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 رمان : طمع زندگی نام

 نویسنده : کوثر فیض بخش

 
 :مقدمه

 .طمع شد به وجودم و من نیز، طمع کردم به وجودت
 .به تویی که نجاتدهندهام از طمع بودی

 میدانی؟
 .او آتش زد به وجودم

 .و ما بودیم که مقاومت کردیم
 .آنها میدیدند، فریاد میزدیم، کاری نمیکردند

شما بودید که دستهایمان را گرفتید. اتحادی را میگویم که ما را کنار 
 !هم نگه داشتند

*** 
از اتاق بیرون رفتم. گوشیم رو پیدا نمیکردم. توی اتاق نبود و مجبور 

 دم؛ ولیشده بودم اتاق مامان و بابا رو هم بگر
هیچ خبری ازش نبود. مطمئن بودم توی اتاق خودم بود. فرزاد رو 

 :دیدم که داشت از اتاقش بیرون میاومد. پرسیدم
 گوشیم رو ندیدی؟ -

 :پوزخندی زد و همونطوری که از کنارم رد میشد، جواب داد
 .دست بابا بود -

 بیخیال پرسیدن« دست بابا چیکار میکنه؟»فرصت نشد بپرسم 
 وارد پذیرایی شدم. قیافه بابا حسابی قرمزشدم و 

 :بود. گوشیم توی دستهاش داشت له میشد! پرسیدم
 بابا؟ گوشی من دست توئه؟ -
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بهقدری بد و دردناک توی گوشم زد که پرت شدم. صورتش از 
 عصبانیت سرخ سرخ شده بود. مامان هی به صورت

فقط به خودش چنگ میزد و بابا رو دعوت به آرامش میکرد؛ اما من 
 و این« چیکار کردم؟»این فکر میکردم 

 :سؤالی بود که مدام دور سرم میچرخید. بابا داد زد
اشکان؟ ها؟ به این فکر نکردی من آبرو دارم؟ اصالً تو به کسی هم  -

 فکر میکنی؟
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قفل کرده بودم، چه مغزم و چه زبونم! هیچکدومشون من رو یاری 
 نمیکردن. چی رو باید توضیح میدادم؟

توضیحی هم داشتم؟ چهارزانو نشستم و با حالتی گیج، به بابا که 
 فریاد میزد نگاه میکردم. اونقدری گیج و

سردرگم بودم که هیچچیزی به گوشم نمیرسید. فقط دنبال جوابی 
 م عصبانیت بابا رو بخوابونم. وگرنهبودم که بتون

 :ممکن بود من رو نیست و نابود کنه. دهنم رو باز کردم و گفتم
 !بابا -

اما انگاری صدایی نبود که از حنجرهی بیچارهم بیرون بیاد. هیچ 
 .صدایی که بتونه برای مدتی، بابا رو متوقف کنه

ی بدجور نمیدونم چی گفته بود و چی شنیده بود؛ اما هرچی که بود،
 داغش کرده بود. دوباره سعی کردم و دهن باز

 .کردم
 !بابا -
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و این بار، فقط صوتی ضعیف بود که خارج شد. بابا با کمک مامان، 
 خیلی آرومتر شده بود؛ ولی این دلیل نمیشد تا

بتونم از این مخمصه جون سالم به در ببرم. هر جور که به این 
 -. فقط یکیمسئله نگاه میکردم، چیز بزرگی نبود

دوتا تماس از یه شماره ناشناس و اون هم کسی نبود جز اشکان! 
 نمیدونستم کی هست؟ فقط میدونستم دوست

فرزاده و بس. سرفههای خشکی کردم که حواسها به من جمع شد. 
 مامان به آشپزخونه رفت. نمیدونم برای چی؟

 وچون مغزم توی اون لحظه، فقط به این فکر میکرد که بتونه من ر
 تا حدودی نجات بده. مامان یه لیوان آب به

من و یه لیوان آبقند به بابا داد. لیوان رو بهسمت دهنم بردم. مامان 
 :گفت

 مژده، جریان چیه؟ از کی باهم هستین؟ -
هر چهارتاشون دیدن آب به گلوم پرید؛ اما چشمهام کسی رو ندید 

 که بیاد و پشت کمرم بزنه. انگاری به عبارت
رسیده بودم. رسیدنی که « ش نخورده و دهن سوختهآ»معروف 

 !کاش، هیچوقت نمیرسید
و اما این آرزوی محالی بود که من داشتم؛ چون چیزی که 

 نمیخواستم، سرم اومده بود و کسی برای دفاع از من
نبود. خودم رو جمعوجور کردم و چند قلوپ آب خوردم. دندونهام 

 از لرزشصدا میداد؛ اما این از لرزش فک نبود، 
دستهایی بود که از شدت استرس، نمیتونستن یه لیوان ساده رو نگه 

 دارن. هر لحظه فکر میکردم ممکنه
دندونهام توی دهنم خرد بشه. لیوان رو کنارم گذاشتم و آهی عمیق 

 کشیدم. بابا لیوانی رو که خالی از آبقند بود
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به مامان داد. مامان اما همونجا ایستاد و میخواست ببینه و بدونه 
 که ادامه این بحث و دعوا به کجا میرسه؟

 فقط بگو برای چی؟ -
نگاهم روی بابا ثابت موند. صدام میلرزید، مثل تنی که از شدت 

 .تنهایی لرزش برداشته بود
 !به خدا هیچ کاری نکردم! هیچ کاری -
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و این حرفم، مثل نفتی بود که روی آتیش ریخته شد. بابا بهسمتم 
 حمله کرد؛ ولی فرزاد نگهش داشت. فرزاد خالی

از هر احساسی بود. توی این لحظه، نمیدونم چرا قلبش از سنگ 
 کنارمشده بود؟ برادری رو که توی مواقع سخت 

 :بود میخواستم، نه مردی که پدرم رو نگه داشته بود. بابا داد زد
آخه من چی برات کم گذاشتم؟ این بود جواب تموم زحمتای من؟  -

 .گم شو توی اتاقت، نمیخوام ریختت رو ببینم
هیچچیزی نگفتم، خسته بودم. خسته از تنشی که بهصورت ناگهانی 

 قصیر منبه من وارد شده بود. هرچی که بود، ت
نبود. این رو مطمئن بودم و مطمئن خواهم بود. بابا روی مبل 

 :نشست و به من اشاره کرد. رو به فرزاد، گفت
 .این دختره رو ببر اتاقش. نمیخوام نگاهم به صورتش بیفته -

چقدر زود از دخترش شده بودم دختره، چقدر زود یه سوءتفاهم 
 عًا بزرگساده، همهچیز رو خراب کرد. این مسئله واق

بود یا پدر من زیاد غیرتی شده بود؟ نمیدونم. مامان شونههای بابا 
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 رو ماساژ میداد. چرا کسی نبود تا از نگرانی و
تنشهای من کم کنه؟ فرزاد بهطرفم اومد و با کشیدن دستم، بلندم 

 کرد. اون لحظه، حاضر بودم قسم بخورم که
و بتونم حسی توی  من رو تا اتاق کشید، تا اینکه خودم قدم بردارم

 پاهام پیدا کنم. در اتاق رو باز کرد، من رو هل
داد داخل و خودش رفت. به همین راحتی! کجا بود برادرم؟ کجا 

 بودن خانوادهم؟ چرا همه برام یه مشت غریبه بیشتر
نیستن؟ روی تخت دراز کشیدم. خوش به حال مژگان! از هیچچیز 

 .گذرونهخبر نداره و با خوشحالی، اوقاتش رو می
خوشا به حالش! خسته بودم. خیلی خسته. چشمهام رو که 

 میبستم، حس خوبی بهم دست میداد. حس واردشدن
به یه رؤیای خیالی و این اجازه رو به خودم دادم تا بتونم برای چند 

 ساعت، جز یه رؤیای خیالی، چیزی رو درک
 .نکنم
*** 

یشب تا حاال، یکی داشت برام مهربونی خرج میکرد. عجیب بود از د
 .کسی برام نمونده بود. نفس عمیقی کشیدم

 بیدار شدی؟ -
مژگان، خواهر همیشه در صحنهی من بود. چشمهام رو مالیدم و 

 خمیازه کشیدم. ناراحت بودم، مژگان این رو با
 .تمام وجودش حس کرده بود

 گرسنه نیستی؟ -
چشمهام رو باز کردم و نیمخیز شدم. یهکم خودم رو جمعوجور 

 .کردم. به نظر میاومد تپلتر شده باشه
 سالم. خوبی؟ -
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سری تکون داد. عادت داشتم به اینکه نخواد جواب سالمم رو بده. 
 عادتی که کاش عادت نبود! با آرامش خاصی

 :گفت
 خوبم. تو چطوری؟ -
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و روی تخت سابق خودش دراز کشید. دستهاش رو زیر سرش 
 گذاشت و به سقف خیره شد. این کارش رو همیشه

دوست داشتم. به پهلوی چپم چرخیدم و دستم رو تکیهگاه َسَرم 
 :کردم. بدون اینکه بهم نگاهی بندازه، پرسید

 ستی؟نگفتی، گرسنه نی -
 .به نیمرخش نگاه کردم

 .حوصلهی نصیحت ندارم -
متوجه حال خرابم شد. شاید هم من اینطور فکر میکردم! سرش رو 

 :بهطرفم برگردوند و جواب داد
 !کی خواست به تو پند و اندرز بده؟ ازخودراضی -

پوف عمیقی کردم، این نشونهای از کوتاهاومدنم بود. نمیخواستم 
 ا مژگان خرابتر بشه. واقعاً اعصابم با دعواکردن ب

 .این رو نمیخواستم
 .امروز مامان زنگ زد، جریان دیشب رو برام تعریف کرد -
 و تو چی فکر میکنی؟ -
 .فکر نمیکنم تو از اوناش باشی -
 .جون خودت -
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 .و خودم رو روی تخت، به کمر پرت کردم و به سقف نگاه کردم
شاید خوب نشناسمت؛ ولی توی این مورد، تو رو بهتر از خودت  -

 .میشناسم خواهر کوچولو
شاید اگه موقعیت دیگه ای بود، از خوشی بال درمیآوردم و پرواز 

 میکردم؛ اما چیزی که گفتم، با چیزی که توی
 .دلم میگذشت، تفاوت داشت

 .حال ندارم مژگان -
ی نداره. پاشو برو صبحونه حال داری یا نداری، به من هیچ ربط -

 .بخور. کف اتاقه
بغض تو گلوم جمع شد. من شکننده بودم و این رو کسی حس 

 نکرده بود. یعنی در این حد، بابا از دستم عصبانی
 بود؟ در این حد که نذاره تو خونه قدم بردارم؟

نمیخواست منو ببینه؟ واقعًا داشت به حرفهای دیشبش عمل 
 د شدم و به کف اتاق نگاهمیکرد. از روی تخت بلن

کردم. مژگان راست میگفت. یه سینی که توش نشونههایی از 
 صبحونه میدیدی، دوتا تیکه نون، یهکم هم

حلواشکری. توی سینی، جای خالی زیاد بود. مثل قلبی خالی از 
 احساسی که خانوادهم در حال حاضر پیدا کرده

 :ن پرسیدمبودن. کنار سینی نشستم و شروع کردم. در همون حی
 نمیخوری؟ -

همونطور که نگاهش روی من ثابت بود، بدون اینکه حرکتی بکنه، 
 :جواب داد

6 
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 .نه، قبالً خوردم -

واکنشی نشون ندادم. شکمم که سیر شد، سینی رو جلوتر از خودم 
 لم میخواست دراز بکشم و بازمهل دادم. د

 .بخوابم
 نمیخوای چیزی بگی؟ -

به مژگان نگاه کردم، به کسی که این سؤال رو ازم پرسیده بود. از 
 حرفش خوشم نیومد. اخمهام توی هم رفتن و

آماده جبههگیری بودم. کمی خودم رو آروم کردم و بعد از چند ثانیه 
 :جوابش رو دادم

 .عات فرستادن. خودت نیومدیپس بگو. تو رو برای اطال -
صورتش رو مچاله کرد و همونطور که بهطرفم میاومد، سعی کرد 

 حرفی رو بزنه که من رو عصبی نکنه؛ اما
درهرصورت، کلمات مژگان، چیزی بودن که مژگان نمیتونست ازشون 

 :بهراحتی دل بکنه. گفت
 .ادیخیلی ُخلی. باید همیناالن یکی بزنم تو صورتت تا حاِلت جا ب -

کنارم جا گرفت. دقیق بهش نگاه کردم. دوست داشتم صادقانه و 
 بدون مقدمهچینی، سریع بهم بگه برای خودم

 :اینجاست. میخواستم کمی حس کنم مهم هستم. به زبون آوردم
 .دقیقًا بگو واسه چی اومدی پیشم -

 :اخم کرد و گفت
 .حقا که کالً مهربونی بهت نیومده -

بازهم این حرفش به مزاجم خوش نیومد و چیزی رو نشنیدم که 
 میخوام. البته حرفی هم که من بهش زده بودم به

مزاج اون خوش نیومده بود. یه عمل دوطرفه شکل گرفته بود که 
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 هردو ازش ناراضی بودیم. اخمم تشدید شد و
 :لحنم عصبی

 .هههههه! خندیدم. مهربونیات دیگه به دردم نمیخوره -
 اونوقت میتونم بپرسم چرا؟ -

توی چشمهاش زل زدم. یقین نداشتم که بتونه جواب رو بفهمه، 
 :بلکه مطمئن بودم. پوفی کرد و گفت

تو که بابا رو میشناسی. ندیده و نشنیده قضاوت میکنه. تو دیگه  -
 چرا آتیش میزنی به وجودش؟

م با انگشت اشارهم، به خودم اشاره کردم. چشمهام گرد بود و صدا
 .تعجببرانگیز

من؟ من آتیش زدم به وجودش؟ صورتم رو دیدی؟ کبود شده.  -
 اصالً تو بیا مغزم رو بگرد. ببین چیزی از اشکان

 .پیدا میکنی یا نه
 .ابله! بیا بـ.غـ.لم -

 :ازخداخواستهی همچین چیزی بودم. منتهی، تردید داشتم. پرسیدم
7 
 
 
 
 مشکلی که برات پیش نمیاد؟ -

 :قیافهی بانمکی گرفت و با صدای بچگونهای گفت
 .نخیر خاله. بادمجون بم آفت نداره. برو بغـ*ـل مامانیم -

 :و خودش هم غشغش خندید. خندهش که تموم شد، گفت
 .بیا بـ.غـ.لم دخترهی لوس -

و دستهاش روباز کرد. آرومآروم و بااحتیاط، توی آ*غـ..و.شش جا 
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 گرفتم. کمرم رو نوازش میکرد. دوست داشتم
بپرسه و من هم تمام دردهایی که توی دلم بودن رو براش بگم. 

 براش بگم و سبک بشم. از بیعدالتیای که در
حق من انجامشده بود، از اینکه یه جو اعتماد بهم نداشتن و خیلی 

 :زای دیگه. پرسیدچی
 .میدونم چه حالی داری. برام تعریف کن -

بغض کردم. مهربونیش رو دوست داشتم. مژگان، همیشه فوقالعاده 
 .بود

 میدونی از فرزاد بیشتر دوستت دارم؟ -
 :یهکم خندید و گفت

 !مگه میشه نفهمم؟ اون کالً به برج زهرمار گفته زِکی -
 .م نمیکردیهکم از بغضم کم شد؛ ولی از چیزی ک

میدونی چیه مژگان؟ حس بدبخت بودن رو دارم. چرا کسی  -
 نیست من رو درک کنه؟

 .عزیزم. خودت رو ناراحت نکن -
و َسَرم رو نوازش کرد. بیشتر از مامانم بهش عادت داشتم. خیلی 

 .بیشتر
 .کاش نمیرفتی -

 :من رو از خودش جدا کرد و شونههام روگرفت. با خنده گفت
 تی منو ترشی بندازی؟مگه میخواس -

لبخند تلخ و زورکیای زدم. یهکم به شکمش نگاه کردم و توی دلم، 
 قربون صدقهاش رفتم. مژگان عالی بود. چیزی

که همه خانواده ازش مطمئن بودن، نترشیدن مژگان بود و بس. 
 انقد که دوران مجردی، خانوم بود. البته به مقدار

هست. یهکم جابهجا  خانوم بودنش، شیطون هم بود و هنوز هم
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 :شدم و جواب دادم
 .برای چی ترشی؟ تو به این ماهی. اصالً از سر میالد هم زیادی -

 .روی نوک دماغم زد
بیشعور جون، داری یهجوری حرف میزنی انگار میخوای شرایط  -

 .طالقم رو جور کنی. نبینمتا
 .جوابی ندادم
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خب، از موضوع اصلی دور شدیم. گوشیت رو روی پاتختی  -

 گذاشتم. من که زیاد نمیتونم کمکت کنم. با عمو
 محمد هماهنگ باش. اخالق بابا که دستته، مگه نه؟

سرم رو به معنای تأیید تکون دادم. برای چی باید از دستش دلخور 
 میبودم؟ بهخاطر اینکه بابا با من دعواش شده

بود؟ بهخاطر اینکه به من تهمتزده بودن؟ اصالً اون کجا بود که 
 بخوام ُمهِر متهمبودن بهش بزنم؟ همینکه خودم

 .مهرخورده شدم، خیلیه
 باید برم. کمکم میکنی؟ -

ونستم نه بهش بگم؟ مگه میشد؟ ایستادم و کمکش کردم مگه میت
 تا بلند بشه. یهکم براش سخت بود و

بهطورکلی، احساساتم اجازهی نهگفتن نمیداد. کمکش کردم و بدون 
 :اینکه بذارم دنبال وسایلش راه بیفته، پرسیدم

 وسایلت کجاست؟ -
 :دستی به لباسهاش کشید و گفت
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 .تختم هستنکیف و شال و مانتوم روی تاج  -
سری تکون دادم و براش آوردم. مانتو رو به کمک من، تن کرد و 

 .یهکم با زحمت، شال رو روی سرش درست کرد
 االن چند ماه شده؟ -
 ماه. حاال برای چی پرسیدی؟۹هفته دیگه میره توی  -

 :خندیدم و گفتم
 .آخه خیلی ِخِپل شدی -

سیر که خندید،  و خودش بدتر از من، شروع به خندیدن کرد. یه دل
 آهی کشید و دستش رو از روی شونهم برداشت

 :و روی شونهم زد و با خنده گفت
 .خیلی بیشعوری! هزار بار گفتم انقد رُک نباش -

 :بحث رو عوض کردم و پرسیدم
 میالد میاد دنبالت؟ -

 :کیف رو توی دستش جابهجا کرد. با لبخند گفت
 .آره قربونش برم من -

دستبهکار شد تا اون رو از توی کیفش در گوشیش زنگ خورد و 
 .بیاره

 !شوهرذلیل -
 .خندید و با خندهای که کامالً توی لحنش مشخص بود، بهم پروند

 !دلت میاد؟ حسود بدبخت -
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گوشی رو بیرون آورد. اسم مخاطب رو که دید، به من نگاهی 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 14 صفحه  

 

 .انداخت. چشمهاش رو ریز کرد و ابرو باال انداخت
 .گرفت گوشی رو به طرفم

 !اه اه! حاللزاده رو ببینا. ایش -
 :خندید و گفت

 به خودت دقت کردی؟ -
 :منم متقابال،ً چشمهام رو ریز کردم و جواب دادم

له شدی یا تماشاگر سیرک؟ چرا تو انقد دقت کردی به خودت؟ حام -
 میخندی؟

 :خندهش شدیدتر شد و گوشی رو جواب داد
 سالم. خوبی؟ -

ازش دور شدم و به دیوار تکیه دادم. عالقهای به فضولیکردن توی 
 حرفهاشون نداشتم. مژگان حقش

بهترینهاست. مکالمهش که تموم شد، بدون اینکه به طرفم بیاد، 
 :گفت

د پایین منتظرمه. موابب خودت باش. مراقب خب دیگه. میال -
 اون ماسماسک روی پاتختی هم باش و به عمو

 .محمد زنگ بزن. خداحافظ
دستهاش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت. وقتی بیرون رفت، تازه 

 یادم افتاد که چقدر تو منجالب فرورفتم. وقتی
از روی مطمئن شدم از خونه بیرون رفته، بدون معطلی، گوشی رو 

 پاتختی برداشتم و به عمو محمد زنگ زدم. ناخن
شستم رو از استرس، میخوردم و مدام هم به صدای بوقی که پخش 

 .میشد، بدوبیراه میگفتم
 سالم مژده جان. خوبی عزیزم؟ -

لبخند زدم. عمو محمد هم یکی بود مثل مژگان. من رو از مژگان هم 
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 .بیشتر دوست داشت
 خوبین شما؟ سالم عمو جون! خوبم. -
 .به شکر خدا که خوبم. بیمعرفت شدیا. زنگ نمیزنی خبر بگیری -

لب گزیدم. یادم نمیاومد آخرین دفعه، ِکی بهش زنگ زده بودم. 
 اصالً اون زنگ زده بود یا من؟

 .شما ببخشین -
عیبی نداره عزیز عمو. چیشده؟ صدات زیاد حس جالبی نداره.  -

 ناراحتی؟
 .بغضم گرفت

 عمو؟ -
 ان عمو؟ تو چرا انقد ناراحتی؟ کسی کاری کرده؟ج -

این دفعه، مقاومت نکردم. راستش، چیزی نداشتم که بخوام از عمو 
 .قایم کنم
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 گریه برای چی دختر خوب؟ -
 .چیکار کنم؟ تهمت زدن. بریدن و دوختن -
 .از چی حرف میزنی؟ مژده؟ مژده؟ تعریف کن واسهم. آروم باش -

گفتم براش. گفتم بلمی رو که در حقم کردن. گفتم که چه نامردیای 
 در حقم انجام دادن. میتونستم عصبانیت

 :عمو رو از پشت تلفن حس کنم. با لحن تندی گفت
ظلومتر از تو گیر نیاوردن؟ اشکان همون یعنی چی این کارا؟ م -

 دوست فرزاد؟
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 .آره. همون -
فکر نمیکردم فریبرز انقدر بیجنبه باشه. تو نمیدونی چی گفتن به  -

 همدیگه؟
 .نه به خدا! هیچکی به حرفام گوش نمیده -
 مژگان چی؟ -
عمو خودت که میدونی بابام چطوریه. اگه بفهمه مامان جریان رو  -

 .، َبلوا به پا میکنهبه مژگان گفته
من نمیدونم چرا بابات اینطوری رفتار کرده. میرم باهاش حرف  -

 بزنم. دیگه گریه نکن. آروم باش و با هیچکسی
 جز من و مژگان حرف نزن. باشه؟

یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خودم رو کمی آروم کنم. جواب 
 :دادم

 .باشه -
 .فظآفرین. من برم تا گیرش بیارم. خداحا -
 .خداحافظ -

صبر نکرده بود تا خداحافظی من رو بشنوه. انگار خیلی عجله داشت 
 برای سروصداکردن با پدری که در حقم ناپدری

 .کرده بود
گوشی رو روی پاتختی گذاشتم. پاهام رو بغـ*ـل کردم و سرم رو 

 .روی زانوهام گذاشتم. چقدر خوب بود عمو محمد
حتی یک عموی خونی، نقش  عمویی که در اوج نداشتن و نبودن

 .ایفا کرده بود. حتی خیلی بیشتر از عموهای خونی
نفس عمیقی کشیدم، عمو گفته بود آروم باشم، مژگان گفته بود 

 موابب باشم. مگه میشد به حرفشون گوش نکنم؟
کشوی باالیی پاتختی رو باز کردم، مداد طراحی و دفترم رو برداشتم. 
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 ه یه صفحه خالیدفتر رو از اول ورق زدم تا ب
رسیدم. شروع کردم. سعی کردم موقعیتی رو نقاشی کنم که بابام، 

 دستش باال اومده بود؛ ولی هنوز اون دست، به
صورتم نخورده بود. جلوش، کمی با فاصله، ایستاده بودم. مامان 

 طرف چپ بابا بود و فرزاد طرف راست. بابا کمی
ی برای کشیدن خم شده بود. دستش موازی با صورتم بود. حال

 جزئیات نداشتم. نمیخواستم داشته باشم. انتظار
میکشیدم تا این صحنه تموم بشه. صحنه ای که یک ثانیه هم نبود؛ 

 ولی برای من، سالها بود. تموم که شد، به
11 
 
 
 

ساعت باالی میز مطالعه نگاه کردم. چقد زود و سریع گذشت. به 
 دست چپم که سیاه شده بود نگاه کردم. ساعت

شده بود دو و خردهای؛ ولی کسی نیومده بود حالی از من بپرسه. 
 گرسنه نبودم. شاید هم بودم. درهرصورت،

عالقهای نداشتم پام رو از اتاق بیرون بذارم. گوشیم زنگ خورد. عمو 
 .ود. دفتر رو بستم و مداد رو روش گذاشتمب

باالجبار، با دست راستم برش داشتم و با همون دست هم، جواب 
 :دادم

 سالم. جانم؟ -
 .نگران بود، خیلی زیاد. خیلی تند حرف میزد و اضطراب داشت

مژده! سریع برو یه جایی قایم شو. فریبرز حسابی قاطی کرد وقتی  -
 .ی قایم شوباهاش حرف زدم. برو یه جای
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 !میترسم کاری بکنه که پشیمونی براش دیر بشه. سریع باش. یاال
گوشی از دستم افتاد. دفتر و مداد رو توی کشو گذاشتم. سریع از 

 اتاق رفتم بیرون و به حموم پناه بردم. درش رو
قفل کردم و توی گوشهترین نقطه حموم، جا گرفتم. مگه میشد 

 رد؟ دیشب کهعصبانیت بابا رو یه خطر حساب نک
زیاد عصبانی نبود، صورتم رو انقدر کبود کرد. وقتی عمو به من 

 .اخطار و هشدار میده، حتمًا میخواد منو ُبکشه
میدونستم اینجور مواقع، درک نمیکنه شاید دخترش باشم، 

 . تهتغاریش باشم، لطیف و شکننده باشم
 کجاست؟ هان؟ کجاست این خیرهسر؟ -

اتر از اون بود. مامان ترسیده بود. صداش دادوفریاد نبود، چیزی فر
 .آلوده به ترس بود

 .به خدا نمیدونم -
 میگی یا نه؟ -

 .مامان به گریه افتاد
 .به خدا هنوز از دیشب ندیدمش -
 .خودم پیداش میکنم -

پاهاش رو میکوبید به زمین. صدای نفسهاش، بلند بود. بهقدری 
 .بلند، که منی که توی حموم بودم، میشنیدم

درها رو اون قدر با شدت باز میکرد که به دیوار برخورد میکردن و 
 .اونقدر محکم میبست که کل خونه، میلرزید

 کجایی مژده؟ کجایی؟ -
 .میلرزیدم. از ترس، از سرما، از تاریکی و از خیلی چیزای دیگه

یعنی خودم هیچی از مشکالت و مسائل نمیدونم؟ یعنی نمیتونم  -
 نم؟ هان مژده؟خودم همهچیز رو حل ک
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 :مامان پرسید
 مگه چیشده؟ جریان چیه؟ -

 :صداش بدتر و بلندتر شد
12 
 
 
 
پاشده همهچیز رو کف دست محمد گذاشته دخترهی.].[.  -

 .استغفراهلل
بشین فریبرز! بشین! ترسیدم اونجوری که تو اومدی. چیز خاصی  -

 .که اتفاق نیفتاده
 .دست نزن بهم مریم -
 .فقط خواستم کمکت کنم -
 .مگه چالقم؟ خودم میتونم روی صندلی بشینم -
بسه دیگه. اه! شورش رو درآوردی. از دیشب بهت هیچی نمیگم.  -

 هی روی سر این بچه خراب شدی. که چی
 بشه؟

 که چی بشه؟ هان؟ -
 !بسه بسه -

این حرفی بود که با جیغ بیانش کردم. دست خودم نبود. حالم 
 خراب شده بود. مثل تمام زمانهایی که عصبی

 .میشدم. انگار یادشون رفته بود که هیچوقت نباید عصبی میشدم
حاال که صدای جیغم رو شنیده بودن، پیدا کردن مخفیگاهم خیلی 

 ن میدوید. این رو از صدایهم سخت نبود، ماما
محکم و پیدرپیای که به کف خونه برخورد میکرد، میفهمیدم. به در 
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 حموم ضربه میزد، التماس میکرد، تمنا و
 .خواهش میکرد

 .در رو باز کن. باز کن مژده -
اما من، گیج بودم. یادمه که دکتر میگفت اسم این حالت هیستریک 

 عصبی هست و باید موابب باشم. نباید زیاد
میشدم؛ اما خب، خانوادهای داشتم که من و مسائلم رو فراموش 

 کرده بودن. سرم رو بیاختیار، به هر سمت و
جهتی تکون میدادم و دندان قروچه میکردم. بدنم میلرزید، چه از 

 سرما و چه بهخاطر اعصاب. صدام تحتتأثیر
میدم، شرایط، هزاران بار بدتر از بدنم، لرزش داشت. همهچیز رو میفه

 .درک میکردم؛ ولی حرکاتم دست خودم نبود
 :هیچکدوم. ریزریز و با صدای نامشخصی، برای خودم میگفتم

من کاری نکردم. نکردم. هیچی. نه. اشتباهه. دروغه. صبر کن. نه!  -
 .نزن! گناهی نکردم! نه نه! اعتماد داری

 .میدونم
 :و وقتی با جیغ، گفتم

 .نکردم -
کاسه صبر هردوشون تموم شد. مامان جیغ میزد. بابا خودش رو 

 محکم به در میکوبید تا در رو باز کنه. به
هرقیمتی میخواست در بشکنه و وارد بشه. انگشت اشارهم رو 

 بهسمت در نشونه گرفتم. هربار که بابا به در ضربه
ونه تمیزد، من با انگشتم، اون ضربه رو ادامه میدادم. به امید اینکه ب

 از در عبور کنه و من رو نجات بده. منی که
13 
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ممکن بود هرلحظه، تشنج سراغش بیاد و مرگ، خودش رو بهم 
 تحمیل کنه. نمیدونم بار چندم بود که بابا خودش

بود. هرچقدر که بود، قفل شکست. رو کوبیده بود به در و ضربه زده 
 در محکم باز شد و به دیوار خورد. مامان نا

نداشت. انرژی و حال خوبی هم نداشت. انگشتام رو توی دهنم 
 .بردم و محکم، گازشون میگرفتم

 .نیا نیا -
بابا مات و مبهوت موند. به خودش که اومد، یه قدم برداشت. گریه 

 ک ریختم وکردم، آروم و مالیم و سوزآور، اش
 :گفتم

 .نه نه! نیا. منو میزنی. نیا -
انگشتهام رو از دهنم درآوردم. با دستام، به سـ*ـینهم کوبیدم و 

 :سوزآورتر از قبل، گفتم
نکردم. هیچ کاری نکردم. چرا باور نمیکنی؟ چرا هیچی از من  -

 نمیپرسی؟ به اون پسر غریبه، بیشتر از من اعتماد
 داری؟ چرا؟ چرا؟

راستش رو جلوی خودش صاف کرد. مثل از جلو نظامی  بابا دست
 .که وقتی مدرسه بودم، انجام میدادم

 .آروم باش. آروم. اگه آروم نشی، تشنج میکنی -
انگشتهای اشارهم رو، باالی گونه و زیر چشمهام، تا روی پیشونی، 

 میکشیدم. فهمید که واقعًا حالم خرابه. فهمید
 :د و آرومم کردکه بدنش از نگرانی لرزید، فهمی

باشه دختر خوب! هر چی توبگی. تو دختر منی! قند عسل منی! بیا  -
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 .عزیزم. بیا بـ.غـ.لم
روی پنچه پاهاش نشست و دستهاش رو باز کرد. هرلحظه، منتظرم 

 .بود. انگشتها رو روی زانوهام باز کردم
 دیگه منو نمیزنی؟ -
 .نه -

قدری اسفناک چرا صداش میلرزید؟ چرا حس کردم وضع من اون 
 بود که بابا میخواست گریه کنه؟ پدری که

دیشب، با چشمهای فوقالعاده سرخش، زد توی گوشم و دقودلیش 
 .رو خالی کرد

 قول میدی؟ -
 .قول میدم. قول میدم عزیزم -

آروم و نامطمئن، دستهام رو روی کف حموم گذاشتم. سرد بود؛ اما 
 من، بهقدری از محبت بابا گرم شده بودم که

اون سرما، به چشمم نیومد. چهار دستوپا، بهسمتش حرکت کردم. 
 هر قدم، مساوی بود با یک درجه آروم شدنم. دو

قدم مونده بود؛ اما طاقتش تموم شد و من رو کشید توی 
 بـ.غـ.لش. هق میزدم و هیچچیز نمیگفتم. اون هم

تمایلی به حرفزدن نداشت. تنها کاری که انجام میداد و باعث آرومتر 
 شدنم میشد، حرکت دستش بود که روی

14 
 
 
 

سرم، بهمنظور نوازش، حرکت میکرد. چرا نمیتونست همیشه 
 اینطوری باشه؟ خیلی آروم، دستهاش رو روی
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 .شونههام گذاشت و با بلندشدنش، بلندم کرد
 آروم شدی؟ -

هیچچیزی نگفتم. شاید فهمید که نمیخوام حرفی بزنم؛ چون بدون 
 پرسیدن چیزی و گفتن هر مسئلهای، دست

چپم رو توی دست راستش گرفت و از حموم بیرون رفتیم. مامان با 
 .دیدن من، جون تازهای گرفت

 .من رو که دید، سریع بلند شد و بـ.غـ.لم کرد. سرم رو نوازش میکرد
ی. خدا رو شکر سالمی. مژدهی من، ُدردونهی من، خدا رو شکر خوب -

 بچمی، جونمی. دیگه من رو اینجوری عذاب
 نده. نده، باشه عزیزم؟

تمام حرکات و حرفهاش، با لرزش و تمنا یکی شده بود. روی صورتم، 
 .بـ*ـوسـه میزد و خدا رو شکر میکرد

بدون هیچ مقاومتی، اشک میریخت و نوازشم میکرد. مثالینکه فکر 
 رده داشتم میمردم و دیگه منی که اسمک

مژده رو یدک میکشم، نباشم. بابا، خیلی آروم، ما رو روی مبل 
 نشوند. من دراز کشیدم و سرم رو روی پاهای مامان

گذاشتم. عاشق این حرکت بودم. چنان آرامشی میداد که خواسته و 
 نخواسته، آروم میشدم. مامان بعدازاینکه یهکم

نگاه میکرد و لبخندهای زندگیبخش، حوالهم  آروم شد، به صورتم
 میکرد و من چقدر دوست داشتم که کاش

میتونستم این نگاهها رو، با دستام بگیرم و سفت، به خودم فشار 
 بدم. بعد از گریه زیاد، بدنم سست شده بود و هر

یه دقیقه، در حد چند ثانیه، چرت میزدم. نمیدونم این چرتزدن تا 
 کرد که درنهایت، به خواب چند بار ادامه پیدا

 .رفتم. خوابی که واقعًا نیازم بود
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*** 
پشت دستم رو، روی چشمای بستهم گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم 

 .و ریههام تازه شد
 بیدار شدی؟ -

 :و دستی روی دستم قرار گرفت. کمی مکث کردم و گفتم
 .آره. بیدارم -

دستم رو از روی چشمهام برداشتم و بهش نگاه کردم. تهریشش در 
 عرض یه شب در اومده بود یا من از قبل هم

ندیده بودم؟ نمیدونم. دستی به موهاش کشید و با دست راستش، 
 شّقهی* راستش رو فشار داد. پوزخندی زدم و

 :پرسیدم
 !نبودی جناب -

انیتش، اصالً برام ابرو تو هم کشید و ناراحت شد. ناراحتی و عصب
 ذرهای ارزش نداشت. زمانی که میتونست یهکم

 .برادری کنه، نکرد و منم متقابالً براش خواهری نمیکنم
15 
 
 
 
 چته؟ -

همین چته، بهم فهموند که حسابی عصبی شده و میخواد بهجای 
 با، سیاه و کبودم کنه و صدالبته که حقیبا

 :نداشت. دیگه در برابر من، هیچ حقی نداشت. بهش توپیدم
 .برو بیرون فرزاد. بگو مامان بیاد پیشم -

از خداش بود. دستهاش رو گذاشت لبه تخت و با شدت بلند شد. در 
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 اتاق باز بود و راحت رفت بیرون. منتهی
دش پیدا نکرد؛ چون در اتاق رو انگاری کسی رو برای خالی کردن خو

 محکم و پرصدا، بست. صداش رو شنیدم که
به مامان گفت بیاد اتاقم. انگاری مامان هم زیادی از حد مشتاق 

 بود. صدای ِتقوتوق توی آشپزخونه زیاد شد و چند
دقیقه بعد، در اتاقم باز شد و مامان پیدا شد. در همون حین که به 

 :طرفم میاومد، گفت
 بهتری؟ سالم. -

خودم رو باال کشیدم و به تاج تخت، تکیه دادم. دستی به موهام 
 .کشیدم و صافشون کردم

 .سالم، بهترم -
دستش یه سینی بود و توی سینی، یه لیوان آب دیده میشد. سینی 

 رو روی پاتختی گذاشت. یه صندلی برداشت و
 .گذاشتش کنار تختم

 .یهکم جابهجا شو. میخوام سینی رو بذارم کنارت -
به حرفش گوش کردم. چهارزانو نشستم و منتظر شدم. گذاشتش 

 جلوی پاهام و خودش روی صندلی نشست. توی
سینی، برعکس دفعه قبل، مربای توتفرنگی، کره، نون و قرص آهن 

 به همراه یه لیوان آب بود. اصالً مگه االن
ازبهر خوابیدم و صبح امروز بیدار شدم؟ صبح بود؟ من دیروز بعد

 :سؤالی به مامان نگاه کردم و پرسیدم
 االن صبحه؟ -

 :لباش به خنده باز شد و جواب داد
 .آره. دیروز حسابی خستگی درکردی -

و یهکم و آروم، خندید. خندهش که تموم شد، به سینی اشاره کرد و 
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 :گفت
 نمیخوری؟ -
 .چرا چرا! میخورم -

تیکه نون کندم. دستم رفت سمت چاقو برای برش  خم شدم و یه
 .کره
 .ببخشید -

سریع و بیصدا سیخ شدم. بهش نگاه کردم. شرمنده بود. با 
 انگشتهای دستش بازی میکرد و یکی دو بار، نفس

 .عمیق کشید
16 
 
 
 
 یقهشّقه: شق*

هیچچیزی نگفتم، نمیخواستم حرفش رو قطع یا متوقف کنه. 
 دوست داشتم ادامه بده. انتظار میکشیدم برای

ادامهش. به من چشم دوخت و نفس عمیقی کشید. دهن باز کرد؛ 
 ولی چیزی نگفت. چند ثانیه بعد، آب دهنش رو

 :قورت داد و خیلی شرمندهتر از قبل گفت
 .رات نکردم، ببخشیدببخشید که دیشب هیچ کاری ب -

و یه قطره اشک، از چشمهای مشکی اما قشنگش، پایین ریخت. 
 دلم با ریختن اشکش، تکون خورد. من هیچوقت

شرمندگی والدینم رو نمیخواستم. بههیچوجه! نون رو توی سینی 
 .انداختم. بهطرف مامان چرخیدم و بـ.غـ.لش کردم

 :هق زد و دوباره گفت
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شرمندهتم عزیزم. نباید میذاشتم بابات کاری کنه. اون همچین  -
 .حقی نداشت

سرش رو نوازش کردم و بـ*ـوسـه ای روی پیشونِی چروکیدهش، 
 کاشتم. این مادر، جز اینکه برام زحمت کشیده

 .بود، کاری هم کرده بود؟ مطمئنًا نه
دم شرمنده منم. شرمنده، مِن احمقم. منی که نمیدونم چیکار کر -

 که بابا، انقدر راحت و بیدردسر، اینطور باهام
 .برخورد کرد

صدام لرزش پیداکرده بود. دوست داشتم منم هق بزنم، منم گریه 
 کنم، خیلی کارا کنم؛ اما همچین اجازهای به

خودم نمیدادم. اگه مامان، گریه منو میدید، بدتر میشد. نباید بیشتر 
 از این گریه میکرد. نباید. من همچین

اجازهای به خودم نمیدادم که مادرم، از این بیشتر، به خودش اذیت 
 و آزار برسونه. همونطور که من جگرگوشهش

 .بودم، اون هم جگرگوشه و عزیزم بود
هیسهیس! مامان؟ آروم باش عزیزم. مامانم، خوشگلم. آروم باش.  -

 نمیخوای که نفست بگیره؟
و راست تکون داد در حینی که بازم هقهق میکرد، سرش رو به چپ 

 که به معنای نه بود. ازش فاصله گرفتم و
بهش نگاه کردم. سرش رو پایین انداخته بود. دماغش صورتی شده 

 بود و چشمهاش سرخ. دست چپم رو روی
 :گونهش گذاشتم و نوازشش کردم. با لحن قانعکننده و آرومی گفتم

 تاج سرم؟ آروم باش. چیزی نشده که. نهایتش، یه بادمجون -
 .کاشته تو صورتم دیگه

 :ریز و پردرد، خندیدم و ادامه دادم
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گریه نکن. هقهق نکن. نفست بگیره، نفسم میگیره. نمیخوای که  -
 آسمت عود کنه؟

17 
 
 
 

عمیق کشید و  با این حرفم، انگار که به خودش اومد. چندتا نفس
 .سرحال شد

 .صبحونهات رو بخور -
 :لبخند زدم و گفتم

 .امر، امر مامانخانومه -
تیکه نون رو از وسط سینی برداشتم. بهش کره مالیدم و روش مربا 

 ریختم. برگشتم بهطرف مامان و لقمه رو به
 .طرفش گرفتم

 .این مال تو -
 .نه! من خوردم -

 :چشمهام رو ریز کردم و جواب دادم
 .خوردی که خوردی! لقمههای من، یه چیز دیگهست -

لبخند ماتی زد. لقمه رو از دستم گرفت و خورد. من هم صبحونهم 
 رو خوردم. صبحونه شیرینی بود. کاش میشد

این سوءتفاهم برطرف بشه و همه در کنار هم باشیم. باهم صبحونه 
 بخوریم، حرف بزنیم، نظر بدیم، بیرون بریم و

گه. بااینکه دو روز هم نگذشته؛ ولی دلم تنگ شده. خیلی چیزای دی
 تنگ روزای بیدردسر. حاال قدر اون روزا رو

 .میدونم
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 .قرص رو بخور. میخوام سینی رو ببرم -
 :به مامان نگاه کردم. ابرو باال انداخت و گفت

 .قرص آهن -
 .آها -

چیز دیگهای نگفتم. قرص رو روی زبونم گذاشتم و با سر کشیدن 
 هم به معدهم رفت. مامان بلند شد و آب، اون

سینی رو برداشت. از اتاق بیرون رفت. دوباره، من موندم و اتاقم. 
 صبح بود و تا۰۱ من موندم و فکر و خیال. ساعت

اومدن بابا، چندساعتی مونده بود. بابا غرور داشت، ابهت داشت و 
 مهمتر از همه، یه مرد و یه پدر بود. همونکه

م سوخت، جای شکر داشت. معلوم بود منتظر یه دیروز دلش به حال
 توضیح خوب و مختصره. مطمئن بودم پاپیش

نمیذاره و این منم که باید کسی باشم که شکننده سکوت بینمون 
 هست. فرزاد برام کاری نمیکرد. مژگان هم

حقی نداشت. مامان قدرتی نداشت. شاید، من و عمو هستیم که 
 که هیچوقت برام باید به بابا ثابت کنیم. عمویی

 .کوتاهی نکرد
مژده »اون بود که همیشه پشتم بود، اون بود که به همه میگفت 

 و من هیچوقت بهخاطر این محبوبیت،« عزیزتره
ناراضی نبودم. دست دراز کردم تا گوشی رو از روی پاتختی بردارم؛ اما 

 .پچپچی که شنیدم، من رو متوقف کرد
18 
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نامفهوم بود. خوب و درست، نمیشنیدم؛ اما میتونستم نوع صدا رو 
 تشخیص بدم. همینطور صاحبشون. دوست

داشتم بشنوم چی میگن؟ در اتاق باز بود و این به معنی این بود که 
 از اتاق یهکم فاصله دارن. مکالمهای بود بین

مامان و بابا. موضوع مکالمه یا بحثی که داشتن رو نمیدونستم. 
 اصالً چرا بابا، این موقع صبح خونه بود؟ نکنه

میخواد باهام حرف بزنه؟ از این فکر، شادی وصفناپذیری به 
 .زیرپوستم دوید. خوشحال شدم. سرحال و شاداب

مثل قبل از این سوءتفاهم مسخره. چهارزانو، با انگشتهایی که 
 سترسوار، دور هم میپیچیدن، منتظر بودم. منتظرا

بودم که هرلحظه، چشمهام، شاهد ورود پدرم به اتاق باشن. با تمام 
 وجودم این رو میخواستم. یک ثانیه، دو ثانیه،

سه ثانیه... . گذشت. ثانیهها گذشتن و کسی وارد اتاق نشد. 
 ماتومبهوت، بیحرکت و ساکت موندم. صداشون

میشد. نه نه! این به معنی این بود که اونها از اتاق هرلحظه ضعیفتر 
 دور شدن. چرا نیومدن اتاقم؟ چرا...؟ با

فکری که کردم، به خودم، وجودم، روحم و جسمم، پوزخند دردناکی 
 تحویل دادم. من چی فکر میکردم؟ پدری به

مغروری و پر ابهتی مثل بابای من، حاضر بود پیشقدم بشه؟ مسلمًا 
 ودم که باید میرفتم پیشش؛ امانه. این من ب

اون نرم شده بود. حاضرم قسم بخورم که نرمتر از پریشب شده بود. 
 اون لحظه اولیهی اتفاق کجا و اون

مهربانیهای دیروزش کجا؟ و البته که یه چیزی رو متوجه نمیشدم. 
 یه چیز از رفتار امروز بابا، گنگترین گنگهام

هیچوقت حاضر نبود از کارش بود. نمیتونستم بهش فکر نکنم. اون 
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 بزنه و به خونه بیاد. حتی مواقع ضروری. یادمه
که التماسش میکردم، خواهش میکردم ازش تا بره و مدرک دیپلمم 

 رو بگیره. ولی چیکار کرد؟ با فکر به اون
خاطره تلخ و ماندگار، گوشه لبم، کمی کش اومد. یادمه که با 

 فریبرزمن، »خونسردی، برگهای درآورد و نوشت 
گودرزی، پدر مژده گودرزی، رضایت میدهم تا دخترم، در غیاب من 

 چه شب بدی« مدرک دیپلم را دریافت کند.
بود وقتی اون رونوشت و دستم داد. تمام ذوقم کور شد. چون که 

 میدونستم برای دیپلمم حسابی زحمت کشیده
 .شمببودم. فقط برای اینکه نمرات عالیم، به چشم بابا بیاد و تشویق 

 مژده؟ -
 .رشته افکارم پاره شد. به کل، یادم رفت به چی و به کی فکر میکردم

 بله؟ -
 .به تخت نزدیک شد

با بابات دیشب حرف زدم. امروز بهخاطر تو، مرخصی چندساعته  -
 .گرفته و اومده خونه

ادامه نداد. دوست داشتم اون لحظه، سرم رو به دیوار میکوبیدم؛ 
 م. به اندازه کافی، انتظارولی دیگه انتظاری نکش

 .کشیده بودم و دیگه صبری برام نمونده بود
 خب؟ -

چشمهاشرو گردوند. با پوف عمیق و بلندی که کرد، فهمیدم یه 
 .خورده از دستم کالفه شده
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 .االنم باهاش حرف زدم. برو پیشش -

 .تعجب کردم
 برم پیشش؟ مطمئنی؟ -

اخم کرد. بهش برخورده بود. دستبهسـ*ـینه شد و با لحن تند و 
 :عصبیای گفت

یه کاری هم که دارم برات درست میکنم، طول بده. خب؟ بمون تا  -
 .این فرصت هم از دستت بپره

ادم. دستهامو بغـ*ـل سریعا،ً از تخت بیرون اومدم و جلوش ایست
 :کردم و جواب دادم

خب چرا انقدر زودجوش میاری مادر من؟ نمیدونم چطوری ازت  -
 .تشکر کنم

 .لوس نشو و برو. دوباره باید برگرده شرکت -
 .لبخند تلخی زدم

 بازم سرش شلوغه؟ -
 :نفس عمیقی کشید. سرش رو تکون داد و گفت

نیست. فقط میره  من نمیدونم چرا رئیس شرکت، خودش پیداش -
 برای قرارداد و کاراش میمونه واسه کارمندای

 .بدبخت
 .بابا هیچوقت ناراضی نیست -

 :تأیید کرد و جواب داد
وقتی یکی به کارش عالقهمند باشه، چطوری میتونه ازش خسته  -

 بشه؟
نمیدونم چطوری از اون بحث، خودش رو بیرون کشید. تند و سریع 

 :به من گفت
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 .ه. نمیخوام شکستخورده برگردیبرو تا نرفت -
سری تکون دادم. مامان عجله داشت. از اتاق بیرون رفت و 

 مقصدش، جایی به نام آشپزخونه بود. اخالقش بود که
به آشپزخونهاش عشق بورزه. من هم بیمعطلی بهسمت اتاق کار 

 بابا، حرکت کردم. قلبم توی دهنم بود، تند تند
یکردم هرلحظه، هوا گرمتر میزد و هیجان زیادی داشتم. حس م

 .میشه. چند تقه به در زدم
 .بیا تو -
از اضطرابی که به جونم افتاده بود، لرزم برداشت. چرا من اینجوری  •

 شدم؟ چرا انقدر عصبیم؟ من این نبودم و
نباید باشم. به خودم تسلط پیدا کردم. چندتا نفس عمیق کشیدم و 

 فتم و درحالم جا اومد. دستگیره رو توی دستام گر
رو باز کردم. بابا حتی کوچیکترین واکنشی نشون نداد. در اتاق رو باز 

 گذاشتم. دستگیره رو ول کردم و به بابا چند
قدمی نزدیکتر شدم. میخواستم بینمون، فاصلهای وجود داشته 

 .باشه. هنوز جای سیلی قبلی، کبوده
 اومدی من رو نگاه کنی یا نفس بکشی؟ -

20 
 
 
 

انگاری واقعًا برام انتظار کشیده بود. مگه من کم کشیدم؟ من از اون 
 هم بیشتر انتظار کشیدم؛ اما این من بودم که

آخرش انتظار دیگری رو به پایان رسوند. این من بودم که خواسته و 
 جرا بودم. انگشتهامناخواسته، گناهکار این ما
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 :رو توی هم پیچوندم و گفتم
 خوبی؟ -

حتی صدای نفسهاش، بلندتر هم نشد. هیچ واکنشی نشون نداد. 
 .استرس گرفتم

 بابا؟ -
جوابی نداد. کمکم، داشتم میترسیدم. میترسیدم این آرامش قبل 

 اگه»طوفان باشه. یهلحظه، با خودم فکر کردم 
و این تیری بود در « ید بشنوه.بابا فقط واسه شنیدن اومده، با

 .تاریکی. صدام رو صاف کردم و بهش چشم دوختم
نمیدونم چرا و چطوری من رو انقدر راحت محکوم کردی؟ هیچی  -

 نمیدونمم من اشکان رو یهبار هم ندیدمم تو
 .بگو یهبار. من فقط اسمش رو شنیدم. قسم میخورم

سرش رو توی هیچی نگفت؛ ولی صدای نفسهاش، آرومتر شده بود. 
 .دستاش اسیر کرد

چرا هیچی از من نپرسیدی؟ اندازه یه جو هم ارزش نداشتم؟ انقدر  -
 توی نظرت َپست به نظر میام؟ آره؟ اصالً بهت

چی گفت؟ چی گفت که اینجوری میکنی؟ تو اصالً دیدی من کاری 
 کنم؟ اصالً دیدی خط قرمزها رو رد کنم؟
 جز فامیل و آشنا بیارم؟اصالً تو مگه دیدی من اسمی از پسری 

بغض کردم. دستاش، توی موهاش می چرخید. کالفه بود. از شنیدن 
 صدام یا حرفام؟

 بابا؟ نمیخوای چیزی بگی؟ -
وقتی دیدم هیچ کاری نمیکنه و هیچ عکسالعملی نشون نمیده، 

 بغضم رو شکستم. گریه کردم. دستام رو، الکی باال
 .دم و اشک میریختمو پایین میکردم و حرف میزدم. حرف میز
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فهمیدم، فهمیدم. اگه میخواستی با بیاعتنایی، خوار و ذلیلم کنی،  -
 چرا خواستی به حرفام گوش کنی؟

دیگه اصراری برای حرفزدن نداشتم. رو برگردوندم و بهطرف خروجی 
 .حرکت کردم

گفت که باهمدیگه دوستین، باهمدیگه قرار میذارین، حرف  -
 .میارینمیزنین، عاشقانهبازی در 

از حرکت ایستادم. گیج و منگ میزدم. گریهم بند اومده بود. چشم 
 بستم. حس کردم برای یکی دو ثانیه، سرم به

َدَوران افتاد. من چی میشنیدم؟ دوست بودم؟ قرار میذاشتم؟ حرف 
 میزدم؟ عاشق بودم و عاشقانهبازی در

 .مدمیآوردم؟ با کی؟ با کدوم بنیبشری؟ چشمباز کردم و سیخ ایستا
کی اینا رو بهتون گفت؟ کی همچین دروغایی بافته و مثل اسب  -

 تاخته؟ اشکان؟ هوم؟
21 
 
 
 

بابا از روی صندلی بلند شد. به من نگاه میکرد. شاید نگران بود و 
 مضطرب. میترسید از اینکه دوباره

هیستریکشدنم، مهربونش کنه. وقتی دید مثل همیشهم، مقتدر 
 شد، صاف و استوار. این حالتهاش، به صداش هم

 .سرایت کرد
 .مژده! بهت شک کردم و این شک قراره باهام ادامه داشته باشه -

ُمردم! به معنای واقعی کلمه، ُمردم. چرا تا این حد صداقت برای من 
 م. سرمخرج کردی؟ روی زمین فرود اومد
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سنگین شده بود و آروم و نامحسوس، برای خودش، توی یه مدار 
 .مشخص، میچرخید

 تا ِکی؟ تا ِکی میخوای بهم شک داشته باشی؟ به دخترت؟ -
انگار براش یه بازی بود. یه بازی که معلوم نبود چه کسی به پا کرده 

 .بود. نیمخیز شد
 .بهت اجازه میدم ثابت کنی -

 :دادچیزی نگفتم و ادامه 
نمیخوام این شک، ادامه داشته باشه مژده. نمیخوام. تو دخترمی  -

 و این اجازه رو بهت میدم. اجازه میدم تا بتونی
 خودت رو به من ثابت کنی. فهمیدی چی میگم؟

فقط تونستم سر تکون بدم. انگشت اشارهش رو رو به صورتم 
 :گرفت و گفت

اش و برام دلیل و وقتت محدود نیست. پس نگران تایم و زمان نب -
 .مدرک بیار. باشه؟ نمیخوام شرمندهم کنی

و کیفش رو برداشت و رفت. به همین راحتی! من رو تنها گذاشت با 
 دنیای جدیدی که برام ایجاد کرده بود. مبهوت،

 :گیج، آروم و شوکه، زمزمه کردم
 !من میتونم. ثابتش میکنم. میبینی -

*** 
اتاق بابا بیرون زده بودم.  یادم نمیره چقدر سریع و داغون از

 باگذشت دو روز، نتونسته بودم کامالً بفهمم چطوری
تونسته بودم از اون اتاق کار منفور بیرون برم. اتاقی که مربع بود، 

 درست مثل یه سلول زندان که هرلحظه برای من
کوچیکتر میشد. اتاقی که بابا براش اهمیت قائل بود، چون آرامش 

 مربعی مطالعه و کارش، داشت. توی اون اتاق
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آرامش داشت و اون آرامش هیچوقت براش تمومی نداشت. درست 
 از وقتیکه پا میذاشت، به کسی کاری نداشت و

مشغول میشد. اونقدری مشغول که فکر میکردم حس اینکه بین یه 
 خانواده هست رو نداره. االن، بعد از گذشت

می با خودم، دو روز، بعد از گذشتن از مرحله خود درگیری عظی
 تصمیم گرفته بودم به عمو زنگ بزنم. بهسختی به

این نتیجه رسیده بودم و نمیخواستم از تصمیمم برگردم؛ بنابراین 
 سریع و بیوقفه، تماس گرفتم. یه بوق، دو بوق،

 . ...سه بوق برنداشت
22 
 
 
 
 «مشترک موردنظر اشغال میباشد»

و این یعنی رد تماس کرده بود. بهش حق دادم. اون قرار نیست 
 همیشه و تا ابد، همراه و همگام من باشه. من که با

اون، نسبت خونی ندارم. گوشی توی دستم لرزید. بهش نگاه کردم. 
 خودش بود. خوِد ناجیش بود. لبخند پهنی زدم و

 .وصل کردم
 سالم مژده خانوم گل! چی شده عزیزم؟ -
 سالم. خوبین شما؟ -
 منم خوبم دردونه. دیروز که برات اتفاقی نیفتاد؟ -

شاید باید توی اون موقعیت، بهم برمیخورد؛ ولی تنها چیزی که 
 اتفاق نیفتاد، همین بود. چون لبخندم عمیقتر شد

 :و جواب دادم
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 .هیچی نشد عمویی. االنم سالِم سالمم -
 .تکخندهای کردم و
 با این خندهی دلبرونهت، کیه که باور نکنه؟ -

 :ابروهام رو توی هم کشیدم و با خنده گفتم
 اِ! عمو؟ داشتیم؟ -

خندید، مثل همیشه. کوتاه و خالصه. نمیخواست مکالمه بینمون 
 زیادی از حد طوالنی بشه یا حتی من خسته بشم

خبری هست که  از منتظرموندن برای جوابگرفتن. میدونست یه
 بهش زنگ زدم توی این موقعیتی که

نمیخواستم احتمالی برای باخت من وجود داشته باشه. با مهربونی 
 :پرسید

 ای وروجک! کاری داشتی عزیز عمو؟ -
 .موهام رو توی دستام گرفتم و باهاشون بازی کردم

 .راستش، آره -
 .بگو -

و  جدی شده بود. میدونست کارم، به همین اتفاق کوچیک
 .پردردسر، منتهی میشه

 ...راستش، چه جوری -
 تعارف داشتیم مژده؟ -

دلخور شده بود. از لحن و صداش، دلخوری داد میزد و اعالم وجود 
 .میکرد. سعی کردم سریع درستش کنم

 نه، این چه حرفیه؟ -
 پس چی؟ -

23 
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نفس عمیقی کشیدم. حقیقتًا خجالت میکشیدم بهش بگم. 
 میترسیدم با خودش فکر کنه فقط موقعی که بهش نیاز

دارم، بهش زنگ میزنم. طرز فکر عمو توی این موقع، برای من مهم 
 چیز به شمار میرفت و من هیچجوره

 :نمیتونستم روش ریسک کنم. با صدای آرومی جواب دادم
 .ه خواستهی زیادی باشهآخه ممکن -

 :نفسش رو با شدت بیرون فرستاد و صداش توی گوشم پیچید
 دیگه نشنوم. حاال چی هست این خواستهی بهظاهر بزرگ؟ -
بابا بهم وقت داده برای اینکه ثابت کنم کالً با اشکان ارتباطی  -

 ...ندارم. منم
 .خوبه پس، یه پلیسبازی درجهیک افتادیم -

مو، همیشه همینطور بود و هست. سریع خندید و خندیدم. ع
 میفهمید چی میخوای. خواستههات رو، توی حرفات

کامل میکرد تا احساس شرمندگی نکنی. قضیه رو ِکش ندادم و 
 :گفتم

 !دقیقاً  -
که اینطور. بعداً بهت زنگ میزنم. یادت نره خودت رو بازسازی کنی  -

 مژده. باشه؟
 :ادمبا اطمینان خاطر، محکم و قوی جواب د

 .َچشم -
 !َچشِمت بیبال. باید برم. خداحافظ -
 !خداحافظ -

اون زودتر قطع کرد. گوشی رو توی دستم جابهجا کردم و در آخر، 
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 گذاشتمش روی پاتختی. باید صبر میکردم تا
خود عمو زنگ بزنه و باید سعی میکردم تا خودم رو جمعوجور کنم. 

 شاید این رو به زبون نیاورده بود؛ ولی کامالً 
همین منظور رو داشت. باید قوی باشم و محکم، سرحال و شاداب، 

 .مثل همیشه. باید همین باشم، چون من مژدهم
کف دستم رو، به هم مالیدم. چشمم رو ریز کردم و تیز، به جلو نگاه 

 کردم. در آخر، با ورود ناگهانی مامان، تمام اون
ژستهام، به باد فنا رفت. مامان، نزدیک در ایستاده بود. نزدکیش 

 .شدم. به تکتک اجزای صورتم زل زده بود
 جانم مامان؟ -

انگار که از دنیایی به این دنیا، همین لحظه و در کنار خودم و توی 
 اتاق خودم، َبِرش گردوندم. توی چشمهام نگاه

 :کرد و پرسید
 چی شد؟ -

اش میزد بیرون. ترسیدم. ترسیدم از اینکه استرس داشت از چشمه
 .با این استرس، کاری دست خودش و بقیه بده

 :سریع گفتم
24 
 
 
 
 .آروم باش. حل شد -

نفسی که کشید، چشمهام رو گرد کرد؛ اما یهکم برای بستن دهنم، 
 .دیر شد

 .فقط باید خودم رو ثابت کنم -
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زبونم رو گاز گرفتم. خراب کرده بودم. من، دو روز بود که مامان رو 
 .دستبهسر میکردم تا نفهمه بابا چی بهم گفته

برای یهلحظه، باورم نمیشد خودم رو لو داده باشم. از دستپاچگی 
 :زیاد، بیاراده گفتم

 .همین -
فسه سـ*ـینهش گذاشت و و تیر خالصی رو زدم. دستش رو روی ق

 :آروم گفت
 .خودم کمکت میکنم. مهم اینه که قبول کرد -

و با نفسهای آروم و راحتی که میکشید، از اتاق بیرون رفت. کمکم 
 .حرفاش توی ذهنم اومد و لبخند گندهای زدم

 .من، مژده گودرزی، شروع کرده بودم
. اول کردم برای اینکه بهتر به نظر برسم، قویتر و محکم بشم، شروع

 .اتاق رو تمیز کردم و بعد، به خودم رسیدم
حمومی کردم که تمام خستگی، کالفگی و بیچارگیهام رو شست و 

 برد. لباسهای ست و فسفری پوشیدم. موهام
رو هم با سشوار، خشک کردم. احساس کردم به خودم برگشتم. 

 نفس تازهای کشیدم. این من بودم، دختری که باید
مسخره باشه. توی آینه به خودم نگاه کردم. لبخندی  برنده این بازی

 برای خودم زدم. چشمم به ادکلن روی میز
توالت خورد. لبخندم عریضتر شد و من، حریصتر برای عالیتر بودن. 

 حدود ده بار، به خودم ادکلن زدم. رفتم
پذیرایی و روی کاناپه یکنفره نشستم. دستم رو زیر چونهم گذاشتم و 

 رفتم توی فکر. چیکار باید میکردم؟ من،
االن توی عمق این فاجعهم، فاجعهای که باید تموم بشه. با چیز 

 متحرکی که گوشه چشمم دید، از فکر بیرون
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اومدم. فرزاد بود. کلید خونه رو توی انگشتش تاب میداد و گوشیش 
 م، کنار گوشش بود. من رو ندید. شاید فکره

میکرد من هنوزم توی اتاقم هستم و دارم ضجه میزنم. داشت 
 میرفت به اتاقش. یهو، شروع کرد به

ارد بود و بعد، و« سالم اشکان»صحبتکردن. تنها جمله ای که شنیدم 
 اتاقش شد. شونهای باال انداختم. اون

. حتی توی... سیخ سر همیشه با اشکان بود، هست و خواهد بود
 جام نشستم. هنگ کردم و گیج به جلوم نگاه

میکردم. االن چیشد؟! با کف دست راستم، به سرم فشار وارد 
 میکردم. اون... فرزاد! اشکان و فرزاد! این یعنی

انقدر »چی؟ خرواری از ناراحتی، روی سرم آوار شد. ناراحتیهایی مثل 
 سی کهبرای برادرم بیارزشم؟ انقدری که باک

زندگیم رو ریخته به هم، هنوز هم رفاقت داره؟ در این حد براش 
 بدتر از اون، سؤالی بود که« بیارزش بودم؟ و...

چرخشش توی سرم تمومی نداشت، سؤالی که جواِب خوب و 
 منطقیای نداشت. چرا اون هنوز با اشکان رفاقت

چیزی که داره؟ چرا؟ از جام بلند شدم. یه خرده َمنگ و گیج بودم. با 
 توی سرم پررنگ شد، روی کاناپه افتادم. من

هیچوقت براش مهم نبودم، نیستم و نخواهم بود. به خودم اومدم. 
 سرم رو توی دستام گرفتم و رفتم توی اتاقم. دلم
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ا که به یه چیزی گیر میدادن و یه چیزی گریه میخواست. مثل بچهه
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 میخواستن، شده بودم و منم گریه
میخواستم، آرامش میخواستم. بیبرادری بد دردیه. درد بدیه که برادر 

 داشته باشی و نداشته باشیش. جالبه، نه؟
جسمش هست، بهعنوان برادر اما روحش؟کجا بود اون روح 

 البته باید تا االن برادرطلبانه؟ بقیه برادر دارن، منم دارم.
به همه رفتارهاش، عادت میکردم. نمیدونم چرا نمیشه؟ نمیدونم 

 چرا نمیتونم نسبت بهش بیتفاوت باشم؟
نمیتونم مثل خودش باشم. حتی در بدترین شرایط هم براش وجود 

 نداشتم. جالب بود. چشمهام روبستم و خودم رو
ی بود که پخش تخت کردم. برام صاحب تخت، مهم نبود. مهم جای

 باید وجود میداشت تا من رو بگیره. تخت،
صدای خیلی بدی داد. ساعد چپم رو روی چشمهام گذاشتم و به فکر 

 هیچی فرورفتم. به چیزی فکر نمیکردم؛ ولی
توی فکر بودم. صدای گوشیم بلند شد. حوصله چیزی رو نداشتم؛ 

 ولی بافکر به اینکه گوشیم زیاد زنگخور نداره،
ِرش داشتم. مژگان بود. بهزور و بال، سعی کردم صدام رو بلند شدم و بَ 

 .تهی از هر درد و غمی کنم
 سالم! خوبی؟ -
 سالم! خوبم. خوبی خودت؟ وضعیتت در چه حاله؟ -
 .به نظرم من باید اینرو از تو بپرسم، نه تو از من -

 .لبخند کجی زدم
 خودتو مسخره کن. یتیم گیر آوردی؟ -
 َزبوِنت رو گاز بگیر نفهم جونم. اکی؟ -

توبیخگرانه گفته بود؛ اما من، پر از خوشی شده بودم. نذاشتم چیزی 
 :توی دلم بمونه و گفتم
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 .نمیدونی چقدر خوشحال شدم که دعوام کردی -
 .اگه قبالً شک داشتم، االن مطمئنم -
 از چی؟ -
 .از اینکه ُمِخت جابهجا شده باشه -

 :د به خندیدن. بعد با لحن نگرانی گفتو خودش، شروع کر
 بیام ببرمت فیزیوتراپی؟ -

 :لبخند زدم و جواب دادم
 خیلی عاقلی به خدا! فیزیوتراپی رو چه به مغز و اعصاب؟ -
 .نه نه! مثالینکه همچینم بیمخ نشدی. فرق مطبها رو میفهمی -

 .غشغش خندید
 زنگ زدی به خودت صفا بدی؟ -
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 :خندهش بند اومد. معمولی پرسید
 خوبی؟ -
 .تازه یادت اومد؟ آره. خوبم -
 ...برای چی از اینکه -
 .چون حس کردم برات مهمم -

 :پوف محکمی کرد. کالفه گفت
 .میدونم سخته؛ ولی تالش خودت رو بکن -
 .باشه -
 .شرمندهام به خدا. خودت که بابا رو میشناسی -
 .میدونم. کیه که بابا رو نشناسه؟ تو فعالً برای خودت پادشاهی کن -
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 .میالد اومد، قطع میکنم -
 ...خداحافظ -
 ...خداحافظ -

دستی که توش گوشی بود رو پایین آوردم. دیدم که صفحه گوشی، 
 خاموش شد. با ناخنم، روش ضرب گرفتم. اول

یه ناخن، بعد با دو ناخن، و در آخر، با چهار ناخن روی صفحه  با
 گوشی میزدم تا از ناراحتیم کم کنه. فکر کنم بهتر

بود به خواستگار قبلی، جواب مثبت میدادم. چشمهام گرد شد. 
 :محکم، توی سرم زدم. با خودم زمزمه کردم

خیلی داری مسخره میشی مژده. این چه مزخرفاتیه که تو داری  -
 میگی؟

و این بار، محکمتر از دفعه قبل، به سرم ضربه زدم. دست توی 
 موهام بردم و با شدت، به هم ریختمشون. اونقدری

بد که مطمئن بودم باید یک ساعت یا شاید هم بیشتر، برای باز 
 .کردن گرههاش وقت بذارم. به سقف نگاه کردم

 َرک روی دیوار بودچندتا َتَرک بود؟ یکی، دوتا، سه تا، چهارتا. چهارتا تَ 
 و من داشتم اونها رو میشمردم. چقدر

بیکارم. دفتر و مدادم رو برداشتم و شروع کردم. صحنه ای که مامان 
 اومده بود داخل اتاقم رو رسم کردم. چهره

نگران و ترسیده، دست راستش روی قفسه سـ*ـینهش، چشم های 
 .کمی درشت شده و باقی جزئیات

 میای سر سفره؟ -
دم از یه بلندی پرت شدم پایین. ترسیده بودم. این دفعه، حس کر

 من دستم روی قفسه سـ*ـینهم بود و سعی داشتم
 .با نفسهای عمیق، خودم رو آروم و راحت کنم
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 ترسیدی؟ -
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ه؛ ولی حاصل تالشش برای اینکه بهش نگاه کردم. میخواست بخند
 نخنده، لبخندی بود که توی صورتش

 :خودنمایی میکرد. دستی به صورتش کشید و با خنده گفت
 چیه؟ شاخ دارم و خبر ندارم؟ -

 .با دستم، محکم به پیشونیم ضربه زدم
 اه اه! با تو دستات رو انگلی کردی؟ -

چشم هام رو ریز کردم. دفتر و مداد رو، سر جاشون گذاشتم و بلند 
 شدم. سرم رو به باال حرکت دادم. ابروهام هم

 :باال انداختم و تهدیدگرانه، گفتم
 .برای خودت که چه عرض کنم؟ برای این فندق آروم بگیر -

 :انگشت اشارهم رو جلوش، تاب دادم و پرسیدم
 اینجا چیکار میکنی؟ تو مگه االن زنگ نزده بودی؟ -

 .چهرهش رو لوچ و جمع کرد
 !دخترهی قدرنشناس نفهم -

 :چشمهام گرد شد و خودم هم خشک شدم. ادامه داد
 .بیشعور جون! االن فکر کنم سه یا چهار ساعت میگذره -
 !آهان -

خیلی کمجون و ضعیف بود. این دفعه، اون ابرو باال انداخت و 
 :گفتچشم ریز کرد. با لبخند مشکوکی 

 مال منه دیگه؟ -
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 .گیج بودم، گیجتر شدم
 چی رو؟ -

 .خیلی آروم، برای شوخی و خالینبودن عریضه، یکی زد روی پیشونیم
 !آخ آخ -
 !حقته -
 .خب چرا میزنی؟ واقعًا که! تو مثالً الگوی من و این فندقیای -
 ول کن اینا رو مال منه دیگه؟ -
 چی مال توئه آخه؟ -

 .ر شدُهَلم داد و دستبهکم
 .جمجمهت رو خب طراحیت رو میگم

28 
 
 
 
 .مال تو نیست -

لبولوچهش آویزون شد. عاشق طراحیهام بود و این رو هزاران بار بهم 
 گفته بود. یادش بهخیر وقتی هنوز ازدواج

نکرده بود. همیشه من رو مجبور میکرد شب و روز براش طراحی 
 کنم. آخرش هم اونا رو که شده بودن یکی دوتا

 :کارتن، جمع کرد و برد خونه خودش. با دلخوری بهم گفت
منم میخوام مژده. خیلی موجود خبیثی هستی. نکبت، دلم  -

 میخواد ازشون. چرا نمیفهمی آخه؟
میخواستم، بهش خندیدم. میدونستم نوبت من بود تا بخندم. تا 

 خودم دلم نمیاد که بهش چیزی ندم یا چیزی
براش طراحی نکنم؛ ولی چه کنم که خوشم میاومد یهکم حرص 
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 بخوره؟ البته این مواقع هیچوقت در این حد
 :حرص نمیزد و این برام جای سؤال بود. سؤالم رو پرسیدم

 چرا انقد حساس شدی تو؟ -
 .ا کلی سختی، روی تخت نشستخودش رو باد زد و ب

 .تو دیگه مسخرهم نکن. معایب چندش بارداری -
اینکه خیلی خوبه. تا دلت بخواد، باج میگیری و با ُدِمت گردو  -

 .میشکونی
 :خوشحال شد. چشمهاش برقی زد. پرسید

 یعنی مال منه؟ -
 :موهاش رو به بازی گرفتم و جواب دادم

یه تابلو بوم، طراحی میکنم و  نه عزیزم. برای اون فندق، اندازه -
 .میدمش تو قاب کنی به دیوار

 پس من چی؟ -
 .برای خودتم میکشم مامان خانوم -

لبخند شیرینی زد. دلم غنج رفت برای لبخند زنی که دیر یا زود مادر 
 میشد. زنی که بهترین چیزها رو براش آرزو

رو هزاران  داشتم و متقابال،ً اون هم بهترینها رو برام میخواست. این
 بار به همدیگه گوشزد کرده بودیم. با همون

شیرینی خاصی که توی لبخندش معلوم بود و خودنمایی میکرد، 
 :گفت

 !مرسی -
 .کاش همیشه بهجای دلقک، اینطوری خوب و مهربون باشی -

 :حس کردم یهکم عصبی شد. آروم، ازش فاصله گرفتم و گفتم
 .کاری به کارم نداشته باش -

 :گردنش داد و جواب دادِقری به 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 49 صفحه  

 

 .چون قراره دوبل واسهم طراحی کنی، این دفعه کاری باهات ندارم -
29 
 
 
 
 بچهها؟ -

مامان بود که ما رو صدا زده بود. مژگان به من نگاه کرد. باحالت 
 :ساختگیای که نمونه از ترِسش بود، گفت

 .وای مامانم اینا، قرار بود تو رو برای ناهار ببرم -
و به صورتش، مثالً چنگ زد. ریز و بیصدا، بهش خندیدم که از خنده 

 من، لبخند گشادی زد. یهکم بعد، مامان توی
ومد. دستش رو به کمرش زد. با کالفگی و یهخرده هم اتاق ا

 :ناراحتی، گفت
 .مژگان، تو باز نیومده کالً مژده رو کردی واسه خودت -

 .مژگان، دستش رو مشت کرد و جلوی دهنش برد
 وا! مادر من، آخه ِکی من همچین کاری کردم؟ -

مامان، چشمهاشو ریز کرد. با انگشت اشارهش، مژگان رو نمونه 
 :و جواب داد گرفت

 .مطمئنم اگه با تو دهنبهدهن بشم، از کار و زندگی میندازیم -
 .رو کرد به من و بیخیال مژگانی شد که داشت میخندید

 .پاشو بیا ناهار. این مژگانم خودش رو دعوت کرده و اومده -
 .مژده، بیا کمکم کن بلندشم -
ودم چیکار به این دختر داری؟ ببین بچهم چقدر الغر شده. خ -

 کمکت میکنم. مگه چالقم که به مادرت نمیگی؟
 .این دفعه، من با صدای تقریبًا بلندی خندیدم
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 وای... وای! امروز چرا همهش میخواین منو بخندونین؟ -
و باز هم خندیدم. احمق که نبودم. مژگان اومده بود خونه، ناهار 

 دعوت شده بودم و از همه جالبتر و نایابتر، مامان
شتن با هم بحث میکردن. مژگان محکم زد تو پیشونیش و مژگان دا

 :و با اخطار به مامان گفت
 .بیا. انقد ضایع بودیم که لو رفتیم -

 :بعد، به من نگاه کرد و گفت
 حاال اگرم فهمیدی، عیبی نداره. به روی خودت نیار. باشه؟ -

و خودش و مامان، خندیدن. من هم، پابهپای اونا، خندیدم. مامان، 
 به خودش اومد و همونطور که آروم زودتر

 :میگرفت، گفت
بسهبسه! مژده بیا ناهار. مژگان، تو هم که شکست خوردی. بیا  -

 .بریم
 .و بهطرف مژگان رفت و کمکش کرد. مامان، به مژگان تشر زد

 وای مژگان! مگه نه ماه نشد؟ اصال چرا انقد سنگین شدی تو؟ -
 :لند میشد، گفتمژگان همونطور که بهزور و کمک مامان ب
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 .االن نمیگم. میذارم برای بعد. سورپرایزه -

و با همون وضع، چشمکی زد. سری از تأسف تکون دادم. به زبون 
 .آوردم

 !تو دیوونهای -
و سری از تأسف تکون دادم. از اتاق بیرون رفتن و من هم 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 51 صفحه  

 

 پشتسرشون. به آشپزخونه که نزدیکتر میشدم، بابا و
فرزاد رو میدیدم. دروغ چرا؟ یهکم استرس داشتم. جای همیشگیم 

 نشستم. همه که یه جایی نشستن، با شروع بابا،
 نشروع کردیم. عادت داشتیم سر سفره حرف نزنیم؛ اما انگار که م

 فراموش کرده بودم. چون از اینکه کسی با من
حرف نمیزد، ناراحت شدم. به روی خودم نیاوردم. غذام تموم شده 

 بود؛ اما اینم یه عادت بود تا بابا تموم نکرده،
کسی نباید سفره رو ترک کنه و بره. من، فرزاد، مامان و حتی مژگان 

 تموم کرده بودن؛ ولی بابا هنوز چند قاشقی
ه جورایی، خیلی معلوم بود سعی داره ما رو بیشتر نگه داره. داشت. ی

 .هیچی نگفتیم و گذاشتیم تموم کنه
 .خداروشکر. مرسی، خوشمزه بود -

بلند شد و از آشپزخونه بیرون رفت. ما هم بلند شدیم و هرکسی به 
 نوبهی خودش، تشکر کرد. من موندم و کمک

شپزخونه تموم شد، من و کردم. مژگان با فرزاد رفت و وقتیکه کارای آ
 مامان رفتیم پذیرایی. همه حضورداشتن و

بابا تلویزیون نگاه میکرد. گوشی فرزاد زنگ خورد. نگاهی به 
 گوشیش کردم. فرزاد حواسش به گوشیش رفت و

 :وقتیکه اسم مخاطب رو دید، میشه گفت، از جا پرید و گفت
 .بابا خستهم. میرم اتاقم -

کوک بود، نبود؟ دستی به چونهم و رفت. چشم ریز کردم. مش
 .کشیدم و موهام رو خاروندم

 به چی فکر میکنی؟ -
 .بهش نگاه کردم. شوخ نبود، مهربون و منطقی شده بود

 .هیچی -
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 :یهکم نگاهم کرد و خواست حرفی بزنه که گفتم
 مطمئنی نه ماه نشده؟ -

خندید. دستی به لبهاش کشید تا بتونه اونها رو ِچفت هم کنه؛ ولی 
 .مگه میتونست؟ بیشتر خندهش میگرفت

 :چشم ریز کردم و پرسیدم
 .یه چیزی روداری قایم میکنی. مطمئنم -

سریع و بالفاصله، به سرفه افتاد. به سـ*ـینهش میزد و سرفه میکرد. 
 :محکم، به پشتش میزدم و میگفتم

 .حتمًا یه چیزی هست. وگرنه اینطوری نمیشدی -
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مامان، یه لیوان آب داد بهش. اصاًل متوجه رفتن و اومدن مامان 
 نشده بودم. لیوان رو از مامان گرفتم و به مژگان

دادم. قلوپقلوپ خورد و آروم گرفت. لیوان رو به مامان دادم که 
 :چشمغرهای رفت و گفت

کنه شما دوتا به همدیگه بیفتین. داشتی خفه میشدی خدا ن -
 .مژگان

و رفت. من و مژگان به هم نگاه کردیم و خندیدیم. چه خوب بود 
 .وقتی بود

 :مژگان بریدهبریده و با خنده گفت
 .ت... و رو خدا ب... س کن مژ..ده -

 :دستی به موهام کشیدم و مشکوک جواب دادم
 .باشه ولی از من گفتن بودا -
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تش رو تکون داد. از این تکون دادن دستش، دو منظور داشت. دس
 یکی اینکه یه اشارهای بکنه که نسبت به حرف

من بیتوجهی میکنه و از طرف دیگه، خودش رو باد زد تا یه هوایی 
 بهش برسه. یهکم که آروم گرفت، چشمغرهای

 :رفت و گفت
 .باشه، تو راست میگی -

نبی گرفتم و سعی کردم منفور به بادی به گلوم دادم. قیافه حقبهجا
 نظرش برسم. با لحنی که همه میتونستن ازش

 :بیزار باشن، گفتم
 .معلومه که راست میگم -

 .نگاهی به ساعت کرد
 .باید کمکم برم -

 :بابا هم باالخره سکوتش رو شکست و گفت
 میالد میاد؟ -

 :مژگان بهش نگاه کرد و جواب داد
شده بود و ناهار نمیاومد خونه،  نه. امروز هم چون کارش زیاد -

 .اومدم اینجا
 :بابا سری تکون داد و مامان گفت

 .پس صبر کن تا بابات تو رو برسونه -
 .باشه -

مژگان به من نگاه کرد. یهکم مکث کرد و تردید داشت که چیزی رو 
 بهم بگه. یه دستم رو به شونهش زدم و مالیم

ت رو داد و از من شدم. قیافهم رو که دید، به خودش این جرئ
 .درخواست کرد

 مژده، میشه بری لباسهام رو از اتاق بیاری؟ -
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سری تکون دادم و با همون ژست پر از مالیمت و مهربونی، بهش 
 :گفتم

 حتمًا. کجا گذاشتی؟ -
 :همونطور که بلند میشدم و میرفتم سمت اتاق، جواب داد

 .آویزون کردم. راحت پیدا میکنی -
رفتم اتاق. پیداشون کردم و از اتاق بیرون رفتم. با شنیدن صدای 

 فرزاد، میخ شدم. توی اتاق خودش بود و در هم
بسته بود؛ اما میتونستم صداش رو به صورت ضعیف و آروم، 

 وایسم و مچ من بیچاره و بشنوم. میترسیدم گوش
تهمتخورده رو بگیره. راهم رو ادامه دادم و رفتم پیش مژگان. آروم 

 .بلندش کردم و کمکش کردم تا لباس بپوشه
در آخر هم، بابا با همون لباسهاش که متشکل از تیشرت و شلوار 

 معمولی خاکستری بود، بردش پایین و باهم
بحث جالب غذاهای رفتن. منم که بیکار بودم. مامان داشت 

 ایتالیایی که همهشون به فستفود و مخصوصًا پیتزا
ختم میشدن رو ایجاد میکرد. منم که ازخداخواسته باهاش همکالم 

 شدم و رشته حرف رو از سر گرفتیم. بعد تقریباً 
 .یه ربع، یهکم به موضوعات فرعی کشیده شدیم

 به نظرت توی ایتالیا فقط این چیزا رو میخورن؟ -
 .میشه؟ امکان نداره مادر من مگه -
از هر لحاظ که فکر میکنم، به این نتیجه میرسم که اونا همهش  -
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 .اینا رو میخورن
خب توی مستندات و برنامه های تلویزیونی و غیره، بازارگرمی  -

 میکنن مادرم. پیتزاهاشون معروفه؛ ولی این دلیل
ما نمیشه همیشه خودشون پیتزا بخورن. خودت فکرش رو بکن. 

 ایرانیا یا قیمه زیاد تبلیغ میکنیم، یا قورمهسبزی و
 .اینجور چیزا. همیشه و هرروز که نمیخوریم

خیلی منطقی حرف میزنی مژده. باید میرفتی دبیر فلسفه و منطق  -
 .میشدی

و آهی کشید. منم به فکر رفتم. برای اینکه راحتش کنم و حرف دلم 
 :رو زده باشم، گفتم

ابا تشویقم نکرد. وگرنه حتمًا کنکور شرکت میدونی؟ هیچوقت ب -
 .میکردم و رتبه خوبی هم میآوردم

 :بهم نگاه کرد؛ ولی چیزی نگفت. ادامه دادم
یادته روزی که مدرک دیپلم میدادن؟ چقد براش با آبوتاب درباره  -

 معدلم گفتم. معدلی که بهزور از زیر زبون
وقم رو کور کرد. معاونها کشیدم بیرون. کاری که کرد، تموم شوقوذ

 دیگه هیچ حسی که درس و کتاب و لغت و
اینجور چیزا نداشتم. رضایتنامه برای گرفتن دیپلم توسط شخص 

 .خودم
و پوزخند تلخ و صداداری زدم که جیگرم رو سوزوند. دست راستش 

 رو روی شونهم گذاشت. خواست چیزی بگه که
 .پیشدستی کردم
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یادمه وقتی یه کتاب جدید میدیدم، دست و پام شل میشد برای  -

 .خوندش. چقد برای همهچیز اشتیاق داشتم
 یادته؟

خواستم بازم بگم و خالی بشم؛ ولی صدای بلندی که ایجاد شد، 
 .ه شده بوداجازه نداد! درب محکم و باقدرت، بست

 :فرزاد سراسیمه از اتاقش بیرون اومد و پرسید
 چی شده؟ -

من و مامان، منگ شدیم. کی بود که انقد بد در رو بست؟ از فکری 
 که کردم، به خودم لرزیدم. مامان شوکزده و

مضطرب، بلند شد. همونطور که میرفت که اتاق مشترکش با بابا، 
 :گفت

 .هیچی نشده فرزاد -
ستم و خودم رو به عقب پرت کردم. احساس بدی و رفت. چشم ب

 داشتم. بهقدری بد که حس میکردم از نوک
انگشتهام، یه چیز جادویی داره سرما رو به کل بدنم وارد میکنه. یهبار 

 دیگه، لرزیدم. از کجای حرفهامون رو
شنید؟ دستهام رو به پیشونیم گرفتم و چیزای نامفهوم برای خودم 

 هم نمیفهمیدم چیزمزمه میکردم. خودم 
میگم. فقط میخواستم از این استرس کم کنم. یاد فرزاد افتادم. 

 بهجایی که اومده بود نگاه کردم که با جای خالی از
جسمش مواجه شدم. پوزخندی زدم که تمام حسهای بدم رو از بین 

 برد و حس قدرت رو درونم زیاد کرد. اصالً 
به چرتوپرتهای  براش اهمیتی نداشت. دیوونهوار برای خودم،

 مختلف فکر کردم. حتی جملهبندیهایی که برای
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خودم میگفتم هم مشکل داشت. در آخر، با کالفگی، آه تقریبًا بلندی 
 گفتم. با ضرب از جام بلند شدم و پاکوبان، به

اتاقم رفتم. روی صندلی، پشت میزتحریرم نشستم و دستهام رو دور 
 سرم، مثل حصار پر کردم. نفسهای عمیقی

میکشیدم تا آروم بشم و شدم. زمانی این آرومشدن و آرامش به اوج 
 .خودش رسید که خوابیدم

چشمهام رو مالیدم و کمر صاف کردم. گردن درد گرفته بودم. 
 همونطور که ماساژش میدادم، بلند شدم. ِکی خوابم

بـرده بود؟ پوفی کردم و راهم رو به سمت دستشویی سر گرفتم. 
 یکی دو بار هم به دیواریکم گیج بودم. حتی 

خوردم. در روباز کردم. دستش رو دقیقًا کنار در بود. بیدردسر، شیر 
 .آب روباز کردم و روی صورتم آب پاشیدم

قسمتی از موهام خیس شد و به صورتم چسبید. بیخیال و آزاد از 
 هر فکر و درگیریای، در روبستم و بهطرف

 .آشپزخونه راه افتادم
 .هی! بپا -

فرزاد بود که با عصبانیت اینرو گفته بود. آخه خیلی اتفاقی بهش 
 برخورد کرده بودم. با دستش، کمی من رو به

عقب هل داد. هل دادنش دوجانبه بود، چون هم جسمم پرت شد 
 و هم روحم. از گیجیای که برای خوابم بود،

 .بیرون رفتم. به فرزاد نگاه کردم
 چته؟ دیوونه هم شدی؟ -
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 :همونطور که داشت از من فاصله میگرفت، گفت

 .آدمندیدهی بدبخت -
 :بیتوجه به حرفهایی که به من گفت و نسبت داد، روبهش گفتم

 چرا انقد از من فاصلهداری؟ -
ه بیرون رفت. با شونهام، پوفی کرد و بدون اینکه جوابی بده، از خون

 به دیوار تکیه دادم و به در خونه نگاه کردم. چه
چیزی اون بیرون انقدر برای فرزاد جذاب بود؟ سری تکون دادم و 

 راهم رو از سر گرفتم. به آشپزخونه رفتم و دو
لیوان آب خوردم. موهام رو از صورتم کنار زدم و به اپن تکیه دادم. به 

 د، نگاه کردم. نتونستمساعتی که روبهروم بو
خوب اعداد و عقربهها رو ببینم و این ناشی از این بود که آمادگی 

 کامل برای گریه کردن داشتم. کف آشپزخونه
نشستم و خودم رو بغـ*ـل کردم. چرا امروز یه جوری شده بودم؟ 

 حس تنهایی شدیدی داشت اذیتم میکرد. اون
پوئنهای منفیای برعلیه قدر که ریزبین شده بودم و هر چیزی رو به 

 .خودم تعبیر میکردم
 مژده؟ -

سرم رو بلند کردم. یه جورایی متعجب بود از من؛ از منی که ضعیف 
 م«اشکم دم َمشکَم بود»شده بودم و به قولی

نمیخواست خم بشه، نمیخواست دوال بشه و یا حتی بشینه. 
 :میخواست از باال به من نگاه کنه. پرسیدم

 برای چی؟ -
 :تر شد و گفت متعجب

 چی برای چی؟ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 59 صفحه  

 

 میخوای احساس غرور کنی؟ که چی بشه؟ با غرور به کجا میرسی؟ -
 .اخم کرد

 در مورد چی داری حرف میزنی؟ -
تو اصالً سعی کردی به من نزدیکتر بشی؟ صمیمیتر بشی؟ اصالً  -

 بهش فکر هم کردی؟
 با من درست صحبت کن مژده. این چرت و پرتا چیه که میگی؟ -

 :محکم به سرم کوبیدم و گفتم
 . ...آره، آره. من همیشه چرتوپرت میگم. من -
 هی، هی! آروم باش. داری چیکار میکنی؟ -

 :به سرم اشاره کردم و جواب دادم
میخوام اون قدر به سرم ضربه بزنم به امید اینکه بمیرم. این  -

 خوبه؟ برات خوبه؟ همین رو میخوای؟
من رو از اون حالت بیرون آورد. جلوم سیلیای که به صورتم خورد، 

 .زانو زد و دستی به موهام کشید
35 
 
 
 
تو که امروز اینجوری نبودی؛ تو هیچوقت اینجوری نبودی. مژده،  -

 من بهت وقت دادم. زمان دادم. چرا خودتو
 ؟اذیت میکنی

توی چشمهاش زل زدم. من تا قبل از اینکه سیلی بزنه، داشتم چی 
 :میگفتم؟ آروم گفتم

 من دارم دیوونه میشم؟ آره؟ -
 .دستی به پیشونیش کشید و نفسی عمیق کشید
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مژده، خودت رو جمعوجور کن. میخوای چند روز بری پیش  -
 مژگان؟

کردم و نهی واقعًا میخواست منو آروم کنه؟ سرم رو با دستهام، قایم 
 :ضعیفی گفتم. در همون حالت گفتم

 .خودم رو جمعوجور میکنم. نگران نباش -
و سریع و غیرمنتظره، دویدم توی اتاقم. مطمئن بودم که بابا، 

 همونطوری توی همون حالت مونده! توی گوشه ترین
جای ممکن توی اتاقم، نشستم. چرا داشتم دیوونه بازی در 

 کشیدم تا آروم بشم. زمزمهمیآوردم؟ چندتا نفس عمیق 
 :کردم

من دیوونه نیستم و دیوونه بازی در نمیارم. من دیوونه نیستم و  -
 چرتوپرت نمیگم. من فقط حساس شدم. من

امروز حساس شدم. امروز باید بگذره تا آروم بشم. من آروم میشم و 
 درست فکر میکنم. درست حرف میزنم و

 .درست رفتار میکنم
به در اتاق چشم دوختم. صدایی نیومد و من، ناراحت شدم از 

 ضعفی که توی وجودم ریشه زده بود. به آیینهای که
کنار میز بود، نگاه کردم. خودم بودم با قیافهای پژمرده و صورتی 

 سبز. هنوز جای کبودی کامالً از بین نرفته بود و
ز لش بشه. آخ اباید چند روزی با این قیافه میبودم تا صورتم مثل او

 موهای صاف بیحالت و بیروحم. شده بودن
مثل صورتی که برای من توی این چند وقت اخیر درستشده بود. 

 چشمای قهوهایم از این فاصله، کمی تیرهتر بودن
و جذابیت بیشتری داشتن. به قول مژگان، چشمهام به صورتم کمک 

 میکردن تا یه قیافه جذاب داشته باشم. اون از
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لتر بود. البته که هنوز هم هست؛ اما بارداری خرابش من خوشگ
 .کرده. دماغ من و مژگان دقیقًا مثل همدیگه ست

کامالً معمولی. مژگان دوست داشت عمل کنه و بابا نذاشت، البته 
 خوب شد که نذاشت. چون دماغش رو به خاطر

شباهتش با مال خودم دوست دارم. ابروهای من کم بود، درست 
 .مایی کمپشتم. لبهام ریز بودمثل موهای خر

برای همین، بازهم مژگان بود که درباره من نظر میداد و میگفت که 
 وقتی میخندم، ناز میشم. پوست سبزهام

کامالً با همه چیز و جزئیات صورتم سازگار بود و دختر معمولیای 
 بودم. مژگان سفیده، درست مثل مامان و بابام. با

توی ذهنم، از دید زدن خودم دست یادآوری بابا و آوردن اسمش 
 کشیدم. ناراحتیای که کمرنگ شده بود، دوباره

 :جون گرفت و توی ذهنم برای خودم گفتم
 .بهتون نشون میدم -
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*** 
ی میکنم و به هیچ االن شده یه هفته و دو روز که همینطوری زندگ

 فکری هم نیستم. بیخیال و راحتم. البته اگر
 .حرفها و طعنههای فرزاد رو فاکتور بگیریم، میشه گفت عالیم

 هی مژده! کجایی دختر؟ -
به مامان نگاه کردم. سرم رو کمی عقب بردم و نگاهش کردم. یکی از 

 .ابروهام رو باال دادم و خیرهش شدم
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 ؟اصالً به من گوش میدادی -
 :لبخند گندهای زدم و سرم رو خاروندم. خیلی رُک و بیحاشیه گفتم

 .نه -
 .سری از تأسف تکون داد

 .تو فکر یاره، یار -
فرزاد بود که این رو گفته بود. همونطور که داشت میرفت آشپزخونه، 

 .این حرف رو زده بود و دلم آتیش گرفته بود
بود، هر احمقی هم که بود، میفهمید  طعنه زده بود. کارش همین

 منظورش به اشکانه. مامان لب گزید و سعی کرد
 .بحث رو عوض کنه

 .نگفتی، ِکی بریم بازار؟ باید مانتو بگیرم. تو هم همینطور -
نگاهم رو از فرزاد به مامان معطوف کردم. در حقیقت، خودم هم 

 یهذره هم برای بحثوجدل با فرزاد، حوصله و
 :شتم. با صداقت کامل به مامان گفتماعصابی ندا

 .من که همهش َعالفم توی خونه. وقتمم که همیشه آزاده -
خنده االن بهتره یا دعوایی که » و خندیدیم. با خودم فکر کردم 

 البته این فکری بود که« ممکن بود با فرزاد کنم؟
 .همیشه بهش فکر میکردم

وام براش چند دست فقط باید با بابات هماهنگ کنم که بریم. میخ -
 .پیراهن و شلوار بگیرم

 مامان؟ -
 :حالت دفاعیای برای خودش گرفت و گفت

خب چیه؟ همه باید خرید کنیم. آخرین باری که بازار رفتیم رو اصالً  -
 .یادم نیست

لِپش رو کشیدم و بعد، دقیقه همونجایی رو که کشیده بودم 
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 :بـ.وسـ.یدم. مامان ریز خندید و گفت
 .ی ماستمالی کنیخوب بلد -

 .ژست آدمهای مغرور رو به خودم گرفتم. دستی به موهام کشیدم
37 
 
 
 
 .میدونی خانوم جون؟ من کالً همهفنحریفم -

 .و بعد خندیدیم
لطفًا تو دیگه کارای مژگان رو نکن. آخرش شما دوتا من رو از خنده  -

 .میُکشین
 .قیافه متعجبی به خودم گرفتم و به خودم اشاره کردم

 .وا! من که کاری نکردم -
دستهاش رو توی هوا تکون داد. همونطور که بلند میشد و به 

 :آشپزخونه میرفت، گفت
 .فکر کنم فرزاد اون تو گیر کرد -

 :نطور که دور تر میشد، سریع جواب دادمهمو
 .تازه رفته مادر من -

ولی نشنید که چی گفتم. بیخیال، شونههام رو باال انداختم و با 
 :خودم زمزمه کردم

 .کاکُل پسر خودشه دیگه -
تلویزیون رو روشن کردم. شبکهها رو باال و پایین میکردم. آخرش هم، 

 روی شبکه نسیم موندم و برنامههاش رو
نگاه کردم. صدای در که اومد، بلند شدم و به ورودی خونه نگاه 

 .کردم. لبخندی زدم و بهسمتش رفتم
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 !سالم -
 .دستی به سرم کشید و موهام رو نوازش کرد

 سالم، خوبی؟ -
 .آره، تو خوبی؟ خسته به نظر میرسی -

پشت دستش رو روی پیشونیش گذاشت. پوفی کرد و بهطرف اتاق 
 .ت کرد. عادتم شده بودخودش و مامان، حرک

عادتم شده بود توی این یه هفته و دو روز، تا دِم در اتاق، 
 .همراهیش کنم

 .خستهم. امروز حجم کارا باال بود -
چیزی نگفتم؛ ولی سری تکون دادم. میدونستم االن دوست داره 

 .بخوابه تا خوِد فردا؛ اما االن وقت، وقت شام بود
 :در رو داشت باز میکرد که گفتم

 .حجم باال که هیچی، امروز دو بار رفتی -
 .آره -

و رفت. منم رفتم تا میز رو بچینم یا حداقلش، به مامان کمک کنم. 
 .فرزاد، روی کاناپه لم داده بود و سیب میخورد

دهنم باز شد تا بگم سیب رو بذاره کنار تا برای شام جا داشته باشه؛ 
 اما زبونم نچرخید. در اصل، دلم نمیخواست

بهش بگم. اصالً دلخوشی ازش نداشتم. این چند وقت، شدم سوژه 
 دستش. راهم رو ادامه دادم و رفتم توی
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آشپزخونه. مامان، بیخیال و راحت، روی یکی از صندلیها نشسته 
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 بود. یعنی متوجه اومدن بابا نشده بود؟ شونهای
 .باال انداختم

 مامان؟ -
 .بهم نگاه کرد

 .بابا اومده -
 .از جاش بلند شد

 .واقعًا؟ نفهمیدم ِکی اومد -
 :سری تکون دادم. بهش گفتم

ای یهکم بشین و امشب خودم میز رو میچینم. اگه میخو -
 .استراحت کن

 .نه. میرم به بابات سالم کنم. خسته شده -
زیر لب، به جون رئیس شرکت غر میزد و توی همون حالت، از 

 .آشپزخونه رفت. منم میز رو چیدم. خیلی معمولی
دوست نداشتم دوباره فرزاد بهم طعنه بزنه. پوفی کردم. از داخل 

 .آشپزخونه اعالم کردم
 .تمیز آمادهس -

مامان و بابا اول اومدن. بابا همونطور که دستهاش رو به همدیگه 
 :میکوبید، گفت

 .بهبه! چه غذایی. این غذا خوردن داره -
 :و زودتر از همه نشست. فرزاد که داشت وارد میشد، جواب داد

 .مامان پخته -
بابا خیلی خنثی نگاهش کرد. دستهاش رو توی همدیگه گره زد و 

 .تسرش رو باال گرف
 .منم میدونم که میگم -

شاید برای فرزاد و بابا چیزی نبود؛ اما برای من، مسئله، ضایعشدن 
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 فرزاد بود. من و مامان خندیدیم و بابا لبخند
خاصی زد. فرزاد خیلی حرصی شده بود. کاراش رو هم حرصی انجام 

 میداد. حرصی غذا خورد، حرصی آب خورد،
کاراش توی آشپزخونه با  حرصی منتظر موند، حرصی هم رفت. همه

 حرص آمیخته شده بود و بس و البته که این
حرصیبودنهاش، برای من عتیقهی خالص بود. با خنده و شوخی، با 

 مامان میز رو جمع کردم و بعد از شببهخیر به
بابا، راهی اتاقم شدم. گوشیم رو چک کردم. از عمو دو تماس و از 

 ته خالی ازمژگان، یه تماس ازدسترفته داشتم. الب
تا پیام به محض جوابندادن ۰۱ لطف نبود این یه تماس مژگان، آخه

 .من، فرستاده بود
 سالم. خوبی؟ -
 مژده؟ -
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 .ای گوربهگور نشی الهی -
 .جواب بده -
 نمیخوای که بمیری؟ -
 .دعا کن دستم بهت نرسه -
 واقعًا هیچی؟ -
 جواب نمیدی انصافًا؟ -
 .کاِرت دارم -
 .گمشو. نبینمت -
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ریز و بیصدا، برای خودم خندیدم. یعنی چقدر حرصی شده؟ امشب 
 این خواهر و برادر رو حسابی حرصی کردم. البته

فرزاد کار من نبود. سرم رو خاروندم و به روبهروم نگاه کردم. گوشیم 
 وی دستم لرزید. نگاهش کردم. اسم مژگانت

خودنمایی میکرد. یهخرده واهمه داشتم از اینکه جواب بدم. 
 درنهایت، با کلی دردسر و کلنجار با خودم، جواب دادم

 .و قبل از اینکه گوشی به کنار گوشم برسه، جیغ بنفشش رسید
شوخیت گرفته ذلیلمرده؟ جواب نمیدی؟ میُکشمت. دستم بهت  -

 .یدونم باهات چیکار کنمبرسه م
زمزمههایی شنیدم که جیغهای مژگان رو تموم و قطع کرد. مژگان 

 حرف میزد و انگار که گوشی رو از دهنش
فاصله داده بود. چون اونم صداش خیلی کم و آروم شده بود. یهکم 

 بعد، با نفس های عمیقی که میکشید، گوشی
 :رو کنار دهنش گذاشت و گفت

 .د بود تا تو رو نجات بدهشانس آوردی میال -
البته همچین هم نجاتم نداده ها. همچین پشتسر هم حرف  -

 میزدی و جملهبندی میکردی، با خودم گفتم
 .احتماالً نفس کم میاری و میمیری

 .تو همون که نگران خودت باشی برای کل جمعیت جهان کافیه -
 .خودت رو دریاب مادر آینده -

 :تنش چربید که گفت انگار این جمله من، خیلی به
 .وای نگو. انقد ذوق و شوق دارم. امروز و فرداست که وقتش برسه -

 .منم خوشحال شدم و لبخند زدم
گوگولی خاله! از االن دارم میگم اون لپ های باحالش باید سهم  -

 .من باشه
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قهقهه زد و برای میالد هم تعریف کرد. صدای خندههای اونم 
 و مادر آینده، لبخندم شنیدم. از خندههای این پدر

 .عریضتر شد و مژگان به حرف اومد
40 
 
 
 
برو بمیر دخترهی چشمچرون. بچهم رو رزرو میکنی؟ خوبه من...  -

 .استغفراهلل
 .هههه خندیدم -

 .البته یهجور خاصی اون هههه رو گفتم که هردوتامون، خندیدیم
 این چی بود دیگه؟ -

 .و بازم خندید
 .فکر کنم االن وقتش باشه بگی برای چی زنگ زدی -

 :گلوش رو صاف کرد و گفت
 .همچین مهم هم نبود -
 .بگو -
 .هیچی نبود بابا -
 میگی یا همیناالن پاشم بیام ِخفِتت کنم؟ -
 .خرده زیادی درد داشتمامروز یه -
 چی؟ -

 :اونقدر صدام بلند و هیجانزده بود که فرزاد بلند گفت
 .چته مژده؟ بقیه خوابن. اه -

 :به فرزاد توجهی نکردم و یهخرده آرومتر از قبل، گفتم
 .االن باید بگی؟ وای! پس واقعًا امروز و فردا میاد -
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 :خیلی ناز گفت
م. االنم این مادر آینده باید بره آره، فقط میخواستم این رو بهت بگ -

 .استراحت کنه
 .باشه عزیزم -
 .شِبت بهخیر -
 .شب تو هم بهخیر -
 ...خداحافظ -
 .خداحافظ. خوب بخوابی -

و قطع کردم. چه حس خوبی داشت خالهشدن و البته که خود اون 
 بچهی ناز، عالیترین بود. گوشی رو یه جایی

 به هر گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم. یهکم
چیزی که وجود داشت و نداشت، فکر کردم. درنهایت، با لبخند و 

 .خوشی، خوابیدم
41 
 
 
 

*** 
 !ایبابا -

چرخیدم و از روی تخت افتادم. دستامو روی صورتم کشیدم و با 
 :حرص، به منی که توی آینه بود، گفتم

 وجدانًا؟ -
 .موهام رو باال زدم و چشم چرخوندم

 .بمیره هرکی که هست -
بلند شدم و کمی کمرم رو ماساژ دادم. چادر سفیدم رو برداشتم و 
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 با رفتم بیرون. خیلی سریع، آبی به صورتم زدم و
آستینهای لباسم، صورتم رو خشک کردم. به سمت در ورودی حرکت 

 میکردم و چادر رو روی سرم خیلی میزون و
 :مرتب گذاشتم. زیر لب با خودم گفتم

خوشا به حال بقیه اعضای خونه! نبودن تا این بیدارشدن ضایع  -
 .منو دید بزنن

بود.  نیدستم رو به دستگیره گرفتم. از چشمی نگاه کردم. پسر جوو
 دروغ چرا؟ ترسیدم. من تنها بودم. دستگیره رو
 :ول کردم و از همون پشت صدام رو بلند کردم

 بله؟ -
 .سالم. ببخشید، یه لحظه با مژده گودرزی کار داشتم -
 چیکار؟ -

 .سرش رو پایین انداخت. چنگی به موهاش زد
 .کارم اگه مهم نبود، اینجا نبودم. فقط یه لحظه -

اون یه غریبه بود؛ اما کارم داشت. اسم و فامیلم رو تردید کردم. 
 میدونست. منی که توی این ساختمون، ممکنه

 .برای افرادی هنوز هم شناختهنشده باشم
 از کجا ایشون رو میشناسین؟ -

 .به چشمی نگاه کرد. من رو نمیتونست ببینه؛ اما من که میتونستم
 .من فقط با ایشون حرف میزنم. مسئله مهمیه -
جاعت به خرج دادم. نهایتش، یکی دوتا جیغوداد میکردم و ش

 همسایهها میریختن بیرون. در روباز کردم. به دکمه
 .لباسش نگاه کردم

 .میشنوم -
 :پوفی کرد و گفت
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 شما مژده هستین دیگه؟ -

 :توی چشمهاش ُزل زدم. مشکوک پرسیدم
 منظورتون؟ -

 :کالفهتر از قبل گفت
 .چون ممکنه مژگان خانوم باشین -

بهصورت ناخودآگاه، کمی عقب رفتم. یهذره که هیچ، سرتاپاش 
 .مشکوک بود. حرکتم رو که دید، به خودش اومد

خودش هم عقبتر رفت و دستهاش رو به عالمت آرامش، باال و پایین 
 د. بهآرومی و شمرده شمرده جوابمیکر

 :داد
 .من پژمانم. پژمان آرایی -

 .اخم کردم. صدام رو کمی باالتر بردم
 باید بشناسم؟ -

 :به خودش اشاره کرد و خیلی سریع و بی مکث گفت
به خدا فقط اومدم شنیدههام رو بگم. با خودم فکر کردم باید  -

 ...خیلی مهم باشه که اشکان
 اشکان؟ -

ظتر شده بود و من هم عصبی و ناراحتتر. صدام بهطور اخمم غلی
 خیلی ویژهای، تحلیلرفته بود و در حد زمزمه بود؛

 :اما گویا که این شخص پژمان نام، شنید. شنید و با حیرت پرسید
 .پس واقعًا حقیقت داره -
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 .چی حقیقت داره؟ دارین منو گیج میکنین -
 :امطمئنی گفتاحساس خطر کرد. احساس خطر کرد که با لحن ن

 شما مژده گودرزی هستین؟ -
 .خودمم -

از سر آسودگی، نفس عمیقی کشید. من رو دعوت به آرامش کرد و 
 :پرسید

کسی رو دارین که بخواین آزادانه در رابـ ـطه با مسئله اشکان  -
 جلوش و همراه من، ابهارنظر کنین؟ کسی که

 .قابالطمینان باشه
گیج و َمنگ، سر تکون دادم. چند بار و پشتسرهم، پلک زدم و جواب 

 :دادم
 .دارم -
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خوبه. این شماره منه. هر موقع تصمیم گرفتین که به من اعتماد  -

 .کنین و حرفام رو گوش بدین، زنگ بزنین
 .راه با همون فرد قابالطمینان خودتونهم

برگهای رو به طرفم گرفت و من هم بیچونوچرا، ازش گرفتم. کمی 
 سرش رو خم کرد. همونطور که بهطرف

 :پلهها حرکت میکرد، گفت
 .روز خوش خانوم گودرزی -

چیزی نگفتم و به مسیر رفتنش نگاه کردم. برگه رو توی دستم، 
 در رو بستم. چادر رومچاله کردم. وارد خونه شدم و 
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از روی سرم کشیدم و روی کاناپه پرتش کردم. وارد اتاقم شدم. روی 
 تخت نشستم و به مشتم نگاه کردم. چشمهام

رو بستم. حواسم رو جمع کردم و بعد، چشمهام روباز کردم. گوشیم 
 رو برداشتم. قاب رو ازش جدا کردم. کاغذ رو
اب گذاشتم. دستهام رو گذاشتم توی قاب و دوباره گوشی رو روی ق

 .به پیشونیم زدم و نفسهای عمیق کشیدم
کسی که در یک مالقات، من رو با طوفان عظیمی که « پژمان»

 .چیزی ازش نمیدونستم، دگرگون کرده بود
صدای بازوبستهشدن در ورودی، من رو به خودم آورد. چندبار پلک 

 زدم و بعد، بلند شدم. مامان بود که داشت
شونکشون، به آشپزخونه میبرد. صدای قدمهام رو که خریدهاش رو ک

 :شنید، نگاهش به من افتاد. نالهکنان گفت
 .وای مژده! بیا کمک -

سری تکون دادم. همونطور که پشت مامان حرکت میکردم، جواب 
 :دادم

 سالم. ِکی رفتی؟ -
خریدها رو گذاشت کف آشپزخونه و کمر صاف کرد. یه روفرشی 

 .برداشتم و پهنش کردم
 .دقیق یادم نمیاد -
 خب صبر میکردی باهم بریم. عجلهت واسه چی بود آخه؟ -

دوتا چاقو و یه سینی برداشتم. نشستیم و سبزیها رو کنار سینی 
 .گذاشت

 .تموم کرده بودیم. امروزم خوب وقتی رفتم -
 .آره ولی خسته شدی -

سری تکون داد و حرفی نزد. سبزی پاککردن، توی سکوت سپری شد 
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 و مسئولیت شستن اونها، به دوش من
افتاد. آخرای کارم بود که تلفن خونه زنگ خورد. مامان برداشت؛ ولی 

 گوشم با جوابهای مامان نبود. فکرم مشغول
هیچی نبود؛ ولی فکرم مشغول بود. یه جور خاصی بود. شیر آب رو 

 .ستهام رو با لباسم خشک کردمبستم و د
 مژده؟ کَری؟ -

به مامانی نگاه کردم که نفسنفس میزد و عصبی و شتابزده بود. 
 معلوم بود چندین دفعه من رو صدا زده؛ ولی من

متوجه نشده بودم و البته که تعجب کردم از اونهمه عجله و لحنی 
 .که داشت

44 
 
 
 
 جانم؟ چیزی شده؟ -
 .سریع آماده شو. باید بریم بیمارستان -

 .ُشل شدم. دروغ چرا؟ ترسیدم
 چرا؟ کسی طوریش شده؟ -

 :همونطور که داشت از دید من خارج میشد، گفت
 .مژگان! مژگان دردش شروع شده -

س وحشتناک، توی خیالم راحت شد؛ اما بهصورت ناگهانی، یه استر
 دلم ریشه زد. تند و سریع، رفتم توی اتاقم و

دِمدستترین مانتو، شلوار و شال رو تن کردم. گوشیم رو برداشتم و 
 رفتم کنار در ورودی خونه ایستادم. مامان

همونطور که شال رو روی سرش مرتب میکرد، بهسمتم قدم 
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 برمیداشت. سریع کفش پا کردیم و از خونه بیرون
برای یه لحظه مامان توی دوراهی موند. پله یا آسانسور؟  رفتیم.

 آخرش هم سوار آسانسور شدیم. به هزار ضربوزور،
به بیمارستان رسیدیم. وقتی میالد، من و مامان رو توی اون حالت 

 دید، بلند شد و احوالپرسی کرد. کمی بعد، بابا و
رفت. من فرزاد هم اومدن. میالد از استرس زیاد، اینطرفواونطرف می

 .هم ُمدام موهام و شالم رو مرتب میکردم
مامان فقط زیر لب ذکر میگفت و دعا میکرد. بابا سرش رو توی 

 دستهاش گرفته بود و نفسهای عمیقی
میکشید. فرزاد اما یه جا نشسته بود و به ورودی اتاقعمل نگاه 

 .میکرد. به فرزاد نگاه کردم
 چرا سزارین؟ -

 .ایستاد و بهم نگاه کرد
 .چون خودش میخواست. برای طبیعی جونی براش نمیموند -

یهکم تعجب کردم؛ ولی حق رو بهش میدادم. اون روی خودش 
 ریسک میکرد؛ اما روی بچهش، نه! یه پرستار

بیرون اومد که همه بهسمتش هجوم بردیم. بابا زودتر از همه 
 :پرسید

 حالش چطوره؟ -
 :همون خستگی گفتپرستار، خسته بود و لبخند بیجونی زد. با 

 .نگران نباشین. تا االن که خیلی خوب بوده -
و رفت. همین جواب پرستار، آب روی آتیشی بود که همه ما رو تا 

 حدود زیادی آروم کرد. میشه گفت که جوابش،
آرامشدهنده بود. میالد دیگه برای خودش راه نمیرفت و من رو به 

 مرز سرگیجه نمیفرستاد. فرزاد توی فکر بود و
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به یه جای نامعلوم ُزل زده بود. بابا به پشتی صندلی، تکیه داده بود. 
 چشمهاش رو بسته بود و راحت و باخیالی

آسوده، نفس میکشید. مامان با قوای بیشتری به کارش ادامه داده 
 میداد. من هم با پاهام، ضرب گرفته بودم. دلم

45 
 
 
 

برای فسقلیای که تازه داشت وارد این دنیا و آدمهاش میشد، غنج 
 میرفت. با فکرکردن بهش، لبخند نیروبخشی

 .زدم. این آرامش، زیاد دووم نیاورد
به یکباره، یه سری دکتر و پرستار دیگه رفتن توی اتاق. همه، از 

 در اتاق نگاهاسترس و ترس، بلند شده بودیم و به 
میکردیم. مامان گریه میکرد. ذکرگفتنش قطع شده بود و 

 نمیتونست به خودش مسلط بشه. به اولین کسی که از
اتاق بیرون اومد، یورش بردیم. بدون اینکه چیزی بپرسیم، دستهاش 

 :رو به عالمت سکوت باال آورد و گفت
 .نترسین. خطر رفع شده -

 :میالد با اضطراب پرسید
 ه بود؟چی شد -
برای یهلحظه، دیابت بیمار داشت مشکل ایجاد میکرد؛ لطفًا بعد  -

 سزارین، برای کنترل دیابت و خوبشدنشون به
دکتر مراجعه کنین وگرنه بعداً و بهزودی، یه مشکل دیگه که اساسیتر 

 .و بدتر رو تجربه میکنن
 :میالد دستی به سرش کشید و زمزمه کرد
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دیابت المصب، یه کاریش میکنه. بهش گفته بودم بعداً همین  -
 عمراً اگه بذارم بعد عمل، ِول کُِن خوبشدنش

 .بشه
کمکم داشت عصبی میشد که فرزاد صداش زد و با همدیگه، از 

 داخل ساختمون بیمارستان، بیرون رفتن. منم به
کمک بابا، مامان رو روی یکی صندلیها نشوندیم و به آرامش 

 دعوتش کردیم. روی یکی از صندلیها نشستم و
دستبهسـ*ـینه شدم. یهکم گرسنه شده بودم. صورتم رو یهکم ماساژ 

 دادم و چشم بستم. با حس اینکه گرسنگیم
داشت غیرقابلتحمل میشد، چشم باز کردم و بلند شدم. با بیتابی به 

 :و بابا گفتم مامان
 .من میرم یه چیزی بخورم -

مامان سری تکون داد و بابا دستش رو توی جیبش کرد. یه تراول به 
 من داد و منم بدون اینکه نگاهش کنم،

گذاشتمش توی جیب مانتوم، کنار گوشیم. از ساختمون بیرون رفتم. 
 جلوی یه پرستار رو که داشت رد میشد، گرفتم

 :و پرسیدم
 ن اطراف بوفه یا مغازهای هست؟ببخشید، ای -

 :لبخندی زد و جواب داد
راستش توی محوطه بیمارستان، نه! از محوطه که بیرون برین،  -

 دقیقًا روبهرو، توی خیابون روبهرویی و یکی دیگه
 .هم کنار محوطه ست

 .مرسی -
سری تکون داد و همونطور که داشت به ساعتش نگاه میکرد و 

 :میرفت داخل ساختمون، گفت
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 .خواهش میکنم -

و رفت. منم با پیروی از حرفهاش، از محوطه بیرون رفتم. وارد مغازه 
 کنار محوطه شدم. اسکناس رو نگاه کردم. یه

یوه تا آبم۵تا تیتاب و ۵صد هزار ریالی. نفس آسودهای کشیدم. 
 آناناسی خریدم. پولهای باقی مونده هم گذاشتم

توی همون جیبی که گوشیم توش بود. پالستیک رو از فروشنده 
 گرفتم و از مغازه بیرون اومدم. گوشیم زنگ خورد

و منم از هول، سر جام ایستادم. همهش انرژیهای منفیای به سراغم 
 میاومدن و درنهایت، با چند نفس عمیق،

رو از توی جیبم برداشتم که صدای برخورد سکهها  آروم شدم. گوشی
 با زمین رو شنیدم. مطمئن بودم اسکناسها

 .هم افتادن. تماس رو جواب دادم و نیمخیز شدم تا پولها رو بردارم
 .مژده، سریع بیا. عمل تموم شد -

برای چند ثانیه، خون به مغزم نرسید و گیج زدم. وقتی صدای بوق 
 یکنواخت رو شنیدم، به خودم اومدم. لبخندی

زدم و کمکم این لبخند، تبدیل به خنده شد. بیخیال پولها شدم و 
 بهسمت ساختمون بیمارستان، پرواز کردم. البته

و  نگم از حرفها و نگاههای َمرُدم به خودم. بهسمت پذیرش رفتم
 :خیلی سریع پرسیدم

 .خانوم مژگان گودرزی. عمل سزارین -
با خستگی، سریع ِسرچ )جستجو( کرد و بدون اینکه نگاهی به من 
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 :بندازه، جواب داد
 .اتاق دویست و سه. طبقهی دوم -
 .مرسی -

سعی کردم دیگه ندوئم. درنتیجه، راهرفتنم به دوی ماراتون تبدیل 
 ز پلهها استفادهشد. مثل همیشه و طبق معمول، ا

کردم و سریع، اتاق دویست و سه رو پیدا کردم. وارد که شدم، اول 
 زنی رو دیدم که دستش توی دست مردی بود و

خواب بود. مرد هم، سرش رو روی تخت گذاشته بود. شونهای باال 
 انداختم و تختها رو نگاه کردم. مژگان، آخرین

یاد هوشیار نبود و تخت بود. لبخند گندهای زدم و رفتم کنارش. ز
 ممکن بود هرلحظه، به خواب بره. با خوشرویی و

 :خوشحالی، ازش پرسیدم
 چطوری مامان خانوم؟ -

 :نالهای کرد و با صدای فوقالعاده ضعیفی گفت
 !افتضاح -

برای گفتن همین یه کلمه، کلی صورتش رو از درد، مچاله کرد و زجر 
 کشید. پرستاری که برای چککردن حالش

 :رو به همهی ما گفتاومد، 
بیمار باید استراحت کنن. دورشون رو خالی کنین. فقط یه نفر  -

 .بهعنوان همراه بمونه
47 
 
 
 

همگی، بدون حرف اضافهای، مامان رو بهعنوان همراه گذاشتیم. 
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 بهش دادم و با بقیه، بیرونتیتاب و آبمیوهش رو 
 .رفتم

 :رو کردم به میالد و ازش پرسیدم
 فسقل خاله کو؟ -

 :لبخند مالیمی زد و جواب داد
 .بخش مخصوص نوزادان -

حرکت کرد و من و بابا، مسیرش رو دنبال میکردیم. فرزاد هم 
 خرامانخرامان میاومد. انگار داشتیم بهزور و کتک

میبردیمش. میالد ایستاد. به بچههایی زل زدم که توی اون اتاق 
 .بودن و خیلی ناز و ملوس به نظر میرسیدن

میالد با لبخندش که گندهتر شده بود، به یکی از بچهها اشاره کرد و 
 :گفت

 اونرو میبینی؟ اونجا؟ -
 :بابا پرسید

 همونی که حوله صورتی داره؟ -
 .میالد سری تکون داد

 .ین دوتا بچهست که کاله آبی دارنآره. ب -
 :رو کرد سمت من و گفت

فسقل خاله، همونه. بین اون دوتا. اونی که کاله و حوله صورتی  -
 .داره

با عشق، به بچه و نوزادی زل زدم که نزدیک یه ساعت بود که اومده 
 بود. میالد به کنار خواهرزاده عزیزم اشاره

 .کرد
کاله آبی داره، اونم فسقل  طرف راستش، یکی از همونایی که -

 .خالهست
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 .عزیزم -
این رو گفتم ولی گفتههام به همین یه کلمه ختم نشد. آن چنان 

 برگشتم و بهش زل زدم که گردن درد گرفتم. به
بابا نگاه کردم. اونم مثل من، گیج و شوکه بود. شاید چندین برابر 

 بیشتر از من. میالد بلند خندید و ما، همینطور
کردیم. چشم چرخوندم تا واکنش فرزاد رو ببینم؛ ولی نگاهش می

 .نبود. بیخیال فرزاد شدم و به میالد نگاه کردم
 .آقای محترم. اینجا بیمارستانه. آرومتر -

انقدری که از اخطار پرستار خوشحال شدم، از هیچچیزی توی این 
 لحظه خوشحال نشدم. میالد دستی به

د و با یهکم مکث، جواب گوشههای لبش که ِکش اومده بودن، کشی
 :داد
 !چشم چشم -

48 
 
 
 

بابا به میالد نگاه کرد. آروم و آهسته که ناشی از گیجی و شوکهای 
 :بودنش بود، پرسید

 جریان چیه میالد؟ -
 .مژگان دوقلو باردار بود. یه دختر و یه پسر -

حس کردم چندین سکته رو پشتسر گذاشتم و االن، بعد از سالها 
 رنگ خوشی رو دارم میبینم و دارم لمسش

میکنم. نفهمیدم چیکار کردم، میالد و بابا رو، عمیق و دوستانه 
 بغـ*ـل کردم و بدون اینکه خجالتی کشیده باشم،
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 :گفتم
 .وتاشون برم من. بهترین سورپرایز عمرم بودقربون هرد -

و همونطور که از ذوق و شوق در حال مرگ بودم، به بچهها نگاه 
 .میکردم

 براشون اسم انتخاب کردین؟ -
 .بابا پرسیده بود. میدونستم اونم خوشحاله، ذوق و شوق داره

 .انتخاب که کردیم. مونده برم شناسنامه بگیرم -
 چه اسمی؟ -
 .، کوروش و برای دخترم، کمندبرای پسرم -
 .قشنگن -

 :رو کردم بهشون و گفتم
 .از اسماشون خیلی خوشم اومد -

 .دستبهسـ*ـینه شدم
 .از خودشونم همینطور -

و لبخندی از سر خوشحالی زدم. روی یکی از صندلیهایی که روبهروی 
 شیشه بود، نشستم و سعی کردم تا

م. بابا و میالد، یهکم کوروش و کمند رو توی دید خودم داشته باش
 دیگه باهم حرف زدن و در آخر، بابا رو به من

 :گفت
 تو اینجا میخوای بمونی؟ -
 جز اینجا کجا برم؟ -
 .خونه یا اطراف اتاق مژگان -

شونه و ابروهام رو باال دادم و باحالت خندهآور و مرموزی جواب 
 :دادم

چسبیده به مرسی از لطف بسیار شما، پدر جان! مامان که فعالً  -
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 .مژگان و ولش نمیکنه
 .و تو هم این دوتا رو ول نمیکنی -

49 
 
 
 

میالد هم سرخوش و شاد، بشکنی زد و زودتر از اینکه بخوام من 
 :جوابی بدم، گفت

 !آی زدی تو خال پدرزن جان -
 .بابا، یهکم لپ میالد رو کشید و بعد، خیلی آروم، همون لپ رو زد

 پدرزن نه، احمق! پدر جان! تو هنوز یاد نگرفتی؟ -
 .لبخند میالد عریضتر شد

باور کن برای شوخی، استفادهکردن از اینجور القاب خیلی حال  -
 .میده

 :بابا، دستبهسـ*ـینه شد و با لبخند پرسید
 شوخی هر کاری دلم خواست بکنم؟پس منم میتونم برای  -

میالد، حالت ترسیده ای به خودش گرفت. دستهاش رو توی هوا 
 :تکون داد و سریع گفت

 .نه نه! شما تاج سر مایی پدرجان -
و ریز، برای خودشون خندیدن. من توی دلم بهشون میخندیدم و 

 شاد بودم. بابا و میالد از من خداحافظی کردن و
دم. داشتم تو حسرت بغـ*ـلکردنشون رفتن. به بچهها زل ز

 میسوختم، جونم براشون درمیرفت. چه حسی بود رو
نمیدونم؛ اما این، یه پیوند، اتحاد و اتصال محکم و قوی خاله و 

 خواهرزادهای بود. حاضرم سر این موضوع، شرط
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 .ببندم
*** 

 من برم دیگه؟ -
 :دستی به صورتم کشید و با لبخند گفت

 .آره عزیزم -
هم اضطراب توی وجودم بود. بههیچوجه، نمیتونستم هنوز 

 .سرکوبش کنم
 مطمئنی؟ میتونی کارات رو انجام بدی؟ -

اخم غلیظی کرد. انگشت اشارهش رو به نشونهی تهدید باال آورد و 
 .جلوی چشمهام قرارداد

 .مگه چالقم بیشعور؟ دوتا بچهن دیگه. هیوال که نیستن -
 .ان هم پشتسرم حرکت میکردبهطرف در ورودی راه افتادم. مژگ

 !بعید میدونم که تو هیوال نباشی -
 .یه لنگه از دمپایِی روفرشیای که پاش بود رو درآورد و نشونه گرفت

هفته پیش جون داشتم، خودم تو رو ریزریز ۲به خدا اگه همون  -
 .میکردم تانیای اینجا

 :در روباز کردم و همونطور که در میرفتم، گفتم
50 
 
 
 
 .همیناالنش هم جونی نداری -

و در رو بستم. دمپایی با شدت، به در بسته خورد و صدای خیلی 
 بدی داد که خندیدم. طبق معمول، بیخیال

آسانسور شدم و از پلهها پایین رفتم. یهکم حیاط رو دید زدم و برای 
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 بار هزارم، باغچه کوچیک کنج حیاط، دلم رو
مالش داد. بهطرفش رفتم. دستی به خاک کشیدم و حس لمس 

 خاک، لبخندی روی صورتم مهمون کرد. حیف که
کسی قدر این باغچه کوچیک رو نمیدونست. آخه چیزی جز خاک 

 ونی توش پیدا کنی. نفسی عمیقنبود که بت
کشیدم. دسته کیف رو روی شونهم جابهجا کردم و راه افتادم. در رو 

 بستم و خودم رو به سر کوچه رسوندم. منتظر
تاکسی بودم. پراید زرد از رنگورورفتهای ترمز کرد. رانندهش، یه 

 .پیرمرد بود
 تا ایستگاه مترو میبرین؟ -

 :یهکم بهم نگاه کرد و بعد، گفت
 .من دربست این آقام. ایشون گفتن اینجا نگه دارم -
 .آها، باشه. شرمنده که مزاحم شدم -

سری تکون داد. منم باکمال شرمندگی که حاصل از اشتباهم بود، راه 
 .افتادم تا برم اون سر

 خانوم؟ -
 .برگشتم. راننده پیاده شده بود

 بله؟ -
 .به داخل ماشین اشاره کرد

 .یخوان صحبت کنناین آقا باهاتون م -
میخ شدم. احساس ترس کردم. دسته کیف رو توی دستم فشار 

 .میدادم تا بتونم خودم رو کنترل کنم
 این آقا کی باشن؟ -

چیزی نگفت و با مردی که داخل تاکسی بود، صحبت کرد. یکم بعد 
 :که صحبتهاش تموم شد، گفت
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ا ممیگن که میخواستن تاکسی رو با شما شریک باشن. هزینه ش -
 .رو هم، خودشون حساب میکنن

 .اخم کردم و عصبی شدم. شاید هم به مقدار زیادی ناراحت شدم
من پول کسی رو نمیخوام آقا. مگه پا ندارم؟ خودم تا جایی که  -

 .میخوام، میرم
تا نرسید که با ۵دیگه منتظر نشدم و به راهم ادامه دادم. قدمهام، به 

 .صدای یکی، ایستادم
 مژده گودرزی؟مژده خانوم؟  -

با بهت برگشتم. خودش بود. تنها چیزی که توی اون لحظه تونستم 
 انجام بدم، فرار بود. شنیدم صدای پاهاش رو

که با زمین برخورد میکرد. در حقیقت، میترسیدم. ازش میترسیدم. 
 اون از کجا، اینجا رو بلد بود؟ کیفم افتاد. سریع

51 
 
 
 

َبِرش داشتم و به دویدن ادامه دادم. داشت نزدیکتر میشد و من 
 .آرومتر و آهستهتر از لحظه قبل میشدم

نفسکشیدنم داشت کم میشد؛ چون خسته بودم از دویدن. کیفم 
 کشیده شد. بهصورت کامالً ناخودآگاه، ناخن تیز

کردم و کشیدم به صورتش. دادی از درد زد و صورتش رو پوشوند. از 
 نمیخواستم،« هیستریک»ترس میلرزیدم. 

 .نمیخواستم
 .مزاحمم نشو -

دستهاش رو برداشت و من تازه صورتش رو دیدم. چقدر بد بود. 
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 چهار خط ناخن از پایین چشم تا چونه. شرمندهش
ب کشیدم و صدای نشدم. خواست شونهم رو بگیره. خودم رو عق

 سیلی پیچید. کیفم افتاده بود روی زمین اما دیگه
برام اهمیتی نداشت. تهدیدوار، انگشت اشارهم رو جلوش گرفتم و 

 :گفتم
 مزاحمم نشو لعنتی. فهمیدی؟ -

یهکم عقب رفتم. با بهت به جلوی پاهاش نگاه میکرد. طرف راست 
 صورتش، با ناخنهام خطخطی شده بود و

، از سیلیای که زده بودم، قرمز بود و التهاب طرف چپ صورتش
 .پیداکرده بود. روم رو ازش برگردوندم و دویدم

هرلحظه، از سرعتم کم میشد تا اینکه به یکی از کوچههای اون 
 خیابون رسیدم. نفسنفس میزدم. به دیوار یکی از

خونهها تکیه دادم و ُسر خوردم. آرنجهام رو روی زانوهام گذاشتم و 
 و پوشش دادم. به خودم میلرزیدم وصورتم ر

 :حس میکردم قلبم داره از کوبش زیاد، منفجر میشه! زمزمه کردم
 .فقط آرامش میخوام -

دست بردم توی جیبم تا گوشیم رو بردارم. نبود! گوشیم نبود. 
 موهایی که از شالم ریختهبودن رو، توی مشتم گرفتم

یاد میزد و و مچالهشون کردم. حرص و عصبانیت توی وجودم فر
 .من، تحمل ادامه این جریان رو نداشتم

 خانوم؟ -
پریدنم رو حس کردم، چه برسه بهطرف مقابلم. بهش نگاه کردم. زن 

 جوونی بود. چادر گلگلیش رو یهکم روی
 :سرش جابهجا کرد و دوباره پرسید

 خانوم؟ حالتون خوبه؟ -
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 :تمدستهام رو جلوش تکون دادم و با همون حالتی که داشتم، گف
 .خوبم، خوبم -

انگار از جوابم خوشش نیومد. البته منم در اون لحظه، به مزاحمی 
 توی لحظات تنهاییم، نیازی نداشتم. درهرصورت،

 :دست از سر من برنداشت و پرسید
 مطمئن هستین؟ باهرتون خوب نیست. کسی کیف شما رو زده؟ -

 :توی چشمهاش زل زدم و بیهیچ رحمی، جواب دادم
52 
 
 
 
 میشه دخالت نکنی؟ -

 :اخم غلیظی کرد. با لحن بدتر از خودم گفت
باکمال میل! فقط خودتو جمع کن. مثل جنازه افتادی کف  -

 .خیابون
 .همونطور که داشت از کنارم رد میشد، شنیدم

 .دخترهی هرجایی -
نیتم رو با فروکردن ناخنهام توی دستم، کنترل کردم؛ ولی عصبا

 :حرصم خالی نشد و زمزمه کردم
 .حوصله مگسی مثل تو رو ندارم جوجه -

دیدمش که وارد یکی از خونهها شد. قبل از اینکه در رو باز کنه، چادر 
 .گلگلیای که سرش بود رو برداشت

لوار وتاه با یه شلباسهاش بد نبودن؛ ولی خوب هم نبودن. یه آستینک
 .لولهتفنگی. دروغ چرا؟ براش تأسف خوردم

من، بهجای اون تأسف خوردم. به دوروبرم نگاه کردم. چشمم به 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 89 صفحه  

 

 ساعت مچیم افتاد. من میبایست تا چند دقیقه
دیگه، خونه میبودم؛ ولی داشتم اینجا به چیزای چرتوپرتی که مربوط 

 به اون دختر میشد، فکر میکردم. دست
ه دیوار، بهعنوان تکیهگاه گرفتم و بلند شدم. مانتوم رو چپم رو ب

 تکوندم و شالم رو درست کردم. اطرافم رو نگاه
کردم. خیلی خلوت و خالی بود. حس تنهاییم، تشدید پیدا کرد. دلم 

 میخواست االن، مثل این دو هفته، زمانم پیش
مژگان و خانوادهش بگذره. پیش کوروش و کمند. اون دوتا 

 خواستنی! با صدای بوق ماشین، از دنیا وکوچولوی 
 .افکارم بیرون اومدم

 .هی خانوم! مگه کوری؟ وسط جادهای -
سرم رو پایین انداختم و بیحرف، رد شدم. نه تنها از اونجا رد شدم، 

 بلکه خیابون و کوچههای زیادی رو رد کردم و
رسیدم به ساختمون. ساختمونی که خیلی وقته توش ُمسَتقریم. 

 م در رو باز کنم که کلید نداشتم. کلیدهام هم،خواست
توی کیفم بود. درواقع، همه وسایلم توی کیفم بود. زنگ رو زدم. 

 بیهیچ سؤالی، درباز شد. قبل از اینکه وارد بشم،
یه دستی برای آیفون تصویری تکون دادم. میدونستم دارن هنوز 

 نگاه میکنن، نگاه میکنن تا صدای بسته شدن
. وارد شدم و در رو بستم. پلهها رو، دونهبهدونه باال رفتم در رو بشنون

 .تا رسیدم
 سالم. خوبی؟ -

 .لبخندی براش زدم
 .چرا منتظر موندی؟ خسته شدی -

متقابال،ً لبخندی زد. شونههام رو درحالیکه کفشهام رو در میآوردم و 
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 .وارد خونه میشدم، بغـ*ـل کرد و ِفُشرد
 .دلم برات تنگ شده بود -

چیزی نگفتم؛ ولی دلم آب رفت. یادم رفته بود چقدر میتونستیم 
 .مهربون باشیم

53 
 
 
 
 بابا خونهست؟ -
 .آره. نیم ساعتی میشه -

چشم ریز کرد و رو به منی که بهتدریج داشتم گرسنگی رو احساس 
 :گفت میکردم،

 چرا انقدر دیر کردی؟ -
بهش نگاه کردم که سرش رو به عالمت جواب بده تکون داد. لبخند 

 .احمقانهای زدم
 .َبه! چه عجب چشممون به جمال خانوم روشن شد -

اخمی بهش کردم. این نمیخواست آدم بشه؟ من به درک، بقیه از 
 دستش عاصی نشدن؟ پوفی کردم و بهش زل

 :رد، گفتمزدم. معمولِی رو به س
 .سالم -

خودش هم تعجب کرد. انتظار داشت مثل همیشه، جوابی توی 
 مامان، لبخندش از روی رضایت .آستینم داشته باشم

بود. دستم رو، دور بازوی مامان پیچیدم و باهم، وارد پذیرایی 
 شدیم. بابا حواسش جمع شد. البته معلوم بود از همون

نم شده. از روی کاناپه بلند وقتیکه زنگ آیفون رو زدم، متوجهاومد
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 .شد
دستهاش رو به معنای بغـ*ـلکردن، باز کرد. ازخداخواستهی بغـ*ـل 

 .ها بودم« لوسبازی»و به قول مژگان 
وقتیکه توی آ*غـ..و.شش حل شدم، فهمیدم اونم دلتنگم شده. 

 .دلتنگ منی که تهتغاریش بودم
 .پدر و دختر خوب حال میکنین ها -

د برگردوندم. از حرص، پوست َلِبش رو میکند. سرم رو بهطرف فرزا
 مامان هم با سادگی و به دوراز دنیای طعنه،

 :گفت
 .آره دیگه! دختر همیشه به ریش باباشه -

و لبخند عمیقی زد. ندید که فرزاد چطور با غیظ و نفرتی که توی 
 چشمهاش بیداد میکرد، پذیرایی رو خالی از وجود

خودش کرد و به اتاقش افتخار ورود داد. حصار دستهای بابا یهکم 
 ُشل شد و من هم برای راحتبودنش، از

 .بـ.غـ.لش بیرون اومدم
 .من میرم لباسهام رو عوض کنم -
 .باشه. فقط زود بیا که باید میز بچینیم -

سری تکون دادم و رفتم. همونطور که از کنار مامان رد میشدم، 
 :خطاب به من گفت

 باید بگی چرا ریخت و قیافهت شده مثل فراریها؟ -
برای یهلحظه، میخواستم پاهام رو میخ زمین کنم و حرکتی نکنم. با 

 کلی کلنجار، این خواستن رو سرکوب کردم و
به راهم ادامه دادم. خودم رو وقتی توی آیینه دیدم، فهمیدم مامان 

 از چی حرف میزد. البته مامان همیشه ریزبین
54 
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بود و هست. یهکم روی خودم دقیقتر شدم. فقط کمی شالم عقبتر 
 .رفته بود و موهام حالت شلختهای داشتن

سرشونههای مانتوم هم، یهکم جابهجا شده بودن. چونهم رو کمی 
 .یشد نه یه خونهدارخاروندم. مامان باید کارآگاه م

شال رو از روی سرم برداشتم و انداختمش روی تخت. ِکش موهام 
 رو هم ازسرم جدا کردم و با کلی ماساژ، به

 صفا»پوست سرم، صفا دادم. سری از تأسف برای خودم تکون دادم 
 :زیر لب زمزمه کردم« دادم؟

 .کمال مژگان در من اثر کرد -
دم. با حس اینکه انگشتهام خسته پوفی کردم و به ماساژم ادامه دا

 .شدن، ادامه ندادم و لباسهام رو عوض کردم
روی صندلی، پشت میزتحریرم نشستم و به دیوار روبهروم، نگاه 

 کردم. برای خودم تصور کردم روی دیوار، یه نقطه
سیاه وجود داره و من باید بهش نگاه کنم. طبق معمول، بعد از نیم 

 اف و یهدستساعت زلزدن به یه دیوار ص
سفید، چشمهام هم خستهشدن. دلم یه خواب عالی میخواست. 

 برای یهلحظه، جمله همیشگی مژگان توی این دو
برای خودم لبخندی زدم و فکر « خیلی خرسی»هفته، برام زنده شد 

 .خواب رو ازسرم بیرون انداختم
 .خرس -

سری از تأسف تکون دادم. حس میکردم کلمات مژگان، به من هم 
 قال دادهشده. از بسکه تکرار میکرد. چهانت
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برای من، چه برای بچهها و چه برای میالد و بقیه. با هیچکس دورو 
 .نبود و اصل وجودش رو نشون میداد

 مژده؟ -
 .به مامان نگاه کردم و بعد، به تلفن خونه که توی دستش بود

 .محمد زنگ زده. باهات کار داره -
 .سری تکون دادم و بهطرفش رفتم. تلفن رو که ازش گرفتم، رفت

 الو؟ زن داداش؟ -
 .سالم عمو -
 سالم دردونه! خوبی؟ -
 مرسی. شما خوبی؟ -
 منم خوبم. مژده؟ -
 جانم عمو؟ -
 .جانت بیبال عزیزم. برو یه جایی که فقط خودت باشی -

 .یهکم به قضیه شک کردم. عمو از این حرفها نمیزد
 شده عمو؟ چیزی -
 .نه -
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 .االن تنهام، توی اتاقم -
خوبه. بدون مقدمهچینی میرم سر اصل مطلب. پژمان رو  -

 میشناسی؟
 پژمان آرایی؟ -
 .پس میشناسیش -
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 ...شما چطور -
هش بگم. حرفم رو قطع کرد و نذاشت جملهم رو تمام و کمال، ب

 :گفت
 .امروز اومد خونهمون -

ترسیدم. از ترس زیاد، به خودم مثل بید، لرزیدم. صادقانه با لحنی که 
 :اضطراب و ترس موج میزد، جواب دادم

 .حس خوبی نسبت بهش ندارم عمو. بههیچوجه -
 :با لحن و حالت خیلی نرم و مهربونی گفت

اینطوری نگو مژده. یه طرفه قاضی نشو. در همین حد برای االن  -
 .بدونی کافیه

برای چی کافیه؟ چی شده که شما این حرف رو میزنین؟ چرا باید  -
 ازش طرفداری کنین؟

هیس، هیس! آروم باش دختر. ازش طرفداری نکردم. فقط میگم  -
 .نباید الکی و بیخود، قضاوت بیجا کنی

 جا آدرس خونهتون رو پیداکرده؟اصالً اون از ک -
 ِکی میتونی بیای خونهمون؟ -

 .ساخته و منتشر شده است کتابسازاین کتاب در سایت 
www.negahdl.com 

خونهتون؟ نمیدونم. امروز فکر نکنم. تازه اومدم خونه بعد دو  -
 .هفته

عیبی نداره دردونه. این حق خانواده توئه که بعد دو هفته باهم  -
 .باشین

 عمو؟ -
 جان عمو؟ -
 چی بهتون گفته؟ چیشده؟ -
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 :چیزی نگفت و ساکت شد. تکرار کردم
 عمو؟ -

نفس عمیقی کشید که من هم شنیدم. با صدای غمزده و ناراحتی 
 :گفت

 .چیزای خوبی نگفته مژده. بعداً که اومدی اینجا بهت میگم -
 .چشمهام رو برای چند ثانیه، بستم و روی زمین نشستم
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 .بهتون زنگ میزنم که ِکی میام -
 خوبه. فعالً کاری نداری؟ -
 .نه. ممنون زنگ زدی -
 .کاری نکردم. خداحافظت مژده. سالم برسون -
 .شما هم سالم برسونین. خداحافظ -

برای بار آخر، خداحافظی کرد و تماس، به پایان رسید. با چشمهای 
 بسته، دراز کشیدم و توی خلسهای عظیم

 .فرورفتم. نمیخواستم فکرم رو درگیر چیزی کنم
 مژده؟ -
 بله؟ -
 .بیا ناهار -

لب برچیدم. قرار بود به مامان برای میز چیدن، کمک کنم. بیهیچ 
 همه بودن وحرف دیگهای، وارد آشپزخونه شدم. 

به نظر میرسید برای من انتظار کشیدن. بابا هم شروع نکرده بود، 
 .نشستم
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 .میخواستی نیایها -
 :بابا اخمی کرد و مامان با دلخوریای که بیداد میکرد، جواب داد

 فرزاد! تو قرار نیست در مورد هر مسئله ای دخالت کنی. فهمیدی؟ -
دن من جلوگیری کنه، با لحن و رو به من کرد و برای اینکه از ناراحتش

 :دلجویانهای گفت
 .جدی نگیر مژده. داشتی با تلفن حرف میزدی که صدات نکردم -

 :فرزاد هم همونطور که سرش توی بشقاب خالیش بود، زمزمه کرد
 اصالً چرا یهویی صداش زدی؟ -

و البته که ولوم* صداش، به زمزمه نمیخورد! این دفعه، بابا خیلی 
 :رسا گفت

 .ماللهالرحمنالرحیمبس -
 .و شروع کرد. هیچ حرفی نزدیم و به تبعیت از بابا، شروع کردیم

 ولوم: میزان صدا*
 .الحمداهلل -

دستهاش رو تکوند و بلند شد. از مامان تشکر کرد و رفت. فرزاد هم 
 گویا ناراحت بود، چون یه تشکر زیر لبی کرد

 .و سریع به پذیرایی رفت
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 .برو استراحت کن -

 :روبهش کردم و با مهربانیای خالص، گفتم
 .اصالً و ابداً! تو یه نفری، سه نفر رو برای دو هفته ساپورت کردی -

 .به میز تکیه داد
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تو هم کم خسته نیستی. دوتا بچه کوچیک و اون مژگان گنده  -
 .کمچیزی نیستن

خودش شاید فکر میکرد چیز خندهداری نگفته؛ ولی برای من، 
 :خندهدار محسوب شد. خندیدم که مامان گفت

 .زهرمار! خرس گنده -
 مامان! نبودم چیکارت کردن؟ -

 :لبخند شادی زد و جواب داد
 کرده؟مژده! مژگان چیکارت  -

و خودش هم خندید. قیافه شوکهای به خودم گرفتم و به خودم 
 .اشاره کردم

 .واِی بر من! تقلید هم که میکنی -
 .بسه بسه. اگه میخوای کمک کنی، بلند شو -
 .به روی بهظاهر خستهم -

 .مامان کمی خندید و بسته دستمالکاغذی رو به سرم کوبید
مژگان رو بزرگ میکرد بعد به  کمتر ُخِلگی کن بچه. میالد باید اول -

 .فکر بچه میشد
همونطور که بشقابها رو یکی میکردم و توی برفشویی میذاشتم، 

 :جواب دادم
 واسه چی آخه؟ -

 .شیر آب رو باز کرد و گذاشت یهکم برفها خیس بشن
چون روی تو یکی خیلی تأثیر میذاره. دو هفته رفتی، یکی مثل  -

 .خودش تحویل داده
 :خندیدم و گفتمیهکم بیصدا 

 .اینا به کنار. میالد دقیقًا مژگانه. کپی برابر اصل -
 .آره خب. خدا خوب دروتخته رو جور کرده -
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چقد بده که عروس این خانواده قراره دوتا خواهرشوهِر بچه رو  -
 .تحمل کنه

مامان به فرزادی که به چهارچوب در تکیه داده بود، اخم غلیظی کرد. 
 :با لحنی عصبی گفت

 فرزاد، زشته. این کارات چه معنیای میده؟ -
 :شونههاش رو باال انداخت و در جواب گفت
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 .آخه میدونی چیه؟ من کامالً مغزم خالی از هرگونه بچهبازیایه -
 برای همینه که مثل بچهها، با مژده چپی؟ -

پوزخند وحشتناکی تحویل هردوتامون داد. همونطور که روش رو 
 :برمیگردوند و برمیگشت، گفت

 .شاید شما فراموش کنین؛ اما من یادم میمونه -
مامان با ناراحتی به من نگاه کرد. دهنش رو برای گفتن چیزی باز 

 :کرد که جواب دادم
 .گیر نکن. کمکم کنار میادخودت رو در -

و تنها کاری که تونستم انجام بدم، در سکوت کارها رو انجامدادن 
 بود. وقتی هم که تموم شد، بیسروصدا، به اتاقم

 :رفتم. زمزمه کردم
 .من که هیچ، خودت رو بافکرکردن بهش داغون میکنی فرزاد -

 .سری از تأسف تکون دادم
 مژده؟ -

 .بهطرف مامان برگشتم
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 نم؟جا -
 جونت بیبال. گوشیت کجاست؟ -

 :قیافهم رو مچاله کردم و بیهیچ فکری، گفتم
 .نمیدونم مامان. یادم نمیاد -

سری تکون داد که یادم افتاد. توی اون کیفدستی قشنگم، وسط 
 خیابون جاگذاشته بودمش. درهرصورت، چیزی

 .نگفتم
 .عیبی نداره. پیدا میشه -

 .کردم روی تخت نشستم و به کنارم اشاره
 .بشین -
 .نه. میخوام برم بخوابم -

 :یهکم خندیدم و گفتم
آره دیگه. مژده خانوم اومده با کلی آپشنهای جدید و تازه. عالوه بر  -

 .اون، تهتغاری برگشته
 .خودش هم خندید

 .االن اگه فرزاد بود، هر کلمه از حرفم رو به طعنه معنی میکرد -
 :ز، گفتدستش رو تکون داد و خیلی آروم و ری
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 .اون رو ولش کن -

و بلندتر از قبل، خندید. نمیخواستم بهخاطر من، از خوابش بگذره. 
 :صادقانه گفتم

 .حاال دیگه برو بخواب. حسابی خسته شدی -
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 :سری تکون داد و همونطور که از اتاق بیرون میرفت، جواب داد
 .آره به خدا. دو هفته خواب نداشتم -

بیصدا، خندیدم. کامالً که از اتاق رفت، خودم رو به پشت پرت کردم 
 .و نفس عمیقی کشیدم. من هم خسته بودم

برای یهلحظه، ذهنم بهسمت اون دوتا کوچولوی دوستداشتنی 
 .توی دلم، قربونصدقهشون رفتمکشیده شد. کلی 

راستی، االن مژگان از پس خودش و اون دوتا برمیاد؟ فکر کن. مژگان 
 در حال پوشک عوضکردن. بیمهابا، قهقهه

زدم. دستم رو روی چشمهام گذاشتم و سعی کردم خودم رو کنترل 
 کنم. پوشک عوضکردن. اونم هرکسی نه،

م رو پایین بیارم. مژگان. خندهم شدیدتر شد؛ اما سعی کردم صدا
 :زمزمه کردم

 .آخ مژگان، آخ مژگان! حقته -
 .سری از خنده زیادی تکون دادم. کامالً و بینقص، حقش بود

 .تا تو باشی وقتی پوشک عوض میکنم، حاِلت به هم نخوره -
یهکم دیگه خندیدم و تمومش کردم. نمیخواستم صدای فرزاد در 

 به خواب بیاد. موهام رو نوازش کردم و خودم رو،
 .مهمون کردم

*** 
فکر کردین وقتی اون بشینه برای خودش هر غلطی بکنه، من  -

 ساکت میمونم؟ شماها چی پیش خودتون فکر
 کردین؟

صدای دادوبیداد اونقدری بلند بود که از خواب پریدم. با چشمهای 
 نیمهباز و موهای ژولیده، به پذیرایی رفتم. مامان

ماواشاره، خودش رو کُشت تا بفهمم تا چشمش به من افتاد، با ای
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 باید برگردم اتاقم. از اونجایی که هنوز گیج بودم،
 :سرم رو کج کردم و بیتوجه به بقیه صحنه و موقعیت، گفتم

 .سالم -
مضحکترین چیزی بود که میتونستم در اون لحظه به زبون بیارم. 

 بابا و فرزاد، نظرشون به من جلب شد. وای
قرمز بود و التهاب ازشون فوران میزد. فرزاد، خدای من! صورتهاشون 

 به من اشاره کرد و درحالیکه صداش رو
 :بلندتر کرده بود، گفت
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بیا. خودت داشته باش این دخترخانوِمت رو. همهش خواب،  -

 همهش خوراک. کاری هم میکنه تو این خونه؟ فقط
 .گند باال میاره

چشمهام گرد و نفسهام تند شد. من رو داشت میگفت. به چی؟ به 
 یه گـ ـناه نکردهای که هنوزم چیزی ازش

 .نمیدونم
 .خفه شو فرزاد، خفه شو -

 :توی چشمهاش زل زد. گستاخانه گفت برگشت بهطرف بابا و
من؟ من خفه شم؟ دیگه چی؟ چرا نمیخوای گورم رو از این خونه  -

 و خانوادهش گم کنم و برم؟
 :بابا غرید

مگه تو، تو این خونه چیکار میکنی؟ فقط ولگردی. حداقل مژده  -
 جلو چشمای من و مامانته. تو چی؟ معلوم
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 .دیمیگر۰۲ نیست با کدوم گورخری تا ساعت
 .فرزاد، پوزخند بدی زد که من رو اذیت کرد، چه برسه به مامان و بابا

آره خب. نمردیم و نظارت فریبرز خان و زنش رو دیدیم. یه دختر  -
 .در حد یه تفاله چایی تحویل جامعه دادن

افتادم. مقاومتم در هم شکست و شکستم. اینجا چه خبر بود؟ بابا 
 کرد که از هم طاق تحملش تموم شد و کاری رو

اول باید میکرد. صدای سیلی، توی خونه اِکو انداخت. بیصدا، اشک 
 ریختم و به صحنه روبهروم نگاه کردم،

صحنهای که برام دلخراش بود. بابا، انگشت اشارهش رو بهطرف 
 :صورت فرزاد گرفت و تهدیدوارانه داد زد

 قبا توآره راست میگی. نظارت من و زنم انقد داغونه که توئه یه ال -
 روم وایمیسی و چرتوپرت بلغور میکنی. این

رو زدم تا کوچیکتر و بزرگتر یادت بمونه. این بار رو ندید میگیرم و 
 این دفعه آخرته که همچین غلطی کردی

 فرزاد. شیرفهم؟
فرزاد حرفی نمیزد. تو خیاالت خودش سیر میکرد و دستش روی 

 .صورتش بود
 نشنیدم؟ -

ن لرزیدم. چه برسه به فرزاد. بابا بدون اینکه از داد ناگهانی بابا، م
 جوابی از سمت فرزاد بشنوه، پذیرایی رو به مقصد

اتاق، ترک کرد. فرزاد هم کمکم فهمید چیشده و چه اتفاق افتاده. 
 .اومد طرفم و با این کارش، جیغ مامان بلند شد

 :یقهم رو توی دستهاش گرفت و با دندونقروچه کردن، گفت
تی ملخک، بار دیگر تو ُمشتی ملخک. آخر این ماجرا، این بار جس -

 .تویی که از این خونه میری. نه من
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و سریع، یقهم رو ول کرد. از خونه هم به همون سرعت و شدت، 
 بیرون رفت. مامان گریهکنان، اومد پیشم. دستش

رو به صورتم میکشید و قربون صدقهم میرفت. من اما، گیج بودم و 
 گریه میکردم و گیجتر شدم. بیمهابا
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نمیتونستم هضم کنم. این بود دلتنگی؟ دلتنگیای که به یه روز 
 نرسید، تلخ و زهرمار شد؟ خیلی آروم و زمزمهوار

 :پرسیدم
 چی شده بود؟ -

مامان، اشکهای خودش و من رو پاک کرد. با صدای لرزونی جواب 
 :داد
نمیدونم، من خودمم توی آشپزخونه بودم. یهو دیدم فرزاد و بابات  -

 .بحثشون شده
 .یهکم به خودم اومدم. توی چشمهاش نگاه کردم

 .و موضوع بحث هم من بودم -
رو  پوزخندی به احوال خودم زدم. مامان، کوتاه نیومد و موهام

 .نوازش کرد
 این حرف رو نزن. تو از کجا مطمئنی؟ -

نمیخواستم این حرفها ادامه داشته باشه. بهصورت ضایع و 
 :شرمآوری گفتم

 .چند وقته انقد خوب شدی؟ داروهات اثر کردهها -
 .از ناشیانه عملکردنم، لبخندی زد. جلوم نشست
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ت ویزیت نوبخیلی بهتر شدم. تقریبًا دیگه آسم ندارم. فردا واسه  -
 .دارم

و من هم امیدوارم این مشکل برای همیشه حلشده باشه. با اون  -
 جیغی که زدی، فکر میکردم باید بریم

 .بیمارستان
پیش خودم همچین فکری نکرده بودم؛ اما مامان، سری تکون داد. 

 سرم رو آهسته، روی پاهاش گذاشتم. موهام رو
ـذت میبردم. نوازش میکرد و عالوه بر خودش، من هم لـ*

 :بـ*ـوسـهای به موهام زد و آروم گفت
مراقب خودت باش مژده. فرزاد چند وقته قاطی کرده. بهش کاری  -

 .نداشته باش
 .اون اگه کاری نداشته باشه، منم کاری ندارم -
 .باشه، در کل، جلوش باهر نشو -

 :زمزمه کردم
 .مثل همیشه، حبس در اتاق -

م نگاه میکرد. رفتم آشپزخونه و یه آروم بلند شدم. مامان فقط به
 لیوان آب خوردم. به اُِپن تکیه دادم. مطمئنم

فرزاد یه چیزیش هست وگرنه در این حد خودش رو به آب و آتیش 
 نمیزد. اونم برای کی؟ من! از حرص، یه لبخند

ژکوند زدم. یه دفعه ای، صدای کوبیدهشدن در اومد. چون آمادگی 
 نداشتم، پریدم. دستم رو قفسه سـ*ـینهم گذاشتم

 :و پوفی کردم. زمزمه کردم
 .اینجا هم شده دیوونه خونه -
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که تا قبل از اینکه بیام خونه، اوضاع چطور بود. به و به این فکر کردم 
 احتمال زیاد، همگی در صلح و صفا، بهصرف

وعدههای غذایی دورهم و دور یه میز جمع میشدن و بعدازبهرها 
 هم تلویزیون نگاه میکردن! اما االن؟ فرزاد اول

زد بیرون و االن هم به احتمال زیاد، بابا. دستم رو روی پیشونیم 
 همونطور که از آشپزخونه خارج میشدم گذاشتم.

 :و به اتاقم میرفتم، برای خودم، توی دلم گفتم
هیچوقت قابل پیشبینی نبودی فرزاد. آدم نمیدونه در هرلحظهای  -

 .میخوای چیکار کنی
*** 

 جانم؟ -
 .بیا یهلحظه -

 :از همونجا، بلند در حدی که صدام به پذیرایی نرسه، گفتم
دستم بنده واسه کمند. کوروش رو خودت  مژگان، خودت میدونی -

 .انجام بده
بهصورت تپل و سفید کمند نگاه کردم. لپهاش رو بـ.وسـیدم و 

 .شلوارش رو بهآرومی پاش کردم
قربونت بره خاله. ببین چه مامان بیعرضهای داری عزیزم. پوشک  -

 .عوضکردن هم بلد نیست
رفت. بر اساس مدل مخصوص خودش، خندید که دلم براش ضعف 

 دستم رو توی چالهای گونهاش فروکردم که
خوشش اومد و بیشتر خندید و درنتیجه، چالهاش بیشتر داخل 

 .رفتن
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 .اِی که خاله بمیره برات. ناز کن که نازت رو هم میخرم -
و دماغم رو به دماغ کوچولوش زدم. دستهاش رو بهزور، باال آورد و 

 دماغم رو لمس کرد. میدونستم اگه دوباره
واد بخنده و یا حتی کوچیکترین لبخندی بزنه، از خوشی زیاد، این بخ

 .کوچولوی دوستداشتنی رو میبلعم
بهبه خاله خانوم! خوب با یکی حال میکنی و یکی دیگه رو تحویل  -

 .نمیگیری
به عقب برگشتم و به مژگان نگاه کردم. کوروش بـ.غـ.لش بود و از 

 مهمونجا، دستهاش رو بهطرفم دراز کرد. من
 :متقابالً همین کار رو انجام دادم و چهره بامزهای به خودم گرفتم

 .بیا بـ.غـ.لم کوروِش خاله -
مژگان ازخداخواسته، کوروش رو به من داد و من هم برای تالفی، 

 .پوشک کثیف کمند رو بهش دادم
 .حاال که سرپایی، بیا این پوشک هم بنداز سطل آشغال -
 .ای بمیری مژده. میدونی َبَدم میاد -

 :همونطور که بهش پشت میکردم، جواب دادم
برو خواهرم. باید تحملکنی. این رو هم بدون که به بچههات  -

 مدیونی. اگه زیادی عاشقشون نبودم، از مامان
 .نگهداری از بچه رو یاد نمیگرفتم تا تو انقد راحت باشی
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و ریز خندیدم. وقتی رفت، کمند و کوروش رو روی پاهام گذاشتم و 
 .بـ*ـوسـهای روی سر هردوتاشون زدم
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شما جفتتون تاج سر منین، عشقای منین، هردوتاتون رو دوست  -
 .دارم عزیزام

ون باشن، سرشچون هنوز نمیتونستن روی خودشون کنترلی داشته 
 .بهصورت ناخودآگاه، به من تکیه دادهشده بود

میدونستم اآلن باید بخوابن؛ ولی من میخواستم قربون صدقهشون 
 برم و اونها هم بخندن. اونا بخندن و

چالهاشون دلبری کنن. حدود ده دقیقه، هیچ کاری نکردم و بچهها 
 :هم کاری نکردن. مالیم گفتم

 شما مقاومت کنه؟آخه کی میتونه در برابر  -
هیچ واکنشی نشون ندادن. خودم رو کمی خم کردم. خدای من! 

 دلم میخواست همونطور که توی بـ.غـ.لم هستن،
فشارشون بدم و اون ها رو با خودم یکی کنم. دوباره به سرشون 

 :بـ*ـوسـه زدم و آروم گفتم
 .مثل فرشتهها خوابیدین، فرشتههای من -
 مژده؟ -

 :آروم گفتم آروم برگشتم و لحن
 .هیس -

 .مژگان هم آروم شد و آروم اومد طرفم
 .مژگان، خوابیدن. جاشون رو بیار -

سری تکون داد و از اون طرف اتاق، جای بچهها رو آورد. با کمکش، 
 آروم درازشون کردیم و بعد، پتو روشون

 .کشیدیم. رفتیم بیرون و مژگان با لجبازی غرید
 .با این هوای گرم باید پتو بندازیم روشون؟ واقعًا؟ اَه -

 :ریز خندیدم. بهطرفم برگشت و با حرص گفت
 .تو چته؟ برای من خوشخنده شده -
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 .خندهم بیشتر شد؛ اما با دیدن قیافهش، سکوت کردم
مژگان جان، بچهن، آدمبزرگ و بالغی مثل من و تو نیستن که  -

 یچارهت میکنن،گرمشون بشه. اگه سرما بخورن ب
 .بیچاره

 .این دفعه، نفسی از سر آسودگی کشید
پس، هیچی! اینا که همیناالنم من و زندگیم رو به خاکوخون  -

 .کشیدن. وای به این موقعی که سرما هم بخورن
نتونستم خودم رو نگهدارم و خندیدم. خودش هم رفتارهای ضدش 

 .رو فهمید و خندید. به خودش اشاره کرد
 .رو، نمونهی بارز از یه مادر دوقلودار. دیوونه هم شدمببین من  -

64 
 
 
 

بـ.غـ.لش کردم و بـ*ـوسـهای مهمون گونههای اون مادر زدم. 
 میدونستم واقعًا داره تالش میکنه و کارش چندین

 .برابره
 .ودی عزیزمتو دیوونه ب -

 .متقابال،ً بـ.غـ.لم کرد و من رو بـ.وسـ.ید
 .دیوونه خواهری مثل تو -

 .ازش فاصله گرفتم و چشمکی حوالهش کردم
 نه دیگه! این رو اشتباه اومدی. میالد چی شد پس؟ -

 :خواست نزدیکم بشه که آروم گفتم
 وای وای وای! نمیخوای که آبروت جلوی خواهرشوهرت بره؟ -

 :با تحکم گفت اخمی کرد و
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 .همینم مونده اون عقدهای واسهم دست بگیره -
و خودش جلوتر از من، وارد پذیرایی شد. مژگان به من اشاره کرد که 

 برم کنارش. چون زیادی توی جمعشون
 :غریبی میکردم، رفتم و کنارش جا گرفتم. توی گوشش آروم گفتم

 حاال چه اجباری بود که من بیام؟ -
 :حرصی، توی چشمهام خیره شد و آروم جواب داد

برای اینکه توی اون خونه پوسیدی االن مگه بد جایی اومدی؟  -
 .خونه پدرشوهرمه

 .پدرشوهر توئه، نه من -
 .چشمکی حوالم کرد

 .جوابت رو بعداً میگیری -
یهکم هنگ کردم؛ ولی بیخیالش شدم. مژگان تا وقتی نمیخواست 

 من هم نمیتونستم چیزی رو بگه، نمیگفت و
 .کاری جز انتظار داشته باشم

جمع یهخرده شلوغ بود و من هم حوصله نداشتم. بیشتر ترجیح 
 میدادم برم بغـ*ـل کمند و کوروش بشینم و تا

وقتی بیدار میشن، بهشون نگاه کنم. خواستم دهن بازکنم که مژگان، 
 :ِزِبلتر از من گفت

 .اصالً از کنارم ُجم نمیخوری -
َغبی بادکرده، با تعجب بهش نگاه کردم. خداروشکر یکی از با َغب

 .مزایای تو جمعبودن با خانواده میالد، همین بود
دهن مژگان بیختابیخ دوخته میشد و نمیتونست حرفی بزنه. خیلی 

 :ریز گفتم
 .میرم و تو هم نمیتونی حرفی بزنی -
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و در مقابل قیافه سکتهای مژگان، بلند شدم. با بلندشدنم، نظرها به 
 من جمع شد. پدرشوهر مژگان که پیرمرد نسبتاً 

 :مهربونی بود، پرسید
 کجا دخترم؟ بد میگذره بهت؟ -

لبخند مسخرهای زدم که معنیاش رو فقط همون مژگان سکتهای 
 :گی جواب دادمدرک میکرد. با همون مسخر

 .نه حاجآقا، یهکم میخوام برم بیرون قدم بزنم -
در ازای جواب، سری به معنای تفهیم تکون داد. خوب بود که میالد 

 کنار مژگان بود وگرنه خدا میدونست کی
میخواد مژگان رو نگه داره و من چطوری قرار بود از دستش نجات 

 پیدا کنم. وارد حیاط شدم و نفس عمیقی
کشیدم. با اون جمع حسابی غریب بودم و واقعًا دلم نمیخواست 

 .بیشتر از اون اونجا بمونم
 .تازه ِنشسته بودین -

بهطرفش برگشتم. اونم داشت به من نگاه میکرد. کمکم اخم کردم و 
 .روم رو ازش گرفتم

 .خواهرهای دمدمیمزاجی هستین -
ژگان، به من هم به طور عجیبی، ازش خوشم نمیاومد؛ انگار که تنفر م

 .انتقال داده شده بود
 همیشه انقدر کمحرف هستین؟ -

 :خیلی صادقانه و رُک به زبون آوردم
 بله. مشکلی هست؟ -
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فهمید بهم برخورده و حرفاش عصبیم کردن؛ اما یه درصد هم به این 
 فکر نکرد شاید حضورش من رو اذیت

 :میکنه. کمی دستپاچه گفت
 .چه مشکلی آخه؟ شرمندهم -
ری تکون دادم. از همونهایی که پدرش برای من تکون داد. توی س

 دلم، حسابی به مژگان صفا دادم. این هم جا
بود که من رو آورده بود؟ ترجیح میدادم کنار مژگان بشینم و بیحرف، 

 به بقیه زل بزنم تا اینکه با این موجود به
 .اصطالح انسان، یه جا باشم

 .من میرم داخل -
دم. در اصل، حوصلهای برای صبر براش نداشتم. منتظر جوابش نش

 مژگان چشمبهراه من بود! تا من رو دید، لبخندی
به بزرگی یه وال دریایی زد و زمانی که اون وال دریایی ُخشکید، 

 فهمیدم بازهم دنبالم کرده. پوفی کردم و بدون
 .معطلی، کنار مژگان جا گرفتم

 چی گفت؟ -
رفت و مشغول حرفزدن با بقیه بهش نگاه کردم. کنار پدرش جا گ

 .شد. بهطرف مژگان برگشتم
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 چی؟ چی میخواستی بشه؟ -

 :مژگان چشم ریز کرد و پرسید
 بدوبیراه در موردم نگفت؟ -
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واال نه تو، نه اون عفریته میذارین به حال خودم باشم. چتونه  -
 شما؟

 چه آمپرت زده باال مژده. پس گفته بهت، آره؟ -
 :مژگان مشکوک بود و مشکوکتر شد. بیمهابا به زبون آوردم

 .یه چیزیت هست تو یکی -
و بدترین چیزی بود که گفتم. با اون حرفم، تمام راههایی که 

 .ان حرف بکشم رو سد کردممیتونستم از مژگ
 :همونطور که انتظار میرفت، جواب داد

 .نه -
انقد از اون بیچاره بد جلوم گفتی که ناخودآگاه ازش تنفر پیدا  -

 کردم. کالً تو تخصص بسزایی تو تغییر افکار
 .عمومی داری

اون بیچارهست؟ اون؟ ندیدیش تو. یه چیزیه که لنگه نداره.  -
 .نصفش زیر خاکه المصب

 .شونه ای باال انداختم
 .مگه اینکه خودت بتونی نظرم رو دربارهش تغییر بدی -

میالد یهکم حواسش به مژگان جمع شد و فقط حرف آخرش رو 
 :شنید و با ابهام، پرسید

 نظرت در مورد چی؟ -
 :مژگان هول کرده، چرتوپرت گفت

 ها؟ هیچی. میوه میخوری؟ -
چهارتا شد! آخه میوهای میالد چشمهاش از هولکردن ضایع مژگان، 
 در کار نبود، فقط شیرینی روی میز گذاشته

 .بودن
 .اِم! من میرم بچهها رو چک کنم -
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این دفعه مژگان واقعًا پاش گیر میالد بود که چطوری بتونه 
 .بپیچوندش. آخه در مورد کم کسی هم بد نمیگفت

آخه بدگویی از خواهرشوهر در مالءعام؟ کنار شوهر؟ خودش یه نوع 
 خودکشی به حساب میاد. البته میالد هم زیادی

 .در اینجور روابط شوت بود. شوت که چه عرض کنم؟ خیلی شوت
 :در گوش مژگان، طوری که میالد نشنوه، زمزمه کردم

 .من میرم پیش بچهها -
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فقط سری تکون داد و من هم رفتم. کنار کوروش و کمند نشستم و 
 به صورتهاشون نگاه کردم. براشون متأسف

بودم. متأسف بودم که توی این جامعه قراره زندگی کنن. جامعهای 
 .که خواسته و ناخواسته ازش حرف میشنوی

حرفهایی که اونقدری دگرگوِنت میکنن تا دیگه فرد قبل نباشی! شاید 
 لم پرشده از ناراحتی، شاید! لرزشمن د

گوشیم رو حس کردم. از توی جیبم درآوردمش و به صفحهش نگاه 
 کردم. ناراحت نبودم که زنگ زده، فقط ناراحت

بودم که این تنهایی رو، اگرچه کم بود از من گرفت. تماس رو جواب 
 :دادم

 .سالم -
 .سالم. خوبی عمو؟ دیگه خبری از ما نمیگیری -

شت. چند وقتی بود که بیوفا شده بودم. شاید داشتم عمو حق دا
 !جواب بیوفایی بقیه رو میدادم
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 .ببخشید عمو. چند وقته که درگیرم -
 .انگار خودش متوجه شد که چه چیزی گفته

 میدونم. خب، خوش میگذره با کمند و کوروش؟ -
 شما چطوری فهمیدین؟ -

 :بی تفاوت گفت
 .اهات حرف بزنم که نبودیاومده بودم خونهتون. میخواستم ب -
بازم شرمندهم. مژگان بهزور من رو آورد. البته هرسال باید چند  -

 .باری من رو بیاره وگرنه دلش آروم نمیگیره
 .تکخندهای کرد که شنیدم. دروغ چرا؟ منم لبخندی زدم

 .عیبی نداره. بشین باهاش در مورد خواهرشوهرش غیبتکن -
 وا! عمو؟ -

د. ترسیدم از اینکه بیدار بشه. کمی ازشون کوروش کمی تکون خور
 .فاصله گرفتم

 .چیه خب؟ حقیقت محض در مورد خانمها همینه دیگه -
 .اصالً هم اینطور نیست -
 .واال من که فقط همین یه مورد رو از دورهمی خانمها دیدم -
 .باشه، اصالً هرچی شما بگین -

زنه، سعی کردم گلوش رو صاف کرد و منم روی حرفهایی که قرار بود ب
 .دقیقتر بشم

 .از مسیر اصلی منحرف شدیم. کاِرت داشتم -
 .بله -
 قرار بود بیای اینجا، خونهمون. یادت رفت؟ -
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 .بهطور غیرارادی، ِهین کوتاهی کشیدم و کمی شرمنده شدم

 .ببخشید به خدا. اصالً یادم نبود -
 .عیبی نداره. مهم االنه که دوباره بهت گفتم و برات یادآوری شد -
 .چشم. یه روزی هماهنگ میکنم و میام -
 نظرت درمورد فردا چیه؟ -
 فردا؟ -
 آره، فردا. مشکلش چیه؟ -
 .هیچی. انتظار حداقل یکی دو هفته فاصله رو داشتم -

 .شد خوشش نیومد و طلبکار
 .یعنی چی؟ من االن یه ماهه که منتظرم -
 .ببخشید، واقعًا ببخشید -
 .مژده، بعضیاوقات یه حرفایی میزنی دختر -
 .چشم. فردا میام -
 .خوبه -
 .فقط باید به بابام بگم -
 .نگران فریبرز نباش. رفته بودم خونهتون، بهش گفتم -
 مشکلی که نداشت؟ -
 !مژده -

سرشار از اخطار رو از حرفش دریافت کردم.  این دفعه، واقعًا لحنی
 نمیدونستم چرا دارم الکی و بیمورد، روی

اعصاب خودم و عمو، راه میرم. سکوت کرده بودم و چیزی نمیگفتم. 
 :عمو سکوت رو شکوند و مالیم گفت

میدونم این چند وقت چی بهت گذشته. فریبرز یهکم باهام حرف  -
 .زده



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 116 صفحه  

 

 چیا گفته؟ -
باش مژده. همونکه میدونم فرزاد هنوزم اذیتت نگران چیزی ن -

 .میکنه، برای من کافیه که بهت حق بدم
کمی وجودم سوخت، سوخت و آتیش گرفت، آتیش گرفت و 

 خاکستر شد. عمو میدونست و دلداری نمیداد؟
میدونست و کاری نکرد؟ من این عمو رو نمیشناسم. کمی سرد 

 :گفتم
 ؟حاال چه اصراری دارین که من بیام -
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این سؤالی بود که باید همون اول میپرسیدم. اما انگار که تازه به 
 ذهنم رسیده بود. چرا عمو باید به من یادآوری

کنه که برم خونهش؟ اصالً اون که تا االن برام کاری نکرده! کسی که 
 همیشه ادعا داره که من رو مثل دختر

 .خودش میدونه
 چیزی شده مژده؟ -

متوجه لحن بد و وحشتناکم شده بود. برام مهم نبود. کمی 
 خودخواهانه داشتم رفتار میکردم. خودم هم متوجه بودم؛

ا تالفی کنم. نمیدونم چرا، مدام حس ولی میخواستم بیشتر از اینه
 میکردم به من پشت کرده! عجیب بود ولی

 :من اینطور حس میکردم. درهرصورت، سردتر از قبل گفتم
 نه، چرا باید چیزی بشه؟ -

 :مشکوک گفت
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 .پس من فردا میبینمت -
 .چشم -
 .خداحافظ -
 .خداحافظ -

. نداشتم و تماس قطع شد. اعصابم بههمریخته بود و اصالً حوصله
 .یه بالش برداشتم و کنار کمند دراز کشیدم

دست کوروش که باال اومد، نیمخیز شدم و بهش نگاه کردم. عزیزکم! 
 خواب بود. یهکم دیگه هم تکون خورد که

 .فهمیدم بهتره نخوابم. ممکن بود بیدار بشه
 مژده؟ -

 .به مژگان نگاه کردم که داشت طرف وسایلش میرفت
 بله؟ -
 داریم میریم. میای؟ما االن  -

ازخداخواسته همچین چیزی بودم. بدون اینکه جوابی بدم، بلند 
 شدم و وسایلم رو سروسامون دادم. به بچهها که

خواب بودن نگاه کردم. دلم نمیاومد بیدارشون کنم. انگار نظر مژگان 
 هم همین بود. چون لباسهاشون رو چپوند

 .توی ساکشون. چند تقه به در خورد
 این؟ آماده -
 .آره، آره. بیا کوروش رو ببر -

در هم باز شد و میالد بدون گفتار خاصی، کاری که ازش خواسته 
 شده بود رو انجام داد. خودش هم کمند رو

 .بغـ*ـل کرد و منم درنهایت، وسایل بچهها رو حمل کردم
70 
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*** 
 آمادهای؟ -
 .آره مادر من -

 .همونطور که کیف به دست بهطرفم میاومد، غر زد
 من نمیدونم تو به کی رفتی. االن زوده بچه. چرا گوش نمیدی؟ -

 .کیف رو ازش گرفتم و بـ*ـوسـهای روی گونهش کاشتم
 .عزیز من، ازم خیلی دلخوره. حس میکنم همیناالنش هم دیرکردم -

 .رد و به من خیره شدپوفی ک
 نه تو رو خدا، میخواستی ناهار هم مهمون اونا باشی؟ -

 .بیخیال، شونهای باال انداختم
 .شاید، ناسالمتی ازم ناراحته -

 .سری از تأسف تکون داد و چند اسکناس بهم داد
 این برای چیه باز؟ -
 .برای دربست -
 !مامان -

ر به من پول بده لب گزید. میدونستم خودش هم از اینکه اینطو
 .ناراحته. بهعنوان خداحافظی، بـ.غـ.لش کردم

 .سوار میشمBRT( ) میدونی که فقط واحد و بی.آر.تی -
اون هم متقابال،ً بـ.غـ.لم کرد. دلم نمیخواست بعد اون مزاحمتهای 

 تاکسی مانند، دوباره سوار بشم! حس ناامنی
 .بهم دست میداد و یهجورایی، دیوونه میشدم

 .ممیدون -
 .خداحافظ -



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 119 صفحه  

 

از همدیگه جدا شدیم و وقتی ازش جواب گرفتم، از خونه و 
 ساختمون خارج شدم. یهکم تا نزدیکترین ایستگاه راه

بود؛ اما من برای چندمین بار، نیازمند تنهایی بودم! الزم بود به 
 .هیچکس و به هیچی فکر نکنم و راحت باشم

 .کیفم َبِرش داشتم گوشیم صدایی داد و توجهم رو جلب کرد. از توی
 .برای برگشت بهم زنگ بزن -

 .تایپ کردم
 .چشم -
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میدونستم وقت نمیکنه پیامم رو نگاه کنه؛ ولی بازم هرچی که بود، 
 فرستادم. اصالً بابا، به فردی که کالً وقت

نداره، توی جهان یه شخصیت معروفه. واحد اومده بود و مسافرها 
 داشتن سوار میشدن. من هم برای اینکه از

دستش ندم، مجبور شدم بدوئم. آخرش هم نفسنفسزنان، یه جایی 
 پیدا کردم و نشستم. باید تا ایستگاه مترو هم

میرفتم و از اونجا یهکم پیادهروی داشتم. حدود نیم ساعت برای 
 ن به ایستگاه مترو و نیم ساعت هم برایرسید

خالصشدن از مترو و َجو شلوغ و پرتحرِکش تلف کردم. در آخر هم، 
 با قدمهای خسته و آهسته که ناشی از

ایستادن و خط عوضکردن داشتم، خودم رو به ساختمون موردنظرم 
 رسوندم. هوا گرم بود و این، ناشی از فصلی بود

به در فلزی تکیه دادم و نفسی تازه  که َدِرش قرار داشتیم. یهکم
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 کردم. بعد، آیفون رو زدم و منتظر شدم. بیهیچ
حرفی، در فلزی باز شد و من هم بدون استفاده از آسانسور، خودم رو 

 به خونه رسوندم. درباز بود. زنگ خونه رو زدم
تا بدونن رسیدم. خاله زودتر از بقیه، به استقبالم اومد. سریع، هم رو 

 .ردیمبغـ*ـل ک
 سالم عزیزم. خوبی؟ -
 سالم. خوبم، مرسی. شما خوبین؟ -
 .بیا تو -
 .چشم -

 .کفشهام رو در آوردم و با خاله وارد شدیم
عمو روی یکی از کاناپهها نشسته بود. من رو که دید، بلند شد و با 

 :خوشرویی فناناپذیری بهم گفت
 سالم بر مژدهخانم گِلگالب! خوبی عمو؟ -

جالت کشیدم. چه چیزهایی که دربارهی عمو فکر یهکم از خودم خ
 .نکرده بودم

 سالم. خوبم. خوبین؟ -
با هم نشستیم و خاله هم کنارمون نشست. کمکم داشتم با این 

 .زوج مهربون و غیرقابل وصف جوش میخوردم
خاله یهکم بعد برای آوردن چایی بلند شد که پیشقدم شدم. انگار 

 کنم که خودم برم، واقعًا منتظر این بود که تعارف
 .چون دو دستش رو به زانوهاش زد و خیلی راحت تکیه داد

 !دستت درد نکنه. پاهام دیگه یاریم نمیکنن -
و من لبخندی زدم. این پیری و کهنسالی چهکارهایی که با آدم 

 نمیکرد. حداقلش این بود که خاله و عمو قدر
خودشون رو بیشتر از هرلحظه میدونستن و از هر ثانیهشون 
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 لـ*ـذت میبردند. نگاهم که به کتری و قوری قدیمی
آشپزخونه افتاد، لبخندم پررنگتر شد. خاله هنوز هم اینا رو داشت. 

 عاشقشون بود؛ چون تنها جهاز و یادگاریهایی
در  بودن که از مادرش داشت. میگن وقتی عاشقانه دل به کار بدی،

 ازاش هم جواب و ُمزد میگیری. خاله واقعاً 
عاشقانه آب جوش میکنه، چای دم میکنه و برات میاره. کسی هست 

 که بتونه از چاییهای خاله چشم بگیره؟
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کتری، روی خودم بریزه یا  مراقب خودم بودم تا مبادا قوری از روی
 جایی بیفته. یهکم سختی داشت اینجور چایی

ریختن؛ ولی ارزشش رو داشت. سه لیوان ریختم و با آگاهی از اینکه 
 عمو همیشه با استکان چایی میخوره، یه

استکان هم کنار لیوانها گذاشتم. خواستم سینی رو بلند کنم که زنگ 
 که کسیزده شد. ذوق کردم. ذوق کردم از این

 :اومده باشه که خیلیوقته ندیدمش. خاله از پذیرایی بلند گفت
 .مژدهجان، یه چایی دیگه هم بریز -

 :منم بلند گفتم
 !به روی چشمم -

 .یه لیوان دیگه هم ریختم که خاله وارد آشپزخونه شد
 .زحمت نکش دیگه دختر! مهمونی مثالً! خودم میبرم -

 اخم ساختگیای کردم
 .یفهستچه زحمتی؟ وب -
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لبخندی زد از صداقتی که شاید شنیده بودش. گفته بودم؟ گفته 
 بودم چقدر عاشق این زوج و خانوادهشون بودم؟

 عاشق ساده بودنشون؟ عاشق راحتبودنشون؟ عاشق همهچیشون؟
مژدهجان! اون قندونی که توش ُنقل هست رو بردار و بذارش  -

 .توی سینی
 .چشم -

ط چایی با نقل بهم میچسبه و چقدر میدونست وقتی اینجا میام، فق
 خوب بود که همیشه برام همهچی داشت و

داره. هموطور که باهم از آشپزخونه بیرون میرفتیم تا وارد پذیرایی 
 :بشیم، آروم بهش گفتم

 !نگفتی که برگشته -
 .خاله تعجب کرد

 کی؟ -
 .سالم -

کرد رو ببینم؛ اما حس « سالم»سرم رو باال گرفتم تا مخاطبی که بهم 
 کردم خشک شدم. خشک شدم از دیدن

فردی که روبهروی من قرار داشت و بهخاطر وارد شدنم، از جاش بلند 
 شده بود. از شدت تعجب پلک نمیزدم و

حرکت نمیکردم. از شدت شوکی که بهم وارد شده بود، نفس 
 ناگهانی بودن این موضوع و یانمیکشیدم. از شدت 

اتفاق افتادنش، دیدم خاله باعجله سینی رو روی میز عسلی گذاشت 
 .و دستم رو گرفت و من رو روی کاناپه نشوند

 :عمو مضطرب پرسید
 خوبی مژدهجان؟ -

73 
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ری تکون دادم چند نفس عمیق کشیدم تا دوباره چشم بستم و س
 خودم رو پیدا کنم. خودی که خودش رو بهخاطر

این مرد باخته بود. باید میفهمیدم چطور پاش به اینجا باز شده. 
 خودش هم خیلی راحت به نظر نمیرسید. با کلی

چشم چرخوندن بین من، خاله و عمو، نشست. اخم کرده بودم و به 
 زل زده بودم. خاله که وضعنقطهی نامعلومی 

 :موجود رو دید، بلند شد و گفت
 .من میرم میوه بیارم -

ایندفعه به گوشش نرسید که من بهش تعارف کنم و خودم بلند 
 بشم. خودم بلند بشم و برم و اون رو برای چند

لحظهای مهمون استراحت کنم. نمیدونستم عمو و پژمان حرفینزدن 
 ی که بود،یا من چیزی نشنیدم؛ اما هرچ

چیزی به گوش من نرسید تا وقتی که خاله من رو مخاطب قرار داد. 
 اصالً خاله کی برگشت؟

 مژدهجان! چاییت سرد شد، عوضش کنم؟ -
به صورتش نگاه کردم. میدونستم خسته شده و به روی خودش 

 :نمیاره. آروم گفتم
 .میخورم -

نشده بود؛ و بعد یه ُنقل برداشتم و تو دهنم انداختم. چایی سرد 
 ولی گرم نبود. مالیم بود. جوری میخوردم که اون

ُنقل خوشمزه و شیرین، توی اون موقعیت تلخ و دلهرهآور بهم 
 .بچسبه
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 :خاله یهکم جابهجا شد و گفت
 !با اجازه -

و رفت. کجاش رو نمیدونستم؛ ولی حداقل فهمیده بودم همهچیز از 
 پیش تعیین شده بود. همهچیز! حرفی نزدم. در

 :حقیقت حرفی نداشتم که بزنم. چاییم که تموم شد، عمو آروم گفت
 مژدهجان؟ -

نگاهش کردم. چهرهش خواهشمند بود یا من اینطور تفسیر کردم؟ 
 عمو معذب شد. بهخاطر من یا پژمان رو

نمیدونم، فقط میدونم معذب شد. چون مثل خاله یهکم جابهجا شد 
 .و آروم و شمرده شروع کرد

 .شون پژمان آرایی هستندمژدهجان! ای -
 .از قبل آشنا شدیم -

 .بهم دقیقتر نگاه کرد
 .میدونم -

دوست داشتم یکی هرچند بیربط، بیاد و مزهپرونی کنه. من 
 .هیچوقت اینجور موقعیتها رو دوست نداشتم

 چطور پاتون اینجا کشیده شد؟ -
 .طرف مقابلم پژمان بود؛ اما عمو جوابم رو داد
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اون روز وقتی داشتی از خونه میالد برمیگشتی، کیفت رو توی  -

 خیابون جا گذاشتی. من اون لحظه بهت زنگ زده
 .بودم؛ اما آقا پژمان جواب داد
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 .جوابی از جانب من نشنید. نفس عمیقی کشید
 .میخواستن باهات حرف بزننآقا پژمان سر موضوعی  -

 .بیادبانه توی حرفش پریدم
 !عمو -

میدونست دست رو چیزی گذاشته که مستقیم یا غیرمستقیم، 
 ماجرای تلخ دوماه پیش رو یادم میآورد. دوست

نداشتم مطرح بشه. اونم در حضور این غریبه تازهوارد. پژمان فهمید 
 .یه چیزی شده. هرکسی هم که بود، میفهمید

گلوش رو صاف کرد. میخواست مسئولیت سنگین حرف زدن رو از 
 .روی دوش عمو برداره و خودش شروع کنه

 .یهکم کمرش رو صاف کرد و تکیهش رو برداشت
مژدهخانم! میدونم ورود خوب و جالبی نداشتم؛ ولی بذارین  -

 .حرفهام رو بزنم و با خیال راحت برم
 .دندون تیز کردم برای جواب دادن

 میکنید ورودتون بیش از اندازه باشکوه بود؟حس ن -
 !بازم من معذرت میخوام -
نه نه! شما نمیتونی درک کنی من توی چه موقعیتی بودم و  -

 هستم. میدونی اگه یه نفر تو رو توی ساختمون،
جلو در خونهمون، با من میدید، چی میشد؟ واقعًا میتونی درک 

 کنی؟ میتونی بفهمی؟
این اصالً برای من خوب نبود. بههیچوجه! داشتم عصبی میشدم و 

 مخصوصًا االن. چی بدتر از شروع دوباره مرض
توی دوران درمانش؟ عمو میدونست؛ ولی بازم چیزی نگفت. شاید 

 میخواست این ماجرایی که شروعش کرده، به
روش طبیعی خودش جلو بره. نفسهای عمیق پیدرپی کشیدم. 
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 بود. شاید همونطور که دکترم بهم پیشنهاد کرده
 :مراعات من رو کرد که آروم جواب داد

 !من همهچی رو میدونم خانم گودرزی -
چشمهام درشت و نفسهام تند شد. از عصبانیت؟ از ضعف؟ از لو 

 .رفتن داستانم؟ به عمو نگاه کردم. شرمنده نبود
بههیچوجه! نمیخواستم به هیچچیز فکر کنم. باید از اونجا میرفتم. 

 ! بلند شدم که هر دوتایهر جوری که میشد
شدند. ترس! ترس بود که به هر سوی وجودم زبونه  اونها بلند

 میکشید و داشت با اعصاب ضعیف من بازی
میکرد. چطور باید به همه میفهموندم که بیاعتمادم؟ چطور؟ عمو 

 .دستش رو به عالمت آرامش، باال و پائین کرد
 .خودش هم آهسته بهم نزدیک شد

 .نفس عمیقمژده! آروم!  -
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و همین دوجمله رو مدام تکرار میکرد. وضع روحیم رو نمیدونست. 
 وضعی که در اون گیر کرده بودم. حس

دیوونگی داشتم. دلم میخواست دیوانهوار خودم رو به درودیوار 
 رو نابود کنم. منشأ این حس شایدبکوبم و همهچیز 

ترس یا شاید هم مقدار زیاد درموندگیم بود. چشمهام رو بستم. 
 آرامش میخواستم و به دستش آوردم. از اون دنیای

سیاه پشت پلکهام که هیچکس توش نبود. فقط خودم بودم و 
 خودم! زمان از دستم در رفت. وقتی پاهام حس
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خستگی هر چند کمی رو کردن، چشم باز کردم. یهکم اذیت شدم. 
 اینبار با اطمینان سر جای قبلیم نشستم. پا روی

پا انداختم. شاید بازم دیوونگی بود؛ اما این یکی رو بیشتر دوست 
 داشتم. یهجورایی جنگ با اعصاب بود. اینکه

ن الدیوونگی کنی و کسی نتونه چیزی به کسی بگه. چرا اصالً تا ا
 نفهمیده بودم؟ چرا عمو و پژمان باید راحت و به

قولی ریلکس باشن؛ اما من نه؟ مگه من چیم کم بود؟ با حرف 
 .پژمان رشته افکارم از دستم در رفت

 میتونم ادامه بدم؟ -
فقط بهش نگاه کردم. احساس اعتمادبهنفس زیر پوستم دویده بود 

 و از این حس خوشحال بودم. عمو و پژمان
 .دنشستن

 .نمیخوام تو حاشیه باشم -
 !منم عالقهای برای شنیدن حاشیه ندارم -

میخواستم با حرفهام، چه بیادبانه و چه باادبانه، حرصش بدم. 
 نمیدونم چرا؛ فقط میخواستم اطرافیانم رو اذیت

کنم و لـ*ـذت ببرم. دوست داشتم اذیت شدن اونها رو هم ببینم، 
 .ندوقتی اونها اذیت شدن من رو میبین

 !همهچیز زیر سر برادر بزرگتر شماست. فرزاد -
نابودی خودم رو حس کردم. نابودی تموم عقایدم. در هر صورت 

 خودم رو نگه داشتم و با تموم مقاومتی که برام
 .باقی مونده بود، توی چشمهاش زل زدم

 با چه مدرکی این حرف رو میزنی؟ -
برای چی؟ با صدای سرش رو پایین انداخت. از خجالت؟ از ناراحتی؟ 

 :تحلیلرفتهای جواب داد
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 .من اگه مدرک نداشتم، اینجا نبودم -
 .به عمو نگاه کردم که ساکت و بیحرکت به پژمان نگاه میکرد

 عمو؟ -
 .بیحرف بهم خیره شد. داشتم کفری میشدم

 عمو؟ -
 .درست میگه -
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ندید که تاییدش با من چه کرد. دیگه دست خودم نبود مقدار 
 تأسفی که تو دلم ریشه زد. ریزش تمام احساساتم رو

از درون قلبم حس میکردم. چشمهام رو محکم بستم و روی زمین 
 نشستم. با دستهام سرم رو گرفتم و زمزمه

 :کردم
 چرا؟ -

چشمهام رو باز کردم و بهش نگاه کردم. دیدم عمو رو که اومد کنارم 
 نشست. دوست داشت دلداریم بده، دوست

داشت مثل هر عمویی من رو در آغـ*ـوش بگیره و دلداریم بده؛ ولی 
 نمیتونست. عقایدش بر خواستهش برتری

داشت. پژمان هم وقتی دید من و عمو هر دو روی زمین نشستیم، 
 .وی زمین نشستبا فاصله ر

اشکان رو میدونم میشناسین. اون تا دوماه پیش دوست مشترک  -
 من و فرزاد بود. االن از موقعی که این جریان

 .رو فهمیدم، ازش خبری ندارم و ارتباطم رو باهاش قطع کردم
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عمو بلند شد و رفت؛ اما من نگاهم فقط به پژمان بود. پژمانی که 
 .میدونستانگار فراتر از دونستههای من 

اشکان از همون اولش هم آدم زیاد درستی نبود. دوستهاش هم  -
 دستکمی از خودش نداشتن. در هر صورت

انگار من بین دوستهاش متفاوت بودم. اونقدری متفاوت که وقتی 
 کنار هم بودیم، کسی باورش نمیشد حتی ما

 .همدیگه رو بشناسیم
 لحنش آشکار بود،و از سر تأسف سری تکون داد. با تأسفی که توی 

 :گفت
و کاش از همون موقعی که متوجه تفاوتهامون شدم، از دوستی  -

 .باهاش کنار میکشیدم
عمو با لیوانی که مرتبًا با قاشق َهِمش میزد، اومد. لیوان رو بهم داد 

 و منم تشکر آرومی کردم. دوباره سر جای
 :قبلیش نشست و پژمان هم ادامه داد

 .ز زبون اشکان اینها رو شنیدمبماند با چه شرایطی ا -
و سرخ شد. به عمو نگاه کردم که سرش تا یقهش رفته بود و رنگ 

 .صورتش بهتر از پژمان نبود
از همون موقع بود که افتادم دنبال یه نشونی از شما. دیدار اول رو  -

 که یادتون هست؟ همون روز اشکان رو به
. رزاد کجا زندگی میکنههزار دردسر دنبال کرده بودم تا بتونم بفهمم ف

 .صبر نکردم. تا رفت سراغ شما اومدم
 :یهکم بهم نگاه کرد و گفت

ولی شما نمیدونستین برای اینکه خونهتون رو پیدا کنم، مجبور  -
 .شدم زنگ خیلی از خونهها رو به صدا در بیارم

 به بدترین« خونه جناب گودرزی کجاست»بماند وقتی میپرسیدم 
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 .نوع نگاهم میکردند
 :ناباور گفتم

شما همون موقع همه رو از وجود خودتون مطلع کردین. وای!  -
 !خدای من

 .و برای اینکه بتونم خودم رو کنترل کنم، چند قلپ از آبقند خوردم
77 
 
 
 
واقعًا معذرت میخوام مژدهخانوم؛ ولی چارهای نداشتم. پیدا  -

 .کردن این خونه هم به کمک تماس تلفنی انجام شد
معلوم نبود اگه اون روز توی خیابون کیفتون رو جا نمیذاشتین، 

 .چقدر باید دنبال این خونه میگشتم
خجالت کشیدم. خجالت کشیدم اگه همه حرفهاش درست بوده 

 ندونسته حرفزدنهام خجالت باشند. بهخاطر
کشیدم. بیشتر روی چهره اش دقیق شدم. هنوز هم ردهایی از 

 ناخنهام روی صورتش معلوم بود و خودنمایی
میکرد. ایندفعه همه آبقند رو سر کشیدم. نمیدونستم باید چی بگم. 

 عمو که کالً سکوت کرده بود و این یعنی
. من نیازی به تمام گفتهشدهها درست و با دلیل و مدرک بوده

 مدرک نداشتم. همین که عمو تأیید میکرد، خودش
 .هزاران مدرک بود

 ...من -
 .نفس عمیقی کشیدم و جملهم رو کامل کردم

 .من واقعًا نمیدونم باید چی بگم -
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 .سری به معنای تأیید تکون داد
من شما رو مجبور به حرفزدن نمیکنم؛ اما بهخاطر واکنشهاتون  -

 ن ورود من همیشه بد ودرکتون میکنم؛ چو
 .وحشتناک بود

 .سرم رو به طرفین تکون دادم و حرفش رو رد کردم
همهی تقصیر گردن شما نیست. منم نباید در اون حد واکنش  -

 .نشون میدادم
 :عمو مهر سکوتی که به لبهاش زده بود، شکست و گفت

مژده! خودت رو اذیت نکن. آقا پژمان درک میکنن تو چطور  -
 .در همون دوران تجربه کردی چیزایی رو

 :زمزمه کردم
 !درسته -

تمایل زیادی به تنها بودن داشتم. اینکه تو خلسه وحشتناکی بری و 
 برای خودت توی دنیای سیاه چشمهای

 .بستهت غرق بشی. پژمان بلند شد
 .با اجازهتون من دیگه رفع زحمت کنم -

 .عمو هم بلند شد و بهش تعارف کرد
 .بمون برای شام -
 .نه ممنون! یه سری کار دارم که باید انجام بدم -
 .باشه. اصراری ندارم. هرجور خودت میخوای -
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و بعد هم بهطرف راهرو رفتن و بساط همیشگی خداحافظی. خاله 
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 هم گویا رفته بود برای یه استراحت حسابی. عمو
 :اومد و همونطور که ایستاده بود، پرسید

 حاال میگی چیکار کنیم؟ -
*** 

کیفم رو روی دوشم جابهجا کردم. استرسی که داشتم، فوقالعاده زیاد 
 رس، دستهبود و غیرقابل وصف. از شدت است

کیف رو همهش زیر دستهام ِله میکردم؛ ولی ذرهای از اون استرس 
 .مرگبار کم نمیشد

 مژدهجان؟ -
 .بهش نگاه کردم

 نمیخوای کیفت رو از روی دوِشت برداری؟ -
لبخند احمقانهای زدم و با وجود همون لبخند کیفم رو کنارم 

 .گذاشتم. یهکم خودم رو به سمتش متمایل کردم
 عمو؟ -
 انم؟ج -
 !نمیشد امشب این کارو نکنیم؟ دوهفته هم نگذشته -

 .کمی ازم فاصله گرفت و بهم نگاه کرد
 !مژده؟ انصاف داشته باش. حداقل برای خودت -

 :سری تکون دادم و زمزمه کردم
 !انصاف برای خودم -

و از هم فاصله گرفتیم. بیچاره پژمان! ایندفعه از شدت معذب بودن، 
 دفعه پیش! زیرپوستی مچالهتر شده بود تا

بهش خندیدم. خواستم دوباره به عمو نزدیک بشم تا بتونم باهاش 
 .حرف بزنم؛ اما گویا پژمان خیلی معذب بود

 :اونقدری که پیش دستی کرد و از عمو پرسید
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 چقدر دیگه طول میکشه؟ -
 :عمو نگاه گذرایی به ساعت دیواری انداخت و جواب داد

 .، حدود ده دقیقه دیگهاگه بخوایم خوشبین باشیم -
پژمان رو دیدم که بیشتر مچاله شد. خواستم دوباره به عمو نزدیک 

 .بشم که ایست کردم. یهکم به پژمان نگاه کردم
اومده بود که دوست  گناهی نداشت که بخواد معذب باشه. دستم

 نداشت به من نگاه کنه. دوست نداشت مستقیم به
د راحت باشه. خیلی ریز من چیزی بگه. دوست نداشت با من زیا

 .عمو رو صدا زدم
 عمو؟ -
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 بله؟ -
 .آقا پژمان خیلی معذب شده -

 :عمو نگاه گذرایی بهش کرد و در جواب به من گفت
 .فهمیدم چی میگی -

سری تکون دادیم و من گذاشتم آقایون به هوای خودشون باشن. 
 .روی پژمان دقیق شده بودم. دست خودم نبود

شاید بهخاطر قدردانی از او. اگه اون نبود نمیتونستم اطمینان پیدا 
 کنم از فرزادی که بیرحمانه علیه من کارهای

وحشتناکی انجام داد. همهمون دیدیم چطور هنوز هم به کارهاش 
 دامه میده. دلم میخواست بخوابم. به لطف اینا

دوهفتهای، خواب کافی و خوبی نداشتم. یهکم -پلیسبازیهای یکی
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 سرم رو روی کاناپه جابهجا کردم تا بتونم زاویه
خوبی برای خوابیدن پیدا کنم. عمو که متوجه حرکاتم شده بود، 

 :گفت
 مژدهجان! خوابت میاد عمو؟ -

را؟ از کارم و افشاشدنش جلو پژمان تکیهم رو برداشتم. دروغ چ
 خجالت کشیدم. خودم رو سروسامون دادم و گلویی

 :صاف کردم. با صداقت جواب دادم
 .واقعًا خوابم میاد -

 «شانس»عمو تکخندهای کرد. لبخند کج پژمان رو دیدم. انگار که 
 هنوز هم زیاد هم با من یار نبود؛ چون که

د. مضطرب، سریع بلند شدم. سوت بلبلی زنگ خونه به صدا در اوم
 عمو و پژمان هم بلند شدند. عمو من رو به

آرامش دعوت کرد. تصمیم از قبل به این بود که پژمان همینجا 
 بمونه و من و عمو به استقبال بریم. سرعتمون رو

کمی زیاد کردیم تا خدایی نکرده بابا عصبی نشه و همهچیز خراب 
 و با کمکبشه. همون که تونسته بودیم مامان ر

خاله دستبهسر کنیم، خودش یه دردسر عظیم بود. قبل از اینکه عمو 
 :در رو باز کنه، رو به من گفت

 آروم و کمحرف. یادت میمونه؟ -
 .سری تکون دادم

 .یادم میمونه -
عمو در رو باز کرد. طبق معمول خیلی خودمونی احوالپرسی کردن و 

 از بابا هم پیشونیم رو بـ.وسـ.ید. همونطور که
راهرو خارج میشدیم، عمو و بابا مشغول حرف بودند. عمو رو به من 

 :کرد و مالیم گفت
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 .مژده! ممنون میشم چایی بیاری -
سری تکون دادم و بیحرف، جلوتر از اونا به آشپزخونه رفتم. 

 خداروشکر آشپزخونه به پذیرایی دید نداشت؛ ولی
برعکس این حرف، کامالً صدق میکرد. راحت میتونستم محیط 

 پذیرایی رو ببینم؛ ولی دیدن من برای اونا یهکم
مشکل بود. در حین چایی ریختن اونا رو نگاه میکردم. دیدم پژمان 

 بلند شد و با بابا احوالپرسی کرد. دوست داشتم
80 
 
 
 

جو بیشتر صمیمی بشه و بعد شروع کنیم. یهکم کارم رو طول دادم. 
 هر لحظه ممکن بود چایی رو از همسایه بخوان

تا من. به همهشون تعارف کردم و چایی آخر هم نصیب خودم شد. 
 دستم رو دور لیوان قالب کردم و لیوان رو به

م میاومد. عمو هم این اجازه رو صورتم نزدیک کردم. از گرماش خوش
 داد تا جو صمیمیتر بشه؛ چون تا آخر با

حرف و چونهزنی، چاییهاشون رو خوردن و وقتی که خواستم برای 
 جمع کردن لیوانها بلند بشم، عمو پیش دستی

کرد و من رو دعوت به نشستن کرد. االن وقت، وقت اضطراب و 
 .استرس بود

 .خب، بریم سر اصل مطلب -
 .م نگاهی به عمو کردبابا
 مگه همین االنش سر اصل مطلب نبودیم؟ -

و خنده کوتاهی کرد. وقتی درصد جدی بودن عمو رو دید، خندهش 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 136 صفحه  

 

 رو خورد و سرفه کوتاهی کرد. عمو قدرت خوبی
روی بابا داشت. کالً این خانواده کنترل عالیای روی خانواده من 

 .داشتند. عمو بلند شد و به پژمان اشاره کرد
این آقا یه چیزایی به ما گفته که مطمئنم از شنیدنشون اصالً  -

 .خوشحال نمیشی
 .و به من اشاره کرد

و اون خانومی که اونجا نشسته دختر توئه. باید از همون اول  -
 پیگیر ماجرا میشدی و بعد دخترت رو افسردگی

 .میدادی
تأکید زیادی کرد. به بابا یادآوری کرد من اون « خانوم»روی 

 ختربچه نفهم و لوس چندینسال پیش نبودم؛ اما درد
رابـ ـطه با افسردگی، کاش عمو این رو زودتر به بابا میگفت. نه االن، 

 نه دوماه قبل، نه یه سال قبل، بلکه از
 .چندینسال پیش

 ...محم -
 .عمو دستش رو باال آورد و بابا سکوت کرد

 .بذار حرفام تموم بشه فریبرز -
 .بابا سری تکون داد و تکیه داد

از همین االن باهات اتمام حجت میکنم. نبینم یهو وسط حرفام  -
 .عصبانی بشی، هم خودتو داغون کنی، هم ما رو

بابا لبخندی زد و در جواب سری تکون داد. خودم به لبخندش 
 ایمانی نداشتم، چه برسه به پژمان بیچاره که تازه با

 .بابام دیدار کرده بود
امیدوارم شوکه نشی؛ اما طبق مدارک و شواهد، همهچی برعلیه  -

 شازده پسرته. همهچی! از اون َبلَبشو دوماه پیش
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تا به امروز. نگو مدرک از کجا آوردم که فیلم بهت تحویل میدم. 
 فیلمی که ما سهتا با کلی دردسر از فرزاد جور

 .کردیم تا بتونیم بهت ثابت کنیم
81 
 
 
 

شاید حدود چندین دقیقهای عمو حرف زد و با هر کلمهای که عمو از 
 دهنش در میاومد، بابا قرمزتر و عصبیتر

میشد. هر لحظه امکان فوران بابا میسر بود. حرفهای عمو که ته 
 دیمکشید، بابا سکوت کرده بود. براش نگران بو

که خدایی نکرده سکته نکنه، از شدت فشاری که بهش وارد شده 
 بود. شاید پنج دقیقه ساکت نگاهش کردیم که با

 :صدای لرزونی گفت
 !مدرک -

عمو فقط منتظر بود. منتظر یه چیزی که از دهن بابا بیرون بیاد و 
 انجامش بده. البته ناگفته نماند که همهی وسایل

توی گوشی خودش بود و عکسها هم  هم دم دست بودند. فیلمها
 چاپ شده بودند. همه رو که دید، همهمون رو

پس زد و با عجله بیرون رفت. بیرون رفت و همگی خشک شدیم. با 
 سردرگمی به همدیگه نگاه میکردیم. دست

روی دست گذاشته بودیم و به هرکاری جز حرفزدن مشغول بودیم. 
 سیب رو قاچ کردم و فقط۵ حتی من حدود

یش نصیب خودم شد. در خونه که زده شد، همه با عجله یک
 وحشتناکی به در خونه هجوم بردیم. همونطور که
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انتظار میرفت، بابا بود. بیحرف وارد شد و سر جای قبلیش نشست. 
 نفسهای عمیق کشید. عصبانیتی که داشت،

غیرقابل کنترل بود؛ اما سعی داشت با نفسهای عمیق خودش رو 
 :اینکه به کسی نگاه کنه، گفت کنترل کنه. بدون

اول از اینکه انقدر تکروندهبازی درآوردین، ناراحتم. دوم از اینکه  -
 مژده با یه پسر غریبه اینور و اونور میگشته

دنبال چندتا مدرک. سوم از اینکه از خودم ناراحتم. از خودی که 
 دخترم رو، تهتغاریم رو نگاه نمیکردم و چسبیده

بودم به شوهردادن مژگان و دنبال فرزاد دویدنهام. چهارم از اینکه 
 فرزاد به همون یه ذره پولی که برای مژده نگه

 .داشتم، رحم نداشته
 َبلَبشو: جنجال

بابا کلی از عمو و پژمان تشکر کرد. حس میکردم باهام کمی معذب 
 شده. خب راستش ته دلم خنک بود که

 .باالخره از پسرش ضربه خورد
*** 

 !هیس -
 .به تبعیت از من سکوت کرد و بیشتر توی خودش جمع شد

 کجایین؟ -
 :خودم رو بهش نزدیکتر کردم و توی گوشش گفتم

 نباید پیدامون کنه. باشه؟ -
82 
 
 
 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 139 صفحه  

 

و تکون دادم و بیحرکت سرش رو تکون داد. من هم براش سرم ر
 .همونجا ایستادیم. امیدوار بودم پیدا نشیم

 .پیداتون کردم -
و بعد از این حرفش پتو رو از روی ما برداشت. کمند ناراحت 

 .دستبهسـ*ـینه شد
 .من چشم نمیذارم -

پوفی کردم. کوروش هم از دستش کفری شده بود؛ ولی چیزی 
 که با نمیگفت. یهکم بیصدا به کمند نگاه کردیم

 .قهر پا کوبید و بهطرف اتاقش دوید
 !آخیش -

 .خندیدم و بهش نگاه کردم
 راحت شدی پس؟ -

 .کنارم نشست و خودش رو توی بـ.غـ.لم جا داد
آخه خاله همهش که نمیشه قهر کنه و تو بری چشم بذاری. بازی  -

 !که اینجوری نیست
 .بـ*ـوسـهای روی لپ آویزونش زدم و به خودم فشارش دادم

 تو با این فسقلبودنت این چیزا رو از کجا یاد میگیری عزیزکم؟ -
 .اول باید گوِشت رو بیاری تا من بگم -

 :سرم رو کج کردم و با نچنچ گفتم
 درگوشی؟ -

 .خودشو مظلوم کرد
 !آخه نمیخوام مامان بشنوه -

بازم خندیدم که اعتراض کرد. کوتاه اومدم و گوشم رو نزدیکش 
 :فتکردم. آروم و ریز گ

عمو پژمان گفته نباید با کمند دعوا کنم؛ چون خواهرمه و باید  -
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 .دوستش داشته باشم
و بـ*ـوسـهای به گونه ام زد. دروغ چرا؟! از پژمان و این کارهاش 

 خیلی خوشم میاومد و به قولی رفتارهاش باعث
 .پدید اومدن عالقهای خاص بهش شده بود

 مژده؟ -
غـ*ـل کرده بود، نگاه کردم. من و به مژگان طلبکار که کمند رو ب

 کوروش به همدیگه نگاه کردیم و نفس عمیقی
 :کشیدیم. بدون اینکه به مژگان جوابی بدم، به کوروش گفتم

 کوروش! تو از دست این مامانت چی میکشی؟ -
 !خیلی چیزا مژدهجون -
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 :و غشغش خندیدیم. مژگان توپید
 مگه نگفتم خاله رو به اسم کوچیک صدا نزن؟ -

 :برای دفاع از کوروش جواب دادم
 من و کوروش یه قرارایی باهم داریم. مگه نه فسقل خاله؟ -
 !آره -

 :مژگان از کالفگی پوفی کرد و با نگاههای پیدرپی به کمند گفت
 چرا کمند گریه میکنه؟ -

 .کوروش سریع جبهه گرفت
 .مامان! نمیشه که خاله همهش چشم بذاره بهجای کمند -

هیچ جوابی از مادرش نگرفت. مژگان در کمال بیحوصلگی کمند رو 
 .برد و من رو با کوروش تنها گذاشت
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 .باید به پژمان بگیم به کمند هم چیزای خوبخوب یاد بده -
 .سری تکون داد

 عمو دیگه نمیاد اینجا؟ -
 .جب کردمتع
 چرا نباید بیاد؟ کسی چیزی گفته؟ -
 .مامان میگه اگه پسر بدی باشم عمو دیگه نمیاد -

 .لبخندی زدم
 مگه تو پسر بدی هستی؟ -
 .نه؛ ولی چندبار بهم گفت که پسر بدَیم -

 :موهاش رو به هم ریختم و با مهربونی گفتم
 .تو همیشه خوبی! سعی کن همیشه خوب بمونی و ثابت باشی -
 یعنی چی؟ -
 .منظورم اینه که وقتی بزرگتر شدی، پسر بدی نشی -
 یعنی االن نیستم؟ -

 :خندیدم و گفتم
آخه چرا تو باید پسر بدی باشی؟ تو به این خوبی! اصالً میدونی  -

 چیه؟ فراموشش کن! تو هنوز بچهای و باید
 .هرجور که میخوای باشی
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 یعنی هرجوری؟ -

 :کمی هلش دادم و با خنده گفتم
 َبِسته دیگه پسر! چرا انقدر سؤال و جواب میکنی؟ -
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 مگه َبده؟ -
 !بلند شو ببینم. نبینمتا -

 .خندید و دلم برای اون چالگونه قشنگش ضعف رفت
 .عمو میگه همیشه باید سؤال بپرسیم -

 :بلندتر خندیدم و جواب دادم
پژمان منظورش این نبوده که طرف رو در این حد با سؤالهات کچل  -

 کنی. حاال هم برو دل کمند رو بهدست
 !بیار. آفرین

 .خندید
 !باشه. بایبای -

و دستهاش رو با حالت جالبی بازوبسته کرد. نفس عمیقی کشیدم و 
 .خودم رو به عقب پرت کردم

با مامان تنها بشم. انقدر ناراحتیهاش رو در رابـ دوست نداشتم باز 
 ـطه با فرزاد نشون میداد که حالم از خودم به

هم میخورد. بابا خوددارتر و منطقیتر بود؛ ولی مامان نه. سایهش رو 
 دیدم که داشت میاومد. سریع ژست خواب به

خودم گرفتم. با دیدنم چندثانیه ایستاد و بعدش هم رفت. دلم 
 رم یه جایی تنها باشم. از اون تنهاییهاییمیخواست ب

که گاه و بیگاه خودش رو میچسبونه به ته دلت و ول نمیکنه. دوباره 
 نشستم و خمیازهای کشیدم. واقعًا دلم

میخواست بخوابم؛ ولی موقعیت خوبی نبود. از طرف میالد و مژگان 
 .برای دورهمی دو خانواده دعوت شده بودیم

ا چیز خوبی که میتونست برای مژگان اتفاق بعد از این چندسال تنه
 بیفته، این بود که رابـ ـطهش با خواهرشوهرش

تقریبًا جوش بخوره. حتی خودش هم برای اون رابـ ـطه داغونش با 
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 محیا دلتنگ میشد و خندهدارترین صحنه اون
موقعی بود که مژگان با قیافه حق به جانبی ادعا میکرد از اولش هم 

 داشته و معتقد بود من بایدبا محیا مشکلی ن
نظرم رو در موردش تغییر بدم. یکی نبود بهش تنه بزنه و بگه 

 «!چغندرجان! خودت رو دریاب»
 بیداری؟ -

جاش نبود تا بتونم با کف دستم محکم به پیشونیم بزنم. اگه یهکم 
 بیشتر دراز میکشیدم، واقعًا چی میشد؟ با

 :بیمیلی گفتم
 .آره -

 .انگشتهای دستش بازی کرد کنارم جا گرفت و با
85 
 
 
 
 چیزی شده محیاجان؟ -

خیلی خجالتی و سربهزیر بود و من فقط لحظات عصبانیت و 
 ذوقکردنش رو دوست داشتم. به قدری صداش رو بلند

 .میکرد که به محیا بودنش شک میکردی
میدونی مژده؟ من واقعًا نمیدونم باید برای آخر هفته چه جوابی  -

 .بدم
 :و ایندفعه جاش نبود تا زیر خنده بزنم. آشکارا طعنه زدم

 واقعًا داری ناز میکنی؟ اونم برای اون؟ -
بیشتر خجالت کشید و بیشتر توی یقهش فرو رفت. ای خدا از 

 :ختر! آروم در حد زمزمه گفتدست این د
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همه میگن خوبه. از همه پرسیدم، حتی مژگان. خواستم نظر تو رو  -
 .هم بدونم

 :تعجب کردم و به صراحت پرسیدم
چرا من؟ از بین این همه آدم فقط من ازدواج نکردم و باید نظر  -

 .اونایی که ازدواج کردن برات مهم باشه
 :با همون حالت گفت

 .جرد مالکها رو بهتر میبینن از نظرمراستش آدمای م -
 :آروم رو شونهش زدم و جواب دادم

 !مطمئن باش مالکهاش عالی و خوب بودن -
؛ اما «مژگان از دیدنش پس افتاد»خیلی دوست داشتم بپرونم 

 .موقعیت اجازه نمیداد
 .آهان -

به قدری آروم گفت که شک کردم واقعًا این رو گفت یا نه. یهکم 
 و بعد هم رفت. میدونستم دیگه هم نشست

خودش هم راضیه. جدیداً داشت سعی میکرد خودش رو بهتر کنه و 
 همه هم متوجه این کارش شده بودند. خیلی

هم از کارش استقبال شده بود. کاش منم همچین طرفدارهایی برای 
 !خوب شدنم داشتم

 !مژده -
 :به مامان نگاه کردم. دستپاچه گفتم

 !بذار شال سرم کنم. االناالناالن میرم پیش بقیه.  -
فهمید نمیخوام باهاش تنها باشم. شال رو سریع سر کردم و رفتم. 

 :کوروش بلند گفت
 !خاله -

و کمند بهجای من محکم به پیشونیش زد. همه به حرکت این دو 
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 دوقلو خندیدند. کمند و کوروش فکر کردن کار
کمند با  بدی کردند؛ ولی با لبخندی که زدم، دلشون آروم گرفت.

 لبخند موزیانهای بیشتر به مژگان چسبید و
86 
 
 
 

کوروش هم اومد بـ.غـ.لم. سرش رو روی شونهم گذاشت و نفس 
 .عمیقی کشید. جایی برای من روی مبل نبود

روی زمین به ُپشتی تکیه دادم و کوروش خودش رو توی بـ.غـ.لم 
 .جا داد. هر دوتاشون میخواستن بخوابن

 .مژدهجان! کمپیدایی -
 :لبخند مسخرهای زدم. کوروش سیخ شد و به بابابزرگش گفت

 .نخیرم -
 !کوروش -

 :مژگان به کوروش اخطار داد؛ ولی حاجآقا طبق معمول گفت
 ری این نوهی عزیزم راحت باشه. مگه نه بابایی؟مژگانجان! باید بذا -

کوروش هم که از خدا خواسته سرش رو با نیش باز تکون داد. همه 
 خندیدند. فکر کنم نمک مجلس همین دوتا

 .وروجک بودند
*** 

 .هی، آروم باش -
 .نمیشه -

خنثی بهش نگاه کردم که مظلوم بازی در آورد. ادای خودش رو در 
 .دآوردم که اعتراض کر
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 !خاله -
 :بهش توپیدم

 بسه دیگه کمند. چرا همش اینطوری میکنی؟ -
لب برچید. از لوس بازی هاش، بی اندازه بدم میاومد. پا کوبید و 

 :رفت. به کوروش گفتم
 .برو دنبالش -

اون هم پا کوبید و رفت. هر دوتای ما، از دست کمند کالفه بودیم. 
 !بی اندازه

 مژده؟ -
 :ی جواب دادمبا صدای تقریبا بلند

 .به خدا میرم. دیر نمیشه -
 :و زیر لب زمزمه کردم

کم کم دارم به این نتیجه میرسم که داریم خودمون رو با مهمونی  -
 !خفه میکنیم

 :کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. همه رو مخاطب قرار دادم
 .خداحافظ -
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و مامان و بابا رو با خانواده کوچیک و بازیگوش دختر بزرگش تنها 
 .گذاشتم. سریع خودم رو به ایستگاه رسوندم

میدونستم به موقع میرسم ولی استرس مامان، به من هم انتقال 
 داده شده بود. یه نگاه به کیفم کردم. حقیقتا

ی زیر لب "بسم اهلل" .و بی آر تی رو نداشتمحوصله صبر برای واحد 
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 گفتم و زمانی که به سر کوچه رسیدم، با یکم
صبر، یه تاکسی گرفتم و رفتم. کاشکی دربست میگرفتم! در طول 

 مسیر، از بوی بد عرق مردی که جلو نشسته بود
و از اراجیفی های دختر جلفی کنارم، کالفه شدم. یه جورایی توبه 

 و بی آر تی جا به جا بشم! از کردم فقط با واحد
 .تاکسی که پیاده شدم، نفس عمیقی کشیدم و کرایه رو حساب کردم

 !سالم -
 .ش رو دادم"سالم" به سمتش برگشتم. لبخندی زدم و جواب

 .بریم داخل -
 :همونطور که وارد میشدیم، پرسیدم

 خیلی منتظر بودی؟ -
 :قاطع گفت

 .نه! همین االن رسیدم -
و بی حرف، میزی انتخاب کرد و نشستیم. با ناخن  سری تکون دادم

 .هام، روی میز ضرب گرفتم
 .منو رو نگاه کن تا وقتی گارسون میاد سریع سفارش بدی -
 .چیزی الزم ندارم. مرسی -

 :به مراِمش برخورد. با دلخوری گفت
 .قرار نداریم وقتی میآی بیرون برای چیزی رودروایسی داشته باشی -

 .اه کردمتوی چشم هاش نگ
 !ندارم خب -
 .حداقل یه چیز کوچولو سفارش بده -
 !گیر دادی ها -

چشم غره ای رفت که باعث خنده هر دوتای ما شد. گارسون هم 
 اومد و پژمان، به جای من، برام یه هات چاکلت و
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 .برای خودش، یه کاپ کیک و قهوه ترک سفارش داد
 خب، خبریه؟ -

 .دست به سـ*ـینه شد و تکیه داد
 نظرت چیه تا وقتی که سفارش ها رو نیاوردن چیزی نگیم؟ -
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 :چهره متفکری به خودم گرفتم و جواب دادم
 !خیر مهندس -
 با منی انقد لجوج میشی یا همیشه همینی؟ -
 .به این کوچیکی رو فهمیده باشی تو که باید تا االن این چیز -

 .بی حرف، سری تکون داد و سکوت کرد
میدونی چیه؟ وقتی آدم یه کارایی بکنه یا بعضیا یه کارایی بکنن،  -

 فراموش کردنش سخته. این رو هم من تجربه
کردم هم تو. تنها تفاوت اینه که تو ضربه ی خــ ـیانـت خوردی و 

 !من، ضربه احساسی
 .ون دادسری از تاسف تک

خدا نکنه روزی که آدم احساسش به کار بیوفته، اون موقع دیگه  -
 کاِرت زار میشه! نه خودتو میتونی جمع کنی،

 !نه اون دل صاحب مرده رو
دوست داشتم بیشتر بگه. شاید بهخاطر این بود که میتونست 

 آرزوی هرکسی باشه. شاید هم آرزوی من. با
 :ریعوتند گفتمانگشتهاش روی میز ضرب گرفت. خیلیس

 !تبریک میگم -
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 :شوکه شد و تعجب کرد. با حیرت و گنگی خاصی پرسید
 منظورت چیه؟ -

یهکم خودم رو روی صندلی جابهجا کردم. گلویی صاف کردم و ساده 
 :گفتم

 .عاشقیت رو -
آرومتر شد. یه چندثانیهای که گذشت، لبخند زد و مثل من، بیهیچ 

 :منظور خاصی گفت
 .یک گفتن دیرهیهکم برای تبر -

ایندفعه من تعجب کردم. سعی کردم زیاد متعجب به نظر نرسم و 
 .مثل قبل ساده حرف بزنم

 برای چی؟ چیزی شده؟ -
لبخندش وسیعتر شد. انگار که خوشش اومده باشه و داره از این 

 .بحث لـ*ـذت میبره
نه. هول نکن. فقط چند سال از این قضیه میگذره و من تازه بعد از  -

 گذشتن چندین مرحله توی زندگی خودم،
 .تصمیم گرفتم دستبهکار بشم

سرم رو به معنای تفهیم تکون دادم. چند سال! چقدر سخت و زیاد. 
 حرفی نمیزد. سرش رو پایین انداخته بود و

. یکم خجالت میکشید نمیتونستم از صورتش چیزی ببینم. شاید
 خجالت برای بازگو کردن چیزی که سالها توی

قلبش، توی وجودش رشد کرده و خاک خورده بود. سعی کردم 
 :بحث رو گرم کنم. ناگهانی گفتم

89 
 
 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 151 صفحه  

 

 
 بهنظرت دیر نکرد؟ -

ونی بود که دیر کرده بود؛ ولی باز هم تعجب کرد. منظورم به گارس
 لبخندی زدم. چقدر خوشم میاومد بقیه رو شوکه

 :کنم. با لحنی آروم گفتم
انقدر توی خودت نباش. تو فرشتهی نجاتم بودی. چی میشه اگه  -

 من برات جبران کنم؟ اصالً میدونی چیه؟ من و
 !تو نداریم که

سفارشها رو آورد و هردو از اون با حرفهام آرومتر شد. گارسون هم 
 تشکر کردیم. سفارشهای خودش رو جلوی

من و سفارش من رو جلوی خودش گذاشت. اخمی کردم. خواستم 
 چیزی بگم که پیش دستی کرد. تقریبًا شنگول

 :گفت
 !خودت گفتی. من و تو نداریم -

اخمم کمرنگ شد؛ ولی پاک نشد. از موضع خودم کوتاه نیومدم. کالً 
 م سعی در خوشحال نگهداشتن همهاین آد

 :داره، حتی وقتی پای خودش گیره. یهکم تلخ گفتم
پژمان! اگه میخواستم، حتمًا سفارش میدادم. اونم خودت برام  -

 .سفارش دادی. اینا مال توئه
نچنچی کرد و با لبخند زیبایی که بدجوری دل میبرد، سعی کرد 

 .جواب قانعکنندهای بهم بده
اصالً یه کاری کنیم. اون کیک رو نصف میکنیم و  واقعًا لجوجی! -

 برای نوشیدنیها دهبیستسیچهل کنیم، خوبه؟
جاش نبود که خندهای بلند مهمون این حرفش کنم. انگشتم رو گاز 

 گرفتم تا صدام بلند نشه. خودش هم بیصدا
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 :میخندید. آرومتر که شدیم، گفت
 .از دست اون کمند لوس! همهچی رو یاد گرفتم -

تکخندهای کردم. با لحنی که صداقت توش موج میزد و حسادتی 
 :توش جا نداشت، جواب دادم

 .تو رو بیشتر از من دوست داره -
 :کیک رو با دقت نصف کردم و ادامه دادم

 !از بحث اصلی دور شدیم آقای عاشقپیشه -
 :یکی از تیکههای نصفشده کیک رو برداشت و گفت

 بخوریم بگم؟ -
م. حس میکردم زیاد با من راحت نیست که داره دوباره اخم کرد

 طولش میده. راستش یهکم ناراحت شدم. با
 :ناراحتی بهش گفتم

 .پژمان! داری میپیچونی -
فهمید بهم برخورده و اگه به این کارش ادامه بده، بدتر میشه. یهکم 

 :جابهجا شد و نفس عمیقی کشید. آروم گفت
90 
 
 
 
 .باشه. میگم -

کیک رو سرجاش گذاشت. یهکم خودش رو مرتبتر کرد و دستهاش 
 .رو دقیقًا مثل من دور لیوان محاصره کرد

یهکم صورتش رو مچاله کرد و دوباره به حالت اول برگشت. سعی 
 .کرد خونسردی خودش رو حفظ کنه

رام سخت بود تا بخوام در این مورد حتی با تو حرف ببین! واقعًا ب -
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 .بزنم. هیچکسی خبری نداره
سری تکون دادم. مگه میتونستم رازش رو برمال کنم وقتی انقدر 

 خوب بود؟ پژمان آدمیه که داشتنش خوشبختی
داره و هر کسی همچین آدم خوبی رو نمیتونه توی زندگیش داشته 

 اطمینانباشه. سعی کردم آرومش کنم و بهش 
 .بدم

مطمئن باش تا وقتی که خودت نخوای کسی چیزی نمیفهمه. این  -
 قول من به تو. البته، البته، اگه عروسخانم

قبول کرد باید من رو همراه این خانم خوشبخت به صرف شام 
 .دعوت کنی

 :متقابالً سری تکون داد و با لحنی که هیجان داشت، گفت
 .کباب میدم با دستپخت خودم تو بله رو بگیر، تا یه ماه بهت -

سعی کردم نخندم و حتی لبخند هم نزنم. نمیخواستم فکر کنه 
 :عاشقیش خنده داره و جدی نگرفتم. شاد گفتم

 حاال کی هست این عروس؟ -
یهکم خجالت کشید. حلقه دستهاش که دور لیوان محاصره شده 

 :بود، تنگتر شد. با لحن لرزونی گفت
 .اسمش نگینه. نگین کیانی -

سرم رو باال و پایین کردم. از اسمش خوشم اومده بود و دوست 
 داشتم باهاش مالقات کنم. سعی کردم از استرسی

 .که داشت، کم کنم
 بهبه! چه اسمی! گفته بودم از اسم نگین خوشم میاد؟ -

 :یهکم حرصی شد و حرصی گفت
 !آره. هزاربار -

این رو بهش خیلی گفته بودم. با  تکخندهای کردم. میدونستم
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 :همون لحن گفتم
 کی برم؟ -

 :ابروهاش رو باال برد و لبهاش رو روی همدیگه فشار داد. گفت
 .نمیخوام برات زحمت بشه -

 .ناراحت شدم و به زبون آوردم
 بهم برخورد. این حرفا یعنی چی؟ من قبالً برات زحمت بودم؟ -

 :شرمنده گفت
91 
 
 
 
ببخشید! منظورم این نبود. فقط نمیخوام توی دردسرهای جدید  -

 .بیفتی
 :خیلی رُک و صریح بهش جواب دادم

 .خودت میدونی بعد از اون اتفاق کسی بهم کاری نداره -
 :با اطمینان گفت

 .و این آزادی کامالً حق توئه -
 .حرفش خوشم اومد و تشکر کردم از
 !مرسی -

 :به صندلی تکیه داد و گفت
 .دیگه فکر کنم واقعًا سرد شد -

 .این رو گفت و هردو شروع به خوردن کردیم
*** 

عادی به صندلی تیکه دادم و به دو دلقک روبهروم زل زدم. متوجه 
 نگاه من نشدند و بازم مثل احمقا داشتن نگاه
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 :میکردند. با توپ و َتَشر گفتم
 !خانومای متأهل -

 :بهم نگاه کردند. مژگان با لوسبازی جواب داد
 چیه جیگرم؟ -

 :قیافهم رو لوچ کردم و به محیا جدی گفتم
من و مامانم که نتونستیم تا االن که بچه داره آدمش کنیم،  -

 حداقل تو که خواهرشوهر همچین موجودی هستی
 !دست به کار شو

 :ن خواهرشوهر مظلوم به یه لبخند اکتفا کرد و من ادامه دادمای
انقدر برنگردین. آخرش خودش میفهمه یه خبریه. قرار نبود این  -

 همه بیجنبهبازی دربیارین. از این کارا کنین
 .دیگه شما رو نمیارم

محیا سریع گوش کرد؛ ولی مژگان، آخ مژگان! میدونست میخوام یه 
 اره برگشته بود،چیزی بارش کنم که دوب

 :برای همین خودش در خطاب به خودش به من گفت
 !خودت بیریخت، بیشعور و خیلی از صفتهای مثبتتی -
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و مشغول دیدزدن شد. دستم رو محکم کوبیدم به پیشونیم. اینم 
 رم آخه؟ یه دیوونه تمومعیار گیرمخواهره من دا

اومده! کاش حداقل یه شوهر خنثی به ریشش میبستیم تا اخالقش 
 بهتر بشه. واال! به ساعتم برای بار هزارم نگاه

کردم. یه ساعت به تعطیلی کافیشاپ مونده بود. با مدیر از قبل 
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 هماهنگ کرده بودیم، فقط مونده بود سوپرایزی که
خواستم زیادی معطل بشیم. دستم رو باال باید انجام میشد. نمی

 :بردم و با صدایی رسا گفتم
 !گارسون -

 :یهکم بعد پیداش شد. سریع و بدون حرف اضافهای گفتم
 .نقش بازی کن -

سرش رو تکون داد و منو رو به دستم داد. منم رو کردم به مژگان و 
 محیا. الکی برای خودمون چیزایی انتخاب

کردیم و کارت محل کار پژمان رو به گارسون دادم. اونم سفارشاتی 
 که دادیم و وجود نداشتن رو بهصورت باهری

وارد کرد و بعد از گرفتن کارت و یهخورده چرتوپرت بلغور کردن یه 
 سری کلمات از دهن من، سرش رو تکون داد

و طرف صندوقدار رفت. محیا یهکم گنگ و حیرت زده بود. با حالتی 
 :که معلوم بود هیچی نفهمیده، پرسید

 همین؟ -
چه عجب! یه کلمه ازش شنیدم. فکر میکردم قراره کل روز یا حتی 

 تموم زمانی که تو کافه هستیم، محیا حرفی
 .نزنه. سعی کردم بهصورت خالصه بهش توضیح بدم

نه. شنیدی میگن با دست پس بزن و با پا پیش بکش؟ این االن  -
 .قصهی ماست

مثل کسایی شده بود که کالً متوجه نشدند. منم توضیح  قیافهش
 دادن رو به مژگان واگذار کردم. گارسون و نگین

رو زیر نظر داشتم. گارسون کارت رو بهش داد و نگین گرفت. نگین 
 .یه چیزی پرسید و گارسون به ما اشاره کرد

نگین هم به ما نگاه کرد. دید که دارم نگاهش میکنم. این کار رو از 
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 قصد کردم؛ چون اینجوری میدونست که
دیدمش و حتمًا باید یه پرسش و پاسخی درباره اون کارت بکنه. از 

 گارسون چیزی پرسید و یه جوابی گرفت. یکی
 :دیگه رو جای خودش گذاشت و به طرفمون اومد. آروم گفت

 .سالم -
همگی لبخند پهنی زدیم و سالم کردیم. قبل از اینکه چیزی بگیم، 

 هش تعارف کرد تا روی یکی از صندلیهامحیا ب
بشینه. یهکم تعارفبازی اجرا شد و در آخر اون بود که تسلیم و ما 

 :پیروز شدیم. با کلی خجالت نشست و پرسید
 ببخشید! شما این کارت رو دادین؟ -

و مشتش رو باز کرد. همون کارتی بود که بهش داده بودیم. مژگان 
 :با مالیمت جواب داد

 .زم. ما دادیمآره عزی -
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یهکم جابهجا شد و سعی کرد خودش رو راحتتر نشون بده. با همون 
 لحن آرومی که هرکسی فکر میکرد برای

 :خجالتشه، پرسید
 میتونم بپرسم برای چی؟ -

از نیشمون تا بناگوش ب»لبخندهامون گشادتر و پهنتر شد. به قولی 
 خداروشکر از اینجا به بعد رو به محیا و« شد.

مژگان نگفته بودم و مجبور بودن تا یه جاهایی حرف نزنن. البته اگه 
 بتونن خودشون رو نگه دارن. خیلی معمولی و
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 :عادی جوابی ندادم و پرسیدم
 شناسین؟شما پژمان آرایی رو می -

سرش رو پایین برد و بعد از چندثانیه سرش رو باال آورد و بهم نگاه 
 :کرد. صادقانه گفت

 .اسمشون روی کارت بود، دیدم -
 :به صندلی تکیه دادم و عادیتر پرسیدم

 نه، کلی گفتم. میشناسین؟ -
یهکم فکر کرد؛ ولی به نتیجهای نرسید. یهکم از خجالتش کم شده 

 :وم جواب دادبود؛ ولی باز هم آر
 نه واال! این چیزا چه ربطی به این کارت داره؟ -

دستهاش رو گرفتم و نوازشش کردم. سعی کردم تا جایی که میتونم 
 مهربون برخورد کنم تا چیز بدی برداشت

 .نکنه و سوءتفاهم نشه
ایشون همیشه میان اینجا کافهگالسه میخورن. حتی منم یه  -

 منتها اون روزهفته پیش باهاش اومدم اینجا. 
کافهگالسه سفارش نداد. حتی شما یهبار ازش پرسیده بودین چرا 

 .همش کافهگالسه میخوره
 :خواست بلند بشه که نیمخیز شدیم و محیا آروم بهش گفت

 .به خدا قصد بدی نداریم. حرفهامون رو میزنیم و میریم -
از بلند شدن منصرف شد؛ اما از موضع خودش پایین نیومد. یهکم 

 بی شده بود و با لحنی که ناراحتی و عصبانیتعص
 :باهم توش قاتی بودند، گفت

 .بهتره زودتر بگین. من خودم کار دارم -
 :لبخندی زدم و مالیم گفتم

اینا همه از قبل با مدیر کافه هماهنگ شده. برای زمان استرس  -
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 .نداشته باش
 دیگه داشت شک میکرد که نکنه کاسهای زیر نیمکاسهمون باشه.

 سعی کردم سرعت ببخشم به خودم. با لحنی
 :سریع گفتم

 ایشون رو با اسم کامران محمودی میشناسین، درست نمیگم؟ -
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چشمهاش درشت شد. زیر لب چندینبار اسم جعلی پژمان رو زمزمه 
 :کرد. با همون حیرت جواب داد

نکنه اون آقایی که چهارشونهست و قد بلندی داره؟ همونی که  -
 همیشه هم یه پالتوی زخیم کرم میپوشه؟

 .مژگان وسط حرفش پرید
 !آخ! زدی تو هدف -

ما اومدیم جنایتش  یهکم ترسید. فکر میکرد خطایی ازش سر زده و
 رو بهش گوشزد کنیم. با ناراحتی و استرس

 :گفت
 ...به خدا آشنا هم نیستیم. اگه -

باز من بودم که باید آرومش میکردم. خیلی مالیمتر از هر مالیمتی 
 :بهش گفتم

نگران نباش! قصد ما بد نیست عزیزم. فقط میخوام بدونی این  -
 سی، یهپژمانآقا که شما به اسم کامران میشنا

دل که نه، صد دل عاشقت شده. مثل برادرم که ندارمش، دوستش 
 .دارم و حاضرم خیلی کارا براش انجام بدم
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خیلیوقته برات صبر کرده و االن که خودش رو جمعوجور کرده، زبون 
 باز کرده. میدونم تا یه حدی باهاش آشنا

شدی. هفتهی بعد دوباره میخواد بیاد کافهگالسه بخوره و 
 قعست که ازت جواب میخواد. اصالً هم نگراناونمو

ناراحت شدن یا نشدن پژمان نباش. برای تصمیمی که میگیری 
 !احترام قائله

از کافه بیرون اومدیم و از همدیگه جدا شدیم. دستهام رو توی جیب 
 پالتوم بردم و سعی کردم خودم رو گرم نگه

 .دارم. صدای هیجانی نگین من رو نگه داشت
 خانوم؟ -
 :رگشتم. با خوشرویی جواب دادمب

 جانم؟ -
نفسهاش یهکم تند بود و مطمئنًا سریع حرف میزد؛ ولی چیز خاصی 

 :نگفت. بعد از یه نفس عمیق بهم گفت
 .هیچی. خداحافظتون -

 :سری تکون دادم و با همون خوشرویی گفتم
 .خداحافظ -

و اون به کافه رفت و من به ادامهدادن راهم مشغول شدم. دوست 
 داشتم دیر برسم و برای انجام این کار باید یان

تاکسی یا دربست میگرفتم. تاکسی به زور گیر میاد و دربست 
 خیلیزود؛ ولی به اندازه همون سرعت، قیمت هم

باالست. در کل مجبور بودم که دربست بگیرم. سریع یکی گرفتم و 
 آدرس دادم. گوشیم زنگ خورد. طبق انتظارم

مضطربحال. شاد و هیجانزده بودم. سعی کردم  پژمان بود و نگران و
 لحنم رو عادی نگه دارم تا خیابون رو روی



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 161 صفحه  

 

 .سرم نذارم
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 .سالم -
 سالم. خوبی؟ چی شد؟ -

خندهی ریزی کردم. لحنش داغون بود. استرس و هیجانی که 
 داشت، اونقدر صداش رو به لرزه انداخته بود که فکر

میکردم ممکنه از گریه باشه؛ درهرصورت یهکم دیگه هم بهش 
 .خندیدم

به جان پژمان که االن وقت خنده نیست مژده! قلبم داره میاد تو  -
 .دهنم

 :با صداقت گفتم
 .ممکنه آبروم بره. من رو نخندون ادامه نده که -

 :داغونتر از قبل پرسید
 انقدر حالم خرابه؟ -

 .سعی کردم با آرامش بهش آرامش بدم تا سکته نکنه
 !خیلی! خودت رو کنترل کن مرد -

 :تند گفت
 .تو فقط حرف بزن -

خودم رو جمعوجور کردم. سعی کردم ناراحتش نکنم و هر چی که 
 .میخواد رو بهش بگم

 ه. االن دقیقًا میخوای چی بشنوی؟باش -
 :راننده داشت کوچه رو رد میکرد که سریع تذکر دادم
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 .آقا! رد کردین -
بیحرف ایستاد و یهکم دنده عقب رفت. کرایه رو حساب کردم و 

 متوجه هیچ کلمهای که پژمان در طول انجام
کارهام به زبون آورده بود، نشدم. وارد کوچه شدم و حواسم رو به 

 .دادم پژمان
 .خب، میگفتی -

یهکم عصبی شده بود و این عصبی بودن به لحنش هم منتقل شده 
 .بود

 مگه قرار نبود وقتی کاِرت تموم شد زنگ بزنی خودم تو رو برسونم؟ -
 :نق زدم و شکایت کردم

 .سالهم شده. برای این کارا دیگه دیره۲۲پژمان! من االن  -
 .هی حرفم رو دنبال کردممیخواست حرف دیگهای بزنه که سریع ادام

 .انقدر حرف نزن. برای چیز دیگهای زنگ زده بودی -
 .حواسش جمع و گوشهاش تیز شد
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همون چیزی که برنامه بود رو اجرا کردم. همون روز بهت جواب  -

 .میده
 .نفس عمیقی کشید و سعی کرد تأثیرگذار باشه

 .با اینکه چیز خاصی نگفتی؛ ولی خیلی آرومتر شدم -
 :لبخندی زدم و عادی گفتم

 .خب دیگه. من قطع میکنم. شارژت تموم شد -
 :با دلخوریای که مخصوص به خودش بود، گفت
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 .این حرفا رو نداشتیم -
 :تکخندهای کردم و با مسخرهبازی جواب دادم

 تو جدیداً خیلی این حرف رو داری به من میزنی، دقت کردی؟ -
آیفون رو زدم و همونجا ایستادم تا مامان در رو باز کنه. پژمان هم 

 :در جواب به من، خیلی شنگولتر از قبل گفت
 دیگه چه کنم؟ من نگم کی بگه؟ -

 :یهکم خندیدم و با شادی گفتم
 .میکنمواقعًا دیگه داری پاچهخواری میکنی. قطع  -
 .باشه. خداحافظ -
 .خداحافظ -

از پلهها باال رفتم. مامان دم در برام صبر کرده بود. ابهار خوشحالی 
 کردیم و وارد شدیم. کوروش و کمند بهطرفم

اومدن و با دیدن مژگان حرصم گرفت. با حرص و حیرتی که ناشی از 
 :پرروییش بود، پرسیدم

 تو اینجا چیکار میکنی؟ -
 .رش زد و ادای آدمای ناراحت رو درآورددستش رو به کم

 مثالً االن خوشحال شدی دیگه؟ -
بیاینکه دوباره نگاهش کنم، وارد اتاقم شدم و همونطور جوابش رو 

 .دادم
تو که داشتی میاومدی، میگفتی با هم میاومدیم. دربست گرفتم،  -

 میفهمی؟
 قهقههای زد. کوروش دنبالم اومد و کمند هم به دنبالش. کوروش

 .جویای احوال من شد
 خاله! چی شد؟ -

 .و کمند طبق معمول جویای احوال پژمان شد
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 خاله! عمو کوش؟ -
 .همونطور که دکمههای مانتوم رو باز میکردم، جوابشون رو دادم
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 .هیچی نشد. عمو هم قرار نبود بیاد -

 :کمند بازم پاهاش رو کوبید و رفت. رو به کوروش گفتم
 .واقعًا باید یه فکری برای این خواهرت بکنیم آقاپسر -

قیافهای گرفت و سرش رو باال برد. بهم نگاه کرد و ادای بزرگترها رو 
 .درآورد

 .آره خاله دختر -
روی دکمه آخر موند. شوکه چشمام گرد و نفسم حبس شد. دستم 

 :پرسیدم
 این چی بود االن تو گفتی؟ -

فکر کرد کار اشتباهی کرده. سریع با لحن پر از استرس، سعی کرد 
 .چیزی بگه

 .خاله! تو گفتی آقاپسر، منم بهت گفتم خاله دختر -
ایندفعه از خنده زیاد، مژگان هراسون اومد داخل و با نگرانی پرسید 

 حرفی که به من زده بودکه چی شده. کوروش 
رو برای مژگان هم بازگو کرد و کسی نبود تا بخواد من و مژگان رو 

 جمع کنه. مامان فقط به یه لبخند کوتاه اکتفا
 .کرد و دست کوروش رو گرفت و باهاش به بیرون از اتاق رفت

مژگان اشکهاش رو که ناشی از خندهش بود، پاک کرد و با صدای 
 :دهش بود، پرسیدلرزونی که ناشی از خن
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 چرا انقدر تاجپسرم نازه؟ -
چشمهام رو ریز کردم و بهش نگاه کردم. میدونستم داره سربهسرم 

 میذاره؛ ولی خب رقابت خواهرانه حکمرانی
میکرد. سرم رو بهطرفین تکون دادم و قیافهی حقبهجانبی گرفتم. 

 سرم رو خیلی کم باال گرفتم و بدجنسانه خطاب
 :بهش گفتم

 !بدت نیومدهتو که  -
ِقری به گردنش داد. مثل من قیافهای برای خودش گرفت. مغرورانه 

 و خوشحال از کلکلهای خواهرانه، جوابم رو
 :داد
 پس چی فکر کردی؟ َنناِزم چیکار کنم؟ -

لبخند بزرگی صورتم رو پوشوند. آخ که همیشه میشه به این خواهر 
 .شوخطبع تلنگری زد برای حرصخوردن

و قیافهم موذی شد. چیزی شد که همیشه ازش  لبخندم وسیعتر
 .متنفر بود

 !زندگی عزیزم، زندگی -
از اون قیافهی سرتاپا غرور، یه قیافه درحال انفجار ساخته شد. آخ که 

 من برای گفتن این جمله میمردم و زنده
میشدم. انقدری که مژگان از این جمله حرصش میگرفت و حرص 

 قدرتیمیخورد، هیچ کار و عملی همچین 
 :نداشت. بلند و عصبی گفت
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 !مژده! میُکشمت -
چیزی نگفتم؛ ولی براش زبونم رو درآوردم و فرار کردم. اون حرص 

 میخورد و من میخندیدم. کوروش و کمند هم
پشت مژگان میدویدن و با صدایی که از هیجان باال بلند شده بود، 

 :میگفتند
 !خاله رو چیکار داری؟ مامان! تو که بزرگی. نباید بدویی -

 .و باعث شادی بیشتر من و حرص بیشتر مژگان میشدند
*** 

 آیا بنده وکیلم؟ -
 .ساخته و منتشر شده است کتابسازاین کتاب در سایت 
www.negahdl.com 

مژگان با لودگیای که از اول خطبه داشت، خواست حرفی بزنه که با 
 تنهی محکم محیا ساکت شد. سکوت بود و

صدای نفسهای همه انعکاس داشت توی اون اتاقک تزیینشده. 
 نگین قرآن رو بست و بـ.وسـ.ید. همونطور که

 :سربهزیر بود، رسا گفت
 !با اجازه مادر و پدرم، بله -

من از شوق و شادی زیادم اشک ریختم. پژمان  همه دستزدن و
 حوصلهای برای ِکشدادن نداشت. با اولین پرسش

بله رو داد و قند سابیدن خواهر عروس تموم شد. مژگان و یکی از 
 فامیلهای عروس که پارچه رو نگه داشته بودن،

خودشون رو به هم نزدیک کردن و پارچه رو جمع کردند. پژمان ریز 
 ن چیزهایی میگفت و سعیو آروم به نگی

داشت صداش بلند نشه. بدبخت نگین! با هر َدهثانیه گوش دادن 
 به حرفهای پژمان، سربهزیرتر میشد و من
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زیرپوستی میخندیدم. مامان نزدیکم اومد که با نزدیک شدن بابا 
 بهسمتم، راهش رو کج کرد. بابا دستش رو دورم

ده از شالم زد. من هم حلقه کرد و بـ*ـوسـهای روی موهای بیرونافتا
 سفت بهش چسبیدم. جمله معروفی رو به

 .زبون آورد
 !اینم از پژمان! رفت قاتی مرغا -

 :ریز خندیدم و شادوشنگول جواب دادم
 .اصالً از همین االنش هم داره شیطونی میکنه. ببینش -

خنده من بیشتر و خندهی بابا شروع شد. سری از تأسف برای پژمان 
 تکون داد. نفس عمیقی کشیدم و با حالت

آهمانندی، به همهی هیجانهای درونم وقت استراحت دادم. نگاه 
 هردوتامون به پژمان و نگینی که یه زوج شده

 :بودن، مونده بود. غیرمنتظره گفتم
 .راحت شد -
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بهم نگاه کرد و منتظر ادامه حرفم شد. یهکم جابهجا شدم تا پام 
 :نخوابه و لنگ نزنم. کارم که تموم شد، ادامه دادم

اینهمه سال انتظار. باالخره طعم خوشی خیلی دلچسبه. باید تا  -
 .وقت داره ازش استفاده کنه

رفی نزد. باز هم وروجکهای همیشه در صحنه من، باهر شدند. با ح
 .لبخند همیشگیشون بهمون نزدیک شدند

وقتی که رسیدن، یکهم نفسنفسزدن و من بودم که توی دلم براشون 
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 قربون صدقه میرفتم. کوروش زودتر از
 .کمند به حرف اومد

 !منم بغـ*ـل -
 !منم -

ر کمند و کوروش کرد. مجبور نثا« پدرسوختهای»" بابا ریز خندید و
 شد من رو ول کنه و روی یه دستش کمند و

روی دست دیگهش کوروش باشه. میدونستم باید بعداً یه ماساژ 
 به»حسابی بهش بدم. همیشه هم غر میزنه: 

ذریم البته از حق نگ« جای اینکه کوروش سنگین باشه، کمند سنگینه!
 مژگان خیلیخوب بچههاش رو به ریش ما

 :مامان طوری که بچهها نشنون و هوایی نشن، به بابا گفتبست. 
 .فریبرز! برو کادو رو بده. زشته تا االن ندادی -

 :بابا نگاهی به کمند و کوروش کرد و بهشون گفت
 !خب دیگه. بسه -

 :با غرغر پایین اومدن و کمند خیلی طلبکار گفت
 .مامانبزرگ! ایندفعه تو باید بـ.غـ.لم کنی -

مامان بدون اینکه بهش جوابی بده، راهش رو کشید و رفت. بابا هم 
 به دنبالش. بازم کمند پا کوبید و رفت. نگاهی

به کوروش کردم. بهم نگاه میکرد. با ابرو به کمند اشاره کردم. نفس 
 عمیقی کشید و رفت. یه جایی رو پیدا کردم و

ر نون حاضنشستم. باید زودتر میرفتیم خونه پژمان که برای عقدک
 شده بود. رفتم کنار عروس و داماد و بهشون

تبریک گفتم. به اصرار پژمان همونجا موندم. یهکم بعد، سریع جمع 
 کردیم و رفتیم خونه پژمان که خرج خریدش،

 .کل پساندازش شده بود
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*** 
 !هی مژده -

بهطرفش برگشتم. نگاهش کردم. نگاهش به من بود و من هم برای 
 :ن وقت، جوابش رو دادمجلوگیری از تلفشد

 جانم؟ -
نفسی کشید و کارتی که به دلش نشسته بود رو از روی میز 

 شیشهای مغازه برداشت. کارت رو به من نزدیکتر کرد
 :و پرسید
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 این رو ببین. خوبه؟ -

رفتم و یه نگاهی بهش کردم. نحوه باز کردنش جالب کارت رو ازش گ
 بود؛ ولی پشت ساده ای داشت. درهرصورت

من فقط میخواستم از دست این خرید کردن کذایی راحت بشم. 
 کارت رو دستش دادم و اون هم کارت رو روی

میز گذاشت. سعی کردم حرفی بزنم که راضیکننده باشه تا دیگه من 
 ود خیلی راحت بهرو برای کارتی که قرار ب

 .سطل آشغال بره، اذیت نکنه
بد نیست؛ ولی قیمتش خوبه. الزم نیست برای کارت خیلی خرج  -

 .کرد
سرش رو تکون داد. معلوم شد ایندفعه توی راضی کردنش موفق 

 بودم و از خر شیطون پایین آورده بودمش. نفس
 :عمیقی کشید و جوابم رو داد
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 .راست میگی. خرِج الکیه -
رو به فروشنده کرد و سفارش و متن رو داد. از مغازه بیرون اومدیم و 

 با توجه به لیست، دنبال مغازههای موردنظر
بعدازبهر پژمان دنبالمون اومد و از بازار بیرون ۲ بودیم. ساعت

 رفتیم. من رو به خونه رسوند و بعد از خداحافظی به
تگی خودم رو روی خونه رفتم. با کلید در رو باز کردم و با کلی خس

 یکی از کاناپهها پرت کردم. بابا از اتاق کارش
بیرون اومد و اول دِر باز رو و بعد من رو دید. بهش نگاه کردم و 

 سالم دادم. سرش رو تکون داد و رفت و در رو
 .بست. کنارم نشست

 خسته شدی، نه؟ -
 ناخودآگاه شروع به ماساژ دادن پاهام کردم. دستم که به پام خورد،

 قیافهم درهم و مچاله شد. توی ذهنم نگین رو
شسته بودم و گذاشته بودمش کنار. انقدر که امروز اذیتم کرده بود 

 این موجود پر انرژی! با همون قیافه زار و داغون
 :جواب بابا رو دادم

 !حس میکنم پاهام خوردوخاکشیر شده -
رد ف کتکیه داد و سعی کرد نخنده و عادی بهنظر برسه. گلوش رو صا

 :و با همون ژست پرسید
 چیزی خوردی؟ -

قیافهم بدتر از لحظه قبل شد. بمیری نگین! حس میکردم با یه 
 موجود ناشناخته طرفم تا با یه آدم. سرم رو کج

 :کردم و مظلومانه گفتم
 .آره، به اصرار نگین مجبور شدم یه غذای فوق سنگین بخورم -

و به زانو ها زد. کنجکاو شد. تکیهش رو برداشت و دستهاش ر
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 میدونستم بفهمه، دلش آب میشه برای غذایی که
من زیاد نمیپسندیدم. میدونستم جون میده برای همچین غذایی! 

 :همونطور که انتظار میرفت، پرسید
 چی؟ -
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 .شدم تا اسم غذا رو بهش بگم پرسید و من هم مجبور
 !جات خالی، دیزی -

تکخندهای زد. آب دهنش رو قورت داد که باعث شد سیب گلوش 
 بهطور جالبی باال و پایین بشه. یهکم سرش رو

از ناباوریای که ناشی از نظر من بود، به چپ و راست تکون داد و 
 :همونطور ناباورانه گفت

 تو به این میگی فوق سنگین؟ تو کلهپاچه ببینی چی میگی؟ -
قیافهم دوباره مچاله شد. بدون اینکه فکری از قبل کنم، با صدای 

 :چرت و خروسکی گفتم
اصالً اسمش هم که میاد، حالم به هم میخوره، چه برسه به  -

 !خودش
نیشخندی به این حساسیتم زد. حاضر بودم شرط ببندم که میخواد 

 . نذاشتم همچین اتفاقی بیفته. نوبت منبخنده
بود که چیزی بپرسم و جبران کنم. یهکم خودم رو سروسامون دادم و 

 :پرسیدم
 مامان کجاست؟ -

 :دوباره تکیه داد و بعد از یه نفس عمیق و پرصدا، جوابم رو داد
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 .خوابیده. به زور خوابید -
چیزی  سرم رو تکون دادم؛ ولی چیزی نگفتم. خودش هم فهمید چه

 رو دوباره داشت وسط میآورد که بحث رو
 .عوض کرد

 خب، چیکار کردین؟ -
دونهبهدونه براش گفتم. بهقدری که گلوی من خشک شد و حوصله 

 بابا سررفت. در نهایت تلویزیون رو روشن
کردیم و مشغول دیدن اخبار شدیم. تلفن خونه که زنگ خورد، بابا 

 .بلند شد
 .مبلند نشو. خودم جواب مید -
 .باشه -

تلویزیون رو خاموش کردم و به آشپزخونه رفتم. چند لیوان آب 
 مهمون گلوی خشکم کردم. از چارچوب در آشپزخونه

رد شدم و به اتاقم رفتم. آهی کشیدم. چقدر بههمریخته شده بود و 
 خبر نداشتم. همهش هم به لطف خواهرزادههای

نی داشت و شیطونم و اون نگین و کارهاش. همهچچیز روال سنگی
 به راحتی طی نمیشد. لباسهای کمند رو که

روی تختم بود، انداختم پائین و دراز کشیدم. توی مانتو خفه بودم؛ 
 اما واقعًا تنبلیم میشد بلند بشم. حس میکردم

کوه کَندم و نیاز به بیهوش شدن دارم. چند تقهای به در اتاق خورد. 
 نشستم و حسرتی برای خواب خوردم. روی

 .نشست. بیمقدمه شروع کرد صندلی
باید یه روز فرزاد رو راه بدم. اگه تو ناراحت نباشی؛ ولی مامانت  -

 حسابی دلتنگه. میخواد ببینتش. مشکلی نداری؟
شوکه نشدم. عصبی نشدم. بلکه خوشحال شدم؛ چون حداقلش از 
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 .دست تمناهای چندساله مامان راحت میشدم
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 فقط میشه من نباشم؟ -

سری تکون داد. درکم میکرد و میدونست حاضر نیستم همچین 
 برادری رو دوباره به چشم ببینم. میدونست تمام

باورهام درباره فرزاد نابود شده و بههیچوجه حاضر نیستم فرصت 
 :دوبارهای بهش بدم. عادی گفت

 .میشه. از این لحاظ نگران نباش. تو میتونی بری پیش مژگان -
راحت با این گزینه کنار اومدم. خوبیش این بود که بابا درک میکرد و 

 این درک کردن بهترین چیزی بود که
میتونست برای من وجود داشته باشه. همونطور که هر دوی ما 

 :انتظار داشتیم با همدیگه کنار بیایم، گفتم
 .باشه -

 :دوباره با همون ژست و حالت عادی از من پرسید
 امروز چطوره؟ -

چشمهام گرد شد. اونقدری تعجب کردم که تقریبًا صدام به مقدار 
 :قابل توجهی بلند شد. ناباور گفتم

 .امروز؟ االن که دیگه بعدازبهره -
 .نمیخوام شب اینجا بمونه -

داشت؟ یهکم فکر کردم. مامان بعد این چندسال حق داشت، ن
 دلتنگ تنها پسرش بود و من هم نمیتونستم این حق

 .رو ازش بگیرم
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مشکلی ندارم بابا. بذار شب هم بمونه. من شب رو پیش مژگان  -
 .میمونم

 مطمئنی؟ -
این رو با تردید پرسیده بود. فکر میکرد خودم هم نمیخوام اون شب 

 اینجا باشه و دارم از سر اجبار این حرف رو
 :نان پلکی زدم و صادقانه به زبون آوردممیزنم. با اطمی

 !مطمئنم -
با کمک بابا یهسری از وسایلم رو جمعوجور کردم. قرار شد سه روزی 

 من مهمون مژگان باشم و فرزاد مهمون این
خونه باشه. بابا هم درکم کرد و بیسروصدا، قبل از اینکه مامان بیدار 

 بشه، از خونه بیرون رفتم. ساکدستیم رو
گرفتم و از پلهها پایین رفتم. به حیاط که رسیدم، به دیوار محکمتر 

 .تکیه دادم و چند نفس عمیق کشیدم
 خانم گودرزی؟ خوبین؟ -

چشم باز کردم و به زن روبهروم نگاه کردم. معمولی بود. مثل من! 
 .جدا از هر آرایش زنندهای. لبخندی زدم

 .بله. ممنون! فکر میکردم ماه پیش اسبابکشی کردین -
 .با حرکت سر تأکید کرد
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درسته! قرار بود اسبابکشی کنیم؛ ولی نشد. در واقع مامان دوست  -

 نداشت از اینجا بریم، میدونین که؟
 .چندینسال میشه که توی این خونه و این ساختمون زندگی میکنه
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 :لب فشردم و آروم جواب دادم
 .هر کسی یه خاطراتی داره که نمیتونه دل ِبکَنه -
 .درسته -

 :یهکم اینپا و اونپا کرد و در آخر گفت
 .با اجازهتون من دیگه برم -

 .تکیهم رو از دیوار گرفتم
 !بله حتمًا. بفرمایید -

خداحافظی خوبی کردیم و بعد از اینکه باال رفت، من هم از 
 ن خارج شدم. پاهام بهشدت درد میکرد و بدنمساختمو

کوفته شده بود. اون لحظه اگه یه زمین سنگی هم به من میدادن، 
 راضی میبودم و میخوابیدم. امیدوارم هیچ

کسی به ُپست نگین برای بازار رفتن نیفته. ُرس من رو که کشید، چه 
 برسه به بقیه! تا سر کوچه رفتم و با کمی

گرفتم. سرم رو به پشتی تکیه دادم و نفس تلفات زمان، دربست 
 عمیقی کشیدم. یه پنج دقیقهای رو چرت زدم و بعد

سعی کردم حواسم رو جمع کنم. آدرس رو جزئیتر کردم تا حدی که 
 دم ساختمون مژگان پیاده شدم. کرایه رو

حساب کردم. بماند که برای یه صدتومن چقدر غر زد و من مجبور 
 .م. آیفون رو زدمشدم یه پونصدی اضافه بد

 بله؟ -
 .مژگان! مژدهم -

 .صدای پوف بلندش به گوشم رسید و بعد غر مسخرهای که زد
 !خیلی پیلهای -
 .نا ندارم مژگان! ولم کنی همینجا میخوابم -

اگه آیفون تصویری بود، حتمًا قبل ر از اینکه بهش این رو گوشزد 
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 .کنم، در رو باز میکرد
 .باشه. بیا باال -

از کرد و با تمام خستگیای که داشتم، خودم رو به خونه در رو ب
 رسوندم. زنگ رو زدم و بدون اینکه منتظر بمونم،

کفشهام رو درآوردم و ساکم رو جلو در انداختم. در باز شد و کمند رو 
 .دیدم

 !سالم خاله -
امیدوار بودم حداقل مژگان بیاد دم در و ساکم رو تا اتاق ببره؛ ولی 

 ابر بدتر از خودش در رو باز کردهیکی هزاران بر
 :بود. درهرصورت جواب دادم
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 سالم عزیزم. خوبی؟ بقیه کجان؟ -
 .کوروش رفته دستشویی. مامان آشپزخونهست و بابا هم سرکار -

سرم رو تکون دادم و وارد شدم. خودش در رو بست و پشت سرم 
 حرکت کرد. بدون اینکه مژگان یا کوروش رو

 :دیده باشم، بلند گفتم
 !سالم مژگان! سالم کوروش -

و بالفاصله به اتاق مهمان رفتم. ساک رو یه گوشه انداختم و بدون 
 اینکه لباسهام رو دربیارم، روی زمین دراز

 :گفتم کشیدم. به کمند
 کمند! یه پتو و یه بالشت برام میاری خاله؟ -
 .باشه -
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 !آفرین دختر خوب -
 .سریع دوید و رفت. مژگان وارد شد و سالم کرد

 خوبی؟ -
همونطور که برای رسیدن بالشت و پتو لحظهشماری میکردم، جواب 

 :دادم
 !راستش رو بخوای نابودم -
 چرا؟ -
 .خاله! آوردم -

اشتم و پتو رو با کمک کمند روی خودم بالشت رو زیر سرم گذ
 .کشیدم

چرا نداره. تو و نگین برای بازارگردی کامالً برای هم ساخته شدین.  -
 !ببین من کی گفتم

 :ریز خندید که آروم گفتم
 !زهرمار -
 .سالم خاله -

بهش نگاه نکردم. خواب درهرصورت در حال غلبهکردن به من بود و 
 .نمیتونستم جلودارش باشم

 .الم کوروش. کمندجان! مرسی بابت ایناس -
و یهکم سرم رو جابهجا کردم و چشمهام رو بستم. مژگان عاقل شد. 

 خاله»دست بچهها رو گرفت و با گفتن اینکه 
 :خواب من رو تضمین کرد. زیر لب گفتم« میخواد بخوابه

 .عاشقتم مژگان! یک هیچ به نفع تو -
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نمیدونم چقدر گذشت؛ اما مژگان بیدارم کرد. گیجومنگ نشستم و 

 دستی به صورتم کشیدم. مژگان یه چیزایی بهم
 .میگفت؛ اما من نمیشنیدم و متوجه نمیشدم. صدام رو باال بردم

 چته مژگان؟ -
 .گاه کرداز حرکت ایستاد و بهم ن

 .داره مهمون میاد -
 :محکم به پیشتونیم زدم و آه پر دردی کشیدم. پیشنهاد دادم

 میخوای برم تو حموم بخوابم؟ -
 .چشمهاش درشت شد و صداش تحلیل رفت

 چی میگی؟ خوابیدی یا دیوونه شدی؟ -
 !آخه خوابم میاد نامرد -

بالشت رو به صورتم کوبید. با صدای جیغجیغمانندش، 
 :دنش رو نمایش دادعصبیبو

 !گمشو مژده! پاشو گمشو -
همینطور پیدرپی بالشت رو به صورتم میکوبید و فرصت حرف به 

 من نمیداد. به یکباره خودم رو عقب پرت
 .کردم

 .!مژگان! بس کن -
 :غر زد

 .اگه تو هم بفهمی کی داره میاد مثل فنر میپری -
 .ر شدمطلبکار بلند شدم. دست به سـ*ـینه ایستادم و منتظ

 کی؟ کی داره میاد که انقدر جلز ولز میکنی؟ -
 .پژمان -

 :داد زدم
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خاکبهسرت! وجدانا خاکبهسرت! برای اون داری منو به باد بالشت  -
 میگیری؟

 .لبخند حرصیای زد
 .خیر فرزند بیشعورم. با زن و برادرزنش داره میلد -
 خب بیاد. تو رو سننه؟ -

رفت. یهکم پیش خودم زیرلب چیزی گفت و از اتاق بیرون 
 تجزیهوتحلیل کردم. وای من! برادرزنش توی عقدکنون

حاضر نبود و این یعنی این اولین مالقات ما با اونه. سریع دستبهکار 
 شدم و از خودم شروع کردم. سریع یه مانتوی
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رنِگ روشن رو اتو زدم با شال همرنگش. یه شلوار هم برداشتم و 
 اتاق رو جمعوجور کردم. اتاق که جمع شد، سریع

حموم رفتم. لباسهایی که آماده گذاشته بودم رو پوشیدم و با گرفتن 
 .سشوار از مژگان، سریع موهام رو خشک کردم

باس برای جمعکردن خونه به مژگان کمک کردم و سریع بچهها رو ل
 پوشوندیم. میالد هنوز نیومده بود و ما فقط

نگران این بودیم که خدایی نکرده بد به نظر نیایم. صدای آیفون که 
 بلند شد، کمند سریع بلند شد و با دیدن تصویر

 :پژمان از خوشحالی بپربپر میکرد؛ اما مژگان پنچر گفت
 !میالد هم که نیومد. بد شد -

وششانسی میالد هم باهاشون بود و به استقبال رفتیم. در کمال خ
 گل از گل مژگان شکفت. میالد به احترام
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مهمونها خودش کنار ایستاد تا اول بقیه وارد خونه بشن. من هنوز 
 هم کمی گیج خواب بودم و بیهوش. دلم شدیداً 

برای کوچیکترین لحظات، برای چرتزدن، قنج میرفت. پژمان هم به 
 ول نگیناحترام میالد کنارش ایستاد و ا

وارد شد. ما تماشاگرهایی بودیم که حوصلهمون بهخاطر تعارفهای 
 زیاد آقایون سر رفته بود. میالد به پژمان

میگفت و پژمان به برادرزنی که برای ما هنوز ناشناخته بود. در آخر، 
 اول پژمان وارد شد، بعد هم برادرزنش و در

. میالد آخر میالد. مژگان جعبهی شیرینی رو از میالد گرفت
 :همونچطور که به پذیرایی میرفت، گفت

 !این رو پژمان آوردهها -
 :مژگان هم سریع جواب داد

 نمیگفتی هم میفهمیدم. چیزی که گفتم رو آوردی دیگه؟ -
 .آره آره -

بچهها خوشبختانه با پژمان رفته بودن و من با مژگان وارد آشپزخونه 
 شدیم. شیرینیها رو خودم سریع توی یه برف

یدم و با کمک مژگان بساط پذیراییچکردن رو راه انداختیم. چ
 خداروشکر فقط مژگان بود که زیاد چایی میخورد و

بقیه بیشتر از یکی نمیخوردند. البته این یه پوئن مثبت برای مژگان 
 برای تنبلی بیشتر بود. همراه با مژگان که

گذاشتیم. چاییها رو میبرد، قندونها و ُنقلها رو بردم و روی میزها 
 میزهای عسلی قشنگی« میزها»منظور از 

بودن که مژگان همراه با مبلمان کرمیرنگش خریده بود. میز اصلی 
 برای آقایون و میزهای کوچیک برای ما

خانومهای مظلوم بود. جمع آقایون گرم بود و با ورود من و مژگان و 
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 ملحقشدن به نگین، بحث خانومها هم باال
 .گرفت

 .یخوای بیای اینجانمیدونستم م -
 :خیلی بد به نگین نگاه کردم و جواب دادم

 .بیشعور نباش! هرکاری خواستم کنم، تو نذاشتی -
 :چشمهاش گرد شد. با تعجب از مژگان پرسید
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 این خواهرت چشه؟ -
هیچی! امروز میخواست بخوابه که با اومدن شما کالً کنسل شد  -

 .رفت هوا
 :اونقدر مژگان ریلکس گفت که نگین شک کرد. دوباره پرسید

 پس چرا بداخالق شده؟ -
مژگان درحالیکه یه سیب برداشته بود تا برای کمند و کوروش پوست 

 :بکنه، جواب داد
 .ایههای سگ میشهکالً خوابش به هم بریزه، یه چیزی تو م -

 :با لحن بد و اخطارگونهای گفتم
 !مژگان -

حرفی نزد و به کارش ادامه داد. پژمان با آبوتاب چیزی میگفت و 
 بقیه آقایون هم براش سر تکون میدادند. سرم

رو به مبل تکون دادم و چشم بستم. با انگشتهام بازی میکردم تا 
 مثال کسی بو نبره که میخوام بخوابم. چشمهام

یهکم گرم شده بود که به یکباره حجمی سنگینوزن روی پاهام افتاد. 
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 شتابزده سرم رو از روی مبل برداشتم و به
شیطونک روی پام زل زدم. طفلی انقدر ترسید از کارم که یه ببخشید 

 .گفت و حواس همه رو بهمون جمع کرد
 :میالد پرسید

 چیزی شده؟ -
 .نه. فقط یه لحظه شوکه شدم -

این حرفم آقایون دوباره شروع کردند و مژگان هم با نگین و بعد از 
 .حرفش رو از سر گرفت. به کوروش نگاه کردم

 :یهکم مظلوم شده بود. دلرحمی همیشگی سراغم اومد و آروم گفتم
عیبی نداره خاله! از اینبهبعد وقتی میخوای روی پای یکی بشینی،  -

 اول صداش کن و اجازه بگیر، باشه؟
 .باشه -
 .فرینآ -

 .یهکم جابهجا شد
 خاله؟ -

 :دستم رو دورش حلقه کردم و جواب دادم
 جانم؟ -
 چشمات خیلی قرمزه. زیاد بیدار بودی؟ -

موهاش رو نوازش کردم و در آخر لپ گوگولی و آویزونش رو 
 .کشیدم

 .نه عزیزکم. داشتم میخوابیدم که بیدارم کردی -
108 
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 .آها -
بعد خودش رو محکم به من کوبید. من هم محکم توی بـ.غـ.لم 

 فشارش دادم و این کار ما باعث حرصیشدن
کمندی شد که کنار مژگان جا خوش کرده بود. زودی پا کوبید و با 

 دیگهجیغ به اتاقش رفت. من و کوروش به هم
 :نگاه کردیم. هر دو باهم گفتیم

 .تقصیر من نبود -
همه خندیدن بهجز مژگانی که مجبور بود بره و ناز کمند رو بکشه و 

 .نفر دوم کسی نبود جز برادرخانم پژمانخان
شدن.  زیادی با ما آشنا نبود و نمیدونست چرا همه دراینحد شاد

 بعد از تموم شدن خنده و تکخندهها، همه سعی
براش شدت صمیمیت من و کوروش رو توضیح بدن. چیزی  کردن

 که حد نداشت! بعد از گذشت نیمساعت، مژگان
با چهره نسبتًا صورتیرنگ با کمندی که از خوشی سکسکهای راه 

 :میرفت، اومدن. کمند تا مژگان نشست، گفت
بابا! از مامان قول گرفتم برام دوتا بستنی بخری. اونم همین  -

 !امشب
ش به همدیگه نگاه کردیم و سری از تأسف برای این من و کورو

 :دختر لوس تکون دادیم. آروم به کوروش گفتم
 .باید یه فکری بکنیم. اینجوری نمیشه -
 .اوهوم -

و خیره به کمندی شدیم که با خوشی وصفناپذیری به سیبهای 
 .پوستکندهشده گاز میزد

 خاله! اگه خوابت میاد بریم اتاق بخوابی؟ -
هرچقدر بگم از اون پیشنهاد خوشحال شدم، کم گفتم. دستش رو 
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 .گرفتم و به بهونه بازیکردن به اتاقش رفتیم
سریع پتو و بالشتی برای هر دوی ما آورد. سریع دراز کشیدیم و من 

 :شیطونکم رو بغـ*ـل کردم. آروم گفتم
 !آخ که خاله به فدات -
 یعنی چی؟ -
 !هیچی فدات شم -

ی از قربونصدقهم درک کنه، خوابید. شیطونکم بدون اینکه چیز
 بیشتر از من خوابش میاومد و من مؤبف بودم تا

بیدار باشم. پتو رو روش انداختم و بعد از مرتب کردن وضع خودم، 
 دوباره به پذیرایی برگشتم. سعی کردم با نگین

مهربونتر برخورد کنم و مهمونی رو به پایان برسونم. در نهایت 
 وشبختی، مهمونی با خوشی و خوبیخوشبینی و خ

به پایان رسید و من هم طبق معمول مهمون اتاق کوروش برای یه 
 .خواب دلچسب شدم

*** 
 !نکن -

دوباره اون چیز سیخسیخی پوستم رو لمس کرد و عصبیتر، بدون 
 :اینکه چشمهام رو باز کنم، گفتم
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 !نکن مژگان -

صدای ریز خنده رو که شنیدم، به نبودن مژگان پی بردم. تا اون 
 دوباره به پوستم خورد، دستم رو محکم زدم« چیز»



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 184 صفحه  

 

 :به صورتم و بلند گفتم
 .باشه، باشه. بیدارم -

نشستم و یهکم سرم رو تکون دادم. آروم چشم باز کردم. از دیدن 
 م، تقریبًا پلکزدن برام غیرممکنشخص روبهرو

 .شد
 هوی! کجا رفتی؟ ُمردی الحمداهلل؟ -

دندونهام رو روی همدیگه میساییدم. چشمهام رو بستم و نفس 
 :عمیقی کشیدم. آروم و شمرده گفتم

تا سه میشمارم. سه که شد، اینجا ببینمت خودت میدونی و  -
 !خودت

 .تابی به اون موهای تازه رنگکردهش داد و صداش رو نازک کرد
 مرگ من؟ تازهعروس رو میخوای بکشی؟ دلت میاد؟ -

چشمچهام رو روی همدیگه فشار دادم و بالشت رو برداشتم. تقریبًا 
 :داد زدم

خیلی بیشعوری! سه روزه من رو ول نمیکنی. ولم کن! ولم کن!  -
 زه برای منبذار کپه مرگم رو بذارم. سه رو

 .خواب نذاشتی. برو برای پژمان خواب نذار
و محکم بالشت رو، به سرش کوبیدم. در عوض لبخند ملیحی 

 .تحویل من بدبخت داد
 .جون نگین که نمیشه. مژگان برنامه ریخته بود امروز بریم بیرون -

 :با همون صدای بلندم جواب دادم
 .برو بیرون نگین. میخوام بخوابم -

نداختم روی زمین و دراز کشیدم. نگین با لحن فریبنده بالشت رو ا
 :ای، آروم گفت

 !مژگان نمیذاره کوروش خونه بمونه. خوددانی -
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 :تقریبًا قاتی کردم و سیخ شدم. پتو و بالشت رو پرت کردم و گفتم
شما دست به یکی کردین من نخوابم. همهتون! مژده نیستم اگه  -

 .روبراتون زهر نکنم این بیرون رفتن 
 :ادای من رو درآورد و بیتوجه به من، بیرون رفت. زیر لب زمزمه کردم

 !لعنت بهتون که من رو دارین به بیخوابی میکشونین! بیشعورا -
لباسهام رو سریع عوض کردم و کیف و گوشیم رو برداشتم. رفتم 

 .دستشویی و بعد از خروجم، تقریبًا خشک شدم
دم از زمانی که نگین اومده، اینجا تندتند پلک زدم تا باور نکنم این آ

 بوده باشه. با صورت خیس و خشکنشده،
110 

 
 
 

بهش نگاه میکردم و اون هم بهخاطر اینکه در دستشویی رو محکم 
 بسته بودم، به من نگاه میکرد. هولهولکی

 :گفتم
 .مسال -

و سریع به اتاق کوروش رفتم. دستم رو به پیشونیم زدم و لبهام رو 
 .روی هم فشار میدادم. امروز روز مرگ منه

یقین دارم! صورتم رو سریع خشک کردم و با برداشتن کیف و 
 .گوشیم که روی تخت بود، از اتاق بیرون رفتم

دقیقهای. ۵ چشمهام هنوز هم قرمز بود و دلم میرفت برای یه چرت
 خیلی آروم روی مبل جا گرفتم و به نگینی

که نیشخند تحویلم میداد، نگاه نکردم. ای که بمیری نگین! برام 
 .جلوی داداشت آبرو نذاشتی
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 کوروش؟ -
 :نگین سریع گفت

 .با میالد و پژمان و کمند زودتر رفتن -
 .تیز نگاهش کردم که لبخند گشادی زد

 خوب خوابیدی؟ -
ش میگفتم در اون لحظه کِمش بود و بدترین هرچی هم که به

 صفت، الیق این بشر بود. االن هم که مژگان من
رو با این تازهعروس رودار و برادرش تنها گذاشته و معلوم نیست 

 .کجاست
 مژگان کجاست؟ -

خیلی ضایع و آشکارا از جواب و سؤال نگین طفره رفتم. نگین 
 :خواست چیزی بگه که برادرش زودتر گفت

 .آشپزخونهن -
و بعد رو به نگین کرد. هیچی بهش نگفت؛ ولی هرچی که بود و 

 هرکاری که کرد، نگین تا لحظهای که پیش
بچهها رفتیم، حرفی نزد. چقدر ممنون این مرد فهمیده شدم که اون 

 کولیبازیهام رو به روم نیاورد. ما فقط وسایل
نشستیم و ناهار همراهمون بود و همهچیز از قبل آماده بود. کمی 

 تخمه شکوندیم. هوای خوبی بود و میتونست
خوابالودی من رو از بین ببره. میدونستم مژگان نمیذاره تنهایی قدم 

 بزنم. سعی کردم بیسروصدا بلند بشم. کامالً 
 :موفق بودم تا لحظهای که کفشهام رو پام کردم و کمند از من پرسید

 خاله؟ کجا میری؟ -
مونده نسبت به کمند داشتم رو کنار الزم بود هرچی احترام باقی

 بذارم. لبخند مسخرهای زدم و بدون اینکه به مژگان
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 :یا پژمان نگاه کنم، خطاب به کمند گفتم
 .میرم یه دوری بزنم عزیزم -
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شمم دیدم. همونطور که انتظار یکهخوردن مژگان رو از گوشه چ
 میرفت، خودش رو وسط انداخت و اعالم وجود

 .کرد
 .وایسا منم باهات بیام -

با اعصاب خوردیای که تشدید پیدا کرده بود، دوباره سرجام نشستم 
 و چیزی نگفتم. خودش هم فهمید بهم

برخورده و از این بچهبازیش خوشم نیومده. خودش رو با کمند و 
 نگین سرگرم کرد. کوروش هم بغـ*ـل میالد

خواب بود و چقدر من حسودی کردم. دلم با دیدن خواب کوروش 
 آب رفت و خواستم من هم یه چرت پنجدقیقهای

بزنم. خداروشکر پشتم درخت بود و تنها نکتهی منفیش این بود که 
 از زیرانداز اونورتر بود. مجبور بودمیهخورده 

روی چمن بشینم تا بتونم بهش تکیه بدم. البته بهتر از هیچی بود و 
 شدیداً خوابالود و بیاعصاب شده بودم. آرومآروم

خزیدم و خودم رو بهش تکیه دادم. چشم بستم و نفس عمیقی 
 کشیدم. آخ که چقدر هوای خوبی بود برای یه خواب

 .چپ متمایل شد و کامالً تو حس رفته بودم دلچسب! سرم بهطرف
 !هی مژده -

اونقدری بلند این رو گفت که پریدم. در نتیجه صورتم به 
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 پوستهپوستههای درخت کشیده شد و اثری هنری با
کمک هنرمندِی مژگان بیشعور ساخته شد. از درد یه هین کشیدم و 

 صورتم رو مخفی کردم. دلم یه دعوای اساسی
به اون مرد تازهوارد. تنها چیزی که تونستم برای  میخواست و حیف

 نگهداشتن ادب جلوی این مرد بگم و خالی
غلیظ به مژگان بیشعور بود. سریع بلند شدم و « احمق»بشم، یه 

 کفش پا کردم. پاشنهی کفش رفت زیر پام و
مجبور شدم برای درستکردنش از دستهام کمک بگیرم و در نتیجه 

 توی یه شب صورتم مثل المپ مهتابی
 .تاریک، مانور داد

 !خاکبهسرم! ببینمت مژده -
داشتم بیشازاندازه عصبی میشدم و این اصالً برای فردی مثل من که 

 سابقه خرابی داشتم، خوب نبود. کیفم توی
ماشین بود و اصاًل نمیتونستم فکر کنم با ماشین کی اومدیم. خودم 

 رو داشتم از درون شکنجه میدادم تا
ی در نیارم. بیحرف دستم رو روی صورتم گذاشتم و ازشون دیوونهباز

 دور شدم. نمیتونستم فکر کنم دستشویی
 :کجاست. زمزمه کردم

 !اینم یه روز به باهر خوب -
از عصبانیت موهام رو چنگ زدم و بعد انگشتهام رو توی دهنم بردم. 

 .دوباره به موهام چنگ زدم
 .شعوربمیر مژگان. فقط بمیر! خواهر نیستی بی -

نمیتونستم تمرکز کنم تا یادم بیاد دستشویی رو موقع اومدن کجا 
 دیده بودم. تصمیم گرفتم برای خودم بگردم تا

پیداش کنم. در آخر پیدا شد و سریع رفتم داخل. خودم رو توی آینه 
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 .نگاه کردم
112 

 
 
 
 .خدای من! صورتم نابود شده -

و واقعًا هم دست کمی از نابودی نداشت. تنها مزیتی که داشتن، 
 این بود که روی گونهم نبودن و زیادی به گوشم

نزدیک بودن. خراشهای ریز ولی زیادی بودن. حتی توی بعضی از 
 خراشها تکههای ریز و تیز چوب پیدا بود و از

بس که داخل رفته بودن و درد داشتن، بیخیال شدم و فقط خونها 
 رو پاک کردم. هنوز هم عصبی بودم و حس

میکردم بدتر از لحظات قبلی شدم. من واقعًا به قرصهام نیاز داشتم و 
 .االن بهشدت این نیاز رو درک میکنم

دندونهام رو روی هم میساییدم. از آینه دل کندم و رفتم بیرون. از 
 تهای این پارک بیزار شده بودم. روی یهدرخ

صندلی نشستم. دستهام رو توی همدیگه قالب کردم و برای 
 کنترلکردن خودم ناخنهام رو به کف دستم فشار

میدادم و میدونستم خون میاد. خودم رو جلو و عقب میبردم و 
 میدونستم اگه کسی من رو ببینه، میفهمه من یه

 .آدم با اختالالت روانیم
 دهخانم؟مژ -

با صورتی که میلرزید و موهایی که به طور ناشیانهای چنگ خورده 
 بودن، نگاهش کردم. میفهمیدم چی داره اتفاق

میافته؛ ولی قدرت کار عاقالنهای رو نداشتم. بهجای جواب دادن، 
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 صورتم رو کج کردم. فهمید وضعیتم نرمال نیست
ون وضعیت نزدیک و ممکنه بزنه به سرم. البته واقعًا هم داشتم به ا

 میشدم. میتونستم پیشبینی کنم بعد از
برگشتن به حالت عادیم، چقدر قراره جلوش خجالتزده بشم. خیلی 

 :مالیم جعبه قرص رو جلوم گرفت و گفت
 .خواهرتون گفتن باید توی این وضعیت قرص مصرف کنین -

و باز هم ناشیانه سرم رو تکون دادم. میدونستم باید قرصها رو ازش 
 یرم؛ ولی نمیتونستم. عقلم فرمان نمیدادبگ

و هرلحظه داشتم بدتر میشدم. نمیدونم چطور؛ اما خودش انگار 
 همه مراحل و وضعیت من رو میدونست؛ چون با

سرعت تعداد مشخصی از قرصهام رو درآورد. میدونستم تعداد 
 درستی رو برداشته؛ اما نمیدونستم چطور

 .بیاد میدونست. سعی کرد قانعکننده بهنظر
شاید ناراحت بشین؛ اما من باید قرصهاتون رو خودم بهتون بدم.  -

 بعد قرص هم بهتون آب میدم، باشه؟
؛ چون هر لحظه «زودتر»خیلی دلم میخواست بهش جواب بدم 

 ممکن بود به قدری اوضاعم خراب بشه که شروع
به چرتوپرتگفتن کنم. تنها کاری که انجام دادم، این بود که دهنم رو 

 از کردم. نفهمیدم که موافقت من روب
فهمید یا نه؛ اما سریع از فرصت استفاده کرد و قرصها رو به خوردم 

 .داد. شوکه شدم و دهنم رو با سرعت بستم
قرصها رو قورت دادم؛ ولی پایین نمیرفتن. بهم آب داد. بعد از 

 «ماشین»کشیدن یه نفس راحت، سعی کردم کلمه 
ی اون خیلی خوب متوجه شد. بدون اینکه رو بگم. خیلی بد گفتم؛ ول

 .پیش بقیه برگردیم، من رو به ماشین برد
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 :شیشه رو یهکم باز کرد و بعد از قفل کردن در، گفت
گوشیت رو کنارت گذاشتم. من دارم میرم پیش بقیه. خواستی  -

 .بیای یه زنگ بزن تا بیام دنبالت
113 

 
 
 

هیچی نگفتم و اون رفت. من هم سعی کردم فرصتشناس خوبی 
 باشم و از این آرامش که سه روز شده و

نداشتمش، استفاده کنم. تکیه دادم و چشم بستم. چقدر این 
 قرصهای آرامبخش خوب بودن که کمک میکردن به

 .خواب آدمی مثل من. آروم خوابم برد و به خلسه شیرینی رفتم
*** 

یهکم به سرووضعم رسیدم و به پژمان زنگ زدم. اصالً دلم 
 .نمیخواست با اون زنهای متأهل مسخره روبهرو بشم

 .قد جو عقل ندارن
 الو؟ -
 سالم مژده. خوبی؟ -
 .مرسی. بیا در ماشین رو باز کن من بیام پیش شما -
 .میاماالن  -

و قطع کرد. تصمیم داشتم نه نگین و نه مژگان رو آدم حساب کنم. 
 انقدر که غرق شده بودن توی نقش متأهلی،

رو کامالً به خاک سپرده بودن. با « مژده»فردی مجرد به نام 
 خمیازهای که کشیدم، غرزدنهام نیمهکاره موند و دلم

شارژم ضعف رفت برای اون خواب دلچسب. چه خوابی بود! حسابی 
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 کرده بود و تمام خستگیهای این چند روزه من
رو با خودش شسته و بـرده بود. یهکم دیگه صبر کردم تا پژمان 

 اومد. در رو باز کرد و بعد از احوالپرسی و ابهار
ناراحتی برای صورتم، راه افتادیم. هوا تقریبًا شباهت زیادی به غروب 

 .داشت
 .نگو میخواین برای شام هم بمونین -

 .بهم نگاه کرد
 .نظر مژگان و نگین بود -

دندونهام رو روی همدیگه فشار دادم. دلم بدجوری هـ*ـوس داشت 
 تا اون دوتا رو آدم کنم. انگاری پژمان هم از

 :دستشون عاصی بود که گفت
من نمیدونم این دوتا مگه همدیگه رو کم میبینن که چفت هم  -

 .نشستن و بقیه رو اصالً نمیبینن
 .اتم میشکافن، نمیخوان ریا شهدارن  -

اونقدری با حرص گفتم که خندید. رسیدیم و با چشم و ابروی 
 پژمان، نگین مژگان رو ول کرد و دوتایی مشغول

پختن املت شدند. من هم همونطوری که با خودم عهد بسته بودم، 
 یه سانتیمتر هم جم نخوردم و خودم رو با

ممنون بودم که چیزی رو بچهها مشغول کردم. از برادرزن پژمان 
 بهروم نمیآورد. البته اون شب شوخطبعی این

برادرزن عزیز به همت میالد و پژمان کشف شد و با شوخیهای اونا، 
 میخندیدیم. عجیب دلم میخواست خودم رو

برای چند روزی از دست مژگان راحت کنم؛ ولی حیف که فرزاد خونه 
 .مبود و بابا بهم پیشنهاد کرده بود خونه نر
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خالصه اون روز، با فاکتورگیری وحشیبازیهام، روز خوبی بود. وقت 
 جدایی نگین و مژگان خیلی مسخره بود. مثل

آدامس به همدیگه چسبیده بودن و همدیگه رو ول نمیکردند. بقیه 
 تقریبًا از این کار شون دلزده شده بودند و تا

حدی به من حق میدادند. وقتی هم که رسیدیم خونه، مژگان تازه به 
 عمق فاجعه پی برد. فهمیده بود که بدجوری

از دستش ناراحت و عصبانی شدم. حتی خیلی هم بهخاطر 
 .روی صورتم از خودش ناراحت بود خراشهای

درهرصورت حرفی به میون نیاورد و منم باهاش حرفی نزدم. کمند 
 رو دعوت کردم تا بیاد اتاق کوروش و سهنفری

پیش هم بخوابیم. مشتاق بود و اومد. دقت که میکردم، میفهمیدم 
 کمند نسخه دوم مژگانه. همونقدر جذاب و

بود و چشمهای عسلیش به  روی اعصاب! پوستش سفیدتر از مژگان
 میالد رفته بود. اون چشمهای لعنتیش، حسابی

به صورتش میاومدن و اون رو مظلومتر نشون میدن. آخ از اون 
 موهای فرفری زاغ کالغیش. نمیدونم چرا مثل

من خرمایی نشده بودن یا مثل میالد بور، رنگ موهای پدربزرگش 
 رو داشت و موهاش اونقدر با صورت و

در تضاد بود که جذابتر از هرجذابی شده بود. دماغش به چشمهاش 
 مژگان رفته بود و در نهایت، هرسهتای ما،

دماغهای یه شکل داشتیم. همهچیز این دختر لوس و روی اعصاب، 
 جذاب بود و من امیدوار بودم که به مرور زمان
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اخالقش بهتر بشه. به کوروش که نگاه میکردم، بازتابی از خودم رو 
 . درسته که موهاش خرمایی نبود؛ ولیمیدیدم

پوستش سبزه بود. چشمهاش قهوهای و موهاش زاغ کالغی بود. 
 درست مثل خواهر دوقلوش. موهاش مثل کمد

پرپشت و فرفری بود. اخالقش دقیقًا مثل خودم بود. حس میکردم 
 با نگاه کردن به این دوقلوی شیرین، خودم و

کوروش شدم. بیخیال این  مژگان رو میبینم. اون کمند شده و من
 .فکرها شدم و بچهها رو بغـ*ـل کردم

 .هرسهتای ما، بدون اینکه به مژگان شب بهخیر بگیم، خوابیدیم
*** 

 !سالم اهل منزل -
مامان بـ.غـ.لم کرد و کلی قربونصدقهم رفت. اون خراشهای روی 

 صورتم رو که دید، اخماش درهم شد و با حالت
 :بدی پرسید

 با خودت؟ چیکار کردی -
از بـ.غـ.لش بیرون اومدم و شونههاش رو گرفتم. سرم رو کمی کج 

 کردم و موهام رو پشت گوشم زدم. سعی کردم
 .آرامشبخش به نظر برسم

صورتم به تنه درخت کشیده شد. حاال که چیزی نشده! بابا  -
 کجاست؟

شونههاش رو ول کردم و از راهروی کوچولوی خونه، پا به پذیرایی 
 شکل گذاشتم. دکمههای مانتوم رو بازمستطیلی

میکردم و به مادری نگاه میکردم که رفع دلتنگی کرده بود. دلتنگیای 
 که داشت اون رو نابود میکرد. اونم فقط
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بهخاطر یه آدم بیوجدان! پسری که از برادری هیچی حالیش نبود. 
 روی کاناپه موردعالقه تکنفرهم نشستم و تکیه

دادم. مامان هم روی کاناپه روبهروم نشست و نفسی کشید. 
 .اخماش باز شده بودند

 شرکته. کجا میخوای باشه؟ -
بدون اینکه چیزی بگم، سری تکون دادم. دوست نداشتم حرفی از 

 رزاد به میون بیاد و خداروشکر، مامان هم گویاف
 :همچین قصدی نداشت. بهم نگاه کرد و عادی پرسید

 تو که قرار بود امروز بعدازبهر بیای. چرا زود اومدی؟ -
یه ابروم رو باال دادم و با لبی که یه گوشهش باال رفته بود، متعجب 

 :پرسیدم
 َبده؟ -

کلمهها رو کنار همدیگه  دستوپاش رو گم کرد. دستپاچه و سریع،
 .گذاشت تا سوءتفاهم رو از بین ببره

 .نه، نه. اتفاقًا خوب شد که اومدی. بابات که شرکته و منم تنها -
خیالم راحت شد از چیزی که وجود نداشت. یه سیب قرمز و دلبر از 

 توی برف روی میز برداشتم و قبل از اینکه
 :گازش بزنم، گفتم

 .شده بودماز دست دخترت ناراحت  -
اینبار اون تعجب کرد. من هم سیب رو گاز زدم و با کلی ملچوملوچ، 

 اون گاز رو تموم کردم. مامان هم فرصت رو
 :غنیمت شمرد و قبل از اینکه گاز دیگهای بزنم، پرسید
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 !نگو که قبل از اینکه بیدار بشن زدی بیرون؟ -
نش انگشت اشاره دست آزادم رو به سمتش گرفتم و باال و پایی

 :کردم. دهنم رو نزدیک سیب بردم و گفتم
 !دقیقاً  -

و گازی زدم. اخمی کرد و بلند شد. همونطور که غرغر میکرد، 
 بهسمت آشپزخونه کوچیک خونه میرفت. من رو

توی پذیرایی تنها گذاشت. سیب رو سریع تموم کرد و با کنجکاوی، 
 با چند قدم، خودم رو وارد آشپزخونه کردم. ای

برام نیمرو درست میکرد. من رو که دید، اخمش شدید جان! داشت 
 شد و غرغرهاش هم بیشتر. بـ.غـ.لش کردم و

بـ*ـوسـهای روی گونهش کاشتم. مامان خودم بود و من دختری با 
 .اخالقی که با اخالق خودش مو نمیزد

بوییدمش و خندید. همیشه این کار من باعث قلقلک مامان میشد 
 میکرد. دوباره این کارو اون رو از هر غمی دور 

رو کردم که بیشتر خندید. من رو با دست آزادش از خودش فاصله 
 .ای به من نسبت داد«پدرسوخته»داد و زیر لب 

در نهایت با روحیهای خوب، نیمرو رو باهم خوردیم و لـ*ـذت 
 .بردیم
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بعد از تمومشدن غذا، به مامان کمک کردم تا آشپزخونه رو جمع 
 کنه. بعدش هم که مامان عقیده داشت من خیلی

خستهم، دستم رو گرفت و من رو به اتاقم برد. میخواست کمکم کنه 
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 که لباسهام رو عوض کنم که جلوش رو
 :گرفتم و پرسیدم

 مامان! چیزی شده؟ -
رو کرد. یهجورایی داشت فکر میکرد که چرا سرش رو داخل گردنش ف

 من همچین حرفی بهش زدم. خب حق
داشتم! دستهام رو به کمرم زدم و یکی از پاهام رو خم کردم. یهکم 

 :هم اخم کردم و ادامه دادم
بچه که نیستم مادر من! دیگه از اون دورانی که من رو نگه  -

 میداشتی و لباسم رو عوض میکردی گذشته! اصالً 
ا نمیگی چی شده؟ تو که خیلیوقت بود خودت رو با من درگیر چر

 .نمیکردی
از اخمهاش که توی همدیگه رفته بودن، دقتی که برای حرفهام خرج 

 کرده بود رو میشد تشخیص داد. بعد از
گوش دادن به همهی حرفهام، توی چشمهام نگاه کرد و سعی کرد 

 .من رو با حرفهاش قانع کنه
 !کردی. دلم برای اون کارت تنگ شدهخیلیوقته طراحی ن -

اگه بگم توی چشمهام اشک جمع نشد، دروغ گفتم. از ذوق حرف 
 مامان و تأسفی که برای خودم میخوردم، یه

قطره اشک لجوج از چشمم بیرون اومد و گونهم رو خیس کرد. 
 مامان رو بیاختیار توی آ*غـ..و.شم گرفتم و

بود و سعی داشت  فشارش دادم. خود مامان هم گریهش گرفته
 :مقاومت کنه. چند ضربه آروم به کمرم زد و گفت

جنابعالی که ادعا داری خرِس گنده شدی، این اداها چه معنیای  -
 !میده؟ خودت بگو

تکخندهای کردم و ازش جدا شدم. شونههاش رو گرفتم و توی 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 198 صفحه  

 

 چشمهاش زل زدم. لبخند زده بود و متقابالً 
هنم شکل گرفت. میدونستم از لبخندی به روش زدم. فکری توی ذ

 .انجام دادنش بینهایت لـ*ـذت میبرم
ناگهانی مامان رو رها کردم و بهسمت کشویی که چند ماهی بود 

 بهش سر نزده بودم، رفتم. کشو رو باز کردم و مداد
و دفتر رو برداشتم. زیر دفتر، کاغذهای بزرگم نبود. مداد و تراش رو 

 گذاشتم. مامانبرداشتم و دفتر رو سرجای قبلی 
 :که کنجکاو شده بود، پرسید

 دنبال چی میگردی مژده؟ -
 .یه لحظه وایسا -

و بعد از این حرفم زیر تخت رو نگاه کردم. خودش بود. لبخندی از 
 سر رضایت زدم و مداد و تراش رو روی تخت

گذاشتم. دو دستم رو دراز کردم و پایه رو برداشتم. پایه رو جلوی 
 نبال برگهها گشتم. توی کمدمامان گذاشتم و د

بودن و بعد از برداشتنشون، یه برگه رو بیرون کشیدم و روی پایه با 
 هزار زحمت و دردسر، وصلش کردم. مداد رو

تراش کردم و لباسهام رو عوض کردم. مامان هم از کالفگی روی 
 .تخت نشسته بود و به کارهای من نگاه میکرد

بعد از انجام دادن و تموم شدن کارهام، کنارش نشستم و بهش 
 :لبخند زدم. چشمهاش رو ریز کرد و پرسید
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 حاال تو یکی چته؟ -
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آروم و ریز خندیدم. من رو با دو دستش هل داد و من رو از خودش 
 اصله داد. اخمی کرد و دستی به موهاشف

کشید. تکیه دادم به تاج تخت و بهش نگاه کردم. با همون اخم 
 :دوباره پرسید

 میگم چته؟ -
 !بذار بابا بیاد، بعد -

همونطور که با اخم به من نگاه میکرد، توی دلش ثانیهشماری 
 میکرد که بابا بیاد و جریان رو بفهمه. حوصلهش

دراز کشید و به پایه نگاه کرد. همونطور که که سر رفت، کنارم 
 :نگاهش به پایه بود، گفت

 میدونستی هیچ وقت از رنگ پایهت خوشم نیومد؟ -
 :خندیدم و با هیجان جواب دادم

میدونستی که میدونستم؟ اما درهرصورت این رنگ برای همچین  -
 .کاری، بهنظرم خوبه

بیشتری بفهمه و  حاال دیگه به من نگاه میکرد و میخواست چیزهای
 کشف کنه. مامان همیشه عقیده داشت که

بعد از اینکه این پایه رو خریدم، بهتره رنگش بزنم و بهش روحیه 
 بدم. من هم بهطرز فکرش احترام گذاشتم و

رنگ « مشکی»رنگش زدم. اون هم مشکی. کلی به جونم غر زد که 
 نمیشه و بهتره خرمایی یا کاراملی بزنم. کالً از

رنگ خوشش میاومد و نمیشد کاری کرد که نظرش رو  این دو
 عوض کنم؛ ولی من هم من بودم. نظر خودم برای

کار خودم مهمتر بوده و هست. آخرش هم این مشکی موندگار شد 
 .و من هم با دیدنش عشق میکردم و میکنم

زنگ خونه که به صدا دراومد، هر دوتامون تند و سریع بلند شدیم و 
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 فتیم که مطمئنًا خسته ازبه استقبال کسی ر
کارهای شرکت بود. در رو که باز کرد، تعجب کرد. به من خوشامد 

 گفت و بعد از اینکه کفشهاش رو درآورد، مامان
 :به من گفت

 .خب، حاال بگو -
اونها رو همونجا گذاشتم و به اتاق « وایسا»لبخندی زدم و با گفتن 

 رفتم. زیپ کیفم رو که توی کمد بود، باز
 :کردم و گوشیم رو برداشتم. سریع به راهرو برگشتم و گفتم

 .همدیگه رو بغـ*ـل کنین. میخوام عکس بگیرم -
 :بابا اخم کرد و پرسید

 اینجا چه خبره؟ -
 .میخوام از شما طراحی کنم. زود باشین یه ژست بگیرین -

هر دو استقبال کردن و بعد از گرفتن یه عکس خوب، به اتاقم 
 م رو جلوم گذاشتم و مشغول طراحیبرگشتم و گوشی

شدم. بابا یهکم دیگه برمیگشت شرکت و االن هم فقط برای ناهار و 
 یه چرت بعدازبهر اومده. مطمئنًا من تا آخر
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کن نیستم. حدسم کامالً امروز درگیر این طراحیم و تا تموم نشه، ول
 .شب درگیر بودم۲ درست بود و تا ساعت

درحدی که مامان ناهار و شام رو برام توی اتاق آورد و بابا و مامان 
 به عنوان رفع دلتنگی و سرگرمی، به کارهای

من نگاه میکردند. کارم که تموم شد، با ساعد دست راستم موهام رو 
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 دیدن عقب دادم و از پایه فاصله گرفتم. با
 «خستگی»چیزی که طراحی کرده بودم، عشق کردم و چیزی به نام 

 توی وجودم پیدا نشد. سریع دستهام رو با
هزار دردسر تمیز کردم و قشنگترین قاب رو برداشتم. طراحی رو قاب 

 کردم و پایه رو زیر تخت گذاشتم. طراحی
قابشده رو پشت کمد قایم کردم و بعد از عوض کردن لباسهای 

 شدهم، روی تخت دراز کشیدم. گوشیم روکثیف
که برداشتم، متوجه شدم خاموش شده و شارژ نداره. حوصله بلند 

 .شدن نداشتم و خوابیدم
*** 

نفسی عمیق کشیدم و بلند شدم. دستم رو به تاج تخت تکیه دادم 
 و سعی کردم نیفتم. موهام رو پشت گوشم زدم و

ثانیه گیج بودم. یهکم که چشمهام رو مالوندم و بازشون کردم. تا چند
 سرحال شدم، ایستادم و از اتاق بیرون رفتم. از

آشپزخونه صدا میاومد و من اونقدری سرحال نبودم که برم و یه 
 نگاهی بندازم. رفتم دستشویی و وقتی که

بیرون اومدم، با حوله صورتم رو خشک کردم. از حالوهوای خواب 
 ی کسیبیرون اومده بودم. به پذیرایی رفتم؛ ول

اونجا نبود. یهکم گرسنه بودم و احساس خستگی میکردم. روی 
 کاناپه نشستم و یهکم بعد، مامان ازآشپزخونه وارد

پذیرایی شد. خوبی این خونه همین بود. در آشپزخونه بهطرف 
 پذیرایی بود و یهجورایی همهچیز جمعوجور بود. سرم

رو کج کردم و لبخندی زدم. به مامان صبح بهخیری گفتم. لبخندی 
 .زد. به ساعت اشاره کرد

 !خوب خوابیدی خرس گنده؟ ساعت دوازده بهره -
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چشمهام درشت شد که خندید. کنارم نشست و من دستم رو دور 
 گردنش انداختم. خمیازهای کشیدم. سرم رو به
اشی از خوابالودی سرش تکیه دادم و با صدای دورگه شدهم که ن

 :بود، گفتم
 !اگه بدونی تا ساعت چند بیدار بودم اینو بهم نمیگفتی -

جوابم رو نداد. انگار خودش هم خسته بود و دلش میخواست یه 
 دل سیر بخوابه. نفس عمیقی کشید و مثل من

دستش رو دور گردنم انداخت. میدونستم دهنم بوی بدی میده، 
 رف نزنم. تویبرای همین سعی میکردم زیاد ح

 :حالتی که داشتم به در آشپزخونه نگاه میکردم، پرسیدم
 .برم یه چیزی بخورم؟ دهنم بو میده -

 :من رو سفتتر بغـ*ـل کرد و بهم نگاه کرد. با مالیمت پرسید
اگه زیاد گرسنهت نیست، نخور. بمون بابات هم بیاد و ناهار  -

 .بخوریم
طراحیای که دیشب کرده  چیزی نگفتم؛ ولی فکرم درگیر شد. درگیر

 بودم. مونده بودم به چه مناسبتی بهشون
هدیه بدم. نمیخواستم بیمناسبت بدم و تبدیل بشه به یه طراحی 

 بیارزش خاکبخور. میخواستم اونقدری
119 

 
 
 

دیوار بزنن. میخواستم بفهمن که چقدر  براشون باارزش بشه که به
 برای اون طراحی وقت گذاشتم و چقدر برام

 :ارزش داره. روم رو به طرف مامان کردم و پرسیدم
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 مامان! سالگرد ازدواج تو و بابا کی بود؟ -
نگاهش سردرگم و عجیب شد. یهکم خودش رو جابهجا کرد و جواب 

 :داد
 دیگه. برای چی؟بیست و شش اسفند. فکر کنم یه هفته  -
 .هیچی! فقط میخواستم برام یادآوری بشه. آخه یادم رفته بود -

و برای صحنهسازی یهکمی ریز خندیدم. شک نکرد؛ چون حرفهام 
 براش قانعکننده بودنذ. تلویزیون رو روشن

کردم و با هم سرگرم دیدن برنامهکودک شدیم. مامان اعتقاد داشت 
 اخباره و که دیدن برنامهکودک بهتر از دیدن

منم قبولش داشتم؛ چون وقتی توی اخبار سانحهی بدی رو به مردم 
 اطالع میدن، من و مامان کلی براشون غصه

میخوریم. حدود ساعت یکونیم بود که بابا اومد و بعد از احوالپرسی، 
 سراغ ناهار رفتیم. آخ که من چقدر عاشق این

غذا بودم! بابا وقتی دید غذا چیه، دستهاش رو به همدیگه کوبید و 
 :با خنده به مامان گفت

 بهخاطر اینکه دخترت اومده داری بهش باج میدی خانوم؟ -
مامان چشمهاش رو بهحالت جالبی ریز کرد و به من نزدیکتر شد. 

 دستش رو دور گردن من انداخت و با صدایی که
 :جواب داد میشد هر کسی رو بخندونه،

 این دختر منه! چی فکر کردی؟ -
 :بابا دستهاش رو بهحالت تسلیم باال برد و با خنده به مامان گفت

 .اول بیا ناهار رو بخوریم، بعد بحث کنیم -
مامان بیحرف لبخندی زد و بهحالت اولش برگشت. لبخندی زدم از 

 اینهمه خوشی. دلم همیشه این روزها رو
شینیم سر میز غذا و بدون هیچ نگرانی، میخواست. روزهایی که ب
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 بگیم و بخندیم. روزهایی که حضور کسی من رو
اذیت و نابود نکنه. ناهار که تموم شد، میز رو به کمک مامان جمع 

 کردم. هر چقدر که اصرار کرد، هلش دادم و
خودم برفها رو شستم. بعد از تموم شدن شستن برفها، دستهام رو 

 .ه پذیرایی رفتمبا لباسم خشک کردم و ب
تلویزیون خاموش بود؛ ولی مامان و بابا داشتن با هم حرف میزدند. 

 من رو که دیدن، سکوت رو بهجای حرف زدن
 :انتخاب کردن و کالً بحثشون رو دوباره ادامه دادن. بابا گفت

 .ببین با لباسش خشک کرده دستهاش رو! مثل خودمه -
 .مینجوریهنخیر! موهای صافش رو ببین. مال منم ه -

روی کاناپه یکنفره نشستم و بهشون نگاه کردم. دوست داشتم که 
 این بحث رو ادامه بدن و من لـ*ـذت ببرم

وقتی ویژگیهای من رو، به خودشون نسبت میدن. بابا با کمی حرص 
 :جواب مامان رو داد
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اصالً میدونی چیه؟ موهای صافش، چشمهای ریزش، اندام  -

 تپلیش، اصالً همهچیش به خودت رفته. بحث کردن
 !با تو فایدهای نداره

ناخودآگاه خندیدم. وقتی دیدن میخندم، به خودشون نگاه کردن و 
 مثل من خندیدن. چقدر خوب و شیرین بود این

بعد مامان رو. حداقل اینجوری لحظات! اول بابا رو بغـ*ـل کردم و 
 یهکم از اون آتیش حرصش کم میکردم. بعد از
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به اتاقم رفتم و گوشیم رو به شارژ زدم. پرده رو « بهر بهخیر»گفتن 
 کنار زدم و انبوهی از نور روشن و تیز خورشید

توی اتاق اومد. اتاقم کامالً روشن شده بود، بدون اینکه نیازی به 
 روشن کردن برق داشته باشم. بیرون رو نگاه

کردم، به ماشینهایی که از خیابون گذر میکردن و دنبال کار خودشون 
 بودن. به آدمهایی که بیغم بهنظر

میرسیدن؛ اما کسی از دلشون خبر نداشت. از پنجره فاصله گرفتم و 
 وشیم رو روشن کردم. پنج درصد شارژ شدهگ

بود و همون هم برام غنیمت بود. بعد از روشن شدن سیل پیام بود 
 که روی سرم ریخت. حال خوندن و باز

کردنشون رو نداشتم؛ چون گوشی بالفاصله خاموش میشد و همین 
 پنج درصد به باد میرفت. روی تخت نشستم و

خواست یه سرگرمی داشته به انگشتهای پام نگاه کردم. دلم می
 باشم. هیچی نداشتم! همش توی خونه کز

میکردم و اگه خیلی حوصلهم سر میرفت، خونهی مژگان میرفتم؛ اما 
 خب من فعالً باهاش حرف نمیزدم تا آدم

بشه. باز هم فکر طراحی به سرم زد؛ اما با یه فکر بهتر! سراغ کامپیوتر 
 روی میز تحریر رفتم. یهکمی قدیمی بود؛

 ) ولی خوب کار میکرد. من که راضی بودم. اون ویندوز ِاکسپی
)XPقدیمی و جالب که باال اومد، اینترنتش رو باز 

کردم. خطای اینترنت داد. زیاد از کامپیوتر سر درنمیآوردم و 
 نمیتونستم زیادی ماهر باشم؛ اما مژگان بهم کار

مهای کردن با این ویندوز رو یاد داده بود. فقط نمیدونستم اس
 نرمافزارها رو چطوری یاد بگیرم و در نهایت کالً یاد

نگرفتم. مودم رو از اتاق کار بابا به اتاق خودم آوردم و به کامیپوتر 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 216 صفحه  

 

 وصل کردم. اخطار اینترنت از بین رفت و من با
خیالی راحت سرگرم زدن یه وبالگ شدم. بعد وارد اتاق کار بابا شدم 

 ، تمامو با استفاده از لپتاپ و پرینتر
طراحیهام رو اسکن کردم. با فلش دوگیگ دوستداشتنیم، عکسها رو 

 برای خودم ریختم. پرینتر و لپتاپ رو
خاموش کردم و به اتاقم برگشتم. فلش رو به کامپیوتر زدم و عکسها 

 رو توی کامپیوتر ریختم. خداروشکر وبالگی
که زده بودم، یه ویژگی خوب برای من داشت. اینکه پستهام رو 

 درست میکردم و برای نمایش توی وبالگ یه
تاریخ میدادم. اولین پست رو گذاشتم. توی اولین پست درباره کار 

 طراحی خودم توضیح داده بودم و توی پست
دوم، یکی از عکسهای طراحیم رو گذاشته بودم. پستهای بعدی رو با 

 فاصله زمانی دو روز از پست قبلی، زمان
صندلی تکیه دادم. حداقل این یه سرگرمی  دادم و با خیالی راحت، به

 کوچیک برای من میشد. لینک وبالگم رو
روی یه برگه تروتمیز نوشتم و به میزم زدم. روش یه طلق سفید زدم 

 تا خراب نشه. لینک وبالگم رو توی بقیه
وبالگها با یه توضیح مختصر درباره وبالگم و کارم، تبلیغ کردم و بعد 

 دم. با لـ*ـذت بهاز خسته شدنم دست کشی
مانیتور مربعی روبهروم نگاه میکردم. خوشم اومده بود و مطمئن 

 .بودم میتونم این کار رو برای همیشه ادامه بدم
121 
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تقهای به در خورد. نگاهم رو از کامپیوتر گرفتم. بابا بود که با لبخند 
 وارد شده بود. من هم متقابالً لبخندی زدم و از

روی صندلی بلند شدم. یه دستش رو داخل جیب شلوارش برد و 
 :پرسید

 دخترم داره چیکار میکنه؟ -
 !یه کار خوب -

براش  کنجکاو شد و خواست بفهمه. روی تخت نشستیم و من
 گفتم. البته از گفتن کادویی که قراره بهشون بدم،

حرفی به میون نیاوردم. اینکه تونسته بودم با اینترنت، بعد مدتها 
 .کار کنم، براش جذاب بهنظر میرسید

 میتونم وبالگت رو ببینم؟ -
 !حتمًا! چرا که نه؟ -

با ذوقی که نمیتونستم کم یا زیادش کنم، با جهش خودم رو به 
 وتر رسوندم. بابا روی صندلی نشست و منکامپی

سِرپا بهش نشون میدادم. خداروشکر مانیتورش از این جدیدا نبود. 
 مشکلی که با مانیتور لپتاپ بابا و کامیپوتر

میالد داشتم، این بود که اگه یه ناخن برای اشاره کردن بهشون 
 میزدی، کالً خراب میشدن؛ اما مانیتور من قدیمی

از همون شیشهایهایی که هرچقدر با ناخن بهش بود و ضدضربه. 
 میزدی، آخ نمیگفتن. وبالگ رو که براش

آوردم، یهکم نقد و نصیحت کرد. نقد و نصیحت از مدلهای یاد 
 دادنی. گفت بهتره پوسته و قالب رو عوض کنم. با

فونتهایی که جذابتر بهنظر میرسن بنویسم و از این قبیل؛ چون در 
 رو بدونم و بتونم حدی نبودم که این ها

انجام بدم، بهم کمک کرد. با کلی دردسر تونست برام یه قالب 
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 خوشگل توی زمینه طراحی پیدا کنه. بعد یادم داد
چطوری کد رو بندازم توی تنظیمات. عالی بود! این کار رو دوست 

 داشتم. آخه وبالگی بود که میتونست من رو
به وبالگم سر زده یا خوشحال کنه. بهم یاد داد چطوری بفهمم کسی 

 نه. این قسمت کار جالب شد؛ چون بعد از
گذاشتن یه کد برای فهمیدن آمار بازدیدها، فهمیدم کسی نیومده. 

 :نذاشت ناراحت بشم و با لبخند و خنده گفت
 .یه تهتغاری که بیشتر ندارم -
 خب؟ -
 !دیگه وقتشه بابات دست بکنه توی جیبش -

ت با خرجکردن، بازدیدهام باال تعجب کردم. آخه چطوری میتونس
 بره؟ رفت توی سایتهای معتبر که بنر تبلیغات

ابا زد ب« تبلیغات خود را ثبت کنید.»داشتن. روی یکی نوشته بود 
 .روش و یهسری کار انجام داد. یهکم گیج شدم

 :وسطای کار گفت
 .فکر کنم باید برات ویندوز رو عوض کنم -

 .اخمی کردم
دارم. ببین چقدر خوبه. تازهشم! کسی دیگه نه! اینجوری دوسش  -

 .همچین ویندوزی نداره
122 

 
 
 

یهکم خندید و کوتاه اومد. قرار شد برام نرمافزار بریزه و دست به 
 ویندوزم نزنه. کارش که تموم شد، به صندلی تکیه
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 .داد و نفس عمیقی کشید. چشمهاش رو بست
 بابا؟ -

 .چشمهاش رو باز کرد و بهم نگاه کرد. منتظر بود حرفم رو ادامه بدم
 برای هفتهی بعد برنامهریزی نکردی؟ -

اخمی کرد. اخمی که نشوندهنده این بود که داره تمرکز میکنه تا 
 .یادش بیاد چه چیزی قراره هفته بعد اتفاق بیفته

 :به هیچ جایی نرسید، پرسیدوقتی که 
 خبریه؟ -

چشمهام رو درشت کردم و دستهام رو روی گونههام گذاشتم. از 
 قیافهم فهمید که یه چیز خیلی خاص رو فراموش

کرده. یهکم دستپاچه شد؛ ولی چیزی نگفت تا خودم بگم. با صدایی 
 :که مبهوت بود، پرسیدم

 تو سالگرد ازدواجت با مامان رو یادت رفته؟ -
حاال نوبت اون بود که چشمهاش درشت بشه و تعجب کنه. انقدر 

 شوکه شد که نمیدونست چی بگه. دستهام رو
 :از روی گونههام برداشتم. لبخندی زدم. گفتم

خودت رو ناراحت نکن. منم دقیقًا یادم نمیاومد. از مامان پرسیدم.  -
 میتونیم براش یه برنامه عالی بریزیم تا کلی

ی هردوی شما خوبه. میتونین از همهچی دور خوشحال بشه. برا
 بشین و فقط خودتون باشین. نظرت چیه؟

در حقیقت اصاًل باورم نمیشه که همچین کاری داری میکنی.  -
 !مژده! دختر کوچیک من

سریع بلند شد و من رو بغـ*ـل کرد. من هم بـ.غـ.لش کردم و 
 نفسهای آرومی میکشیدم. این حق هردوی اونها

نن چند ساعتی رو بیرون از خونه شاد باشن. شادیای که بود که بتو
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 خیلیوقته برای خودشون، مخصوص خودشون
وجود نداشته. بعد از ابراز احساساتی که بابا داشت، شروع به 

 .برنامهریزی کردیم
 .نظرت چیه باهاش برم سینما؟ یه فیلم خوب میتونم پیدا کنم -
یرون، پس باید یه جای نه! مطمئنًا نه. داری از خونه میبریش ب -

 عالی رو مدنظر داشته باشیم برای همچین
 مناسبتی. اصالً وایسا ببینم، مامان کجاست؟

 خوابیده. خب، تو بگو کجا بریم؟ -
 کجا با همدیگه آشنا شدین؟ -
 .اگه درست یادم باشه، توی یه رستوران سنتی -

 :خندهم گرفت. با کنجکاوی پرسیدم
 یکار میکرد؟اون زمان مامان اونجا چ -

123 
 
 
 

 :یه خنده کوتاه کرد و با خنده بهم جواب داد
اون زمان باباش مریض شده بود و اومده بود برای باباش کلهپاچه  -

 .بخره
من که بلند زدم زیر خنده؛ اما بابا به یه تکخنده بس کرد. مامان و 

 بابای بقیه کجاها که با همدیگه آشنا نمیشن،
 !حاال مامان و بابای بقیه رو ببین

یه رستوران سنتی پیدا کن که همهچی داشته باشه. مخصوصًا کله  -
 !پاچه

ن، ای حوالهم کرد. بعد از مشخص کردن مکا«پدرسوخته»خندید و 
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 نوبت برای بحثکردن درباره کادو بود. ازش
 :پرسیدم

 بابا! فرزاد که اومد خونه، چطوری بود؟ -
آدم شده بود. توی یه کارواشی خوب کار پیدا کرده بود و از  -

 همهچی راضی بود. تونسته بود یه خونه با سهنفر
 .دیگه اجاره کنه و االن هم چهارنفری توی یه خونه زندگی میکنن

 ن نبود؟پشیمو -
مگه میشه که نبوده باشه؟ بود. خیلی هم اصرار داشت تو رو ببینه.  -

 شدیداً دلش میخواست شخصًا ازت
 .معذرتخواهی کنه

 .خیلی هم خوب! کادوی تولد هم جور شد -
 منظورت چیه؟ -
فرزاد رو میتونی برگردونی خونه. این بهترین و پرستارهترین  -

 هم که کادوییه که میتونی بهش بدی. االن
خداروشکر فرزاد به راه راست برگشته و آدم شده. منم که کالً مشکلی 

 .ندارم
 .باید در این رابـ ـطه فکر کنم -
فقط سریعتر؛ چون باید بری و فرزاد رو بیاری اینجا. به مامان توی  -

 رستوران کادو نده؛ ولی فکرش رو بکن وقتی
 !یک میشهمیاین خونه، مامان فرزاد رو ببینه. چقدر رمانت

 :دستی به شونهم زد و گفت
تو دیگه کی بودی که من نتونستم این همه مهربونی رو توی  -

 وجودت پیدا کنم؟
 .حرفی نزدم. تشکر کرد و بلند شد

 .من میرم بخوابم. مرسی بابت همهچیز -
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سری تکون دادم و رفت. چقدر از خودم خوشحال بودم. نمیشد 
 هوصفش کرد. روی تخت دراز کشیدم و ب

صفحهی روشن مانیتور زل زدم. چشمهام رو که زد، نگاهم رو ازش 
 گرفتم و به پهلو چرخیدم. عاشق این کارهام

بودم. با اینکه خیلی دیر بیدار شده بودم، خوابم میاومد. اول با کلی 
 سختی خودم رو از تخت جدا کردم و سراغ

124 
 
 
 

گوشیم رفتم. تماس ازدسترفته و پیام زیاد داشتم. پیامهام همگی از 
 مژگان بودن، همینطور تماسها. توی همهی

 پیام و۲۲ پیامهاش معذرتخواهی کرده بود. جالب بود! توی
 :تماس، فقط معذرتخواهی بود. بهش پیام دادم۰۹

ز از دستت ناراحتم، باید بهم کادو چون بیشعوری و من هم هنو» -
 «.بدی تا آشتی کنم

 !سریع جواب داد. انگار که روی گوشی خوابیده بود
 «!هرچی بگی میخرم. جون خودم» -
 «باید برام چندتا قاب بخری، قبوله؟» -
 «فردا با قاب میام اونجا. چندتا بخرم؟» -
 «.هر چقدر تونستی بخر. هرچی بیشتر، بهتر» -

نداد و منم بیخیال شدم. گوشی رو از شارژر کندم و روی  دیگه جوابی
 میز توالت گذاشتم. دوباره به تخت برگشتم و

 .طولی نکشید که خوابیدم
*** 
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بعد از یه خواب بعدازبهری دلچسب، روزم رو به شب رسوندم. 
 منتظر بودم که مژگان هر لحظه زنگ رو بزنه و

ید! یهجورایی برای بخواد بیاد داخل خونه. اونم با کلی قاب جد
 برنامهریزی روز سالگرد ازدواج، یه کوچولو بهش نیاز

داشتم. باید اون رو برای رویارویی با فرزاد آماده میکردم و این کار 
 یهجورایی ته سختی بود. فرزاد مژگان رو بیشتر

از من دوست داشت؛ ولی مژگان من رو بیشتر دوست داشت. رابـ 
 داشتیم. ناهاربرادری پیچیدهای -ـطه خواهر

خورده شده بود؛ ولی مژگان هنوز هم نیومده بود. دروغ چرا، یهکم 
 استرس داشتم برای عکسالعملش. بابا طبق

معمول به شرکت رفته بود و مامان هم بیرون رفته بود. یهجور 
 خاصی، همهچیز برای درمیون گذاشتن این موضوع

نه خورده مناسب بود. نیمساعت دیگه هم صبر کردم؛ ولی زنگ خو
 نشد. گوشیم رو از روی میز عسلی برداشتم و

شماره مژگان رو گرفتم. رد کرد و من مبهوت به صفحه گوشی نگاه 
 میکردم. آیفون که به صدا دراومد، فهمیدم

رسیده. دوست داشتم خودش همه اون قابها رو بیاره تا یهکم 
 سختی بکشه. آیفون رو زدم. از روی کاناپه بلند شدم

رایی خونه، وارد راهروی مستطیلی شدم. در رو باز کردم. و از پذی
 مژگان فرد تنبل خانوادهی ما بود. همهی ما اگه

هم دیرمون میشد، عمراً از آسانسور استفاده میکردیم؛ ولی این 
 مژگان خرس تنبل تا آسانسور میدید، دستوپاش

شل میشد. نور زرد آسانسور که روی طبقه ما ایستاد، منتظر شدم تا 
 .هر لحظه ازش بیرون بیاد و بهش بخندم

جالب بود که همینطور هم شد. وضعیت جالبی داشت. دوتا 
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 پالستیک بزرگ دستش بود و کیفش رو با دندونش نگه
 :داشته بود. بی مهابا خندیدم و مژگان با حرص گفت

 !سالم خانومخانوما -
125 

 
 
 

دستهام رو به صورتم کشیدم و از خندهم کم کردم. نمیخواستم 
 ناراحتش کنم. یه قدم هم برای کمک بهش

برنداشتم؛ ولی هر چی که بود، مژگان کامالً پیشبینی کرده بود. بهم 
 .رسید و قابها رو بهم داد

 ندهای مثل من؟خیلی بالمی مژده! اینه دستمزد خواهر براز -
 .همونطور که در رو میبستم و وارد میشدیم، جوابش رو دادم

 .بله خواهرم -
بلندی گفت. کنارش « آخیش»خودش رو روی کاناپه انداخت و 

 نشستم و قابها رو روی میز عسلی گذاشتم. سرم
 .رو به سرش تکیه دادم

 زخم صورتت خوب شد؟ -
 .خندیدم

 ته. چی انتظار داری؟آخه خواهر من! تازه دوروزه گذش -
 .خودش هم خندید

 .شرمنده به خدا! نیت من از بن و ریشه خیر بود -
 .بله، کامالً درجریانم -

 .سریع با تعجب و حیرت از روی کاناپه بلند شد و جلوم ایستاد
 ناموسًا؟ میدونی و َدم نزدی؟ -
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چشمهام رو ریز کردم و مشکوکانه بهش نگاه کردم. خودم رو از 
 زکش که بهخاطر بلندشدن ناگهانیحالت درا

 :مژگان پیدا کرده بودم، درآوردم و پرسیدم
 !چی رو میدونم؟ جان من اگه نگی، نه من و نه تو -

مهمون خودش کرد. فهمید « خاکبهسرمی»محکم به صورتش زد و 
 .اگه بهم نگه، حسابی اوضاعمون خراب میشه

رام شمرده کنارم نشست؛ ولی به کاناپه تکیه نداد و سعی کرد ب
 .توضیح بده

جان کوروش! برای غیبت و مسخرهبازی در گوش نگین وزوز  -
 .نمیکردم. حرف میزدیم
 :با توپ پر بهش توپیدم

اینو که عمهی منم میدونه. یه چیز جدید بگو که کسی خبر نداشته  -
 .باشه

 .پوفی کرد و کالفه شالش رو درآورد و روی میز پرت کرد
ببین! کل قضیه اینه که داداش نگین میخواد بیاد خواستگاری  -

 !برای تو. ماشااهلل همه فهمیدن بهجز سرکار خانوم
نفسهام حبس شد و شوکه شدم. خیلی رک گفته بود و اصالً انتظار 

 نداشتم. با نفس عمیقی که کشیدم، خودم رو
 :جمعوجور کردم. گیج سر تکون دادم و پرسیدم
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از کی تا حاال از من خوشش اومده و من خبر نداشتم؟ اصالً اینا به  -

 .کنار، سر جمع چهاربارم همدیگه رو ندیدیم
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فیلم و عکس عقدکنون نگین و پژمان رو دیده عاقل! تازهشم!  -
 .استی عاشق شدهعالقه ماستکی نداره، راستیر

نگین بهم گفته به زور نگهش داشتن که نیاد یه راست به تو بگه. 
 ماشااهلل به هوش نگین! حداقل اون نخود

میدونست اگه بیاد به تو بگه، تو ردش میکنی و میترشی روی 
 !دستمون

 ها؟ -
چشمهاش درشت شد و قهقهه بلندی سر داد. من سرم رو کمی کج 

 .بهش زل زده بودمکرده بودم و مثل احمقها 
دهنم باز مونده بود و نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. 

 گیجومنگ بودم و این ناشی از شوک ناگهانی مژگان
 :بود. قهقههش که ته کشید، با لبخند خاصی نگاهم کرد. پرسید

 وجدانًا از هیچی خبر نداشتی؟ -
لش سرم رو به چپ و راست تکون دادم که لبخندش گشادتر از قب

 .شد
 جان من؟ شوخی که نداری؟ -

 .اخم کردم و جبهه گرفتم
فکر کردی باور میکنم خواهر نقطهچین من؟ من رو انقدر اسکل  -

 فرض کردی که هرچی رو که بگی، زرتی باور
 .میکنم؟ واقعًا که! متأسفانه ازت انتظار میرفت

لبخندش رو جمع کرد. فهمیده بود که از کارش خوشم نیومده و 
 که داره مسخرهم میکنه. نفس عمیقی فهمیدم

کشیدم و به روبهروم نگاه کردم. دستش رو به شونهم زد و 
 بارم کرد. بیحرف از روی کاناپه بلند شد و به« چندشی»

آشپزخونه رفت. بهش بیاعتنایی کردم و با قابها، وارد اتاقم شدم. با 
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 احتیاط قابها رو گذاشتم روی تخت و از توی
پالستیک درآوردم. دو تقه به در خورد و اخم من غلیظتر شد. حرفی 

 :نزدم که صدای مژگان اومد
 .اگه فردا خبر مرگم رو آوردن، بدون که تقصیر تو بوده -

برگشتم و بهش نگاه کردم. از این حرفش ترسیده بودم؛ چون این 
 کارا از مژگان بعید نبود. در واقع هیچچیزی از

جرئت مسخرهتر از خودش، خیلی شجاع و به  مژگان بعید نبود و
 قول خودش دلیرانه بود. یادم نمیره که بهخاطر

چندینبار مجبور شد معجون بخوره. یادش « جرئت و حقیقت»بازی 
 بهخیر زمانی که شیدا، دختر عمومحمد ایران

بود و ازدواج نکرده بود. اون و مژگان دیوونهترین اعضای دنیا بودن. 
 ر از مژگان ازدواج کرد و باشیدا دوسال زودت

شوهرش به استرالیا رفتن. آخرینبار برای ازدواج مژگان اومده بود و 
 سال، هنوز نیومده بود. معجون5 بعد از گذشت

چیزی بود که اون و مژگان اختراعش کردن. محتواش تخممرغ، 
 روغن، آب، زردچوبه، خاک، فلفلسیاه، موی

حالم به هم خورد و حس  رنگشده و ناخن بود. از فکر کردن بهش
 کردم قراره باال بیارم. دویدم و مژگان رو کنار

زدم. خودم رو به دستشویی رسوندم و عق زدم. مژگان نگران اومد و 
 :مدام میپرسید
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 مژده! چیشدی؟ -
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بهش چندتا سیلی آبدار بزنم. متأسفانه یا  و اونجا الزم بود
 خوشبختانه، ناهاری که خورده بودم رو باال آوردم و سبک

شدم. صورتم رو آب زدم و دهنم رو با قرقرهکردن آب، تمیز کردم. از 
 دستشویی که بیرون اومدم، مژگان دستم رو

ای بارم کرد. با قیافه «چته»گرفت که خودم رو کنار کشیدم. 
 که ناشی از فکر کردن به معجون بود،مچالهشده 
 :جواب دادم

 بمیری! چرا باید هربار اینطوری بشم؟ -
شوکه شد. نمیدونست چه خبره و داشتم بهش لعنت میگفتم. 

 :همونطوری بهم نگاه میکرد که ادامه دادم
 .انشاءاهلل بمیری و معجون هم به خاک سپرده بشه -

. انگشت اشارهم رو برای وقتی فهمید قضیه از چه قراره، قهقهه زد
 :تهدید جلوش گرفتم و گفتم

 !فکر نکن که ماجرای داداش نگین تموم شده خانومخانوما -
دستم رو گرفت و بهم کمک کرد تا بتونم برم پذیرایی و روی کاناپه 

 بشینم. سریع برام یه آبقند درست کرد و بهم
داد تا بخورم. حالم یهکم جا اومد و مژگان با کمی باال و پایین کردن، 

 همراه با نفس عمیقی که بتونه نظرم رو جلب
 :کنه، خیلی ناگهانی گفت

اگه فردا پسفردا مامان گفت قراره بیان خواستگاری، شوکه نشی و  -
 غش کنی! از االن گفتم که بدونی. البته نگین

ه و تو رو به داداشش برسونه. خودش میخواست غافلگیرت کن
 میدونی که؟ تو بودی که برای پژمان آستین باال

زدی و اونم میخواست برات جبران کنه. تازهشم اگه بدونی چقدر 
 !تحقیق کردم درباره این شازده
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و تا وقتی که مامان اومد، برام از خوبیهایی که دربارهی امیر، برادر 
 که نگین فهمیده بود، گفت. اونقدری گفت

خسته شد و کلی من رو قسم داد که حتمًا جواب بله بدم تا بشه 
 .دردی برای تن خستهش که مدام تحقیق میکرد

چشمهاش درشت شد و قهقهه بلندی سر داد. من سرم رو کمی کج 
 .کرده بودم و مثل احمقها بهش زل زده بودم

دهنم باز مونده بود و نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. 
 نگ بودم و این ناشی از شوک ناگهانی مژگانگیجوم

 :بود. قهقههش که ته کشید، با لبخند خاصی نگاهم کرد. پرسید
 وجدانًا از هیچی خبر نداشتی؟ -

سرم رو به چپ و راست تکون دادم که لبخندش گشادتر از قبلش 
 .شد

 جان من؟ شوخی که نداری؟ -
 .اخم کردم و جبهه گرفتم
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فکر کردی باور میکنم خواهر نقطهچین من؟ من رو انقدر اسکل  -

 فرض کردی که هرچی رو که بگی، زرتی باور
 .میکنم؟ واقعًا که! متأسفانه ازت انتظار میرفت

لبخندش رو جمع کرد. فهمیده بود که از کارش خوشم نیومده و 
 فهمیدم که داره مسخرهم میکنه. نفس عمیقی

کشیدم و به روبهروم نگاه کردم. دستش رو به شونهم زد و 
 بارم کرد. بیحرف از روی کاناپه بلند شد و به« چندشی»
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آشپزخونه رفت. بهش بیاعتنایی کردم و با قابها، وارد اتاقم شدم. با 
 احتیاط قابها رو گذاشتم روی تخت و از توی

آوردم. دو تقه به در خورد و اخم من غلیظتر شد. حرفی پالستیک در
 :نزدم که صدای مژگان اومد

 .اگه فردا خبر مرگم رو آوردن، بدون که تقصیر تو بوده -
برگشتم و بهش نگاه کردم. از این حرفش ترسیده بودم؛ چون این 

 کارا از مژگان بعید نبود. در واقع هیچچیزی از
مژگان بعید نبود و جرئت مسخرهتر از خودش، خیلی شجاع و به 

 قول خودش دلیرانه بود. یادم نمیره که بهخاطر
چندینبار مجبور شد معجون بخوره. یادش « جرئت و حقیقت»بازی 

 بهخیر زمانی که شیدا، دختر عمومحمد ایران
 .بود و ازدواج نکرده بود. اون و مژگان دیوونهترین اعضای دنیا بودن

 شیدا دوسال زودتر از مژگان ازدواج کرد و با
شوهرش به استرالیا رفتن. آخرینبار برای ازدواج مژگان اومده بود و 

 سال، هنوز نیومده بود. معجون5 بعد از گذشت
چیزی بود که اون و مژگان اختراعش کردن. محتواش تخممرغ، 

 روغن، آب، زردچوبه، خاک، فلفلسیاه، موی
. از فکر کردن بهش حالم به هم خورد و حس رنگشده و ناخن بود

 کردم قراره باال بیارم. دویدم و مژگان رو کنار
زدم. خودم رو به دستشویی رسوندم و عق زدم. مژگان نگران اومد و 

 :مدام میپرسید
 مژده! چیشدی؟ -

و اونجا الزم بود بهش چندتا سیلی آبدار بزنم. متأسفانه یا 
 بودم رو باال آوردم و سبکخوشبختانه، ناهاری که خورده 

شدم. صورتم رو آب زدم و دهنم رو با قرقرهکردن آب، تمیز کردم. از 
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 دستشویی که بیرون اومدم، مژگان دستم رو
ای بارم کرد. با قیافه «چته»گرفت که خودم رو کنار کشیدم. 

 مچالهشده که ناشی از فکر کردن به معجون بود،
 :جواب دادم

 ر اینطوری بشم؟بمیری! چرا باید هربا -
شوکه شد. نمیدونست چه خبره و داشتم بهش لعنت میگفتم. 

 :همونطوری بهم نگاه میکرد که ادامه دادم
 .انشاءاهلل بمیری و معجون هم به خاک سپرده بشه -

وقتی فهمید قضیه از چه قراره، قهقهه زد. انگشت اشارهم رو برای 
 :تهدید جلوش گرفتم و گفتم

 !داداش نگین تموم شده خانومخانوما فکر نکن که ماجرای -
129 

 
 
 

دستم رو گرفت و بهم کمک کرد تا بتونم برم پذیرایی و روی کاناپه 
 بشینم. سریع برام یه آبقند درست کرد و بهم

داد تا بخورم. حالم یهکم جا اومد و مژگان با کمی باال و پایین کردن، 
 همراه با نفس عمیقی که بتونه نظرم رو جلب

 :کنه، خیلی ناگهانی گفت
اگه فردا پسفردا مامان گفت قراره بیان خواستگاری، شوکه نشی و  -

 غش کنی! از االن گفتم که بدونی. البته نگین
ه و تو رو به داداشش برسونه. خودش میخواست غافلگیرت کن

 میدونی که؟ تو بودی که برای پژمان آستین باال
زدی و اونم میخواست برات جبران کنه. تازهشم اگه بدونی چقدر 
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 !تحقیق کردم درباره این شازده
و تا وقتی که مامان اومد، برام از خوبیهایی که دربارهی امیر، برادر 

 که نگین فهمیده بود، گفت. اونقدری گفت
خسته شد و کلی من رو قسم داد که حتمًا جواب بله بدم تا بشه 

 .دردی برای تن خستهش که مدام تحقیق میکرد
*** 

بابا به کمک مژگان باالخره قبول کرد که فرزاد رو برگردونه خونه. 
 خودش با فرزاد حرف زده بود و من قرار بود تا

 چطوری شده،چند دقیقه دیگه بعد از چند سال ببینمش. نمیدونم 
 مهربون شده یا همونی که بوده هست،

خوشگلتر شده یا جاافتادهتر. دروغ چرا؟ برادرم بود و من دلم پر 
 میکشید تا ببینمش. دلم میخواست من رو

بغـ*ـل کنه و اونقدر فشار بده که توی بـ.غـ.لش له بشم. لهشدنی 
 .که همهی نامهربونیهاش رو از یادم ببره

شه که حسرتش رو داشتم و دارم. بابا و مامان میخواستم برادری با
 بدون اینکه مامان چیزی از نقشه و سوپرایز رو

بفهمه، رفتن بیرون و تا دوساعت دیگه هم برنمیگشتن. مژگان 
 خونهی خودش بود با زندگی خودش. کلی کمک

کرد؛ اما قبول نکرد که اینجا بمونه. حرف حرف خودش بود و من و 
 نگرفتیم. به کمکبابا زیادی بهش سخت 

مژگان تونسته بودم یه کیک وانیلی خوب درست کنم. کمکم کرده 
 بود خونه رو مرتب کنم. از تنها چیزی که خبر

نداشت، برگشتن فرزاد بود. دوست داشتیم با فرزاد، همین امشب 
 همراه با مامان مالقاتش کنه و سوپرایز بشه که

لگوی خواهر و برادری گفته بود خونه نمیمونه. مژگان و فرزاد یه ا
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 قشنگی بودن. فرزاد به مژگان محبت زیادی
بود و فرزاد باید 6 داشت و مژگان به من. به ساعت نگاه کردم. دقیقاً 

 میاومد. از روی کاناپه بلند شدم و به
آشپزخونه پا گذاشتم. یخچال رو باز کردم. نگاهی به وسایل انداختم. 

 هکیک، شربت و میوه رو توی یخچال گذاشت
بودیم تا خراب نشن. به مژگان زیاد گفتم اگه بیرون بمونن موردی 

 پیش نمیاد؛ اما اصرار داشت که روی وسایل
پالستیک بذاریم و بذاریمشون توی یخچال. قبول کردم و بهجای 

 پالستیک، سلفون روشون زدیم. بعد از چککردن
 م.آشپزخونه، به اتاقم رفتم تا کادوی خودم رو زیر میز عسلی بذار

 نمیخواستم برای هدیه دادن مسافتی رو طی کنم
و از جو صمیمی آینده دور بشم. کمد مستطیلی لباسهام رو باز کردم. 

 طراحی قابشدهی کادوپیچ قشنگم رو
برداشتم و در کمد رو بستم. از اتاق بیرون رفتم و همونطور که 

 میخواستم، زیر میز عسلی گذاشتمش. با کمک
ابهایی که برام خریده بود رو با قابی که بهش مژگان یکی از بهترین ق

 زده بودم، عوض کردم. زیباتر شده بود و
130 

 
 
 

بیشتر به نما میاومد. دوست داشتم از لحظهای که مامان کادوم رو 
 میبینه، فیلم بگیرم. میخواستم اون صحنه رو

برای خودم هزارانبار تکرار کنم تا به خودم بفهمونم که مهمم. که منم 
 میتونم برای خوشحالی بقیه کاری انجام
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 بدم و توی شادیهاشون سهیم باشم. زنگ خونه به صدا دراومد.
 .هیجانزده شدم و نفسهام تند و پیدرپی شد

بدون اینکه خودم بخوابم، بهسرعت توی اتاقم رفتم و خودم رو توی 
 آیینه نگاه کردم. خوب بودم. البته مژگان

میگفت عالیتر از هروقت و زمانی شدم. برای اینکه فرزاد زیاد معطل 
 نشه، همونطور که به اتاقم رفته بودم، خودم

ون کردم و از پذیرایی و راهروی کوچیک خونه رد شدم. رو از اتاق بیر
 .از چشمی بیرون رو نگاه کردم. خودش بود

فرزادی که برادرم بود رو میدیدم. حاال و توی اینموقع، اضطراب 
 بهسراغم اومده بود. نمیدونستم باید چه واکنشی

نشون بدم و چه رفتاری باهاش داشته باشم. نفس عمیقی کشیدم 
 م بشم. آروم در رو باز کردم و به فرزادتا بلکه آرو

نگاه کردم. با یه جعبه شیرینی و دستهگل اومده بود. یه جعبهی 
 مقوایی قشنگ هم داشت که مطمئنًا برای مامان

بود. به صورتش نگاه کردم. جوونی از صورتش رفته بود. قشنگ 
 میتونستم یه مرد فهمیده رو از روی صورتش

چندسال پیش من به یه مرد محترم تشخیص بدم و بفهمم برادر 
 تبدیل شده. بابام درست میگفت. باهرش واقعاً 

تغییر کرده بود. از اون تیشرتهای طرحدار جوونپسندش خبری نبود. 
 یه پیراهن چهارخونه سفید و آبینفتی با

شلوار آبینفتی پوشیده بود. موهاش دقیقًا مثل مدل بابا بود. 
 رده بود با ژل اونهاموهاش رو باال داده بود و سعی ک

رو همونطور و توی اون حالت نگه داره. اون هم داشت من رو نگاه 
 میکرد. داشت تغییرات این چندسالهم رو

کشف میکرد. درست مثل من! از جلوی در کنار رفتم تا وارد بشه. 
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 هیچی نگفتیم و اون وارد شد. در رو بستم و به
نم. از توی آشپزخونه ببیآشپزخونه رفتم. میتونستم اون رو به راحتی 

 اینکه خیلی آروم خم شد و شیرینی و دستهگل
رو روی میز عسلی گذاشت. کادوی زیر میز رو که دید، جعبه مقوایی 

 رو کنار کادوی من گذاشت. روی کاناپهی
یکنفره جا گرفت. فهمیده بود اون کاناپه برای مامان و باباست. 

 باید دمآبجوش آماده بود، فقط چایی آماده نبود. 
میکشید. دستهام رو توی همدیگه قالب کردم و روی کاناپه 

 روبهروش نشستم. نگاهش نمیکردم. نفس عمیقی
 .کشید

 !خیلی توی ذهنم این صحنه رو مرور کرده بودم، خیلی -
بهش نگاه کردم. بهم نگاه میکرد. حتی پلک هم نمیزد. ناراحت بود. 

 حس میکردم هرثانیهای که میگذره، به
 :تیش اضافه میشه. دوباره نفس عمیقی کشید و ادامه دادناراح

هفتهی قبل بیهیچ حرفی اومده بودم خونه و بابا بهم گفته بود که  -
 .تو ازش خواسته بودی که این کار رو بکنه

خودت اون لحظه نبودی؛ ولی بابا بود. از درون داغونشدنم رو دید. 
 سه روزی که-هیچی بهم نگفت! توی اون دو

ودم، باهام حرف نزد. من هرکاری هم که کردم، دلش نرم خونه ب
 نشد. مامان اشک شوق میریخت و من داشتم

 !میمردم از عذابوجدان
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نتونست ادامه بده. دستهاش رو از روی دستهی مبل بلند کرد و 
 صورتش رو پوشوند. داشت از غم برادرم گریهم

میگرفت. منی که ازش به اندازه یه کوه کینه و ناراحتی داشتم، دلم 
 میخواست بلند بشم و برم بـ.غـ.لش کنم. دلم

میخواست براش گریه کنم و بگم که بخشیدمش. بگم که فقط 
 م از این به بعد برام یه برادر باشه. همین ومیخوا

بس! دستهاش رو از روی صورتش برداشت و روی دستهی مبل 
 گذاشت. صورتش قرمز و چشمهاش متورم شده

بود. من نمیتونستم غمگینی کسی رو ببینم، چرا درک نمیکرد؟ چرا 
 درک نمیکرد که من اون رو بهخاطر

د که من رو داغون کرد. ناراحتیهای مامان بخشیده بودم؟ پلکی ز
 پلکی که اشکهاش رو روی گونهش رها کرد. با

 :صدای خشدار ادامه داد
اصالً نمیتونستم قبول کنم که برگردم؛ چون تو از بابا خواسته بودی  -

 .که برگردم. نمیتونستم. نمیتونستم
میفهمی مژده؟ قبول کرده بودی که برگردم. نمیتونستم به این فکر 

 قراره باهات توی یه خونهنکنم که چطوری 
 .کنار بیام. که چطوری قراره با عذابوجدان لعنتیم کنار بیام

گریه کرد. برادر من ضجه میزد. روی کاناپه وا رفتم. توی خالء بودم. 
 دلم نمیخواست بهخاطر من دراینحد عذاب

داشته باشه. نمیخواستم جاافتادهتر از سنش بشه. بلند شدم. با 
 برمیداشتم، چشمهام پرهرقدمی که بهسمتش 

میشدن از اشکهایی که هرلحظه ممکن بود سقوط کنن. حواسش با 
 قدمهای آخرم بهم جلب شد. نمیتونست

 :دست از گریهکردن برداره. آروم و لرزون گفتم
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 !گریه نکن -
در عوض خودم گریه کردم. بلند شد و با یه ضرب من رو بغـ*ـل کرد. 

 م وهمونطوری که آرزوش رو داشتم. محک
لهشدنی! تا وقتی که هردوتامون آروم نشدیم، از همدیگه جدا 

 نشدیم. دماغم رو باال کشیدم و گریه رو به سرانجام
رسوندم. فرزاد یه دقیقه زودتر از من تونسته بود خودش رو 

 جمعوجور کنه. آروم از من فاصله گرفت و به صورتم
 :نگاه کرد. با لبخند پرسید

 برمیگردن؟ بابا و مامان ساعت چند -
 :مثل خودش لبخندی روی لبهام نشوندم. جواب دادم

 8. ساعت -
ای گفت. همونطور که دستهاش رو دور «خوبه»سرش رو تکون داد و 

 شونهم گذاشته بود، با همدیگه روی کاناپه
دونفره نشستیم؛ کنار کاناپهی سهنفرهای که قرار بود مامان و بابا 

 ی شونهشروش بشینن و شاد باشیم. سرم رو رو
گذاشتم و اون بـ.غـ.لم کرده بود. دربارهی همهچیز حرف زدیم. اینکه 

 چه اتفاقاتی در نبودش افتاده بود. اون هم از
خودش گفت. همه رو میدونستم به جز یه مورد. از دختری که 

 همسایهش بود، خوشش اومده بود. ازم خواست
 لکسی باشم که موجب بهم رسیدن هردوتاشون میشه. درست مث

 عاملی که پژمان و نگین رو به همدیگه رسونده
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بود و از عالقهی فرزاد به خودش خبر « ملیکا»بودم. اسم اون دختر 
 داشت. فرزاد بهش گفته بود و ملیکا با فرزاد

مشکلی نداشت. فرزاد میخواست من کسی باشم که بابا رو راضی 
 برای خواستگاری میکنم. دربارهی امیر بهش

گفتم. برام خوشحال بود و قرار بود برای من به تحقیق بره. 
 مونده بود که بلندم کرد و من رو به8 نیمساعت به

 .اتاقم برد
 :من رو جلوی آیینه نگه داشت و گفت

یده شدی دختر! خوشگلیات با گریههات شسته ببین چقدر رنگپر -
 .شد و رفت. فقط یه راه چاره داری

 :خوشحال بودم از اهمیتی که بهم داده بود. پرسیدم
 چی؟ -

من رو از آیینه دور کرد و به میز توالت نزدیک کرد. وسایل آرایشی رو 
 :بهم نشون داد و گفت

عی تر، بهتر. ساینکه آرایش کنی. تا میتونی آرایش کن. هرچی بیش -
 .کن با مامان برابر بشی

و خندید. من هم خندیدم. با کمکش و نظراتش، آرایش نسبتًا 
 غلیظی کردم و زیاد از حد به خودم ادکلن زدم. گوشیم

رو دیشب خالی کرده بودم تا بتونم امشب به مقدار بینهایت فیلم 
 بگیرم و خاطرهای بسازم که بشه هزارانبار دیده

گوشی به دست و خندون، منتظر برگشت مامان و بابا بود که 8 .بشه
 بودیم. زنگ خونه که خورد، گوشی رو روشن

کردم و وارد دوربین شدم. با اشارهی من فرزاد در رو باز کرد و پشت 
 در قایم شد. مامان خوشحال و بابا بیشتر از

اون خوشحال بود. قشنگ که وارد راهرو شدن، فرزاد در رو بست. 
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 بسته شد، مامان برگشت تا ببینهوقتی که در 
کی در رو بسته و فرزاد رو دید. نمیتونم اون صحنه رو توصیف کنم! 

 اونقدر احساساتی بود که بابا هم اشک توی
چشمهاش جمع شد؛ ولی خودش و اون اشکهاش رو رها نکرد. فرزاد 

 بهم کلی کمک کرد. اصالً نمیذاشتیم از
گوشیم داشت فیلم میگرفت و روی اون کاناپه بلند بشن. تمام مدت 

 فرزاد صلوات میفرستاد به باتری و شارژی که
داشت. مامان کادوها رو باز کرد و بازم گریهش گرفت. صحنه 

 قشنگی از اون و بابا خلق کرده بودم. فرزاد براشون
یه ربع سکه گرفته بود. سوپرایز به پایان رسید و همگی میخواستن 

 بخوابن که فرزاد درمونده شده بود؛ چون لباسی
نداشت. اتاقش از همون چندسال پیش دستنخورده بود و قفل بود. 

 مامان هیچوقت نتونسته بود خالیش کنه و
 هرموقع دلتنگ فرزاد میشد، وارد اون اتاق میشد. بابا هم بهخاطر

 مامان به اتاق دست نزده بود و گذاشته بود که
مامان حداقل بتونه از این راه رفع دلتنگی کنه. بابا بهش لباس داد و 

 قرار شد فردا فرزاد همهی وسایل رو اینجا
بیاره. شب بهخیری به همه گفتم و به اتاقم رفتم. به گوشیم نگاه 

 درصد بیشتر نداشت. به گوشی درموندهم5 .کردم
. روی تخت دراز کشیدم و پتو رو روم کشیدم. حسابی خندیدم

 خسته شده بودم. چشمهام رو که بستم، بالفاصله با
 .لبخند، به خواب و رؤیا رفتم
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*** 

اریه که این، حداقل کفرزاد یه هفته تحقیق کرده بود. به بابا گفته بود 
 که میتونه برای من انجام بده. میدونستم

بابا هم زیرزیرکی ممکنه درباره امیر تحقیق کنه و یا حتی دربارهی 
 عملکرد فرزاد بفهمه. فرزاد هم به حرفهای

مژگان رسیده بود. گفتم مژگان! یادم نمیره وقتی فرزاد رو دید 
 م بیرونچطوری واکنش نشون داد. فرزاد تازه از حمو

اومده بود و داشت موهاش رو با حوله خشک میکرد و میاومد دم 
 در برای استقبال از مژگان که من یهکم زودتر در

رو باز کردم. فرزاد از خشک کردن موهاش درست کشیده بود و با 
 لبخند شیرینی به مژگان نگاه میکرد. یه قدم

ه ت و رفت کبهسمت مژگان برداشت که بله، مژگان راه رفته رو برگش
 رفت. من دستگیره به در خشک شده بودم و

فرزاد حسابی ناراحت شده بود. به مژگان حق میداد. میدونست که 
 مژگان زیادی روی من حساسه و یهویی

دیدنش توی خونه و کنار من، قرار نیست خوب پیش بره. این 
 ناراحتیها رو به جون خریده بود. به فرزاد گفته بودم

قیق چیزی به مژگان بگه؛ چون بیشتر از قبل ناراحتش که نباید از تح
 میکنه. توی این یه هفته سعی کرده بود

همزمان با تحقیق مخفیانهش، از دل مژگان دربیاره. تا حدودی 
 موفق بود؛ چون بعد از دوتا قرار مالقات با مژگان

توی یه کافهی معمولی، مژگان اومده بود پیش من. میخواست 
 به فرزاد گفته بودم برگرده یا نه، کهببینه واقعًا من 

من باهاش مشکلی دارم یا نه. بهش اطمینان داده بودم و بعد از 
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 .اون نفس راحتی کشید. هم مژگان و هم فرزاد
مژگان دیروز همه رو به خونهش دعوت کرده بود. یه دعوت و شام 

 خانوادگی. کوروش و کمند برای اولینبار
داییشون رو دیده بودن و فرزاد هم برای اولینبار اون دوتا وروجک رو 

 دیده بود. زود با همدیگه خو گرفتن و
صمیمی شدن. از این دوقلوی دوستداشتنی برای فرزاد کلی گفته 

 بودم، مخصوصًا اینکه برای اولین مالقات بهتره
ه ی برای کمند یه چیزی بگیره تا توی دلش جا باز کنه. برای کوروش

 ماشین کنترلی خریده بود و برای کمند یه
عروسک یهمتری خوشگل خریده بود. اونقدری خوشگل که کمند 

 اصالً دلش نیومد اون رو از داخل جعبه
مخصوصش دربیاره و همونطوری مرتب و تمیز اون رو کنار تختش 

 گذاشته بود. بعد از شام مژگان طرح 
میدونستن و مشکلی خواستگاری امیر از من رو مطرح کرد. همه 

 نداشتن. فرزاد نتیجه تحقیقش رو گفت و مژگان
هم همینطور؛ اما مژگان بعدش برام یه چشمغره توپ رفته بود. 

 میدونستم اگه تنهایی یه جایی گیرم بیاره، کارم
ساختهست. برای همین حتی برای آب خودرن و یا حتی دستشویی 

 هم از کنار جمعیت توی پذیرایی تکون
االن هم که همگی خونهی پدری دعوت بودن. جلسه نخوردم. 

 خواستگاری قراره که با ورود خانواده امیر شروع
بشه. من، فرزاد و مژگان توی اتاق من نشستیم و فقط نفس 

 میکشیم. یه نگاه کوتاه به فرزاد و مژگان کردم. حس
میکردم دوست دارن با همدیگه یه دل سیر حرف بزنن؛ ولی وجود 

 .و براشون غیرممکن کرده بودمن این کار ر
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 :گلوم رو صاف کردم که حواسشون به من جمع شد. مژگان پرسید
 چیزی شده؟ -

134 
 
 
 

 :نمیخواستم از هیچ بحث اخیری حرف بزنم. با خنده گفتم
 .منباید زیاد بهت نزدیک میشد -

« منی»چشمهاش درشت شد و به خودش اشاره کرد. خیلی آروم 
 گفت که با تکون دادن سرم تأیید کردم. ناراحت

 :شد و پرسید
برای چی همچین حرفی میزنی مژده؟ تو نمیتونی یه روز هم من  -

 رو ناراحت نکنی؟
 :با همون لحن خندون جوابش رو دادم

 .ازت یاد گرفتم آخه بهت فحش میدم بیشعورم! کلی چیزای بد -
فرزاد بلندبلند خندید. مژگان برای چندثانیه مات بود. خنده فرزاد و 

 صورت خندون من رو که دید، فهمید چی گفتم و
بلند شد تا گیس و گیسکشی راه بندازه که زنگ خونه زده شد. من و 

 .فرزاد به همدیگه نگاه کردیم و خندیدیم
و ترک کرد و ما هم به مژگان عبوس و اخمو، زودتر از ما اتاق ر

 دنبالش رفتیم. قبل از اینکه در باز بشه، شالم رو
مرتب کردم و بابا بعد از نگاه کردن وضعیت و آمادگیم، در رو باز کرد. 

 راهروی کوچیک خونه اونقدری گنجایش
نداشت که بتونه سهنفر رو کنار همدیگه جا بده، برای همین مثل یه 

 لشکر از اول راهرو تا آخر ایستاده بودیم و به
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پذیرایی هم کشیده شده بودیم. من وسط اون صف لشکری 
 .ایستاده بودم. بابا و مامان جزء اولین نفرات بودن

 الپرسیشیرینی و دستهگل رو از خانواده داماد گرفتن و سالم و احو
 میکردن. خیلیزود یکییکی به من میرسیدن و

من فقط یه لبخند مسخره از روی خجالت زیرپوستیم زده بودم. 
 راستش نتونستم اصالً به امیر نگاه کنم. قبل از

دونستن جریانش درباره خودم، خیلی خراب کرده بودم. بیشتر از 
 هرکسی از اون خجالت میکشیدم و مژگان این رو

ود. البته باید گفت که خودش رو مقصر این فاجعهای خوب متوجه ب
 که درونم از قبل خواستگاری به وجود اومده بود،

میدونست. درست هم فکر میکرد. اگه اون و کمند اونجوری 
 .نمیکردن، خلوچل نمیشدم و آبروم نابود نمیشد

 !بفرمایین بشینین -
تن و منم با تعارف مامان، همه برای خودشون جایی روی کاناپه گرف

 به آشپزخونه رفتم. به تعداد چایی ریختم و
سینی به دست وارد پذیرایی شدم. نمیدونستم زود این کار رو کردم 

 یا نه؛ اما از شدت استرس الزم دونستم که
همین لحظه باید این کار رو انجام بدم. به هیچکسی نگاه نکردم؛ 

 چون ممکن بود عرق کنم و سینی از دستم سر
شدت استرسی که بهم وارد شده بود، نمیتونستم روی بخوره! از 

 هیچی بهجز حمل کردن سینی تمرکز کنم. حتی
نفهمیدم که کسی چیزی بهم گفت یا نه. تعارف کردن من که تموم 

 شد، آروم گرفتم که مامان امیر اصرار کرد تا
 .بشینم

 .عزیزم! یهکم بشین تا روی ماِهت رو ببینیم -
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چیزی نگفتم و به مامانم نگاه کردم. سرش رو به عالمت تأیید تکون 
 .داد که دنبال جا گشتم. کاناپهها پر بود

 .خواستم روی زمین بشینم که کمند صداش در اومد
 .خاله! خاله! بیا جای من و کوروش بشین -

کردم. برای یه لحظه چندین سکته رو زدم و زنده شدم. بهشون نگاه 
 دقیقًا کنار امیر جا گرفته بودن. حس کردم

گونههام قرمز شد که همه برای یه لحظهی کوچیک خندیدن. بابای 
 :امیر گفت

 بشین دخترم! بشین! خجالت برای چی آخه؟ -
نفس عمیق نامحسوسی کشیدم. آروم بهسمت کاناپه رفتم و کنارش 

 جا گرفتم. کمند و کوروش هم روی زمین
جلوی پای مژگان و میالد نشستن. با انگشتهام بازی میکردم و به 

 حرفهای بیربطی که زده میشد گوش
 .میدادم. طبق هر خواستگاریای، پدر داماد حاشیهها رو بست

 .ریم سر اصل مطلبخب، اگه اجازه بدین ب -
 :بابا بهش نگاه کرد و جواب داد

 !خواهش میکنم. بفرمایید -
 :بابای امیر آروم روی دوتا پاش زد و در ادامهی حرفش گفت

همونطور که خودتون میدونین برای امر خیر مزاحم شدیم برای آقا  -
 امیر. میدونم خودتون از قبل دربارهش

 .جلسه خواستگاری ضروریه میدونین؛ ولی خب، گفتن این چیزا توی
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آخرین جملهش رو با خنده گفت که بقیه هم خندیدن. حرفی نزد و 
 به خانومش نگاه کرد. مامان امیر هم با

 :تهخندهش ادامه داد
این شازده پسر ما هم کار میکنه، هم درس میخونه برای مقطع  -

 دکتری. دوست داره تا جایی که میخواد
نگرفتیم. هر چی هم که بهدست پیشرفت کنه و ما هم جلوش رو 

 .آورده، حاصل کار و سختیهای خودشه
حسابداری خونده و مدیریت کل حسابدارای یه شرکت رو به عهده 

 .داره. خدا بخواد پیشرفت هم میکنه
نفسی کشید و به پسرش نگاه کرد. لبخندی زد و به من نگاه کرد. 

 :گفت
اگه اجازه بدین بچهها دیگه واال از خانوادهش هم خبر دارین. االنم  -

 برن با همدیگه حرفهاشون رو بزنن تا
 .بدونیم خودشون چی میخوان

منتظر به مامان و بابا نگاه میکرد. البته همه این حالت رو داشتن و 
 گوش به فرمان بابا و مامان من بودیم. به فرزاد

سپرده بودم که اگه کمند و کوروش خواستن بیان فالگوش وایسن، 
 ن دوتا رو از ما دور کنه. بابا نفسینذاره و او

 :کشید و ته اون نفس لبخند زد و به من اشاره کرد. گفت
 .هرچی دخترم بگه -
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و بله، بیشتر آب شدم و سرخ؛ چون همه برای چندمینبار به من زل 
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 گبار از من جواب میخواستن. آبزدن و این
 :دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم

 .چشم -
 .بابا: پس لطفًا با آقا امیر به اتاقت برین و حرف بزنین

بلند شدم که امیر هم بلند شد. همونقدر که آروم جواب داده بودم، 
 آروم هم قدم برمیداشتم. از پذیرایی خارج 

برادری تمیز -شدیم و وارد اتاقم شدیم. اتاق رو سهنفری و خواهر
 کرده بودیم. سوراخسمبهها هم کمند و کوروش

نگاه کرده بودن تا چیزی از قلم نیفته. من روی تخت خودم نشستم 
 و اون روی تخت مژگان که کنار تختم بود،

نشست. سرم رو پایین انداخته بودم و با انگشتهام بازی میکردم. 
 میتونستم بهش نگاه کنم. صدای نفسهاشن

رو میشنیدم؛ ولی بهخاطر اتفاقاتی که افتاده بود، حسابی از حرف 
 .زدن باهاش خجالت میکشیدم

میدونم خجالت میکشی؛ اما خب باید از این فرصت استفاده کرد  -
 و حرف زد. بهترین فرصت قبل از تصمیم

 .گرفتن و زدن حرفهامون همین موقعست
کردم. راست میگفت. میتونستم حرفهای خودش رو هم بهش نگاه 

 بشنوم و تردیدی باقی نذارم. نگاهم رو که
 :دید، لبخندی زد و پرسید

 حرفی، چیزی؟ -
لبخند پراسترسی زدم و سعی کردم حرفی بزنم که صدام توش لرزش 

 .نداشته باشه
 واقعًا دوستم دارین؟ -

رو از من نداشت.  یهجورایی میشه گفت که انتظار این حرف و جمله
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 برای چندثانیهی کوتاه نتونست حتی نفس هم
 :بکشه. سنگینی حرفم که براش تموم شد، پرسید

 این رو از کسی شنیدی؟ -
 .نمیتونم جواب بدم. حداقل اگه میشه شما جوابم رو بدین -

به عادت پدرش آروم روی پاهاش زد و نفس عمیقی کشید. موهاش 
 کوتاه اومد و رو چنگ زد و کمی جابهجا شد.

 :جواب داد
اگه این ممکنه روی جوابتون تأثیر مثبت داشته باشه، باید بگم  -

 بله. از نگین تعریفتون رو زیاد شنیدم و از
تعریفهای زیادش و تأییدهای بقیه، فیلم عقدکنون رو چندینبار نگاه 

 کردم. شاید این حرفی که بخوام بگم رو خیلیا
اما من واقعًا از رفتارتون خوشم اومد. زده باشن و دروغ گفته باشن؛ 

 حتی نگین هم زیادی بهم گوشزد کرد که عامل
 ...رسیدن اون و پژمان به همدیگه، شما بودین

 :حرفش رو قطع کردم و پرسیدم
137 

 
 
 
 .از حرف آخرتون حرف بزنین -

دستم رو زیر چونهم زدم و بهش نگاه کردم. دروغ چرا؟ تا اینجا 
 حرفاش به دلم نشسته بود و میخواستم با حرف

 .آخرش قال قضیه رو بکنم
من هیچ وعدهای نمیدم؛ چون نمیدونم چی قراره پیش بیاد و  -

 چی بشه. فقط قول میدم که هرچی که توی توانم
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 .و نه بیشتر بود رو انجام بدم و کم نذارم. نه کمتر
بلند شدم که ترسید. فکر میکرد از حرفش ناراحت شدم. لبخندی زدم 

 :و برای آرامش خاطرش گفتم
 .نگران نباشین! هرچی که الزم بود رو شنیدم -

نگران بود و حرف من تأثیری روش نذاشته بود. برای اولینبار توی 
 .روزی که گذشت، قدمهام محکم و مطمئن بود

تم و وارد پذیرایی شدم و در تمام مدت امیر دنبالم از اتاق بیرون رف
 بود. فهمیده بود که دوست نداشتم حرفی بزنه؛

اما نمیدونست برای چی. نمیدونست ممکنه با حرف جدیدی 
 شیرینی حرفهای قبلش رو از بین ببره. چشم جمع

که به ما افتاد، سکوت برقرار شد. مامان امیر با نگاهی کوتاه به 
 ه باید مالیم باشه. با مالیمتپسرش فهمید ک

 :پرسید
 چی شد عزیزم؟ به توافق رسیدین؟ -

به امیر نگاه کردم و بعد به مادرش نگاه کردم. وقتی دید جوابی 
 نمیدم، لبخندی به اون لحن زیباش اضافه کرد و

 :گفت
اگر جوابت مثبت نیست، عیبی نداره. قرار نیست که همیشه  -

 .خانواده داماد پیروز باشن
منتظر جواب من شد. حاال کمی خجالت میکشیدم که جوابم رو  و

 :بگم. سرم رو پایین انداختم که پرسید
 این رو به جواب بله بگیرم؟ -

 :سرم رو آروم به نشونه مثبت تکون دادم که بلند گفت
 !مبارکه -

و هرکسی به نوبت من رو بغـ*ـل میکرد. به کسی نگاه نمیکردم؛ 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 239 صفحه  

 

 .کشیده بود چون شدت خجالتم سربهفلک
دروغ چرا؟ امیر دلخواه همه بود. چه من، چه بقیه. امیر من رو 

 انتخاب کرده بود. نگین بهم گفته بود که به امیر
درباره هیستریکم گفته و اون هم کلی درباره این بیماری تحقیق 

 کرده بوده. امیر با من مشکلی نداشت؛
ر مثل درصورتیکه پدر خودم تا چندسال پیش مشکل داشت. امی

 عمومحمد بود یا شاید هم من اینطور فکر
میکردم. باالخره کلی وقت داشتم تا بتونم اون رو بشناسم و باهاش 

 زندگی کنم. میدونستم امیر انتخاب اول و آخر
منه و بعد از این بله و خواستگاری، سریع بهش عادت میکنم و 

 نمیتونم اون رو از زندگیم بیرون کنم. میدونستم
یا خواسته بهش دل میبندم و دلبسته میشم. همگی با ناخواسته 

 شیرینیای که خانواده داماد خریده بودن، دهنمون
138 

 
 
 

رو شیرین کردیم و تصمیم گرفته شد تا جمعهی هفته بعد دوباره 
 .جلسهای داشته باشیم تا تاریخها رو مشخص کنیم

من با لبخند به بقیه نگاه میکردم. لبخندی که نه تهش معلوم بود و 
 نه سرش. زندگی خودم رو داشتم تشکیل

میدادم و در آینده مادری میشدم که باید برای بچههاش از جون و 
 دل مایه میذاشت. باید زنی میشدم که

شکیبای مشکالت زندگی، همپای شوهرم باشم. مطمئن بودم این 
 وصلت به هم نمیخوره. مژگان و فرزاد از نگین،
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پژمان و صدالبته امیر قول گرفته بودن. این خواهر و برادر 
 دوستداشتنی داشتن جون میذاشتن برای بهترین

دوباره برای من رقم نخوره.  وصلت من. بهترینی که تهش شکستی
 من کسی بودم که قرار بود با آدم دیگهای

سرنوشت خودش رو رقم بزنه. منی که طعمهی طمع زندگی 
 .خانوادگیم بودم

 پایان
*** 

 :سخن نویسنده
مرسی از خوانندههای عزیزی که دنبال و همراهی کردن. این اولین 

 رمان من بود و در حقیقت سعی کردم برای
ان تالش کنم و این کار رو کردم. هرجایی ضعف داشت، اولین رم

 شرمندهم. امیدوارم همراهیتون رو برای رمانهای
 !بعدیم داشته باشم. خدا حافظ و نگهدار همگی شما باشه. آمین

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر
تشر من کتابسازنوشته شده و در سایت  کتابسازاین رمان در انجمن 

 .است شده
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