه 

  .سری تکون داد و رفت
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گاه سوگل و الن و حسرت نهای ارسی سارگل و شهاب و بی محلیهای عاشقونهشام رو با نگاه

  .!حس شیرین و در عین حال ترسناک نهفته توی چشمای شاهرخ، خوردیم

   

 : آورد، رو به شهاب گفتارسالن در حالی که سوییچ رو از جیبش در می

  .رد شده؛ من سارگل و پانیذ و سوگل و میبرم ۱۰داداش دیگه _

 : شهاب نگاهی طوالنی به چشمای سارگل انداخت و گفت

  ...آخه_

 : شاهرخ به کمک برادرش اومد و گفت

  .دقیقه دور موندن از عشقش و نداره ۱دونی داداش ما دیگه طاقت ارسالن نمی_

 : باال برد "تسلیم"ی ارسالن خندید و دستاش رو به نشونه

  .آقا ما شرمنده، گفتم مثال زحمتش و کم کنم_

 : شهاب با خنده و عشق گفت

  .تسارگل نعمته نه زحم_

 : سوتی زدم و گفتم

  .!آقا شهاب دست هرچی عاشقِ از پشت بستیا_

های جدیدش پیش چشمم نقش بست و قلبم دوباره نگاه شاهرخ روم ثابت موند و عاشقانه

  .بازیش گرفت

 : نگاه از چشماش گرفتم و پیش ارسالن که هنوز در حال بحث با شاهرخ بود رفتم

 ارسالن _
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 : به سمتم چرخید و گفت

 جانم؟ _

  .میشه یه دقیقه بیای اونور_

 چرا؟.. چیزی شده؟ _

  .بیا میگم_

 : سری تکون داد و دنبالم چند متر دورتر از بقیه اومد

 خوای بگی خانوم خانوما؟ بگو ببینم چی می_

  .سارگل که با شهاب میره.. توام با سوگل برو_

 : سریع جبهه گرفت

  .حرفشم نزن_

 : ملتمس خیره شدم تو چشماش

  .ارسالن به خاطر من_

 : حرصی گفت

  .های آدمپانیذ انقدر بدم میاد دست میذاری رو نقطه ضعف_

 : لبخندی روی لبم نشست

خت نش سبرو باهاش حرف بزن.. یه طرفه به قاضی نرو.. انقدر قلبش و نشکن؛ بعد بند زد_

 ! هامیشه

 : مکثی کرد و گفت

 گیریم که قبول کردم، تو رو چیکار کنم؟ _
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  .گردمبا کی اومدم؟؛ با همونم بر می_

 : های درهم گفتدست به کمر با اخم

  .چون نتونستم بیام دنبالت؛ حاالم باید بذارم با شاهرخ بری_

  .خوام با دیو دوسر برم، انگار می"بذارم با شاهرخ بری"همچین میگه _

  .ونم، بعد میرمرسهرچی.. حتی اگه هم بخوام با سوگل برم حرف بزنم؛ اول تو رو می_

 :! خواست با شاهرخ برم؟اخم کردم و چرا دلم می

 چرا همیشه باید حرف تو باشه؟ _

 ! چون داداش بزرگ ترتم_

 : کالفه گفتم

  .ارسالن یه بار نه نیار دیگه_

 : چپ چپ نگاهم کرد و نفسش رو بیرون داد

  .کی از پس زبون تو براومده که من بربیام_

 : خندیدم و گفتم

  .ها داریم که امشب با دلبر حرفبری_

  .پوزخندش رو نادیده گرفتم و به سمت بقیه رفتم

  .کردنگاهم به سوگل افتاد که خیره به ارسالن نگاه می

  .پیشش رفتم که با حضورم چشم از ارسالن گرفت

 : لبخندی دلگرم کننده نثار چشماش کردم و گفتم
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ی نشسته روی قلبش و پاک و غبار کینه امشب سعی کن دلخوری بینتون و از بین ببری_

  .کنی

 : شگفت زده گفت

 ! مگه قبول کرد باهام حرف بزنه؟_

 : تکون دادم و گفتم "آره"سری به معنی 

  .!به چشمای خاموشش برگردونی وتونی دوباره عشق مطمئنم تو می_

 : قطره اشکی که از شدت شوق روی گونهَ ش نشسته بود رو پاک کرد و گفت

 ! ای پانیذ، فرشتهرشتهتو ف_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .کنمبرای شماهایی که عزیزترینمین همه کاری می_

  .چشم از چشمای چراغونیش گرفتم و به سمت شاهرخ رفتم

 چی شده خانوم افتخار دادن؟ _

 میشه اگه زحمتی نیست من و تا خونه برسونی؟ _

 : ام لب زدخیره به چشم

  .رممیخ اگه همه زحمتا به شیرینی تو باشه؛ من داوطلبانه همه زحمتای دنیا رو به جون_

  ...آقا شاهرخ_

 : نذاشت ادامه بدم و گفت

 ! شرطمون یادت رفت_

  .نفس عمیقی کشیدم و نگاه دادم به چشماش
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 خدایا چرا در مقابل این چشما کم میارم؟ 

 : و قورت دادم و به جاش گفتمدستی به صورتم کشیدم و حرفم ر

  .سرده اگه میشه بریم_

  .بریم_

  .اشین رفتیممها خداحافظی کردیم و به سمت از بچه

 : شاهرخ دزدگیر رو زد و گفت

  .بشین سرده_

وگل سنشستم و از پشت شیشه دیدم شهاب و سارگل هم تو ماشین شهاب نشستن و ارسالن و 

  .هم با ماشین ارسالن رفتن

 : شاهرخ چشم از شیشه گرفتم و به سمتش برگشتم با صدای

 با یه آب انار ملس چطوری؟ _

 ! عالی_

 : خندید و گفت

  .پس برو که رفتیم_

 : چند کیلومتر که از رستوران فاصله گرفتیم جلوی یه مغازه نگه داشت

  .گردماالن برمی_

روزا بد ذهنم و به سری تکون دادم و با صدای بسته شدن در، چشم دوختم به مردی که این 

ترسیدم از ضربان گرفتن قلبم با هر بار دیدنش و شنیدن خودش مشغول کرده بود.. و من می

  .!اسمش
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  .با دوتا لیوان بزرگ آب انار برگشت

 : یکیش رو به دستم داد و گفت

  .بزن روشن شی_

  .خندیدم و لیوان رو از دستش گرفتم

د و رخونچه داشته بود، با دست آزادش فرمون رو در حالی که لیوان خودش رو تو یه دست نگ

  .راه افتاد

  .ودمبدقیقه تموم کرد؛ در حالی که من هنوز یک سومشم نخورده  ۵آب انارش رو در عرض 

 : با تعجب نگاهش کردم که خندید و گفت

  .ما اینیم دیگه_

  .ی آب انارم شدمبا خنده سری تکون دادم و مشغول خوردن بقیه

 : فتبی مقدمه گ

 عاشقش بودی؟ _

  .آب انار پرید تو گلوم و به سرفه افتادم

 : با چندتا نفس عمیق سعی کردم سرفه َم رو مهار کنم و گفتم

 عاشق کی؟ _

 : نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

  .همون پسره دیگه، قرار بود باهاش ازدواج کنی_

  .، قلبم رو لرزوند"ازدواج"ی لرزش صداش موقع گفتن کلمه

 دونی قرار بوده ازدواج کنم؟ و از کجا میت_
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  .از زیر زبون ارسالن یه چیزایی کشیدم.. جواب سوالم و ندادی_

 : لب تر کردم و گفتم

  .نه_

 : به سمتم برگشت و با کمی تعجب که سعی داشت مخفیش کنه گفت

 ! نه_

 : سری تکون دادم و گفتم

  .بود ی منطقازدواج ما عاشقونه نبود.. بیشتر بر پایه_

 ی؟ خواستی ازدواج کنیعنی چی؟.. با کسی که دوسش نداشتی می_

 : نفسم رو بیرون دادم و مختصر گفتم

  .دلیل اصلیش، تفاهمی بود که باهم داشتیم_

 : اخماش رو تو هم کشید و گفت

 ! یعنی مالک تو واسه ازدواج تفاهِم؟_

  .آب انارم رو یه نفس سر کشیدم و حس کردم ته گلوم سوخت

 ! نه.. اما به عشق بعد از ازدواج هم اعتقاد دارم_

  .دیر باد بال باما من ندارم.. به نظرم خیلی احمقانست که زندگی و آیندهَ ت و برای یه احتم_

 : سرم رو به شیشه تکیه دادم و زمزمه کردم

  .تمالاما اون نخواست زندگی و آینده َش رو برای یه زن فلج بر باد بده.. نه یه اح_

 : کثی کرد و گفتم

  .ای مثل تو رو نداره!.. اونم بی لیاقتی خودش و نشون دادهرکسی لیاقت فرشته-
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 : پوزخندی به حرف تکراریش زدم و گفتم

 میشه درموردش حرف نزنیم؟ _

 : خیره نگاهم کرد و گفت

 اگه دوسش نداشتی چرا ناراحت شدی از یادآوریش؟ _

  .زش خوردم نه خودشایِ که اناراحتیم از یادآوریِ ضربه_

 : دستم رو توی دستش گرفت و گفت

  .های تلخت از یادت برهکنم تک به تک ثانیهکاری می_

د ماتِ دست بزرگش که دست کوچیکم رو اسیر کرده بود شدم و مثل اینکه این پسر قص

 ! نداشت دست از سر قلب من برداره

  .جلوی خونه نگه داشت

 : دوخت و گفتبه سمتم برگشت و چشم به نگاهم 

  .شب خوبی بود.. مخصوصا در کنار تو_

 : لبخند خجولی زدم و گفتم

  .همچنین_

 : دستش روی گونهَ م نشست و گفت

  .هات عجیب تنگ دلم میچسبهسرخی گونه_

 : های شیرینش و لب زدمنگاه دوختم به عسلی

 ! نکن ندارم.. شاهرخ نکن.. با قلب من بازی نکن.. من طاقت دوباره دلبستگی و شکست و_

 : خیره به چشمام گفت
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  .ای بدون من بودن و از سرت بیرون کنمن تو رو به خدا هم نمیدم.. فکر حتی ثانیه_

 : دستش خط ابروم رو طی کرد و لب زد

 ! چشمای تو همه دنیای منه_

   

 بیا باز فریب بخوریم *

  ...های مرا و من فریب نگاه توراتو فریب حرف

 خواهد به ما بدهد یمگر زندگی چه م

  ...که تو از من چشم برداری و من نگویم که 

  *دوستت دارم

   

  .کوبیدوار خودش رو به سینه َم میقلبم دیوونه

  .مسخ شده بودم

  .مسخ عسل نگاهش

  .شیرینی این عسل تا عمق وجودم نفوذ کرده بود

  .و من عجیب این شیرینی رو دوست داشتم

  .نفس عمیقی کشیدچشم از نگاهم گرفت و 

  .با فاصله گرفتنش تازه به خودم اومدم

نده های خیره کنشرمگین دستم رو از دستش بیرون کشیدم و بدون نگاه دوباره به اون عسلی

  .تشکری کردم و پیاده شدم
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 : ی آخر شنیدم که گفتو لحظه

  .شبت رویایی پرنسس_

 : لبخندی زدم و توی دلم گفتم

 !وابم رویایی شدشاید با اومدنت تو خ_

❊❊❊  

  *ارسالن*

   

  .دستام رو پشتم قفلم کردم و نگاه دوختم به شهر زیر پام

ها بود و حواسم پیش دختری که این روزا عشقش بد حالی به های روشن خونهنگاهم پی چراغ

  .جونم انداخته بود

  .صدای بسته شدن در ماشین رو شنیدم و دستام رو بیشتر به هم فشردم

  .دست کوچیکش که روی شونه َم نشست برگشتم سمتش

 : نگاه دوخت به چشمام و به هیچ وجه قدرت نگاه گرفتن از چشماش رو نداشتم

  .خیلی بد کردی ارسالن..خیلی_

  .دمزندی فهَ ش کنم و به جاش پوزخبغض توی صداش قلبم رو به درد آورد اما ترجیح دادم خ

 : دستش روی پوزخندم نشست و زمزمه کرد

  .نشنیده قضاوتم نکن_

 : ازش فاصله گرفتم و به کاپوت ماشین تکیه دادم

  .شنوممی_
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 : دستاش رو به هم گره زد و نفس عمیقی کشید

و  ، مغرورذابد؛ جهم دانشگاهی بودیم.. چندتا از واحدامون با هم افتاده بود.. پسر خوبی بو_

 شد خیلی توجه ِت سمتش کشیده بشه سر و سنگین بودنش بود؛ و همینمچیزی که باعث می

  .شمم بیادچی اون پسرا فقط اون به باعث شد من بین همه

 : کنارم تکیه داد به کاپوت و ادامه داد

ز اماه  ۱خوام از ریز و درشت اون روزا بگم؛ هرجوری بود وارد زندگیم شد.. هنوز نمی_

داد، کم یهام و یکی درمیون جواب منامزدیمون نگذشته بود که از این رو به اون رو شد؛ تلفن

  ...خوامتکرد، سرد شده بود.. تا اینکه یه روز صریح گفت ازت خسته شدم و نمیمحلی می

 : پوزخندی زد و اشک کنار چشمش رو با پر شالش گرفت

موم ترام بخترعموش و برام آورد.. از همون روز کیارش چند هفته بعدشم کارت عروسیش با د_

  .شد، مرد

 : به سمتش چرخیدم و با چشمای ریز شده نگاهش کردم

 گفتین؟ پس اونروز دست تو دست هم چی می_

  .به خدا گرفتن دستم به چند ثانیه هم نرسید، تا خواستم دستم و بکشم تو رسیدی_

 : اخمام بیشتر به هم گره خورد

 ن کلمه لعنتی چی بود که گفت و دنیا رو روی سرم خراب کرد؟ پس او_

 : دستش روی بازوم نشست و گفت

  .ی تلخارسالن به خدا هیچ چیزی بین من و اون نیست جز همون گذشته_

 : چشمام رو توی صورتش چرخوندم و درآخر میخ چشماش شدم
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س ودوباره هـ ـ ل تو تلخ،ی به قواصال بگو ببینم چی باعث شده بود بعد از همون گذشته_

 ! دیدن تو به سرش بزنه؟

 : لب گزید و سر پایین انداخت

  .هم باشیمخواد بازم بااومده بود بگه از زنش جدا شده و هنوز همون قدر عـ..عاشق منه و می_

  .صداش تحلیل رفت و ضربان قلبم کند شد و سرم به دوران افتاد

 : ب پیچیدمشتم روی کاپوت نشست و فریادم تو دل ش

سه ی پفیوز.. به واهلل دستم بهش بربه گور هفت جد و آباد پس و پیشش خندیده مردیکه_

  .نشونم عوضی بی پدر و مادرومادرش و به عزاش می

 : سوگل ترسیده بازوم رو چنگ زد

  .آروم باش عزیزدلم.. خودم جوابی که الیقش بود رو بهش دادم_

 : عصبی به سمتش برگشتم و گفتم

 ا؟ ال تو غلط کردی پا شدی با اون بی شرف رفتی کافی شاپ.. رفتی که چی بشه هـاص-

  .ارسالنم آروم باش_

 : فریادم گوش خودم رو هم خراش داد

 ی بی همه چیز برگشته به دختری که تمامدِ آخه چجوری آروم باشم وقتی اون مردیکه_

  ...زندگیمه گفته

  .حرفم رو خوردم و موهام رو چنگ زدم

  .رم تیر کشید و نفسم سنگین باال میومدس

 : نگاهم رو به چشماش دوختم و تهدیدوار گفتم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

400 
 

 ! کشمرسم اگه یه درصد فکر کنی ازت دست میسوگل به والی علی خودم به حسابت می_

ب و قلتلباش به سمت باال کشیده شد وچشمام میخ لبخندش شد و این دختر از کی این همه 

 من جا خوش کرده بود؟ 

ش سرش روی سینه َم نشست و دستم دور کمرش پیچیده شد و بو کشیدم عطر بهشتی موها

  .رو

  .کنه؛ حتی تو اوج عصبانیت..مرد باغیرت مناین حرفات ضربان قلبم رو تند می_

ی ای روسه-نفساش جایی میون سینه َم، درست روی قلبم رو داغ کرد و من بی طاقت بـ ـو

  .موهاش نشوندم

  .چند دقیقه قبلم هیچ خبری نبود از عصبانیت

  .ـ ـوش این دختر آبی بود روی آتیش خشممغ-انگار آ

 : خید و جایی کنار گوشش لب زدموار میون موهاش چردستم نوازش

 حواست هست _

 زنم به هر دری که می

 ! دوستت دارم

❊❊❊  

 (صل هشتمف) 

  *شاهرخ*

 نه _

 .کالفه نفسم رو بیرون دادم
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 : دستاش رو گرفتم و گفتم

  .زنی؟.. ما که کلی با هم حرف زدیمدِ آخه عزیز من چرا بازم ساز مخالف می_

  .امچونهَ ش لرزید و دلم رفت برای درآغوش گرفتن و فشردن اون جسم ظریف بین بازوه

 : لب گزید و نالید

 یه مدت ، بذاررسم شاهرخ.. من یه بار شکست خوردم، طاقت بار دوم و ندارم.. هنوز زودهتمی_

  .بگذره، بیشتر همو بشناسیم؛ بعد قدم جلو بذار واسه رسمی کردن رابطمون

شناسم، یی الکی میاری عزیزدلم؟.. زوده چی آخه؟.. من که تو رو بهتر از خودت مچرا بهونه_

  .نشناختی؛ بگو تا قشنگ بشناسونم خودم و بهتتوام اگه هنوز من و خوب 

 : رفت برای اشکی شدن، گفتبا چشمایی که می

 شناختیم،می توام هنوز من و اونجوری که باید نشناختی؛ که اگه به قول خودت بهتر از خودم_

 ! کردیدونستی ترسم از چیه و درکم میمی

 ای روش زدمسه-زدیک کردم و بـ ـودست کوچیکش که توی مشتم اسیر شده بود رو به لبام ن

: 

ین دور اکنم، اما توام من و درک کن که طاقت بیشتر از عزیزدلم.. خانومم.. نفسم درکت می_

  .موندن ازت و ندارم

 : هامدن آرامش لحظهها عجیب شده بوچشماش درخشید و این خاکستری

  ...شاهرخ_

 : تم به چشماشفاصلهَ م رو باهاش کم تر کردم نگاه عاشقم رو دوخ
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اهمی خواست واسه تفعمر شاهرخ.. من با اون بی شرف یکی نیستم.. اون اگه فقط تو رو می_

ه خوام واسکه باهاش داشتی و یه سری روابطی که میون پدرش و پدرت بوده، من تو رو می

ه خوام فقط واسدلی که ازم دزدیدی و هیچ رقمه حاضر به پس دادنش نیستی، من تو رو می

اگه  خوامت فقط و فقط واسه خودت که نفسم بنده نفساته وچشمایی همه دنیام شده، می اون

  .یه روز نباشی و نبینمت نفسم قطع میشه

 اشکی روی گونه َش چکید که دست پیش بردم و با سرش انگشت گرفتمش و به لبام چسبوندم

: 

  .نریز این مرواریدا رو زندگی شاهرخ_

  .د تا جلوی سرباز کردن بغضش رو بگیرهلبای لرزونش رو به هم فشر

کرد رو نگاه ی بغض دارش که عجیب با دلم بازی میتونستم همینطوری بشینم و چهرهنه.. نمی

 ! کنم

ی صلهزنه تو این پارک خلوت؛ فانگاهی به دوروبر انداختم و وقتی دیدم پرنده هم پر نمی

  .لقه کردم و کشیدمش تو بغلمبینمون رو به صفر رسوندم و دستم رو دور شونهَ ش ح

  .سرش روی سینه َم نشست و قطره اشک بعدیش روی لباسم چکید

ی کمرش حرکت ای روی موهای از شال بیرون ریخته َش زدم و دستم رو روی تیرهسه-بـ ـو

 : دادم

  .هـیـش.. بغض نکن شاهرخ فدای چشمات_

 : نفسم رو بیرون دادم

  .میذارم، تا هر وقت که تو بخوای.. فقط اینجوری بغض نکنتو راضی نیستی؟ باشه قدم جلو ن_
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 سرش رو از روی سینه َم بلند کرد و چشماش رو دوخت به نگاهم 

 اتو من و تنه نه.. تو راست میگی، ترسم الکیه.. اون نامرد با تو اصال قابل مقایسه نیست.._

 نمیذاری؛ هر اتفاقی هم که بیافته، مگه نه؟ 

 : شماش نشوندمای روی چسه-بـ ـو

  .کنممن هر وقت دل از این دنیا کندم، دل از تو هم می_

  .رامش برگشته توی چشماش دلم رو آروم کردی لبش کج شد و آگوشه

ستام ی دستام دورش تنگ تر شد و من دنیا رو توی ددوباره سرش روی سینهَ م نشست و حلقه

  .داشتم

   

❊❊❊  

   

 : ه گوشم چسبوندمشمارهَ ش رو گرفتم و گوشی رو ب

 جونم؟ _

تونه لبخند رو مهمون لحظه به کس مثل این دختر نمیخود به خود لبام کش اومد و هیچ

  .!لحظه َم کنه

اگه  ادم،جونت سالمت خانوم.. کارت تموم نشد؟، بین کارای مراسم یه آنتراکی به خودم د_

  .تمومه تا بیام دنبالت.. دلم تنگته

 : و بغلمگوشم پیچید و دلم پر زد واسه چلوندنش ت ی پرنازش تویصدای خنده

  .یه نیم ساعت دیگه تمومه_
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 : نگاهی به ساعتم کردم و گفتم

  .پس من میرم دنبال فیلمبردار، بعد میام دنبال تو_

  .باشه_

  .چشمم خورد به ماشینی که برای مراسم میوه آورده بود

 : گفتمبا چشم دنبال بابا گشتم و در همون حال به پانیذ 

 چیزی خوردی؟، یا تو راه برات یه چیزی بگیرم؟ _

  .آره، ارسالن برامون همبر آورد_

  .باالخره بابا رو در حال صحبت با یکی از خدمه دیدم

 : رفتم گفتمدرحالی که به سمتش می

  .باشه عزیزم.. من فعال باید برم_

  .زیاد خودت و خسته نکن_

 : لبخندی زدم و گفتم

  .بینمت. میچشم خانومم._

  .خدافظ_

  .گوشی رو توی جیبم سُر دادم

 : بابا با دیدنم چیزی به اون پسر گفت و به سمتم اومد

 همه چیز خوبه شاهرخ؟ _

  .ها هنوز نرسیدهها رو آوردن، فقط شیرینیبله بابا.. االنم میوه_

  .کنمزنم رسیدگی میباشه االن زنگ می_
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 : سری تکون دادم و گفتم

  .دنبال فیلمبردار و بعدم میرم گلفروشی من میرم_

یش نمی دونست موردی پالبته بینش یه آرایشگاه و رفع دلتنگی هم بود، که اگه بابا هم نمی

  .!اومد

 باشه، کار دامادا تموم نشده؟ _

  .نه هنوز، تازه با شهاب حرف زدم_

 : ای روی شونه َم زدسری تکون داد و ضربه

  .کارا دیر نشهبرو دنبال فیلمبردار.. _

  .ی گفتم و به سمت ماشین رفتم"چشم"

ودیم، بای که قبال برای فیلمبردار باهاشون هماهنگ کرده دقیقه رو به روی آتلیه ۱۰کمتر از 

  .بودم

  .از ماشین پیاده شدم و وارد آتلیه شدم

 : خانومی که پشت میز نشسته بود، با دیدنم بلند شد

 سالم جناب، امرتون؟ _

  .قبال با همکارتون برای فیلمبرداری مراسم عروسی هماهنگ کرده بودیم سالم.._

  .بله بله.. یه لحظه تشریف داشته باشید_

 های الله خوابیده بود و لبخندای که میون گلسری تکون دادم و نگاه دادم به عکس دختر بچه

  .زدمی

  .کردرو تشدید میچشمای خاکستری دخترک عجیب من و یاد پانیذ مینداخت و دلتنگیم 
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 : با صدای زنی چشم از اون دخترک و چشمای خاکستریش گرفتم

 سالم _

 : به سمتش برگشتم

  .سالم خانم.. اگه میشه بفرمایید بریم، بنده کار دارم_

  .البته.. فقط صبر کنید دوربین و بردارم و بریم_

 : اومد به سمت اتاقی رفت و بعد از چند دقیقه با دوربین توی دستش بیرون

  .بریم_

 : کنار رفتم از جلوی در و گفتم

  .بفرمایید_

  .رفت بیرون و منم تشکری از اون زنی که پشت میز نشسته بود کردم و دنبالش رفتم

  .دزدگیر ماشین رو زدم و سوار شدم

  .اونم درعقب رو باز کرد و نشست

  .نیشخندی زدم و ماشین رو راه انداختم

  .راننده َش اشتباه گرفته بود خانم مثل اینکه من و با

  .صدای موبایلم باعث شد از فکر اون خانم فیلمبردار بیام بیرون

م دستم رو روی قسمت سبز رنگ کشیدم و گوشی رو به گوش "شهاب"ی با دیدن شماره

 : چسبوندم

 جانم داداش؟ _

 شاهرخ کجایی؟ _
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  .اومدم دنبال فیلمبردار_

 : مکثی کرد و گفت

  .راست برو گلفروشی، من و ارسالنم خودمون میام پس تو یه-

 : زدم تا بپیچم گفتمدر حالی که راهنما می

 خواین بیاین؟ وسیله ندارین که، با چی می_

  .یه جوری میایم باالخره.. تو با فیلمبردار یه راست برو گلفروشی_

  ...آخه_

  .تونی بیای؟کاری مونده رو دستت؟.. نمی_

اشم؟، داد ر دلیل موجهی بود برای عقب انداختن کارای مراسم عروسی تنهادلتنگی و دیدن یا

 ! مسلما نه

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

  .بینمتنه داداش.. گلفروشی می_

  .تماس رو که قطع کرد، اومدم گوشی رو توی جیبم بذارم که باز زنگ خورد

 : بدون نگاه به شماره، گوشی رو دوباره به گوشم چسبوندم

  ...شد باز شهـ چی_

  .شاهرخ_

 : با نشیدن صدای پانیذ، حرفم نصفه موند

  .اِ ببخشید فکر کردم شهابه_

 دقیقه دیگه کارم تمومه، تو کِی میای؟  ۵فهمیدم.. میگم من تا _
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 : نفسم رو محکم بیرون دادم

  .نبالت؟دونم زنگ بزنی یکی بیاد دتونی با تاکسی بیای؟.. یا نمیمیگم..چیزه..پانیذ تو نمی_

 : صدای نادمش توی گوشم پیچید

 تونی بیای؟ نمی_

  .ها و دامادهاببخش عزیزم.. باید برم دنبال ماشین عروس_

 : مکثی کرد و گفت

 باشه.. کاری نداری؟ _

 : ناراحتیش تمام خوشیم رو از بین برد

  ...پانیذم_

 : د آوردصدای نفس عمیقش رو شنیدم و پشت بندش صدای ناراحتش قلبم رو به در

  .زنن.. باید برم.. خدافظشاهرخ دارن صدام می_

  .صدای بوق که توی گوشم پیچید، گوشی رو انداختم روی صندلی شاگرد

  .دستم رو میون موهام فرو کردم و نفسم رو با شدت بیرون دادم

ینمش؟.. ساعت که هیچ، نیم ساعتم نمیذاری بب ۱هفته دلتنگی و ندیدنش،  ۱خدایا بعد از 

  .ت گرمدم

و رماشین رو دم گلفروشی پارک کردم و پیاده شدم، منتظر موندم دختره هم دوربینش 

  .برداشت و پیاده شد، دزدگیر رو زدم و جلوتر وارد مغازه شدم

  .دبست با لبخند سالم کرپسر جوونی که شاگرد بود درحالی که پاپیون روی دسته گلی می

 : جوابش رو دادم و گفتم
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 های ما آماده شد؟ ماشین عروس_

  .بله آقا، تازه کارشون تموم شد.. دنبالم بیاید تا نشونتون بدم_

  .سری تکون دادم و دنبالش رفتم

 : با دست به سمت راست اشاره کرد و گفت

  .اونجان_

خیلی  م کهبه طرفی که اشاره کرد، نگاه کردم که چشمم خورد به هیوندای شهاب و فراری خود

  .و الله درست شده بودن های رززیبا با گل

ا بم و دست توی جیبم کردم و کیف پولم رو در آوردم و چندتا تروال از توش بیرون کشید

 : لبخند به سمت پسر گرفتم

  .عالی شدن_

 : پسره نخودی خندید و دستمزدش رو از دستم گرفت

  .ممنونم آقا_

  .ای روی شونه َش زدمدر جوابش لبخندم رو وسعت دادم و ضربه

 : با صدای دختره به عقب برگشتم

  .فکر کنم آقا دامادا اومدن_

ه داد نگاهم به پشت سرش کشیده شد که شهاب و اسالن با کت و شلوار سفید و موهای مدل

  .اومدنشده به سمتمون می

  .ـ ـوش کشیدم، بعدش هم ارسالن روغ-به سمتشون رفتم و شهاب رو در آ
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ون یز قابل تحملی ازتچوتون خوب کار کرده، همچین یه بینم که علی رآقایون داماد، می_

  .ساخته

 : شهاب زد پس کلم و گفت

 ! نه اینکه تو خودت خیلی بیوتیفولی_

 : خندیدم و گفتم

  .بله که هستم-

 : خواست چیزی بگه که زودتر گفتم

  .بسه بابا، اصال شما اصال برد پیت.. بیاید بریم، دیر شد_

 : فتمها که رسیدیم گبه ماشین

خانوم و  م پانیذهارم شما با اینا برین آرایشگاه.. منم با ماشین ارسالن میام، هم فیلمبردار و بی_

  .ببرم

 : تکون داد و ارسالن بعد از مکث کوتاهی گفت "باشه"شهاب سری به معنی 

  .باشه.. بریم_

  .شستها رفتیم و شهاب توی هیوندای خودش و ارسالن توی فراری من نبه سمت ماشین

ه بمبردار فیل منم بعد از حساب کردن و تشکر از زحمتشون سوار زانتیای ارسالن شدم و با خانم

  .سمت آرایشگاه رفتیم

   

   

  .شهاب زنگ رو فشرد و دست گل رو توی دستش جا به جا کرد
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 : بعد از چند لحظه صدای دختری توی اف اف پیچید

 بله؟ _

 : فتشهاب سرش رو نزدیک برد تر برد و گ

 ان؟ ها آمادهتهرانی هستم.. عروس خانوم_

  .بله بله.. بفرمایید_

  .و در و باز کرد

 : ه بود و گفتمی ارسالن که کنارم ایستادزدم رو شونه

  .برو شاه دوماد_

  .لبخندی زد و برق چشماش نشون از خوشحالی بی حد و اندازه َش داشت

  .شت سرشون رفتدنبال شهاب وارد آرایشگاه شد و دختره هم پ 

 ! نممنم به ماشین تکیه دادم و چشم دوختم به در تا شاید فرجی بشه و دلبرم رو ببی

  .آوردمازم ناراحت شده بود.. باید از دلش می

ه خاطر تونستم بولی خب چه کنم داداش داماد بودم و بیشتر کارا رو دوشم افتاده بود.. نمی

  .ذارمدلم، کم و کسری تو جشن عروسی داداشم ب

ارسالن  دقیقه شهاب دست تو دست سارگل که تور صورتش رو پوشونده بود و ۱۰بعد از حدود 

  .با سوگل بیرون اومدن

گفت و به فیلمبردار اشاره ن بیرون اومد و در حالی که به ارسالن چیزی میپانیذم پشت سرشو

کرد، موبایلش رو از کیف کوچیک مجلسیش بیرون کشید و بعد از کمی ور رفتن باهاش اون می

  .رو به گوشش چسبوند
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 : به سمتش رفتم و سرم رو به گوشش نزدیک کردم و گفتم

 زنه؟ خانوم من داره به کی زنگ می_

  .ی کشید و دست روی قلبش گذاشت"هین"سیده تر

 : گوشی رو از گوشش فاصله داد و با چشمای گرد شده نگاهم کرد و معترضانه گفت

 ! شاهرخ_

 جون شاهرخ.. نگفتی؟ _

 : صورتش رو برگردوند و با لحن دلخوری گفت

  .زدمداشتم به تاکسی زنگ می_

خواستم کارت رفتم گلفروشی و میاید میرو نگیر خانم.. اون موقع گفتم خودت برو، چون ب_

  .تموم شده معطل نشی.. نه االن که معطل شدی و منم اینجام

 : با صدای ارسالن به عقب برگشتم

  .یاال شاهرخ دو ساعته وایسادین چی میگین؟.. فیلمبردار باید با تو بیاد.. دیر شد،_

 : سری تکون دادم و گفتم

  .باشه.. بریم_

 : ذ و گفتمبرگشتم سمت پانی

  .بفرمایین مادمازل_

  .رف ماشین رفتی دلخور به طبدون نگاه بهم و با همون اخم و قیافه

 : کرد گفتمرو به فیلمبردر که به ماشین تکیه داده بود و منتظر نگاهم می

 خواید بیام در و براتون باز کنم تا بشینین؟ می_
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  .پشت چشمی نازک کرد و سوار شد

  .ردم تا خنده َم رو مهار کنم و سوار شدملبام رو به هم فش

  .ماشین رو راه انداختم و پشت سر ماشین ارسالن و شاهرخ رفتم

  .یهو دختره شیشه رو پایین داد و تا کمر رفت بیرون

 : متعجب نگاهش کردم که دیدم دوربینش رو روشن کرد و گفت

 اگه میشه برین وسط دو تا ماشین _

  .بود چراغ زدم که توجهِ ش بهم جلب شد برای ارسالن که رو به روم

  .با سر پرسید چیه؟، که با دست بهش عالمت دادم بیاد کنار از جلوم

  .ماشین رو کنار کشید و منم ماشین رو بردم بین دوتا ماشین عروسا

 خوبه؟ _

 : دختره دوباره از شیشه بیرون رفت و درهمون حال گفت

  .بله_

  .دادخودش رو سرگرم موبایلِ توی دستش نشون مینگاهم سمت پانیذ کشیده شد که 

  .دست پیش بردم و موبایل رو از دستش کشیدم

 : نگاه معترضش که به چشمام افتاد، لبخندی زدم و گفتم

  .ای نشون بدهزن وقتی مردش پیشش نشسته نباید خودش و سرگرم چیز دیگه_

 : پوزخندی زد و گفت

 ! نه من زنتم.. نه تو مرد من_

 : انه گفتمقلطع

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

414 
 

 ! هم تو زنمی.. هم من مرد تو_

 : با لجبازی گفت

 نخیر.. تو حتی هنوز خواستگاری هم نیومدی؛ اونوقت من زنتم؟ _

 : ابرویی باال انداختم

 مگه نخواستم بیام؟، کی بود مخالفت کرد و گفت زوده؟ _

 ! باالخره نیومدی؛ حاال به هر دلیلی_

 ! که اینطور.. نیومدنم مهمه_

 ! بله_

 ! باشه.. پسفردا شب منتظر من با گل و شیرینی تو خونتون باش_

 با چشمای گرد شده گفت نگاهم کرد 

 ! چـــی؟.. شاهرخ من رو لجبازی یه چیزی گفتم، تو چرا جدی گرفتی؟_

 : سری تکون دادم و گفتم

  .دیگه گفتی؛ دلیلش مهم نیست!.. منم پسفردا شب میام خواستگاری_

 نمیای _

 ! تی اومدم، معلوم میشهباش.. وق_

 ! شـاهـرخ_

 ! هیس، آروم دختر.. صدات و این دختره که هیچ، پیرمرد اونور خیابونم شنید_

  .نمیای_

 ! باش..پسفردا شب معلوم میشه_
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ودم بای بهم رفت و صورتش رو به طرف پنجره برگردوند و من تو دلم عروسی گرفته چشم غره

  .ا زودتر مراسم خواستگاری رو راه بندازمواسه اینکه خودش دستم بهونه داد ت

  .خندیدم و نگاهم و دادم به شهاب که لباس دامادی عجیب بهش میومد

  .خدایا یعنی میشه منم همچین حسی رو تجربه کنم؟

 میشه همچین شبی دست تو دست پانیذم بشه بهترین شب زندگیم؟ 

 ! آخ که اگه بشه چی میشه

 ! کنهه و ضربان قلبم قصد رکوردشکنی میحتی از تصورشم ته دلم غنج میر

   

❊❊❊  

   

  .بینتمون، آبروریزی میشهشاهرخ یهو یکی میفهمه نیستیم.. یا یکی باهم می_

 دستش رو محکم تر گرفتم 

  .خورن، حواسشون به من و تو نیستبیا پرنسس.. نترس اونا دارن شام می_

  .خب یواش تر بابا دستم کنده شد_

 : داد و زیر لب ادامه

تونم مثل خودش قدمام و شونصد متری کنه منم میلنگای خودش دوبرابر پاهای منه، فکر می_

 ! بردارم

 : بلند خندیدم و گفتم

  .شاهرخ فدای خانوم کوچولوش.. بیا پرنسس، انقدر غر نزن_
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  .های بلندش رو توی دستم فرو کردای گفت و ناخنعصبی "اوف"

 : فشاری به دستش دادم و گفتم

  .ا.. تالفیش و سرت در میارمها خانوم خانومفکر نکن یادم میره_

  .رو کردهاش رو تو گوشت دستم فنیشخندی زد و بیشتر ناخن

 : خندیدم که با اخم گفت

  .رسیم؟.. دوساعته داریم راه میریمپس کی می-

  .خوامارو نمیزنی تو دختر.. من زن غرغچه قدر غر می_

 : با حرص گفت

 ! . اصال کی خواست زنت بشه؟نخواه._

  .ک و ببندکنمم خدمتت.. فعال چشمای مبارعرض می_

 : چپ چپ نگاهم کرد و چشماش رو بست

تونی ناقصم کنی یا نه.. آخه وسط اینهمه دار و درخت کی چشماش و ببینم امروز می_

 بنده؟ می

 : دستم دور کمرش نشست و کنار گوشش گفتم

  .ید از هیچی بترسی خانوم منتا وقتی من هستم.. تو نبا_

 : آروم زمزمه کرد

  .ترسمنمی_

  .لبخندم جون گرفت و کمرش رو فشردم

 : وقتی به پشت تاالر رسیدیم گفتم
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  .تونی چشمات و باز کنی پرنسس منحاال می_

 : ی رو به روش با شوق گفتچشم باز کرد و با دیدن منظره

 ! اینجا چه قدر قشنگه شاهرخ_

 : ب زدمکنار گوشش ل

  .نه تا وقتی تو نیومده بودی_

  .لبخند روی لباش نشست و نگاهم کشیده شد سمت قرمزی لباش

  .هولش دادم توی دیوار و دستام رو دو طرف سرش روی دیوار گذاشتم

  .هاشبا این کارم چشماش گرد شد و دلم رفت واسه اون خاکستری

 کنی؟ شـ..شاهرخ چیکار می_

 : پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم

  .ناراحتیِ عصر و از دل خانومم در بیارم خوامهیچی.. فقط می_

 : لم بده عقبهام گذاشت و سعی کرد هودستاش رو روی شونه

  .بینتمونبرو کنار شاهرخ.. یهو یکی می_

 : ای روی پیشوینش نشوندمسه-بـ ـو

  .خورمتا نگی ازم ناراحت نیستی، یه میلی هم از جام تکون نمی_

  .شاهرخ_

 گیری، اینه رسمش؟ ی تمام ندیدمت، اونوقت ازم رو میک هفتهعمر شاهرخ.. بی مروت ی_

  .برو اونور شاهرخ_

  .بگو دیگه ازم ناراحت نیستی_
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  .باشه.. ازت ناراحت نیستم_

 : کرد اِال من، به خنده انداختمچشماش که از شرم هر جایی رو نگاه می

 : عترضانه و پرشرم گفتای به شونه َم داد و مفشاره دیگه

  .برو کنار دیگهاِ _

 : با شیطنت گفتم

 ! نوچ.. این فایده نداشت، همچین یه ذره مصنوعی گفتی_

 : حرصی و شمرده شمرده گفت

 من..از دست..تو..ناراحت..نیستم _

 : نفسش رو بیرون داد و با همون لحن ادامه داد

 ! م؟خوای کتبی بنویسم و زیرشم امضا بزنمی_

  .انداختش پررنگ تر شدخنده َم با لحن حرصی و لپای گل 

 ! شاهرخ_

  .ای روی گونهَ ش زدمهس-سریع و ناغافل بـ ـو

  .کردمنمی نرمی گونهَ ش دلم رو قلقلک داد و اگه به من بود لبام رو یه لحظه هم ازش جدا

 ! ...ولی چه کنم که نبوسیدنش یه درد بود و بوسیدنش هزار درد

  .شاهرخ فدای اون ناز صدات_

  .ت زده َش رو دوخت به چشمامشوکه نگاه به

 ! کنهآخ این دختر من و روانی می

  .هاش کردم که مشت ظریفش روی سینه َم نشستچشمکی نثار خاکستری
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 : یدمازش فاصله گرفتم و صدای قهقه َم فضا رو پر کرد و صدای پر حرصش رو به جون خر

  .کوفت_

من  بر میداشت تا مثال از د تند تند قدمهای پاشنه بلنون کفشای هم نثارم کرد و با اچشم غره

 ! فرار کنه

  .یرمدونست من تا جهنمم دنبالش مولی این دختر نمی

 : با قدمای بلند خودم رو بهش رسوندم و یه قدمیش گفتم

  .آهای خانوم یواش یواش_

ی کفشش روی سنگی رفت و سرش رو به طرفم برگردوند و خواست چیزی بگه که پاشنه

  .یافته که کمرش رو گرفتم و کشیدمش تو بغلمنزدیک بود ب

  .ی اینا تو چند ثانیه اتفاق افتادهمه

 ! رفتی سینه َش به شدت باال و پایین میزد و قفسهنفس نفس می

ی دستم رو از ی کتم رو که توی مشت گرفت کمی از خودم فاصلهَ ش دادم؛ ولی حلقهیقه

 : دورش باز نکردم

 خوبی عزیزم؟ _

  .باال و پایین کرد "آره"رو قورت داد و سرش رو به معنی  آب دهنش

  .نفس عمیقی کشیدم که نشون از راحت شدن خیالم داشت

 : وار گفتمکنار گوشش زمزمه

افتادی و طوریت آخه شاهرخ فدای اون شرم و حیات، چرا انقدر سر به هوایی؟.. اگه االن می_

 گرفتم؟ شد من چه گلی به سرم میمی
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 : ی کم بینمون گفتاز فاصله سرخ شده

  .خوبم شاهرخ_

 چسبه؟ تنگ دلم می های این دختر عجیبگفته بودم سرخی گونه

 نداخته شیرین تر میشی؟ دونستی با این لپای گل امی_

  .لب گزید و نگاهش رو از چشمام گرفت

  .کردنگاهم کشیده شد سمت لباش و قرمزیشون بد با روح و روانم بازی می

  .بشه ی چونه َش گذاشتم و به سمت پایین کشیدمش تا لبش از حصار دندوناش آزاددست رو

 ! بهت گفته بودم این کار و نکن کنم یه بار دیگه همفکر می_

  .با همون نگاه دوخته شده به یقه َم فشاری به سینه َم داد تا ولش کنم

ه لبام بو به دست گرفتم و ه آرایشگر آزادانه روی گردنش رها کرده بود رای از موهاش کتره

  .نزدیک کردم.. بوسیدم و بوی مـ ـسـ ـت کنندهَ ش رو به مشام کشیدم

 : صداش گوشم رو نوازش داد و من تا آخر عمر شنیدنِ این صدا رو طلب کردم

 ! شاهرخ_

 شدن هرم نفساش که به صورتم خورد، از خود بی خود سر جلو بردم و چشمام رو به بسته

یچ های که رو به شار محکمی که به سینه َم داد و سست شدنم از اون فاصلهرفت.. که با ف

  .ی دستم از دورش باز شدرفت؛ به راحتی حلقهمی

به  ی قلب و روحم تمنای وجودش رو داشت با قدمایی که بی شباهتبی توجه به منی که همه

  .دو نبود به طرف در اصلی تاالر رفت

 : دنبالش رفتم
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 یواش دختر _

  .ی لباسش رو گرفت تا مانع حرکتش نشهما قدماش رو تند تر کرد و دنبالها

ت و من ن رفاز اون دار و درختا که گذشتیم، پانیذ به سمت میزی که مامانش اینا نشسته بود

  .به زور نگاه ازش گرفتم و با چشم دنبال بابا گشتم

  .ها دیدمشکنار میزی در حال صحبت با یکی از مهمون

 : م تا حرفشون تموم بشه و بعد به سمت بابا رفتمصبر کرد

 بابا _

 : با شنیدن صدام به سمتم برگشت و گفت

 ! دونی چه قدر دنبالت گشتیمکجا بودی تو؟.. می_

 : دستی به پیشونیم کشیدم

  .ببخشید بابا، یه کاری برام پیش اومده بود_

 : قدمی جلو گذاشت و گفت

 اتفاقی افتاده؟.. مشکلی هست؟ _

 : ریع گفتمس

خواستم از ن مینه نه، اون کاری که برام پیش اومد، اصال ربطی به مراسم نداشت.. اتفاقا اال_

 ای چیزی که نیست؟ شما بپرسم که همه چیز خوبه یا نه؟.. مشکلی؟، کم و کسری

  .نه، همه چیز خوبه_

 : لبخندی زدم و گفتم
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 و عروس هنگ مناسب واسه رقصخب پس اگه مشکلی نیست، من برم به ارکست بگم یه آ_

  .بذاره دامادا

 : ای روی شونهَ م نشوند و گفتضربه

  .برو پسر_

  .لبخندی زدم و به طرف مخالف و سمت ارکست رفتم

روس عبعد از سپردن بهش که آهنگ مخصوص رقص عروس و داماد رو بذاره، به سمت جایگاه 

  .فتمو داماد ر

گفت گذاشتم و با ی شهاب که داشت با لبخند چیزی زیر گوش سارگل میدست روی شونه

 : شیطنت گفتم

 ! داداش االن وسط مراسمینا.. حداقل مراعاتِ بزرگای مجلس و بکن_

 : لبخندش رو خورد و چپ چپ نگاهم کرد

 باز تو خودت و نخود هر آش کردی؟ _

 : باال بردم "لیمتاس"ی خندیدم و دستام رو به نشونه

  .باشه داداش، نزن.. اومدم بگم باید بلند شین یه تکونی به خودتون بدین_

 : ابرویی باال انداخت

 من و تکون دادن به خودم؟ _

 : چشمکی زدم و گفتم

 ! با سارگل چرا که نه_

 : با خنده گفت
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  .آهان.. اون تکون دادن که بله-

 : روی شونه َش زدم ایخندیدم و به سمت ارسالن رفتم و ضربه

  .پاشو شاه دوماد.. پاشو که باید یه ذره هم شما مجلس و گرم کنید_

  .خندید و سری تکون داد

 تن وصدای آهنگ مالیم که توی سالن پیچید، ارسالن با سوگل و شهاب با سارگل وسط رف

  .دست تو دست هم مشغول رقصیدن شدن

ادر کم برحدوخته بود به ارسالن و سوگلی که نگاهم سمت پانیذ کشیده شد که با لبخند چشم 

  .و خواهر و براش داشتن

ه به و بدربا شکالتی که پانیا جلوی صورتش گرفت، مجبور شد چشم از اونا برداره و نگاهش 

  .کوچولوی دوست داشتنِی توی بغلش

ی سه-دونم پانیا چی بهش گفت که با خنده گازی به شکالت زد و پشت بندش بـ ـونمی

  .ی پانیا نشوندکمی روی گونهمح

  .!اش جای اون کوچولوی دوست داشتنی بودمکای آرزو کردم و من لحظه

  .از فکر خودم خندم گرفت

 کنه؛ که حتی منه مردِ به این گندگی، آرزو میکنمها که نمیخدایا ببین یه دختر با آدم چه

  .!ساله بودم ۴ی کاش جای یه بچه

  .رقصیدنو سارگل که تو بـ ـغل هم آروم می نگاهم کشیده شد سمت شهاب

  .امشب بهترین شب زندگی داداشم بود

  .سال فراغ، امشب به وصال یارش رسید و همین ته خوشبختی بود براش ٢بعد از 
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  .آخ که دلم میره واسه بهترین شب عمر خودم

  .کنهحتی تصورشم قند تو دلم آب می

  .بخت ترین مرد دنیای من و من خوشپانیذ بشه خانوم خونه

ر و لبخند کمرنگ شدم، جون گرفت و نگاهم خود به خود رد دختری رو گرفت که تمام فک

  .ذکرم شده بود

  .هنوز هم با پانیا مشغول بود

اهن پیر ذهنم رویا بافت و عروسک بابا رو تو بغلش تصور کردم، با اون موهای دو موشی و

  .مانشصورتی.. دلم ضعف رفت واسه عروسکم و ما

 ! دستی به صورتم کشیدم و ذهنم تا کجاها رفت؟

.. عروس و دامادها که رقصشون تموم شد، نوبت زوجای جوون شد که یه خودی نشون بدن

 ! ماهم که جزوشون

  .نفسم رو بیرون دادم و به سمت میزی که پانیذ و مامانش اینا نشسته بودن رفتم

  .کسی جز پانیذ و مامانش نبودن

  .ی کتم کشیدم نزدیک تر رفتمهدستی به لب

 : کنار پانیذ ایستادم و دستم رو به سمتش گرفتم

 افتخار میدین بانو؟ _

  .توجه ِشون بهم جلب شد

 : پانیذ پرشرم از حضور مادرش با من..من گفت

  ...آخه..پانیا_
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 : یهو مادرش گفت

  .ای وای بچه َم از بس ورجه وورجه کرد خوابش برد_

 : بـ ـغل کردن پانیا باز کرد و دستاش رو برای

  .بدش من مامانم.. خسته شدی، خیلی وقته بغلته_

  .دخواست بازم مخالفت کنه که مامانش پانیا رو کشید تو بغلش و لبخند ریزی بهش ز

 : لبخندم رو خوردم و گفتم

  .دستم خشک شد خانوم_

  .داشت و بلند شنگاهی به دستم انداخت و بعد از مکث کوتاهی دستش رو توی دستم گذ

  .به طرف پیست رقص رفتیم

  .یه دستش توی دستم قفل شد و دست دیگهَ ش روی شونه َم نشست

 : دست آزادم رو دور کمرش پیچیدم و و زیر گوشش آهنگ رو زمزمه کردم

 دوست دارم لبالب _

 سوزه عشقم از تب می 

 پر میشم از اسم تو  

 هر ثانیه هر شب  

 دوست دارم تا فردا 

 دوست دارم تا رویا  

 شاید ببینمت باز  

 تو وقت خواب و رویا  
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 : ی دستم رو دورش محکم تر کردم و گفتمسعی کرد فاصله بگیره ازم، که حلقه

  .هیچ وقت ازم فاصله نگیر پانیذم_

  .آروم گرفت و سر روی شونه َم گذاشت

  .دستم رو از دستش درآوردم و دور کمرش پیچیدم

  .گردنم گذاشت اونم دستش رو دور

 : ای روی موهاش نشوندم و گفتمسه-بـ ـو

  .چه قدر خوبه همه جا تاریکه_

  .هوم_

  .خوردیمچونه َم رو روی موهاش گذاشتم و آروم تو بـ ـغل هم تکون می

  .بزنم سند پسفردا شب منتظرم باش خانوم کوچولو؛ که بیام و تا ابد آغوشت و به اسم خودم_

 : ا روی شونهَ م کشید و گفتدستش رو از گردنم ت

  ...اما شاهرخ_

  .هیش.. شاهرخ بی شاهرخ.. دیگه طاقت ندارم باشی و مال من نباشی_

  .ی دستام دورش محکم تر شدنفس عمیقش میون سینه َم رو سوزوند و حلقه

  .شد تو این دختری من خالصه میو تمام خواسته

  .پانیذ ازم فاصله بگیره آهنگ که تموم شد، همه جا روشن شد و باعث شد

 : دستی به لباسش کشید و گفت

  .رقص خوبی بود_

  .نذاشت حتی جوابش رو بدم
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  .خواستـ ـوش کشیدنش رو میغ-رفت، درحالی که من هنوزم دلم در آ

  .دستی به پشت گردنم کشیدم و نفسم رو محکم بیرون دادم

 خدایا کِی میشه این دختر مال من شه؟ 

   

   

  .به پایان رسید و جشن عروسی دو جفت مرغ عشق عاشق هم به دنبالش کم کم شب

   

❊❊❊  

  *پانیذ*

   

  .دمشرج آشپزخونه خا با صدای زنگ اف اف، هول کرده لیوان آخر هم توی سینی گذاشتم و از

 : به سمت اف اف رفت ی پیراهنش رو درست کرد وبابا یقه

 بله؟ _

...... _ 

  .بفرمایید باال، خیلی خوش اومدید_

  .فرستاد کنارش ایستادبه طرف در رفت و مامان هم درحالی که موهاش رو زیر شال می

  .ی وارد بشنی تهرانبابا در ورودی رو باز کرد و منتظر موند تا خانواده

 شته جونا فرآقای تهرانی پیش قدم شد برای دست و روبوسی با بابا و بعد از اون مامان هم ب

  .مشغولِ خوش و بش شد
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  .بردنگاهم کشیده شد سمت مردی که با کت و شلوار مشکی عجیب جنتلمنانه دل می

ن اولِ همی آبروم رولپم رو از داخل به دندون گرفتم که یه وقت لبخند پهن نشه رو صورتم و 

  .کاری بر باد بده

 : قدمی جلو گذاشتم و گفتم

  .سالم_

گرفت یچشمای چراغونیش رو به نگاهم دوخت و در حالی که دست گل رز قرمز رو به سمتم م

 : گفت

  .سالم پرنسس_

 : دست گل رو از دستش گرفتم

  .ممنون_

 : چشمکی مزین شده با لبخند تحویلم داد

  .ای من و ندارهقابل خانوم زیب_

  .لبخندم بی اجازه روی صورتم خودی نشون داد

 : به سمت پذیرایی اشاره کردم و گفتم

  .بفرمایید تو_

 کرد به طرف پذیراییرو زمزمه می "چشم خانوم"نگاهش رو از چشمام گرفت و درحالی که 

  .رفت

  .ودرو به روش ب ای که درستکنار آقای تهرانی نشست و چشمم افتاد به تنها صندلی خالی

  .دستم رو بند پایین لباسم کردم و روی همون صندلی نشستم
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 : آقای تهرانی گلویی صاف کرد و گفت

  .پارسا جان در جریان هستی که برای چی امشب مزاحمتون شدیم_

 : بابا با احترام سری تکون داد و گفت

  .مراحمید_

 : ختاهی بین کالمشون اندای کوتآقای تهرانی دستی به رونش کشید و مکثش وقفه

لمون تر گاز قدیم و ندیم گفتن ازدواج سنت پیامبره.. دلیل قرار امشب هم خواستگاری دخ_

  .پانیذ برای شاهرخ هست

  .با شرم سر پایین انداختم و لبم رو به دندون گرفتم

  .شد و من چقدر خوشحال بودمامشب همه چیز علنی می

و  اهرخ مردداده بود.. اما حاال که ش به تمام گذشته َم رنگ غمترسیدم از اتفاقی که درسته می

وی گل دن بمردونه قدم جلو گذاشته بود؛ قلبم ماال مال از خوشی بود حسی مثل به مشام کشی

  .یاس تو وجودم رخنه کرده بود

  .ولی یه چیز این وسط کم بود

  .اونم نبودن ارسالنی بود که کم از برادر برام نداشت

  .د ماه عسلشون رو کمی به تعویغ مینداختن؟شچی می

کرد تا هم شهاب و هم ارسالن برگردن و توی شد شاهرخ کمی صبر مییا بهتره بگم چی می

  .مراسم خواستگاریمون حضور داشته باشن؟

 : با صدای بابا از فکر بیرون اومدم

  .نظر خودش در اولویته_
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توجه مکه  ؟.. مثل اینکه انقدر تو فکر بودممتعجب نگاهم رو بین جمع چرخوندم.. نظر خودم

  .حرفاشون نشدم

  .هاش رو که روی صورتم نشسته بودننگاهم کشیده شد سمت شاهرخ و دیدم عسلی

 نظر تو چیه دخترم؟ _

  .صدای آقای تهرانی باعث شد هول کرده نگاه از شاهرخ بگیرم و به طرفش برگردم

 : زدم گفتمفاشون میلبم رو تر کردم و با حدسی که درمورد حر

  .هرچی بابا مامان بگن_

 : کردبابا نگاه مهربونش رو به چشمام دوخت و صدای فرشته جون هم این تماس رو قطع ن

 عروس گلم چایی برامون نمیاره _

 : بابا پلکی به معنی تایید زد و گفت

  .چای بیار دخترم_

  .بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم

  .ها هم اندازه و هم رنگ چای بریزمتم و سعی کردم تو همه لیوانقوری رو به دست گرف

  .سینی رو برداشتم و به سمت پذیرایی رفتم

هام رو به خوبی لرزید، اما حرارت بدنم شدید باال رفته بود و داغی گونهها دستام نمیمثل فیلم

  .کردمحس می

  .منی زددر جوابش لبخند شرمگیسینی رو جلوی آقای تهرانی گرفتم که تشکر کوتاهی کرد و 

 : تنفر بعدی فرشته جون بود.. خم شدم و سینی رو جلوش گرفتم، فنجونی برداشت و گف

  .این چای خوردن داره_
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  .ی در جوابش گفتم"نوش جان"لبخندم پررنگ تر شد و 

کردم هر جا بدوزمش به جز چشماش خم شدم به سمت شاهرخ رفتم و با نگاهی که سعی می

  .ن هم فنجون چاییش رو بردارهتا او

 : دست دراز کرد و فنجونی برداشت و آروم زمزمه کرد

  .ممنونم عروسم_

 د و داغیتو سرم اکو ش "عروسم"ی چشمام ناخوداگاه باال اومد و میخ چشماش شد و کلمه

  .هام هزار برابرگونه

ه بت کردم و کوبید، کمر راسوار خودش رو به در و دیوار سینه َم میبی حرف با قلبی که دیوونه

  .طرف بابا و مامان رفتم

  .تعارف کردن چای که تموم شد، سینی رو روی عسلی کنار مبل گذاشتم و نشستم

   

 : آقای تهرانی فنجون خالیش رو روی میز گذاشت و رو به بابا گفت

 و باهم شوناپارسا جان اگه اجازه بدی دختر و پسرمون دو کلوم با هم تنها حرف بزنن و سنگ_

  .وا بکنن

 : بابا دست دور فنجونش حلقه کرد و نگاهش رو سمتم چرخوند

  .البته.. پانیذ جان بابا آقا شاهرخ و راهنمایی کن_

  .بلند شدم و همزمان با من شاهرخ هم ایستاد

  .به طرف اتاقم راهنماییش کردم

 : فتها رو باال رفتیم و در اتاق رو که باز کردم، عقب کشید و گپله
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 ! ها مقدم ترنخانوم_

  .لبخند کم رنگی روی لبم نشست و وارد اتاق شدم

  .پشت سرم اومد داخل و در و بست

 : روی تختم نشست و نگاه دوخت به من که وسط اتاق ایستاده بودم

 چرا ایستادی؟ بیا بشین _

  .رفتم کرد، نگاه کردم و بعد از مکث کوتاهی به سمتشبه دستش که به کنارش اشاره می

  .نشستم و دستام رو توی هم قفل کردم

 : با صدای شاهرخ نگاهم سمتش کشیده شد

 خب پرنسس انتظارت از همسر آیندهَ ت چیه؟ _

 : دستام رو بیشتر به هم فشردم و لبام رو با زبون تر کردم

دو،  ، دروغ ویک ..!من از دو چیز به شدت بدم میاد و تو دادگاهم اون دوچیز حکم اعدام دارن_

مردی  نطوربی اعتمادی.. مردی که به زنش دروغ بگه به نظرم اصال قابل اعتماد نیست.. همی

ی ای زیر نیم کاسه َش هست، پس ابدا گزینههم که به زنش شک کنه؛ حتما خودش یه کاسه

ی من همین دو مورد رو نداشته باشه، تونه باشه.. مرد آیندهگاه بودن نمیخوبی برای تکیه

  .ای ازش ندارمدیگه انتظار

 : مکثی کردم و گفتم

 تو انتظارت از همسر آینده َت چیه؟ _

 : دستم رو توی دستش گرفت و گفت
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 اراحتیمناعث من از همسرم انتظار دارم تو زندگیمون هیچ چیز رو ازم مخفی نکنه، حتی اگه ب_

نی گی مشترک یعخواد زنم حتی کوچک ترین چزی ازم مخفی داشته باشه.. زندبشه.. دلم نمی

و مال دی تیکی شدن تو هر چیزی، یعنی هیچ چیز پنهونی از هم نداشته باشیم، یعنی غم و شا

. اشم.منم هست و همینطور خوشحالی و مشکالت من مال تو.. انتظار دارم محرم دل زنم ب

  .ه شریک زندگیش باش..همینخوام به معنای واقعی کلممی

هاش کامت رو شیرین حرفای این پسر هم مثل عسلی لبخندم رو پشت لبام مخفی کردم و

  .کردمی

  .ای که بد عزیز شده به دلمشاهرخ.. مرد چشم عسلی

  .کسی که خوده االنم رو مدیونشم

  .هاش عجیب به دلم نشستمردی که از همون اول خنده

  .به رخ کشیدن چال گونه َش، حسرت لمسش رو به دلم میذاشتکسی که با هر بار 

  .حاال قدم جلو گذاشته بود واسه شریک لحظه به لحظهَ م شدن

  .محرم دلم شدن تا ابد

  .قدم به قدِم این مرد جلو رفتن تو مسیر زندگی عجیب به مذاقم خوش میومد

  .پانیذ_

  *!زنندی نامت را صدا میید؟.. مخصوصا وقتشود صدای بعضی ها را بـ ـوسمی*

  .هاش و شیرین شد وجودمنگاه دادم به عسلی

 کنی؟ به چی فکر می_

 : نگاهم رو سُر دادم روی دست بزرگش که اسیر کرده بود دستم رو
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  ...به آینده_

 : کردمنگاه خیره َش رو حتی بدون سر بلند کردن هم حس می

  .ستمنم ه، از این به بعد تو آیندهَ ت مبهتره جملهَ ت رو تصحیح کنی.. به آینده َمون_

 مله؟ تا انقدر پیچ و خم بده به ج "به من فکر کن"بهتر نبود راست و پوست کنده بگه 

ه ونایی کداد.. از اولی خودخواهی نهفته توی جملهَ ش از اونایی بود که ته دلت رو قلقلک می

  .کرد همون کار و انجام بدیبیشتر ترغیبت می

 : باال رفت زمزمه کردم ی لبمگوشه

  .به آینده َمون_

 : دستش روی گونهَ م نشست

 ی من خالصه شده توی داشتن تو.. با من و دلم چه کردی دختر؟ تمام خواسته_

  .لب گزیدم و نگاهم رو از دستش هم پایین تر کشیدم و دوختم به لباسم

وی رشسته نببره از انارای این پسر چرا قصد داشت اینجوری قلبم رو به بازی بگیره و لذت 

 ! هام؟گونه

  .دستش از روی گونه َم سر خورد و زیر چونه َم نشست

اب نهای براقی که با شیطنت و حسی وادارم کرد سر بلند کنم و نگاه بدوزم به اون عسلی

  .خیره َم بودن

 : وار کشیده شد و لب زدشستش جایی میون گردنم نوازش

 خودت کردی و شدی همه فکر و ذکرم؟  از کی تمام این قلب و مال_

 : ها زمزمه کردممسخ اون عسلی
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هایی که از همون اول دونم تو با اون خندهدونم کی سند قلبت به اسم من خورد.. اما مینمی_

 ال خودت کردی های شیرینت قلبم رو مبه دلم نشست و عسلی

 : با شیطنت ادامه دادم

 ! یر نبودناهاتم بی تاثالبته اون چال گونه _

 : بلند خندید و گفت

  .های شیطونت نفس شاهرخهمه چیز من فدای اون خاکستری_

 : لبخندم پهن تر شد و زمزمه کردم

  .خدانکنه_

  .لبخندش کمرنگ و کمرنگ تر شد تا محو شد از روی لباش

 : هام رو بیشتر کردسر جلو کشید و هرم نفساش داغی گونه

 چرا انقدر شیرینی دختر؟ _

 : یره به چشماش لب زدمخ

  .هات شیرین باشمفکر نکنم بیشتر از عسلی_

  .لباش به قصد مهر زدن روی گونهَ م جلو اومد که سر عقب کشیدم و بلند شدم

 : شد نشست و گفتمای که داغی نفساش هنوزم روش حس میدستم روی گونه

  .خیلی وقته تو اتاقیم.. بریم پایین دیگه_

های شکین موهاش فرو کرد و من دلم رفت برای لمس تار به تار اون مبلند شد و پنجه میو

  .دوست داشتنی

 ! خواد دل بکنم از این خلوت دو نفره.. ولی چه کنم که مجبورمبا اینکه اصال دلم نمی_
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  .لبخندم رو بیشتر به رخش کشیدم و به سمت در اتاق رفتم

  .حضورش رو پشت سرم حس کردم و در و باز کردم

  .ها پایین رفتیمهم از اتاق خارج شدیم و از پلهبا 

 : فرشته چون با دیدنمون لبخندی زد و گفت

 کاممون و شیرین کنیم یا نه عروس خانوم؟ _

  .شرمگین سرم رو پایین انداختم

 : صدای خندونش به گوشم خورد

  .لپای اناریت جوابم و داد_

اعات ه مرنشون نده و لبای این پسر ک لبام رو روی هم فشردم تا لبخندم عمق خوشحالیم رو

ش ککرد و سنگینی نگاهش رو حتی یه لحظه از روم برنمیداشت، بیشتر از این جمع هم نمی

  .نیاد

ن از کنار شاهرخ گذشتم و خواستم روی همون صندلی قبلی بشینم، که صدای فرشته جو

 : مانعم شد

 بیا کنار من بشین دخترم _

  .وی مبل سه نفره نشستمراهم رو کج کردم و کنارش ر

  .توام بیا پسرم_

  .شاهرخ هم با همون نگاه براق کنارم جای گرفت

  .ی روسریش کردفرشته جون نگاهی به آقای تهرانی انداخت و دستش رو بند لبه

 : ای صاف کرد و رو به بابا گفتآقای تهرانی سینه
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ره یدن، بهتوا کندن و به توافق رس م زدن و سنگاشون و با همها حرفاشون رو با هحاال که بچه_

  .بریم سر بحث مهریه و باقی مسائل

 : بابا لباش رو با زبون تر کرد و گفت

  .مهریه رو کی داده کی گرفته حاال_

  .اینا تعارفه پارسا جان_

 : بابا دستی به ته ریش جوگندمیش کشید

خترم دضامن خوشبختی واال جاوید جان من پول انقدر ارزشی برام نداره که پشتوانه و _

اشه؛ بشته بدونمش.. مالک من عشق شاهرخ به پانیذ و مردونگی و جنمشه، شاهرخ اینا رو ندا

  .همون بهتر که زندگیشون دووم نداشته باشه

 : نفسی گرفت و ادامه داد

قرار  خوام امشب حرف از جدایی و ناراحتی بزنم.. ولی از همین االن باید با کسی کهنمی_

  .یه عمر دستش بسپارم، حرفام رو بزنم دخترم رو

 : آقای تهرانی لبخندی زد و گفت

، تا االن دونی که مهریه جزوی از رسوم از قدیم و ندیم بودهحرفت متین پارسا جان.. اما می_

  .نمیشه نادیدهَ ش گرفت

 : بابا سری تکون داد

  .حرف شما هم درسته جاوید جان_

 نگاهش رو به من دوخت 

 چیه بابا؟  نظر خودت_
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 : آروم گفتم

  .هرچی شما بگین_

 : برگشت سمت آقای تهرانی

  .تتا سکه به همراه یک جلد کالم اهلل مجید و آینه شمعدون، کافی هس ۱۴من میگم _

 : ی فرشته جون توی سالن پیچیدصدای اعتراض گونه

 ی عروس قشنگم انقدر پایین آخه؟ اما اینطوری که نمیشه!.. مهریه_

 : اهش رو سمت فرشته جون چرخوند و گفتبابا نگ

 وش  َ همین هم کافیه.. گفتم که ضامن خوشبختی دخترم عشق شاهرخ و مردونگیشه.. بقیه_

  .خودم نوکرشم

کرد به بودن همچین کوهی ای که عجیب دلم رو گرم میچشمام درخشید از این حمایت پدرانه

  .پشتم

  .قرار ها که گذاشته شد، مامان شیرینی آورد

 تعارف کرد و کنار بابا نشست 

 : فرشته جون به سمت مامان و بابا برگشت و گفت

ه به م، کدهنمون رو که شیرین کردیم.. اگه اجازه بدید نشونی هم دست دخترم پانیذ بکنی_

  .اسم هم بشن

 : بابا با متانت سری تکون داد

  .البته_

  .د و به دست شاهرخ دادی مخملیِ مشکی رنگی درآورفرشت جون از توی کیفش جعبه
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  .شاهرخ جعبه رو باز کرد و انگشتر تک نگینی رو ازش بیرون آورد

  .دست چپم رو توی دست گرفت و انگشتر رو توی انگشت دومم فرو کرد

  .ی دنیا داشتمو من حسی مثل نوازش نرم نسیمی خنک توی شرجی ترین نقطه

 : صداش صدای بابا تو گوشم پیچید و دلم رفت واسه گرفتگی

  .شاءاهللمبارکه ان_

شد، نوید خوشحالی هایی که به هم کوبیده میصدای کل زدن فرشته جون میون صدای دست

  .دادمی

 : ون داده بودم رو تکی شالی که آزادانه روی موهام انداختشاهرخ سر جلو آورد و نفساش گوشه

  .رسما شدی نامزد من پرنسس_

  .خون به سرعت زیر پوستم دوید و لبم رو به دندون گرفتم

اری خوای که هی لپ اننکن دختر..نکن، من همینجوری روانیت هستم؛ دیگه چی از جونم می_

 بری؟ کنی و دل میمی

  .شنوهش رو میضربان قلبم به حدی باال رفته بود که مطمئن بودم اونم صدا

گر  ود یا منی سینه َم چسبید و هوا گرم بدندونام رو بیشتر روی لبم فشردم و چونهَ م به قفسه

 گرفته بودم؟ 

 : صدای فرشته جون نجاتم داد از زیر سنگینی نگاه خیرهَ ش

  .مبارکتون باشه عزیزکام_

  .شدم سرم باال اومد با دیدنش درست رو به رومون، همزمان با شاهرخ بلند
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 ی مخملیِ توی توی دستش دستبندی بیرونچشمای مهربونش رو به چشمام دوخت و از جعبه

  .آورد

  .لبخندی زد و دستبند رو که به سمتم گرفت، دستم رو باال آوردم

های های ریز الله که توی هم حلقه شده بودن و نگیندستبند رو روی مچم بست و طرح گل

  .ن؛ واقعا زیبا بودکوچیکی که وسطشون نشسته بود

 : نگاه از دستبند گرفتم و گفتم

  .ممنونم فرشته جون_

 : جوابش با لبخند پرمهری همراه بود

  .قابلت و نداره عزیزدلم_

 : دست دور شونهَ م حلقه کرد و درآغوشم گرفت

  .از همون اولش چشمم گرفته بودت واسه شاهرخ عروسکم_

الم شبـ ــوسه َش روی موهای بیرون ریخته از لبخند خجولم روی شونهَ ش پنهون شد و 

  .نشست

  .تازم فاصله گرفت و اون لبخند مهربونش انگار قصد محو شدن از روی لباش رو نداش

  .های پهن شاهرخ انداخت و در آغوشش کشیدقدمی جلو رفت و اینبار دست دور شونه

  .سیدرو بـ ـوی مادرش چیزی زیر گوشش گفت که لبخند شاهرخ رنگ گرفت و شونه

  .ای روی موهای شاهرخ زد و دست از دور شونه َش برداشتفرشته جون بـ ــوسه

  .ی کنار شاهرخ نشست و ما هم از حالت ایستاده در اومدیمروی مبل تک نفره

  .مامان سینِی چای به دست از آشپزخونه بیرون اومد و مشغول تعارف کردن شد
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هرخ نی عزم رفتن کرد و پشت بندش فرشته جون و شاچای دوم هم که صرف شد، آقای تهرا

  .هم بلند شدن

  .به رسم احترام تا دم در همراهیشون کردیم

 م شدشاهرخ وقتی دید همه مشغول خداحافظی اند و کسی حواسش به ما نیست، قدمی نزدیک

 : و دستم رو توی دست گرفت

  .اولین قدم واسه خانوم من شدن_

  .های ستاره بارونش کردمند خجولم رو نثار عسلیهام رنگ گرفت و لبخگونه

  .ای طوالنی روش نشونددستم رو به لباش چسبوند و بـ ــوسه

  .و من حس کردم دستم سوخت از داغی لباش

 : نه گرفت و زمزمه کردهای گل انداختم رو نشونگاهش گونه

  .شاهرخ فدای خجالتت خانوم من_

  .کرد گم شدون که شاهرخ رو صدا میی آرومم تو صدای فرشته ج"خدانکنه"

  .های شاهرخ از دستم فاصله گرفت و چشمکش خنده رو لبام نشوندگرمای دست

اط ن تا حیالشوشاهرخ که از در ورودی بیرون رفت، عقب گرد کردم و دیگه مثل بابا و مامان دنب

  .نرفتم

  .پله ها رو باال رفتم و وارد اتاقم شدم

  .ای که زیادی کیپ تنم بودین کت و شلوار دخترونهشدم تو اداشتم خفه می

اِی سنگین کنیم، وگرنه بازم خداروشکر مامان قبول کرد اینو جایگزین اون کت و دامن سورمه

  .!شدمتا االن هالک می
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تاق به ای اول کت نرسیده بود، صدای در شالم رو از روی سرم برداشتم و هنوز دستم به دکمه

  .گوشم خورد

 : ب برگشتم و گفتمبه عق

 بله؟ _

  .در اتاق باز شد و قامت بابا توی چهارچوب در نمایان شد

 : لبخندم روی لبام برگشت و گفتم

 جونم بابا؟ _

 : جلو اومد و گفت

نیم به ای و موکولش کجونت سالمت دختر بابا.. میشه پدر دختری با هم حرف بزنیم یا خسته_

 یه وقت دیگه؟ 

  .دختری هیچ وقت خسته نیستممن برای یه گپ پدر _

 : روی تختم نشست و دستش رو سمتم دراز کرد

  .پس بیا بـ ـغل بابایی که خیلی دلم تنِگ حرفای پدر دختریمون شده_

 : توی بغلش فرو رفتم و سر روی سینهَ ش گذاشتم

  .منم خیلی دلم تنِگ اینجوری لوس کردن خودم واسه باباییم شده_

  .شد و محکم فشردم به سینهَ ش دستش دور شونه َم حلقه

  .تونن فرشته باشنکرد مردها هم میکشید رو قانون دنیا و ثابت میو این مرد خط می

هاش که مهر شد و روی موهام نشست، پلکام روی هم افتاد و بوی آغوشش رو با لذت به پدرانه

  .مشام کشیدم
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  .شاپرک توی وجودم رخنه کرد حسی مثل نوازش بال ووار میون موهام چرخید دستش نوازش

 : صداش توی گوشم پیچید و پلکام از هم فاصله گرفت

 دختر بابا _

  .سر از روی سینهَ ش برداشتم و نگاه دادم به نگاهش

 مطمئنی از خواستن این پسر؟ _

  .باال و پایین کردم "آره"شرم توی نگاهم ریختم و سرم رو به معنی 

 خواد؟ اونم به همین اندازه تو رو میاز اون چی؟ مطمئنی؟.. مطمئنی _

 : صدام آروم تر از هر زمانی به گوشش رسید

  .خوادچشماش میگه می_

  .خیره به چشمام نگاه کرد و بـ ــوسه َش پشت پلکم نشست

  .یقه َم شدی بعدیش نثار شقسر روی شونه َش گذاشتم و بـ ــوسه

  .ت ندارم چشمات و بی فروغ ببینمنم.. دیگه طاقخوام دوباره غم تو چشمات ببینمی_

 : مکث کرد و صداش غم داشت انگار

ه .. بمهران، خطای من بود که آتیش انداخت تو زندگی تو و خاکسترش تو چشم خودم رفت_

زجر  ی قلب شکسته َت و چطوری بند زدی و درد کشیدی و پا به پاتچشم دیدم تیکه به تیکه

اری هم ت جوری بشکنه که دیگه هر ک َخودت قلب بند زدهخوام اینبار با اشتباه کشیدم.. نمی

  .بکنی نشه جمعش کرد

ای که خیلی وقت بود از گلوم کوچ کرده بود انگار خسته از سفر، اینبار سنگین تر ی ابریتوده

 : کنج گلوم برگشته بود
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  ...اما مهران اشتباه شما نبود بابا_

ایسی ر رودروخاط م.. مهران، پسر شریک من بود و بهبود.. باهم تعارف نداریم، قصد انکارم ندار_

ود دونی از همون اولش دلت رضا نبو روی منو زمین ننداختن قبولش کردی، خودتم خوب می

  .ردیول کبه این وصلت؛ اما به خاطر من و حرفی که با پدرش زده بودم و باال بردن من قب

  ...بابا_

 : نذاشت ادامه بدم

درد و  دترینبود و تو به خاطر منی که طاقت یه لحظه دردت و ندارم؛ ببود پانیذ، قبول کن _

  .کشیدی

  .قلبم فشرده شد از گرفتگی صداش و لعنت به مهرانی که درد گذاشت به دل همه مون

کنه.. تونه مثل اون پست فطرت باشه، قلبم تضمینش میاما شاهرخ، مرد چشم عسلی من؛ نمی

شم ه بارم چیخوام با قلبم تصمیم بگیرم.. گیری کرد، اما حاال میبرای مهران نامرد عقلم تصمیم

  .بسته دنبال قلبت رفتن، ضرری نداره.. این بار با قلبم جلو میرم

 : سر از روی شونهَ ش برداشتم و لبام رو روی گونهَ ش فشردم

  .کنهبابا.. قلبم شاهرخ و تضمین می_

 شدن پست فطرت هم از زندگیمون کم میکاش حتی یاد نحس اولبخندش هم غم داشت و ای

: 

  .اینبار به حرف قلبت گوش کن دخترکم_

  .بـ ــوسه َش روی موهام نشست و سرم رو از روی شونه َش برداشت

 : دست روی پاش کشید و گفت
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  .کشتمبرم که االن مامانت می_

شار وم کمتر فی ابری توی گلوم انگار خستگیش در رفته بود و سبکیش به گلخندیدم و توده

  .آوردمی

  .از توی آغوشش دراومدم؛ هرچند سخت بود دل کندن از اون منبع آرامش

  .ی آخر هم مهمون موهام کرد و از اتاق بیرون رفتبلند شد و بـ ــوسه

 ! ودم؟بای کتم کردم و من تو این لباس در حال هالکت هبلند شدم و دستم رو بند دکمه

  .ختمتدر عرض چند دقیقه لباسم رو عوض کردم و آرایشم رو پاک کردم و شیرجه زدم توی 

  .هنوز سرم به بالش نرسیده بود، صدای موبایلم نگاهم رو روی عسلی کشوند

  .برش داشتم و نگاهم رو به صفحه دوختم

یدن دپش انداخت و این پسر چی داشت تو وجودش که من حتی با اسم شاهرخ قلبم رو به ت

 ! زنه؟اسمش شاپرک تو قلبم پر می

 : اسمش رو لمس کردم

 ات درست وسط پیشانی"

 های من گاه لبشود قبلهمی

  "کنمهایم را همان جا حواله میبـ ــوسه

ها سفیدِ توی قصه ی سوار بر اسبلبخندم رنگ گرفت و این پسر شباهت عجیبی به شاهزاده

  .داشت

و حتی فکر پرنسِس این شاهزاده شدن هم مثل نوازش بال لطیف شاپرکی؛ وجودم رو ماالمال از 

  .کردعشق می
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 : انگشتام ریتم گرفت روی صفحه

 لذت بخش ترین حادثه "

 های تلخ سرنوشت در میان خط خطی

 : یافتن فقط یک کلمه است

  "!...تـــو

  .شم دوختم به صفحهسند کردم و منتظر چ

تونه شیرین باشه، مخصوصا وار روی اسمش کشیده شد و انتظار هم گاهی میانگشتم نوازش

  .وقتی ضربان تند قلبت هم چاشنیش بشه

 : باال رفتن صفحه نگاهم رو از اسمش جدا کرد

 تمام رویای من این است که "

 ی تو جایی داشته باشم در رویای شبانه

 آن من شود  تا شبی رویایی از

  "شبت رویایی تمام رویای من

  .سمش روای گوشی نشست و بوسیدم بی اراده لبام روی صفحه

  .ـ ـوش گرفتم و پلکام رو روی هم گذاشتمغ-ای با ارزش توی آگوشی رو مثل شئ

  .ها بهترین اتفاق زندگیم بودنچشمای عسلیش پشت پلکام نقش بست و این عسلی

   

***  
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 (فصل نهم)

   

  *پانیذ*

   

دای صکرد رو به گوشم چسبوندم و شالم رو روی سر انداختم و موبایلم که داشت خودکشی می

 : طعنه دارش لبخند روی لبام نشوند

 ! دقیقه گذشت و ما هنوز در انتظار دیدن روی ماه دلبر ۱۰_

  .رسه آقااالن میاد و انتظارتون به پایان می_

  .پیچید و لبخندم رو پررنگ تر کردصدای خندهَ ش توی گوشم 

دای ها پایین میرفتم با صگوشی رو توی کیف مجلسی کوچیکم سر دادم و درحالی که از پله

 : نسبتا بلندی گفتم

  .مامان من دارم میرم.. ممکنه دیر برگردم، نگران نشین_

 : گفتهایی که تازه از باغچه چیده بود رو توی گلدون میذاشت مامان در حالی که گل

  .خدا به همراهت مامانم.. مواظب خودت باش_

  .ی گفتم و بعد از پوشیدن کفشام از خونه زدم بیرون"چشم"

  .دونستم نگران نمیشهبابا هم خبر داشت با شاهرخم و می

لباس  با ..در اصلی هم بستم و به طرف کوچه برگشتم که نگاهم افتاد به مرد چشم عسلیم

برد از منی که جیب دل میتِ دست به سینه به ماشین تکیه دادش عی آبی و اون ژسچهارخونه

  .دلم خیلی وقت پیش رفته بود براش
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ذروند ظر گبه طرفش قدم برداشتم که تکیهَ ش رو از ماشین گرفت و نگاهش کل صورتم رو از ن

 : و ابروی راستش باال رفت

 رسه!.. اره؟ یه میاد و انتظار من به پایان مریختی وروجک.. کخوب زبون می_

 : با شیطنت نگاهش کردم و گفتم

 مگه نرسید؟ _

 : باال انداخت "نه"ی کرد و همزمان سرش رو به معنی "نوچ"

 ! هنوز نرسیده_

 : ی چشمای شیطونش شدمدست به کمر با چشمای ریز شده خیره

 رسه؟ میشه حضرت آقا بفرمایند چطوری به پایان می_

 : فم گرفتکمی خم شد و گونه َش رو به طر

  .اینطوری_

 : قدمی عقب گذاشتم

 ! ایماشاهرخ وسط کوچه_

 : نگاهی به دور و بر انداخت

 ! زنه مادمازلپرنده هم پر نمی_

 : با سرتقی گفتم

  .م اومد رد شدزنه، اما یهو دیدی یه آدپرنده پر نمی_

 : نفسش رو حرصی بیرون داد و در و برام باز کرد

  .بندی.. من که دیگه جای خود دارمنسل پشت منم می ۷تو با این زبونت دهن _
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  .خندیدم و نشستم

  .در و بست و ماشین و دور زد و سوار شد

ای بود که شدن و این اولین مهمونیهایی که با سرعت رد میراه افتاد و نگاه دوختم و به درخت

 ! به عنوان نامزد همراهش بودم

مه هست تو دستش میون جمعی، راه رفتن و به قطعا حس خوبیه هم پای این مرد شدن و د

وچه های ی سوار بر اسب سفید فقط مال خودته.. و این مالکیت از آلفهموندن که این شاهزاده

  .ترش نوبرانه هم بیشتر به مداقم خوش میومد

 : گشتمنگاه از خیابون و درختاش که هرکدوم یه طرح و شکلی داشتن گرفتم و به طرفش بر

 خ اسم داماد چیه؟ راستی شاهر_

 : نیم نگاهی بهم انداخت

 ماهان.. چطور؟ _

 : ای باال انداختم و گفتمشونه

 ! به هم میاد یا نه خواستم ببینم اسماشونهمینطوری.. می_

 خب.. حاال به هم میاد؟ _

 ! شروع میشن، ماهان و ماهرخ "م"اوهوم.. جفتشون با _

 : ابرویی باال انداخت و گفت

 پانیذ که با یه حرف شروع نمیشن، به هم نمیان؟  یعنی شاهرخ و_

  .قیافه و لحن طلبکارش باعث شد لبام کش بیاد

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

450 
 

کی  ودست روی گونه َش گذاشتم و با برخورد ته ریشش به کف دستم لبخندم عمیق تر شد 

 ام؟ گفته من قلقلکی

 ! هیچ اسمی مثل شاهرخ و پانیذ جفت هم نیستن و با هم جور نمیشن_

 : لبخند گرفت و دستم توی دستش فشرده شد و داغی لباش پشت دستم نشستلباش طرح 

 ! تونه لبخند رو لبای شاهرخ بنشونه.. لبخندمکس هم مثل پانیذ نمیهیچ_

   

 اند؟ چه کسی گفته مردها بی احساس*

لبری ی عاشقِ سوخته به پای شمع هم قشنگ تر بلدند عاشقی کنند و دمردها حتی از پروانه

  *بشوند دلیل تپش نامنظم قلب یک زن کنند و

   

یز مه چهدستم روی دنده، زیر دستش جای گرفت و این روزا انگار وسط زمستون بهار شده و 

 "خواست سر بلند کنی و رو به آسمون بگی ای قشنگ بود.. یه جور که دلت مییه جوره دیگه

یا ولش به این زود ون حال خوش خوام ایخدایا.. این روزای قشنگت و بذار رو دور کُند.. نمی

  ."کنم

 ! های جدیدی واسم چیده بوداما انگار روزگار چشم دیدن خوشیم رو نداشت و بازی

نم.. خواستم ولش کانگار قصد داشت این حال خوش و از چنگم در بیاره؛ حتی اگه خودم نمی

  .!ی توی دستشهرچی نباشه روزگار بود و زورش بیشتر و ما هم که بازیچه

  .بعد از نیم ساعت آرامش مطلق، رسیدیم
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د عث شخواستم دستم رو از زیر دستش بیرون بکشم و پیاده شم، اما محکم تر گرفتش و با

  .نگاهم به چشماش دوخته شه

 : چشمای سوالیم رو که دید، صورتش رو نزدیکم آورد

در  ونی از زیرشتاینجا دیگه جزو قلمرِو من حساب میشه.. و به هیچ وجه من الوجوه نمی_

 ! بری.. پس ردش کن بیاد

 : نگاهم به در ورودی که حسابی شلوغ بود افتاد

 ! دونی که چقدر اینجا شلوغهشاهرخ می_

 : با بدجنسی نگاهم کرد و گفت

 ! ی خوبی نبودان و بهونهها دودیدونی که شیشهو توام می_

 : خیره و با حرص نگاهش کردم که گفت

  .منتظرم_

  .هام رو روی گونهَ ش گذاشتمای ندارم نفسم رو بیرون دادم و لبم چارهوقتی دید

 ! نهکگفتم سه تیغه زبریِ ته ریشش اذیتم کرد و حتما باید بهش می

 : بعد از چند لحظه ازش فاصله گرفتم و گفتم

 خوبه؟ _

 : با چشمای بسته و لبخند زمزمه کرد

 ! بهترینه_

  .رو باز کردای به شونهَ ش زدم که چشماش ضربه

 : دستمالی از جادستمالی جلوی ماشین بیرون کشیدم و به طرفش گرفتم
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  .بیا پاکش کن تا آبرومون و بر باد نداده_

 : دستمال رو روی رد لبام روی گونهَ ش کشید

 نامزدمی.. دوست دارم ببوسمت، دوست داری ببوسیم.. به کسی چه مربوط؟ _

 : کشیدم گفتملی که آینه رو پایین میرژم رو از توی کیفم درآوردم و درحا

 ! باشه.. بازم زشته_

  .رژ رو باال آوردم و خواستم روی لبام بکشم که از دستم کشیدش

 : متعجب به طرفش برگشتم که رژ روی توی جیبش گذاشت و گفت

زیاد  قدریاوال زشت پیرزنه ساپورت بپوشه.. دوما الزم نکرده پررنگش کنی، همینقدرشم ان_

 ! ها رو خیره کنهه نگاههست ک

  ...اما_

ی زیباییت هخواد نگاهی غیر از نگاه من خیراما و اگر نداریم.. خانوممی، مال منی و دلم نمی_

 ! بشه.. هرچند همینجوریشم امشب قراره کلی حرص بخورم

م.. خواست از خوشحالی جیغ بکشمرد من غیرتی شده بود و من به جای ناراحت شدن، دلم می

کردم.. ین روم حساس بود و من تو دلم کرور کرور قربون صدقه ردیف کرده و حوالش ممرد م

  .مرد من عاشق بود و عاشقیتش بد عاشقم کرده بود

  .لبخند عمیقم رو با فشردن لبام روی هم مهار کردم و پیاده شدم

  .ماشین رو دور زدم و دست دور بازوی شاهرخ انداختم و به سمت خونه َشون رفتیم

  .ها بودیستاده بود و مشغول خوش آمدگویی به مهمانشهاب دم در ا

 : با دیدن ما لبخند روی لباش نشست و جلو اومد
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  .به به پانیذ خانوم!.. افتخار دادید، قدم سر چشم ما گذاشتید_

 : خندیدم و گفتم

 ! ودمی پیش اینجا بکنی.. من هفتهآقا شهاب دیگه داری بی انصافی می_

صاف ا بی انکنی!.. دوممم و بردار، زن داداشم شدی و بازم آقا خطابم میاوال اون آقای تنگ اس_

 ! نوش مداون شوهرته نه من، رفته دنبال نامزد و نامزدبازیش و همه کارا و انداخته رو 

 : با این حرفش صدای شاهرخ دراومد

ل یار جما روز چشمم به ٢ساعت ور دل زنتی.. حاال من بعد از  ٢۴آقای با انصاف ولت کنن _

 روشن شد، بازم باید حرف نثار ارواحم کنی؟ 

 : شهاب با خنده سری تکون داد

 ! خواید تا صبح سرپا بایستید بفرمایید داخلآقا ما تسلیم.. اگه نمی_

 : لبخند شیطنت آمیزی رو لبام نشست و گفتم

 ! فرماییم داخل همرسمی حرف زدنت و عشق است داداش شهاب.. می_

ه دل بش برادرانه ش، ردیف دندونام رو به نمایش گذاشت و این مرد از اولی بلندصدای قهقه

  .نشستمی

و  دستی دور کمرم نشست و گرمای آشناش به جای ترس، حس امنیت به دلم مهمون کرد..

 ! ـ ـوش هم وجود داشت؟غ-امن تر از این آ

 : صداش از جایی کنار شالم به گوشم خورد

 ت و عشق است..اره؟ که رسمی حرف زدن داداش شهاب_

 : ی چشم نگاهش کردماز گوشه
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 کردی؟ حسودم بودی و رو نمی_

قسیم هل تاهمه چیز تو مال منه.. نگاهت، لبخندت، شیطنتت، قلبت، فکرت.. مال منه و منم _

 ! هام با دیگری نیستم.. حتی اگه اون دیگری داداشم باشهکردن داشته

 ی جاکرد که مرد من غیرتی هست، اما غیرت ب لحن شوخ و چشمای خندونش خیالم رو راحت

 ! کنهکنه، اما محدودم نمینداره.. غیرتش ازم مراقبت می

یختم و ای که تو غیرت و شوخی گنجونده بود، تمام محبتم بود که توی نگاهم رجواب عاشقونه

  .نثارش کردم

ه ردانناجوان موارد سالن شدیم و گرمای مطبوعی پوستم رو نوازش کرد و هوای بیرون بس 

 ! سرد بود

 : لبای شاهرخ نرم روی شقیقه َم نشست و صداش توی گوشم پیچید

  .برو باال لباست و عوض کن.. منتظرتم_

  .های مارپیچی رو باال رفتمسری تکون دادم و پله

  .بود زده وارد اتاق شاهرخ شدم و نگاهم افتاد به عکسش که بزرگ روی دیوار رو به روی در

 ! ی جذابخودشیفته

  .مانتوم رو درآوردم و با شال و کیفم روی تختش گذاشتم

  .درست کردم ی هفتی شکل لباسم روجلوی آینه ایستادم و یقه

  .موهام رو هم آزادانه دورم ریختم

  .زدی سینه َم که لختیشون زیادی تو چشم مینگاهم کشیده شد سمت بازوها و قفسه

  .ریرم رو برداشتمبه سمت تخت برگشتم و شال مشکی ح
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  .از زیر موهام ردش کردم و حتی االمکان لختی لباس رو باهاش پوشوندم

و  شدم از محکم بودن سنجاِق طرح گلی که برای قشنگی یه طرف موهام زده بودم هم مطمئن

  .از اتاق بیرون اومدم

  .ها منتظرم بودو شاهرخ تکیه زده به نرده ها پایین رفتماز پله

  .ی لبش باال رفتهم افتاد چشماش برق زد و گوشهنگاهش که ب

  .دستش رو به طرفم دراز کرد و دستم رو توی دست بزرگش گذاشتم

 : نگاهش بار دیگه لباسم رو از نظر گذروند و گفت

  .ممنونم پرنسس من_

 برای چی؟ _

  .برای اینکه برام ارزش قائلی_

م و ی زدراضی از انداختن شال، چشمک منظورش شالی بود که روی دستام انداخته بودم و من

 : شیطنت قاطی لحنم کردم

 هات با دیگری نیستی..هوم؟ من مال توام و توام اهل تقسیم کردن داشته_

  .خندید و نگاه عاشقش قشنگ ترین تصویر دنیا بود

   

اشقی گذارند.. با نگاه عکنند و نه مثل مجنون سر به بیابان میها نه مثل فرهاد کوه میبعضی*

  *کنندات میوار لیلیکنند.. با نگاه شیرینمی

   

 : بازوش رو به سمتم گرفت و گفت
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 بریم خانوم زیبا؟ _

ی یه گاز درست درمون رو به دلم دست دور بازوش حلقه کردم و عضالت سفتش وسوسه

 : انداخت

  .بریم_

حواس  بی ویرون اومد هنوز به سالن پذیرایی نرسیده بودیم که خدمتکاری با شتاب از سالن ب

  .ای که دستش بود روی لباسم چپ شدبه من خورد و در یه آن تمام شربتای توی سینی

 : قدمی عقب رفتم و شاهرخ با عصبانیت رو به خدمتکار غرید

 حواست کجاست؟ _

 : میذاشت با ناراحتی گفت ها رو توی سینیاونم در حالی که لیوان

  .خوامشد.. معذرت میدونم یهو چی ببخشید آقا.. نمی_

 : شاهرخ دهن باز کرد و خواست بازم بهش بتوپه که فشاری به بازوش دادم و گفتم

  .اشکالی نداره عزیزم_

 : اخطارگونه رو به خدمتکار گفت

  ...بار دیگه از این بی حواسی ها ببینم_

  .شاهرخ_

 : به طرفم برگشت و به پایین لباسم اشاره کرد

 ! ببین چیکار کرد خب_

زنم، تازه لباسم مشکیه، لکهَ ش انقدرم واضح پیدا چیزی نشده که.. االن میرم بهش آب می_

 ! نیست
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  .تکون داد "تاسف"ی پـوفـی کرد و سرش رو به نشونه

ا جوره ی فت وپس تا تو میری به لباست آب بزنی منم برم ببینم بابا کاری نداره، همه چیز ج_

  .نه

  .ها بود رفتمویس بهداشتی که زیر پلهای گفتم و به طرف سر"باشه"

  .مدمهای شربت روی لباسم زدم و وقتی تقریبا رد شربت از بین رفت، بیرون اوآبی به لکه

 : هنوز قدم اولم به دومی نرسیده بود، صدایی میخکوبم کرد

  .نامزدیِ داداشمه تونم بیام.. گفتم که امشبنه نمی_

 ! این صدا خیلی آشنا بود

  .ی آیندهواسه هفتهبندازش _

 ! نه

 ! امکان نداره

  ...این صدای

 ! نه خدایا.. شوخیشم قشنگ نیست

  .وحید اگه زده زیرش، میریم باغ خودم_

 ! مهران

 ! این صدای مهران بود

 چیزی توی سرم جرقه زد 

 خ اسم داماد چیه؟ راستی شاهر_"

  "ماهان_
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 ! نه یعنی..یعنی نامزد ماهرخ، ماهان برادر مهرانه

 ! خدای من

  .شوکه و نگران و شایدم ترسیده به طرف سالن پذیرایی پا تند کردم

  .خانم ببخشید_

  .پاهام قفلِ زمین شد

  .نفس تو سینهَ م حبس شد

ی ترسیدم از دیدن دوبارهیدم!.. میترساهاش.. اره میبترسیدم از رو به رو شدن و من می

  .دادنی زهرمار میترسیدم از هجوم تمام اون خاطراتی که مزهچشمای مشکیش.. می

  .خانم_

  "من خیلی متاسفم به خاطر پاهات"

  .کنم این گوشواره مال شما باشهفکر می_

  "ی منطق بود نه احساسبیشتر بر پایه دونی که ازدواجمونمی"

  .خانم_

  "کنمتونه راه بره به عنوان زنم انتخاب نمیکنم دختری رو که نمیقتی منطقی فکر میو"

  .من از این مردی که جز درد چیزی برام از خودش باقی نذاشته بود متنفر بودم

  .خانم با شمام_

 ! ممتری ۱ی کمتر از بی هوا به طرفش برگشتم و دیدمش تو فاصله

  .ز این چشمای مشکی هم متنفر بودمچشمام توی چشماش قفل شد و من ا
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مبهوت قدمی عقب گذاشت و آرزو کردم کاش یه چوب جادویی داشتم و جوری از جلوی 

  .ر پانیذی اینجا بودهشدم که انگار نه انگاچشماش محو می

 ! پانیذ_

 ! مگه میشه هم عاشق چیزی باشی و هم ازش نفرت داشته باشی؟

 ! انگار میشه

ن ون مهراز زبهرخ به زبونش میاره، من عاشق اسم خودمم.. ولی االن که امثال اسمم.. وقتی شا

 ! م نفرت انگیز تر از این اسم تو دنیا وجود ندارهشنومش به نظرمی

  .کردهاش بی داد میبهت توی چشم

 : آب دهنش رو قورت داد و با لکنت گفت

  ...پا..پانیذ تو_

  .شدم اکو میگوش خواست با اون حال رهام کنه توصداش وقتی می

کرد، جلوی ی لعنتی که هر چی بین ما بود و تموم میزد پای اون برگهنگاهش وقتی امضا می

  .چشمام نقش بست

  .نه.. دیگه طاقت نداشتم

  .پاشیدحس دیوار سستی رو داشتم که داشت فرو می

ریختم یری فرو مموندم جومطمئن بودم اگه چند ثانیه دیگه زیر نگاه نفرت انگیز این مرد می

  .!که هیچ چیز ازم باقی نمونه

  .عقب گرد کردم و با سرعت به طرف سالن پذیرایی رفتم

  .پانیذ.. پانیذ صبر کن_
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  .بی توجه به صدا زدناش وارد سالن شدم

  ..من از اون چشمای مشکی

  ..از اون صدای زمخت

  .از اون نامرد بیزار بودم

  .سوزوندن بیزار بودمتمامم رو می از هجوم خاطراتی که مثل یه آتیش

  .من از مهران بیزار بودم

  .از مردی که یادآور درِد محض بود بیزار بودم

  .ترسیدممن می

  .ترسیدماز دوباره درد کشیدن می

  .نگاهم رو بین سالن چرخوندم و شاهرخ رو کنار پدرجون دیدم

  .به سمتشون رفتم

ی در ی یکفس عمیق سعی کردم تپش نامنظم قلبم و نفساچند قدمیشون ایستادم و با چند تا ن

  .میونم رو آروم کنم

وی ری بینمونم پر کردم و دستم وقتی تقریبا به حالت عادی برگشتم همون چند قدم فاصله

 : بازوی شاهرخ نشست و لب باز کردم

  .سالم پدرجون_

 : نگاه پدرجون سمتم کشیده شد و لبخندش مهر داشت و آرامش

  .دخترمسالم _

  .غـ ـوش پدرجون فرو رفتم-دستاش و به روم باز کرد و از شاهرخ فاصله گرفتم و توی آ
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 : روی موهام رو بـ ـوسید و گفت

  .خوش اومدی عزیزم_

  .ممنونم_

غـ ـوش -صدام هنوز لرز داشت و شاهرخ انگار حال ناخوشم رو فهمیده بود که وقتی از آ

  .ی چیزی رو نشونم دادن از جمع دورم کرده بهونهپدرچون دراومدم، دستم رو گرفت و ب

 : خیره توی چشمام نگاه کرد و گفت

  .چیزی شده پانیذ؟_

  .نهکخواست تا اعماق افکارم نفوذ نگاهش انگار می

 : مسیر نگاهم رو تغییر دادم و یقهَ ش رو هدف گرفتم

 ! نه_

 مطمئن باشم؟ _

 : لب زدمپلک روی هم گذاشتم برای راحت کردن خیالش و 

  .مطمئن باش_

 : سر تکون داد و گفت

 بریم تبریک بگیم..هوم؟ _

 : های بزرگش قفل کردمپنجه توی پنجه

  .بریم_

کرد خیالش راحت شده، اما هنوزم نگاهش قصد خوندن نگاهم رو داشت و دلش وانمود می

  .قرص نشده بود از حال خوشم که خوش نبود
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  .ماهان نشسته بودن رفتیم ای که ماهرخ وبه سمت مبل دو نفره

  .ماهرخ با دیدنمون بلند شد و ماهانم همزمان باهاش ایستاد

 : نگاه ماهان روی صورتم ثابت موند و بهت زده لب باز کرد

 ! پانیذ_

 ! شد و نمیومدم به این مهمونیصدای شاهرخ بینمون پیچید و من آرزو کردم کاش می

 شناسین؟ شما همو می_

 : م و گفتمنفس کوتاهی گرفت

  .یه آشنایی قدیمی_

ال حی برای خالی نبودن عریضه گفت و صدای آرومش کنار گوشم دردموندگی نثار "آهان"

 : ناخوشم کرد

  .مایلم بعدا این آشنایی قدیمی رو برام بشکافی_

  .و با لبخندی که مصنوعی بودنش روفقط من میفهمیدم فشاری به کمرم داد

 : دمو سعی کردم صدام رو بشاش نشون ب غـ ـوش کشیدم-و در آقدمی جلو گذاشتم و ماهرخ ر

  .مبارک باشه خوشگل خانوم_

 : صدای آروم و پر خجالتش به گوشم خورد

  .ممنونم زن داداش_

 : صدای مبهوت ماهان خط کشید رو اعصاب نداشتم

 ! زن داداش؟_

 ن خدا وجود داشت؟ ی شاهرخ از پشت سرم بلند شد و بدبخت تر از منم رو زمیصدای بم شده
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  .؛ پانیذ، نامزد بندهکنم ماهان جانبله، زن داداش!.. معرفی می_

و  اهرشرو با حرص گفت و حساس شده بود به آشناییت قدیمیِ من و نامزد خو "ماهان جان"

 ! بهت ماهان از دیدنم هم شده بود مزید بر علت

 : از ماهرخ فاصله گرفتم و دستم رو به سمت ماهان گرفتم

  .مبارک باشه آقا ماهان_

بین  ذره دستش باال اومد و لرزش دستش هم کافی بود برای عصبانی تر شدنِ شاهرخی که زیر

  .گذاشته بودش

  .های تکون نخوردستم میون دستش فشرده شد و انقدر شوکه بود که لباش برای گفتن کلمه

  .دستم رو از دستش بیرون کشیدم و با زدن لبخندی عقب گرد کردم

  .شاهرخم هم قدمم شد و فشار دستش روی کمرم وادارم کرد از سالن خارج بشم

امزد دونستم عامل این بیرون کشیدنم از سالن میلش به شکافتن آشناییت قدیمی من با نمی

  .!خواهرش بود و االن هم که اصال جای باز کردن این کالف پر درد نبود

 : قبل از اینکه دهن باز کنه گفتم 

 ! مادرجون کجاست؟.. ندیدمش شاهرخ_

 : بی توجه به حرفم گفت

ر دداش صچه آشناییتی باهات داره که از شنیدن نامزد من بودنت انقدر جا خورد که حتی _

 نیاد واسه یه تشکر خشک خالی در جواب تبریکت؟ 

 ! رده باشم که این بحث و پیش نکشه؟کخواستم پیش دستی مثال می

 : فتمدست روی بازوش گذاشتم و گ
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خوای بدونی تا فکرای توی سرت مثل موریانه مغزت و ی اون چیزی رو که میبرات میگم همه_

  ...نجو ان.. اما

 ! اما و اگری تو کار نیست_

 ! االنم وقت این بحث نیست_

هر امزد خواخوام که این یاروِ تازه نبحثی نیست، که وقتش باشه یا نباشه.. فقط یه توضیح می_

 ی تِو؟ همن شده چیکار

  .همین توضیح خودش یه بحثه طوالنیِ پر درده_

 ! کالفه موهاش رو به چنگ کشید و من سرم درد گرفت از فشار دستاش

هم  باشه، االن وسط جشن نامزدی خواهرم وقتش نیست.. اما انتظار نداشته باش فردا_

 ! همینقدر صبر به خرج بدم

عیش، بغض رهم و لحن جدی تر از هر موقهای دعقب گرد کرد و بی توجه به منی که اخم

  .مهمون گلوم کرده بود وارد سالن پذیرایی شد

ر منو دست روی گلوم کشیدم و یکی نبود بگه آخه بغض محترم همین االن باید گلوی من و

 ! کردی با حضورت؟می

  .یقی کشیدم و االن وقت این بغض هم نبودنفس عم

  .!ای نبوداصال االن وسط جشن نامزدیِ دختر دوست داشتنیِ این خونه وقت هیچ جور ناراحتی

 رم توضیحها رو موکول کنم به همون فردایی که قراره برای مرد بی صببهتر بود تمام ناراحتی

 ! شب خوب رو بدم صنمم و با نامزد خواهرش و دلیل حال بدم تو این

  .نگاهم رو دور تا دورم چرخوندم و روی آشپزخونه ثابت موند
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 ایرادی وقت از مادرجونِ بیش از حد حساس بعید نبود خودش باالی سر خدمتکارا بایسته تا یه

 ! تو کارا نباشه

  .وارد آشپزخونه شدم و حدسم درست از آب در اومد

 هارتایی شیرینی بچینید؟ عزیزم مگه من هزار بار نگفتم سه تا ردیف چ_

و رش  َ صدای توبیخ گره مادرجون طرح لبخند روی لبام نشوند و غافلگیرانه از پشت گونه

  .بوسیدم

 : ای روی صورتش نشوند و گفتشتاب زده به عقب برگشت و با دیدن من اخم بامزه

 سکتهَ م دادی دختر؟ _

 : با شیطنت خندیدم و گفتم

 فکر کردی پدرجونه؟ _

  .ای نثارم کرد"بی حیا"ای بهم رفت و با خنده هچشم غر

 : کشیدمش گفتمدستش رو گرفتم و در حالی که با خودم به سمت بیرون آشپزخونه می

ن ای.. بیا یکم خوش بگذرون، خودشوها!.. همهَ ش تو آشپزخونهمادرجون مثال نامزدِی دخترته_

  .رسنبه کارا می

  ...آخه_

 نم برقصم..هوم؟ خوام با مادرجون میآخه نداره دیگه.. اصال م_

 ! نکن دختر.. زشته_

 ! زشت اینه که توی همچین روزی خوشحالیت و نشون ندی_

 : به سمت ماهرخ رفتم و بلندش کردم و رو به ارکست گفتم
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  .یه آهنگ شاد بزنید_

  .ملودی شاد که توی فضا پخش شد، دست مادرجون و ماهرخ رو گرفتم و وسط کشیدم

بهش  که بدنم با ریتم آهنگ هماهنگ شده بود، دور مادرجون چرخی زدم و چشمکیدرحالی 

  .زدم

  .بلند خندید و دستاش رو باال آورد و همراهیم کرد

ی لبا ماهرخ هم به تبعیت از ما شروع کرد با آهنگ خودش رو تکون دادن و برق چشماش و

شق سه عبی لیاقت نباشه وا خندونش نشون از خواستن ماهان داشت و کاش ماهان مثل مهران

  .این دختر

دادم و بدکی نبود برای چند ساعتم که شده اون خوندم و کمرم رو پیچ و تاب میبا آهنگ می

 وکولماتفاق تلخی که قصد زهر کردن شبم رو داشت رو نادیده گرفت و فکر کردن بهش رو 

چشم  ون فکر به اون مردشم، بدخواستم خوش باکرد به یه وقت دیگه.. این چند ساعت رو می

 ! مشکی

 توجه همه سمت ما جلب شده بود اما مگه اهمیتی هم داشت؟ 

وی کم کم شهاب و سارگلم به جمعمون پیوستن و من نگاهم کشیده شد سمت اون مرد اخم

 ! ی گرفته همراهی کردنم تو این رقصی سالن نشسته و انتظار زیادی بود با اون چهرهگوشه

هاب شدونستیم کجا بریزیم وسط تخلیه کردیم، ون توی کمرمون رو که نمیخوب که قرای فراو

  .ای به ارکست کرد و موزیک مالیمی به جای اون ملودی شاد فضا رو پر کرداشاره

  .پدرجون، ماهان رو بلند کرد و همراه با هم اومدن وسط
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 ه چه عرضشهاب کمر سارگل رو گرفت و تو بـ ـغل هم مشغول رقص شدن.. البته رقص ک

 ! کنم، تکون خوردن آروم تو بـ ـغل هم با چاشنِی حرفای عاشقونه

  .خواستن هم کسی نمیذاشت بشیننماهان و ماهرخ هم که اصل کاری بودن و می

  .پدرجونم که انگار هـ ـوس رقص دونفری با مادرجون رو کرده بود

  ...من اما

م هن زوجایی که عاشقونه تو بـ ـغل ی شاهرخ یاری نداشتم.. پس بیی گرفتهبا اون چهره

  .رقصیدن هم جایی نداشتممی

خواستم کنار برم که دستم توسط شخصی کشیده شد و بین بازوهاش اسیر شدم و عطر 

  .خنکش که توی مشامم پیچید انگار خون تو رگام جریان پیدا کرد

 : نفساش گوشم رو داغ کرد و لبام خود به خود کش اومد

 ؟ دادی!.. حاال که وقت رقص با من شد کنار کشیدیوسط خودی نشون می تا االن که خوب_

 : هاش کشیدموار روی شونهدستام رو نوازش

 ! ترسوندم.. چه برسه به عملی کردنشی عبوِس تو فکر رقصم میبا این قیافه_

 : لباش به سمت باال کشیده شد

 ترس واسه چی پرنسس؟ _

 ! کیم کنیواسه این که یهو نزنی با دیوار ی_

 ی بلندش توی آهنگ گم شد و باز هم لباش به گوشم چسبید تا صداش رو بشنومصدای خنده

: 

 دونی مشکل چیه؟ می_
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 هوم؟ _

 ! بدبختانه دلم نمیاد نازک تر از گل بهت بگم_

 : ی لبم باال رفت و گفتمگوشه

 چرا بدبختانه؟ _

رسیدم که االن اینجوری برام زبون کمربند خدمتت می بار با ٢تونستم و روزی چون اگه می_

 ! ریختی وروجکنمی

 : چشمام رو نمایشی گرد کردم و گفتم

دم های شیرینت بدجوری خامم کرد که شمیگم من باید بیشتر فکر کنم.. انگار اون عسلی_

 ! نامزدت.. برا خانوم خونهَ ت شدن باید یه صرفه نظری بکنم

هایی ا باید بشینم و حساب این خندهیه روز حتم هاش نشون از خندیدنش داشت ولرزش شونه

هاش..و کردن رو باهاش صاف کنم، همینطور اون عسلیکه هر بار من و بیشتر از قبل عاشق می

  .!کردمهاش هم حساب میشاید باید اون چال گونه

 برگ شما خدایی نکرده قصد حتی فکر کردن به صرف نظر هم داشته باشی، من اینجا نقش_

  .برمت خونه َم خانوم زیباکنم!.. شده با همون کمربند میرو ایفا نمی چنغدر

 : کنار شقیقه َش رو نوازش کردم

  .ز عسلت بکنمهای شیرین تر اتونم دل از اون عسلیمن بخوام هم نمی_

  .لباش روی چونه َم نشست

 ! لبم رو به دندون گرفتم و تموم شدن آهنگ نجاتم داد از اون گرمای لذت بخش

 : های ملتهبم گذاشتم و آروم گفتمدست روی گونه
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  .من میرم بیرون، یه هوایی بخورم_

  .سر تکون داد و زیر نگاه خیرهَ ش راهی حیاط شدم

  .دنروی ایوون ایستادم و نگاه دوختم به گالی رنگارنگی که باغچه رو مزین کرده بو

  .دیدمی مهرانم حوالی خودم نمیهوقت سایدستام رو روی سینه َم قفل کردم و کاش دیگه هیچ

 رسغـ ـوش اون پ-سردی هوا لرز به تنم انداخت و شالم رو محکم تر دور دستام پیچیدم و تو آ

ی تلخ و خواست همراه با یه فنجون قهوهانگار شومینه روشن کرده بودن و دلت لم دادن می

  .نوای فروغ زیر گوشِت پیچیدن

  .خوریسرده، سرما می_

اعث و ب صدای زمختی که از پشت سرم به گوشم خورد، از اون حال و هوای خوب بیرونم کشید

  .شد شتاب زده به عقب برگردم

  گرفت یا سرمای اواسط بهمن ماه؟و لرزی که به تنم نشست از اون نگاه سیاه نشأت می

  .حرف خواستم از کنارش بگذرم که بازوم میون مشتش فشرده شد بی

 ازومداغی دستش بازوم رو سوزوند و با شتاب و محکم خودم رو عقب کشیدم و دستش از ب

 : کنده شد

 دستت به من نخوره _

 : خندید و نگاه موزیانهَ ش ترس به دلم ریخت

 بخوره چی میشه خانوم کوچولو؟ _

 : د قاطی لحنم کردمقدمی جلو گذاشت و تهدی

  .زنم همه بریزن بیروننیا جلو.. به خدا جیغ می_
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 : زددستاش رو از هم باز کرد و لبخندِ روی لبش حالم رو به هم می

  .باشه خانوم کوچولو.. باشه_

 : رنگ نگاهش تغییر کرد و لحنش جدی شد

ون ل اتو بـ ـغ مگه اون تصادف پاهات و ازت نگرفت؟.. پس چطوری االن قد راست کردی و_

ی نکبت جلوی منی که یه روزی حکم شوهر و داشتم واسه َت دل میدی و قلوه پسره

 گیری؟ می

یشتر خی بپوزخند روی لبام نشست و حرفم انگار زهر داشت براش که با هر کلمه رنگش به سر

 : نشسته لحظه بیشتر خون میشد و تو چشماش لحظه بمایل می

ثل تو مقتی لطف بزرگی به من کرد.. لطف کرد که نذاشت زن بی لیا خدا انگار با اون تصادف_

  .بشم

جدیت به لحنم اضافه شد و زل زدم تو تاریکی چشماش که انگار قلبش رو نشون 

 :! داد..همینقدر سیاه و تاریکمی

دا خدر ضمن درمورد مرد من درست حرف بزن.. تویی که یه روزی حکم شوهر و داشتی و _

بود  روت نذاشت بی لیاقتی مثل تو تمام زندگیم و به گند بکشه، اسم شوهر لطف کرد بهم و

قلوه  دادم وواسه همون یه روزی که خیلی وقته گذشته!.. االن اون پسری که تو بغلش دل می

  .گرفتم حکم شوهر و واسه َم داره و یه درصدم فکر نکن بذارم بهش بی احترامی کنیمی

 : ی چشمام شدش شد و چشماش ترسناک خیرهفکش قفل شد و حرص مهمون صدا

  .تو مال منی.. نمیذارم اون پسر مالم و از چنگم در بیاره_

 : قدمی جلو گذاشتم و شالم رو محکم تر دورم پیچیدم
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و  ها مالت و ول کردی.. و شاهرخ بود که عشقتو همون روی که امضا زدی پای اون برگه_

  .مال خودش کردش دوباره مهمون قلبی که تو شکستی کرد و

 : ی کرد"نوچ"سرش رو به دو طرف تکون داد و 

  .نمیذارم.. تو رو دوباره به دست میارم.. تو دوباره میشی مال مهران_

 : آورد ی تمسخر آمیزم آتیش رو آتیش خشمشخنده

ه مال شناسی؟.. همین منه کله خر میگم شده هرکاری بکنم تو رو دوباربخند.. من و که می_

 ! م خانوم کوچولوخواد اشکت و ببینز دلم نمیکنم.. اون رویخودم م

  .چشماش.. چشماش وحشت مینداخت به جونم

  .!زد به ریشه َم و فکرشم عذاب محض بودو من ترس از دست دادن شاهرخ، تیشه می

 خانم؟ _

 یختهسم رصدای نازک زنی به عقب برگردوندم و نگاهم افتاد به خدمتکاری که شربت روی لبا

  .بود و شده بود باعث دیدن مهران

 : ناخوداگاه لحنم خشونت به خودش گرفت

 چیه؟ _

 : خدمتکار ترسیده نگاهش رو بین من و مهران چرخوند و با صدای آرومی گفت

  .آقا شاهرخ گفتن بیام صداتون کنم_

 : سری تکون دادم و گفتم

  .باشه.. االن میام_

  .تسر پایین انداخت و راه اومده رو برگش
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  .کوبمبخواست سر به دیوار و من پشیمون از لحن تندم دلم می

لباسم  م روآخه اون بدبخت چه ربطی به رو به رو شدن من با مهران داشت.. اگه اون شربتا ه

  .دیدیم؛ شده با تبریک گفتن به ماهانی که برادرش بودریخت اول و آخرش همو مینمی

 : کنم گفتم پـوفـی کردم و قبل از اینکه عقب گرد

  .پاتو از زندگی من بکش بیرون آقای مثال محترم_

 : های ترسناک و صدای نحیسشم مانع قدمای بلندم نشدپشت کردم به اون مشکی

  .یادت نره چی گفتم خانوم کوچولو_

 حبتیِ وارد ساختمان شدم و گرمایی که پوستم رو نوازش کرد هم تو حال ناخوشم از هم ص

  .داشتنکرد، توفیری مرد نفرت انگیزی که هر حرکتش ترس مهمون دلم می ناخواسته َم با اون

  .با چشم دنبال شاهرخ گشتم و دیدمش کنار ماهرخ ایستاده

 :! به سمتشون رفتم و صدام رو صاف کردم و نقش بازی کردن چقدر سخت بود

 ! شاهرخ خان چشمت به خواهرت افتاد و پانیذ پر دیگه_

 : ور شونهَ م حلقه کردبه سمتم برگشت و دست د

  .جواب این حرف شما رو بعدا میدم_

 : کرد چشمکی زدم و گفتمبلند خندیدم و رو به ماهرخ که با لبخند نگاهمون می

 ! به کسی نگیا.. خیلی خوشگل شدی_

 : های خنده داشت گفتماهرخ با صدایی که رگه

  .اشهباره عاشق همچین لعبتی تو نیستم که.. داداشم واقعا حق د ام باشم به خوشگلیهرچی_

 : شاهرخ دماغش رو بین دوتا انگشتاش گرفت و جیغ ماهرخ رو درآورد
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  .زبون نریز وروجک من_

  .ـ ـوش گرفتنغ-ی شاهرخ از بین رفت و ابروهاش هم دیگرو در آبا حضور ماهان خنده

 : ای صاف کرد و گفتسینه

  .فی کنمعرخوام پانیذ و به آقای عمادی مما بریم.. می_

فه خنجره که صدام رو تو ح "نه"با چشمای گرد شده نگاهش کردم و تا نوک زبونم اومد بگم 

  .کردم و نفس عمیقم محض گرفتن کمی آرامش میون ناآرومی قلب و فکرم بود

 ای روی موهای ماهرخ نشوند و دستم رو گرفت و به سمت جایی که آقایسه-شاهرخ بـ ـو

  .رفتیمعمادی اینا نشسته بودن 

 : آقای عمادی با دیدن شاهرخ بلند شد و با لبخند و طنزگونه گفت

  .به به باالخره چشممون به جمال آقا شاهرخ روشن شد_

 : شاهرخ لبخند کوتاهی زد و موقرانه گفت

  .رسیدمشرمنده َم نکنید.. باید زودتر خدمت می_

 : آقای عمادی دست روی شونه َش گذاشت

  ...دشمنت شرمنـ_

  .اهش روی من ثابت موند و حرف تو دهنش خشکیدنگ

 : شاهرخ که نگاهش رو روی من دید، دست پشت کمرم گذاشت و گفت

  .پانیذجان، نامزدم_

  .صدای افتادن چیزی به گوش رسید و سر من و شاهرخ همزمان به سمت صدا چرخید
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ول بلند شدن و هی پشت سرش نشون از سرعت مادر مهران ایستاده بود و صندلی واژگون شده

  .بودن تو ایستادنش داشت

دونستم و تو چشمای خودش و هول بودنشم نشون از شوکی داشت که فقط من علتش رو می

  .رفتکرد و همین دوباره داشت رو اعصاب شاهرخ راه میشوهرش بیداد می

 : نفس عمیقی کشیدم تا حتی االمکان خونسردی خودم رو حفظ کنم

  .سالم_

تونستم به کار ببرم، مخصوصا با اون صدایی که ای بود که تو اون لحظه میکلمهمزخرف ترین 

  .دوباره لرز گرفته بود به خودش و نفس عمیق هم روش تأثیری نداشت

 ! تـ..تو_

  .ودصدای مبهوت مادر مهران بلند شد و کدر شدن عسلیِ نگاه شاهرخ اصال خوشایند نب

  .به به شاهرخ خان_

  .و نفرت انگیزهمون صدای زمخت 

 ! االن فقط همین کم بود

 : شاهرخ به عقب برگشت و با دیدن مهران ابروش باال پرید

  .آقا مهران!.. ندیدمت_

 : مهران نگاهی به من انداخت و نیشخندی زد

 ! با همچین نامزد زیبایی بایدم چشمت کسی غیر از ایشون و نبینه_

 : مهران گفت دست شاهرخ دور شونه َم حلقه شد و میخ چشمای

  .صد البته.. و اینکه بدونی این زیبایی فقط و فقط مال خودته حس فوق العاده ایِ_
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 ! ضربه بد کاری بود انگار

دست مهران مشت شد و خونسردیِ ظاهری چشماش جاش رو به خشم داد و شاهرخ خوب 

  .تونست این مرد رو بنشونه سرجاشمی

هامه ولی ون پست فطرته گذشتهو به روش ایستاده همدونست مهرانی که رشاهرخ با اینکه نمی

 ! قشنگ با یه حرف ناک اوتش کرد

 : وار روم چرخونددشای زد و نگاهش رو چنمهران لبخند عصبی

  .زیاد مطمئن نباش شاهرخ خان_

  .ی کاری تر جواب دادربهی کاریش رو با یه ضمهران هم ضربه

  .!دست گذاشت رو غیرتش

های پر حرف مقابلش بود و داشت حرفش رو ی مشکیریز شده خیرهشاهرخ با چشمای 

  .کردمکرد و ترس مثل مار بزرگی دور قلبم پیچیده بود و باید یه کاری میحالجی می

شت گوشم ای از موهام که روی صورتم افتاده بود رو پآب دهنم رو به سختی پایین دادم و تره

 : فرستادم

  .قای عمادی اینا نشیم..بریم من کارت دارمچیزه..شاهرخ..میگم..مزاحم آ_

  .تیز نگاهم کرد و ترسم چند برابر شد از چشمای پرسوال و عصبانیش

 : به سمت آقای عمادی که هنوز ایستاده بود برگشت

  .بفرمایید، سرپا نایستید.. با اجازه َتون_

ی آخر نگاِه تیزِ های ضریفم کرد و از کنار میزشون گذشتیم و لحظههاش رو قفل پنجهپنجه

  .ی دستای تو هم چفت شدمون بود، شدی اون مرد منفوری که خیرهشاهرخ حواله
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  .ها رفتاز سالن پذیرایی بیرون رفتیم و به سمت پله

  .تشسم رفت از صورت قرمز شده از عصبانیشدیم و نف ها رو باال رفتیم و وارد اتاقشپله

  .خوامتوضیح می_

  ...شاهرخ_

 ! ه وقته دیگه.. همین االننخوام.. نه فردا، پانیذ توضیح می_

 : دست روی بازوش گذاشتم و سعی کردم آرومش کنم

  .باشه عزیزم.. باشه.. تو آروم باش_

 : رددستام رو از روی بازوهاش پایین انداخت و منتظر نگاهم ک

 نه وآرومم.. و منتظر توضیحی که بدونم چی باعث شده اون عوضی من و بی غیرت فرض ک_

 ! بهم بگه مطمئن نباشم به اینکه زیبایی نامزدم فقط مال خودمه و بس

 : نفس عمیقم هم لرز داشت انگار

  .باشه.. برات میگم.. اول بشین یه لیوان آب بدم دستت آروم شی_

 : کم بپره و ناباور خیرهَ ش بشمصدای دادش باعث شد پل

حساب  مینیزپانیذ منو سر ندوون.. بگو اون نسناس کیه که منه لعنتی رو بی رگ تر از سیب _

شد گچ  کرد و خانواده َش از دیدنت رنگشونکرد و نگاهش وجب به وجِب تو رو باال پایین می

 ! دیوار

ه بای دستاش با فشاری که دستاش روی بازوهام نشست و من شک داشتم به کبود نشدن ج

 : دادبازوهام می

  .حرف بزن پانیذ.. بگو_
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 : ی چشماش داد زدمبی طاقت بلند تر از خودش خیره

  .مهران همون نامردیه که پانیذه فلج و ول کرد و رفت و پشت سرشم نگاه نکرد_

  .شنحس نگاهش ماتِ چشمام موند و من برای هزارمین بار لعنت فرستادم به مهران و وجود

 ! چـ..چی؟.. برادرشوهر خواهر من همون پست فطرته_

 : سر پایین انداختم و صدام بغض داشت

  .آره.. همون نامردیه که داغ گذاشت به دلم_

  .سینه َش لرزید و صدای نفسای نامنظمش گوشم رو پر کرد

  .عرض اتاق رو طی کرد و چشمام پر شد

  .م چکیدموهاش رو به چنگ کشید و اشکم روی گونه َ

م در ی بینمون رو به هیچ رسوند و محکنگاهش روی اشکم سر خورد و با دو قدم بلند فاصله

 : آغوشم کشید

  .نمیذارم اذیتت کنه.. نمیذارم عمر شاهرخ_

  .قلبم آروم شد و نفسم باال اومد و این مرد عجیب پشت بود برای دل بند زده َم

وار میون موهام چرخید و لباش جایی وازشسرم رو بیشتر به سینهَ ش فشردم و دستش ن

  .همون حوالی نشست و چشمام بسته شد از آرامش آغوشش

یام بی پر آرامش بیرون کشیدم و خواستم از آغوشش بیرون صدای زنگ موبایلش از اون خلصه

 : که نذاشت و موبایلش رو از جیبش درآورد

 بله؟ _

...... _ 
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  .االن میایم_

 : اشت و گفتگوشی رو توی جبیش گذ

  .ها دارم میرن.. نباشیم زشتهمهمان_

  .سر تکون دادم و قبل از اینکه از بغلش بیرون بیام لباش مهر زد روی پیشونیم

  .دست دور بازوش حلقه کردم و باهم از اتاق خارج شدیم

ه بودن ها رو پایین رفتیم و پدرجون و مادرجون و ماهرخ و شهاب و سارگل دم در ایستادپله

  .هامهمان رای بدرقهب

  .ی عمادی بودنآخرین مهمان خانواده

 : با شاهرخ کنار شهاب اینا ایستادیم و پدرجون دست آقای عمادی رو فشرد و گفت

  .تشریف داشتین_

 : آقای عمادی لبخندی زد و گفت

  .کنیم دیگهمچکرم.. زحمت و کم می_

 : پدرجون موقرانه گفت

  .کردیدخوشحالمون میموندید اختیار دارید.. می_

ان هم ر مهربیرون رفت و پشت بندش ماد "بزرگوارید شما.. شبتون بخیر"آقای عمادی با گفتن 

  .بعد از کلی تعارف تیکه پاره کردن با مادرجون پشت سر همسرش رفت

با  وهاش گل انداخت ماهان هم با همه خداحافظی کرد و چیزی زیر گوش ماهرخ گفت که گونه

  .ن رفتخنده بیرو

  .و موند مهرانی که با نگاهش قصد آتیش زدن شاهرخ رو داشت
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بار االجببا پدرجون اینا خداحافظی کرد و رو به روی ما ایستاد، دست بلند کرد و شاهرخ 

  .دستش رو فشرد

  .با همون نیشخند مزخرف روی لبش زیر گوش شاهرخ چیزی گفت و بیرون رفت

  .رفتنش موندی مسیر و نگاه آتیشی شاهرخ خیره

  .پدرجون اینا هر کدوم سمتی رفتن و من موندم و شاهرخ

  .شاهرخ_

 : نگاهش رو من چرخید و با حرص زمزمه کرد

زدم الدنگ عوضی به من میگه مواظب نامزدت باش!.. من گردن کسی که نگاه چپ به نام_

  .شکنمبندازه رو می

 : روی زبرش دست روی گونهَ ش گذاشتم و نوازش کردم گونه

  .عزیزم به خاطر یه حرف بی ارزش خودت و اذیت نکن_

 : نگاهش دو دو زد تو نگاهم و صداش گرفته بود انگار

  .دجور ترس انداخت به جونمبشناسم.. نگاهش من همجنس خودم و می_

 خب؟  تونه بکنه..شاهرخ.. هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیافته، اون عوضی هم هیچ کاری نمی_

  .اد و نفسش رو کالفه بیرون فرستادسری تکون د

 : دستی به صورتش کشید و گفت

 مونی؟ می_

  .گردمنه عزیزم.. به مامان گفتم شب برمی_

  .مونیگفتی میخب می_
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 : موهای شقیقه َش رو نوازش کردم و گفتم

  .م حساسه.. مخصوصا اینکه ما هنوز نامزدیمدونی که بابا یکمی_

 : ن داد و گفتتکو "تفهیم"سری به معنی 

کنیم وخیلی کنم و یه زمانی رو برای عقد مشخص میتو همین چند روز با پدرت صحبت می_

ی، هم تونی پیشم بمونزود مراسم عقد رو راه میندازم.. هم خیال پدرت راحت تر میشه و می

  .گیرهمن ترسی که نگاه اون بی پدر به جونم انداخت آروم می

 : پلک روی هم گذاشتم و گفتم

  .تونه بکنه، خیالت راحتباشه عزیزم.. ولی اون بی پدر هیچ کاری نمی_

 : ای روش نشونددستم رو از روی گونه َش گرفت و بـ ــوسه

  .گیرهدلم آروم نمی_

 : نفسش رو محکم بیرون داد

  .شد ۱٢برو خانومم.. لباسات و بپوش برسونمت، _

  .سری تکون دادم و به سمت اتاقش رفتم

ها رو هدم و پلون زرو تن زدم و شالم رو روی سرم انداختم و با برداشتن کیفم از اتاق بیر مانتوم

  .دو تا یکی کردم

ها بود و معلوم بود ی شیر کنار پلهی مجسمهشاهرخ دست به سینه ایستاده بود و نگاهش خیره

  .حسابی تو فکره

ت انگیز چیزی هم جز مهران فکرش رو مشغول کرده بود و اون مردک چشم مشکِی نفر

 ! ی من و عزیزام داشت؟ناآرومی و غم واسه
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  .از پشت سر نزدیکش شدم و یهو گونه َش رو بوسیدم

 : نگاهش از مجسمه کنده شد و لبخند روی لبش نشست و نگاه دوخت به چشمای خندونم

  .شیطون شدیا وروجک_

 : با خنده چشکی تحویلش دادم

  .بودم_

  .خندید و سری تکون داد

ول مشغ به سمت سالن رفتیم و پدرجون و مادرجون و شهاب و سارگل و ماهرخ نشسته بودن و

  .صحبت بودن

 : اب گفتهامون به سمتمون برگشتن و شهبا صدای قدم

 کجا شال و کاله کردی زن داداش؟ _

  .برم دیگه داداش شهاب_

 : از لفظ داداش شهاب لبخند روی لبش نشست و گفت

  .آبجی خاتونموندی حاال می_

 : و دوست داشتمرهای این مرد آبجی خاتونش به دلم نشست و برادرانه

  .بابا و مامان نگران میشن.. میام دوباره_

 : دستی رو رونش کشید و سری تکون داد

  .دونی.. منتظرتیمهرجور صالح می_

  .از همه خداحافظی کردم و با شاهرخ از خونه بیرون اومدیم
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خواستم کرد و هر وقت هم خودم میادیش تو طول مسیر حالم رو بدتر میسکوت ممتد و غیرع

  .دادبحثی رو پیش بکشم با جوابای کوتاه و مختصر همون لحظه خاتمش می

  .جلوی خونه که نگه داشت

و روقش با ناراحتی از ماشین پیاده شدم و به تکون دادن دستی اکتفا کردم و صدای تک ب

  .شنیدم و در و بستم

ه ل خوردر تکیه دادم و چشم بستم و چشمای سیاه مهران پشت پلکام نقش بست و ترس مثبه 

  .وجودم رو در بر گرفت

  .!اون چشمای مشکی به همین راحتی قصد دست برداشتن از سر زندگی من رو نداشتن

   

❊❊❊  

  .ه کیفم رو روی دوشم انداختم و از در فلزی بزرگ دانشگاه عبور کردمخست

ون از ش نشفکر رفتن تا ایستگاه اتوبوس اون هم تو این آفتابی که وسط زمستون حضور پررنگ

  .بدشانسی من داشت، عذاب آور بود

  .تاکسی تلفنی هم ماشین نداشت

  .تونست بیاد دنبالمشاهرخم بیمارستان بود و نمی

  .گرفتمعنی باید شانس قشنگم رو گِل میی

  .توی کیفم دنبال گوشیم گشتم و زیر کیف پولم پیداش کردم

  .هاش برگشته باشهی آژانس رو گرفتم و شاید فرجی شده باشه و یکی از ماشینشماره

 بله؟ _
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 هاتون برنگشتن؟ خسته نباشید.. ببخشید ماشین_

  .مچکر.. خیر خانم_

 : ردمناامیدانه زمزمه ک

  .باشه..ممنون_

  .ش رو نصفه نیمه شنیدم و تماس رو قطع کردم"کنمخواهش می"

  .هنوز گوشی رو توی کیفم نذاشته بودم که توی دستم لرزید

 : با دیدن اسم ارسالن لبام کش اومد و چشمام برق زد

  .سالم بر برادر گرامِ عزیزتر از جان_

 ونک؟ سالم بر زبون باز خودم.. احوال شریف شیط_

 : با طعنه گفتم

  .های شما آقا ارسالناز احوال پرسی_

  .شرمنده َم نکن عزیزِ ارسالن.. دیگه عیالواریه و هزار دردسر_

  .ام اون سوگلِ بدبخت رو ننداز وسطیعنی دست هرچی بی معرفته تو عالم بستی.. الکی_

  .صدای خندهَ ش روحم رو تازه کرد

 ین بی معرفتی رو؟ بانو اجازه میدن جبران کنم ا_

  .لبخندی روی لبم نشست و این پسر راه و رسم خر کردن رو خوب بلد بود

 م؟ خواد چرا من از فرصت استفاده نکنخباثتم سرک کشید وسط افکارم و حاال که خودش می

  .فقط سوالی که اینجا پیش میاد اینه که استفاده؟ یا سوءاستفاده؟

  ...باشه.. ولی_
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 ولی؟ _

  .ذره سر کیسه رو شل کنی باید یه_

 : خندید و لبخندم عمیق تر شد

 ! ردن که هیچککنم، سرش و شل واسه شما کال کیسه رو سر و ته می_

ر تا سیچ، هزبون باز به تو میگن نه من.. یعنی خیلی شیک و مجلسی با چارتا کلمه گوش که _

 ! کشیپای طرفت و مخمل می

 : فتمی بلندش قند تو دلم آب کرد و گقهقه

  .لپ کالم ارسالن خان.. یه شهربازی مفصل با مخلفاتش افتادی_

 ! نی نی کوچولو هم منم!.. در ضمن فکر کنم جدی جدی باید کیسه رو سر و ته کنم_

 : با شیطنت گفتم

گفت هنوز دهنش بوی شیر میده زوده زن گرفتنشا.. دیگه اونش به من مربوط خاله می_

ردی خوای یه سر به گاوصندق بزن؛ خودت داوطلبانه ککن، می خوای کیسه سر و تهنیست، می

  .تو پاچهَ ت

ه.. ل منخیلی پررویی به موال.. میگن لعنت بر دهنی که بی موقع باز شود، االن وصف حا_

 کجایی تو؟ 

 : با ناراحتیِ الکی گفتم

 وسط خیابون _

 ! کجا؟_

 : صدای بلندش نذاشت بیشتر اذیتش کنم و گفتم
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  .گاهم باباجلوی دانش_

 : صدای خش خشی اومد و گفت

  .مین دیگه اونجام ۱۰مگه دستم بهت نرسه پانیذ.. تا  _

  .با خنده تماس رو قطع کردم و گوشی رو توی کیفم گذاشتم

 : اختهنوز زیپ کیفم رو نبسته بودم که صدایی از پشت سرم تمام حواسم رو از کار اند

  .پانیذ_

  "دیگه از روی زمین محوش کنخدایا حاال "توی دلم نالیدم 

  .ی نحیسش افتادبه عقب برگشتم و نگاهم به چهره

  .حرف دارم باهات_

 : قدمی عقب رفتم با نفرت نالیدم

  .ندگیم کنار بکشزی نحست و از روی دست از سرم بردار.. سایه_

  .قدمی جلو اومد و خلوتی خیابون ترس انداخت به جونم

  .ان متمدن باهم حرف بزنیمخوام مثل دوتا انسفقط می_

  .نه من حرفی با تو دارم، نه تو جزو انسانای متمدن محسوب میشی_

 : پوزخندش رو نادیده گرفتم و عقب گردم و صداش گوشم رو خراشید

 حتما اون نیمچه دکتر تمدن بارشه.. آره؟ _

 ! کرددیگه کم کم داشت به مرد من توهین می

  .توهین به شاهرخآوردم اِال هر چیزی رو تاب می

 : به سمتش برگشتم و با خشم و نفرت تو صورتش توپیدم
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یمچه ون نهمون نیمچه دکتر پاهایی که تو با بی حواسیت ازم گرفتی رو بهم برگردوند، هم_

شق و عد و زدکتر قلبی رو که تو تیکه تیکهَ ش کردی و حتی واینسادی شاهکارت و ببینی بند 

. اون نیمچه ر منه واقعی رو که تو نابود کرده بودی زنده کرد.مهمونش کرد، همون نیمچه دکت

  .هدکتر هرچی هست بهتر از توی نامرده پست فطرته، هرچی هست الیق تر از توی عوضی

م شصورتش رو به کبودی رفت و دستش باال رفت و ضرب دستش انقدر سنگین بود که پرت 

  .صابم خط بکشهروی اع ی لبم شکاف برداره و سوزششرو زمین و گوشه

  .زیر لبم رو لمس کردم و انشگت خونیم نفرتم رو از این عوضی چند برابر کرد

  .ی چشماش شدمکرد خیرهگردنم به طرفش چرخید و با چشمایی که تنفر رو بی داد می

 کثافت تو چه غلطی کردی؟ _

ه طرف و بدبا  صدای فریادی سرم رو به طرف انتهای خیابون برگردوند و دیدم ارسالنی رو که

  .ما میومد

 : لبم ثابت موند کنارم زانو زد و مردک چشماش میون صورتم چرخید و گوشه

  .بی شرف_

ی و تورچشمای خونبارش ترس به دلم انداخت که نکنه بالیی سر اون حیوون بیاره و خودش 

  .دردسر بندازه

  .مشت محکمش که پای چشم مهران نشست دلم خنک شد

  .ی مهران رو نشونه رفت و روی زمین پرتش کردمشت بعدیش گونه

  .روی سینه َش نشست و دِ بزن

  .کرد خودش رو نجات بدهزد و مهران بی جون زیر دست و پاش تقال میزد و میمی

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

487 
 

  .کردم خونش میافتاد گردنشاگه کاری نمی

  .داشتنم نشدی خفیفم هم مانع قدم بربلند شدم و سرگیجه

  .ارسالن_

 : تمجلوتر رف

  .ارسالن ولش کن کشتیش_

 : دست روی شونهَ ش گذاشتم

  .ت میشی.. جون من ولش کنافته گردنت.. بدبخارسالن خونش می_

 : مشتش تو هوا موند و تفی توی صورت مهران انداخت

اش ئن باگه همینی که انقدر مردونگی تو وجودت نبود که دست روش بلند کردی، نبود مطم_

  .نشوندم.. عوضی بی همه چیزت میامروز مادرتو به عزا

 : ی مهران بلندش کنمبازوش رو گرفتم و سعی کردم از روی سینه

  .پاشو پسر خوب.. پاشو_

 : بلند شد و لگدی توی پهلوی مهران زد

  .دوروبرش ببینمت به موال خونت پای خودته_

یاره ه یا شانس بام بمونه وسط خیابون تا جون بدبه سمت ماشین کشیدمش و اون نامرد عوضی

  .یکی جمعش کنه

شنگ توی ماشین که نشستیم به طرفم برگشت و چونه َم رو گرفت و سرم رو کج کرد تا ق

  .وارسی کنه ضرب دست اون حیوون رو

  .بی شرف.. ببین چطوری زده که جای دستش کبود شده_

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 فاطمه زهرا ربیعی  –شروعی دیگر  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

488 
 

  .انگشتش زیر لبم نشست و چیزی زیر لب گفت و عصبی نفسش رو بیرون داد

  .از وارسی کردن شاهکاِر صورتم برداشت و ماشین رو روشن کرد دست

 : ای رو گرفتگوشیش رو از جیبش درآورد و شماره

  .سالم_

 ......_ 

  .منتفی شد، حاضر نشو_

 ......_ 

  .میام خودت میفهمی_

...... _ 

 دقیقه دیگه خونه َم  ٢۰تا _

ت ابروهاش بی حرف به سم گوشی رو توی جیبش برگردوند و با همون اخِم نشسته میون

 .ی عمو شهیاد اینا فاصله داشت روندخونه َشون که چندتا خیابون با خونه

  .ماشین و رو به روی آپارتمانشون پارک کرد وپیاده شدیم

  .فشردن زنگ همزمان شد با صدای زنگ موبایلم

 : موبایل رو از کیفم بیرون کشیدم و با دیدن اسم شاهرخ گفتم

  .برو باال، من جواب بدم میامشاهرخه.. تو _

  .سری تکون داد و وارد شد

 : تماس رو وصل کردم و گوشی رو به گوشم چسبوندم

 جانم؟ _
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  .سالم خانومم_

مدم ی لبم جمع کرد لبای کش اومیم مالکیِت تنگ خانوم لبخند به لبم آورد و سوزش گوشه

  .رو

  .سالم عزیزم.. خسته نباشی_

 کجایی؟  درمونده نباشی خانوم.._

  .ی ارسالن ایناخونه_

 : صدای زنی توی گوشی پیچید

  .دکتر تهرانی به اتاق عمل_

 : وارد آپارتمان شدم و گفتم

  .برو عزیزم مزاحم کارت نمیشم_

  .ساعت دیگه اونجام ۱تا _

  .منتظرتم_

  .بوسمت عزیزدلم.. فعالمی_

  .ی آسانسور رو فشردمگوشی رو توی کیفم گذاشتم و دکمه

ادش ی آسانسور شاهکارِ اون عوضی روی صورتم رو دیدم و فحشی نثار خودش و اجدتوی آینه

  .کردم

  .از آسانسور خارج شدم و زنگ واحدشون رو زدم

  .دمون بعد از چند ثانیه سوگل در و باز کرد و خواست چیزی بگه که با دیدن صورتم مات

  .سالم زن داداش عزیز و یارِ دیرینه_
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  .ی کبودی صورتم بودمبهوت خیره

 ی ورود نمیدی خانومِ خونه؟ اجازه_

  .تکونی خورد و با همون بهت نشسته توی چهرهَ ش قدمی عقب گذاشت

 وارد شدم و در و پشت سرم بستم 

  .من خوبم خانوم گل_

 ! ارسالن گفت اون از خدا بی خبر چه غلطی کرده، ولی نگفت به این شدت_

 رم ونشسته َش باعث شد کیفم رو همونجا روی جاکفشی بذا صدای لرزون و چشمای به اشک

  .غـ ـوش بکشمش-در آ

ام.. درسته کدوم شدت؟.. بابا یه جوری رفتار نکن که فکر کنم از این دخترای نازک نارنجی_

  .شهیم ندست بابامم حتی تا حاال روم بلند نشده، ولی اونقدری هستم که با یه سیلی چیز

 : ی دردناکم کشیدوار روی گونهتوجه به حرفام دستش رو نوازش ازم فاصله گرفت و بی

ارم خ بذیالهی دستش بشکنه، ببین چیکار کرده با صورت لطیف تر از گلت.. بیا بریم روش _

  .حداقل

لی ه سییسوگلی!.. مگه وسط دعوا یه مشت و مال حسابی بهم دادن که رو جاش یخ بذاری؟، _

  .!که دیگه این حرفا رو نداره

 : با حرص دستم رو گرفت و به سمت نشیمن کشید

م هئنن همین یه سیلی با دست سنگین اون، اندازه یه مشت و مال حسابی رد گذاشه.. مطم_

  .ردش بی درد نیست

  ...سوگل_
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 : رفت گفتروی مبل نشوندم و درحالی که به سمت آشپزخونه می

  .سوگل بی سوگل.. بشین تا بیام_

ه نزنه ب ی لبم ضدحالرو گرفتم تا دوباره با کش اومدن لبام سوزش گوشه به زور جلوی خندهَ م

  .حالم

  .ی هال کشوندصدای اف اف نگاهم رو به گوشه

 : سوگل با صدای بلند از توی آشپزخونه گفت

  .ارسالن در و باز کن_

 : خواستم بلند شم که ارسالن از اتاق بیرون اومد و منه نیم خیز رو که دید گفت

  .ن اومدمبشی_

 : دوباره به حالت قبل برگشتم و صدای ارسالن رو شنیدم که گفت

  .بیا باال داداش_

 : سر به طرفش برگردوندم و گفتم

 کیه؟ _

 : کش جلوی شلوارش رو گره زد و در ورودی رو باز کرد

  .شاهرخ_

  .گیرهبله!.. اینم از همون شانس قشنگم نشأت می

 ! ذارم که جاش کمی بی رنگ تر بشه، بعد بیادحداقل صبر نکرد یخ روی صورتم ب

 : صدای آسانسور و بعد صدای ارسالن به گوشم خورد

  .خوش اومدی_
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ل ر از حابدت شاهرخ رو شنیدم و رو برنگردوندم تا همون دم در حالی مشابه یا شایدم "ممنون"

  .سوگل رو پیدا کنه

 : درهمون حال گفتمکنم و خم شدم مثال دارم جورابِ نخ کش شدم رو درست می

  .سالم عزیزم، خوش اومدی_

  .حضورش رو کنارم حس کردم و با فرو رفتم مبل مطمئن شدم کنارم نشسته

  .ممنون خانوم خانوما_

 ساعت دیگه میای.. چی شد؟  ۱تو که گفتی _

 عمل کنسل شد.. ناراحتی برم؟ _

 ! خیارشور_

 : م خوردر به گوشی کمرم نشست و صداش آروم تدستش روی تیره

 کنی ببینم چشمات و؟  خوای سر بلندواسه شما شیرینم میشم.. نمی_

ز ای سمت مخالفش که ناچار صاف نشستم، ولی نگاهم رو سمتش برنگردوندم که مبادا گونه

  .قضا ارغوانی هم شده بود تو دیدش قرار بگیره

ی نه َم داد برای مجروحم نشست و با فشاری که به گودستش جلو اومد و دقیقا رو گونه

  .برگردوندن سرم درد تا مغزم رفت و لبام رو روی هم فشردم که صدام در نیاد

ی ارغوانی رنگم و بهت ی لبم نشست و بعد کشیده شد روی گونهنگاهش اول روی شکاف گوشه

  .کردتوی چشماش هر لحظه بیشتر از قبل جاخوش می

 ! پانیذ_

 : شدسفیدی چشماش هر لحظه بیشتر می های سرخ تویهاش تو هم رفت و رگهاخم
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 کی همچین غلطی کرده؟ _

ونه شپزخآمهلت جواب دادن بهم نداد و نگاهش رو بین ارسالن و سوگلی که با کمپرس یخ از 

 : بیرون اومده بود چرخوند و با صدای بلند تری گفت

 یکی بگه اینجا چه خبره؟ _

 : قیم به من دوختارسالن روی مبل رو به رویی نشست و نگاهش رو مست

  .کار مهران عوضیه_

ی شاهرخ حبس شد و مطمئنم دستش به مهران برسه لطف ارسالن رو بهش نفس توی سینه

  .ش رو از زیر دست و پاش بیرون بکشنکنه و باید جنازه َ نمی

 : سرخی گوشاش به صورتش منتقل شد و از جا پرید

  .شکنممن بلند کرده؟ گردنش و میمن اون بی پدر و زنده نمیذارم.. دست رو پانیذ _

  .با شتاب بلند شدم و به طرفش رفتم

  .لوش ایستادمجی در نرسیده بود که هنوز دستش به دست گیره

  .نرو شاهرخ_

  .نفسای عصبیش اونقدری بلند بود که از اون فاصله هم گرماش روی صورتم بشینه

  .باباش میدم حویل ننهی اون بی شرف و تبرو کنار پانیذ.. من امروز جنازه_

 : دستای مشت شدهَ ش رو گرفتم

  .ارسالن جوابش رو داد.. آروم باش_

 : باریددستام رو با خشونت کنار زد و از چشماش آتیش می

  .کشه، نفسش و میبرماون عوضی دست رو زندگی من بلند کرده و هنوز نفس می_
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کردم.. وگرنه امروز اید یه کاری میشد.. بزدم خشمش بیشتر میهرچی آرومتر باهاش حرف می

  .ریختخونِ مهران رو می

 مثل خودش صدام رو انداختم پس سرم تا شاید صدای بلندم سدی بشه جلوی آتیش خشمش

: 

کنی با سقط شدنش نفسش رو ببُری چی میشه غیر از نابودی زندگی خودمون؟.. فکر می_

کشه فقط بزیز من، نه.. از این دنیا هم پا میره؟.. نه ع ی نحسش از روی زندگیمون کنارسایه

گیره که باعث و بانیش بودیم.. کسی نمیگه لطف کردین و نحسیش گریبان خودمون و می

همه  و ازبجامعه رو از یه لجن خالص کردید، همه میگن آدم کشتید، کی میگه آخه اون نکبت 

  .!چی برده بود اِال آدمیت

 : کردمی کمرم به خوبی حس مینفس گرفتم و حرکت عرق رو روی تیره

ی لبمه که ارسالن جوری تالفیش و سرش ی من و شکاف گوشهاگه بحث، کبودِی گونه_

درآورد که کل بندش کبود که هیچ، اونورترش شد و همه جاش شکاف برداشت نه فقط 

  .ی لبشگوشه

 : با دستاش صورتم رو قاب گرفت و چشمای خونیش رو دوخت به چشمام

 ه که بهاین ب بحث، حرمت توِ که شکسته.. بحث، دراز تر کردن پاش از گلیمشه.. بحثدِ المص_

 خودش جرئت داده دست رو عمر من بلند کنه.. میفهمی؟ 

ی نبض دارش گذاشتم و نوازش کردم ارسالن و سوگل تنهامون گذاشتن و دست روی شقیقه

 : یرهی زیر دستم رو تا شاید آروم بگنبض کوبنده
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ون خودم یه بحث کوچیک و انقدر بزرگش نکن.. آتیش نگیر زیر کاه، دودش تو چشمعزیزدلم _

 ش چشماتآتی میره.. یه سیلی زد، چند برابرش و خورد.. پس آروم باش و ترس ننداز به دلم با

  .که نکنه کاری کنی که نشه جمعش کرد

 : زد زیر دستمنفسش رو حرصی بیرون داد و نبضش آروم تر می

  .گرفتی خونش حالل بودی جلوم و نمیبه والی عل_

 : پیشونی به پیشونیش تکیه زدم و لبخندم رو حتی اون سوزش کوفتی هم جمع نکرد

  .دونم مرد غیرتِی منمی_

 اون چشمات چی داره که تو اوج عصبانیت مثل آبیه رو آتیش خشمم؟ _

 وار روش کشیدهی لبم رو هدف گرفت و دستش نوازشلبخندم پررنگ تر شد و نگاهش گوشه

 : شد

  .کنمهمین فردا راجع به عقدمون با پدرت صحبت می_

❊❊❊  

 (پایانی_فصل دهم) 

  *پانیذ*

 : صدای اف اف آرایشگاه بلند شد و دستیار آرایشگر به سمتش رفت

  .بله_

...... _  

  .بله..عروستون آماده َست_

 : با صدای نسبتا بلندی از آخر آرایشگاه گفت
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  .پانیذ خانم.. دامادتون اومد_

من  ی توی آینه گرفتم و به سمت سوگل و سارگل و ماهرخ که قبل ازحوری شده چشم از منه

  .آماده شده بودن چرخیدم

ون شنی سارگل شنل به دست به سمتم اومد و کمی خم شدم تا کاله شنل رو آروم روی موهای

  .شدم بذاره

 خروجی هایبندای شنل هم زیر گردنم شُل گره زد و دست پشت کمرم گذاشت و به سمت پله

  .آرایشگاه هدایتم کرد

  .ها رو باال رفتماز آرایشگر تشکری کردم و پله

یستاده ود اشاهرخ با کت و شلوار براق مشکی کنار فراری قرمزش که با گل رز روش کار شده ب

  .بود

 : دوخت های براقش رو به نگاهمبا دیدنم جلو اومد و عسلی

  .یت پرنسسمکنم برای توصیف زیبایای پیدا نمیکلمه_

 : لبخندم رنگ گرفت و شیطنت ال به الی کلماتم نشست

ی لَختی تونم بگم با این کت و شلواِر نشسته روی هیکل چهارشونه َت و اون موهااما من می_

  .که رو به باال حالت گرفتن عجیب دخترکش شدی جناب دکتر

یشه مش  َلمس چال گونه بلند خندید و دلم ضعف رفت و چه بد که جلوی این فیلمبردار بازم

  .حسرت و میشینه به دلم

 : از خندهَ ش یه لبخند به جا موند و گفت
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 م با همهگنجه.. اونقدر زیبایی که حتی بهار هولی تو زیباییت وصف ناپذیره.. تو کلمه نمی_

  .رسههاش به گردِ پاتم نمیها و زیباییشکوفه

  .ها و حرفاش بودممسخ عسلی

  .شدمکرد که محو تک به تک کلماتش میشنگ عاشقانه کنار هم ردیف میاین مرد انقدر ق

به  وختمددست گل رز قرمزم رو که به طرفم گرفت، نگاه گرفتم از چشمای خیره کننده َش و 

  .دسته گلم

  .دست پیش بردم و دست گل رو میون انگشتام جای دادم

حض ممیقم عکرد و پلک بستم و نفس دسته گل رو باال آرودم و بوی رِز تازه روحم رو نوازش 

  .بیشتر به مشام کشیدن اون بوی بهشتی بود

  .نکن اینجوری بانو.. نکن با دل من_

  .پلکام از هم فاصله گرفت و گرمی لباش روی پیشونیم نشست

  .عالی بود.. معرکه_

 وصدای فیملبردار پارازیت شد وسط حسای قشنگ بینمون و لباش از پشونیم کنده شد 

  .هامونر شخص سومی میون عاشقانههام رنگ گرفت از حضونهگو

ی اون لشکر کردیم این شخص سوم رو.. البته به عالوهولی انگار باید تا آخر مجلس تحمل می

  .مهمونی که منتظرمون بودن

  .شاهرخ دست پیش آورد و دست توی دستش گذاشتم و به سمت ماشین رفتیم

  .باز کرد و نشستم به دستور فیلمبردار در و برام

  .خودشم سوار شد و ماشین رو روشن کرد
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  .راه افتاد و ماشین فیملبردار هم به دنبالمون

 : دستم روی دنده و زیر دستش نشست و با آهنگ زمزمه کرد

 عاشقتم من یه جور خاص _

 خواست اونجوری که تو دلت می

 کار دادی دستم که همه میگن 

 : ادتو چشمام خیره شد و ادامه د

 شدم بی هوش و حواس _

 : باهاش همراه شدم و صدامون فضای ماشین رو پر کرد

 من تو رو دوست دارمت _

 تو دلم هر روز دارمت 

 شمارمت ای میثانیه

 ! اینه همینی که هست

  .تونم اعتراف کنم من با این مرد خوشبخت ترین زن دنیامامروز و تو همین لحظه می

  .رد و بـ ـوسیددستم رو به لباش نزدیک ک

د ون زنگاهم محو چشمای عاشقش بود که ماشینی با سرعت از کنارمون گذشت و دقیقا جلوم

  .روی ترمز

وی خ جلشاهرخ هول زده پاش رو روی ترمز گذاشت و ماشین با شدت ایستاد و اگه دست شاهر

  .ده بودشد االن سرم با شیشه یکی شسینه َم سپر نمی

  .ماشین پیاده شدن و به سمت ما اومدن دوتا مرد هیکلی از همون
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  .ترس تموم وجودم رو در بر گرفت

  .کردمضربان قلبم رو توی سرم حس می

 : شاهرخ خواست پیاده بشه که دستش رو گرفتم

  .نه شاهرخ.. نرو_

 : دستش رو از دستم بیرون کشید و گفت

  .ه؟ان؟.. اصال حرف حسابشون چیبذار برم ببینم کیه_

  .و به سمتشون رفتپیاده شد 

  .ها یقهَ ش رو گرفت و مشتش صورتش رو نشونه رفتچیزی گفت که یکی از اون گنده

نم ببی وصدای جیغم بلند شد و ضربهَ ش انقدر محکم بود که گردن شاهرخ به سمتم برگرده 

  .رد خونی رو که از ابروش جاری شد

  .وی کاپوتی صورت شاهرخ کرد که پرت شد رای حوالهیارو مشت دیگه

و  بود دستای لرزونم دامنم رو به چنگ کشیدن و صورتم از اشک خیس بود و پاهام سر شده

  .کرد تا برم ببینم اون از خدا بی خبرا چه بالیی سر مردم آوردنیاریم نمی

ب م رو عقخود واون یکیشون به سمتم اومد و در ماشین رو باز کرد و جیغم اینبار بلند تر بود 

  .دستش بهم نخورهکشیدم تا 

ون نیشخندش سرعت بخشید به اشکام و دستش دور بازوم پیچید و با زور از ماشین بیر

  .کشیدم

دادم تا شاید فرجی بشه و وار تکون میکردم و خودم رو هیستریککشیدم و گریه میجیغ می

  .های لعنتیش از دور بازومباز بشه اون پنجه
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ه حس کومد اباال رفت و اونقدر محکم روی گونهَ م فرود  انگار تقالهام عصبیش کرد که دستش

  .کردم یه طرفه صورتم بی حس شد

  .بی شرف کثافت اون و ولش کن_

  .صدای داد شاهرخ از پشت سرم بلند شد و اون یارو به زور توی ماشین هولم داد

قال داره ت نه وبه عقب برگشتم و دیدم که شاهرخ زیر مشت و لگد اون یارو نگاه نیمه بازش به م

  .و آتیش زدکنه بلند شه و صورت خونیش دلم رمی

 : تهمونی که من رو به زور توی ماشین نشونده بود با صدای بلند رو به اون یکی گف

  .هولش کن خسرو.. انقدر خورده که اگه نیان جمعش کنن تا چند ساعت دیگه جون مید_

  .هرخ کرد و سوار شداون مرد که نه نامرد لگد آخر رو نثار پهلوی شا

یابون سط خماشین راه افتاد و من هنوز نگاهم به مردم بود که با لباس دامادی نیمه جون و

  .افتاده بود

لی ها رد کرد و دستماهمونی که اسمش خسرو بود به عقب برگشت و خودش رو از بین صندلی

  .رو روی دهنم گذاشت

رو  ی تلخ ته گلومس نفسم شد و اون مادهبا چشمای گرد شده نگاهش کردم و ترسم مانع حب

 : سوزوند و کم کم همه جا تار شد و صدای اون یارو رو خواب و بیدار شنیدم

  .صدای زر زرت راحتیم بینی هم ما ازبیهوش باشی، هم مسیر و نمی_

  .و بعد تاریکی مطلق

   

❊❊❊  
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  .با پاشیده شدن آب سرد به صورتم هوشیار شدم

  .دروم بو و بهچشم باز کردم و اولین چیزی که میون تارِی چشمام دیدم پیرهن سیاهِ تِن مرد ر

  .نفورترین شخص زندگیم ثابت موندنگاهم باال اومد و روی صورت م

یدی دی کریه شده باشه و خطای چندبار پلک زدم تا شاید تارِی دیدم باعث دیدن اون چهره

  .بیش نباشه و با از بین رفتن تاریِ دیدم اونم از بین بره

 : های الکی و امیدهای واهیم به جای چهرهَ ش از بین رفتاما با صداش تمام دلخوشی

  .هر!.. این بار از سری قبل هم خوشگل تر شدی عروسمتک عروس ش_

 : کرد گفتمتوی سرم اکو شد و با صدای بلندی که نفرت توش بیداد می "عروسم"ی کلمه

  ...ـام که آدمات به حد مرگ زدنش، عروس شاهمن عروسِ توِ لجن نیستم.. عروس اون مردی_

  .نیه حس نکردمدستش با ضرب روی لبام نشست و لبام رو برای چند ثا

 : زدصورتم رو بین دستاش گرفت و هرم نفساش حالم رو به هم می

  .هـیـش.. ببُر صدات و ، ببرش تا خودم جوری نبریدمش که دیگه در نیاد_

  .آوردمآوردم و داشتم کم میلبام از شدت بغض لرزید و من نباید کم می

 : ی کرد"نوچ"خیره به لبای لرزونم انگشتش رو زیر لبم کشید و 

  .!ا خون خراب بشهی زیبا نیست که بحیفه این صورِت آرایش شده_

 : توی صورتش تف کردم و با انزجار گفتم

  .نهاگه قراره این صورت زیبا نصیب چشمای کثیف تو بشه همون بهتر که خون خرابش ک_

  .دستاش رو از دو طرف صورتم برداشت و کمر راست کرد و صورتش رو پاک کرد

  .عقب رفت و خیره بهم زد زیر خندهقدمی 
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  .شدت به تمام دل و جرئتم غالب میخندید و ترس داشوار میهیستریک

ای که قبال هم ضرب صدای خنده َش قطع شد و در یه آن دستش محکم روی همون گونه

ن دستش رو چشیده بود نشست و انگار دستش عادت کرده بود به هرز رفتن و دلش شکست

کاش یعادت رو.. و انه بی شعور جلوی شاهرخ رو گرفتم تا نشکنه این دسته بدخواست و ممی

  .!شدگرفتم و امروزم زهر نمینمی

  .سرم از شدت ضربه چرخید و صدای جیغم فضای اتاقک رو پر کرد

  .!اید به یه نحوی زهر بشن؟ی بهترین روزام براستی چرا من همه

 : زدردوند و از عصبانیت نفس نفس میدست روی چونه َم گذاشت و صورتم رو برگ

ی ردا کارو؛ ففردا خوابای قشنگی برات دیدم.. االن هی بگو، هی از اون مردک بی سر و پا بگ_

  .هشم نداشته باشیکنم که حتی حق فکر کردن بباهات می

  .دتهدید توی صداش و فکر نبودن شاهرخ بغضم رو شکست و دید.. باالخره اشکم رو دی

از  رد وکو جوری ول کرد که سرم به عقب پرت شد و با نگاهی به صورتم عقب گرد چونه َم ر

ونه ارستاتاقکِ نمناک و تاریک بیرون رفت و در و محکم بست، و جوری بست که از صداش چه

  .بدنم لرزید

  .چشماش جلوی چشمام نقش بست و برق توی نگاهش ترسم رو بیشتر کرد

  .!زنه؟اینجوری با حرف زدن ازش هم چشماش برق میفردا چی قراره به روزم بیاد که 

  .!گیره؟چی قراره بشه که حتی حق فکر کردن به مردم رو هم ازم می

  .ترسمی براق و لحن پر تهدیدش میترسم.. از اون چشمامن می

  .ترسممن، اسیر دستای این بی شرف تو این ناکجاآباد، بی پناه می
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  .خدایا تو پناهم باش

  .نشونهاتم بده از فردایی که حرفش اینجوری برق تو چشمای اون حیوون میخودت نج

   

❊❊❊  

   

  *شاهرخ*

   

 وشهاب یخ روی بادمجون کاشته شده زیر چشمم گذاشت و دردش باعث شد سر عقب بکشم 

  .عصبی دستش رو کنار بزنم

 : شدم غریدمدرحالی که بلند می

یر رف گشت تو کدوم ناکجاآبادی زیر دست اون بی بسه برادر من، بسه.. زن من معلوم نیس_

 افتاده و تو داری یخ میذاری رو صورت من؟ 

کردم و فکر اینکه پانیذ االن تو چنگال های عصبی طول خونه رو رفت و برگشتی طی میبا قدم

  .اون حیوون گیر افتاده هم بس بود برای به جنون رسیدنم

 جایی؟ ذم کو سیبک گلوم باال پایین رفت و آخ پانی نگاهم به دسته گل روِز روی مبل افتاد

  .زنگ زد.. باالخره زنگ زد_

  .صدای بلند سارگل توی سالن پیچید و مبهوت به سمتش برگشتم

 : زد با هیجان گفتدرحالی که نفس نفس می

  .داداش شاهرخ زنگ زد.. بیا_
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  .سوندمم و خودم رو به آقا شهیاد رها رو باال رفتنفهمیدم چطوری پله

  .بهم اشاره کرد آروم باشم و تلفن رو به سمتم گرفت

 : تلفن رو از دستش گرفتم و آقا شهیاد زمزمه کرد

 آروم باش.. عصبانیش نکن خب؟ _

 : ی سبز رنگ تلفن رو فشردم و به گوشم چسبوندمشسری تکون دادم و دکمه

 بله؟ _

  .به به جناب داماِد بی عروس_

 بانیتم رو کنترل کنه و اینکار فقط از پس چشمای دخترینفس عمیقم هم نتونست عص

 : برمیومد که اون عوضی اسیرش کرده بود

 کدوم گوری بردیش مردتیکه؟ _

 : صدای بلندم انگار به مذاقش خوش اومد که بلند زد زیر خنده

  .دیگه دنبالش نگرد.. از امروز میشه خانوم من_

  .نفس تو سینهَ م گره خورد

 ! دیوار موند و این بی شرف چی گفت؟ پانیذ من، میشه مال اون نگاهم خیره به

 : با صدایی که انگار از اعماق چاه درمیومد گفتم

 ! چی؟_

 : صداش مثل ناقوس مرگ توی گوشم پیچید

  .امروز پانیذ به عقد من درمیاد، بعدشم اونور آب.. خدانگهدار جناب دکتر_

 : باختدار و ندارش رو میی مردی بود که داشت تمام فریادم مثل زجه
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  .ی من رد شی.. نمیذارم.. نمیذارم پانیذم بشه مال تو.. نمیذارمباید از رو جنازه_

رای بشید کصدای بوق آزاد گوشم رو خراشید و روی دو زانو افتادم و دستم گلوم رو به چنگ 

  .دیدمش چشمم میای اکسیژن و مرگ رو داشتم پیذره

  .نفسم باال نمیومد

  .ام هیچ چیزی رو نمیدید جز اون تلفن سیاهچشم

  .کشیدگوشام سوت می

  ...و قلبم

ازم  زد.. دلیل زدنش تو دستای اون از خدا بی خبر بود و اون عوضی داشتقلبم انگار نمی

  .گرفتو ازم میگرفتش.. داشت دلیل تپش قلبم رمی

ه کهابی شنگاه منگم رو به با سیلیِ نه چندان آرومی که تو گوشم خورد به خودم اومدم و 

  .زد دوختمنگرانی تو چشماش دو دو می

 : لیوانی رو به سمتم گرفت و گفت

نگم به مه ربیا یکم از این آب قند بخور.. معلوم نیست اون مردتیکه چی گفت که همون یه ن_

  .روت نموند

  .دستش رو کنار زدم و به هر زحمتی بود ایستادم

 : وشن شدلم ردشهیاد و دوتا زیر دستاش افتاد و کورسوی امیدی ته  نگاهم به دم و دستگاه آقا

 زدین ردش و؟ _

 : آقا شهیاد نفسش رو کالفه بیرون داد

  .نه، زود تماس و قطع کرد.. معلومه همچین ناشی هم نیست_
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اخت زد و بیشتر ترس میندزندگی من توی دستاش بود و آقا شهیاد از ناشی نبودنش حرف می

  .به جونم

ها رو لهپسیر منگاه ناامیدم رو از آقا شهیاد و اون دم و دستگاهی که به درد نخورد گرفتم و 

 : پیش گرفتم

  .اری بکنمکگیره.. باید یه باید یه کاری بکنم.. باید یه کاری بکنم وگرنه زندگیم و ازم می_

د و به های شهاب دور بازوم پیچیدر ورودی رو باز کردم و اومدم کفشام رو پا کنم که پنجه

 : سمت داخل کشیدم و روی مبلی نشوندم

و این تخوای یکی بزنه صافت کنه و توام بشی یه مصیبت دیگه کجا میری با این حالت؟.. می_

چه  د یه کاری بکنم؟، آخه تنهاییمیگی بای خوای چیکار کنی که یه بندهیری ویری؟.. می

دونی چارتا غول تنش دورش داره و همونا بسن برای تونی بکنی در برابر اونی که میکاری می

  .ونهاتای دوباره یه دور مشت مال حسابی دادن بهت و اینم یادت نره که پانیذ االن تو دس

 : آروم کردن من صداش پایین اومد و لحن عصبیش نرمش به خودش گرفت محض

ش داری ک ازنباید بی گدار به آب بزنی برادر من، تو نه جاش و بلدی نه حتی یه سرنخ کوچی_

ببینیم چه  که حداقل با همون یه جوری ردش و بزنی.. بشین با هم فکرامون و بذاریم رو هم،

  .گلی باید به سرمون بگیریم

 : ایستاده بود سیبک گلوم باال پایین رفت و بغضم مردونه پای گلوم

رمون، سای که ما نشستیم و فکر رو هم میذاریم واسه گل گرفتن به دِ آخه المصب هر ثانیه_

  .ممکنه اون بی شرف پانیذ من و مال خودش کنه.. بفهم

 : با بی چارگی و عجز تو چشماش نگاه کردم و نالیدم
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ا یذارم تپا م لعنتی رو زیربفهم و بذار برم.. نشونی ازش ندارم؟ شده وجب به وجِب این شهر _

  .پیداش کنم.. بذار برم و جلوی از دست رفتن همه زندگیم و بگیرم.. بذار برم

  .من جاش و بلدم_

ان و ماه انگار یه جریان برق قوی بهم وصل شده باشه؛ با شتاب به عقب برگشتم و با دیدن

  .ماهرخ جلوی در مبهوت از جا بلند شدم

 : ب باز کردماهان قدمی جلو اومد و ل

  .دونم کجاستمی_

 : صدای شهاب به جای منه بهت زده بلند شد

 کجاست؟ _

 : آب دهن فرو داد و صداش گرفته بود انگار

  .کیلومتری تهران، تو یه انبار متروکه ۶۰_

  .شتاب زده مبل رو دور زدم و به سمت در رفتم

 : کنار ماهان ایستادم و چشمای قدردانم رو به چشماش دوختم

  .ین لطفتدونم چطوری ازت تشکر کنم واسه انمی_

 : دست روی شونه َم گذاشت و صداش بغض داشت

  .فقط برای از دست ندادن ماهرخ برادر خطاکارم و لو دادم_

  .لبخند کمرنگی به روش زدم و این پسر الیق عشق خواهرم بود

ی آخر صدای آقا لحظه از کنارش گذشتم و همراه با شهاب و ارسالن از خونه بیرون زدیم و

 : شهیاد رو شنیدم
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  .منم با نیرو دنبالتون میام_

  .سوار ماشین شدیم و نگاهم ساعت رو هدف گرفت

  .کاش تا االن کار از کار نگذشته باشهداد و ایعصر رو نشون می ۵

 : ارسالن که حال آشفته َم رو دید، شونهَ م رو فشرد و دلداری دهنده گفت

  .رسیمافته.. به موقع میهیچ اتفاقی نمی_

یوار ر و درو زمزمه کردم و دلِ لعنتیم دست من نبود که خودش رو به د "امیدوارم"زیر لب 

  .کردرو به سلول به سلول بدنم منتقل می کوبید و ناآرومیشمی

   

❊❊❊  

   

  *پانیذ*

   

  .در اتاقک باز شد و مهران وارد شد

  .پوزخند روی لبم نشست از دیدن وضعیتِ شیک و پیک و مرتبش

 : جلو اومد و با همون لبخندِ حال به هم زنِ کنج لبش دست روی صورتم گذاشت

شت رو ساعت گذر زمان کمی، فقط کمی آرای ٢۴هنوزم خوشگلی.. حتی با اینکه اون آب و _

  .خراب کرده

 : ی چشمام شدچشماش توی صورتم چرخید و خیره

  .خیلی خوشگلی خانومم_
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 : کیت ته خانومش انزجار نثار حالم کرد و لب باز کردممال "میم"

  .من خانوم تو نیستم_

 : لبخندش پررنگ تر شد و موزیانه گفت

  .دقیقه دیگه میشی عزیزم ۱۰تا _

  .نفسم رفت و چشمام گشاد شد

 ! دقیقه دیگه خانومش میشم ۱۰این چی گفت؟ تا 

  ."فردا خوابای قشنگی برات دیدم"صداش توی مغزم پیچید 

  .زد به خاطرشخواست سرم بیاره و دیشب چشماش برق میپس این بود بالیی که می

  .!پس به خاطر همین امروز نو نوار کرده

  .آقا خودش رو داماد دونسته که رخت پلوخوری به تن کرده

ی هخند کم کم بهتم جاش رو داد به تمسخر و لبام کش اومد و لبخند پر تمسخرم کم کم به

  .دیل شدبلندی تب

  .هام نشهانگار انقدر شنگول بود که متوجه تمسخر توی خنده

 : هم پام خندید و گفت

خوای.. دیشبم یکم ترسیده بودی از اینجا اومدن یهوییت، واسه دونستم توام من و میمی_

  .کردیهمین بدقلقی می

 : محبتِ نفرت انگیزی جای مرموزِی چشماش رو گرفت و روی صورتم خم شد

وقتی توی نامزدی ماهان دیدمت دلم طالبت شد.. هنوزم همونقدر خوشگل بودی، حتی  از_

  .بیشتر، پاهاتم که دوباره به دست آورده بودی.. پس چی کم داشتی برا خانوم من بودن
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 ! این بشر چقدر رو داشت خدای من

 ! من الیِق خانومش بودن، بودم

 ته بود؟ هی وای من.. این تا حاال نگاهی به خودش انداخ

 ظاهرش هیچ.. تا حاال یه سری به باطنش زده بود؟ 

 ! زد انگار همه پایین تر از خودشنجوری حرف می

  .صدای در اتاقک بلند شد و باعث شد نگاه کثیفش رو از روم برداره

 : به سمت در رفت و بازش کرد و صدای کلفتی به گوشم خورد

  .آقا، عاقد اومد_

  .خوبه.. بیارش_

  .ی کنار من گذاشت و نشستاصندلی

 : به سمتم برگشت و تور رو روی صورتم انداخت و گفت

  .بلیط داریم واسه اونور آب ۷همون بار اول بله رو میگی، برای _

الیی بدونستم بعدش چه توی دلم پوزخندی به دل خوشش زدم و تنها ترسم از این بود که نمی

  .سرم میاد

  .ها همراه با پیرمردی داخل اومدگنده بک در اتاقک باز شد و یکی از همون

  .ای برای پیرمرد گذاشت و کنار رفتصندلی

 : پیرمرد نشست و نگاهی به دور و اطراف انداخت و رو به مهران گفت

 آخه اینجا هم جای عقد کردنه باباجان؟ _

 : ای زد و گفتمهران لبخند تصنعی
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  .دتون ببخشیددیگه اجبار بود پدرجان.. شما به بزرگواری خو_

  .پیرمرد سری تکون داد و دفتر بزرگ توی دستش رو باز کرد

  .هاتونشناسنامه_

ودن یز بتمهران دست توی جیب شلوارش کرد و دوتا شناسنامه بیرون آورد و من کف کردم از 

  .!این پسر

 عقدم نهبتو فکر اینشم کرده بود که شناسنامه همراهم نیست و باید شناسنامه جعلی بیاره تا

  .!کنه

  .از قبل انگار همه چیز رو آماده کرده بود

  .ها رو گرفت و بازشون کردپیرمرد شناسنامه

 وران بادال آیا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم جناب آقای حامد دوشیزه خانم هلنا رشیدی_

 ۵۰۰ی و سکه تمام بهار آزاد ۳۰۰ی معلوم یک جلد کالم اهلل مجید و آینه و شمعدان و مهریه

 شاخه گل رز در بیاورم؟ 

  .پوزخندم این بار پر رنگ تر روی لبام نقش بست

  .!خوبه!.. حداقل هنوز سلیقه َم توی گل رو یادشه

رو  سکوت کردم و کسی نگفت عروس رفته گل بچینه و عاقد بعد از مکث کوتاهی جمله َش

  .تکرار کرد

و رستم دباز هم سکوت کردم و این بار هم کسی نگفت عروس رفته گالب بیاره و دست مهران 

 : و سرم رو نزدیکش بردم "زودتر بله رو بگو"فشرد یعنی 

  .باش یکم مزهَ ش به بار سومشه.. صبر داشته_
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  .و خودم حالت تهوع گرفتم از لطافت مصنوعیِ توی صدام

  .داددادم.. دلم نویدِ اومدن شاهرخ رو میباید تا جایی که در توانم بود طولش می

 : ز کردمب بالعاقد برای بار سوم جملهَ ش رو تکرار کرد و من از جا بلند شدم و بی زیرلفظی 

  .نه_

 : چرخید و مبهوت از جا بلند شد سر مهران با شتاب به سمتم

 چی میگی پانیذ؟ _

 : های قرمز گرفتنیشخندی حوالش کردم و سفیدی چشماش رگه

 ! این جواب، اونم بار سوم؛ عجیب مزه داد_

 : پر خشم به سمتم اومد و با صدای بلند و عصبی گفت

 ! من و مسخره کردی؟.. پانیذ دماری از روزگارت دربیارم، بیا و ببین_

 : استم جوابش رو بدم که پیرمرد با بهت از روی صندلی بلند شد و گفتخو

 ! اینجا چه خبره؟.. پانیذ_

 : پوزخندی نثارش کردم

لنا هم که دستته جعلیِ و ه هاییبله جناب، اسم من پانیذه و اسم اینم مهران.. اون شناسنامه_

  .و حامدم کشک

رو  دماشمت در بره که صدای داد مهران قپیرمرد با عصبانیت دفترش رو بست و خواست به س

 : متوقف کرد

  .بشین سر جات.. تا این دختر و به عقد من در نیاری هیچ گورستونی نمیذارم بری_

 : پیرمرد با ترس قدمای رفتهَ ش رو برگشت و روی صندلی نشست
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 ! هم من بکنم بازم این عقد باطله اما آخه جوون تا اون دختر راضی نباشه هر کاری_

 : مهران به سمتم اومد و رو به پیرمرد گفت

ه ضیه کندال قزرت و پرت نکن.. هر برگه و کوفت و زهرماری الزمه آماده کن، امضا بزنیم و ق_

  .شه، بعدش ما رو بخیر و شما رو به سالمت

 : برگشت سمت من و غرید

  .کنیکشی و مثل آدم میای هر جا رو الزم بود امضا میتوام پنجول نمی_

 : خواستم دهن باز کنم که مانع شد

د.. ری شنه بیاری تو کارم، یه بالیی سرت میارم که نفهمی چی شد و چجوری شد که اینجو_

 افتاد؟ 

  .کردچشماش فقط حس ترس رو به آدم القا می ها وسط قرمزیاون مشکی

 : تکون دادم و صدای پیرمرد بلند شد "باشه"ترسیده سری به معنی 

  .یاید امضا کنیدآماده َست، ب_

  .دستش بازوم رو به چنگ کشید و وحشیانه به طرف عاقد کشوندم

ک ور اتاقدتا  خودکار و از پیرمرد گرفت و مشغول امضا زدن شد و من با بیچارگی نگاهم رو دور

  .چرخوندم تا شاید راه فراری پیدا کنم، که نگاهم رو اون گنده بک غافلگیر کرد

  ."فکر فرارم به سرت نزنه"هدیدوار نگاهم کرد که یعنی ابرویی باال انداخت و ت

یض نگاه ازش گرفتم و تو دلم خودش و عمهَ ش و هفت جد و آباده پس و پیشش رو مستف

  .کردم

 : ها اشاره کردمهران خودکار و به سمتم گرفت و با ابرو به برگه
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 یاال _

 : پیرمرد با تاسف سری تکون داد

  .شرعا به هم محرم نمیشید_

  .شگیرمبمهران بی توجه به حرف پیرمرد خودکار و توی دستش تکون داد و وادارم کرد ازش 

عث شد ها خم شدم تا امضا بزنم که صدایی که سکوت اتاقک رو شکست بابا ناامیدی روی برگه

ا تند ی کوچیک اتاقک پخودکار از دستم بیافته و شتاب زده کمر راست کنم و به سمت پنجره

 : کنم

  .ی پلیسهتره تسلیم شید.. اینجا در محاصرهبه_

  .جملهَ ش یه نمه مثل این فیلما بود ولی انگار حقیقت داشت

 : همون مرد هیکلیه در اتاقک رو باز کرد و رو به مهران گفت

  .آقا پشت انبار یه راه مخفی داره، باید از اونجا فرار کنیم_

رد کدست دور کمرم پیچید و مجبورم  مهران هول زده سری تکون داد و به سمتم اومد و

 : باهاش به طرف در برم و درهمون حال عصبی گفت

 ! رسیدآخه چطوری پیدامون کردن؟.. اینجا به عقل جنم نمی_

 : از اتاقک خارج شدیم و تقال کردم خودم رو از بین دستاش آزاد کنم

  .ولم کن عوضی.. ولم کن_

 : فشار بازوهاش رو دورم بیشتر کرد و غرید

  .خفه شو تا خودم زحمت خفه کردنت و نکشیدم_
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و به رران پاهای مه "ایست"با راهنمایی اون گنده بک به سمت انتهای انبار رفتیم که صدای 

  .زمین چسبوند

ش گنده بک دست برد کلتش رو از پشت کمرش بیرون بکشه که شخصی از پشت ستونِ کنار

  .قهَ ش گذاشتبیرون اومد و زودتر جنبید و اسلحه روی شقی

ز رو ا ای زیر لب گفت و همراه با من چرخید و در همون حین سریع کلتش"بی عرضه"مهران 

 : پشت کمرش بیرون کشید و روی شقیقه َم گذاشت

  .هاتون و بندازیداسلحه_

 : شم گفتهاشون رو انداختن، مهران به اون گنده بک عالمت داد و زیر گواون دونفر که اسلحه

رای بستی هل فکر اسلحه روی شقیقه َت گذاشتن به ذهنم خطور نکرد؟.. سپر خوبی چرا از او_

  .خالص شدن از این دردسر

 : تکونی خوردم که اسلحه رو محکم تر روی شقیقهَ م فشار داد

  .کثافت_

  .خندید و گنده بک در و باز کرد

  .ت ماشینِ پارک شده رفتیمی آزاد شدیم و به سموارد محوطه

  .مونده بود برسیم به ماشین که یهو صدای داد گنده بک بلند شدچند قدم 

ودی ه کببه سمتش چرخیدیم و دیدم افتاده روی زمین و پاش رو گرفته و از درد رنگش رو ب

  .رفته

  .ضربان قلب مهران باال رفت و این نشون از ترسش داشت
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 و گمرو دست و پاش  صدای دادِ ناگهانِی گنده بک باعث شده بود مهران حواسش پرت بشه

برای  بود کنه و اسلحه رو از روی شقیقه َم پایین بیاره و همین یه لحظه غفلت فرصت خوبی

  .نیروهای پلیس که خلع سالحش کنن با گذاشتن اسلحه روی سرش از پشت سر

ه از کی مهران حبس شد و دستاش از دورم باز شد و من با تمام توان و سرعتی نفس تو سینه

  .ویدماغ داشتم ازش فاصله گرفتم و به سمت فردی که لباس نظامی به تن داشت دخودم سر

 خوبین خانم؟ _

 : نفس عمیقی کشیدم تا نفسای یکی درمیونم میزون بشن

  .خوبم_

 : سری تکون داد و جلوتر از من حرکت کرد

  .دنبالم بیاید_

  .رخمشاه پلیس و ماشین پشت سرش رفتم و انبار رو دور زدیم و چشمم افتاد به دوتا ماشین

ه اد کشاهرخ خواست به ارسالن چیزی بگه که همین که سرش رو برگردوند چشمش به من افت

  .بـ ـغل دیوار ایستاده بودم

  .نگاهش ناباور شد و شتاب زده به طرفم پا تند کرد و مرد به طرف الگانس رفت

 ! عمر شاهرخ_

 : یدمحکم در آغوشم کشید و صدای بمش توی گوشم پیچ

  .عزیزدلم.. خانومم_

 : ازم فاصله گرفت و با نگرانی نگاهش رو توی صورتم چرخوند

 خوبی؟ اذیتت که نکرد؟ _
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 : کبودی زیر چشمش رو نوازش کردم و پر بغض نالیدم

  .خوبم مردِ من.. حالم از حال تو خیلی بهتره_

 : بـ ــوسه َش روی پیشونیم نشست و آرامش بخشید به قلب ناآرومم

  .داروشکر عمرم.. خداروشکر جونمخ_

 : ترس توی چشماش لونه کرد و صدای لرزونش قلبم رو لرزوند

 عاقد و دیدم آوردن بیرون.. اون بی شرف که تو رو با زور ازم نگرفت؟ _

 : زدن میون چشمامهاش که دو دو میای زدم و نگاه دوختم به عسلیلبخند دلگرم کننده

  .، نتونست به خواستهَ ش برسهنه عزیزم.. به موقع رسیدین_

 : چشماش آروم گرفت و لبخند نشست روی لباش و زیر لب گفت

  .خداروشکر_

  .عزیزدل ارسالن_

  .با صدای ارسالن، شاهرخ دستش رو از دورم باز کرد و کنار رفت

ش لبا وارسالن جلو اومد و آغوشش رو باز کرد و بی طاقت خودم رو به سینه َش چسبوندم 

 : ون موهام نشستجایی می

  .!تخواهر کوچولوی من.. نگفتی داداش یه ثانیه بی خبر باشه ازت جون میده بی مرو_

 : پیرهنش رو توی مشت فشردم و اشکم چکید

 هات تنگ شده بودتو همین چند ساعتی که چند سال گذشت دلم یه دنیا برای برادرانه_

  .داداشم

 : حاکی از بغض مردونهَ ش بودبیشتر به سینه َش فشردم و صدای گرفتهَ ش 
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  .خداروشکر االن میون دستام دارمت_

 : بار دیگه لباش روی موهام نشست و صدای شاهرخ دراومد

  .!هاهی هی دیگه کم کم داره حسودیم میشه_

  .ارسالن با خنده ازم جدا شد

 !ی ارسالن روو من خوب میفهمیدم تلخیِ تِه صدای شاهرخ و خنده

  .ه مهرانی رو که چشم دیدن جای خالیِ این تلخی رو نداشتو خدا لعنت کن

 : ها هدایتم کردارسالن دست پشت کمرم گذاشت و به سمت ماشین

  .مو شهیادم خیلی مشتاق دیدنتهبریم که ع_

  .کردنزدیک عمو رسیدیم و داشت با مرد نظامی پوشِ رو به روش صحبت می

  .مرد سری تکون داد و چیزی گفت و عقب گرد کرد

 : ی عمو گذاشتمقدمی جلو رفتم و دست روی شونه

  .عمو_

  .اش نشستبه سمتم برگشت و نگاهش توی صورتم چرخ خورد و رفته رفته لبخند روی لب

 : وار روی کمرم کشیده شد و آرامش مهمون دلم کرددر آغوشم کشید و دستش نوازش

 ! عروسک عمویی_

 : گفتنش مثل همیشه تنگ دلم چسبید و سر روی شونهَ ش گذاشتم و گفت "عمویی"

  .خوشحالم االن پیشمونی_

  .جناب سرهنگ_
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رسالن له گرفتم و کنار شاهرخ و اـ ـوش عمو بیرون اومدم و ازش فاصغ-با صدای مردی از آ

 : ایستادم که صدایی لبخندم رو پررنگ تر کرد

  .عروِس نترس_

 : به سمت صداش چرخیدم و با شوق گفتم

 ! داداش شهاب_

  .بارگشت دالورانهَ ت و از چنگال اون دیو دو سر تبریک میگم خانوم شجاع_

 : بلند خندیدم و گفتم

  .ممنونم واقعا_

 : صدای خنده َم به گوش خوردصدای عمو میون 

  .سوار شید بریم_

  .شهاب پشت فرمون نشست و ارسالن هم طرف شاگرد و شاهرخ در عقب رو برام باز کرد

فرت ی الگانس با نقبل از اینکه سوار شم نگاهم افتاد به چشمای سیاهی که از پشت شیشه

  .کردنگاهمون می

  .با تأسف سری تکون دادم و نشستم

  .ها وارد جاده شدسوار شد و شهاب پشت سر ماشین پلیس شاهرخ هم

   

❊❊❊  

   

  .شمت بکلباس عروس رو به کمک سارگل و سوگل از تنم درآوردم و تازه تونستم یه نفس راح
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 : سوگل دستی روی پوستم کشیده و گفت

 ! اوه اوه ببین چه جایی انداخته_

 : یدمخاکستری رنگ راحتی بیرون کشبه سمت کمدم رفتم و تونیک سفیدی همراه با شلوار 

  .بی خی بابا.. دو ساعت دیگه رفته_

ن قم بیرواتا لباس و شلوارم رو تن زدم و شالی روی سر انداختم و همراه با سوگل و سارگل از

  .رفتیم

  .ها رو پایین رفتیم و کنار مامان نشستم و هنوز رد گریه رو صورتش مونده بودپله

 : کردم و هقی زد و بوسیدم موهاش رو دست دور شونهَ ش حلقه

  .مامانم بسه دیگه.. ببین من االن کنارتم، تموم شد_

 : دست پای چشمش کشید و شقیقه َم رو بـ ـوسید

  .تو این چند ساعت دق کردم دخترکم_

  .نگو مامانم، خدا نکنه.. ببین االن بغلت نشستم_

 : لباش روی پیشونیم نشست

  .وبهخوبه که پیشمی.. خیلی خ_

  .بیا خانوم یکم از این آب بخور، حالت بیاد سر جاش_

  .دگیمن زننگاهم سمت بابا چرخید و تو این چند ساعت انگار چند سال پیرتر شده بود قهرما

  .پدر جان اگه اجازه بدید ما رفع زحمت کنیم_

  .دیک کردمنزن صدای شاهرخ نگاهم رو از بابا گرفت و لیوان رو از دستش گرفتم و به لبای ماما

 : مامان قلُپی ازش خورد و بابا به سمت شاهرخ رفت
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  .کجا؟، بودید حاال_

 : شهاب قدمی جلو اومد و دست بلند کرد

هم ما  ورسیم.. االن هم پانیذ جان نیاز به استراحت داره انشااهلل یه وقت دیگه خدمت می_

  .مهمون ناخونده دار شدیم

 : دبابا سری تکون داد و دستش رو فشر

  .دونیدهرجور صالح می_

 : شهاب رو به مامان هم با احترام سری خم کرد

  .با اجازه َتون_

 : و بعد از خداحافظی با بقیه رو به سارگل گفت

  .دم در منتظرم_

 یرونسارگل سری تکون داد و به سمت اتاقم رفت برای برداشتن کیف و مانتوش و شهاب ب

  .رفت

  .رد و پشت سر شهاب رفتماهرخ هم از همه خداحافظی ک

 : ماهان با سری پایین افتاده جلو اومد

رای دن بمهران در حقتون خیلی بدی کرد، امیدوارم ببخشیدش.. منظورم از بخشش رضایت دا_

خوام اگه تونستید از صمیم قلبتون بیرون اومدنش نیست؛ چون جزای کارشه، بلکه می

  .ببخشیدش و حاللش کنید

 : ش گذاشت و گفتبابا دست روی شونه َ 
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کنه.. اما تو بحثت با اون تونم بگم میشه بخشید یا نه، اون و زمان مشخص میمهران و نمی_

  .جداست، سر پایین ننداز پسر، من دردونهَ م و مدیون توام

 : آوردلبخندِ محزون ماهان دل آدم رو به درد می

 ست بههایش هنوز تو وجودم دینی نیست.. اگه مهران تو وجودش انسانیت ُمرده، من ذره_

  .لطف خدا.. پس بذاریدش به پای همون انسانیت

  .در هر صورت ازت ممنونم..بی نهایت_

  .ن رفتی گفت و بیرو"کنمخواهش می"ی لبش ماهان با همون لبخنِد محزون گوشه

 : د گفتی زیر پاش بوشاهرخ جلو اومد و درحالی که نگاهش به قالیچه

  .مونههام میونستم از دخترتون محافظ کنم تا ابد رو شونهشرمندگیِ اینکه نت_

 : ی شاهرخ گذاشت و سرش رو باال آوردبابا با حزن خندید و دست زیر چونه

 رسید، وسط خیابون جونسرت و باال بگیر داماد.. تو خودت اگه برادرت به دادت نمی_

  .جون نخریر رو گردن خودت ننداز و شرمندگی به دادی؛ پس الکی تقصمی

 : شاهرخ لبخند کمرنگی در جواب حرف بابا زد و به سمت من اومد

 پرنسسم امری با من نداری؟ _

 : ناراحت لب زدم

  .نرو_

 : ونیم رو بـ ـوسید و لبخندی به روم پاشیدپیش

 میرم، اما شب میام دنبالت.. باشه؟ _

 : تکون دادم و دستش بین دو ابروم نشست "باشه"سری به معنی 
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  .باز کن اخمات و خانوم_

  .لبخندی زدم و چشمکی نثارم کرد و بعد از خداحافظی با همه بیرون رفت

  .رد و پشت سر شاهرخ رفتسارگل هم با عجله از همه خداحافظی ک

  .ی حواله َش کرد"شوهر ذلیل"و بابا با خنده مسیر رفتنش رو تماشا کرد و 

  . ی شاد خواستنی بودی جمع بلند شد و چقدر این جمع صمیمانهو صدای خنده

   

❊❊❊  

   

 : نگاهم رو دوختم به شهر زیر پام و دستاش دورم حلقه شد

  .ام شهر زیر پاتهاینجا رو خیلی دوست دارم.. تم_

 : هرم نفساش گوشم رو داغ کرد و صداش عشق ریخت به دلم

  .متام دارن دسمنم بـ ـغل کردن تو رو خیلی دوست دارم.. وقتی تو آغوشمی انگار دنیا رو میو_

 : شقمون بودنها هم ناظر عسر تکیه دادم به شونهَ ش و ماه و ستاره

 دونستی؟ می_

 چیو؟ _

 : فساش کنار گوشم قشنگ ترین موسیقِی دنیا بودپلک بستم و صدای ن

  .دوست دارم، یه جور خاص؛ یه جوری که هیشکی تا حاال نداشته_

 : دستاش دورم محکم تر شد

 دونستی؟ تو می_
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 چیو؟ _

 : صداش عشق داشت و نوازش

  .نفسام بند نفساته_

 به ر زد و نفسدستام روی دستای قفل شده َش دورم نشست و لباش جایی حوالیِ گوشم مه

و جوابم ر ریختم به پاش و اون مردونهنفسِ این مرد شعر بود و نوای نسیم و من زنونه عشق می

  .کردداد و واژه به واژه مهر نثار دلم میبا هزار ناز و نوازش و عاشقونه می

ی بعضی مردها خوب بلدن صبح به صبح با یه شاخه گل رِز سرخ بیدارت کنن و دست تو

ی اپرکبزنن میون دشت شقایق و شاخه گلی رو کنار موهات بزنن و نوازش کنن ش دستت قدم

 .نرو و شعر ببافن میون تار به تار موهات و عشق رو با لحظه به لحظه َت عجین کن

   

 ان ـایـپ

  ۱۳۹۶تیر  ۵

 بامداد  ۵:۴۰ساعت 

  ****** 

   

زندگی پانیذ و شاهرخ رو جلو  اولین کار من به پایان رسید.. ممنونم از کسایی که پا به پام

های گرمتون بوده باشه.. و اگر اومدن و بهم امید دادن برای ادامه دادن.. امیدوارم الیق نگاه

دونم داشته، بذارین به پای بی تجربگی من و به عیبی ایرادی کم و کاستی داشته که می

عزیز بکنم که خیلی جاها  بزرگواری خودتون ببخشید.. و جا داره یه تشکر ویژه هم از منتقدان
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با صبر و حوصله ایراداتم رو گفتن و کمک خیلی بزرگی بهم کردن.. امیدوارم تو رمان بعدیم هم 

ی دیگه رقم بزنیم.. زندگیتون سرشار از حضور گرمتون رو کنارم داشته باشم و باهم یه عاشقانه

 .عشق روزگارتون بر وفق مراد
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