
 عروس کوچک
 

. تـو تـنش سـيم داشـت     . عروسـک پارچـه ایـم دسـتم بـود     . لب پله ی آجری حياط نشسته بودم 

شایسـته خـانم بـا نـازی خـانم از کنـارم رد       .  دست و پایش را خم کردم و آن را روی پایم نشـاندم  

پشـت سرشـان بـه در بسـته     . شدند از پله ها پيين رفتند، حـوض را دور زدنـد و از در خـارج شـدند    

. ولی آنها کجا و من کجا .  کجا؟ فرقی نميکرد. دلم ميخواست مرا هم با خود ميبردند. خيره شدم

آنها هـم  . البته سعی هم نميکردم. من نه معنی حرفهایشان را ميفهميدم نه دليل خندیدنشان را

ه دیـوار  دسـتی بـ  . اّما همان موقع حاج آقا بيرون آمد. به خودم گفتم با دیوار فرقی ندارم. همينطور

 .  بگم بّنا بياد بَکنه ببينم عيب از کجاست. اینجا داره نم ميزنه : کشيد و گفت 

  . حداقل یکی نگاهش ميکنه ببينه سالم هست یا نه . دیوار ارج و قربش بيشتره. نه : فکر کردم 

  . ناراحت نبودم, حاال درست یا غلط, خوبيش این بود که با تمام این خياالت

. سـفره ی صـبحانه را کنـار باغچـه تکانـد و برگشـت      . با آن شکم سنگين بيرون آمـد مهرانگيز خانم 

. خرده نانها برای ماهی قرمزهای حـوض ریخـتم  . آرام بلند شدم . کمی خرده نان روی زمين ریخت

عروسـکم را بـه گلـدان تکيـه     . لب حوض کنار شمعدانيها نشستم و نان خوردنشان را تماشا کردم

  ننه اتاقت جارو ميخواد؟: توی حياط آمد و پرسيدکبری نفس زنان . دادم

  .نه : آرام گفتم . چون کس دیگری توی حياط نبود. البد با من بود. سرم را بلند کردم 

دفعـه ی پـيش هـم    . ببينم نکنه به من اعتماد نداری نميذاری من برم تو اتاقت ها: غرغرکنان گفت

باشه ، هان؟ این خونواده از چشماشـون   چيه ميترسی چشمم دنبال طالهات. که گفتی نميخواد

خـودم مـاهی یـه بـار صـندوقخونه ی خـانم رو ميریـزم بيـرون و قشـنگ          . به من بيشتر اعتماد دارن

  . اگه این کاره بودم تا حاال دوری برده بودم. ماشاّلا همه چی هم داره . تميزش ميکنم

یک وقتـی سـر بلنـد کـردم     . يدمنصف حرفهایش را نفهم. نگاهم به ماهيها بود و حواسم جای دیگر

موهـای  .اّما همان موقع رفعـت خـانم صـدایش زد و او برگشـت تـوی اتـاق      . که بگویم اشتباه ميکند

روبانهای قرمز  را به دقـت بـه دو گيسـوی بـا فتـه اش      .کاموایی عروسک را باز کردم و دوباره بافتم

بـه دقـت دو   . داشـت ميریخـت   نگاه کردم بقيه ی پرهایش هم. کنارم پر گل سرخی افتاد. گره زدم

  . الیه اش کردم و برای خودم الک درست کردم

آنـدو هـم   . هنـوز داشـتم الک درسـت ميکـردم    . شایسته خانم و نازی خانم بودنـد . در خانه باز شد

اینـو ببـين واسـه خـودش     : نازی خانم گفت, به من که رسيدند. غش غش ميخندیدند و می آمدند

  . ياط نشستهاز اون وقت تا حاال تو ح.خوشه



من هنوزم نميفهمم این : شایسته خانم در حاليکه ساک خریدش را به دست دیگرش ميداد گفت 

  .پسره چی فکر کرده

  .دعایيش کردن: نازی خانم با همون خنده ی زنگ دارش گفت

صـدای اذان  .اّما نتيجه گرفتم که زیادی توی حياط مانـده ام . نشنيدم شایسته خانم چی جواب داد

رفعـت خـانم   . از تـوی هـال رد شـدم   . حاج آقا به حياط آمد تا وضو بگيرد. از جا برخاستم.  بلند شد

امان از دسـت ایـن بچـه    : رفعت خانم گفت. بقيه توی آشپزخانه بودند.دنبال چادرنمازش  ميگشت

  مادر با این چادر من چيکار کردین؟ . ها که هيچی از دستشون به امون نيست

مـن  . مگه تو با این قّدت  ببينـيش : گفت. داشتم و به طرفش دراز کردمبرش . دیدم زیر مبل است 

  .که هرچی نگاه کردم ندیدم

عروسـکم را جلـویم روی   . در رابسـتم و همانجـا پشـت در نشسـتم    . آرام ردشدم و به اتـاقم رفـتم  

ک به مامان بزرگ گفته بودم یـ . ناگهان یاد خرده پارچه هایم افتادم. و نگاهش کردم. زمين نشاندم

توی کشوی آخـری پـایين   . یک کيف خوشگل کوچک لوازم خياطی هم داشتم. کيسه برایم بگذارد

بـرای  . کلی زیر و باال کردم و باالخره یک مخمل قرمز انتخاب کـردم . پارچه ها را بيرون ریختم . کمد

ن بـدو . اسد بود. داشتم سوزن را نخ ميکردم ،که در اتاق باز شد. عروسکم پيراهن قشنگی بریدم

. سـالم خـانم خوشـگله   : اسـد گفـت   . حواسم به سوزن بود. اینکه سر بلند کنم ،آرام سالم کردم

  حالت خوبه؟چی کار ميکنی ؟ 

واسه عروسکم لباس ... دارم: با خجالت گفتم . جلویم روی زمين نشست و به دستهایم نگاه کرد

  تو که به کسی نميگی،نه؟...تو . ميدوزم

. بـه تخـت تکيـه داد و مشـغول در آوردن جورابهـایش شـد      . کـردم  زیر چشمی نگاهش. لبخندی زد

  ميگی؟: دوباره پرسيدم

چرا بگم؟ مگـه قـرار نذاشـتيم کـه هرچـی تـو ایـن        . نميگم. نه : گفت. جورابها جلوی کمد پرت کرد

بقيـه شـو بعـدًا    . یه بوس به من بده بریم نهار بخوریم . اتاقه بين من و توئه؟ من سر حرفم هستم

  .سوزنم رو زمين نندازی. ه سر سفره انهم. بدوز 

روی زانوهـایم ایسـتادم و گونـه اش را    . سوزن را که باالخره نخ شـده بـود،روی پـا تختـی گذاشـتم     

پشـت سـرش   . البالی موهایم را بوسـيد و از جـا برخاسـت   . لبهایم را جمع کردم. زبر بود. بوسيدم

  . مثل یک بّره راه افتادم

ــازی خــانم داشــت بچــه هــایش را    ــه طــرف  .ميفرســتاد کــه دستهایشــان را بشــویند ن مــن هــم ب

تنهـا کسـی کـه تـوی ایـن خانـه       . انوش پسر بزرگ نازی خانم همسـن مـن بـود   . دستشویی رفتم

. نفهميدم توی دستشـویی اسـت  . چنان  وحشی بود که دّومی نداشت.چشم دیدنش را نداشتم

چشمهایم پـر از  . تا پایم را آب کشيدهمينکه در را باز کردم ، ليوان مسواک را پر  از آب  کرد و سر 



رفعت خانم  که ماجرا را ندیـده بـود، جلـویم سـبز شـد و بـا تشـر        . اّما  صدایم در نيامد. اشک شد

. بـرو زود عـوض کـن و بيـا     . کولر روشـنه ميبنـدی  . دست و رو شستی یا دوش گرفتی دختر: گفت

  .زود باش. همه سر سفره ان

بلوزم خيس . همراهم آمد. فشاری داد و بازش کرد. اسد آمد. ميشدباز ن. در اتاق باز گير کرده بود

داشتم دنبال بلوز ميگشتم کـه  . زدیم زیر خنده. دوتایی کشيدیم ، درآمد. بود ،به تنم چسبيده بود

  چی شد خيس شد؟: پرسيد

  .بی حواسی. هيچی: همانطور که پشتم بودگفتم

  !بی حواسی؟: -

  .م گفته شر درست نکنمامان: زیر لب گفتم. طاقت نياوردم

  .حاال که کردی، چرا راستشو نميگی: -

  .جری ميشه. دعواش نکن: -

  کی؟ انوش؟: -

رفعـت خـانم داشـت بـرای همـه      .سـر سـفره نشسـتيم   .در را باز کردم و بيرون رفـتم . جواب ندادم 

. رفـتم کنـار اسـد نشسـتم    .قبل از اینکه بنشينم یک بشـقاب خـالی از کنـارش برداشـتم    .ميکشيد

  چرا اونو برداشتی؟.بشقابت اینجاست ... مينو:خانم با تعجب سر بلند کرد و گفترفعت 

  .اونقدر نميتونم بخورم: سر به زیر انداختم و با خجالت و کمی ترس گفتم

شـيما  دختـر شایسـته خـانم     .از دیس جلویم یک کوفته تبریزی برداشتم و توی بشـقابم گذاشـتم  

  .ميخوام خودم بکشم. امپلو نميخو.جيغش درآمد که اینقدر زیاده

حـاال مـن چـه جـوری حـریفش      . خوب کار یاد بچـه ميـدی مينـو خـانم    : شایسته خانم به من غر زد

  بشم؟

ولی حواس شيما . آقا مرتضی شوهرش شيما را صدا زد و زبان خوش غذایش را جلویش گذاشت

عـت خـانم   بـاز صـدای رف  .توی بشقاب من بود،که به قول مامان داشتم مثـل مورچـه غـذا ميخـوردم    

  تو خونه ی باباتم همينقدر ميخوردی یا غذاهای مارو دوست نداری؟: درآمد

مامـان مينـو هميشـه بـد     : اسـد آرام گفـت  . اّما نتوانستم چيزی بگویم.سرم را بلند کردم. ترسيدم

  .غذاست

شيما یک سال کوچيکتره . رفعت خانم نگاهی به شيما کرد و گفت واسه همينه این قّدی  مونده 

نگــاش کــن ماّشــاال شــيما داره .کوچولــو ميمــونی هــا. یــه چيــزی بخــور دختــر . قــّدش بلنــدتره ،اّمــا

  ميخوری مادر بازم برات بکشم؟. بشقابشو تموم ميکنه 



مردهای خانه کنـار اتـاق پـا دراز کردنـد وبقيـه مشـغول جمـع کـردن سـفره          . باالخره نهار تمام شد

تو باالخره هيچی : يه بشقابها ميگذاشت پرسيدمهرانگيز خانم درحاليکه بشقابم را روی بق. شدند

  خوردی؟

  .خوشمزه بود. سير شدم ممنون : -

ولی آخـه مگـه ميتـونم کـم     . دیروز دکتر ميگه خيلی چاق شدی خطرناکه. درد و بالت توسر من: -

  بخورم؟

نــه بابــا : نــازی خــانم ســينی را کنــار ســفره گذاشــت و در حاليکــه ليوانهــا را تــوی آن ميچيــد،گفت 

  .رژیم رو بذار واسه بعد از زایمون. ضعف ميکنی.شهنمي

  .اصًال به صالحت نيست. نه مادر رژیم نگير: رفعت خانم که تازه وارد شده بود ، گفت

خواستم در یخچـال را  . هنوز داشتند بحث ميکردند، از جا بلند شدم و کاسه ی ماست را برداشتم

شایسته خانم کـه  . م روی گونه هایم غلتيداشکهای.  باز کنم ،که کاسه از دستم افتاد و شکست

  .تکون نخور. نميخواد گریه کنی. خيلی خوب. خيلی خوب: داشت چایی ميریخت، جلو آمد وگفت

هيچ کس از تو توقع : بعد مثل یک بچه زیر بغلهایم را گرفت و دم در روی زمين گذاشت و ادامه داد

  . چه ها بازی کنبرو تو حياط با ب. لباستو عوض کن . کمک دادن نداره

  .رفعت خانم، مهرانگيز خانم ، نازی خانم و اسد. حاال همه دم آشپزخانه بودند

  .بذارین تميزش کنم: زیر لب گفتم 

بـرو لباسـتو   .شر بـه پـا نکـن   . ميزنی دست و بال خودتم زخم ميکنی.الزم نکرده: رفعت خانم گفت

  .عوض کن تا کبری نرفته بشوره

  .اّما من فقط ميخواستم تميزش کنم. حرف مامانهمان . ميگفت شر به پا نکن

. ميبينـی چـه شـلوغش کـردن    .چه خبره اونجا؟ حاالیه کاسه شکسـته  : حاج آقا از تو اتاق صدا زد

  چایی ما چی شد؟. عين حموم زنونه

  .حاج آقا االن ميام.آوردم : شایسته خانم گفت

: با بغض لب تخـت نشسـتم و گفـتم    . داسد بازویم را گرفت و به اتاق بر. بعد مرا کنار زد و رد شد

  .عين نی نی کوچولوها هی لباسمو کثيف ميکنم

  .باریکّلا. حاال بخند. تقصير تو نبود. سخت نگير: اسد لبخندی زد و گفت 

  باشه؟. بيا اینو بپوش: یک پيراهن چين دار صورتی روی تخت گذاشت و گفت 

  .این نوئه.دوباره کثيفش ميکنم: -

  .منم ميرم حساب انوشو ميرسم بپوش. لوس نشو: -

  . شر به پا ميشه. جيغ ميزنه . چيزی بهش نگو. وای نه: -

  .فقط یه گوشمالی کوچيک که دیگه اذیتت نکنه: -



کبری آمد تو و در حاليکه کمـک ميـداد زودتـر عـوض     . شروع کردم به لباس عوض کردن. بيرون رفت

  .به اتوبوس نميرسم. زود باش ننه باید یرم: کنم گفت

خواسـتم از وسـط هـال رد شـوم کـه      . رفتم بيرون ببينم اسد با انوش چه کار کرده. لباس پوشيدم

  .خوش به حال اسد. دخترم چه مقبول شده. بيا اینجا ببينم : حاج آقا گفت

  .جدًا که خوش به حالش. فعًال که بچه داری ميکنه : امير آقا پوزخندی زد و گفت

روزا حوصـله  . خوب خانم خانما بگو ببيـنم : پرسيد. ی پایش نشاندحاج آقا اخمی به او کرد و مرا رو

ت سر نميره؟دلت واسـه مدرسـه تنـگ شـده یـا نـه ؟ ميخـوای آخـر سـال متفرقـه امتحـان بـدی؟             

  ميخوای کتاب بگيرم درسا رو بخونی؟ هان دوست داری؟

بـرای درس و   اّما نـه . دلم برای همکالسيهایم تنگ شده بود. خجالت کشيدم و سر به زیر انداختم

  ميتونم برم کالس نّقاشی؟ : باالخره تمام نيرویم را جمع کردم و پرسيدم. امتحان

اّما کالسی نزدیک خانه مـان  . قبًال مامان با فرستادن من مخالف نبود.  این بزرگترین آرزوی من بود

. دوخـتم  چشم به دهان حاج آقا.مامان ميگفت هزینه ی رفت و آمدم چند برابر کالس ميشود. نبود

اسد هـم  . مخصوصًا که صدای فریاد انوش هم توی حياط بلند شد. فکر کردم دوباره شر به پا کردم

  .توی اتاق نبود

  .چه خبرته بچه؟ بعدازظهره سرو صدا نکن: صدا زد. علی آقا سری تو حياط کشيد

س نّقاشـی  اسد یه تحقيقی بکن ببين این اطراف کال: حاج آقا گفت. اسد به آرامی وارد اتاق شد

  .پيدا ميشه یا نه؟دخترمونو رو بفرستيم هنرمند بشه

  .ضمنًا امروز یه عارفی نامی اومده بود مغازه دنبالتون ميگشت. چشم: اسد گفت

  . بعد بهش زنگ ميزنم.یه چرت بزنم: -

  .خيلی ممنون: با لبخندی به پهنای صورت گفتم.مثل فنر از جا پریدم

  !برق چشماشو ببين: فتحاج آقا خندید وبه آقا مرتضی  گ

هنـوز معلـوم   : گفت.اسد وارد شد و در را بست. از خوشحالی باالو پایين می پریدم. دویدم تو اتاق

  .بيا بگير بخواب. آروم باش. نيست

  تو جای من بودی خوابت ميبرد؟ . خوابم نمياد: -

  . نه ولی بيا پيش من: -

را نميشــه تخــت خودمــو بيــارم؟ مــن چــ.ولــی هنــوزم از ایــن تخــت ميترســم. خيلــی خوشــحالم : -

  تخت از این کوتاهتر نبود بخری؟. نگاه کن تا کمر منه. مطمئنم اگه رو این بخوابم ميفتم زمين

مگه کسی راضی ميشد واسه ما خرج . مال بابا مامانم بوده. من که اینو نخریدم: با ناراحتی گفت

  .بکنه



یاد اّولين . روی زمين نشستم . پسر دنيا بودبه نظر من زیباترین . دراز کشيد و به سقف خيره شد

  ...بار که دیدمش افتادم

اّمـا مامـان ميگفـت از خانـه مامـان      . عصر تولد دوستم دعوت داشـتم . نهار مهمان مادربزرگم بودیم

اجازه ندادتنها توی خانه بمانم و بعدبا دختر همسـایه  . بزرگ خيلی راه است و نميتواند مرا برساند

مامـان خيلـی   . بـه نظـرم بـدترین روز دنيـا بـود     . و فریاد و لگد هم کاری پـيش نبـرد  اشک . مان بروم

آنهم بعد از آنکه این همه آن چنـد روز درس خوانـده بـودم ،تـا امتحانـات نهـایی       . بدجنس شده بود

بـدتر  . بعد از این همه زحمت تازه اجازه ی مهمانی رفتن نداشـتم . کالس پنجم را با موّفقيت بدهم

عيد هم . ه بابا خيالمان را راحت کرده بود  که محال است این تابستان به مسافرت برویماز آن اینک

 .داشتم دق ميکردم. جایی نرفته بودیم

تازه . یک راه طوالنی سه چهارساعته تو گرمای خرداد. به هر حال ناچار تسليم شدم و راه افتادیم

سـعی کنـين حسـابی    . افرته دیگـه  خونه ی مامان بزرگ خـودش یـه مسـ   : بابا ميخندید و ميگفت 

من توی آن گرما بين چهار خواهرم عين پروانه ی الی کتـاب  . جدًا خوش ميگذشت.خوش بگذرونين

خواهر بزرگم بيسـت و دو   . اّما متاسفانه ما پنج تا دختر بودیم. مامانم عاشق پسر بود. شده بودم

همه درشت هيکـل  .ده سالم بودمن چهارمی بودم که  یاز. ساله و خواهر کوچکم هفت ساله بود

. خـودم غصـه ای نداشـتم   .... بمانـد . بودند غير از من که ميگفتند مثل عمه های پدرم ریزه هستم

غزال که ميگه تا درسم تموم نشده نميخوام :فقط وقتی که  مامان سر درددلش باز ميشد ميگفت

دلشـو بـه   . خـارج بيـاد  مارال هم که نشسته منتظر پسر عموش که وقـت گـل نـی از    .  ازدواج کنم

طفلک مينو هم بـا تمـوم   . مينا بچه ام که مگر دماغشو عمل کنه.ماهی چند خط نامه خوش کرده

مهنـوش هـم   . خوشگليش ،اینقدر کوچولوئه که فکر کنم مثل عمه ی باباش هيچ وقت ازدواج نکنه

  .معلوم نيس چه کاره ميخواد بشه. که هنوز بچه است

به هر حـال آن روز گـرم سـاعت حـدود یـک      . من روی دستش مانده ام مامان تقریبًا مطمئن بود که

عمواینـا  .خسـته و گرمـازده از ماشـين بيـرون زدیـم     .ونيم بعدازظهر به خانه ی مامان بزرگ رسيدیم

بهـش  . مطابق معمول مارال را کلی تحویـل گرفتنـد   . سالم و عليک کردیم. قبل از ما رسيده بودند

مـارال ذوق زده زن  . حبت کرده اند و به مـارال سـالم رسـانده اسـت    مژده دادند که صبح با پرویز ص

بعـد از  . من که همه چی به نظرم منفی بود،  شادی اش به نظرم بی معنـی آمـد  . عمو را بوسيد

مامـان  . جلـو آمـد و حـالم را پرسـيد    . نهار یک گوشه بغ کرده بودم ، که مامان بزرگ متوجه ام شـد 

چيـزی  . تمام جمع شروع کردنـد بـه نصـيحت کـردن    . رص خوردمناليد که از صبح کّلی از دستش ح

بدون هدف از پله ها باال . فقط وقتی باالخره موضوع صحبت عوض شد ، از اتاق خارج شدم. نگفتم

شوری اشک را روی لبم حـس  . غرق غصه ام بودم. روی پشت بام بين کولر ودیوار نشستم. رفتم



فکـر کـردم گربـه    : با خنده گفت. اسد بود . ایی از جا پریدمناگهان با صد. آرام به آن زبان زدم. کردم

  .نميخواستم بترسونمت: بعد با دستپاچگی اضافه کرد. است

  .چه پسر خوشگلی: بی هوا گفتم. به دیواره ی کوتاه بام تکيه دادم و نگاهش کردم

  ببينم چند سالته؟. تو هم خيلی خوشگلی: دوباره خندید

ميدونم بهم نمياد . کالس پنجم تموم کردم. یازده سالمه: و گفتم کمی دست و پایم را جمع کردم

  . ولی باور کن راست ميگم. 

  ده دوازده تا؟. قبول. باشه : -

  خوب که چی؟. امتحانم ميکنی؟ ميشه صدو بيست تا. قبول یعنی چی؟ فکر کردم قبول کردی: -

معـذرت  . صـبر کـن  : د و گفـت اسـد بـه سـرعت جلـویم ایسـتا     . بعد با دلخوری به طرف راه پّله رفتم

  ....یعنی . من نميخواستم اینطوری بشه....من ، من. ميخوام

  اصًال تو کی هستی ؟ اینجا چه کار ميکنی؟. خوب، حاال: بعد گفتم. آرام نگاهش کردم

داشتم رو پشت بـوم درس ميخونـدم ،کـه تـو رو     . خونه ی ما دیوار به دیوار اینجاست. من اسدم: -

  ؟ مهمون خانم غفاری هستين؟ تو کی هستی. دیدم

  تو چند سالته؟. اسمم مينو. نوه ی خانم غفاری ام: -

  .دارم تموم می کنم. سال آخر دبيرستانم. من هيجده سالمه: -

  تو چی خوشت مياد؟. باوجود این عاشق فيزیکه. این کتاب فيزیکه؟ خواهرم ميگه خيلی سخته: -

. وش نشونت بدم ، که ببينی اصًال فيزیک یعنی چیبيا یه چيزایی ت.من شيمی رو ترجيح ميدم: -

  .اگه دوست داری

تـا اینکـه  مـارال در پشـت بـام را بـاز       . باورم نميشد که اینقدر موجود جالبی باشد.مدتی گپ زدیم

شـاد و سـرخوش   . اسد را ندید اّما کّلی با من دعوا کرد، که این همه وقت چرا غيبم زده بـود . کرد

  .او هم جواب داد و رفت. تن در یواشکی دستی برای اسد تکان دادمقبل از بس. پایين رفتم

هـيچ کـدومتون   : مامان بزرگ مثـل هميشـه تعـارف کـرد    . نزدیک غروب بود که آماده ی رفتن شدیم

  نمی مونه پيش من؟ همه تون ميرین؟

. ن بزرگ بـود البته معموًال با برنامه ریزی و هماهنگی با ماما. گه گاه یکی از ما تا آخر هفته ميماند

اّمـا آن روز  . اهـل حـرف زدن بـا مامـان بـزرگ نبـودم و حوصـله ام سـر ميرفـت         . من کمتر می ماندم

  .ميشه من بمونم؟ قول ميدم دختر خوبی باشم: ناگهان به زبان آمدم

  چه عجب؟ آفتاب از کدوم طرف دراومده؟: بابا باتعجب گفت

  .بمون پيش خودم مادر. هوس کرده بمونه حاال یه بار. چه کارش داری بچه ام: مامان بزرگ گفت

  .تازه نه لباس اضافی داره نه وسيله ای. ولی مزاحم ميشه:مامان گفت



خـودم واسـه اش   . بـذار بمونـه  . مسافرت که نميرین . حاال تو ذوق بچه ام نزنين: مامان بزرگ گفت

  . خياط ميشهخودش هم کمک ميده ، تا آخر هفته یه پا واسه تون . دوتا پيرهن قشنگ ميدوزم

. باورم نميشد که اینقدر بهم خوش بگـذرد .مامان هزار تا سفارش کرد و رفت. باالخره راضی شدند

  ...من فقط به خاطر اسد مانده بودم اّما 

مامـان اهـل   . روز اّول دوخـتن لبـاس و خریـدن وسـایل ضـروری     . هر صبح یک برنامه ی تازه داشتيم

بعـد از ظهـر وقتـی مامـان بـزرگ بـرای       . گ کار جالبی بـود وخياطی کردن با مامان بزر. خياطی نبود

  .با دیدن اسد ذوق زده سالم کردم.  استراحت به اتاقش رفت، من شتابان به پشت بام رفتم

  .چه پيراهن قشنگی. خانم خوشگله . سالم : -

ميـدونی مونـدم اینجـا ولـی     . خيلی جالب بـود . منم کمکش کردم. مامان بزرگم واسه ام دوخته: -

  .واسه ام ميدوزه: مامان بزرگ گفت . راه خونه مونم خيلی دوره. اس اضافه نداشتملب

  .این وسط لباس نو گيرت اومد. یکی به نفع تو. چه خوب: -

فقط وقتـی صـدای مامـان بـزرگ را شـنيدم، بـا عجلـه خـداحافظی         .نفهميدم زمان چه طور گذشت

لبـاس  : ميگفـت . لبـاس دیگـر بـرایم بـدوزد    مامان بزرگ ميخواست یک . کردم و از پله ها پایين رفتم

  .چون  خيلی کوچولویی. دوختن واسه ی تو خيلی لذت بخشه

  .به عمرم غذای به این خوشمزگی نخورده بودم. شام باهم سوپ و کوکو درست کردیم

یـک روز گلـدوزی مـی کـردیم یـا      . یک روز شيرینی می پختيم و یک روز کمـدها را بيـرون ميـریختيم   

  .خوردن فالوده شيرازی توی بازار تهران. خرید رفتن هم عالمی داشت. بافی بافتنی یا قالب

. مرا هـم بـرد  . منزل یکی از خانمهای همسایه بود. صبح روز چهارشنبه  مامان بزرگ دوره  داشت 

رفعت خانم که بار اّول بـود کـه ميدیـدمش بـه دادم رسـيد و      .هيچ بچه ای همسن و سال من نبود

.  بری خونه ی ما با نوه های مـن بـازی کنـی؟ اینجـا حوصـله ات سـر ميـره        عزیزم ميخوای: پرسيد

  شما اجازه ميدین خانم بزرگ؟

. بگـو رفعـت خـانم گفـتن مـن بيـام اینجـا       . پا شو مادر همين دِر روبرو. باعث زحمت. اختيار دارین: -

  .خواستم برم خونه خودم ميام صدات ميکنم

رویـم نمـی شـد در یـک     . رفعت خانم مادر اسد اسـت نميدانستم که . زیاد دلم نمی خواست بروم

نگـاهی بـه دور و بـر    . توی کوچـه کسـی نبـود   . ولی به هر حال برخاستم. خانه ی غریبه زنگ بزنم

سر به زیـر انـداختم و سـعی کـردم کلمـات را در ذهـنم       . با کّلی شّک و تردید زنگ را زدم. انداختم

سـالم  : اسـد بـا خوشـرویی گفـت    . عقـب رفـتم  از ترس دو سه قـدم  . ناگهان در باز شد.مرتب کنم

  .بفرما. خانم خوشگله

  تو ميدونی خونه ی رفعت خانم کجاست؟. فکر کنم اشتباه اومدم. سالم! ِاه: -

  .بيا تو نشونت ميدم: -



. گفتن برم پيش نوه هـای رفعـت خـانم تـا مهمـونی تمـوم بشـه       . نه نه مامان بزرگم گمم ميکنه: -

آخه مـن کـه نـوه هـای رفعـت خـانمو       . رسم در خونه ی مردم در بزنماصًال ميشه بيای همرام؟ ميت

  .نميشناسم

  .ميگم بيا تو  با نوه های رفعت خانم آشنات کنم: -

  اسد کيه ؟ با کی کاردارن؟ : صدای زنی از تو آمد

  .با خونه ی رفعت خانم: -

  . دوره دارن. مامانت خونه ی  صابره خانمه : -

  تو با رفعت خانم کار داری؟: مرا برانداز کردبعد خودش جلو آمد و با تعجب 

خونه ی صابره خـانم  . این نوه ی خانم غفاریه: اسد دستم را گرفت و در حاليکه  مرا تو ميبرد گفت

معرفـی  . حـاال هـی تعـارف ميکنـه    . حوصله اش سر رفته بود ، مامان فرستادش اینجا تنهـا نباشـه  

  .انوش ، نوشين و نازنين مامان. ميکنم این نازی خانم زن داداش وسطيمه

انوش هـم تـو کوچـه بغلـی     . دخترها استخرن. حيف بچه ها هيچ کدوم نيستن باهات بازی کنن: -

  .مشغول فوتبال

  .ُمردم بس که از صبح درس خوندم. نگران نباش زن داداش خودم سرگرمش ميکنم: -

  .خودت ميدونی: -

اول مـدتی تـاب   . غول تفـریح شـدیم  نازی خانم رفت و من و اسد سر خوش از ایـن پـيش آمـد مشـ    

ميخواستم دم حـوض دسـتهایم را بشـویم کـه اسـد بهـم آب       . بعد باهم ميوه خوردیم. بازی کردیم

نشسـتيم تـوی   . از پيـراهن نـویم آب ميچکيـد   . چند دقيقه بعد سر تا پا خيس خيس بـودیم . پاشيد

رخيـد و مامـان بـزرگ بـا     باهم شيره گلهای امين الدوله را مـی مکـدیم کـه کليـد تـوی در چ     . آفتاب 

لباس من هم که گفتن . چيزی از رنگ سفيد لباسهای اسد باقی نمانده بود. رفعت خانم وارد شد

: باالخره رفعت خـانم بـه حـرف آمـد و گفـت     . قيافه ی مامان بزرگ و رفعت خانم دیدنی بود.نداشت

  اسد تو دیگه چرا؟

  .خودم لباسهامو ميشورم. معذرت ميخوام: -

وقـت زن  . تو همسن  اینی؟ این بازیا چيـه؟ ناسـالمتی مـردی شـدی    . باسها نيستحرف سر ل: -

  .دادنته

. من دلم ميخواد با مينو عروسـی کـنم  . می ترسيدم شما بگين بچه ام. اتفاقًا منم نظرم همينه: -

  .اگه خانم غفاری به غالمی قبولم کنن، قول ميدم خوشبختش کنم

منتظر هر عکس العملی بـودم غيـر از   . بعد مامان بزرگ نگاهی به اسد کردم و . خيلی جا خوردم 

  ...اینکه



اسـد لبخنـدی زد و شایسـته    . دو تایی زدند زیـر خنـده  . مامان بزرگ نگاهی به رفعت خانم انداخت

شایســته یــه دســت از : رفعــت خــانم بــين خنــده اش گفــت. خــانم کــه داشــت رد ميشــد، ایســتاد

 .خانم بزرگ  بفرماین تو تا لباسشو عوض ميکنه. لباسهای شيما بده مينو بپوشه سرما نخوره

کـاش بـا دختـرا رفتـه     . برو تو حموم: یک دست لباس به من داد و گفت. دنبال شایسته خانم رفتم

نگاه به برادرزاده های . این اسد هم خيلی نامرده. بودی استخر تو که اینطوری خودتو خيس کردی

  .مگه گيرش نيارم. نهاینجور  با دختر مردم بازی ميک. خودش نميکنه

مثل سيندرال سوار کالسکه ی قشنگش . اسد منو دوست داره. واسه خودم تو حموم ذوق ميزدم

  .پيراهن پر از تور و چين عروسی و نقل و گل و مبارکباد. ميشم و باهم ميریم

  . می خوان ببيننت. نپوشيدی دختر؟ بچه ها از استخر اومدن: شایسته خانم به در زد

  .بچه ها؟ من که با اونا کاری ندارم: کر کردمبا خودم ف

فقط نگران موهای خـيس  . لباس پوشيدم و به نظر خودم خيلی با وقار و سنگين رنگين بيرون آمدم

آخـی چـه   : مهرانگيز خـانم گفـت  . رفتم تو هال رفعت خانم، پيش مامان بزرگ.و بهم ریخته ام بودم

. اسـد تـوی اتـاق نبـود    . ر سـرما ميخـوری  بيـا مـن موهـاتو خشـک کـنم جلـو کـول       . دختر خوشگلی 

رفعت خانم به مامان بزرگ اصرار ميکـرد  . مهرانگيز خانم سشوار آورد و مشغول آرایش موهایم شد

منهم خوشحال نشسـتم  . و باالخره قبول کرد. تو دلم خدا خدا ميکردم که قبول کند. که نهار بماند

. ه بعد حاج آقـا بـا پسـرهایش  از حجـره آمدنـد     چند دقيق. تا مهرانگيز خانم موهایم را حصيری ببافد

بعد از نهـار همـه ی بچـه هـا از     . حاج آقا هم به مامان بزرگ خوش آمد گفت و مشغول نهار شدیم

. دخترهـا هـم طـرف او را  گرفتنـد    . همان اّول با انوش دعوایم شـد . جمله من را به حياط فرستادند

باالخره اسـد  . کردن مامان بزرگ طول کشيد دیدن. باالخره هم به تنهایی گوشه ی حياط نشستم

سـعی کـردم چيـزی    . ولـی حـرف نميـزد   . کنارم نشست . نگران بود. بيرون آمد و از تنهایی درآمدم

گـاهی  . از گوشـه ی چشـم مـی پایيـدمش    . بگویم اّما وقتی جوابم را نداد، من هم سـاکت شـدم  

  .برميگشت لبخندی ميزد و دوباره توی خودش فرو می رفت

دلـيلش  . او هم تمام راه ساکت بـود . باهم به طرف خانه اش رفتيم. ه مامان بزرگ بيرون آمدباالخر

شب وقتی داشتيم شام مـی خـوردیم، بـه آرامـی     . را نمی فهميدم اّما ترجيح ميدادم سکوت کنم

  از اسد خوشت مياد؟: پرسيد

  .به نظرم پسر خوبيه: -

مـن هـم در سـکوت مشـغول خـوردن      . نگفتخيلی دلم می خواست بيشتر بگوید، اّما دیگر چيزی 

  . شدم

مامان بزرگ برای نهار حاج آقـا ، رفعـت خـانم و اسـد را     . روز جمعه رسيد. پنج شنبه اسد را ندیدم

ایـن بـار مـن و    . بازهم مـا را بعـد از نهـار بيـرون فرسـتادند     . دعوت کرد تا با پدر و مادرم صحبت کنند



بابـا دلخـور   . از فضولی داشتيم می مردیم. بودیم  خواهرها و دختر عموها پشت در گوش ایستاده

: داشـت توضـيح مـی داد   . حاج آقـا صـحبت ميکـرد   . عمو تسبيح به دست ساکت نشسته بود. بود

حاج خـانم پسـندید،   . می دونين من سه تا پسر داماد کردم. مثل دختر خودمون بزرگش می کنيم

. بـاهم زنـدگی مـی کنـيم    . بختنشکر خـدا همـه خوشـ   . رفتيم خواستگاری، پسرها هم نه نگفتن

امتحاناشو که . این اسد هم امسال دیپلم حسابداری  می گيره . باهم کار می کنيم  و می گذره

. مـا نـه از دخترتـون کـاری مـی خـوایم، نـه جهـازی        . داد، حساب کتابای حجره رو می دیم دستش

پسـر هـم    ایـن . با خودمـون زنـدگی مـی کنـه بهشـون مـی رسـيم       . مهریه هم سر جاش می دیم

  .حواسش جمع ميشه به کارش می رسه

از . کم کم داشت خوابم می گرفـت . بقيه هم گهگاه نظری می دادند. حاج آقا همانطور حرف ميزد

  .....داشتم با گلها فال م یگرفتم، ميشه ، نميشه، ميشه، نميشه. جا برخاستم و به حياط رفتم

. حيران نشسته بودم. باورم نمی شد. د شدبلن* مبارک باشه*صدای. پنجره ی مهمانخانه باز بود

بـه تـو مـيگن عـروس؟ بيـا      . دختر تو اینجایی؟ ریختشـو ببـين  : که مارال بيرون آمد  وبا هيجان گفت

  . همه تو اتاق منتظرتن. بدو. دست و صوتتو بشور

مامان بـزرگ گفـت کـه بایـد بـا رفعـت       .  مامان بغلم کرد. کنار مامان نشستم. با خجالت وارد شدم

  . با  او هم روبوسی کردم و باز کنار مامان نشستم. از جا برخاستم . نم روبوسی کنمخا

و . این طور که بعدها فهميدم  اسد که دردانه ی حاج آقا بود، فقط باچند کلمه راضی اش کرده بود

. روی حرف حاج آقا نه تنها رفعت خانم بلکه بقيه محلـه از جملـه مامـان بـزرگ هـم حـرف نميزدنـد       

قبـل از او هـم پـدرش    . اخر او بزرگ محلـه بـود  . اج آقا را دوست داشتند و حرفش حجت بودهمه ح

بابا و عمو هم توی همان محله بـزرگ شـده بودنـد و ایـن موضـوع را پذیرفتـه       . بزرگتر اهل محل بود

  .  مامان هم که آرزویش عروسی دخترهایش بود. بودند

هرچنـد کـه هنـوز خيلـی بچـه      . دش برپا کرددو هفته بعد حاج آقا مجلس کوچکی توی خانه ی خو

رفعت خانم ته دلـش  . هنوز توی زمان خودش سير می کرد. بودیم، اما با دوران نامزدی مخالف بود

خـودش بعـدها   . ناراضی بود، اما هيچ وقت روی حرف حاج آقا نه نيـاورده بـود کـه ایـن دفعـه بيـاورد      

  )  ☺ته من و اسد خوش بودیم الب. (ميگفت تا مدتها دلش به حال اسد و من می سوخت

بـرای  . لباسم زیباترین لباس عروسی بود که دیـده بـودم  . شب عروسی خيلی بهم خوش گذشت

  . اولين بار کفش پاشنه بلند پایم بود و صورت بزک کرده ام به نظرم جدًا زیبا بود

در واقـع  . اّمـا نـه زیـاد   . اگرچه آخر شب از اینکه مراسم عروس کشان نداشتم  کمی دلخور شـدم 

او هـم اتـاقی کـه    . اینقدر خسته بودم که قبل از رفتن مهمانها از اسد پرسـيدم اتـاق مـا کجاسـت    

. من هم که دیگر سر پا بند نبودم، بی سروصدا بـه اتـاق رفـتم    . روی درش گل زده بود نشانم داد

د و بــزرگ، بلنــ. نگــاهی بــه تخــت انــداختم. کفشــهایم کــه حســابی اذیــتم کــرده بــود از پــا درآوردم



بـدون اینکـه لبـاس عـوض کـنم یـا       . بالشی از رویش برداشتم و کنار اتاق خـوابم بـرد  . ترسناک بود

از بيرون سر و صدای زیـادی  . وقتی بيدار شدم هوا روشن بود. حتی با خانواده ام خداحافظی کنم

  . اّما با دیدن لباسم قند تو دلم آب شد. اّول یادم نيامد کجا هستم . می آمد

به مامان قول داده بودم که مرتب و . رویم انداخته بودند کنار زدم و به سرعت برخاستم پتویی که 

خيلـی  . یـک دسـت لبـاس خانـه برداشـتم     .پتو را تا زدم و با بالش روی تخت گذاشتم. منظم باشم

. لباس عوض کردم. جالب بود که جایی غير از خانه ی خودمان یا مامان بزرگ لباس راحتی بپوشم

بـار اّول  . یک ساعت توی آینه خودم را تماشا ميکردم. بيرون آمدم و دستشویی رفتم بی سروصدا

  . بود که آرایش کرده بودم

آهی از سر آسـودگی  . با خوشحالی سالم کردم. باالخره وقتی سرحال بيرون آمدم  اسد را دیدم

  کی بيدار شدی؟. همه جا دنبالت گشتم. سالم: کشيد و گفت

  ميتونم از تو اون ظرف یه موز بردارم؟. چند دقيقه پيش. نميدونم: و گفتم شانه ای باال انداختم

. البته سـاعت دوازده و نيمـه  . یعنی ميتونم  واسه ات بيارم. ميتونی هم صبحانه بخوری. آره...آ: -

  .ساعت یک نهار ميخوریم

  ساعت دوازده و نيمه؟ اشتباه نميکنی؟: جيغ کوتاهی کشيدم و گفتم

  . ببين خودت بيا. نه: -

. البتـه هـيچ وقـت تـا ایـن وقـت نمـی خوابيـدم        . مامانم گفته خيلی زشته که تا دیر وقت بخوابم: -

  ميشه از فردا زودتر بيدارم کنی آبروم نره؟

اینجـا فقـط سـر نهـار همـه بایـد حاضـر        . هرچند اونقدرام مهم  نيست که کی بيدار شی. باشه: -

  . رف خودشون ميخورنو ِاّلا  برادرام صبحانه و شام رو ط. باشن

رأس ساعت یک حاج آقا سـر  . هنوز داشتيم حرف ميزدیم که جاریهایم سفره ی نهار را پهن کردند

  . اّول برای عروس نو بکشين: حاج آقا گفت. سفره نشست و بقيه بعد از او نشستند

. دماّما وقتی آن بشقاب پر از غـذا را دیـدم ترسـي   . خيلی گرسنه ام بود. راستش خوشحال شدم 

  .این همه نمی خورم: زیر لب به اسد گفتم

  .مجبور نيستی تمومش کنی: لبخندی زد و گفت

  .به هر حال از آن روز تا به حال هنوز سرغذا خوردن من مسأله داریم

. حاج آقا آن تابستان را به اسـد مرخصـی داد  . روزهای بلند تابستان یکی پس از دیگری ميگذشت

  .تا با اهل خونه آشنا بشه. فعًال تنهاش نذار. این بچه غریبی ميکنه: می گفت

آقاجون ما بعد از دامادی فقط سه چهار روز تعطيلی داشتيم، که اونـم بـه   : برادرهایش غر ميزدند 

این پسره سـه مـاه بایـد مفـت بخـوره      . جمع و جور کردن ریخت و پاش مجلس عروسی ميگذشت

  کيف کنه؟



درسته کار ميکردین، اّمـا خـرج زن و بچـه    . بسه تونهشما ها بيست و چند سال الواطی کردین : -

  .این سه ماه رو واسه اش ببينين. اسد بچه ام هيجده سال بيشتر نداره. رو نبایست بدین

  .تقصير خودشه ميخواست عاشق نشه: -

مينو هم تقصير نداره، با یه وجب قـد صـبح تـا شـب     . زن گرفته. خالف هم نکرده. حاال که شده : -

  .بسه برین ، دیگه حرف نباشه. شوهر بشينه چشم به راه

هـر صـبح اسـد دسـتم را ميگرفـت و بيـرون       . آن تابستان بهترین تابستان تمام عمرم بـود ....القصه

. به نظرم اسد ایده آل تـرین شـوهر دنيـا بـود    . گردش ، تفریح ، سينما ، پارک ، شهربازی. ميرفتيم

. ی او و آخـرین گردشـمان بـا هيجـان تعریـف ميکـردم      هر بار که دیدن خانواده ام ميرفتم ، از خوبيها

برای من و آنها ازدواج معنـی دیگـری   . مامان خدا را شکر ميکرد و خواهرها آرزوی ازدواج می کردند

عالوه بر آن توی هر جمـع بـه عنـوان نـوعروس آنهـم بـه       . تفریح ، مهمانی و خوشگذرانی. نداشت

  .سن من، مورد توجه بودن

.  بچه ها مدرسه و مهدکودک  ميرفتنـد . اوایل پایيز بود. رنگی و رویایی گذشت باالخره آن تابستان

. یکروز نازی خانم مژده داد که یکی از دوستانش حاضر است به من و نازی خانم نقاشی یاد بدهد

دوسـت  . یک هفته بود کـه داشـت دنبـال کـالس نقاشـی ميگشـت      . باالخره خيال اسد راحت شد

پریچهر . پياده ربع ساعت می رفتيم. خانه اش هم نزدیک بود. داشتنازی خانم ليسانس نقاشی 

اّمـا نـازی خـانم    . بـا شـوق و ذوق مـی کشـيدم    . خانم از الفبای نقاشی شروع کـرد، از خـط صـاف   

حوصـله ی خـط صـاف و نقاشـيهای بچـه گانـه را هـم        . بيشتر نشسته بود بـا دوسـتش گـپ ميـزد    

به هر حـال  . مه ی وسایلش را هم خریده بوده. می خواست تابلوی رنگ و روغن بکشد. نداشت

کـم  . روزهای کالس من با عالقه مشغول تمرین بودم و آندو جلوی بوم سـفيد صـحبت مـی کردنـد    

آخرین جلسه ی . هر جلسه کارشان کمی پيشرفت می کرد. کم دو تایی مشغول کشيدن شدند

مـيگم  . رنگ روغن و بوم بخـرن برای بعد از عيد بگو واست : پریچهر خانم به من گفت . اسفند بود 

  . نگاه کن با چه دّقتی کار می کنه . نازی این استعدادش از تو خيلی بيشتره

  مگه هر کی نقاش نباشه آدم نيست؟. خيلی خوب دیگه حاال هی بزن تو سر ما : -

  خانم خانما با یه قهوه چطوری؟ تو می خوری مينو؟. من اینو نگفتم: -

  . این خودش به نسبت سّنش کوچولو هست. رای رشد بچه ها بدهميگن قهوه ب. بهش نده : -

  .من قهوه دوست ندارم: -

  .بزرگ شدی که عروست کردن. به این ميگن بچه ی عاقل: -

منم کـه خسـته شـده بـودم ، مشـغول بـازی بـا گربـه ی خـانگی          . دو تایی مشغول خوردن شدند

اینـو بگيـر طـرف    : دم به ساعت ميگفـت  نازی خانم پاهایش را جمع کرده بود و. پریچهر خانم شدم

  .من نياد



هيچ وقت دنبالم . حوصله ام بدجوری سررفته بود و چه سورپریزی بهتر از این که اسد دنبالم بياید

 .اّما گفت که آقاجون گفته بریم واسه عيد نونوارت کنم. آن ساعت سر کار بود. نمی آمد

  چی کار کنی؟: -

  .خوبه؟ خيلی وقته جایی نرفتيم. حسابی هم ميکنيم یه گردش. واست لباس عيد بخرم: -

. فقط ميشه به جای لباس، رنگ روغن و بوم بخری؟ نازی خانم بهم قلم مو ميـده . خيلی خوبه : -

مـی خـری؟ ميشـه؟ پریچهـر     . قول ميدم مواظبشون باشم خـراب نشـن  . فکر کنم تينر هم ميخوام

  باورت ميشه؟ .می خوام تابلو بکشم. خانم گفته بعد از عيد بيار

رنـگ  . آقاجونم یه چيزی مـی دونسـت کـه اجـازه داد بـری کـالس      . زن من خيلی هنرمنده. البته: -

  .کلی پول داریم می خوایم حسابی خوش بگذرونيم. روغنم واست می خرم

کوچه جای ایـن کـارا   . زشته دختر: دستم را کشيد و زیر لب گفت. وسط کوچه پریدم ماچش کردم

  .قاجون آبرومو می بری کافيههمون جلوی آ. نيست

اّمـا گفتنـد حسـاب    . همـه آمـده بودنـد   . جریان از این قرار بود که چند روز قبـل اسـد دیـر کـرده بـود     

هرچــه کــردم . ســابقه نداشــت بــرای نهــار نيایــد. کتابهــای حجــره طــول کشــيده و اســد دیــر ميایــد

رفـتم تـو   . سـد بـود  همه سربسرم می گذاشتند، اّما مـن حواسـم پـيش ا   . نتوانستم چيزی بخورم

دو سه ساعت گذشت . کشوها را یکی یکی بيرون ریختم و منظم کردم. اتاق را مرتب کردم. اتاق

منتظـر چـای بعـد از خـوابش     . حـاج آقـا تـازه بيـدار شـده بـود      . کالفـه بيـرون آمـدم   . ، اّما اسد نيامد

نده بـود،  مادرش او را پيش چشم آقا جان نشا. انوش گوشه اتاق مشق می نوشت. نشسته بود

مواظب باش دستتو . اگه می خوری برو بریز: به من گفت. رفعت خانم چای آورد. تا زودتر تمام کند

  می خوای خودم واست بریزم؟. نسوزونی

  آقا جون اسد دیر نکرده؟. ممنون چایی نمی خورم: -

  .می خواستی جایی بری؟ می تونم ببرمت. بابا حسابای آخر ساله کار داره. نه: -

  .جایی نمی خوام برم. مرسی نه: -

تو با این هيکل واسه دیر کـردن شـوهرت   : رفعت خانم با افسوس مادرانه ای سر تکان داد و گفت

  .باید جوش بزنی؟ طفلکی تو هنوز وقت عروسک بازیته

عوضش اسد سـر بـه هـوا    . نفرستادیم که تنها زندگی کنه. خوب اینجا هم مثل خونه ی باباش: -

  .ليت یاد ميگيرههم یواش یواش مسئو

دائـم مراقبـه کسـی بهـش نگـه بـاال       . مگه یاد نگرفته بچه ام؟ هـوش و حواسـش پـيش مينوئـه    : -

  .چشمش ابرو

هرچـی  . آره یه روز درميون هم یه فصـل منـو ميزنـه ميگـه اذیـتش ميکنـی      : انوش معترضانه گفت 

  .قسم  و آیه ميخورم که من کاری نميکنم بازم ميگه ميکنی



  .حاال هم زود باش بنویس.کاری ميکنی باباجون که مادرت هم اینقدر ازت شاکيهخوب حتمًا یه : -

  نوشتی بچه یا نه؟: نازی خانم وارد شد و پرسيد 

اتـاق  . با سر و صدای نازنين بقيه بچـه هـا هـم آمدنـد    . پشت سرش نازنين دختر کوچکش هم بود

حـاج  . ردند که بروند حجـره پسرهای حاج آقا داشتند با حاج آقا صحبت می ک. کم کم شلوغ ميشد

چقـدر پـول   . آقا داشت سفارش ميکرد که به فالنی حتمًا تلفن بزنين و فالن جنس را تحویل بگيرید

  ...بدین و خالصه

قبل از اینکه مرا ببيند، توی بغلش پریـدم و سـر و رویـش را    . اسد بلند سالم کرد. در اتاق باز شد 

آقـا خيلـی کـار عجيبـی بـود، اّمـا مـن بـدجوری          توی محيط رسمی خانه ی حاج. غرق بوسه کردم

اسد با خجالـت از زمـين بـرم داشـت و بـه      . من اشک می ریختم و بقيه می خندیدند. دلتنگ بودم

اسـد حـرف   . توضيح اینکـه مـن کـار بـدی کـرده ام ، اصـًال فایـده نداشـت        .  سرعت به اتاقمان رفت

خرش هم مثـل هميشـه دلـش بـرایم     آ. خودش را ميزد ومن فکر می کردم اصًال به فکر من نيست

ایـن را بـه   . حّتـی مامـانم هـم مـی گفـت اسـد زیـادی لوسـم ميکنـد         . سوخت و دیگر چيزی نگفت

  !)آخی چه دردونه بودم. (اسد می گفت آخه مينو هنوز خيلی کوچولوئه. خودش هم می گفت

رخانـه قرمـز   توی اولين لباس فروشی، اسد یک دامن پليسـه چها . رفتيم دنبال خرید عيد... القصه

داشتيم بحث مـی کـردیم کـدام بهتـر اسـت، کـه       . سورمه ای انتخاب کرد و من یک سارافون جين

  !کوچولو به حرف داداشت گوش کن: فروشنده خواست وساطت کند؛ به من گفت

. من کوچولو نيستم اینم شوهرمه: با عصبانيت سارافون را رها کردم و گفتم خيلی بهم برخورد 

  .لباسم نخواستم

چـرا  : همين که به من رسيد، با نـاراحتی پرسـيد  . اسد دنبالم آمد. با عصبانيت از مغازه بيرون زدم

  قهر می کنی دختر؟ منم که بهت ميگم کوچولو ناراحت نميشی، چرا یه دفعه به خود گرفتی؟

  .تو فرق می کنی: پشت چشمی نازک کردم و گفتم

مـا همـين جـوریم    . بسـه دیگـه خـانم خوشـگله    . ای قربـون اون َلَونـدیات  : اسد لبخندی زد و گفـت 

  .اسيرتيم

بيچاره اسد بعد از چنـد بـار تـذکر    . از ذوق به جای راه رفتن می پریدم. خندیدم و دستش را گرفتم

  !دادن بيخيال شد

داشتيم از جلوی یک مغازه ی شيک که لبـاس شـب   . چند جا سوال کردیم، اما چيزی پيدا نکردیم

  . اسد کاش این لباسا اندازه ی من بود: آهی کشيدم و گفتم. زنانه می فروخت رد می شدیم

. جــور درنميــاد: گفــت! اســد نگــاهی بــه لباســها و نگــاهی بــه مــن انــداخت و بــا لحنــی فاضــالنه  

کوشولویی که من عاشقش شدم به ایـن لباسـا نميـاد، آدم بـزرگم اگـه بـود مـن عاشـقش نمـی          

  .شدم



آخـه زشـت نيسـت یـه خـانم      : بـا نـاراحتی گفـتم   اما کمی بعـد  . خندیدم و ذوق زده نگاهش کردم

  لباس بچه های هشت ساله رو بپوشه؟! متاهل

  .نه زشت نيست: اسد در حاليکه وارد یک لباس بچه فروشی ميشد گفت

  . در حاليکه هر قدم که برمی داشتم پایم را محکم روی زمين می کوبيدم دنبالش رفتم

مـن و اسـد   . هایی را که اندازه ام بود باز می کردفروشنده زنی خوش برخورد بود که تند تند لباس

حـاال ایـن اتـاق پـرو چقـدر      . هم بعد از کلی باال و پایين کردن پنج شش دست برای پـرو برداشـتيم  

من که ریزه بودم، خوشبختانه اسد هم خيلی ! طول و عرض داشت که ما هم دو نفری بریم توش

لباسها، آن هم نـه یکـی دو دسـت، معرکـه      ولی توی آن وضعيت امتحان کردن. درشت هيکل نبود

  . ای بود

فروشـنده هـم کـه    . باالخره بعد از نيم ساعت کرکر خنده لباسها را امتحان کـردیم و بيـرون آمـدیم   

  باالخره انتخاب کردین یا نه؟: کلی از دیوونه بازی ما خنده اش گرفته بود، پرسيد

اشـتيم، بـه اضـافه روسـری و جـوراب و      ما هم دو سه دست لباسی را که انتخاب کرده بـودیم برد 

  . بقيه ی مخلفات

تو راه برگشتن دو سه تا کيسه توی یک دست اسد بـود و بـا دسـت دیگـرش، دسـت مـرا محکـم        

. با دیدن یک فروشگاه لوازم نقاشی سست شدم و دیگر پایم پيش نرفت. گرفته بود که گمم نکند

. پالـت، تينـر و یـک بـوم کوچـک هـم خریـد       اسد همراهم آمد و چون قول داده بود، یک جعبه رنـگ،  

بعد هم با . مجبور بود حسابی جيبهایش را بتکاند تا بعد از آن خرید اساسی پول اینها را هم بدهد

  !من اتمام حجت کرد که اینها عيدی است و عيد نوروز طلبکار نباشم

  . قول ميدم. البته که دیگه چيزی نمی خوام: با خوشحالی گفتم

چون چند قدم بعد جلوی ویتـرین یـک اسـباب بـازی فروشـی      . درد خودم می خورد اما قولم هم به

  !اسد عروسکه رو: تمام قد به شيشه چسبيدم و گفتم

. عروسکم با بوسه بـه آدم نميـدن  . عزیز دلم من دیگه هيچی پول ندارم: اسد آهی کشيد و گفت

  !از اون گذشته تو االن به من قول دادی

  آره: و گفتم آه بلندی از ته دلم کشيدم

بچـه ی چهـارمی بـودن    : دستم را دوباره توی دستش گذاشتم و ادامه دادم. راه افتادیم. برگشتم

نمـی دونـم چـه جـوری بـزرگ شـدی،       . می دونم تو هم چهارمی هستی. اصًال چيز خوبی نيست

من هيچ وقت یه عروسک خوب واسه . ولی حداقلش اینه که وضع مالی آقاجون از بابای من بهتره

بيشتر اسباب بازیام از خواهر بزرگيا بهم رسـيده بـود، اونـایی هـم کـه مـال خـودم        . ودم نداشتمخ

روز اولـش خيلـی   . این عروسک پارچه ای رم که مامان بزرگم واسم دوخته. بودن چيز قابلی نبودن

  ...ولی االن همه جاش وصله پينه اس. خوشگل بود



قيافـه اش طـوری بـود کـه دیگـر ادامـه       . انـده بـود  اسد از ناراحتی و خجالـت رو گرد . سر بلند کردم

. ولی فرو خوردن آن بغضی که نمی دانستم از کجا توی گلویم سبز شده کـار آسـانی نبـود   . ندادم

. تاریکی بعد از غروب هم کمک کرد اسد اشـکهایم را نبينـد  . ولی من با شجاعت جلویش را گرفتم

ره غرق خوشی داشتن آن همه لباس زیبـا  هوای خنک سر شب کم کم حالم را جا آورد و من دوبا

  . و وسایل نقاشی شدم

بيچاره اسـد کـه تمـام    . وقتی سر کوچه رسيدم از نفس افتاده بودم. مجبور شدیم کلی پياده بریم

همـين کـه وارد خانـه شـدم روی     . خریدهایم را هم با یک دست حمل می کرد و به مـن نمـی داد  

: روی آخـرین پلـه برگشـت و پرسـيد    . را پـایين رفـت  اسد بـا خسـتگی پلـه هـا     . اولين پله نشستم

  نميای؟

  . بذار یه کم استراحت کنم. نمی تونم: _

کيسه های خریدم را پای پله هـا گذاشـت و آغـوش بـه     . آه کوتاهی کشيد. لبهایش را بهم فشرد

توی هال رفعـت خـانم   . با خوشحالی دست دور گردنش حلقه کردم و به اتاق رفتيم. سویم گشود

اسـد بـا شـرمندگی تـو ضـيح داد کـه خيلـی خسـته         . ند معنی داری جواب سـالممان را داد با لبخ

  . شده

چهـار  . وسـط تخـت خوابيـدم   . روی تخت رهایم کرد و رفت که کيسه ها را بيـاورد . وارد اتاق شدیم

  ! انگار تخت پرتم می کرد. طرفم را با ترس چسبيده بودم

قبـل از ایـن کـه خـواب     : کنار اتاق گذاشـت و گفـت  کيسه ها را . اسد خسته و خواب آلود وارد شد

  .بری پاشو دستاتو بشور یه کم شام بخور

  نميشه پایه های تخت رو کوتاه کنيم؟ . اینجام خواب نميرم نگران نباش. ميلم نمی رسه: _

  .پاشو دیگه! نوچ: _

  .نمی تونم: _

  . همين که دست به طرفم دراز کرد، از جا پریدم. جلو آمد

  !ای لوس: تخندید و گف

  !اگه بدونی لوس شدن چه مزه ای ميده: _

  !اگه بدونی ناز خریدن چه کيفی داره: _

پاهـایم را تـوی کاسـه ی    . دستهایم را صابون زد. صورتم را شست. روی کابينت روشویی نشاندم

  . بعد از آن همه پياده روی تا زانو سياه شده بود. روشویی گذاشتم

ولـی  . کشيدیم حاضر بودیم یک ساعت با کـف صـابون بـازی کنـيم    اگر از رفعت خانم خجالت نمی 

  .چون اسد حسابی از رو رفته بود، بعد از ربع ساعت بيرون آمدیم

  !مهمونی بود؟ می گفتين ما هم ميومدیم: رفعت خانم با تعجب پرسيد



  . اسد با خجالت دستی پشت گوشش کشيد

  جونت بياد؟شام می خورین یا صبر می کنين آقا  :رفعت خانم پرسيد

  .ولی مينو خوابش مياد. من صبر می کنم: _

  .باشه برو هرچی می خوره براش گرم کن: _

یک کاسه ی کوچک بود، ولـی اسـد   . باهم یخچال را زیر و رو کردیم تا به کمی سوپ رضایت دادم

  .قاشق قاشق دهنم کرد تا خوردم

اقهای برادرهای اسـد و اتـاق پـذیرایی    ات. صبح روز بعد که بيدار شدم خانه را بوی رنگ پر کرده بود

 . رفعت خانم رنگ شده بود و نوبت به بقيه ی خانه، از جمله اتاق ما رسيده بود

مـی  : اسـد پرسـيد  . خـواب آلـود برخاسـتم   . اسد وارد اتاق شد و گفت که باید اتاق را خالی کنـيم 

  خوای چه رنگی بکنی خوشگل خانم؟

دوس دارم سـه تـا دیـوارو سـفيد بکـنم امـا درای       : گفتم نگاهی به دیوارهای چرک مرده انداختم و

پشـت  . سه تا در باالیی بنفش و سبز و نارنجی. سه تا در پایينی قرمز و زرد و آبی. کمدا رو رنگی

  .در اتاقم سفيد باشه بعد می خوام خودم نقاشی کنم و یه گلدون گل بکشم

موم شد جيگر طـال؟ اینجـا خونـه ی    خواب و خيالت ت: بعد پرسيد. اسد خوب به حرفهایم گوش داد

  . سبک مدرن نداریم. حاج آقاس

  .آقاجون که توی اتاق ما نمياد: _

  ولی نمی گه اسد دیوونه شده اطاقشو کرده مدادرنگی؟. خب نياد: _

  !از این مجنون تر نميشه. اسد که قبًال عاشق و دیوونه شده بود: _

همـه مـيگن تـو هـم     . دست شما درد نکنه: فتابروهایش باال رفت و با لحنی رنجيده ولی شوخ گ

  !ميگی؟ مينو دیگه تو بگی یعنی هيچی دیگه

حـاال هـر جـوری مـی     . از دهـنم پریـد  . شوخی کردم: با یک بوسه سر و تهش را هم آوردم و گفتم

  .ولی اگه این جوری بشه خيلی شاد ميشه. خوای رنگش کن

  .ببينم چيکار می تونم بکنم: _

فرش اتاق و تشکچه ای که من رویش . ریزهایمان را به انباری منتقل کردیمباهم لباسها و خورده 

در آخر هم اسد با کمک کبـری تشـک دونفـره ی روی تخـت را بـه اتـاق       . می خوابيدم را هم بردیم

  . پذیرایی بردند

نزدیـک در کـه رسـيدم صـدای درگيـری      . من هم به طرف آشپزخانه رفتم کـه صـبحانه ام را بخـورم   

ظاهرًا سر گرفتن چيزی دعوا می کردند که شایسته خانم وساطت کـرد  . را شنيدم انوش و شيما

زود . مـال شـما نيسـت   . عمـو اسـد بـراش خریـده    . مال مينوئه. بذارینش تو یخچال: و با تشر گفت

  .بذارینش سر جاش



مـن نمـی فهمـم ایـن عمـو      . مينو خانم عزیز دردونـه : انوش از آشپزخانه بيرون آمد و با حرص گفت

  مغز خر خورده؟ اسد

  .یه بار دیگه بگو: یقه اش را چسبيدم و گفتم

حـاال  . چی رو بگم؟ واال این عموی ما قبل از این که شما رو ببينه عاقل بود: انوش با پررویی گفت

  .نه این که تو خونمون بچه کم داشتيم. نمی دونم چی خورده که دل به یه بچه کوچولو بسته

: فریـادم بـه آسـمان رفـت    . دیگـر بـا کسـی تعـارف نداشـتم     . هشت ماه از عروسـيم مـی گذشـت   

  اسددددددددددد

  مگه عمو خونه اس؟: انوش با ترس پرسيد

باز چه خبرتـه پسـره   : با غيظ پرسيد. اسد دوان دوان خودش را رساند و الزم نشد توضيحی بدهم

  ی وحشی؟ تو آدم بشو نيستی؟

  .هرچی از دهنش درمياد پشت سرت ميگه: با بغض گفتم

  .این زن منه و من اجازه نميدم اذیتش کنی! اینو تو کله ی پوکت فرو کن پسره ی کودن: _ 

به آشپزخانه رفتم . نمی خواستم شاهد بقيه ی دعوا باشم. انوش از ترس رنگ به صورت نداشت

بگير بخـورش  : شایسته خانم قوطی شيرکاکائویم را به طرفم گرفت و گفت. تا صبحانه ام را بخورم

  .خدمتش نرسيدنتا بقيه 

پشـت ميـز   .  شایسـته خـانم بيـرون رفـت    . شيما لبهایش را بهم فشرد و بـا نـاراحتی نگـاهم کـرد    

اسد بـا چهـره ی درهـم وارد    . قوطی را آرام آرام تکان می دادم تا کاکائویش قاطی شود. نشستم

نم، مثـل  بده من نی رو برات فـرو کـ  : شد، اما همين که نزدیک ميز شد آرام گرفت و با لبخند گفت

  .دیروز تمام لباستو پر از شير کاکائو نکنی

اسد نی را فرو کـرد، امـا بـاز هـم شـير بيـرون پاشـيد و        . لبخندی زدم و قوطی را به طرفش گرفتم

یک . اسد شير روی دستش و لبه ی قوطی را مکيد. دو تایی زدیم زیر خنده. لباسش را کثيف کرد

خـودش از آشـپزخانه بيـرون رفـت تـا بـه کـار نقاشـها         . قلپ هم از نی خورد و بقيه اش به مـن داد 

  .رسيدگی کند

. سر ميز نشسته بود و با نگاهی حسرت بار من را تماشـا مـی کـرد   . شيما هنوز تو آشپزخانه بود

چطوری می تـونی بخـوری؟ مـن دهـن زده ی مامـانمم      ! کرد تو دهنش! َاه: بعد از رفتن اسد گفت

  .نمی خورم

  .ولی من می خورم: _

: مهر انگيز خانم بچه بـه بغـل وارد شـد و پرسـيد    . با حرص رو گرداند. م آورده بود اساسیشيما ک

  شيما مامانت کو؟

  .نمی دونم: _



  . قرار بود باهم بریم خرید. هرچی می گردم پيداش نمی کنم: _

  . اگه پيداش کردین بهش بگين برای من یه بسته ی دوازده تایی شير کاکائو بخره: _

  .باشه: نگاهی استفهام آميز به شيما انداخت و گفتمهرانگيز خانم 

داشتم تو پرو . بعد پيش اسد رفتم. باالخره قوطی شير پرماجرا را تمام کردم و توی سطل انداختم

توی حياط نوشين و شيما داشتند تاب . پایش می پيچيدم که دوستانه خواهش کرد به حياط بروم

بود، با دیدن من، از حرصش عروسـک نـازنين را تـوی    انوش که هنوز هم عصبانی . بازی می کردند

رفعـت خـانم از آن   . نازی خانم توی حياط آمد و با انوش دعوا کـرد . جيغ بچه در آمد. حوض پرت کرد

اسد کـه کالفـه   . طرف نازی خانم را نصيحت می کرد که آرام باشد و من دوباره توی اتاق برگشتم

  چرا برگشتی؟: بود پرسيد

  .حوصلم سر رفت: _

مينو می خوای بری پيش مامانت؟ من یه قرار اون طرفا : آقا مرتضی شوهر شایسته خانم پرسيد

  .دارم

بـا  . خانه ی مامان خيلی دور بود و معموًال نمی توانستم بـه ایـن راحتـی بـروم    . چشمهایم برق زد

  اسد برم؟: خوشحالی گفتم

پـدرش حسـابی کالفـه بـود،      اسد که از اوضاع بهم ریخته ی خانه و کارهـای آخـر سـال حجـره ی    

  .می تونی دو سه روز بمونی تا اتاقمون رنگ بشه. آره برو: گفت

دو سه روز؟ یعنی برم تـو تخـت خـودم بخـوابم؟ آخ جـون اسـد هـيچ وقـت ایـن          : ذوق زده پرسيدم

  .محبتتو یادم نميره

مـن  . ماسد گارد گرفت تا جلوی آن همه کارگر و نقاش و اهل خانـه دوبـاره روی سـر و کـولش نپـر     

پـس  : به طرف انبار رفـتم و گفـتم  !) یعنی از قيافه اش ترسيدم. (هم خيلی سياست به خرج دادم

  . من ميرم لباس بپوشم

  اسددددددددددد: اما همين که پایم به انباری رسيد، صدا زدم

  دیگه چی شده؟ چرا داد می زنی؟: اسد به سرعت خودش را رساند و پرسيد

  ☺دی بدون اینکه ببو  سمت ميرم دو سه روز مهمونینکنه فکر کر: با شيطنت گفتم

بـرای چنـد لحظـه در آغـو     . در را بست و اجازه داد ببو  سمش. اسد آهی کشيد و وارد انباری شد

: ولی بالفاصله خـودش را جمـع و جـور کـرد و گفـت     . انگار در فرستادنم مردد شده بود. شم گرفت

  .خيلی خب زود بپوش مرتضی منتظره

بـا همـه خـداحافظی کـردم و بـه قصـد دو       . یک ساک کوچک هم بستم. پوشيدم به سرعت لباس

از . مامان اینا داشتند نهـار مـی خوردنـد   . وقتی رسيدم بعد از ظهر بود. سه روز از خانه خارج شدم

  .اومدم دو سه روز بمونم: با خوشحالی گفتم. دیدنم تعجب کردند



  با اسد حرفت شده؟: مامان چنگ به صورت زد و پرسيد

  آخه اگه به قهر اومده بود اینقدر خوشحال بود؟: بابا خندید و پرسيد

  .خب شاید می خواد تهدیدش کنه: _

خونـه  . مگه دیوونه ام مامـان جـون؟ کـی از اسـد بهتـر؟ گفتـه بـودم بهتـون کـه نقاشـی داریـم           : _

اسـد گفـت مـی تـونی دو سـه روز بـری بمـونی تـا         . شلوغه، اتاقمونم خالی کردیم که رنگ کنـيم 

  .اتاقمون حاضر بشه

  نهار که نخوردی؟. خدا رو شکر: مامان آهی از سر آسودگی کشيد و گفت

  .اینقدر دلم برای دستپختتون تنگ شده که نگوووووو. نع: _

  .استثناًء این دفعه من پختم: مارال گفت

  .این دو سه روز هرچی دلت بخواد برات می پزم. غصه نخور: مامان گفت

چقدر دلم بـرای جمـع خـانواده ام تنـگ     . را شستم و سر سفره نشستمدست و صورتم . خندیدم

همـين  . بعد از نهار رفتم توی تخت عزیـزم کـه اسـتراحت کـنم    . چقدر نهار آن روز مزه داد. شده بود

بالشم، بوی پتو، بازیهای قبل از خوابمان، . که دراز کشيدم همه ی خاطرات تلخ و شيرین یادم آمد

مـارال هـم   . مينا خـواهر سـومم داشـت درس مـی خوانـد     . اطراف انداختم نگاهی به... گریه ها و 

. ناگهـان دلـم بـرای اسـد تنـگ شـد      . با پرویز جانش صحبت مـی کـرد   بيسيم به دست قدم ميزد و

سـرم را زیـر پتـو    . بغض کرده بـودم . چطور می توانستم دو سه روز از او دور باشم. خيلی تنگ شد

نتوانسـتم  . مينـا مشـغول حـل تمرینهـایش شـد     . مارال همانطور که حرف می زد بيرون رفت. کردم

طـوری  : کنـار تخـت نشسـت و پرسـيد    . مينـا آمـد  . د شـد صدای هق هقم بلنـ . خودم را کنترل کنم

  شده؟

واقعـًا بـا اسـد    : مينا دوبـاره پرسـيد  . نمی توانستم حرف بزنم. سعی می کردم بغضم را فرو بدهم

  دعوات شده؟

  با خونواده اش مشکل داری؟: مينا دلسوزانه پرسيد. سری به نفی تکان دادم

مـن نمـی تـونم یـه شـبم      . ؟ دلم براش تنـگ شـده  نه بابا چی ميگی: گفتم! باالخره زبانم باز شد

  . چه برسه دو سه شب. اینجا بمونم

  .تو هم دیگه زیادی نازشو می خری! حاال یه شب که هزار شب نميشه! ای بابا: _

  .من یا اون؟ من که کاری نمی کنم: _

  ! این همه عشوه رو پای هيزمم بریزی سبز ميشه! که کاری نمی کنی: _

  .مينا چرند نگو: _

  . دیدم که ميگم: _

  . ولی می دونم یه طرفه نيست. نمی دونم: _



  !خدا رو شکر که هر دوتاتون ُخلين: _

  .یه محبتی بکن ببين اگه تلفن مارال تموم شده بيسيم رو بيار بده به من. بس کن مينا: _

  .خودت برو. درس دارم خانم. من اسد جونت نيستم دنبال خورده فرمایشات بدوم! زکی: _

پا به پا مـی کـردم کـه تلفـنش     . مينا دور هال راه می رفت و حرف ميزد. ندیدم و از جا بلند شدمخ

امـا همـين کـه    . بعد از نيم ساعت با کلـی التمـاس مـن راضـی شـد خـداحافظی کنـد       . تمام شود

خدا خدا می کردم که طرف اشتباه . با عصبانيت نگاهش کردم. بيسيم را دستم داد، تلفن زنگ زد

بـا خشـونت   . اميدوار بودم که کسی با اهل خانـه کـار نداشـته باشـد    . شد و زود قطع کنمگرفته با

  الو؟: گفتم

  مينو خودتی؟: اما صدایی که برایش جان می دادم، با خوشحالی پرسيد

  .سالاااااااااام: _

  . خوبی؟ خوش می گذره. سالم عزیز دلم: _

  تو خوبی؟. دهدلم برات تنگ ش. نه: لب مبل نشستم و با ناراحتی گفتم

  چکار می کنی؟. هيچی ولش کن... یعنی. یعنی نه. آره: _

  .چی می خواستی بگی. هيچی: _

مژده بده کـه اتـاقمون ميشـه    . راستی آقاجون گفت هر رنگی دوس دارین بزنين... هوم هيچی: _

  . مدادرنگی

  چه خوب: آرام گفتم. لبخندی روی لبم نشست

  .انگار خيليم خوشحال نشدی: _

  .ا خيلی خوشحال شدمچر: _

  .هنوز تازه بتونه کردن. خالصه اگه نظرت عوض شده بگو: _

  . نه نظرم عوض نشده: _

  ...ولی. ميگم نمی خوام مجبورت کنم: _

  چيه؟ می خوای چه رنگی بزنی؟: _

  ميگم تو حتمًا می خوای شب بمونی؟. نه رنگ رو نمی گم: _

  می تونم بيام؟: با نااميدی پرسيدم

ببـين نمـيگم   . گفت تا نيم ساعت دیگه کـارش تمـوم ميشـه   . ی هنوز همون طرفاسخب مرتض: _

ولی ميشه از یه شب بيشتر نشه؟ مينو دلم خيلی ... بعد از این همه وقت رفتی یه شبم نمونی

  .تنگ ميشه

  تو االنم می تونی آقا مرتضی رو پيدا کنی؟: لبخند عریضی روی لبم نشست و پرسيدم

  .فکر کنم بتونم: _



  . پس بگو بياد دنبالم: _

  جدی ميای؟؟؟: _

  . می خواستم بهت زنگ بزنم بگم یه کاری کن برگردم. آره: _

شـب  . من زنگ بزنم مرتضی رو پيـدا کـنم تـا راه نيفتـاده    . پس فعًال خداحافظ. مرسيييييييييييی: _

  .هزار تا می بو سمت. می بينمت

بـود و نصـف حرفهـایم را شـنيده بـود بـا        غزال که تازه وارد هال شـده . گوشی را بوسيدم. خندیدم

  سال اومدی، نيومده می خوای بری؟ Nدختر تو دیوونه ای؟ بعد از : تعجب گفت

  .دلم براش تنگ شده: لبخندی زدم و گفتم

  .من عمرًا اینقدر ناز شوهرمو بکشم: _

  غزال جون یه روح در دو بدن می دونی چيه؟: _

الن فقط می دونم امتحان ميدترم و دم استاد رو دیدن من ا. جوجه تو منو درس ميدی؟ ولم کن: _

  . چيه

اسد دوبـاره زنـگ زد و مـژده داد کـه آقـا مرتضـی را پيـدا        . نشست و سرش را توی کتابش فرو برد

کرده است ولی آقا مرتضی گفتـه مـی خواهـد بعـد از کـارش کمـی خریـد کنـد و احتمـاًال یکـی دو           

طوری مامان اینا را هم حسابی می دیدم و شـب  این. خيلی خوشحال شدم. ساعت دیگر می آید

شب از نيمـه  . دو ساعت آقا مرتضی شد سه ساعت، ولی باالخره آمد. هم به خانه برمی گشتم

موبایـل هنـوز آنقـدر    . اسـد سـر کوچـه انتظارمـان را مـی کشـيد      . گذشته بود که به خانه رسـيدیم 

ر از همـه جـا بـا نگرانـی یـک      اسـد بيچـاره هـم بـی خبـ     . معمول نشده بود که همه داشته باشـند 

دیرتر از آن بود که بتواند با خانه ی پدرم تماس بگيرد و راجع بـه مـا   . ساعت سر کوچه ایستاده بود

  . پرس و جو کند

این بار خود اسد بود که بـی خيـال آبروریـزی    . همين که آقا مرتضی ترمز زد، از ماشين پياده شدم

  ...شد و با شوق به طرفم دوید

. مهرانگيز خانم سفره هفت سين قشنگی درست کـرده بـود  . ویل سال، صبح زود بودآن سال، تح

توی خانـه ی مـا،   . دلم پيش خانواده ام بود. شب قبل از سال باهم آن را توی اتاق پذیرایی چيدیم

سفره ی کوچولـویی درسـت   . البته همه کمکش می کردیم. مارال مسئول سفره هفت سين بود

فردا هم قـرار بـود بعـد از    . پيش مادربزرگم بودیم. سال تحویل خانه نبودیمولی معموًال . می کردیم

 . سال تحویل با اسد پيش مادربزرگ برویم

چند دقيقه یک بار می رفتم . دائم توی تشکچه ام وول می خوردم. شب از هيجان خوابم نمی برد

  .کنار تخت و از اسد چيزی می پرسيدم

  شه؟اسد اگه صبح خواب بمونيم چی مي: _



  .بگير بخواب. ميان بيدارمون می کنن: _

  

  

  .اسد من خوابم نمی بره: _

  .خب بيا پيش من: _

  .اگه خوابم برد که ميفتم پایين. عمرًا بيام رو تخت بخوابم: _

  . پس بذار من بخوابم: _

     

  

  اسد این صدای چی بود؟: _

  .در دسشویی: _

  نکنه یه وقت دزد اومده؟: _

  !!ویی؟آخه دزد ميره دسش: _

  مگه دزدا نميرن دسشویی؟... خب: _

  .مينو تو رو جون من بخواب: _

  

لبـاس  . هـی بـاال رفـتم هـی پـایين آمـدم      . خوابم نمی بـرد . اما نميشد. سعی کردم ساکت باشم

  .عيدم را پوشيدم تا باالخره نزدیک سال تحویل با اولين سر و صداها از اتاق بيرون پریدم

. نـازنين روی پـای نـازی خـانم خـواب بـود      . بچـه هـای حـاج آقـا     تمـام . همگی دور سفره نشستيم

) پـدرش (فقـط انـوش بـود کـه بـا چشـمان بـّراقش کنـار علـی آقـا           . نوشين هم داشت چـرت ميـزد  

  .نشسته بود و به اطراف نگاه می کرد

بـرای خونـوادم،   . سرم را پایين انداختم و شروع کردم به دعا کردن. حاج آقا داشت قرآن می خواند

خـدایا بـا   : توی دلم دعا کـردم . نگاهم با انوش تالقی کرد. سرم را بلند کردم... دش، خودمونخونوا

  ...اینم دیگه دعوا نکنم

  . انوش لبخندی زد و رو گرداند

خيلی سـعی کـردم هـر مـتلکش را بـه      . اما خيلی کم شد. نمی توانم بگویم که دیگر دعوا نکردیم

کم همبازی شـدیم و بـاالخره بعـد از یکـی دو سـال      کم . کم کم بهتر شد. شکایت پيش اسد نبرم

  . تمام شد

  



رفعت خانم هم دو قواره چـادری، یکـی مشـکی،    . حاج آقا به عروسهایش نفری یک سکه طال داد

  . یکی چادر نماز

  .بيا تو اتاق کارت دارم: بعد از گرفتن عيدی هایمان، زیر لب به اسد گفتم

عروسـکم بسـته ی کـادو پيچـی شـده ای بيـرون       از بـين لباسـهای   . خودم هـم بـه سـرعت رفـتم    

با . بازش کرد. با دیدن بسته چشمانش برق زد. اسد با نگاهی پر از سوال وارد اتاق شد. کشيدم

  .ببخشين خيلی خوب نشده: خجالت گفتم

  اینو خودت بافتی؟: اسد اما با نگاهی پر از مهربانی پرسيد

کلی بـه رفعـت   . روزها که اسد نبود می بافتم. با کمک رفعت خانم بافته بودم. یک شال گردن بود

کلی تشکر کـرد و آن  . اسد خيلی خوشش آمد. خانم سفارش کرده بودم که چيزی به اسد نگوید

اما قبل از این که از اتاق خارج شود، یکـی  . را دور گردنش پيچيد که باهم به دیدن مادربزرگم برویم

  .اینم عيدی قند عسلم: گی بيرون آورد و گفتبسته ی بزر. از درهای باالیی کمد را باز کرد

  مگه قرار نبود رنگ روغن و بوم باشه عيدیم؟: با تعجب گفتم

  .حاال اینم قابل تو رو نداره: لبخندی زد و گفت

از خوشـحالی اشـک تـوی    . همان عروسکی کـه عاشـقش شـده بـودم    . عروسک بود. بازش کردم

  . اما اشکهایم گویای همه چيز بود. شکر کنمنمی دانستم چطور باید ت. چشمهایم جمع شده بود

خـانواده ی بابـا و عمـو    . به زحمت از عروسک قشنگم دل کندم و با اسد به دیدن مادربزرگ رفتـيم 

. طفلکی دلم برایش می سـوخت . مارال از ذوق سر پا بند نبود. پرویز هم آمده بود. هم آنجا بودند

  .االن خوب احساسش را می فهميدم

پيـرزن تـوی محلـه کلـی     . ر مادربزرگ هم از همان اول صبح شـروع بـه آمـدن کردنـد    مهمانهای دیگ

  . از دور و نزدیک به دیدنش می آمدند. خيليها دوستش داشتند. اعتبار داشت

قـرار شـد شـب برگـردد     . اسد بعد از یکی دو ساعت رفـت تـا از مهمانهـای حـاج آقـا پـذیرایی کنـد       

اما بيشتر با مهنوش و بچه های مهمانها تـوی حيـاط   . مگاهی پذیرایی می کرد. من ماندم. دنبالم

  : pبازی می کردیم 

مامان بزرگ کلی دعوام . تنم درد می کرد و بينيم کيپ شده بود. سر شب حسابی یخ کرده بودم

یک قرص سرماخوردگی با یـک ليـوان جوشـانده ی بـدمزه بـه خـوردم داد و مـرا بـه رختخـواب          . کرد

  .آمد بيدارم کنندقرار شد وقتی اسد . فرستاد

بـا  . اسـد خـواب بـود   . توی خانه ی خودمان روی تخت ترسناکمان بودم. وقتی بيدار شدم صبح بود

اسـد را بيـدار   . اصًال یادم نمـی آمـد چطـور برگشـتم    . کمی دور و برم را نگاه کردم. تعجب نشستم

  .کردم

  من چه جوری برگشتم خونه؟. اسد پاشو... اسد: _



  .خب من آوردمت: یش را باز کند جواب داداسد بدون این که چشمها

  چرا بيدارم نکردی؟: _

  .بيدار نشدی: _

  یعنی چی؟: _

ــت نشســت   ــه زحم ــت   . ب ــرد و گف ــاهم ک ــود نگ ــواب آل ــرص    : خ ــودی، ق ــده ب ــبلش نخوابي شــب ق

  .تازه روز روزشم خيلی خوابت سبک نيست. خوابت سنگين بود. سرماخوردگی هم خورده بودی

  وی تخت خوابيدم؟یعنی من تمام شب رو ر: _

از دیشـب تـا حـاالم بيهـوش بـودی ولـی       . اومدم دنبالت، آوردمت خونـه  9من ساعت ! تمامشو: _

  . نيفتادی

  خب اون وقت چه جوری آوردیم؟: _

بـا ماشـين بابـات    . برداشتن تو خيلی سخت نيست: پوزخندی زد و گفت. اسد درمانده نگاهم کرد

  . آوردیمت

  اشتين؟بعد تو خونتون که مهمون ند: _

  . چرا خاله و شوهر خاله و بچه ها و عروس و داماداش هنوز بودن: _

  !اون وقت آبروت رفت که: _

  !جریمه ات اینه که از این به بعد رو تخت بخوابی! حاال باید جریمه ات کنم. آره: _

  !نمی تونم ميفتم: _

  .ده ساعت خوابيدی نيفتادی: _

  !یه چيزی می گی ها: _

  .نمی ذارم پایين بخوابی دیگه. باور کن: _

  !اسددددد: _

  .می خوای بخواه می خوای نخواه! همين که هست: _

اینقـدر پابپـا کـرد کـه     . پرویز آمده بود که دو هفته بماند، اما با دیدن مارال نتوانست دوباره دل بکند

ه از زیاد طول نمی کشيد، فقـط شـش مـا   . تصميم گرفتند بساط عروسی را راه بيندازند و بعد برود

 . درسش مانده بود

اینقدر مـادر  . یکی از همکالسيهای غزال در حول و حوش یک پروژه ی مشترک عاشقش شده بود

قـرار  . و پدر و خاله و عمه و ننه بزرگش را واسطه کرده بود که باالخره دل غزال هم نرم شـده بـود  

  .شد همان روزها مجلس بله برونشان خونه ی مامانم اینا برگزار شود

  .دائم داشت غر ميزد. ا کنکوری بود و از این همه آشوب حسابی عصبانی بودمين



و چی می توانست این آش شله قلمکار را حسابی هم بزند غير از بارداری بی موقع من که تمام 

راهـش هـم دور بـود و    . مامان از فرط نگرانی داشت می مرد. مسائل را تحت الشعاع قرار می داد

نـامزدی غـزال و عروسـی مـارال و     . از آن گذشـته کلـی کـار داشـت    . زندنمی توانست مرتب سر ب

اما می دانستم کـه تمـام   . رسيدگی به مينا که راحت درس بخواند، جایی برای من نمی گذاشت

  .فکرش را پر کرده ام

  

غرغرهـای زیـر لـبش شـبانه روز نثـار آقـاجون ميشـد کـه بـا ایـن ازدواج           . رفعت خانم هم نگران بود

همه ی . کابوسش این شده بود که بالیی سر من بياید و او نتواند جوابگو باشد. بود موافقت کرده

همـه شـان ایـن دوره را    . جاریهـا هـم نگـران بودنـد    . خانه را بسيج کرده بود که مراقـب مـن باشـند   

  .گذرانده بودند و با مشکالتش آشنا بودند اما برای یک بچه ی دوازده ساله زیادی زود بود

نـوه هـا، مخصوصـًا    . قع فقط دردانه ی اسد بـودم، االن یـک لشـکر تحـت فرمـانم بودنـد      اگر تا آن مو

انـوش  . مادرهایشان مرتب داشتند به من مـی رسـيدند  . انوش دیگر اصًال چشم دیدنم را نداشتند

هم که دائم باید دنبال خـرده فرمایشـهای ویارانـه ی مـن مـی دویـد و از بقـالی سـر کوچـه بـرایم           

حاال دیگر نه . وای به حالش اگر یه لحظه معطل می کرد. لو خشک می خریدشکالت و لواشک و آ

  . فقط اسد، بلکه بقيه هم تنبيهش می کردند

  

فقـط بدغـذاتر از قبـل    . نه درد داشتم نه ناراحتی. من در آن هياهو هيچ مشکلی نداشتم! و خودم

و برایم می آورد خيلی جالب  این که آقاجون برایم از پيتزایی موردعالقم پيتزا می خرید. شده بودم

تازه من فقط یک گاز می زدم و باقی را به انوش که با لذت منتظـر بـود کـه مـن جعبـه را پـس       . بود

  . بزنم، واگذار می کردم

هـرروز یکـی   . مامان بزرگ وظيفه ی مامان را به عهده گرفته بود و برایم تدارک سيسمونی ميدیـد 

تـازه بـرای   . ه شـير مـی خریـد و مـی آورد نشـانم مـی داد      دو تا تکه لباس نوزاد یا مالفـه و شيشـ  

  . عروسی مارال و نامزدی غزال هم برایم لباسهای قشنگی دوخت

  . چون عصرها دلم می گرفت آقاجون اجازه داده بود که اسد عصرها سر کار نرود و پيشم بماند

م بهـم خـوش   خالصه با وجود آن همه نگرانی اطرافيانم، خيلی هم خوشحال بـودم و حسـابی هـ   

  !!!می گذشت

هيچ کـس اجـازه نـداد کـه مـن      . عروسی مارال و نامزدی غزال هم به خوبی و خوشی برگزار شد

اینقدر حواسشان را پرت کرده بودم که کسـی عروسـهای بيچـاره را    . حتی یک بشقاب جابجا کنم

  . تحویل نمی گرفت



. تا خانـه هـم خيلـی راه بـود    آخر شب خسته بودم، . عروسی مارال توی تاالر یک هتل برگزار شد

  .تجربه ی جالبی بود. آقاجون دستور داد اسد یک اتاق بگيرد و شب را همانجا بمانيم

مينای بيچاره را هم دربدر کردم کـه اسـد پيشـم    . شب نامزدی غزال هم توی تخت خودم خوابيدم

  .بماند

  . خالصه اگر به دیگران سخت گذشت، به من که خوش می گذشت

سه ماهه ی اول بارداری را پشت سر گذاشته بودم و خيـال  . تابستان رسيد. گذشت بهار پرماجرا

  . همه کمی راحت شده بود

آخر هفته ها هم به باغچه ی حاج آقا توی دماونـد مـی رفتـيم و    . تقریبًا شبانه روز توی حياط بودم

. مـی داشـتم  گاهی با اصرار زیاد شنبه هـم اسـد را نگـه    . پنج شنبه شب را همان جا می ماندیم

یک عمر همه تحت فرمانش بودند و این چند وقته من حسابی به ! حاج آقا جرات داشت حرف بزند

ظاهرًا هنوز اقتدار سابق را داشت، با بقيه هم مثل قبل بود، ولی به من نه !! زانویش درآورده بودم

  ! من هم نهایت استفاده را می کردم. نمی گفت

  .جازه نداشتم بکنم، غير از آن کامًال آزاد بودمفقط کارهایی که خطر جدی داشت ا

. تقصير خودم بـود . با تمام این تفاسير وقتی تازه هفت ماه از بارداریم گذشته بود، بچه به دنيا آمد

همه دائم بهم گوشزد می کردند که ! چشم همه را دور دیدم و از چهار تا پله ی حياط پایين پریدم

بعـد از هفـت مـاه هـم دیگـر طاقـت نيـاوردم و        . ا خيلی دوست داشتماز پله ها نپرم، آخر این کار ر

نيم ساعت بعد هم روانه ی بيمارستان شدم و هرگز نگفتم چه دسته گلـی بـه آب داده ام   . پریدم

D :  

. خوشــبختانه دختــرکم بعــد از دوهفتــه کــه تــوی دســتگاه انکوبــاتور بــود، ســالم بــه خانــه برگشــت

ولـی دیگـه همـه    ! ی بـود، آن هـم تـوی خانـه ی حـاج آقـا      اسم عجيب. اسمش را آميتيس گذاشتم

آميتـيس را از یکـی دوسـتانم شـنيده بـودم، همسـر       . عادت کرده بودند که حرف حـرف مـن اسـت   

  . کورش کبير و به معنی یاقوت سرخ

از . دخترک را فقط برای شير دادن به من می دادند، آن هم با کلی کمک رفعت خـانم یـا جاریهـایم   

  .خيلی کوچک بود. رسيدمبغ ل کردنش می ت

خيلی زودتر از مـن یـاد گرفـت چطـور بایـد ب      . عاشق آميتس بود. اسد پروانه وار دورم می چرخيد

  . غلش کند

ساعتها کنار گهـواره اش مـی   . از آن طرف انوش بود که مثل آهن ربا به طرف دخترک جذب ميشد

امـا کـم کـم همـه بـاور       اوائل همه فکر می کردند حسودی مـی کنـد،  . نشست و تکان نمی خورد

  . کردند که دیوانه وار دوستش دارد



بـه لطـف پرسـتاری هـای شـبانه روزی رفعـت خـانم، آميتـيس         . روزها مثل برق و باد می گذشـت 

  .من و دخترکم باهم قد کشيدیم و بزرگ شدیم. خيلی زود جان گرفت و به حرکت افتاد

  

  

برادرهای . و مهر انگيز خانم عزم رفتن کردندآميتيس دو ساله و من چهارده ساله بودم که امير آقا 

مهرانگيـز خـانم خيلـی    . مهرانگيز خانم یک آپارتمان ساخته بودند که امير آقا هم شریک شـده بـود  

  .خوشحال بود که بعد از چند سال دوری از خانواده اش، دوباره می تواند کنار آنها زندگی کند

برای اولين بار احساس داشتن یک خانواده ی . کردیم بعد از رفتن آنها ما به اتاقهایشان نقل مکان

با اسد رفتيم کل جهيزیه ای که آقـاجون روز اول قـول داده بـود خـودش مـی      . مستقل را می کردم

دسـت در  . گاز و یخچال و ماشين رختشویی را توی آشپزخانه ی کوچک جا دادیم. خرد، را خریدیم

خوشگل می گشتيم و باالخره یک سرویس زیبای دست دخترم تاتی تاتی کنان به دنبال ظرفهای 

  . آرکوپال را پسندیدیم

مامان می خواست کمکـم کنـد، امـا چـون بـرای مينـای بيسـت سـاله هـم خواسـتگار آمـده بـود،             

  . خواهش کردم کمکش را برای مينا بگذارد

  

آقـا  علـی  . سال بعد شایسته خانم و آقا مرتضی رفتند. بچه ها بزرگ و خانه ها کوچک می شدند

  . نازی خانم اتاقهایشان را به قسمت خودشان اضافه کردند و

  

دوره های مختلف نقاشی را گذرانده بودم و حاال به بچه های محلـه درس  . حاال پانزده ساله بودم

چند وقت یک بار هم یک نمایشگاه برپا می کردم و نقاشيهایم را که حسـابی هـم بـين    . می دادم

  !من متمدن ترین زن آن خانه بودم. ر داشت می فروختماهل محل و آشنایانشان طرفدا

  

یـک آپارتمـان مرکـز شـهر خریـده بودنـد و       . دو سال بعد علی آقا و نازی خانم هم قصد رفتن کردنـد 

همه رفتند غير از انوش که ماند و گفـت مـی   . می خواستند بچه ها به مدارس بهتر نزدیک باشند

با انوش جابجـا  . اتاقهای ما کوچکتر بود. ور درس بخواندخواهد در سکوت خانه ی حاج آقا برای کنک

  .شدیم و آن سوئيت دم در را به او دادیم

یک اتاق را تبدیل به کارگاه کرده بودم و . این طرف سه تا اتاق خواب و هال و پذیرایی جدا داشتيم

  .کلی استفاده می کردم

  



بـا  . ج آقا به دانشگاهش نزدیکتر بـود خانه ی حا. انوش دانشگاه قبول شد ولی بازهم همانجا ماند

  . شروع دانشگاه انوش، آميتيس هم پيش دبستانی را شروع کرد

  

برعکس این من بودم که باید به . این بار از آن همه مراقبت خبری نبود. برای دومين بار باردار بودم

رد دل رفعـت  پـای د . غذا را آمـاده مـی کـردم   . روزها انسولين آقاجون را می زدم. همه می رسيدم

گهگاه به . اگر کسی برای رفت و روب نمی آمد هر دو خانه را مرتب می کردم. خانم می نشستم

مثل بيشتر مردها اتاقش هميشه شلوغ بود و وقتی که تصميم می . اتاق انوش هم سر می زدم

آن وقت اگر به دادش نمی رسيدم رهایش می کرد و ایـن  . گرفت مرتبش کند حسابی گيج ميشد

او دائم عذرخواهی کنـد و مـن تشـر بـزنم کـه      . ترجيح می دادم کمکش باشم. دیوانه می کرد مرا

  ....بسه دیگه اون شلوار رو هم از زیر تخت بردار، این کاغذا چيه الزمشون داری و و و و 

  

حـاال بـه   . اسمش را اسد عبداهللا گذاشت و من هم مخالفـت نکـردم  . پسرکم سرموقع به دنيا آمد

ولی دليل نمـی  . کارم ده برابر شده بود. ریز و درشتم بچه داری هم اضافه شده بودمسئوليتهای 

کـم  . همين که لحظه ای فارغ می شدم سـراغ تـابلوئم مـی رفـتم    . شد که نقاشی را کنار بگذارم

اما با بسـته شـدن در،   . کم باید در کارگاه را می بستم تا دست پسرک به لوازم نقاشی ام نرسد

نقاشی کشيدنم منحصر شده بود به آخر شب . بر می ماندم و این خيلی بد بوداز کل خانه بی خ

عبداهللا هم کم کـم بـزرگ ميشـد و مـن     . ولی ترک نشده بود. و صبحهای زود که همه خواب بودند

هرچند که همه کارش با خودم بود، اما خيلی به آقاجون و رفعت خانم . دوباره کمی آزاد می شدم

  .ز را کنار آنها می گذراندبيشتر رو. وابسته بود

  

حـاال دیگـر   . دوره سربازی اش تهـران بـود و بـاز هـم از آن خانـه نرفـت      . انوش ليسانسش را گرفت

اعتراف می کرد که نمی تواند از اینجا دل بکند، تازه صالح هم نمی بينـد کـه عمـو اسـد را دسـت      

  .ه دل به پسرش افتخار می کردعلی آقا هم موافق بود و از ت. تنها کنار پدر و مادر پيرش بگذارد

 ☺نه او و نه هيچ کس دیگر حدس نمی زد این همه حـس مسـئوليت پـذیری از کجـا آمـده اسـت       

انوش بيست و پنج ساله هيچ شـباهتی بـه آن پسـرک یـازده سـاله ای کـه بـار اول بـه جـان هـم           

از حقـوق و   حاال او یک کارمند سربراه بود که صـبح تـا عصـر سـر کـار مـی رفـت و       . افتادیم نداشت

  . مزایای نسبتًا خوبی هم برخوردار بود

هـر  . مدتها بود که رفعت خانم و نازی خانم دلشان می خواست زنش بدهند، اما رضایت نمـی داد 

  . بار به بهانه ای از زیر پيشنهادات رنگارنگشان شانه خالی می کرد



ه مـادر بـود و بهتـر از هرکسـی     باالخر. تا این که نازی خانم مرا واسطه کرد که زیر زبانش را بکشم

مـن مثـل   . حس می کرد این همـه مخالفـت از جـای دیگـر آب مـی خـورد      . پسرش را می شناخت

نازی خانم می گفت شاید من بهتر بـه حـرفش   . آن روزها خيلی بهم نزدیک بودیم. خواهرش بودم

  .بياورم

عبداهللا پيش آقـاجون بـود و   . خانه خلوت بود. صبر کردم استراحتی بکند. آن روز عصر از سر کار آمد

  .اسد هم حجره بود. آميتيس داشت حاضر ميشد که به تولد دوستش برود

 .بفرمایيد: با صدای گرفته ای گفت. ضربه ای به در اتاقش زدم

تـوی زیـر   . روی مبل نشسـته بـود و داشـت سـيگار مـی کشـيد      . حالش زیاد خوب نبود. وارد شدم

. تصـميم گـرفتم برگـردم   . لباسش را هـم عـوض نکـرده بـود     هنوز. سيگاری دو سه تا ته سيگار بود

  .ببخشيد یه بار دیگه ميام: گفتم

  چی شده؟: سرش را بلند کرد و پرسيد

  .باشه بعد. ولی مثل این که فکرت مشغوله. می خواستم باهات حرف بزنم: _

  چی می خواستی بگی؟. نه بيا تو: ته سيگار بعدی را توی زیرسيگاری له کرد و گفت

از صبح کـه بـا نـازی خـانم حـرف زده      . روی مبل نشستم و به زیرسيگاری چشم دوختم. رفتم جلو

. ولـی االن نمـی دانسـتم از کجـا شـروع کـنم      . بودم، هزار بار مکالمه ی عصری را مرور کرده بـودم 

مـی دونـی دلـش خيلـی     . صبح مامانت تلفن زد: باالخره گفتم. انوش در سکوت انتظار می کشيد

  ...ازت پره

بهش حـق ميـدم   . متاسفم که هيچ وقت نتونستم توقعاتشو برآورده کنم: زخندی زد و آرام گفتپو

که دلش بخواد من کنارش زندگی کنم، تو رشته ای که دوست داره ادامـه تحصـيل بـدم، کـاری رو     

  ...که دوست داره بکنم و با دختر منتخبش ازدواج کنم

ن یـاغی تـر از اون بـودم کـه چشـم بسـته       ولـی متاسـفانه مـ   : کمی به جلو خم شـد و ادامـه داد  

نظراتشو بپذیرم و وقتی هم بزرگتر شدم و دست از لجبازی برداشـتم دیـدم واقعـًا بـين انتخابهـای      

اما نمی دونم چه جوری مـی تـونم راضـيش    . مادرمه دوستش دارم. من و اون یه دنيا فاصله است

  .کنم

  ...نزده تو که هميشه کار خودتو کردی و اونم تا حاال حرفی: _

. نزده؟ پس خوشحال باشم غير از خواجه حافظ به تو هم شکایتمو نکـرده : لبخند تلخی زد و گفت

  .یا تا حاال نکرده بود

  .در مورد مادرت این طوری حرف نزن: _

  .معذرت می خوام: _



مـی دونـی   . نازی خانم فکر می کنه تو به یکی عالقمندی و از تـرس مخـالفتش حـرف نميزنـی    : _

خيلی دلش می خواد هرچه زودتـر دامـادت   . سعی می کنه باهات راه بياد. ت حرف بزنمگفت باها

  . اونم خيلی نگرانه. البته آرزوی رفعت خانمم همينه. کنه

روزی ده بـار نفـرین ميشـم کـه     . این حرفا تکراری تر از اونيه که تو دوباره بخوای بگی. می دونم: _

. من که نمـيگم نمـی خـوام   . وشون صد سال زنده باشنهر د. آرزوی داماد کردنمو به گور می برن

  . ميگم بعد از سی سالگی

  چرا؟: _

  !برای این که نمی خوام مثل عمواسد بچه داری کنم: برای اولين بار لبخندی زد و به طعنه گفت

. تـو االن بيسـت و پـنج سـالته    . مجبور نيستی با یه بچه ازدواج کنـی : ابروهایم را باال بردم و گفتم

  !از اون گذشته عاشق شده بود. اسد هيجده سالش بودعمو 

. عمواسد قهرمانم بود: سيری توی خاطراتش کرد و گفت. لبخندی زد. روی مبل یک وری نشست

. کلی به خاطر دوست بزرگسالم تو محل اعتبار داشـتم . قبل از این که تو بيای بهترین دوستم بود

اون وقتا بچه ها اینقدر ریـيس نبـودن، ولـی    . بود خيلی. به خاطر عمو، دوستای اونم قبولم داشتن

درسـت بعـد از   . عمـو عاشـق شـد   . اما همه چی یهویی بهم ریخـت . من واسه خودم کسی بودم

هيچ کـس تغييـر حالتشـو نمـی فهميـد غيـر از مـن کـه         . اولين باری که تو رو دید منو کنار گذاشت

تعقيبش کـردم  . بازی با من جيم ميزدبعدازظهرا به جای . دیدم عوض شده. شبانه روز پاپيش بودم

اما این عمواسـد  ! به نظرم گناه کبيره می کرد. داشت رو پشت بودم باهات حرف ميزد. دلم ریخت

تمام کتکایی . تمام گناهش مال تو بود! ولی از تو که نمی تونستم بگذرم. می تونستم بگذرم. بود

کـم کـم سـعی کـردم قبولـت      . ير تـو بـود  که تا یکی دو سال بعد از عروسيتون خوردم تو ذهنم تقص

تـو ذهـنم خيلـی زودتـر از     . ابراز احساسات عمو اینقدر قشنگ بود که حسابی نرمم می کرد. کنم

ازدواج مـی کـردم و واسـه    . هيفده هيجده سالگی عاشـق مـی شـدم   . همسنام بزرگ می شدم

  ...ا اومداینا بود تا وقتی که آمی دني.... بچه دار می شدم و . خودم مستقل می شدم

  

  !حالل زاده: انوش لبخندی زد و گفت. آميتيس بود. در اتاق به شدت باز شد

  آميتيس چرا در نمی زنی؟: با اخم گفتم

  ببخشين: نگاهی کرد و به سرعت گفت. داشت نفس نفس می زد

  انوش دوربينتو ببرم؟: بعد رو به انوش کرد و پرسيد

رمتـر و پرمحبـت تـر از آن بـود کـه انتظـارش را       نگـاهش گ . انوش چند لحظه بـا لبخنـد نگـاهش کـرد    

انوش با نگاه به اتاق خوابش اشاره کرد . چند بار پلک زدم. باورم نمی شد! به خود لرزیدم. داشتم

  . تو کمده برش دار: و گفت



  ... آمی: انوش هشدار داد. آميتيس با قدم بلندی خودش را توی اتاق انداخت

آخـه مـن چـه جـوری ایـن پوتينـا رو در       : را برگشـت و گفـت   قـدمش . آميتيس لبهایش را بهم فشرد

  بيارم؟ 

آميتيس هم حمل بـر رضـایت کـرد و قبـل از ایـن کـه       . خنده اش گرفت. انوش نفس عميقی کشيد

چند لحظه بعد دوربين به دست . اعتراض دیگری بشنود به سرعت خودش را به اتاق خواب رساند

  آژانس بگيرم؟ انوش: دم در گردنی کج کرد و پرسيد. برگشت

  .آره آژانس بگير: بدون این که برگردم به تندی گفتم. پشت به او نشسته بودم

  .ماماااااااان: _

  .انوش راننده ی تو نيست. مامان و برگ چغندر: _

  .سخت نگير مينو: _

انـوش  . تو نگاهم هزار تا پرسش بود که در حضور آميتـيس نمـی خواسـتم بپرسـم    . سر بلند کردم

  .برمی گردم توضيح ميدم: در حالی که از جا برمی خاست گفت. ينان بخش زدلبخندی اطم

  .من هيچ توضيحی نمی خوام: با اضطراب گفتم

مـن کـه گفـتم بعـد از سـی      . آروم باش مينو: انوش دست روی شانه ام گذاشت و به گرمی گفت

  .سالگی

  ميشه به منم بگين اینجا چه خبره؟: آميتيس با سردرگمی پرسيد

  .به تو ربطی نداره: م و به تندی گفتمبلند شد

  . برو آمی االن ميام: انوش گفت

مامان حالت خوبـه؟ چـرا نميگـی چـی شـده؟ مـی       : بازویم را گرفت و پرسيد. اما آميتيس جلو آمد

  خوای نرم؟

به زحمت . دست روی دستش گذاشتم. دلم نمی خواست گریه کنم. چشمانم به اشک نشست

  . داشتم بغضم را پشت دندانهایم نگه

ببـين  . آروم باش مينو، خواهش می کـنم : آرام گفت. انوش آهی کشيد و دست توی موهایش برد

  !چيزی نشده که. نگران شده

. درست یا غلط پـيش خـودت حلـش کـردی    . به این فکر عادت کردی. واسه تو آره: به زحمت گفتم

  .فقط سيزده سالشه! آخه فکر کن. اما برای من خيلی سنگينه

  !کی ميگه: انوش پوزخندی زد و گفت. ا نگران و عصبی به انوش نگاه کردآميتيس ب

  .آمی برو بيرون! اونی که تجربشو داره: _

  .گفتم برو بيرون: داد زدم. آميتيس نگاهم کرد

  .به سرعت بيرون رفت. باور نمی کرد سرش داد بزنم. چندبار پلک زد



  .بشين: انوش گفت

دیگر قدرت سـرپا ایسـتادن   . وی زانوهایم مثل جيوه می لرزیدت. کار دیگری هم نمی توانستم بکنم

  . لب مبل نشستم. نداشتم

حـالم از مـزه اش بهـم    . بـا یـک ليـوان آب قنـد برگشـت و بـه زور بـه خـوردم داد        . به آشپزخانه رفت

  .کمی آرام گرفتم. ميخورد، اما بد نبود

عمواسد عجيبـه کـه کسـی تـا     با وجود سابقه ی : انوش که دید بهتر شده ام، لبخندی زد و گفت

  !حاال به من شک نکرده

رک و راسـت بـه بابـاش    . عمواسـد حرفشـو تـو دلـش نگـه نداشـت      : با صدایی گرفته و لرزان گفتم

  .گفت

تـازه کـی بایـد ایـن حرفـو      . ولی من نيسـتم . اون دردونه ی باباش بود. آره ولی یه فرقی داشت: _

  ه ساله بود؟می زدم؟ دو سال پيش؟ وقتی آمی مثل مادرش یازد

پيشنهادات مامان اینقدر دور از دخترت بودن که جرات نکردم حرف : به پشتی مبل تکيه داد و گفت

دلـم نمـی خواسـت بـا آمـی دشـمن       . می دونستم مخالفت می کنه ولی مشکلم این نبود. بزنم

  . بشه

  ته؟از کی این فکر تو َکّل: باالخره گفتم. به زحمت نفس می کشيدم. با غضب نگاهش کردم

  !شاید از وقتی راه افتاد. نمی دونم: نگاه طوالنی ای به من انداخت و بعد گفت

  .تو از وقت تولد دوسش داشتی: _

  .به نظرم یه موجود خيلی کوچولوی شگفت انگيز بود! اون موقع عاشقش نبودم که: _

  .من آمی رو به تو نمی دم. به هر حال این موجود شگفت انگيز سهم تو نيست: _

  .وقتی من سی سالم بشه آمی نزدیک هيجده سالشه. نگفتم که االن: _

  .صد سال دیگه هم اختالف ِسّنيتون از بين نميره: _

  .ولی پنج سال دیگه قابل تحمل تر از االنه: _

  .پاتو بکش کنار پسر. پس خيلی هم دوسش نداری: _

  !منظورم برای تو بود نه من: _

  !لعنتی: _

  

  

همـان کـه چشـم دیـدنم را نداشـت و از فرصـتی بـرای        . نوش یـازده سـاله  دوباره شده بود همان ا

سـر  . چند سال بود که آن پسر بچه ی تخس را فراموش کرده بودم. عذاب دادنم استفاده می کرد

  .هنوز داشت نگاهم می کرد. بلند کردم



  به خودش که حرفی نزدی؟: _

  .ز االن اسيرش کنمدلم نمی خواد ا. خيلی طول ميکشه. اینقدرا نامرد نيستم: _

  اون چی؟ فکر می کنی دوِست داره؟: _

  .حرفاشو باید به تو بزنه. تو مادرشی: _

  .یکی دو ساله که دیگه هيچی به من نميگه: _

  . بزرگ شده: با لبخندی رضایتمندانه گفت

  . این حرفو نزن: _

نج سال صبر کنه به مامان بگو پ. اصًال شتر دیدی ندیدی. من دیگه هيچی نمی گم. خيلی خب: _

  .تا بعد ببينم چکار می تونم بکنم

  به همين سادگی؟ اومدی تيشه به ریشه ام زدی و بعد ميگی شتر دیدی ندیدی؟: _

مگه تو می تونی چيـزی نگـی؟ بـه فـرض کـه      ... حاال من بگم: نگاهی کرد و گفت. از جا برخاست

آمـی رو  . بگو منتظـر باشـه   بهش. عمو اسد چشماتو ببينه کمربندشو واسم کشيده... حرف نزنی

  . می رسونم برمی گردم

  .تو غلط می کنی: _

  .خداحافظ. من نامحرم تر از راننده ی آژانس نيستم: _

قبـل از ایـن کـه از جـایم     . حالم بدتر از آنی بود که بتوانم جلویش را بگيـرم . قدرت مخالفت نداشتم

  . تکان بخورم از در بيرون رفته بود

نگـاهی بـه   . وقـت آزاد کـه پيـدا مـی کـرد حتمـًا زنگـی ميـزد        . سد تلفن زدهنوز نشسته بودم که ا

  .باالخره جواب دادم. گوشيم انداختم که آهنگ سيمين بری را پخش می کرد

  ...سالم: _

دیگـه چـرا   . قربونت برم تو می خوای آهنگ گـوش کنـی واسـه خـودت گـوش کـن      . عليک سالم: _

  ميذاری زنگ که دلت نياد جواب بدی؟ 

  خوبی عزیزم؟: پرسيد. لخی روی لبم نشستلبخند ت

  می تونی بيای خونه؟ . نه: _

یه کاری پيش . چی شده؟ چرا صدات می لرزه؟ اتفاقی افتاده؟ بچه ها من رفتم: با نگرانی پرسيد

  مينو هنوز اونجایی؟... خدافظ خدافظ. حواستون باشه. اومده باید برم

  ... آره: _

آن دخترک لـوس دوازده سـيزده سـاله االن یـک زن قـوی      . مسابقه نداشت از سر کار احضارش کن

بعد از مدتها احساس می کردم تنهایی نمی توانم ایـن  . بود که خانه ی بزرگی را مدیریت می کرد

  . بار را حمل کنم



  .واسه آميتيس خواستگار اومده: آرام گفتم

  .شبره پی کار. خب اومده که اومده! دختر تو که منو کشتی: آه بلندی کشيد

  .تو رو خدا بيا. ولی اسد دارم دارم از نگرانی ميميرم. گفتم نميدم: _

  .من که دارم ميام. دور از جونت عزیزم: _

  اسد؟: _

  جونم؟: _

  .حواست به رانندگيت باشه. تند نرونی: _

  چيزی نمی خوای سر راه بگيرم؟. اینم چشم: _

  .خودت بيا. نه قربونت برم: _

  

  

روی مبـل  . قدمهایی لرزان از حياط گذشتم و به طرف اتاقهای خودمان رفتم با. آرام از جا برخاستم

  . باالخره اسد آمد. هر چند لحظه یک بار ساعت را نگاه می کردم. غرق فکر بودم. نشسته بودم

  !پس کوچولوی نارس ما بزرگ شده: دست دور بازویم حلقه کرد و با لبخند گفت

از کجـا معلـوم مثـل مـن     . بـه ایـن زودی عـروس بشـه    مـن نمـی خـوام    . نـه نشـده  : به تندی گفتم

  خوشبخت بشه؟

نگفتی این بی ادب بی فرهنـگ کـی بـوده کـه همچـو جسـارتی       . آروم باش عزیزم. خيلی خب: _

  بهت کرده؟

  .انوش: _

  چی؟: _

  . بگو وایسه من ميام. بعدم گفت می دونم عمو باز کمربندشو ميکشه. انوش: _

. کنـارم ایسـتاده بـود   . بعـد بـه انـوش زنـگ زد    . دور خودش چرخيداسد با عصبانيت و ناباوری کمی 

  . من تا ده دقيقه دیگه خونه ام. سالم عمو: صدای انوش را شنيدم

نـه  . اسد با عصبانيت گوشی تاشویش را که با احتياط می بست، بهـم کوبيـد و روی ميـز انـداخت    

  !ی داشتظاهرًا مردی که خواسته بودم دلداریم بدهد، خودش نياز به دلدار

. گاهی هم زیر لب فحشی نثار انـوش مـی کـرد   . اسد دور اتاق قدم ميزد و دندان قروچه می رفت

 .سعی کردم آرامش کنم

  .انوش ميگه پنج سال دیگه. اینقدر حرص نخور: _

انــوش برادرمــه ... انــوش. چــه فرقــی مــی کنــه؟ مهــم اینــه کــه مــار تــو آســتينم پــرورش دادم   : _

  ...ه ناموسم چپ نگاه کنهفکر نمی کردم ب... دوستمه



  .اومد: _

  . اما قبل از این که به در برسد، جلویش را گرفتم. به طرف در حمله برد

بـه جـون مـن دعـوا راه     . باهـاش حـرف بـزن   . به جنگ و خونریزی نرسـه . اسد خواهش می کنم: _

  .اسد انوش دیگه بچه نيست. ننداز

  چرا قسمم ميدی لعنتی؟: _

  !تونم راضيت کنمچون جور دیگه ای نمی : _

  .قول ميدم دعوا فقط لفظی باشه. بذار برم. خيلی خب: _

. دوسـتانه دسـتی بـه بــازویش کشـيدم و بـا نگـاه و لبخنـدم تشـکر کــردم        . از جلـوی در کنـار رفـتم   

  . قبل از این که برود بو سه ی سریعی روی گونه ام نشاند و رفت. لبخندی زد

کمی آب . وقت انسولين آقاجون بود. خيلی نگران بودم. باهم به اتاقش رفتند. انوش توی حياط بود

  . نگاهم به اتاق انوش بود. از حياط رد شدم. سعی کردم ظاهرم آرام باشد. خوردم

با صدا و لحنی مالیم داشت قصه ای طـوالنی را  . آقاجون یاد خاطراتش افتاده بود. انسولين را زدم

من فقط سـرم را تکـان مـی دادم، وِاال حتـی     . خوشبختانه نيازی به جواب نداشت. تعریف می کرد

مشـغول تعریـف کـردن از خيـاط     . بعد هم نوبت به رفعت خانم رسيد. یک کلمه اش را هم نشنيدم

سرم را مثل بـز اخفـش تکـان    . جدیدی بود که تازه به محله آمده بود و همه مشتریش شده بودند

کم کم تاریک ميشد و مـن دیگـر   . دممی دادم و از گوشه ی چشم پنجره ی اتاق انوش را می پایي

. دلم هزار راه می رفت، ولی نمی توانستم وسط حرف رفعت خـانم بلنـد شـوم   . چيزی نمی دیدم

خـوابش را  . اما رفعت خانم گفت شامش را داده است. باالخره به بهانه ی شام عبداهللا بلند شدم

  . بهانه کردم و دستش را گرفتم و بيرون آمدم

اسـد کمـی   . هنوز داشتند حـرف مـی زدنـد   . الی پرده باز بود. اق انوش رفتمبه سرعت به طرف ات

  . عصبی بود، ولی خيلی بهتر از اولش بود

  مامان ميای تابم بدی؟: صدایم ميزد. عبداهللا توی تاب نشسته بود. برگشتم

  ...تندتر: می گفت. تابش می دادم

  ...رفتم توی بحر خاطراتم

انوش و شـيما بـا   ... تندتر: داد ميزدم. ميخندیدم. اسد تابم ميداد. تاب می خوردم. یازده سالم بود

جرات نداشتند جلـو بياینـد و مایملکشـان را از ایـن تـازه وارد پـررو پـس        . حسادت نگاهم می کردند

  !بگيرند

  ...تابش می دادم

رفعت خانم و بقيه روی تخت نشسته . دلم می خواست حسابی تند تاب بخورم. دوازده سالم بود

  .واسه بچه ات خطر داره. مادر تند تاب نخور: چند لحظه یک بار برمی گشت و می گفت. ندبود



  ...تابش می دادم

بـا  . نازی خانم به حياط آمد. آميتيس را روی پایم نشانده بودم و تاب می خوردم. سيزده سالم بود

  .تنهایی تاب بخور: بچه را گرفت و گفت. دیدن من صيحه ای زد و جلو آمد

  ...می دادمتابش 

نازنين گریه . تند تاب می داد. انوش تابش می داد. نازنين توی تاب نشسته بود. چهارده سالم بود

لـب باغچـه افتـاد سـرش     . ناگهـان دسـتهای لـرزان دختـرک رهـا شـد      . انوش می خندیـد . می کرد

  .تا چند شب کابوس می دیدم... خونه فواره زد. شکست

  

بـا  . پسـرک خـواب رفتـه بـود    . تاب حرکتی کرد و ایسـتاد . رفتمبی اختيار چنگ زدم پشتی تاب را گ

ب غلـش کـردم و بـه تخـت     . خـدایا شـکرت  . نيفتـاده بـود  . آهـی کشـيدم  . تکان ناگهانی بيدار شـد 

عزیزکم تو وقتی بـزرگ شـدی چيکـار مـی     . پيشانيش را بوسيدم. رویش را پوشاندم. خوابش بردم

  کنی؟

  

آرام . از در بيرون رفـتم . لبهایم را بهم فشردم. يس بودوقت برگشتن آميت. نگاهم روی ساعت افتاد

بيا : اسد لبخندی زد و گفت. حرفشان را قطع کردند و به طرفم برگشتند. در اتاق انوش را باز کردم

  ... تو

  با صدایی لرزان پرسيدم چه خبر؟. قدمی داخل گذاشتم

ميگم من به بابـا مـيگم   ! همردم سنگ ميندازن، عمو اسدم سنگ مينداز: انوش لبخندی زد و گفت

ميگم پس تو به داداشت بگو من به آقاجون، ميگه نميشـه  . تو به آقاجون، تو می خوای خودت بگو

  ☺راه نداره 

بـه  . هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد: نگاهی به من انداخت و گفت. اسد پوزخندی زد

  من چه؟

  جله ای که ندارین ایشاّلا؟ولی مثل آقاجون ع. حق با توئه: لبخندی زدم و گفتم

  ☺نمی خواد از حاال به فکر جهاز باشی . به هرحال زودتر از پنج سال دیگه نيست: _

  .خودم می خرم. از حاالست تا پنننننج سال دیگه: انوش گفت

  حاال پدر و مادر محترم اجازه ميدن برم دنبالش؟ : بعد نگاهی روی ساعت کرد و گفت

  . هنوز اینقدرا بی غيرت نشدم. الزم نکرده: اسد از جا برخاست و گفت

  حاال کجاست؟: بعد در حاليکه به طرف ميرفت، پرسيد

  . برگشتم. انوش صدایم زد. منم بيرون آمدم. انوش آدرس داد و او رفت

  .من محبت به همسرو از عمواسد یاد گرفتم. قول ميدم خوشبختش کنم: _



دنبال گوشه دنجی می گشتم که یک . ام نشده بوداما بغضم آر. لبخندی زدم و سرم را تکان دادم

  . دل سير گریه کنم

نگاهم . چند لحظه ای ایستاد و بعد به اتاقش برگشت. انوش دستهایش را توی جيبهایش فرو برد

بچگيهایم وقتی با بچه هـا مخصوصـًا   . به گوشه ی خاک گرفته ی حياط زیر درخت بيد مجنون افتاد

گاهی وقتها هـم سـر   . نبود که حمایتم کند، به آنجا پناه می بردمانوش دعوایم ميشد و اسد هم 

  .دلخوریهایی که االن از یادآوریشان خنده ام می گرفت. دلخوری از اسد بود

اشـکهایم بـی   . بين سه گوشی دیوار چمباتمـه زدم . قدمهایم بی اختيار به آن سمت کشيده شد

  . اختيار می ریخت

قبل از ایـن کـه   . از جا برخاستم. د، دیگر اشکی برایم نمانده بودتا وقتی که اسد با آميتيس برگردن

. شـير آب کنـار حـوض را بـاز کـردم     . صـبر کـردم وارد خانـه شـدند    . مرا آنجا ببينند، لباسم را تکانـدم 

  ...آراِم آرام. دلم آرام شده بود. صورتم را شستم و کمی آب خوردم

  ...از جا برخاستم و به اتاق رفتم

وقتـی  . اسد داشت لبـاس مـی پوشـيد   . تی بيدار شدم، آميتيس رفته بود مدرسهصبح روز بعد وق

 خوبی خانومم؟. سالم: دید بيدار شدم لبخندی زد و گفت

. بلنـد شـدم  . اسد کيفش را برداشت و خواست برود. لبخندی خواب آلود زدم و زیر لب سالم کردم

  . فتچند لحظه ای در آ غوشم کشيد و بعد ر. نزدیک در به او رسيدم

مـی خواسـتم یـک عالمـه     . کلی برنامـه بـرای آن روز داشـتم   . عبداهللا را حاضر کردم و به مهد بردم

امـا وقتـی بـه    . شوینده ها را ردیف گذاشته بودم که همه جا را تميـز کـنم  . نظافت و اتوکشی کنم

بـا وجودیکـه دیگـر نگـران و ناراحـت نبـودم، امـا احسـاس ضـعف          . خانه رسيدم، اصًال حسـش نبـود  

قوطی های رنگارنگ شوینده ی فرش و دیوار و کاشی را توی کمد گذاشـتم و  . دیدی می کردمش

  .تا ظهر فقط رودخانه می کشيدم و خودم را در زالل آبيش غرق می کردم. رفتم سراغ نقاشی

نهـار او  . آميتيس از مدرسه آمـد . نهارش را دادم. عبداهللا را از مهد آوردم. ظهر نهاری سر هم کردم

دخترک بر خالف هرروز که مثل یـک گلولـه ی آتـش از مدرسـه مـی رسـيد و کلـی        . کشيدم را هم

فقط با نگاهی پرسش آميز منتظر بود که من چيزی بگـویم کـه مـن هـم     . حرف داشت، ساکت بود

  . نمی خواستم تا همه چيز قطعی نشده، بداند. سکوت کرده بودم

  . ظاهرًا مشغول درس و مشقش شد بعد هم به اتاقش رفت و. نهارش را با بی ميلی خورد

آن روز . کم کـم شـاگردهای مـن هـم مـی رسـيدند      . با هم نهار خوردیم و عصر رفت. اسد هم آمد

  . یکی یکی آمدند و مشغول نقاشی شدند. سه نفر بودند



بـا شـنيدن صـدای ماشـينش، آميتـيس      . داشت ماشينش را توی گـاراژ ميـزد  . انوش از سر کار آمد

اگر انـوش بهـش   . دلم یهو ریخت. نگاهم اتفاقًا به در بود که دیدم بيرون رفت. ریدمثل تير به حياط پ

  می گفت چی؟ 

این قدر حواسـش بـه انـوش بـود     . نفهميدم چطور از شاگردها عذر خواستم و دنبال آميتيس دویدم

  .انوش با وحشت ترمز کرد و بيرون پرید. نزدیک بود خودش را جلوی ماشين بيندازد. که مرا ندید

  هی دختر چيکار می کنی؟: _

. نمی دانم چرا خودم را نشان ندادم. انوش در ماشين را بست. آميتيس لرزان قدمی عقب کشيد

  ... ولی. قصد گوش ایستادن نداشتم. کمی بيشتر پشت درخت خزیدم و منتظر شدم

  بهت که نخورد؟: دست روی شانه ی آميتيس گذاشت و پرسيد. انوش جلو آمد

  .سالم... نه: گفتآميتيس آرام 

  حاال چی شده بود که معلق می زدی؟. عليک سالم: _

  .می خوام بدونم تو این خونه چه خبره: _

  .سالمتی: انوش پوزخندی زد و گفت

چـرا هيشـکی بـه مـن     : آميتيس دنبالش رفت و با عصبانيت گفت. بعد هم رفت تا در گاراژ را ببندد

  هيچی نميگه؟

  .میبه موقعش همه چی رو می فه: _

  .باید بهم بگی. من بچه نيستم که برام وقت تعيين می کنی: _

  چرا از من می پرسی؟: _

  .گفتم شاید تو آدم حسابم کنی. چون مامان بهم نميگه. خب معلومه: _

  . ولی ظاهرًا اشتباه کردم: بعد نااميدانه شانه ای باال انداخت و گفت

دن جملـه ی آخـر آميتـيس، متفکرانـه در را     با شني. انوش سامسونيتش را از توی ماشين برداشت

زیـاد  . امـا االن وقـتش نيسـت   . ببين من فکر نمی کـنم تـو بچـه ای   : بست و با لحن مهربانی گفت

  .ميفهمی. طول نمی کشه

بهـت  . ببين انوش بچه خر نکـن : خواست از جلویش رد شود، اما آميتيس راه را بر او بست و گفت

  .گفتم من بچه نيستم

اگه مـی  . منم تو رو بچه فرض نکردم: را از این دست به آن دستش داد و گفت انوش سامسونيت

  .خواستم خرت کنم می گفتم هيچ خبری نيست

  .ببين من می دونم برام خواستگار اومده: _

  حاال می خوای من تایيد کنم خيالت راحت بشه؟! عجب: انوش با ابروهای باال رفته گفت

  تو فقط بگو آره یا نه؟: _



  . ولی اول باید به تصویب آقاجون و عزیز جون و بقيه برسه تا بيان به تو بگن. آرهخب : _

  .که به قيافه شونم نمياد که به این راحتی رضایت بدن: بعد با ناراحتی اضافه کرد

  چيه رو دستت موندم؟ : آميتيس پيروز از رسيدن به جوابش، با شيطنت پرسيد

آره : بـاالخره گفـت  . به او خيره شد، بعد خنده اش گرفت انوش چند لحظه با نگاهی استفهام آميز

  .بزن کنار می خوام رد شم. خيلی مزاحمی

نگفتـی اون  ! صـبر کـن شـازده   : اما همين کـه یـک قـدم رفـت، آميتـيس گفـت      . آميتيس راهش داد

  شواليه ی خوشبخت کيه؟

  به من نگی؟بهشون که قول ندادی که : آميتيس پرسيد. با ناراحتی نگاهش کرد. انوش برگشت

فقـط تـوی دلـم    ! خيلی ضـایع بـود  . حاال دیگر جرات جلو رفتن هم نداشتم. پشت درخت دلم لرزید(

  .)خواهش می کنم... التماس کردم انوش نگو

  .وجدانم اجازه نميده. من به کسی قولی ندادم: _

 مـی خواسـتم  . همه ی حرفاتونو شنيدم. خيلی خب آقای باوجدان، من همه چی رو می دونم: _

  .ببينم خودت چی ميگی

  منظورت چيه؟: انوش به تندی پرسيد

حتی اگه تـا حـاالم نمـی دونسـتم، ایـن      . اصًال هنرپيشه ی خوبی نيستی: آميتيس خندید و گفت

  . قيافه همه چی رو لو ميداد

ولـی مـن کـه مـی دونـم      : آميتيس آهـی کشـيد و بـا نـاراحتی گفـت     . انوش دندان قروچه ای رفت

  .صًال منو دوس نداریتو ا. همش فيلم بود

  . چرند نگو بچه: _

  .دلم می خواست خودت بهم بگی: _

  وقتی که هيچی معلوم نيست چی بهت بگم؟: _

اینجـوری  . اگـه بهـم مـی گفتـی    . یعنی می کردیم. اگه مخالفت کردن، دوتایی مبارزه می کنيم: _

  .معلومه تو پشمم حسابم نمی کنی

  ! خيلی بچه ای بچه اینجوری معلومه: انوش لبخندی زد و گفت

  .تو اصًال دوسم نداری: آميتيس لب برچيد و با دلخوری نگاهش کرد

برگشـت و بـا   . مکثـی کـرد  . با شنيدن این جمله ایسـتاد . انوش چند قدم به طر ف اتاقش رفته بود

  تو چی؟ دوسم داری؟ خيلی برات پير نيستم؟: لحنی پدرانه پرسيد

از آن طرف شاگردهایم خيلی وقـت بـود بـی معلـم     . مداشتم کم کم دچار عذاب وجدان می شد( 

  ...) از این طرف هم. مانده بودند

  .نمی دونم بهش فکر نکردم: آميتيس به سادگی گفت



  . حتی نمی دونی دوسم داری یا نه؟ این که فکر کردن نمی خواد: _

  .تو همسن مامانمی: _

  .مشکل منم همينه: _

  ☺ولی من دوِست دارم : _

  می تونم برم؟ حاال! مرسی: _

  .ولی سر شب بيا تو حياط. باشه: _

خانوم کوچولوی عجول، مـن دوازده  : بينی آميتيس را بين دو انگشت گرفت و گفت. انوش برگشت

. ساله منتظرم تو بزرگ بشی، تو هم یه چند روز صبر کن من رضایت همه رو بگيرم؛ بعدش چشم

  .تو حياطم قرار می ذاریم

مـاجرای خيلـی عاشـقانه ای    . آميتـيس آه بلنـدی کشـيد و ایسـتاد    . فـت خندید و به طرف اتاقش ر

  برای پز دادن به همکالسيها نبود 

یـاد آن روز افتـادم کـه    . آميتيس به طرف مخفيگاه هميشگی اش زیر زمـين رفـت  . کمی پا بپا کردم

پایين از لجش گفتم حرفش را باور نمی کنم و شجاعانه از پله ها . انوش ميگفت زیرزمين جن دارد

جيغـی کشـيدم و از هـوش    . اما یک گربه که پشت خرت و پرتها قایم شده بود، جلـویم پریـد  . رفتم

انـوش آن روز  . وقتی بهوش آمدم نه تنها به اسد شکایت کردم، بلکه بـه آقـاجون هـم گفـتم    . رفتم

  !سختترین تنبيه عمرش را تجربه کرد

د اتـاق شـوم، بـا صـدای انـوش متوقـف       عرض حياط را به سرعت طی کردم؛ اما قبل از این کـه وار 

  !قلبم ایستاد. شدم

  !سالم مينو خانم: _

  .س س س سالم: بدون این که جرات برگشتن داشته باشم، با لکنت گفتم

فقـط مـی خواسـتم بـدونم خيالـت راحـت       . نمی خوام بپرسم اینجا چکار می کنـی . راحت باش: _

وقتـی گـوش وایسـاده بـود، نـه مـن        حـداقل . شد؟ همه چی رو شـنيدی؟ دختـرت زبـل تـر از توئـه     

  ☺! دیدمش نه تو

  دخترمه می فهمی؟. قبول کن که خيلی نگران بودم: آرام آرام برگشتم و با صدای لرزانی گفتم

. از اونـم بپرسـی البـد همينـو ميگـه     . آره خوب می فهمـم : با طعنه سری به تایيد تکان داد و گفت

  ! مامانم بود نگرانشم

  .معذرت می خوام: _

ولـی  . من و تو هيکلمون یه کـم بزرگتـر از اون روزاسـت   . نيازی نيست: لبخندی زد و گفت. آمدجلو 

دلم نمی خواد . همينه که من تو این خونه هنوزم همون انوشم! کودک درون هردومون کامًال فعاله

هنوز در کوچيکه رو که بـاز مـی کـنم    . یا بهتره بگم نمی خوام باور کنم که بزرگ شدم. بزرگ بشم



. وقتی آمی از مدرسه ميـاد و مـی پـره پـایين، کيـف مـی کـنم       . ی خوام از چهار تا پله بپرم پایينم

و بـه  . وقتی رو پشتی تاب وایميسته درست لـذت اون بـاال ایسـتادنو زیـر دنـدونم حـس مـی کـنم        

مـی دونـی مينـو    . موقعش، همين بچه کوچولو، خوب بلده دورم بزنه و یه روی دیگشو نشونم بـده 

  ....کردم خودمو قانع کنم که من نمی تونم مرد ایده آلش باشم، اماخيلی سعی 

  .نشد: سر به زیر انداخت و در حالی که به طرف اتاقش برمی گشت گفت. آهی کشيد

دلم مـی خواسـت دسـت روی شـانه اش بگـذارم و      . به قاب در تکيه دادم و رفتنش را تماشا کردم

  .گفتن این حرف درست بود و نه صبر کرد تا بگویماما نه . بگویم من هرکار بتونم برات می کنم

آقاجون ميگفت . هرکسی ایرادی می گرفت. انوش به این در و آن در ميزد که رضایت همه را بگيرد

 ! خوب نيست پنج سال نامزد بمونين اونم تو یه خونه. مگه االن عقد کنين

  . هزوده برای بچ. رفعت خانم می گفت خب عقد می کنن عروسی نميگيرن

  .من دخترمو پنج سال عقد کرده نگه نمی دارم. اسد ميگفت یا عروسی ميگيرین یا هيچی

نـه دختـرک   . آرزوی یک خانم مهندس در شان پسـرش را داشـت  . نازی خانم که از بيخ مخالف بود

  ! شر و شيطون من که به قول نازی خانم، حتی مادرشم هنوز بزرگ نشده بود چه برسه خودش

  . داشت ولی ترجيح می داد برای ختم غائله انوش از این هوس بگذردعلی آقا حرفی ن

آنهـا دلشـان مـی خواسـت انـوش بـا شـيما        . نوشين و نازنين خواهرهای انوش هم مخـالف بودنـد  

کسی که همه حتی من هم تا پيش از اعتراف انوش فکر مـی کـردم زوج مناسـبی    . عروسی کند

  . ز هم باهم شوخی داشتندیک سال تفاوت سنيشان بود و هنو. برای اوست

حتی من هم که از ته دلم با این ازدواج موافق بودم از انوش خواستم پيش از هر اقدامی آزمـایش  

فقط می خواستم اگر موفـق شـد، ایـن مـورد از قبـل      . نمی خواستم بهانه بياورم. تاالسمی بدهد

بهـش برخـورد و    حسـابی . اما انوش آن روزها به هـر جرقـه ای آتـش مـی گرفـت     . حل شده باشد

  .گفت مشکل کم خونی ندارد

فقط یک بار خواسته بود از انوش دفاع کند، اسـد چنـان   . آميتيس هم همينطور. خلی ناراحت بودم

اسد هيچ وقـت صـدایش را روی تـک    . سرش داد کشيده بود که دهانش برای هميشه بسته شد

  ...دخترش بلند نکرده بود

انـوش نمـی   . ساز مخالف اميدی به موفقيت انوش نداشـت با وجود این همه . آميتيس غمگين بود

با نهایت احترام از آنها تقاضا می کرد و خب هرکسی هـم حـرف   . خواست هيچ حریمی را بشکند

  .خودش را ميزد

گاهی فکر می کردم اگر انوش آن روز گفتـه بـود مـی خواهـد بـا شـيما       . حدود یک ماه گذشته بود

پـا شـده بـود و دختـرک مـن هـم اینطـور پـيش چشـمم آب           ازدواج کند تا حـاال بسـاط عروسـی بـر    

  . نميشد



عيد نوروز نزدیک ميشد بدون این کـه مـن نـای خانـه تکـانی      . فضای خانه متشنج و بهم ریخته بود

حتی عبداهللا . اصًال هيچ کس حوصله نداشت. رفعت خانم هم خيلی بهم ریخته بود. داشته باشم

  . هم دیگر زیاد سر و صدا نمی کرد

. علی آقا و نـازی خـانم و مـن و اسـد و انـوش را صـدا زد      . وز باالخره خون آقاجون به جوش آمدآن ر

مخصوصًا با نازی خانم که بيشتر . مدتی طوالنی حرف زد. گفت باید فکری به حال این ماجرا بکنيم

بيچـاره نـازی خـانم بـاالخره رضـایت داد کـه بـه خـاطر خوشـبختی پسـرش از           . از همه ناراضی بود

اما آقاجون به این هم نگذشت و از او قول گرفت آميتيس را مثل دختـرانش دوسـت   . بگذرد حرفش

قـرار قطعـی ای بـرای پـنج     . در مورد عروسی هـم هرچـه دیرتـر   . قرار شد تابستان عقد کنند. بدارد

  . سال نگذاشتند

ب لـ . امـا نـه  . فکر می کردم آميتيس فالگوش ایستاده اسـت . سر کشيدم. داشتند حرف می زدند

  . پله ی آجری نشسته بود و با حالی عصبی لب به دندان می گزید

ببخشيد ولـی مـنم حرفـی    : قبل از این که صدا به تبریک بلند کنند گفتم. همه حرفهایشان را زدند

  .دارم

  !حاال یک کلمه هم از مادر عروس: رفعت خانم خندید و گفت

البتـه تاالسـمی   . يلـی کـم خونـه   آميتـيس خ : در حالی که می کوشيدم لحنم محکم باشد، گفـتم 

  ...نداره ولی

جلـو آمـد و آن را بـه طـرف مـن دراز      . از لب تاقچه یک پاکت کاغذی بزرگ برداشت. انوش برخاست

یکم طول کشيد چون جهت آسایش . این نتيجه ی آزمایشات منه. بفرمایيد مينو خانم: کرد و گفت

مونده بـود تسـت   . اچ آی وی و اعتيادم دادمخيالتون نه تنها تاالسمی، بلکه هموفيلی و هپاتيت و 

  !بارداری که گفتن ازت نمی گيریم

  . پس مبارک باشه: آقاجون بعد از مدتی خندیدن گفت. همه خندیدند

از شـوق اشـکهایش روی گونـه    . برگشت به آقاجون نگـاه کـرد  . انوش هنوز وسط اتاق ایستاده بود

این همـان انـوش قلـدر بچگيهـایم بـود کـه       . کنمفکر کردم اشتباه می . باورم نميشد. هایش غلتيد

  حتی وقتی پایش شکسته بود نگذاشت من اشکش را ببينم؟ 

  !!!داره گریه می کنه: زیر لب با شگفتی گفتم

  !منم اون روز گریه کردم: اسد سری تکان داد و گفت

س دستهای آميتـي . دوان دوان به طرف حياط رفت. انوش به سرعت به سرعت اشکش را پاک کرد

دخترک توی هـوا مـی چرخيـد و بعـد از مـدتها از تـه دل مـی        . را گرفت و شروع به چرخاندنش کرد

  ... خندید

 


