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  نام اوبھ
 
 

 ...  بدانند ھر اشتباھي ، عشق نیستجوانان
 

  كھ دیار جواني را ترك كردند نیز آگاه باشندآنان
 

 ...  عشقي ، اشتباه نیستھر
 

  آنیتسا
 

سرد بود اما صداي جیغ و كھ ...ھنوز توي جنگل بودم ... و بزور باز كردم چشام
 ...شنیدم دلم گرم شد

 
رفتم بیرون كلبھ یھ نگاھي بھ جیغ ...  زور دستام ، از تخت برگي خودم پا شدم بھ

یھ سري ... حالش خوب بود و مثھ ھمیشھ با اون چشاي درشتش نگام كرد ....انداختم 
 ... تكون داد بالھاش و بھم زد

 
... نھ مي سوزوند نھ سرد بود...واي چھ نور قشنگي بود ... و رو بھ آسمون بردمسرم

 ...عادل ھمونطور كھ مي خواستم با نالھ قدم برمي داشتممت
 

تمام كنسروائي كھ از خونھ اورده ...  روز چھارم بود كھ ذره اي غذا نخورده بودماین
 ...بودم دخلش اومده بود

 
 ...  كارتام رو مسدود كرده بودبابام

 
روي اینكھ از ...االنم كھ كال گوشیم شارژ تموم كرده بود ... بیتا ھم خاموش بود گوشي

 ... باید قوي مي بودم... كسي پول قرض كنم و نداشتم
 ...  بھشون ثابت مي كردم اما دیگھباید
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صداي واغ و ووغ شكمم ... و با خوردن توتاي درختي و آب سراپا نگھ داشتم خودم
اما ضعف بدنم اصال عادي نبود ھر ثانیھ كھ مي گذشت احساس ... واسم عادي شده بود

 ...  دارم بھ مرگ نزدیكتر میشممي كردم
 

واي عجب ... قدم كھ از كلبھ دور شدم پاھام نرماي آب رودخونھ رو احساس كرد چند
 ...جون مي داد واسھ آب تني توي ھواي داغ...آب سردي 

 كمي آب بھ صورتم زدم چھره خودم و توي آب رودخونھ تماشا كردم دستم و نشستم
 ...نوك بیني عكسم و گذاشتم

 
 ... تو كھ قوي بودي محكم باش! نوز چھار روزه چتھ؟ھ -
 

 ...خم شدم یھ دھن پر، آب نوش جون كردم بھ بھ عجب آبي بود...  محكم زدملبخندي
 

تصور یھ دیس پر پولو ، یھ بشقاب خورشت ... و تو دلم احساس مي كردم ضعف
 ...  فسنجون یا نھ مرغ سوخاري میگو زرشك پولو و

 
واي ... كھ انواع غذاھا رو از ذھنم مي گذروندم یھو یھ ماھي توي آب دیدم ھمینطور

از فرط خوشحالي جیغ كشیدم و سعي كردم بگیرمش كھ با سر ، سر خودم و ماھي 
 !بیچاره از ترس فرار كرد وتوفیق ھضم شدن توي معده من رو از دست داد

 
 

 ...ارم مي داد خندم گرفتھ بود از دست و پا چلفتیم و ھم گرسنگي آزھم
 

 جیغ اومد سرم و برگردوندم دیدم داره پرواز مي كنھ انگاري طفلي خداحافظي صداي
 ...دوباره تنھا بودم...كرد 

 
اگر گرسنگیم رفع میشد بیشتر مي ...  ھمون یھ مقدار رمقي ھم كھ داشتم پریده بوددیگھ

 ...تونستم نگرانشون كنم اما
 ...گذشت یھ فكر شیطاني مثھ باد از سرم یھو

 
 ... اونم من یھ آدم ترسو... شدني نیست نھ
 

باید این گرسنگي تموم میشد اگر حتي با ...  چاره اي نبود بھ ریسكش مي ارزید ولي
پاي آبروش درمیون بود تنھا ... یكي از آشناھا تماس مي گرفتم پدرم دخلم رو مي اورد

 ... از دزدي كھ بھتره. راه ھمین راھھ 
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مانتوي قھوه ایم و پوشیدم و شال ... ي كلبھ یھ خورده بھ خودم رسیدم  شدم رفتم توپا

 ...ھمرنگش و انداختم رو سرم و یھ خورده عطر بھ شالم و رفتم بھ سمت شھر
 
با اولین ماشیني كھ چراغ داد سر جام ... سختي رو پاھام راه مي رفتم بھ جاده رسیدم با

 ! ؟...واسھ من مكث كرده بود ...میخكوب شدم 
 . ..  كار نمي كرد حتي دیگھ نمي تونستم خودم رو روي پاھام نگھ دارممغزم

 
 ... ھیچ فكري سوار شدم اگرم مي خواستم فكر كنم فكرم كار نمي كردبدون

 
 ...!!!  مغز من عادت نداشت بي غذا كار كنھآخھ

 
  دونستم چھار روز طاقت آورده بودم كھ این كار رو نكنم اما گرسنگي امونم رومي

  برید ه بود
 
 

 ...  سوار شدم چشام تار شده بود با ھمون چشاي تار راننده رو دید زدموقتي
 
 مرد مو مشكي با پوست سفید و براق كھ بوي عطرش و بیشتر از خودش حس كردم یھ

 ...  با یھ جلیقھ آبي و بلوز سفید
 

داره كجا میره اول باید ! ...  عطرش حالم و بھم مي زد خودش چي باشھ دیگھ بوي
بھش بفھمونم گشنمھ بعد كھ یھ غذایي بھم داد از دستش فرار كنم البتھ اگر پرتم نكرد 

 ...نمي دونست بھ كاھدون زده بیچاره... بیرون 
 

اگر ... انجام بدم  ببین چقدر حقیر شدم كھ بھ خاطر یھ لقمھ نون باید چھ غلطائيخدایا
 ...! بابا اینجا بود با دستاي خودش ھلم مي داد اون دنیا

 
 ...  نمي دونستم این قدر سختھخدایا

 
 ...  اومدم حرف بزنم و ازش درخواست غذا كنم از حال رفتمتا
 

   و باز كردمچشام
 
 !خانوم حالت خوبھ ، چي شد یھو ؟... خانوم  -
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 غذا... غ ... غ  -
 
 !بلھ؟ -
 
 گشنمھ -
 

 سكوت
 
  زري یھ لقمھ غذا بیار این بي نوا جون نداره -
 

ھیچي ...  دونستم كجام ، توي یھ حیاط قدیمي كھ فقط سبزي درختاش رو مي دیدمنمي
چشام نمي دید ناي باز كردن چشمام و ھم از دست داده بودم كھ یھو یھ چیزي با بوي 

 ... خوش و حس كردم و كسي یھ لقمھ گذاشت توي دھنم
 
 ...واي خداي من این بوي -
 
  ھیچي نگو فقط بخور -
 
 ...مرسي -
 
 
 بعدا مي توني تشكر كني بخور جون بگیري -
 

 چقدر گذشت و چقدر خوردم از اون كتلت خوش مزه كھ سالھا و سالھا مزش نفھمیدم
 ...زیر زبونم موند

 
 !  بنده خدا بعد از اینكھ سیر شدم یھ نفس عمیق كشید انگار طفلي بد خستھ شده بودولي

 
  ھنوز بي رمق بود حقم داشت چھار روز كم نبودبدنم

 
یعني غلت ... رو تحمل كردن اونم واسھ مني كھ توي پر قو بزرگ شده بودم گرسنگي

 .. یعني قعر جھنم... یا نھ بدتر رفتن زیر دندوناي تمساح...زدن روي یھ تخت سوزني 
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كنارم چھره بشاش زني رو دیدم ...توي حیاط بزرگي رو یھ تخت چوبي بودیم ...نشستم
 .. .  كھ خستھ اما متعجب نگام مي كرد سفید و تپل با بیني گوشتي و لباي كوچیك

 
  مي گفتن تپلھا آشپزھاي ماھرین چون غذاھاي خوش مزه مي پزن و مي خورنھمیشھ

!!! 
 ... دیدم اونم خندید. خندم گرفت  فكرام از
 
 انگار خدا رو شكر جون گرفتي ؟ -
 
  مرسي ممنونم ولي دیگھ باید برم -
 
 ... خودم و حقیر حس كردم...  خودم بدم اومده بود از
 
 االن حالت خوبھ ؟! كجا ؟ -
 
 ... بھترم -
 
  علي بیا این خانوم حالش بھتره -
 

 یك مرد كھ گویا ھمون راننده بود از در خونھ اومد توي حیاط ، حاال بھتر مي شد دیدم
 .. چھرش و دید

 
 ..  رو داشتھ باشھ٣٥ موھاي بور و صورتي سرخ و سفید كھ البتھ مي زد با
 

 بلند و چھارشونھ با چشاي قھوه اي یا خاكستري نھ شایدم عسلي چشام دو دو مي قدي
 !زد خخخخو

 
 .. گام مي كرد و انگار دل خوشي ازم نداشت مرموز نخیلي

 
 تسبیح بھ دست گرفتھ بود و زیر زبون ذكر مي گفت یھ نیم نگاھي كھ بھ من یك

 ... انداخت سرش و انداخت پایین كفشھاش و پوشید و بھ من اشاره كرد كھ بریم
 
 ... میرم خودم -
 

 ...یھ نگاه چپ بھم انداخت كھ ھمون زن زد رو شونم... نكنھ دخلم و بیاره ترسیدم
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 ... نترس اھل اینكارا نیست برو مي رسونتت -
 

 داشت چھارتا مي شد بھ زنشم گفتھ بود من رو واسھ چي سوار كرده ؟اصال چرا چشام
 !!!سوار كرده؟ فرشتھ است ؟؟؟

 
 ...  برام یقین شد صدق گفتھ ھاش از لحن زري خانومش كامالولي

 
 كھ خجالت كشیده بودم و از طرفي تعجب زده بودم كھ چرا این یارو سوارم كرده منم

اگر اھلش نبوده اون كھ منو دید كھ توي اتوبان بي ھدف راه میرم نمي فھمید علتش رو 
 !؟
 

نشستم تو ماشین ... كھ سیر شده بودم از فرط خجالت نمي تونستم سرم و باال بیارم حاال
 ...و از اون خانوم كھ بھ ظاھر زري خانوم اسمش بود تشكر كردم و خداحافظي

 
عالرغم چھرش ،صداش بھ ... متري دور نشدیم كھ صداي راننده رو دوباره شنیدمدو

 ...  سالھ ھا مي خورد٢٤
 
حاال كھ سیر شدي دوباره مي خواي ببرمت ھمون كاري رو بكنم كھ خودت مي  -

 !خواي ؟
 
 چي ي ؟ -
 

   كردسكوت
 

  بھ شدت خجالت مي كشیدم و گیج و منگ بھ تصاویر بیرون نگاه مي كردم...
 

 بگم؟ بگم واسھ چي از توي تخت گرم و نرمم پناه آوردم تو دھن گرگھا ؟بگم چرا چي
از توي اوج خوشبختي پریدم توي جنگل نمناك و گرسنگي رو طعم روزھا و شبام 

 كردم؟
 

گي مجبورم كرد براي اولین بار مثھ یھ ھرزه از خودم  تو دلم چھ خبره كھ گرسنبگم
 بدم بیاد ؟ ولي واقعا من چھ غلطي كرده بودم ؟؟؟؟
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 بھ این جملھ مامانم رسیدم كھ گاھي در منطق اینكھ چرا بھ ھر فقیري و نداري كھ تازه
  مي رسید كمك مي كرد مي گفت

 
 

 ... ناه وادار مي كنھ آدم ھایي كھ اراده زیادي ندارن رو خیلي راحت بھ گفقر
 

 ....!!!  كھ یھ چلغوز بي اراده بودممنم
 
 چند دقیقھ سكوت ھمھ جا حكم فرما بود كھ طاقت نیاوردم نمي تونستم بذارم یھ

 اونطوري فرضم كنھ
 
اگر پاكي چرا سوارم كردي تو كھ تسبیح بدست نام خدا رو ! تو چرا سوارم كردي ؟ -

  ؟میاري چرا؟؟ اون كي بود زنت بود 
 
 ! این جواب من بود ؟ -
 

 و برگردوند و با ابروھاي باال یھ نگاه مرموز بھ من كرد سرم و برگردوندم سرش
 ...بیرون و پاییدم كھ نگام بھ چشاش نیفتھ... سمت پنجره

 
 ...بزنید كنار مي خوام پیاده شم -
 
 ! نشد مي خوام ببرمت ،غذاتو خوردي نوبت منھ، فكر كردي غذاي مجاني بھت دادم؟ -
 

 خونسرد رانندگي مي كرد طوري كھ اصال نترسیدم اصال بھ صداش و اون خیلي
 ...لحنش نمیومد مرد ھوسبازي باشھ بیشتر بھ شوخي ومتلك شبیھ بود تا

 
دي اینطوري تحقیرم كني من شما كھ از دلم خبر ندارید چطور بھ خودت اجازه می -

 ... اوني نیستم كھ فكرش و مي كني من
 
 !!! ھھ جالبھ -
 

بھ خاطر ھمون چند لقمھ نوني كھ !  باید بھش توضیح مي دادم اصال بھ اون چھ؟چرا
  داده میخواد آبا و اجدادم رو از زیر زبونم بكشھ بیرون ؟

 
   نداشت كنار اینبار آروم بود و صداش اصال لحن متلك گونھزد
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 مي خواي بدوني چرا سوارت كردم ؟ -
 

 سكوت
 
 سالھ زیبا و دوست داشتني توي ھمین اتوبان ١٤من یھ دختر ھم سن وسال تو داشتم  -

 ... سوار یكي از این ماشیناي پر از اراذل شد
 

 سكوت
 

 تلخ ، حاال دیگھ منم متعجب بودم بھ راننده كھ حاال اسمش و مي دونستم عمدا سكوتي
 ... كھ بدبخت نشم... سوار كرده بود كھ اشتباه نكنم من و

 
 

  دادادامھ
 
اسیر عشق بود ، ... اونم بھ خاطر لجبازي با من و مادرش اسیر دوستاي ناباب شد -

 ... عشقي كھ من قبولش نداشتم
 
 اینكھ عشق و قبول نداشتھ باشم اون فرد رو قبول نداشتم كھ بھ اشتباه توي دل دختر نھ

معصوم من جا خوش كرده بود زماني كھ با عشقش مخالفت كردم رعناي من ھم 
 ... ازخونھ و گرما و محبتش فاصلھ گرفت

 
 روز ازصبح خروس خون مي رفت بیرون و شب بر مي گشت بوي مشروب و ھر

 ... وار داد مي زد كھ دخترك معصوم من داره سقوط مي كنھالكل دیوانھ 
 

زن زیبا و ... پا بھ پاش آب مي شد زیبا ، مادرش از دست ھمون بچھ دغ شدمادرش
سختھ ببیني پاره تنت ذره ذره داره ازت دور . دوست داشتني من ذره ذره آب شد 

 ...میشھ و میفتھ تو منجالب بد بختي
 

یاد كار خودم افتادم سكوت كردم دوست ... ي مي لرزید مثلھ این شیراي زخمصداش
  داشتم بقیش و بگھ انگار داشتم قصھ مي شنیدم كنجكاو بودم در این مورد بیشتر بشنوم
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 نیمھ شب گذشتھ ٢چند ماه بعد یھ شب از ساعت ...زنم مرد عشقم مرد ھمدمم مرد  -
دم مي زدم كھ صداي بود و رعنا برنگشتھ بود خونھ توي حیاط با ترس و استرس ق
 ...  زنگ گوشیم قلبم رو مورد شوك قرار داد مي ترسیدم پشت خط

 
 دادن دختركم و توي یھ انبار پشت ریل راه آھن نزدیك ھمون اتوبان پیداش كردن خبر

 ...و یھ نامھ تو دستش بوده
 

 گفت یھ خورده عاقل شدم یا بھتر بگم با حرفاي علي آقا ترسیدم اونقدر وحشت میشھ
 ... فتاد بھ جونم كھ بھ شدت ھواي خونھ رو كردما

 
 ...  واسھ مامانم تنگ شد از اولشم این كار بچگانھ و اشتباه بوددلم
 
  ٨پالك  -من و برسونیید خیابان پرستار -
 

   و دوباره نگاه كرد اینبار با نگاھي پر از تعجببرگشت
 
 آدرس خونمھ كھ یھ ھفتھ است ازش اومدم بیرون -
 

بي ...منجالب ... لجن ... ستم برگردم حاضر بودم برم توي دھن كثافت  خوانمي
 ... اما بر نگردم تو خونھ اي كھ مي خوان بدبختم كنن... گناه...آبروئي 

 
حاال مجبورم ...قوي بودنم و ... سرم خودكشي نكردم كھ شجاعتم و ثابت كنمخیر

 برید لطفا...برگردم
 
 !چرا مي خوان بدبختت كنن ؟ -
 

  و ندادمجوابش
 

در بین راه نھ من ... و راه انداخت و بھ سرعت رفت بھ سمت مسیري كھ گفتم ماشین
 ... حرف زدم نھ اون

 دونم مثلھ یھ برادر بھش اعتماد پیدا كرده بودم دوست نداشتم ازماشینش پیاده شم ، نمي
 ... بھ كنار خونمون كھ رسیدیم یھ برگھ داد بھم

 
 ... زاین خونھ ھر زمان خواستي بیاي بیرون این نامھ رو بخونپیاده شو برو تو و ا -

 ...  از این خونھ ھیچي انتظارت و نمي كشھ جز بدبختيبیرون



 11 

 
 ...  ھر روز توي اون اتوبان یھ دوري مي زنم دوباره اونجا پیدات نشھمن
 
 ...بدون اینكھ نگام كنھ بھم داد... كارت در آورد از جیبش و دستش و آورد عقب یھ

پیاده شدم پاش رو گذاشت روي ...شماره ھمراش توش بود ... قالي فروشي میھن و 
 ... گاز و بدون ھیچ معطلي رفت

 
جلوي درخونھ بھ در تكیھ داده بودم ...نیم ساعت یا شاید یك ساعت ...  ده دقیقھنفھمیدم

  و ھنوز گیج اتفاقات امروز بودم
 

مروز اگر بھ پست علي آقا نمي خوردم چھ  نداشتم برگردم تو اما از فكر اینكھ ادوست
 ...بالئي سرم مي اومد جرات نداشتم برگردم بھ اون فالكت

 
 ...  غرورم چي مي شد ؟حرفائي كھ زدم و رفتم ، پالئي كھ پشت سرم خراب شد واما
 

 ...! در باز شد و من كھ بھش تكیھ داده بودم بھ شدت پرت شدم عقبیھو
 
 بھ یھ جایي بخوره و جیغم بره ھوا كھ یھو خودم و تو یھ  خودم گفتم االنھ كھ سرمبا

 ...جاي گرم احساس كردم
 

 ...! خوشآیندي بوداحساس
 

  از اون ھمھ ترس و فالكت از جام تكون نخوردم كھ صداي مادرم رو شنیدمبعد
 
 ...!!!د پاشو مردم دختر -
 

و افتاده بودم روي بنده خدا پخش زمین شده بود ... یھ جن زده از تو بغلش پریدم مثھ
 ... ! شكمش

 
پا شد و ... برم نگام نمي كرد اما مشخص بود خوشحالي زیر پوستش اومده قربونش
 ... رفت تو

 
 اگر خیال نداري بري بیرون بیا تو ، در و ھم پشت سرت ببند -
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ولي ...  با قاطعیت و عصبانیت این جملش و گفت كھ دلم ھري ریخت پایینچنان
 ...گرماي صداش بھم فھموند چھ كسي رو از دست داده بودم

 
 

 تو خونھ و از ترس نگاه خشم آلود مامانم سریع رفتم تو اتاقم و در رو از پشت رفتم
 ...قفل كردم

 
 و راحت بود یھ تخت ، گوشھ اتاقم اتاقم زیاد بزرگ نبود ولي دنج... خدایا اتاقم واي

 ... بود كھ كنارش پنجره رو بھ حیاط بازمي شد
 
 پرده قھوه اي كھ توش از حریر سفید كمي ھم استفاده شده بود كھ ست مي شد با یھ

 ...كاغذ دیواي اتاقم و روتختیم
 ...  میز تحریر كوچیك كھ لپتاپم روش بود و گلدون گل یاس كھ پژمرده شده بودنیھ
 
 

 این چھار شب افتادم كھ توي اون جاي خیس و نمناك تو جنگل از ترس ، صداي یاد
 ... ھمھمھ برگھا رو صداي گرگ مي شنیدم و تنھا ھمدمم جغد روي درخت بود

 
 

زماني كھ ھنوز معصومیت و سادگي توي ... جاي دنج رو سھ سال پیش پیدا كردم اون
 ... یح بھ اونجا مي رفتیمقبلم موج مي زد و با خونواده مرتب واسھ تفر

 
 ...  واسھ جیغ تنگ شد یھ پوزندي تحویل خودم دادمدلم
 
 

 ... دیوونھ تخت و حال كندختره
 
 

نرماش مسخم كرد تا اومدم اتفاقات این چھار شب ...  و پرت كردم رو تختم خودم
 ... كذائي رو مرور كنم خوابم برد

 
   ھنوز گرم نشده بود كھ صداي در اتاقم رو شنیدمچشام
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كھ اینبار صداي یھ مشت پشت در ...  خوابم میومد كھ حتي سعي نكردم بگم بلھاونقدر
 بدو در رو بازكردم... رو شنیدم 

 ... تا چھرش رو دیدم اومدم بگم سالم كھ یھ مشت جانانھ نثار صورتم شد...  پدرمھدیدم
 
 

 ...  و مبھوت نگاش مي كردم كھ از جلو چشام دور شد خیس اشك شد ماتچشام
 
 

 داره با این بچھ بازي تو ، بایدم با یھ مشت ادبت كنھ مثھ بچھ ھا لج كردي رفتي حق
 !؟...مثال قھر

 
 ...  توي جایي كھ اگر االنم بالئي سرت نیومده از خواست خداي باالي سرم بوداونم

 
 ...  عقربھ حرفي ھم نداشتم كھ بگم در نیومد مي دونستم اوضاع قمر درجیكم

 
 

بھ اندازه كافي ! ...بھ غلط كردن افتادم بر گشتم ...رفتم پشیمون شدم !...  چي؟بگم
 ... ضایع بود بیشتر از این خودم رو خورد مي كردم

 
 

دوباره رو تختم دراز بھ دراز افتادم و ھمون چند قطره اشكم ھم خشك شد ... تو رفتم
 باید بھ منم حق انتخاب مي دادن... دادم اما اونھا ھم كم مقصر نبودنبھ خودم حق نمی...
... 
 
 

 دھنم بوي شیر مي داد سھ گزینھ گذاشتن جلوم كھ یا این یا اون یا سومي رو ھنوز
 . .. انتخاب كن و خداحافظ بدو خونھ شوھر

 
سالمھ  ١٤ھنوز !...نمي خوام ازدواج كنم مگھ زوره ؟...  از ھر چي مرده بدم میادمن
 !؟...مي خوام نوجووني كنم حرف زور مي زنن منم باید بگم چشم ...
 
 
 

 توي ذھنم با خودم حرف مي زدم و سیلي پدرم رو ھضم مي كردم كھ دوباره ھمینطور
 ... خوابم برد
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یھ روز كھ ... این دو روز در خفقان قھر بابا و مامان طي شد ...  روزي گذشتدو
توي اتاقم داشتم تو نت سرك مي كشیدم و با خانم فرامرزي چت مي كردم كھ الھي 

 ...بگذریم. قربونش برم بھ شدت تو اون یھ ھفتھ نگران اوضاع و احوالم شده بود 
 

رفتم پشت در بھ ... خورد كنجكاو شدم صداي پچ پچ از بیرون اتاقم بھ گوشم یھو
 وضوح صداي مامانم رو شنیدم كھ خیلي قاطع مي گفت

 
  دیگھ اجازه نمي دم با جونش بازي كني ھمون یھ دفعھ مردم و زنده شدم -
 
عزیز دلم ، توي این شھر درندشت چھ قھر كنھ چھ قھر نكنھ با این جووناي سركش  -

 ... اگر ازدواج نكنھاالن یھ بالئي سر خودش و ما میاره 
 

  آقاي مھندس عین جواھره پاك و از ھمھ مھمتر خونواده دار و اصل و نسب دار وپسر
 .... 

 
 
بره توي زندگي اونم بھ ....بچم مگھ چندبار مي خواد زندگي كنھ ... بابا نمي خواد -

كشھ اون بدبخت باید چي ب... اینھ زندگیم... زور ؟ من كھ با پاي خودم اومدم با عشق
 !؟...
 
 !مگھ راضي نیستي ؟ -
 
 

ترسیدم دعواشون شھ ولي دو دقیقھ نگذشتھ بود ...  نمي اومد ھمھ جا سكوت بودصدایي
  كھ
 
 ... وگرنھ من اگر بھ تو نمي رسیدم... منظورم بھ بچمھ كھ داره دغم مي ده... راضیم -
 
 ! ولي حرفت معنیش یھ چیز دیگھ بود -
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بحث چرخید سر ...دیگھ بحث عوض شد ... چي نگفت پدرم گرفت و دیگھ ھیصداي
قربون صدقش مي رفت و ...مامان و بابام كھ تا آخر شب مامانم منت بابا رو مي كشید 

 ...بابام ناز مي آورد و منم تو اتاق كركر
 

 ...! چھ خوب شد... ھھ
 

 ...  گاھي ذھنم مي رفت سمت بدبختي خودمولي
 
 

 چھ كنم دارم دستي دستي بدبخت مي شم اگر منو بدن بھ یكي از اون سھ تا خدایا
  چي كار كنم... سوسول از خود راضي

 
 ! ازدواج چي ھست؟اصال

 
 !  حرف خودم خندم گرفت یعني تو جغلھ ھفت خط نمي دوني چیھ ؟بھ
 
 

 یھ بید مجنون كھ... جلوي پنجره رو بھ حیاط خوشگلمون یھ نگاھي انداختم اومدم
عاشقش بودم گوشھ حیاط بود اونطرف حیاط پر بود از گالي یاس كھ نیمش رفتھ بود 

 ... توي حیاط آقاي ناصري ھمسایمون
 
 

 حیاط یھ استخر كوچیك بود كھ باالش و با آالچیق پوشونده بودیم توي تابستون یھ وسط
 تني بھ آب مي زدیم سمت پلكان ھم باغچھ مخصوص مامان بود كھ انواع سبزي رو

 ! توش كاشتھ بود كھ وقتي از كنارش رد مي شدم ناخوداگاه گشنم مي شد
 

برم توي بھشت ھم این ھمھ آرامش رو نمي ... این خونھ باحال رو از دست بدم من
 ...  تونم پیدا كنم

 
  مي خوام پیش مامان و بابا باشم بھ چھ زبوني اینو بھشون بفھمونم ؟من
 

آخھ ھمون روزي كھ برگشتم خونھ ... لي آقا بودع... صداي زنگ اس ام اس اومد یھو
 ... بھ شمارش اس دادم و از محبتش تشكر كردم بابت لطفش

 
 ھمھ چي رو بھ راھھ ؟ -
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 ... نھ دوباره بحث ازدواج رو پیش كشیدن -
 
 
 ... ھمھ چي رو بسپار دست خدا و فعال در بحثشون دخالت نكن و سكوت كن -
 
 ! چشم استاد -
 

 ...  خداجون مرسي من بھ این داداش احتیاج داشتمواي
 
 ...  داداش خودم كھ خیري ندید م مرتب پي خوش گذرونیھاز
 

 داداشم االن لندن مشغول تفریحھ و فقط زورشون بھ من مي رسھ اي خدا چقدر این آریا
 ... دخترا بدبختن

 
 

نزدیك مي شدیم مي دیگھ داشتیم بھ فصل مدارس .  روزه كھ از اتاقم تكون نخوردم دو
  تونستم از خونھ بزنم بیرون

 ...  بي معرفت یھ ھفتھ است ازم یھ خبر نگرفتھبیتاي
 

   در باز شدیھو
 
  بیا بیرون بابات كارت داره -
 

چھره درھم بابا رو دیدم كھ اصال نگام نمي كرد و روي مبل ... حرف رفتم بیرونبي
 ... گویا عصبي بودنشستھ بود با انگشت بھ دستھ مبل ضربھ مي زد 

 
 

... فقط گوش كن بعد با استاد مشورت مي كني... بي خیال حرف نزن آني... طبیعیھ
 ! قول داده كمك كنھ بدبخت نشم

 
بابا اگر فكر كردي االن كھ برگشتي اوضاع اوني میشھ كھ تو مي خواي خیاالتت رو  -

 ...از توي ذھنت حذف كن
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دي تا من و مامانت یادمون مي رفت یھ دختر یا باید ھمون جائي كھ رفتي مي مون -
  معصوم بزرگ كردیم

 ...  حاال كھ برگشتي باید حرف گوش بديیا
 

من سھ گزینھ كھ نھ ، چھار گزینھ پیش ... گم من تعیین مي كنم با كي ازدواج كني نمي
 ... از بین این چھار نفر باید یكي انتخاب شھ اونم طي یھ ماه... روت مي زارم

 
 .... مي گفتم نھیچي

 
حیف كھ باید حرف استاد رو گوش مي كردم وگرنھ االن باید محكم ... كرده بردشم فكر

 ...نمي خوام...مي گفتم نھ 
 

نھ تو این ... من ازدواج بكن نیستم...  منھ و ھیچ اجباري رو قبول نمي كنمزندگي
 ... اونم با اون سھ تا...سن

 
 ...  چھارمي كي بود؟ قبال كھ سھ تا بود خدا بخیر بگذرونھاون

 
  با چھره مھربون و نگران فقط نگام مي كرد كھ بابام ادامھ دادمامانم

 
  فایده نداره...برو آماده شو مثلھ اسباي سركش ھم رم نكن لطفا ... امشب اولیش میاد -
 
منم مات و مبھوت بھ مامانم خیره شدم ... قاطعیت اینو گفت و پاشد رفت توي اتاقش با

 ... اشك تو چشام جمع شد...
 
ازم خستھ ... این چھ وضعشھ مامان ، مگھ زوره نمي خوام چطوري بگم نمي خوام -

 !؟...نكنھ بچتون نیستم دوسم ندارین ...شدین 
 

دست خودم نبود حرف زور بود ...م  داشتم داد مي كشیدم و گریھ مي كرددیگھ
اونم با دست بابا و ... زندگي من داشت با یھ گره كور توي بدبختي گره مي خورد...

مامان پا بھ پاي من گریھ ...ماماني كھ خیال مي كردم از جونشون بیشتر دوسم دارن 
 ... مي كرد و شونھ ھام رو مي مالید

 
باھاشون حرف بزن باھاشون برو .! ..عزیزكم مگھ مي خواي بري توي جھنم؟ -

بھ خدا پسراي بدي نیستن ... شاید از یكیشون خوشت اومد...تفریح تا خوب بشناسیشون 
 ... بھ شدت نگرانتھ بھش حق بده... بابات ھم صالحت رو مي خواد چون دوست داره
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 با اینكھ دل خوشي از مھموني امشب نداشتم...  تو اتاقم تا شب وقت زیادي نبودرفتم

  رفتم یھ دوش گرفتم...ولي باید خودم رو حاضر مي كردم نمي خواستم كم داشتھ باشم 
 
 ... بھ عجب حالي داشتبھ
 

حال و ھوام رو كال عوض ...  گرفتن یكي از كارائي بود كھ جون مي داد بھم دوش
 ... مي كرد بھ قول مامانم آتیش لجبازیام خاموش مي شد زیر دوش آب

 ... بھ اومدن جناب داماد ساعت مونده بود نیم
 

 . بھ ھمین خیال باشھھھ
 

 آینھ یھ نگاه بھ خودم انداختم یھ شلوار جین سفید و سارافان مشكي كھ توش رده جلوي
با یھ یقھ شل كھ از زیرش بلوز جذب سفیدم بھ چشم مي . ھاي حاللي آبي نفتي بود 

مرده جلوي آینھ ادكلن ھمیشگیم رو زدم و منتظر عینھو این عروساي پژ... خورد
 ... نشستم

 
 !؟... تو نیست كھ یھ سوسول تازه بھ دوران رسیده بگھ ھلو بپر تو گلو حیف

 
 ...  نیش خندي تو آینھ تحویل خودم دادمیھ
 

 !  اعتماد بھ نفسمخداي
 

 ...  صداي ھمھمھ احوالپرسي توي حیاط بھ گوشم خوردیھو
 

  خدا اومدن؟واي
  پرده اتاقم رو زدم كنار و از یھ گوشھ بیرون رو دید زدمآروم

 
 سالھ با یھ مانتوي مشكي و روسري مشكي و پدرش ھم با یھ ٤٥ یھ زن حدودا مامانش

كت و شلوار اتو كشیده و مشكي آقاي داماد ھم یھ شلوار جین آبي كم حال و یھ بلوز 
 م رو یاد بتمن مینداختچسب سفید كھ توش نقش و نگار داشت با اون عضالتش كھ آد

... 
 
 ... حیفھ نام سوسول كھ بھت دادم..  این تیپا حالم بد میشھاز
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 داخل و با ھزار و یك تعارف نشستن و باالخره یھ خورده سكوت حكم فرما شد اومدن
نھ اینكھ حرف نزنن دیگھ با ھم حرف نمي زدن و واسھ ھمین دیگھ صداشون رو نمي 

  شنیدم
 

 ...  كھ مامانم در اتاقم رو زد و بعد ھم بالفاصلھ بازش كرد یھ ربع گذشتحدود
 

 ! ولي این كار ھمیشگیش بود...این خلوت منھ ھان... مادرم بزار یھ بلھ اي بگم خوب
 
  آني بیا بیرون منتظرن -
 
 !االن؟ -
 
 
 ...! پس نھ بزار وقتي رفتن بیا -
 
 ...!آھان این شد اون موقع میام -
 
 
با چشاي خندون و مھربونش یھ نگاه جذاب بھم ... لبخند روي لباي مامانم نشست یھ

 ... انداخت
 
منتھا با پنبھ سر ... بیا بھشون نشون بده واسھ دھنش زیادي بزرگي...بدو عروسكم  -

 ...! ببر نھ با زبون تیزت كھ بابات بو نبره
 

شال سفیدم رو گذاشتم رو .. . اومد نھ مامان باحالي داشتم قدرش رو نمي دونستم خوشم
سرم و یھ قیافھ حق بھ جانب گرفتم و رفتم بیرون قلبم در جا مي خواست بپره بیرون 

 !  مي زد٢٠٠
 

 ...!  بیرون قلبكم د یاال بگو نمي خوامتبپر
 

 ...  احوالپرسي كردم و نشستم روي مبل كنار مامانمسالم
 

ید از من كھ ترجیح دادم گوش  بھ اصطالح داماد شروع كرد بھ تعریف و تمجمامان
  نكنم
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از دھنش مي نداخت انگار دارن خطبھ عقد مي خونن و بلھ رو "عروس قشنگم" چنان
 ! گرفتن

 
 ... شالم ھدفن زده بودم داشتم بھ صداي ترانھ فرصت گوش مي كردمزیر

 
   من فرصت بده یھ فرصت دیگھبھ
 

  توي دلم یھ حسرت دیگھنزار
 
 رو بشناسم من فرصت بده چشمات بھ
 

   مثلھ تو ام سرشاراز احساسممنم
 
   من فرصت بده تا خو كنم با توبھ
 

  حس كنم گرمي دساتودوباره
 

   عاشقي بي حد و اندازهواسھ
 
   من فرصت بده یھ فرصت تازهبھ
 

   خوام درگیر چشاي سیاھت شممي
 

   خوام تا بي نھایت تكیھ گاھت شممي
 

   خوام لبخند تو ھمیشگي باشھمي
 

   عاشقونھ بھ زندگي باشھنگات
 

   خوام شوق منو ببیني تو چشاممي
 

  تا چھ حد بودنت رو مي خوامبفھمي
 

   تا چھ حد محو تماشتمبفھمي
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  بیداري وتو خوابت ھم ھمراتمتوي
 
 

   كھ توي ترانھ بودم مامانم زد رو شونمھمینطوري
 
  گلم برید توي حیاط با ھم حرف بزنید -
 

 ...  جناب آقا اا ھم با یھ لبخند كھ تا بنا گوشش باز بود ھمرام اومد توي حیاط ،رفتیم
 
 نیشت رو ببند چھ خبره ھنو نھ بھ بار نھ بھ دار ببین چطور شوق كرده آخي نپرم تو د

 ! گلوت
 
! مي دوني این چندمین باره كھ دارم واسھ راضي كردنتون پا رو غرورم مي زارم ؟ -

 نشمردي؟
 

  حاال بیشتر شده بود یھ نگاھي بھش از سر تعجب انداختملبخندش
 
 !باید مي شمردم ؟ -
 

  رفت بھ آسمونقھقھش
 

ھمزمان یھ صدایي ... سرم رو برگردوندم دیدم شاخھ ھاي یاس یھو تكون خورد!  ببند
! داشتم كنجكاوي مي كردم كھ خونھ آقاي ناصري چھ خبره ؟...مثلھ آخ خخ بلند شد 

 ...زدهدوباره صداي شا
 
 تا كي مي خواي من رو بكشوني اینجا ؟ چطور بھت اثبات كنم من آنیتسا خانوم رو -

... 
 
 ...  نیم نگاھي بھش انداختم نذاشتم ادامھ بدهیھ
 
منم حرفم رو یھ بار واسھ ھمیشھ زدم پافشاریت خودت رو آزار میده و خونواده من  -

 ھم رضایت نمي دم من از ھمون من بھ این ازدواج راضي نیستم و بھ ھیچ وجھ –رو 
 !درستھ ؟؟؟. روز اول اینو گفتم االنم مي گم پس من شما رو بھ این خونھ نمي كشونم 

 
 چرا نمي خواي منو ؟! چرا ؟ -
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 تحویلش دادم كھ دوباره تكون گلھاي یاس ، حواسم رو پرت كرد نكنھ یكي داره سكوت

گالي یاس قشنگ من رو اونطرف از ریشھ در میاره كھ اینقدر محكم تكون مي 
 خورن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 داشت بھ اجمال از محبت حرف مي زد و من زل زده بودم بھ دیوار حیاط و گالي آقا

 یھ چھره كھ از خستگي و زور قرمز شده بود از دیوار یاس كھ یھو یھ كلھ مو مشكي با
 ... خونھ آقاي ناصري دیده شد

 
 محض دیدن من كھ بھ چھرش زل زده بودم مات تو چشاي من مونده بود قرمز تر بھ

شد و بھ خودش كھ اومد سرش و دزدوند و اینبار با صداي بلندتري داد زد آخ 
 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 
  د گویا اوندفعھ ھم اون بود كھ اومده باالي دیوار و افتاده بود گرفتھ بوخندم

 
 !!!!!!!!!فرشاد

 
 ؟!!!!!!!!! آقاي ناصري پسر

 
 ...  سوال مبھم نشست توي ذھنمیھ
 

 حواسم بھ ابراز محبت آقا نبود و داشتم مسالھ رو تجزیھ تحلیل مي كردم و یھ اصال
 لبخند عجیب رو لبام بود

 
  باورم نمي شد! جناب آقاي دكتر ؟!  فرشاد ؟نھ
 

 ...اصال
 
 حاال ؟ بد توھم زدي آني.جواب سالمم رو ھم بھ زور میده .  اون ھمھ ادعا و افاده با

... 
 
  خودم اومدم دیدم آقاي داماد داره بھ من و ھیكلم نگاه ھاي عجیب و غریب مي ندازهبھ
... 
 
  بریم داخل كافیھ من جوابت رو دادم -
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 ...  طرف در كھ دستم و گرفت كھ سریع دستم و از تو دستش كشوندم بیرونرفتم

 
 ... این بار آخرت باشھ... دیگھ بھ من دست نمي زني... آي آي من از این عادتا ندارم -
 

 ...  رفت تو ھم و من ھم بھ شدت باد رفتم توي اتاقماخماش
 
 

اما تمام مدت اخماي جناب ...  شب شام رو خوردیم و بھ خیر و خوشي گذشت اون
 ... داماد بد تو ھم گره خورده بود

 
 ...!  كنم اونشب سرش و بھ قول مامانم با پنبھ بریدمفكر

   رو باز كردم كھ دیدم مامانم داره پرده پنجرم رو مي زنھ كنار تا نور بتابھ توچشام
 
  نھ مامان نمي خوام اتاقم زیاد روشن شھ -
 
  پاشو صبحونھ حاضره ، اونقدر نور آفتاب نخوردي كھ مرتب خوابي -
 
 
 ساعت چنده؟ -
 
   صبحھ خانوم خانوما پاشو١٠:٢٠ساعت  -
 
 باشھ -
 
 

   چشام رو بستم مامان كھ از اتاق بیرون رفت كم كم با كش و قوس از جام پا شدمباز
 

یھ فنجون قھوه ریختھ و  قھوه از توي آشپزخونھ مي اومد رفتم دیدم مھري خانوم بوي
  زل زده بھ من

 
 
 
 الھي فدات شم چقدر الغر شدي خانومي -
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ھي مھري خانوم دست رو دلم نزار یھ غلطي كردم توش موندم داشتم مي مردم الغر  -

 ...شدن بماند ، فقط بھ مامان نگید ضایع است
 
 

  از سر رضایت زد و مشغول كارش شدلبخندي
 
 
ن دھنم چفت و بست داره فقط این عبرتي باشھ واست ھیچ جا نگران نباش خانوم ،م -

 ...خونھ مادر و پدر نمیشھ
 
 

 خانوم خدمتكار دیرینمون بود یھ چند روزي رفتھ بود پیش عروسش كھ تازه مھري
نیني بھ دنیا آورده بود و امروز اولین روزي بود كھ من رو بعد از اون قھر كذائي مي 

  دید
 
 
 

دم در كھ رسیدم دیدم  - رو نوش جون كردم و بھ بھونھ دیدن بیتا زدم بیرونصبحونھ
 اقاي دكتر، حسابي شیك و پیك كرده و داره میره طرف ماشینش

 .. شیطنتم گل كرد ھمونجا ایستادم زل زدم بھشیھو
 
 

 !  حتي برنگشت یھ نیم نگاھي كوچولو نگام كنھ بد ضایع شدمنامرد
 
 

برو انگار نھ انگار دیشب اون بود كھ از رو دیوار سرك مي  گذاشت رو گاز و د پاشو
 ... كشید ببینھ چھ خبره

 
 روئي دارن مردم اصال قصدش چي بود ھنوزم باورم نمیشھ این آقاي دكتر بود كھ چھ

 ...! از روي دیوار با اون فضاحت سرك مي كشید
 رو ازتوي آیفن  یادش افتادم نتونستم جلوي خندم رو بگیرم كھ یھو صداي مامانمباز

  شنیدم
دختر دیوونھ شدي چرا نیم ساعتھ دم در با خودت مي خندي نكنھ نقشتھ خودت رو بھ  -

 دیوونگي بزني كھ خواستگارات بپرن ؟
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 !!!  اینم یھ راھیھ فقط قربونت سر رات یھ نیم تني سركھ بخرالبتھ
 
 
 ماماااااااااااااان -
 
 

   دومون زدیم زیر خندهھر
   و راه افتادم طرف خونھ بیتا اینا كھ اس اومد كردمخداحافظي

 
 
 
 سالم آني خانوم چطوري؟ -
 
 
سالم علي آقا فعال كھ طبق دستور پیش میرم بچھ مثبتم و سكوت ،مي زارم ھر كاري  -

  دوست دارن كنن
 
 
 
 آفرین اصال نگران نباشھ -
 
 

  تصمیم گرفتم برم قالي شوئي علي آقا رو ببینم و یھ خورده فضولي كنمیھو
 رو عوض كردم بھ آدرسي كھ توي كارت نوشتھ شده بود یھ تاكسي گرفتم و مسیرم

بیست دقیقھ اي رسیدم بھ پاساژ یھ پاساژ بزرگ كھ مشخص بود از اون پاساژ باحاال 
  بود شیك و مدرن

 
 
 

   نشستھ پشت میزش و حساب كتاب مي كنھ آقا رو پیدا كردم دیدممغازه
 
 یك كت شلوار یھ دست سفید بوي عطرش عوض شده بود یھ بوي شیرین از ھمون با

  بوھائي كھ خودم عاشقش بودم
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 تو متوجھ نشد یھ تقھ زدم بھ در كھ سرش رو باال كرد و ھاج و واج خشكش زد رفتم
  ند تر سالم گفتمیھ دو میني ساكت بود دیدم جواب نمیده كھ دوباره بل

 
   لبخندي كوتاه زد واینبار

 
 
 
 !سالم سورپرایز مي كني ؟ -
 
 
 !كار بدي كردم ؟ -
 
 
  نھ ابدا -
 
 
 

   كرد كھ بشینم روي كاناپھ روبروي میزشاشاره
 

   پر بود از قاليمغازه
 
 
 

  سر علي آقا ھم یھ تابلو بود دقیق نگاش كردم عكس یھ دخترروي
 
 

برنزه با یھ خال  -  مطمئن بودم عكس دخترشھ یھ دختر با چشاي كامال خاكستريآره
  كوچولو روي گونش كھ بھش میومد

 
  دوست داشتني بود بھ عكس خیره شده بودم كھ علي آقا گفتدختر

 
 
  عكس رعناست -
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 ... مي دونم ولي شبیھ شما نیست البتھ بھ جز -
 
 
 !!بھ جز چي ؟ -
 
 
  چشاش -
 
 
 
 !!!  نگاه مرموز بھم انداخت انگار داشت مي گفت خیلي تیزيیھ
 
 
 شبیھ مامانشھ ؟ -
 
 

   رو از روم برداشت بھ عكس نگاه كردنگاش
 
 
 
 آره بیشتر شبیھ مامانشھ مثھ اون دوست داشتني و ملوس -
 
 
یھ آه كشید و دستاش رو در تو ھم گره زد و رو میز گذاشت حاال بھ وضوح داشت  -

مي كرد طوري كھ نتونستم چش تو چشش بندازم المصب نگاش طوري بھ من نگاه 
 بود كھ انگار فكر آدم رو مي خونھ مرموز و در عین حال با آرامش

 
 
 فرار كھ نكردي ؟ -
 
 
 نھ بابا ھمینطوري محض كنجكاوي اومدم اینجا رو ببینم -
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 مرداي عجب عطري زده بود بابا – تا چایي ریخت و گذاشت روي میز جلوي مبل دو
  خدا ھم اینقدر خوشبو بودن بیخبر بودم

 
 فكر مي كردم خدا دوستا اصال عطر نمي زنن و بھ خودشون نمي رسن اما ھمیشھ

علي آقا ھم بھ خودش مي رسید ھم از سر تا پاش مثبت بودن آویزون بود اینو از 
  نگاش ھم مي شد فھمید

 
یھ قران بزرگ ...  مغازش بوي مسلموني مي داد تابلوھاي ان ایكاد و چھار قل و تمام

و شیك ھم توي یھ كمد گوشھ مغازش گذاشتھ شده بود برق مي زد انگار آب طال داشت 
  روي جلدش

 
 !)  خوب داغ بود(  كھ چاییم رو با ھورت سر مي كشیدم ھمینطور

 
دیدن من خواست برگرده كھ علي آقا پا شد  پیرمرد با ظاھري معمولي وارد شد و با یھ

اشاره كرد بیاد تو بدون ھیچ حرفي یھ پاكت داد بھش و پیرمرده تا كمر خم شد و 
 خواست دست علي آقا رو ببو سھ كھ نذاشت

   صدقش رفت كھ تابلو فھمیدم توي پاكت پولھ واسھ كمك بھ این بنده خداقربون
 

 رو خوردم و از علي آقا خداحافظي كردم كھ بدون اینكھ نگام كنھ از پشت میز پا چاییم
  شد و در مغازه رو بست و راه افتاد

 
 
 
  بریم مي رسونمت -
 
 
 

   حرف بزنم خ منم بدم نیومد با سانتافھ رفتن كجا با تاكسي رفتن كجانذاشت
 
 
 
 ! توي راه دیدم علي آقا ضبط رو روشن كرد عجب -
 
 

  ز یادتم اپر
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  خاطرهپر
  ھر شب از نبودت پرهچشام

  قلب من واست میزنھاگھ
  بي چشات دلم مي شكنھاگھ

  تو با اینكھ ھنوزم میمیرم براتخداحافظ
  تو میسوزوندم آتیش خاطراتخداحافظ
  تو تا قلبم بھ تنھایي عادت كنھخداحافظ

  اشكم بھ چشمام خیانت كنھچو
   نبودقرارمون

  بري توتنھا
   نبود بي تو بمونمقرارمون
  نبود فاصلھ باشھقرارمون
   نبود بي تو بخونمقرارمون

 
... 
 

 دلم گرفت احساس كردم علي آقا یاد زنش افتاده چون ھمینطور كھ رانندگي ناخودگاه
  مي كرد مرتب آه مي كشید

 
 
 

  واسش مي سوخت نتونستم ساكت بمونمدلم
 
 
 ...خانومتون ؟ -

 تو آینھ یھ نگاه مرموز انداخت و دوباره بھ جاده خیره شد لبخند تلخ زد و یھ
 
 
خیلي دوستش داشتم ما با عشق شروع كردیم اغراق نكنم یھ ده باري رفتم  -

 خواستگاري تا باباش بعلھ رو گفت زیباي من زود رفت خیلي زود
 
 

  نمي گرفتم...  اگر من با یھ دندگیم جلوي ازدواج رعنا رو با اون شاید
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 اگر رعنا بھ عشق مي رسید عشق منم كنارم مي موند شاید اگر عشق رعنا ھم شاید

  مثھ من صبور بود و ده بار كھ نھ سھ بار میومد خواستگاریش، نرم مي شدم
 
 
 

ھنوزم دارم زجر  - تو بموني خاطراتشون -  كھ اول عشقت بره و بعدم یادگارشسختھ
  مي كشم از نبودش

 
 
 
شكاي منم جاري شد تو آینھ یھ نگاھي انداخت كھ سرم  بغضي اومد تو گلوش كھ ایھ

 رو بھ سمت پنجره برگردوندم كھ تابلو نشھ
 
 
 ؟...زري خانوم  -
 
 
بھ اصرارھر روز میاد كارامو مي كنھ و  –اون خواھرمھ از شوھرش طالق گرفتھ  -

  چندبار گفتم خدمتكار انجام میده ولي كو گوش شنوا. میره 
 
 
 
  اج نكردید كھ فراموش كنیدچرا تا حاال ازدو -
 
 
 

 رو با سرعتي عجیب زد كنار چنان باسرعت اینكار رو انجام داد كھ ترسید م بر ماشین
 ولي حتي برنگشت نگام كنھ فقط خیلي محكم گفت –گرده بزنھ تو گوشم 

 
 
عشق چیزي نیست كھ چالش كنم تا ابد تو سینمھ احدي نمي تونھ جاي زیباي من رو  -

مین كمكت مي كنم با عشق زندگیت رو شروع كني و بھ اجبار عروست بگیره واسھ ھ
باید تو و امثال تو بھ جاي رعناي من عشق رو تجربھ كني و بشي زیباي یھ  –نكنن 

 يمرد با معرفت دیگھ كھ صد سال كنارش باش
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 ...  افتاد بقیھ راه با سكوت و اون ترانھ طي شدراه
 

 مگھ این عشق چھ اكسیریھ كھ علي آقا بعد از این ھمھ وقت ھنوز نتونستھ زیباش واي
 ... رو فراموش كنھ

 
 

مي خواستم این عشقي كھ میگھ روھر  – روزم شده بود فكر كردن بھ حرفاي استاد ھر
چھ زودتر پیداش كنم و تجربش كنم ولي كجاست اگر ھنوز پیداش نكردم برم توي 

 !؟گلوي اون سوسوال چي 
 

   بعد از ظھر بود كھ صداي در اومد٣ ساعتاي
 
 
 
 آني ببین كیھ -
 
 
 خوب مگھ مھري خانوم نیست ؟ -
 
 
 دستش بنده بجنب دختر -
 
 
 اي بابااااا -
 

 !  مانیتور آینفن رو دید زدم بھھھھھ آقاي دكتر ؟توي
 
  بلھ -
 
 
 
  سالم خانم آریامنش لطف كنید بیایید این غذاي نذري رو بگیرید -
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 چشم االن -
 
 
 آني كي بود ؟ -
 
 
  آقاي دكتر ناصرین غذاي نذري آوردن خودم مي رم -
 
 عجلھ یھ شال الجوردي كھ توش یھ خورده طرح سفید داشت پوشیدم یھ خورده عطر با

  زدم و دویدم دم در
 
 
 

 مگھ دختر ،دكترم یكي مثھ ھمون سوسوال ولي نھ ، این یكي یھ سر و گردن با ھولي
اونا واسم فرق داشت ھر زمانم اسمش میومد یھ چیزي توي دلم قلقلك مي شد انگار بدم 

 ... نمي اومد
 
 

 رو باز كردم دكتر فرشاد ناصري قد بلند نھ بھ بلندي استاد ولي بد نبود ھیكلي در
  ي بود چاق نبود ولي صورتش خوش فرم بودورزیده چھرش استخون

 
 
 

 سبز و بیني قلمي كال از اون تو دل برو ھا بود یھ پیراھن سفید مردونھ و یھ چشاش
 .... شلوار جین مشكي ، عطرشم بد نبود بوي تلخي داشت از اونائي كھ

 
 

  كھ داشتم تمام ھیكلش رو اسكن مي كردم سر بھ زیر با یھ اخم كوچولو گفتھمینطور
 
 
  بفرمائید نذریھ -
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 ھیچ حرفي ظرف یھ بار مصرف رو از توي سیني برداشتم گفتم خداحافظ اونم بدون

 ! بھ سرعت برگشت كھ بره كھ بدم نیومد سربھ سرش بزارم
 
 
  غبغبي انداختم و یھ چاشني شیطنت انداختم تو چشام و متلك گونھ گفتمیھ
 
دفعھ دیگھ كھ از دیوار میاید باال یھ لطفي كنید از گالي یاس بھ عنوان نردبون  -

 ! استفاده نكنید مي شكنھ
 

   رو بالفاصلھ بستمدر
 
 
 

 دیوونھ وار مي زد صداي قدماش نمیومد انگار ھنوز پشت در بود یھ خورده كھ قلبم
  قلبم آروم شد خواستم برم تو كھ صداش اومد

 
قرض میدي؟ چون قول نمیدم تكرار نشھ آخھ خواستگاراي شما كھ نردبونتون رو  -

 !!! تمومي نداره
 

 رو اونقدر با حرص زد كھ در جا میخكوب شدم و صداي قدمھاش رو شنیدم كھ حرفش
  رفت تو در خونشون رو بست

 
صداي قلبم رو مي شنیدم خوشحالیم رو انكار نمي كردم و نیشم !  یعني آقاي دكتر ؟نھ

ش باز شده بود كھ یھو مامانم رو باالي پلكان دیدم كھ دست بھ كمر مرموز تا بنا گو
  نگام مي كرد اون چشم و ابروي مشكیش بد شك كرده بود بھم

 
 نذري رو گرفتید از آقاي دكتررررررررررررررررتون -
 
 
 !دكترممممم؟ -
 
 
 !!داشتید در مورد فواید و مضرات محتویات نذري با ھم صحبت مي كردید ؟ -
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 مامان دیگھ سالم احوالپرسي كردیم خخوو -
 
 
 !سالم احوالپرسي آخھ ربطي بھ گل یاس داره ؟؟؟ -
 
 
 !!یاااااااس؟ -
 
 

 !  كم مونده بود از حدقھ در آد یعني تمام حرفام رو شنید ه بود ؟چشام
 
 
 
  بیا تو بیا تو خدا آخر و عاقبت ما رو با این دل تو بخیر كنھ -
 
 
 
  مامان میشھ بگي دقیقا چي شنیدي -
 
 
 

 ...  جوابم رو نداد و رفت تواما
 
 
 ... آخر شب از من اصرار و از مامان پوزخندتا

قراره آقا از امارات تشریف بیارن من چقد مھم ...  باخبر شدم نفر دوم تو راھھفرداش
 ...بودم بھ بھ

 !!! ده بودثروت و مكنت پدر مھمم كر...  من نبودم كھ مھم بودالبتھ
 
 

  زود راھي باغ رویایي خودم شدیمصبح
 
 

   از آقا باید توي باغ انجام مي شد آخھ ایشون خاص بودنپذیرائي
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 ! نھ نمي شد! دانشگاه و این خونھ ویالئي دنج ؟استاد
 
 

 ماشین مرتب ذھنم رو دكتر فرشاد ناصري پر كرده بود اینكھ واقعا تو دلش چھ توي
 ... خبره خوشم میومد كھ این آقاي قد رو رام كرده بودم اما

 
 

 ! جناب آقاي استاد دانشگاه پیداشون شد این استاد كجا و استاد ما كجا؟عصر
 
 

وي سر محترم و  اسم دھن پر كنش قدي كوتاه و محقر و با كمي مو در رعالرغم
چھره اي مظلوم اما مشخص بود تو سرش مغزي فراتر از این ھیكل كوچولو قرار 

  داشت
 

 ...  نگاھھاش از اونائي بود كھ انگار داره روم سي تي اسكن انجام مي دهچون
 
 

بار اول ، تالشش بھ گل نشست اما این بار ...  نگام مي كرد قبال دیده بودمشفلسفي
 ..ه بودگویا با نقشھ اومد

 
 

 نگات رو بدزد مگھ اومدي شكار كھ زوم كردي روم و متفكرانھ نشونھ گرفتي دھھ
 ؟؟؟؟

  سر ببرم) بھ قول مامانم (  موقر بود كھ منم باید موقرانھ و با پنبھ اونقدر
 

 ...  یھ سوسول بود از نوع خودشاونم
 

پشت حیاط یھ گل خونھ كامل  - بزرگ و مجلل بود پر بود از درختاي مجنونباغمون
قسمت شمالي باغ یھ خونھ ویالئي  –بود گلي نبود كھ من عاشقش باشم و اونجا نباشھ 

مخصوص میھمان بود و قسمت جنوبیش یھ خونھ دنج واسھ خودمون وقتي مھمون 
تخر تقریبا بزرگ ھم پشت یھ اس-  مخصوص داشتیم دیگھ طرف خونھ دنجھ نمي رفتیم

باغبون و سرایدار باغ ( بابا واسھ ظھر یھ شیشلیك حسابي با كمك آقا سعید -حیاط بود 
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آماده كرده بود ولي من زیر نگاھھاي اسكن وار شازده جدید اشتھام رو از دست داده ) 
 ... بودم

مدن  حال خوردن بودیم كھ گوشي مامان صداش دراومد داداش محترمم در حال اودر
 !  بود و مامانم از فرط خوشحالي حدودا جیغ كشید

 
 ... بابا مثھ ھمیشھ چھرش نگران شداما
 
 

   حدودا بیشتر سال رو اونور آب بودداداشیم
 
 
 
 ...  زماني كھ بھ سن تكلیف رسید فرستادنش اونوراز
 
 

س  بابا بھ اصرار مي خواست بھ ھمھ بفھمونھ داره درس مي خونھ اما آریا و درگرچھ
 !؟

 یكي مي دونستم آریا موسیقي دوست داره و اگر بخواد درس بخونھ پزشكي من
مي ره سراغ رشتھ موسیقي اما آقاي دكتر گفتن بابام تمومي .مزشكي رو تعطیلھ 

 . نداشت
 دونم این وسط یھ مسئلھ اي بود كھ من ازش سر در نمي آوردم و با وجود تمام نمي

وال بھ بن بست مي خوردم و اونم نگراني بابا بود كنجكاویام باز ھم در زمینھ این س
 . زمان برگشت آریا

 
 

  جون بابا بود و پدر و پسر عاشق ھم بودنآریا
 
 

 .  نبودش روزي نبود كھ با ھم نچتنزمان
 
 

 ھم مي اومد بابا از آریا جدا نمي شد بیشتر ثروت بابا از ھمین االن بھ نام اریا وقتي
 میل روشن بود كھ بابا آریا رو بیشتر از آنیتسا دوست دارهبھ وضوح واسھ تمام فا-بود 

 !!!! 



 37 

 ھمیشھ وقتي بھ این واقعیت فكر مي كردم افسرده مي شدم و توي تنھایي گریھ مي كھ
 ...كردم
 مرتب در رفت و آمد بود و ھر بار نگراني رو زمان برگشتش بھ ایران تو چھره آریا

  زم مي ھنگید مي گفتمبابا مي دیدم وقتي در جواب این سوال مغ
 

 !...  خیال آني بھ مغزت فشار نیار فسفرنداشتش مي سوزهبي
   شب با شازده جدید كلي بحث فلسفي كردیم كھاون

 
 ... آزاد است و آزاد میمیرد وانسان

 !  نفھمیدم چي شد و چي مي خواست بگھآخرش
  خودش اینو مي گفت. گویا مي خواست از جھان بیني من سر در بیاره اما
 
 
 

  این جھان بیني چي ھست ؟ خوردنیھ ؟حاال
 
 

 اونطوري كھ من زمین و زمان رو تو ھم پیچوندم بنده خدا گمان كنم بھ جواب ولي
 ... ! سوالش نرسید

 
الصھ شده  اصوال زیاد حرف نمي زد ولي گاھي حرفاش رو تو یھ جملھ خمامانم

در طول این بحث ھم مثھ ھمیشھ فقط شنونده بود بحث كھ ...تحویل مخاطب مي داد 
  تقریبا تموم شد قیافھ گیج و ویج من رو كھ دید بلند گفت

 
اما اگر ظرفیت این آزادي رو نداشتھ باشھ این دنیا ! آره انسان آزاده و آزادم میمیره  -

...  مي آرن تا بفھمھ ھرچیزي جنبھ مي خوادنشد اون دنیا حتما دمار از روزگارش در 
!!! 

 
 جملھ مامانم حسن ختام مجلس و بحث فلسفي ما شد و تا آخر مھموني كالمي از این

 شازده خارج نشد كھ ھیچ ،چپ چپ ھم نگاه مي كرد گویا بھش برخورده بود
 ...  خورده خوبھ آدم انتقاد پذیر باشھیھ
 

ا بابام پچ پچ مي كردن و منم از فضولي مي  رفتن شازده كھ شد نیم ساعتي بزمان
  مردم و زنده مي شدم اما كاري جز حرص خوردن نمي تونستم انجام بدم
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 اینكھ سر خودم رو گرم كنم رفتم سراغ لپ تاپم كھ دیدم داداشیم آنالینھ حاال واسھ
 ... داشت با كي مي چتید و چھ مي كرد خدا مي دونھ

 
 لل لللللللللللللللالاااااام پفكسلللللللللللللللللللللل -
 
 
  سالم دخمل خوب -
 
 
 
 چطولیییییییییییي -
 
 
 بدم ببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببب ببببد -
 
 
 چال ؟ -
 
 
 شما رو نمي بینم تنام -
 
 
  اللللللللللللللللللللھي فدام شي -
 
 
 
 روتو برم ھي -
 
 
 كي مي آي داداشي -
 
 
  ایشاال فردا پرواز دارم -
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 چي شده یاد اینجا افتادي خوش گذرونیاتون تموم شد؟ -
 
 
  آره االن وقت یھ خورده دارم واست البتھ پر بود خالیش كردم -
 
 
 
مي خوري مي خوابي خرج مي كني من باید ببینم ... ھھ بگو خالي بود پر كردم  -

 وقت دارم با توي بیكار بگذرونم فعال كھ من سرم شلوغھ
 
 
 نھ بابا چھ خبره مگھ اونجا ؟ -
 
 
دستور اكیده كھ سریھ منتھا چون داري میاي گفتم سور پرایز نشي نھ اینكھ خداي  -

 ... غیرتي ترسیدم بیاي اینجا
 
 
 گفتم چھ خبره آني ؟ -
 
 
 بابا ھیچي الزم باشھ مامي بھت میگھ -
 
 
  بھت گفتم بگو -
 
 
 
  اوووووووووه تو خماریش بمون -
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 شوخي ندارم باھات االن ، د بگو یاال -
 
چت شد یھو خخ؟ من اجازه ندارم تا ھمین جاشم بابا بفھمھ مو بھ سرم نمي زاره غلط  -

  كردم باي
 
 
 
  جان آریا بگو چي شده امشب خوابم نمي بره. آني نمي گم بھشون  -
 
 
 
  آریا كوتاه بیا غلطیدم -
 
 
 
  جان آریاااااااا -
 
 
 

 ... واسھ التماساش سوخت خوب خودمم بدم نمیومددلم
  تو دھنم باشھ و سري بمونھ؟ از محاالتھاخبار

 
  خواستگال میاد طبق طبق -
 
 
 
 !كیا؟ -
 
 
 ...ھمون قبلیا البتھ -
 
 
 البتھ چي ؟ -
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یكي دیگھ ھم اضافھ شد كھ نمي دونم كیھ ؟؟؟ داداشي جون من از دھنت نپره حوصلھ  -
 ندارم تازه یھ چیز دیگھ ھم ھست كھ ھنو نگفتم

 
 
 دیگھ دیگھ ؟چھ خبره اونجا ؟ دو روز دیر تر بیام كاراي سریتون زیاد میشھ ؟؟؟؟؟؟؟ -
 
 
 گھ نمي گم خماااااااااااااار بموناین یكي رو دی -
 
 
  بدجنس اذیت نكن بگو -
 
 
 
 باي بووووووووووووووس -
 بوووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووو ووس -
 
 
  خوب بخوابي نفسي -

   نت اومدم بیرون ولي تو دلم سیر و سركھ مي جوشوندناز
 
 
 

   ترسیدم آریا فردا دھن لقي كنھمي
 

دھنت رو مي بستي خخخخخخ اصال این وقت . نمي تونم بگیرم ...  جلوي این دھن منم
 شب تو نت رفتنت چي بود؟؟؟؟

 
 
   ساعت نتونستم بخوابم٤ صبح بھ خودم غر زدم كھ فكر كنم بیشتر از تا
 
 
 
 
 آني پاشو االن آریات میاد خوابي ھنوز -
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  مامان بزار بخوابم دیشب اصال خوابم نمي برد -

مامان  – رو كشیدم روي سرم خیلي خوابم میومد ھیچي االن مھم نبود جز خواب پتو
  چند بار پتوم رو از رو سرم كشید دید فایده نداره رفت بیرون و در رو بست

 
 
 

 بیدار شدم صداي قھقھ آقا از توي حیاط باغ میومد سرم یھ خورده درد مي كرد پا وقتي
  ي آینھشدم یھ آبي بھ صورتم زدم و نشستم جلو

 
 
 

پیش اون .  چھ قیافھ دھشتناكي االن میري پیش آریا اونم كھ ازپیش عربا برگشتھ واي
 ...!ھمھ حوري كامال برنزه

 ...  رو كھ ببینھ پا برھنھ فرار مي كنھتو
 
 
 

 دلش بخواد كجا موھاي فر و خوشمل من رو پیدا مي كنھ با این پوست برنزه و خیلیم
 ... باحال ، چش و ابروي مشكي

 
 

" اگر باربي رو نساختھ بودن مي گفتم از رو دخملم كپي بگیرن"  ھمیشھ میگفتمامانم
 ...خوب راستم مي گفت ھم صورتم باربي بود ھم ھیكل خوشملم

 
 

 ...  خودش بودم باید میومد از من امضا میگرفت باربي رو میگمخود
 
 

 !   كنم بھترین جملھ مامانم تمام عمرش ھمین یھ جملھ بودگمان
 
 
 
 .  خورده پنكك زدم و یھ ریمل و یھ رژ خوش رنگ پوست پیازي و خوشمل تر شدمیھ
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 ... سفارشي آریا رو ھم زدم و زدم بیرونعطر
 
 
 ...ھمھ حیاط ساكت شد. در خونھ كھ پامو گذاشتم بیرون از
 
 

 ... محو من شدنھمھ
 
 

 ... میخكوب شدم آخھمنم
 
 

 آریا و آقاي دكتر فرشاد ناصري ھر دو زوم من شده بودن و مامانمم دھنش باز داداش
 ...مونده بود

 این لندھور اینجا چي كار مي كرد مامانم پوست ازكلم مي كنھ با این ریخت اومدم آخھ
 ...بیرون

 ......   تاپ شلوارك یھ دست سفید جذب با اون موھاي پریشونیھ
 
 
 

 ... تو گلوت گیر كنھ دكترررررررررررررررھي
 كس از جاش تكون نمیخورد كھ مامانم دستم كھ حاال عینھو عروسك باربي بي ھیچ

 ...حركت مونده بودم رو كشید تو خونھ
  فھمیدم چھ گلي بھ سرم شده خدایااااااااااااااااااااا ااااااااتازه

 
 

  رو ببینھ واااااااااااااااااااااااا اااااااااايھمھ ھیكلم........  مونده بود كھ این ھمین
 
 

   بماند كھ مامانم چقدر رو سرم غر زد اگر بابا مي بود با كمال خونسردي مي گفتاین
 !!! نشده خانوم این افكار قرن بوغي رو بھ بچھ نخورونچیزي
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   بابائي در كار نبود و مامانم مرتب حرص مي خورداما
 
 
 

 ... بیشتر تو ذھن من جا گرفتھ بود زیادیش بود منو اونطوري ببینھ افكار مامانمالبتھ
 
 

 توي دلم قند مي سابیدم بدم نیومده بود شاید اگر یكي از اون سوسوال مي دیدن ولي
 ...دوباره فرار مي كردم پیش جیغ توجنگل

 
 
 

 ... دكتررررررررررولي
 
 

   داشتم بھ خودم شك مي كردم كھ سرم رو محكم تكون دادمدیگھ
 
 
 

 !! متزلزل بھ ھمین زودي خودت رو باختي؟؟دختره
 
 

   توي اتاق و واسھ عوض كردن تفكرات شیطانیم ، اسام رو چك كردمرفتم
 
 
 

   استاد جواب اساي دیشبم رو داده آخھ دیشب كھ كالفھ بودم بھ استاد اس دادمدیدم
 
 
 
 غ رو میدي ؟آدرس با -
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 ؟... نكنھ میخواد بیاد وا
 
 

 واسھ اینكھ كم نیارم آدرس رو فرستادم اون كھ نمي اومد شاید مي خواد مطمئن منم
  بشھ جاي بدي نیستم

 
 
 

   تعارف كردم تشریف بیارید اونم كم نیاوردبعدم
 
 
 
 شاید اومدم -
 
 

   از پشت در داد زدمامانم
 
 
 
  آني بیا نھار حاضره -
 
 
 
 ... نمیشھ توي اتاقم -
 
 
 نھ -
 
 

 ...  من چطوري دوباره بیرونواي
 
 

 بلند مشكي و یھ شال مشكي كھ توي حاشیش حریر كار شده بود پوشیدم یھ قیافھ پیراھن
 ... حق بھ جانب گرفتم و آروم رفتم توي حیاط
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ود و  آریا اخماش بد گره خورده بود تو ھم و آقاي دكتر ھم روي صندلي نشستھ بداداش

 ...دستھاش رو جلوي دھنش گرفتھ بود و مستقیم بھ سمت در كھ من باشم زل زده بود
 

 ...  كھ نيرو
 
 
 سالم -
 
 

 سرش رو باال آورد و دوباره بھ منقل كھ جوجھ ھا روش مي چرخید نگاه داداشیم
 انداخت و گفت علیك سالم

 
  نمي دونستم این لندھورم اینجاست بد اخالقخخو

 
 

 دكتر ھم كھ ماشاءهللا ھنوز توي فكر بود چشاش قفل شده بود روي من كھ آریا آقاي
  گفت

 
 
 
  فرشاد جان خوبي -
 
 
 
  من ؟آره بھ لطف شما -
 

   فھمیده بود كھ توي ھپلوت بوده از جاش پا شد و سالم كرد و دوباره نشستتازه
 
 
 

م حركاتش رو زیر  بھ سرخي گراییده بود و پاش رو بھ شدت تكون مي داد تماپوستش
 نظر گرفتھ بودم

 و آریا از بچگي با ھم بزرگ شده بودن خیلي با ھم صمیمي بودن اما ھمیشھ فرشاد
 ... فرشاد تحت تسلط آریا بود
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  حقشھ:  دلم واسش مي سوخت ولي وقتي یاد قد بازیاش مي افتادم مي گفتم گاھي
 
 
 

یكیش این بود كھ دوستاش رو بھ خونھ نمي آورد من ...  قانوناي خودش رو داشتآریا
  فقط فرشاد رو گاھي اونم دم درشون مي دیدم وقتي اتفاقي با ھم برخورد مي كردیم

 
 
 

 گمان مي كردم بھ من ھیچ حسي نداره تا اون روز و گالي یاس كھ ھنوزم گیج ھمیشھ
 !  افتادھمون اتفاق بودم كھ یكي دیگھ اتفاق

 
 

   بحث رو عوض كنمخواستم
 
  داداشي كي رسیدي -
 
 
 
  دو ساعتي میشھ -
 
 
 

 سرش رو باال نكرد انگار نھ انگار كھ یھ ماه بود خواھرش رو ندیده اونم بھ اصال
 ... خاطر این

 
 
   نیم ساعتي آریا پكر بود و رفتھ بود تو فاز غیرتیھ
 
 
 

   بشقاب بود و از خوردن لذت میبردم رو خوردیم و من تمام مدت سرم توينھار
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 اگر اخماي آریا و نگاھھاي زیر چشمي فرشاد مي ذاشت لذت بیشتري عاید معده البتھ
 ... پر اشتھام مي شد

 
 

 كھ لقمھ ھا رو با ولع مي خوردم آریا خندش گرفت و دیگھ نتونست جلوي ھمینطوري
 خندش رو بگیره

 
من موندم تو این ھمھ غذا رو بھ چي تبدیل مي كني گوشتي كھ نمي بینم ھمش میشھ  -

 انرژي مكانیكي ؟
 
 
  آریا -
 
 چش غره اي بھش رفتم و با ایما و اشاره بھش فھموندم جلوي دكترر ازاین شوخیا یھ

 ...نكنھ كھ بعد تالفیش روسرش در نیارم
 

  تكھ اي بند آورد ساكت شد و یھ تك سرفھ اي كرد و خندش رو كھ
 
 
 

 غذا ؛ آقا سعید پیشنھاد كرد یھ سري بھ گلخونم بزنم آخھ بنده خدا اینقدر سفارشات بعد
من رو مو بھ مو انجام مي داد و حساسیت من رو نسبت بھ گلھا شنیده بود كھ ھر 

 بارمي رفتم ،باید تشویق رو از زبون خودم میشنید ،بابت رسیدگیش بھ گلھا
 
 

 بون الیقي بود ھم باغانصافا
  شدم برم كھ جناب دكتر و آریا ھم بھ پیشنھاد مامان اومدن گلخونھ من رو ببیننپا
 
 

 بار اولي بود كھ فرشاد در جمع خونوادگي ما شركت مي كرد اینم یھ مسئلھ عجیبي این
 ...بود كھ گذاشتم كنار پازل یاس اونشب

 
 

  نھ چھارتائي بھ طرف گلخونھ راه افتادیم) من و مامان و آریا و فرشاد (  تا ئي سھ
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   و آریا جلو قدم مي زدیم و فرشاد و مامان ھم پشت سرمون با فاصلھ مي اومدنمن
 
 
 

  راه آریا مرتب اصرار مي كرد موضوع سري دومتوي
 .   واسش فاش كنمرو
 
 
 
 ... اون اصرار و از من نچ نچاز
 
 

  داخل گلخونھرفتیم
 تائي ٥ راست و چپ گلخونھ پر بود از انواع و اقسام گل كھ بھ ردیف ھاي سمت

كاشتھ شده بود بھ سفارش من سعید آقا روزي نیم ساعت موسیقي داخل گلخونھ پخش 
 ... مي كرد و فقط از موسیقي ھاي بي كالم كالسیك استفاده مي شد

 
 آھنگاي موزارت در حال پخش شدن بود بھ سفارش خودم امروز ھم یكي از بازم

 
 

 از چند گاھي كھ بھ بھونھ دیدن گلھا سرم رو برمي گردوندم چشاي خیره فرشاد رو ھر
مي دیدم كھ بھ جاي دیدن گلھا زل زده بود بھ من كھ بھ محض اینكھ متوجھ دید زدن 

 ...من مي شد نگاش رو مي گردوند بھ سمت گلھا
 

 ید از كار سعید آقا شروع كردم بھ تعریف و تمجمن
 
 
 

 كھ از گلھا خوشش میومد ھمیشھ در مورد خصوصیات گلھاي جدید كاشتھ شده آریا
ازم سوال مي پرسید منم عینھو یھ متخصص گیاه شناس شروع مي كردم بھ طور 

 ... تخصصي سمینار گلشناسي بر پا كردن
س مي كردم  ھم سمینارم داغ شده بود و نیش لبخند فرشاد رو روي خودم حاونروز

  زماني كھ مثھ استاد دانشگاھھا رفتھ بودم رو منبر و حض مي كردم از حرف زدنم
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   سخنراني من موبایل آریا زنگیدوسط
 
 
 

   بھ مامان یھ نگاھي انداخت كھ معنیش واضح بودآریا
   یھ سري بھ نشونھ اطمینان تكون داد و آریا از گلخونھ خارج شدمامان

 
 
 

 كھ یھ خورده جلو تر از من بود بھ محض خروج آریا بھ بھونھ آوردن قھوه رفت مامان
 بیرون

 
 

 ... موند و حوضشعلي
 
 

 ساكت بود من بھ گلھا نكاه مي كردم فرشاد بھ من ، حس كردم نگاش روم گلخونھ
 ...سنگیني مي كنھ دیگھ قلبم نرمال نمي زد

 
 
 

 ... شده آخھ تابلو نباش اینقدرچت
 
 

  م نبود و مرتب دعا مي كردم آریا برگرده تو دلدل
 

 دیدم خبري نیست و آقاي دكتر قصد نداره نگاش رو برداره زل زدم بھش كھ شاید اما
 ... خجالت بكشھ دیدم پوزخند زد و حتي بھ اندازه یھ پلك زدن نگاش رو برنداشت

وم پشت  آب مي شدم ترجیح دادم بھ روم نیارم شروع كردم بھ قدم زدن اونم آرداشتم
  سرم مي اومد
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 بابا كجا رفتن؟؟؟ این آریا ھم فقط بلده اخماش رو واسھ من بكشھ تو ھم ، كجاست اي

 ... ببینھ خواھرش زیر نگاھھاي فرشادش
  دقیقھ با سكوت ، قدم مي زدیم كھ باالخره آقا لب از لب گشودنددو
 
 
 تموم این گلھا رو خودت كاشتي -
 
 
 آره با دستاي خودم بذرشون رو پاشیدم ولي بیشتر مراقبتش گردن آقا سعید بود -
 
 
  این اسمش چیھ -
 
 
 
 استاپلیا -
 
 
 
 
  گل قشنگیھ ، دوسش داري -
 
 
 
 عاشق گالم...آره ھمشونو  -

   مكث كردكمي
 
 
 
 منو چي ؟ -
 
 

   آن بھ گوشام شك كردم اگر ھم درست شنیده بودم ترجیح دادم بھ روم نیارمیك
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 چیزي گفتي ؟ -
 
 

 كھ دستھاش رو پشت كمرش قفل كرده بود و مثھ آقا معلما قدم مي زد یھ آه ھمینطوري
  كوچولو كشید

 
 
 
  ھیچي... نھ -
 
 
 
 
 

  چشھ ؟این
 ت چي رو بفھمونھ؟ اون چشاي یشمیش كھ خیره مي شد تو چشام مي خواسبا
 

 ...  ساكت شدیم و ھر دو آروم قدم میزدیمدیگھ
 
 

 ...  نفساش رو مي شنیدم كھ نا منظم شده بودصداي
 

 ... ثانیھ استرسم بیشتر مي شد و اونم با ھر قدم نزدیكتر مي شدھر
 

 ... طرفش كھ بگم كافیھ بریم بیرونبرگشتم
 

 ... دیدم كمتر از یھ قدم باھام فاصلھ دارهكھ
 

  جلوتراومد
 ...  كردم حس كردم خوني تو دستام نیستیخ
 

 ... عقب كھ پام برخورد بھ گلدون بزرگ تھ گلخونھرفتم
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 ... یھو برقاي گلخونھ خاموش شدكھ
 

 ...  این چھ وقت برق رفتن بودواي
 
 

 ...  باال نمي اومدنفسم
 

 ..  خواستم بفھمھ اكسیژن كم آوردمنمي
 ...  تونستم تابلو باشمنمي
 ...  قلبم داشت از جا كنده مي شدولي

 
 ...  نگاھي بھ اطراف انداخت انگار بدش نیومده بود از رفتن برق و توفیق اجباريیھ
 

 ...  رو كم و كمتر كرد و بعد ایستاد عین یھ مجسمھفاصلش
 

 ...  داغش رو حس مي كردمنفساي
 ...  چنین تجربھ اي نداشتمتاحاال

 
 ...  انگاز دور از جون فلج شدم و راست راست نگاش مي كردممنم
 ...  دونم چند دقیقھ اینطوري سپري شدنمي

 
 ...   خودم اومدم و عالرغم قلبم كھ انگار بدش نیومد بود با دست ھلش دادم عقببھ
 

 مامانم و آریا رو از بیرون گلخونھ مي شنیدم كھ دنبال فازمتر بودن حاال چي صداي
 ... بود بماند

 
 ... كسي دنبال كار خودش بود و من اینجاھر
 
 

 نمي دیدمش فقط با نور مھتابي كھ از شیشھ ھاي گلخونھ افتاده بود تو سایش قابل تقریبا
 ... تشخیص بود

 
 ...  میدم دوباره داره آروم نزدیك میشھ صداي نفسھاش و بوي عطرش مي فھبا
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 مثھ شیري كھ داره بھ شكار نزدیك میشھ طوري آروم میومد كھ نترسم و فرار درست
 ... نكنم

 
 

 ... فاصلھ اي بینمون نبود و قفسھ سینھ من بھ وضوح باال و پایین مي رفتتقریبا
 
 

 ...   كدوممون نمي تونستیم كتمان كنیم االن تو دلمون چھ خبرهھیچ
 
 
 

 ... بھم نزد فقط گوشش رو آورد زیر گوشمدست
 
 

 ... آرومخیلي
 
 

   كھ خودمم بھ زور شنیدم زمزمھ كردطوري
 
 
 
 ... دوست دارم -
 
 

 رو بستھ بودم و تند تند نفس مي كشیدم دیدم دیگھ صدائي نیومد چشام رو آروم چشام
 ...باز كردم دیدم نیست

 
 

خوو تو ھم یھ كالم حرف .. مگھ ؟ یھو غیبش زد پسره دیوونھ داشت سكتم مي دادجنھ
 ...چطور جرات كرد... دادي ھواري ... مي زدي 

 
 
 
   نفس راحت كشیدم تكیھ دادم بھ دیواریھ
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 ...  ذوق كرده بودم و یھ لبخند خیلي واضح نشستھ بود رو لبامناخواستھ
 
 
 
 ... تر از پیش احساس مي كردم یھ نگاھي انداختم گالیي كھ حاال بوشون رو بیشبھ
 
 
 

 ... قشنگتر شده بودن چھ بوي مدھوش كننده اي داشتنواي
 
 

 ...  برم خدا كھ اینقدر اینا رو قشنگ آفریديقربونت
 
 
 
 
انگار تاحاال اینجوري ندیده بودمشون و مرتب ... لذت بھ دور و ورم نگاه مي كردم با

 ...جملھ فرشاد توي گوشم تكرار مي شد
 
 

 ...  دارمدوست
 
 

 ... دارمدوست
 
 

 ...  دارمدوست
 
 

 ...  دارمدوست
   بھ اصرار آریا برگشتیم خونھفرداش
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  زنیم ماشینش رو برداشت و با ھم رفتیم یھ دوري بآریا

 
 
 

 ... از اونطرف تعریف مي كرد و اینكھ چقدر اونجا تنھاستآریا
 
 

 ... ماشین رو زیاد كردم داد زدمضبط
 
 داداشي عاشق شو از تنھائي در میاي -
 
  نگاه چپ چپ بھم انداخت و یھ خنده تلخ تحویلم داد كھ غم تو چشاش ترسوندتمیھ
 
  شدم -
 
 چي؟ عاشق؟ -
-  
  آره منم عاشق شدم -
-  

   نگاه كردم و خندیدم اونم خندید بھ جاده خیره شدبھش
 
  كیھ این دختر بدبخت كھ قراره زن داداش من شھ -
 
 مي شناسیش بعدا بھت مي گم -
 
  آریا بدجنس نشو من تا اون موقع میمیرم از فضولي جون من بگو كیھ -
 
 آني االن نمي گم نھ خودت رو اذیت كن نھ من رو فقط كمكم كن -
 
ولي نمیشھ بگي كیھ منم عین خودتم خوابم نمي بره ...كمك ؟ چشم قربان در خدمتم  -

 !امشب تا این معما حل نشھ خواب و خوراك رو ازم مي گیره خوب چي میشھ بگي؟
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یھ دختر خوشكل عین خودت مھربون با مزه شاید ھم ھیچ وقت نتونم بگم مي  -
  خوامش

 
  وااااا چرا ؟ -
 
 
 .... چون -
 
 
 
 
 
   آه عمیق كشید سعي كرد خودش رو جمع و جور كنھیھ
 
  دھھ دختره فضول آبجي اینقدر فضول نوبره واال -
 
  لب آویزون بیرون رو نگاه كردم و خیلي لوس گفتمبا
 
 خیلي ھم دلت بخواااااااااد -
 

 رو مناسب دیدم و تمام قضیھ قھرم رو واسھ داداشي تعریف كردم و اون با اخم اوضاع
 ... حرفام گوش كردبھ ھمھ 

 
 
 ...  استاد گفتم كھ چطور نجاتم داد و اینكھ كجا كار مي كنھ و كل قضایاي بعدشاز
 
 

 ... قبلش ازش قول گرفتم دعوا و داد و بیداد ممنوع باشھ اونم قول مردونھ داده بودالبتھ
 

 ... كرد بریم بھ استاد سر بزنیم منم گفتم اي بھ چشماصرار
 
 

 قالیشوئي بھ در پاساژ كھ رسیدیم ازمن خواست تو ماشین  رو كج كرد طرفراش
 ...بشینم آدرس مغازه رو گرفت و رفت
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 ...  مي خواست بگھ كھ من نباید مي بودم؟ آریا ھمیشھ مرموزهچي
 
 

 ھمیشھ باید تو خماري كاراش باید بمونم یھ یھ ساعتي توي ماشین بودم دیگھ داشت منم
بھ مرحلھ چرت زدن مي رسید كھ آریا پیداش شد و با ھمون اخماي گره كرده نشست 

 ...تو ماشین
 
 دیگھ نبینم بھ این بھ اصطالح استادت نزدیك شي -
 
  بھ من قول داديچرا ؟ چي بھش گفتي ؟ آریا آبروریزي نكرده باشي تو -
 
نگران نباش چیزي نگفتم مرد خیلي خوبیھ ولي من خوش ندارم آبجي گلم بھش  -

 نزدیك شھ روشنھ؟
 
اصال سر در نمي آرم چتھ ھمیشھ ھمینطوري بودي ھمیشھ دوست داشتم سنگ  -

صبورم باشي كھ بھ جاي غیرت محبت تحویلم بدي اما ھمیشھ چاشني غیرتت بیشتر از 
 مي كنھ آریا چي گفتي بھش؟فاز محبتت كار 

 
 
  رو حرفم حرف نیار گفتم بھش چیزي نگفتم ازش تشكر كردم ھمین -
 
  امیدوارم -
 
 
  متوجھ حرفم كھ شدي آني دوباره تكرار نكنم -
 

 ... رو ندادم اصال مھم نبود این كھ اصال ایران نیست جاي نگراني نداشتجوابش
 
 

آریا شنیده باشھ رسیدیم خونھ ریموت رو زد  استاد بودم كھ چي ممكنھ از زبون نگران
در باز شد تا مي خواست ماشین رو ببره تو از ماشین پیاده شدم و در ماشین رو محكم 

 زدم بھ ھم و تموم عصبانیتم رو حوالش كردم
 

 !  كردمخوووووووووب
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 ...  تو اتاق در رو از داخل قفل كردم شالم روپرت كردم رو تختدویدم
 
 

  رو از تو كیف كمریم كشیدم بیرون و نشستم روتخت اس دادم بھ استادموبایل
 
  سالم -
 
 خوبي ؟ - سالم دختر خوب -
 
 داداشم بھتون چي گفت ؟ –مرسي  -
 
با ھم از تو خونواده و مشكالتت حرف زدیم و مرتب بابت كمكي كھ  –مگھ چي شده  -

 نكردم تشكر مي كرد مگھ بھش چي گفتي ناقال
 
 
این داداش من غیرتیھ اگر حرفي زده بھ  –مطمئنید حرف دیگھ اي نزده علي آقا  -

 بزرگي خودتون ببخشید
 
 نگران نباش –گفتم كھ تشكر كرد  –نھ ابدا ھیچ حرفي نزد كھ ناراحت كننده باشھ  -
 
 

 مطمئن نبود استاد موقر تر از این حرفھا بود كھ چغلي آریا رو بكنھ ،اگر ھم ھنوز
 ... كتمان مي كردحرفي زده بود استاد

 
 

 ...  سرم رو باز كردم محكم تو موھام چنگ زدم و موھام رو بھ ھم ریختمكلیپس
 
 

رفتم  –دیدم نمي تونم آروم بگیرم .  بودم موبایلم رو با شدت پرت كردم بھ بالشت كالفھ
 تو آشپزخونھ یھ قھوه خوردم شاید یھ خورده آروم شم

 
 

 داشت سعي داشتم خودم رو آروم كنم فكر و خیال دست از سرم بر نمي ولي
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ولي خوب حق استاد این نیست كھ  – ھر چي ،گفتھ كھ گفتھ حرص خوردن نداره حاال
  جواب خوبیش رو با اراجیف بده

 
 
 

  كھ گفت ھیچي نگفتھ تازه بدبخت تشكر كردهاستاد
 
 

   اون اخما معنیش چي بود ؟پس
 
 
 

 رفتھ با اخم گفتھ علي آقا ممنونم لطف كردید بي نھایت تشكر ولي دیگھ طرف نكنھ
 !!!خواھر من پیدات نشھ

 
 ... فكرا و اراجیف رو كھ از سرم مي گذروندم دیگھ طاقت نیاوردماین

 
 

 توي اتاق ، كمد را باز كردم شال و مانتوي فیروزه ایم رو برداشتم یھ خورده رفتم
مامانم كھ روي كاناپھ كنار پنجره  – كردم و زدم بیرون جلوي آینھ خودم رو مرتب

نشستھ بود و داشت واسھ پسر دستھ گلش شال گردن میبافت یھ نگاه بھ نشونھ اینكھ كجا 
  میري انداخت بھم

 
  چند وقتھ ازبیتا بي خبرم موبایلش خاموشھ -
 
 اونروز مگھ نرفتي خونشون -
 
   من من افتادم خودم رو جمع و جور كردمبھ
 
 كسي خونشون نبود آنالینم نمیشھ بد نگرانم -
 
خدا شانس بده باید قدرت رو بدونھ تو این دوره زمونھ دوست بھ این با محبتي كم پیدا  -

 !!!میشھ
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 نگاه كج كھ تابلو مي زد حرفم رو باور نكرده انداخت و دوباره شروع كرد بھ بھ

 ...بافتن
 

 ...  سالھ رو بخوره١٤ داشت مامان تیز من گول من حقم
 
 

  بیتا اصال كجا بود این دختر؟بدبخت
 
 
  دو ھفتھ است خبري ازش نیست...  چي شانس اوردم كھ از دوست بیارم از
 
 
 

  خیال رفتم بیرون كھ آریا داد زد برسونمت كجا میري؟؟بي
 
 

   كردم طرفشاخم
 
  اخودم میرم مي خوام برم خونھ بیت -
 

   سریع رفت تو و سوییج رو برداشت و تو ماشینش نشست كھ سوار شودیدم
در حال رفتن  – رو انداختم پایین و رفتم بیرون ھي خدا خدا مي كردم كھ گیر نده سرم

 بھ سمت خیابون بودم كھ داد زد
 
 بد اخالااااااااااق ھنوز ناراحتي ؟ –بھ جون آني چیزي بھش نگفتم  -
 
 

 مشكي جلوم ٢٠٦ توي خودم بودم منتظر تاكسي بودم كھ یھو یھ  رو ندادمجوابش
 ... ترمز زد سرم رو آوردم پایین ببینم كیھ كھ

 
 
  سالم نمیاي بشیني میرسونمت -
 

   دكتر بودآقاي
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 باز عین جن پیداش شد. جنھ كسي باورش نمیشھ میگم

 
 !!!  داشتم سوار شم یا نھ كھ قلبم ھلم داد تو ماشینشك
 ... جلو رو باز كرده بوددر
 
 

 خودم رو كھ بھ شدت توسط قلبم ھل داده مي شدم بھ سمت جلو مجبور كردم رو ولي
 ... صندلي عقب بشینھ

 
 
 

 ...!  تا چند روز بابت این كارم خودم رو سرزنش مي كردمكھ
 

 ... ضبطش كھ نگو ماشاءالصداي
 
  تموم دار دنیا عاشقانھ مثلھ رویااز
 
 ومي مونم تا خدا توھستم با تبا
 
  تو تا من ساده مي شماز
 

   عشق آماده میشمواسھ
 

  تو رگھام بغض عشق آلود صدامخون
 

  و شرم با تو بودنشور
 
   تو و عشق تو خوندناز
... 
 

 باز شد و شالم با باد اینطرف و اونطرف مي رفت و موھاي فرم جلوي پیشونیم پنجره
 ... مي رقصیدن

 ...  فرشاد اگر دو ثانیھ بھ جاده بود سھ ثانیھ بھ من بودنگاه
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 بود و نگاھھاي فرشاد كھ ھر از گاھي كھ ترانھ مسخم مي كرد ناخوداگاه این سكوت
 ... چش غیر قابل كنترلم بر مي گشت سمت آینھ

 
ھمون ...  بلوز آستین كوتاه سفید پوشیده بود و موھاش رو بھ سمت باال زده بودیھ

ي رو ھم زده بود كھ بھ خاطر وجود باد ھر چند ثانیھ بھ مشامم مي خورد عطر ھمیشگ
 ... و

 ... حس من رو تكمیل مي كرد... از موسیقي و بوي عطر فرشاد تلفیقي
اگر این حس ھمون حسیھ كھ استاد بھ زیباش داشت ..  این ھمونھ كھ استاد میگھاگر

 ...حس قشنگیھ
 ... قشنگھخیلي

 
  ي كھ ھمیشھ لحظات قشنگي رو واسم آفریده بودم و صداي رضا صادقسكوت

. 

. 

. 
  من مثلھ نفس مي موني گلمواسھ

 
   و شرم با تو بودنشور

 
   تو و عشق تو خوندناز
 

 ...  ھات تسكین زخم آلود دلمخنده
 

   نویسم لحظھ لحظھمي
 
 ... تو بدنامي میرزهبا
 

   حتي مرگ رو حس كرد و خنده زدمیشھ
 

   خوبھ نازنینمحس
 
 ...  تو من عاشقترینماز
 

  با دستات پلي بھ آینده زدمیشھ
 



 64 

   تند لحظھ لحظھ ھامریتم
 

 ...  تو معنا داره خنده ھامدر
... 
 

 دونم چند دقیقھ توي خیابونھا با ھمین حس دور زدیم و ھیچ كدوممون اعتراض نمي
 ... نكرد

 
نمي دونم ولي ... كش میومد ...  نگاھي بھ ساعتم انداختم كاش زمان متوقف مي شد یھ

 ... من توي ھمین ماشین مي موندم
  خدا –زمان  –فرشاد  – من
 

  فرشاد
 

   ھر از گاھي بھ چشام مي رسیدنگاھش
 

 ...  اي كاش ھمون لحظھ یھ ریموت داشتم متوقف مي كردم اون ثانیھ روكھ
 

حاضري زندگیت رو با من سپري ...  مي خوامت آنیتسا آریا منش فرشاد ناصريمن
 ... كني

 
 ؟... شجاعت پیدا مي كنم این جملھ رو بگمكي

 
 ... كي باید زجر نداشتنش رو بكشمتا
 

 گلخونھ و خاطره قشنگش رو فراموش نكردم كھ این چشاي مشكي و درشت با ھنوز
اون بیني قلمي و سر باال و اون لباي غنچھ یھ تصویر خاطره انگیز دیگھ رو واسم رقم 

 ... مي زنھ
 

 ...  بار كھ با متانت ، نگاش رو ازم مي گرفت بیشتر عاشقش مي شدمھر
 

 ...كشش قلبم بیشتر شد...قب  اون باري كھ توي گلخونھ ھلم داد عحتي
 

عشقم ... اگر مثلھ تموم دختراي دور و ورم با یھ عشوه توي بغلم آروم مي گرفت شاید
 ... فروكش كرده بود
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 ...عاشق چشاش كھ نمي تونست زل بزنھ تو چشام....  ھمیشھ عاشق غرورش بودممن
 

ز قشنگ كھ تا اون رو...  اینكھ كھ ھیچ وقت عمدا شالش از سرش ننداخت عاشق
 ... دیدمش

 
 

 من توي رفاه بود و اصال شبیھ دخترایي نبود كھ آزادي بیش از حد خرابش كرده آني
 ... باشھ

 
 ... بوي پاكي مي دادھنوز

 
 ...  بودمعصوم

 
 ...  یھ چیني ناب كھ تو این دوره زمونھ كم پیدا میشھمثھ

 
   این خیابون من و آنيتوي

 
 ... نمي شد كھ بھ ھیچ قیمتي شكستھ سكوتي

 
 ...  نسیماین

 
 

 ...  عطر شیرینش كھ ھر از گاھي مي زد و دلم رو بي تاب تر مي كردبوي
 

 ... مي بردمش یھ جایي تا حرفام رو بزنمباید
 
اما باید ناگفتھ ھا رو بگم تا آماده شیم واسھ ...  حاال باید فھمیده باشھ دوستش دارمتا

 ... جنگیدن
 
   سختي زبونم رو باز كردمبھ
 
 بریم یھ رستوران و نھار بخوریم؟ -
 
 ...  نگاھي تو آینھ زد و یھ لبخند ملیح نشست تو چشاشیھ
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 ؟!این یعني موافقم ؟ میشھ ترجمش كني  -
 

 ...  پر رنگتر شد و دل من رولبخندش
   رستوران مرساد نگھ داشتم یھ رستوران مجلل با غذاھاي فوق العادهجلوي

 
 پیاده نشو لطفا -
 

   شدم و با یھ حالت خاص در رو واسھ خانوم باز كردمپیاده
 رو باال گرفت ھمچنان لبخند مي زد ولي كالم از كالمش باز نمي شد و این سرش
 ... یعني

 
 كھ اگر حرف نمي زد سلولھاش اذیت مي شدن جلوي این جو سنگین فقط با دختري

 .. نگاه و لبخند جواب مي داد
 

 ... ن زمان رو از دست دادم بھ خاطر غرورم مچقدر
 

 رو بستم نگھبان سوییج رو از دستم گرفت تا ماشین رو پارك كنھ دستم رو گرفتم در
 ... جلوش ببینم اینبار مي تونم دستش رو لمس كنم و براي اولین بار

 
 ...  چشام یھ اخم كوچولو انداخت و جلوي اون ھمھ آدم ازم رد شدبھ
 

 ...  گفتم آدم رو توي آب خفھ كنن اما ضایعت نكننھمیشھ
 

  و سفید و زرد شدم و خودم رو جمع و جور كردمقرمز
 

  روي نمي كرد ؟زیاده
   مغرور اینجا ھم ؟دختره

 
 رو رسوندم كنار خانوم كھ لبخندش محوشده بود آروم مي رفت طرف درب خودم

 ... رستوران
 
 ھعصباني نباش نمي خوام امروز خراب ش -
 

 ... باید عصباني باشم خانوم عصباني شده خوب چي میشھ یھ بارمن
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 ...  تو بھ محض ورود گارسون دم در اشاره كرد بھ میز ھمیشگيرفتیم
 
   آني تعارف كردم و رفتیم نشستیمبھ

 ھنوز كنارمون بود و آني با یھ حالت خاصي كھ انگار داشت قصھ مي خوند گارسون
 ... چشاش توي منو بود

 ! قیقھ اي كھ گذشت برام افتاد اصال حواسش نیست ددو
 ! ھنگ كرده ؟مغزش
 ... نشده باشھچیزیش

 آني؟ -
   رو از روي منو بر نمي داشتنگاش

 
   خندش گرفتھ بودگارسون

 
 ... یھ اخم كم رنگ نگاش كردم كھ خندش رو قورت دادبا
 
   صداي بلندتري صداش كردم كھ دو سھ تا میز اونورتر برگشتن نگام كردنبا
 

 ...  شده بودمنگران
 
سوپ صدف ... من ترجیح مي دم غذاي دریایي بخورم ... آھان منو ...بلھ ؟  -

 چطوره؟
 
 
 سوپ صدف لطفا با دو پرس كباب شاه میگو... خوبھ  -
 

 ...  تا كمر خم شد منو رو گرفت وگارسون
 

...  در حال پخش بود و آني سعي مي كرد مثلھ ھمیشھ نگاش رو ازم بدزدهموسیقي
  االن بھترین موقعیت بود واسھ شروع

 
 دست و پام مال خودم نبود من با اون ھمھ اعتماد بھ نفس ،جلوي این دختر كھ مي اما

  رسیدم دست و پام رو گم مي كردم
 

  نم سعي كردم تمام توانم رو جمع كنم تو زبوولي
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  آني ؟ -
 
  بلھ -
 
 
  بھ حرفي كھ توي گلخونھ زدم فكر كردي -
 

  رو از روم برداشتنگاش
 
 ...ادامھ ندید لطفا -
 
 ... اگر اجازه بدي... آني مي خوام حرف بزنم  -
 
 

   كھ روي میز بود بھ ھم مالید و لبش رو گاز گرفت و رو بھ من گفتدستاش
 
 ...اگر میشھ... امروز نھ  -
 
 !!چرا ؟ -
 
 

  نامنظم شد و محكم فوت كرد بیروننفسش
 
 ...نمي دونم ولي االن نھ -
 

 ...  رو یھ غم كھنھ گرفت ولي بھ روم نیاوردم نمي دونم غم تو چشمام رو دید یادلم
 غذا رو اورد كھ دیدم مسیر نگاه اني روي یھ میز زوم شد و عین یھ فنر از گارسون

  جاش پرید
 
 !علي آقا ؟ -
 
لبخند شیطنت وار كھ من كم مي دیدم ، نشست رو لباي غنچھ ایش و رفت طرف  یھ

  میز
 ... كلي ذوق تو چشاش دیدم كھ مثھ یھ میخ بھ سینم كوبیده مي شد...  توجھ بھ من بي
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 مرد كي بود ؟ بھ محض دیدن آني از جاش پا شد یھ مرد قد بلند كھ كم از برج ایفل این
 ...نداشت

 
 ... ھ انگار تو رنگرزي سفیدش كردن و برق انداختنش یھ صورت تپل كبا
 

 ...  و اینقدر خوش قیافھ باید زن میشدمرد
 

  اینقدر نزدیكش رفت ؟چرا
 

   كھ جلوي من جانماز آب مي كشھ یھ قدمم كمتر با این مرد فاصلھ دارهایني
 ...  رو مشت كردم و ناخوداگاه زدم روي میزدستام

 
 ... خودم نبود بھ زور نفس مي كشیدم یھو دیدم داره نفس كشیدن سخت میشھدست

 
 ...  لبخنداي آني و چشاي پر از ذوقش و اون فاصلھ نزدیكدیدن

 
 ...  شدم و رفتم بیرون ، اسپري رو از توي جیبم در آوردم وپا
 

ن چھره با دید... برم تو ببینم دارن چي كار مي كنن كھ آني رو پشت سرم دیدم برگشتم
 نگرانش آروم شدم

بگو چھ ... آخھ دختر یھ حرفي بزن بگوفرشاد چتھ؟ ...  نمي گفت فقط نگاهھیچي
 ...بگو چھ دردي داري ؟...مرگتھ؟ 

 !؟... نگاه فقط
 ..  رو از توي چھرش برداشتم و و از كنارش گذشتمسرم
اون مرد رفتم و سر میز نشستم و دیدم دوباره رفت پیش ...  خواستم نگاش كنم نمي

  ولي سریع برگشت و نشست سر میز
  ببخشید یھ آشنا بود رفتم سالم كردم -
 
  نگاھي گذرا بھش كردم و خونسرد جواب دادمیھ
 
 ایرادي نداره الزم نیست توضیح بدي -
 

 !  كاش توضیح مي دادولي
   یھ لبخند مرموز زد و ابروئي انداخت باالدیدم
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 واقعا ؟ -
   بھ دلم جون مي دادصداش

 
كھ بدونھ دیگھ جلوي من با ھیچ مرد غریبھ اي ... كھ بفھمھ ...  كردم جواب ندادم مكث

 ...  اونم با اون ذوق و شوق... حرف نزنھ 
  ھمون لبخند یھ نگاھي بھ اطراف زد و با یھ لحن خاص گفتبا
 ...  پس الزم نیست كھ بگم -
 

!!!(  دختر درستھ تعارف اومد نیومد داره ولي از قدیم گفتن حیاي گربھ كجاست آخھ
 )  تلفیقي از دو ضرب المثل

یھ تپق ... ضرب المثلھا رو تلفیق مي كردم و خودم مي خندیدم!  كار ھمیشگیم بود این
  خنده زدم ولي زود جمعش كردم

 ...  كھ بگھ پسره دیوونھ استاالنھ
وردم در حین غذا خوردن ھر از چند گاھي نگاھھاش مي رفت  شدم غذا رو خآرومتر

نامرد گوشھ چشمي ھم بھ ... بھ سمت اون میز ولي سریع بر مي گشت طرف بشقابش 
 ... من نگاه نمیكرد كھ دلم خوش شھ

 
 ...  غذاش بازي مي كرد انگار وجود اون مرد اشتھاش رو ازش گرفتھ بودبا
 

كھ البتھ خانوم واسھ خداحافظي رفتن ... م بیرون  رو خوردیم و از اونجا زدیغذامون
 ... پیش

 
 ماشین شدیم و ضبط رو روشن كردم و و ترانھ ھا رو بردم جلو تا اون ترانھ سوار

 ... خاص بیاد
 

   صداي خانوم اومدكھ
 
 
 
 ... آقاي ناصري من رو ببرید بھ این آدرس -

 ...  آدرس توي محالت قدیميیھ
  بود ؟كجا
 ... ھ سمت مسیر یھ بیست دقیقھ اي تو راه بودیم كھ خیلي زود گذشت افتادم براه

 
   پیاده شد و درب رو زدآني
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 سالھ در رو باز كرد با دیدن آني بغلش كرد و زد زیر ٦٠ یا ٥٠ زن میانسال یھ

 ...گریھ
 
 

بگو ... من آدمم اینجا ھان ... چقدر بي مالحظھ بود این دختر ...  رفت تو آني
 ...  بر مي گرديكجامیري كي 

   میاي تو ؟ نمیاي ؟اصال
 

 كھ بستھ شد انگار دوباره دنیا زشت شد دو ثانیھ نگذشتھ بود كھ بھ شدت دلم براش در
 ... تنگ شد

 
چشاش رو كھ ... ده دقیقھ معطل شدم كھ آني و اون پیرزن اومدن از خونھ بیرون یھ

 ... دیدم نگران شدم
 

 ...  كرده بود و چشاي درشتش شده بود یھ كاسھ خونگریھ
 

 پیاده شدم در عقب رو باز كردم و پیرزن نشست صندلي عقب تا آني اومد بشینھ سریع
  در رو بستم در جلو رو بازكردم

 
   ازم رد شھ و بره عقب كھ سرم رو بردم جلو زیر گوشش اروم گفتماومد

 
 ... مي خوام... نمي خورمت ...  ریزي نكن بشین جلو آبرو

 
  باشھ... ھیسسسس :گفت ...  رو آورد باال بھ فاصلھ یھ میلي متر از لبام دستش

   آن پاھام شل شد كھ محكم نگھشون داشتمیك
 

 ... و نشستمنشست
 

   داده شد برم بھ یھ بیمارستان نزدیك ھمین محلھدستور
 

دنم امروز پر شده  راه چند بار وسوسھ شدم دستش رو بگیرم اما ظرفیت ضایع شتوي
 ... بود و مي دونستم آني كسي نیست كھ بھ این راحتي

 
 ...   خوب ھمین خصوصیتش جذبم كرده بودولي
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 ... رسیدیم

 
  سالن پر بود از تختتوي

 ...  بیمارستان پر بودانگارظرفیت
 آنیتسا

 
 ! اینجا ھم بیمارستانھ ؟آخھ

 ...  اسمش رو مي ذاشتن بھتر بودسردخونھ
 
 ... اتاق بیتا رسیدیم روي وارد شدن نداشتمبھ

روي ... اینكھ بھ صورت بھترین دوستم نگاه كنم و بگم ببخشید ازت بي خبر بودمروي
 ... اینكھ بدبختي دوستم رو ببینم

 
اما توي این مدت اونقدر درگیر بودم كھ ازش ...  از خواھر بھ من نزدیكتر بودبیتا

 ...غافل شدم چطور چش تو چشش بدوزم
 

   كالفھ جلوي در اتاق ایستاده بودم كھ حاج خانوم صداقتي زد پشت كمرمھمینطور
 ... بریم آني جان بریم تو -
 

تك دخترش ... حقم داشت تموم زندگیش نابود شد ...  ھم مثھ دستاش مي لرزیدصداش
زیر بار بي آبروئي كمر خم كرده بود و حاال كمرش رو ... یادگار احمد آقاي صداقتي 

 ...  شكستنھم
 ...  تا تخت توي اتاق بھ این كوچیكي٧ داخل اتاق ، رفتم

 
 تو بھترین قسمت شھر ، توي مرفھ ترین خونواده ، كنار مھربونترین مادر ، خدایا

 ... توي امن ترین دامن زندگي كردم و باز غر زدم
 

 ...  بیتاي من توي فالكت زندگي مي كنھ ھمیشھ میگھ شكرولي
 

حاال خواب بود یا ... پتو رو كشیده بود روي سرش ...  تخت بود  بیتا سومینتخت
 ...  بیدارش بماند

 
 خانوم چند دقیقھ مكث كرد با چشاي قرمز و متورم شده از اشك بھ پتو نگاه مي حاج
 ... انگار نمي تونست صداش كنھ... كرد 
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 !؟... چي؟ دوستت اومده قیافت رو ببینھ بگھ
 
 

 ...د داغون شده بود اي كھ حاال با اسیقیافھ
 

 مي لرزید و دوباره اشكاش امون نداد دستش رو گذاشت رو تخت تا خودش رو لباش
 ... سرپا نگھ داره و با ھمون صداي لرزون زار مي زد

 
 ... خدا لعنتشون كنھ -
 
 ... خدا نبخشھ اوني كھ بچھ بھ دنیا آورد و از پس تربیتش بر نیومد -

 ....  و بچشو و بقیھ بچھ ھاي جامعھ رو بدبخت كردخودش
 
 ... خدا نیامرزه اوني رو كھ فكر مي كنھ بچھ آوردن و تربیت نكردن ھنره -
 ... خدایا بھ كسي كھ عرضھ تربیت بچشو نداره بچھ نده -
 

  ھمھ با گریھ این مادر گریھ مي كردن و مي گفتن الھي...  كس اعتراض نمي كرد ھیچ
 ... ھي آمینال... الھي

 
 بھ ھق ھق افتادم و دستم رو گذاشتم زیر بغل حاج خانوم و ھدایتش كردم بھ سمت منم

 ... صندلي كھ بشینھ و حالش جا بیاد
 ...  آروم نمي شدولي

 
خدایا بھ جووني بچم ، قسمت مي دم بھ مادر و پدري كھ توان درست تربیت كردن  -

 ... بچشون رو ندارن این نعمت رو نده
 

   كرد بھ منوروش
 
  تا بھ بلوغ نرسیدي بچھ دار نشو... آني جان تا مطمئن نشدي بزرگ شدي یا نھ -
  بچھ مثھ یھ شمشیر دو لبھ است درست تربیت شھ میشھ آرامش جونت -

 ...  میشھ دشمن جون خودت و بقیھنشھ
 !بچھ من چھ گناھي كرد كھ اینطوري روحش رو كشتن ؟ -

رد كھ اول آبروش رو بردن بعد صورتش رو داغون  معصوم من چھ گناھي كبیتاي
  كردن
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برو ببین دوستت دیگھ روي نگاه ...  ببین صورت زیباي بیتا بھ چھ روز افتاده برو
 ؟...اصال ببین مي شناسیش...كردن نداره 

 
   بیتا از زیر پتو داد زدیھو

 
  كافیھ مامان -
 

 ... مي خوام بھ درد خودم بمیرمبرید بیرون... آروم باش ... جون بیتات ...  منجون
 

  اومدین ؟چرا
 

 ... اما خودم رو آماده قھرش كرده بودم...  حرف زدن نداشتم روي
 خیلي آروم گفتم... رو بردم كنار پتو سرم

 
... مي دونم ھر چي بگم ھیچي درست نمیشھ ... مي دونم خیلي بدم كھ االن اومدم  -

 ...  برو بھ درك تو ھم مثھ بقیھ اي" مي دونم تو دلت داري میگي 
 

 ... گاھي رو انگشتاي بیتا كھ از پتو بیرون بود... اشكم مي ریخت روي پتو قطرات
 

  بود آرومم بھ خاطر ھق ھق زدنام بلند تر شده صداي
 

 ...  اتاق بھ حال ما گریھ مي كردنھمھ
 
 ...دلم واسھ قیافھ قشنگت نھ... دلم واست تنگ شده ... بیتا  -
 

 ... واسھ نصیحتات كھ ھمیشھ آویزه گوشمھ...  واسھ دستاي مھربونت دلم
 

 ...   واسھ غر زدنات كھ ھر وقت مي رم ولگردي مي زنيدلم
 

 ...  تو رو خدا حرف بزن...  دل واموندم واسھ خواھرم تنگ شده بیتا
 

از خواھرم از پاره تنم از ...من احمق ازت بي خبر بودم ... من پست ...  تو دھنم بزن
 ... دردش بي خبر بودم
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 لرزیدم و گریھ مي كردم و حاج خانوم و بقیھ بیمارا ھم زار مي زدن دو تا پرستار مي
 ... جلومونو بگیرن كھ صداي گریھ اونھا رو ھم شنیدماومدن توي اتاق كھ

 
   پتو رو زد كناربیتا

 ...  صورتش باند پیچي بود از زیر اون باندا ھم مي شد فھمید بھ چھ روزي افتادهتمام
 
بغلم كرد و با ھق ھق ...  شد نشست دستام رو گرفت اشكاش مي ریخت روي بانداژ پا

 صداش در اومد
 

من تو این مدت بھت نیاز داشتم اما ... سنگ دل ... عوضي ... نامرد ...  معرفت بي
تو كجا بودي روزي كھ تنھا بودم و ... ببین بھ چھ روزي انداختتم ... خبري ازت نبود 

 ... كجا بودي ؟... تو این حال مجبور بودم زندگي كنم 
 

بود اومدن و محترمانھ از  یھ پرستاري كھ سنش از اون دو تاي دیگھ بیشتر باالخره
 ...  توي سالن ھمھ دور اتاقمون پچ پچ راه انداختھ بودن... اتاق پرتمون كردن بیرون 

 
   اون اوضاع صداي فرشاد رو شنیدمتوي

  اینجام -
 رو بھ طور خالصھ واسھ فرشاد تعریف كردم و بالفاصلھ فرشاد كاراي موضوع

 توش كار مي كرد و انجام دادانتقال بیتا بھ بیمارستان مجھزي كھ خودش 
 

 نھ تو این اوضاع...  خانوم رو با اصرار بردم خونھ خودمون نمي شد تنھا باشھ حاج
كھ با ایما اشاره ...  از دیدنش اونم با این چشاي گریون داشت سكتھ مي كرد مامانم

 ...  بھش فھموندم ھیچي نگھ كھ اوضاع حاج خانوم بدتر از این نشھ
 
مامان یھ سوپ خوش مزه پخت و با ... وابیدن و استراحت كردن  دو ساعتي خیھ

بعدشم یھ عالمھ پولو ماھیچھ تو معده كوچیك حاج ... اصرار مجبورشون كرد بخورن 
  خانوم جا كرد

 !!! مادر من معده اون بنده خدا رو با معده من و آریا و بابا یكي فرض كردي ؟آخھ
 

 ... امانم دست از سرش برداشتمي آورد بنده خدا كھ م...  داشت دیگھ
 
 

 ...   من بھترین پرستار دنیا بودمامان
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 ...!  اصال استعداد ریاضیش خوب نبود مخصوصا واسھ مقایسھ گنجایش معده ھااما
 نھار من و مامان و حاج خانوم توي اتاق بودیم و حاج خانوم داشت ازبدبختیاش بعد

 میگفت
 

 مي كرد ولي سعي مي كرد اشك نریزه چون  پا بھ پاش غصھ مي خورد و بغضمامانم
 ...  قبال بھش سفارش كرده بودم

 ...  بوق ماشین آریا رو شنیدمصداي
 

چند تا بوق ...  توجھ دوباره بھ حرفھاي حاج خانوم گوش كردم كھ بازم بوق زد بي
 !!! ممتد كھ دیگھ مامانم با یھ نگاه بھم فھموند پاشو برو ببین چشھ

 
   عصبانیت رفتم آشپزخونھ و پرده رو زدم كنار داد زدمبا
 
مھمون داریم ... چتھ ؟؟؟ ھمین مونده كھ با بوق ، نت بت ھوون سرمون ھوار كني  -

 ... رعایت كن
 

 ... رو انداختم تا اومدم برم بیرون كھ یھو مثھ اجل معلق پرید جلوي در آشپزخونھپرده
 

 پرده گوشاش شد و با دو تا دستش گوشاش رو  یھ جیغ وحشتناك از حنجره من نثاركھ
 ...در حالي كھ چشاش رو بستھ بود و مي خندید...گرفت 

 
حاج خانوم دستش رو سرش بود .... و حاج خانوم پریدن بیرون كھ چي شد ؟؟؟مامانم

 ...كھ با قیافھ آریا لبخند اومد رو لباش
 
 خوبي آریا جان... سالم مادر  -
 
  شما اینجا ؟ خیلي خوش اومدید. ..سالم خانم صداقتي  -
 

 ... باز شده بود...  داداشیم تا بناگوش كھ چھ عرض كنم تا نیش
 

حاال درستھ خانم صداقتي بر و روئي داشت اما واسھ ھمون ... معشوقش رو دیده انگار
 !!!چتھ ؟؟؟؟؟؟؟... احمد آقا خوب بود نھ واسھ تو داداش من 

 
ھمینطور ... ال و اوضاع بیتا پر بود اینم بھونھ شد دلم از ح...  سكتھ مي كردم داشتم

 ... كھ داشتن احوالپرسي مي كردن صداي گریھ من بلند شد
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   كھ با چشاي از حدقھ دراومده بھم نگاه مي كرد بھ غلط كردن افتاده بودآریا

 
 !آني چي شد ؟... غلط كردم ... آني شوخي كردم  -
 

 ... ز چیھ بغلم كردنو و ھدایتم كردن سمت اتاق خانوم و مامان كھ فھمیدن دردم احاج
 

   دو تا دم كرده گل گاو زبون آماده كرد و برامون آوردمامان
 

   خانوم شونھ ھام رو مي مالیدحاج
 
 ... الھي قربون قلب پاكت شم كھ عین دل سوختھ من ، رنگ غم گرفتھ -
   آروم اشكاش رو با روسري سفیدش پاك مي كردو
 

  مي گفت... ھمیشھ این عادت مامانش رو دوست داشت بیتا
 
 ... یاد ندارم حتي یھ روز مامانم ، لباس رنگ تیره پوشیده باشھبھ
 

 ... زماني كھ غمزده بود بازم روشن مي پوشیدحتي
 

 ھم بھ ھمھ سفارش مي كرد كھ اسالم رنگ سیاه رو مكروه كرده نپوشید بھ ھمیشھ
 ... كسي ھم سفارش نكنید بپوشھ

 
 ...  اومد تو اتاقآریا

 
  آني بخشیدي -

 چرا اینقدر ترسیدي ؟!  مگھ دفعھ اولتھ ؟بابا
 

  خانوم كھ رو تخت كنار من نشستھ بود زد روي شونم و یھ لبخند رو لباش نشستحاج
 
  نترس آریا جان دخترك من دلش از یھ جاي دیگھ پره -
 
 مگھ چیزي شده ؟؟ -
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مامان یھ لبي گاز ...ي ماشین بابا شنیده شد  چشاش رنگ نگراني نشست كھ صداتو
گرفت و رو بھ آریا اشاره كرد و آریا سریع از اتاق رفت بیرون پشت سرش در رو 

 .... بست
 
 ...  ده دقیقھ اي گذشت آریا با سھ تا لیوان شربت وارد شدیھ
 
 ...  نیم نگاھي بھ مامان كرد و اشاره كرد بره بیرونیھ
 

 ریت سري بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چھ خبر بود مامواینجا
 
 آب شدي بخور جون بگیري... نھ اینكھ ھیچي ھیچي نمي خوري - این مال آبجي گلم  -

!!!! 
 

 ھرچند حوصلھ نداشتم ولي ھمونطوري دمغ گفتم...  متلكم بارم مي كنھترسوندتم
 
 ... كور شود ھر آنكھ نتواند دید -
 

 كھ داشت شربت رو تعارف حاج خانوم مي كرد برگشت بھ من و یھ ابرو داداش
 انداخت باال

 
 !!! ببینید حاج خانوم زبونش در ھیچ شرایطي بنزین تموم نمي كنھ -
 
 ....  براي چندمین بار دلغك بازیاش لبخند حاج خانوم رو باز كردو
 

   قورت شربت پایین نرفتھ بود كھ در بھ شدت باز شداولین
 
 ...  با یھ حالت عصبي سر بھ زیر اومد و و دست آریا رو كشید بیروناباب
 

   اومد تو و در رو بست و واسھ ماست مالي گفتمامان
 
  باباش بو برده... باز این پسر رفتھ دختر بازي  -
 

 ھھ! ... تشویقشم مي كرد! ...  از حدقھ در اومد بابا ا دختر بازي آریا ؟چشام
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مامان اشاره كرد كھ موزیك بزارم ...  صداي بابا بلند شد بھ بد بیراه گفتن بھ آریا یھو
 ... صداي بابا نیاد

 
  نھ نھ اصال:  كھ بھ عالئق حاج خانوم كامال واقف بودم با دست گفتم من
 

  بابا بلند تر شد كھ مامام بھ شدت باد لپ تاپ رو روشن كرد و ترانھ شروع شدصداي
... 
 

   چي صداي دعواي بابا ا بیشترمي شد مامان صداي موسیقي رو بیشتر مي كردھر
 
 
 

 ...  داري دل مي بريخانوم
 

 ...! دل و كمري...  قري عجب
 
 

 ...!!!  خانوم كھ چشاش وا مونده بود یھ نگاھي بھ من مي كرد یھ نگاھي بھ مامانحاج
 

 ... امان رو نمي دونمم...  كھ شاخاش رو مي دیدم كھ از تعجب در اومده بودمن
 
 !!!  جرات مي تونم بگم شیشھ ھا مي لرزیدنبھ
 
 

 !!!  بیتا از عقائد دیني مامان خیلي تعریف كرده بود واسشآخھ
 

 خانوم با اینكھ تعجب كرده بود و ھاج و واج بھ مامان نگاه مي كرد كھ بشكن مي حاج
  زد
 

 از اتاق بره بیرون كھ  بھ بھونھ دستشوئي از این صداي بلند خالص شھ وخواست
 مامان دستش رو گرفت و گفت

 
 ...!!!!تا نرقصید نمي زارم برید بیرون -
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  نوا باید ھر طوري شده نگھش مي داشت تو اتاق كھ آتش بس پدر و پسر اعالم شھبي
!... 

 
 خانوم بھ من نگاه مي كرد كھ از شدت خنده دلم رو گرفتھ بودم و خودش ھم حاج

  خندش گرفتھ بود
 
 

 مامان مجبور بود بھ خاطر آبروش كارھائي رو بكنھ كھ بعدا مطمئنم یھ یھ ماھي طفلي
 ...حرص مي خورد

 
 ، صحنھ باحالي بود اونقدر خنده دار كھ من با اون حال دمغم قھ قھم رفتھ بود بھ صحنھ
  آسمون

 
 دستاي مامان و حاج خانوم در حال حركات موزون بود و صداي ترانھ ھم ھمینطوركھ

  تا فراصوت زیاد بود
 

 ...  با اشاره فھموند كھ از بیرون خبر بگیرم ببینم اوضاع چطورهمامان
 

  رفتم بیرون ولي دلم سوخت كھ صحنھ بھ اون باحالي رو دارم از دست مي دمسریع
... 
 

 آریا سرك كشیدم رو تخت دراز بھ دراز افتاده بود و  چي آروم شده بود تو اتاقھمھ
 ...  دستش رو روي پیشانیش گذاشتھ بود و ھدفن بھ گوشش

 
 ...  پیش مامان و بھش فھموندم چراغ سبزهرفتم

 
 ..  رو كم كرد و رفت بیرونترانھ
   خانوم كھ ھنوز داشت مي خندید رو بھ من كردحاج

 
فقط مادر یھ مسكني ... ه ھان قدرش رو بدونآني جان مامانت خیلي دل خوشي دار -

 ... چیزي بیار
 

 ...  خودم رو بھ سختي گرفتم و بھ محض خروج حاج خانوم یھ دل سیر خندیدمجلوي
 

 ...!!! فكر كنم بھ كل بیتا رو با این شوك فراموش كرد...  خدا بنده
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تاق آریا در رو بستم رفتم تو ا...  آوردن نام بیتا تو ذھنم خندم رو درستھ قورت دادم با

 ... و نشستم روي صندلي میز تحریرش
 
 چي كار كردي كھ بابا از دستت شكاره -
 

  ھمینطور كھ درازكشیده بود وچشاش بستھ بود جواب دادآریا
  حوصلھ ندارم آني برو بیرون -
 
 !ما رو باش بھ كي مي گیم داداش -
 
 ... شدم برم كھ صداي دمغ آقا در اومدپا
 
 گفتم عاشق شدم یادتھ ؟ -
 
 آره خوب ؟ -
 
  عاشق دختر حاج خانوم -
 
 چي ییییییییییییییییییییییییي ییییي؟ -
 
   چنان صدایي داد زدم كھ آریا از جاش پریدبا
 
 ھیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسس -
 !با دو تا گوشاي خودم دارم مي شنوم تو عاشق بیتا شدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 
 ...حاج خانوم مي شنوه... ونھ آرومتر آره دیو -
 
 ... بابا ؟ مامان ؟ -
 
سرم داد زد ... فكر كردي چرا بابا اونطوري منو از اتاق كشید بیرون ... مي دونن  -
 ... مگھ نگفتم دور و ور اون بي آبرو نبینمت:
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داداش بیچارم ھنوز نمي دونست عشقش بھ چھ روزي ...  دلم بھ حرفش خندیدم توي
 تادهاف
 
 چرا تا حاال بھ من چیزي نگفتي ؟ -
 
چي مي گفتم ؟ تا اومدم بھ خودم بیام تا اومدم حسش كنم عروسش كردن و با اون  -

 ... قلچماق
 ... كمك مي كني...  شنیدم طالق گرفتھ واسھ ھمین برگشتم ولي

 
بھ چشاي معصومش كھ اینطوري درخواست مي كرد كمكش ...  نگاش مي كردم فقط

 ... كنم بھ عشقش
 

ھمون ... چھرش رو دیگھ نمي شناسي ...  باید بھش گفت عشقت داغون شده چطوري
 ... خدایا جرات ندارم... قلچماق نابودش كرد

 ... تونم خورد شدن داداشیم رو بھ چشم ببینمنمي
 

بھ لباي آریا بود كھ مرتب مي گفت خواھش مي كنم اشك تو چشام  كھ نگام ھمینطوري
 ...  جمع شد

 
  لباي لرزون گفتمبا
 ...  اون بھ درد تو نمي خوره... فراموشش كن ... آریا  -
 

خودم رو انداختم رو تخت، پتو رو كشیدم رو سرم و ... رفتم تو اتاقم ...  بیرون پریدم
 ... گریھ كردم

 
 ...  حال خودمبھ
 
 ...  حال بیتابھ
 
 ...   حال داداشیم كھ اینطوري باید از عشقش دست مي كشیدبھ
 

 ...  واسھ شام نرفتمشب
 

   بار آریا پیام داد كھچند
 چرا ؟ چي شده چرا كسي حرفي نمي زنھ ؟ -
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 ...  جوابي دریافت نمي كرداما
 

 ...  رفتیم دیدن بیتافرداش
 
 ...  محض ورود ، فرشاد رو توي بخش دیدیمبھ
 

 ....  خانوم بالفاصلھ رفت نزدیك و شروع كرد بھ تشكرحاج
 

 ...  ھم با كم روئي متواضعانھ جواب مي داد كھ كاري نكرده و وظیفھ بودفرشاد
 

 .... تازه باورم شد كھ این ھمون دكترمونھ...  این پیراھن سفید بھش میومد چقدر
 

 و حاج خانوم رفتن سمت اتاق بیتا و من پشت سرشون رفتم كھ فرشاد یھ تك مامان
 ... سرفھ اي كرد و سر جام ایستادم

 
  مي خواي -
 

   چھار تا شدچشام
 
 !ببببببببلھ ؟ -
 
 !مي خواي ؟... پول  -
 
 آقاي ناصري حالتون خوبھ ؟ -
 
 !!! مي كنيمي گم پول مي خواي واسھ سالم كردنت؟ آخھ گویا مجاني سالم ن -
 

   رو با زبونش خیس كرد و یھ پوزندي تحویل دادلباش
 
  قیافھ حق بھ جانب گرفتم ویھ
 
 خوبید ؟... سالم جناب آقاي دكتر ناصري  -
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 با اون چشاي یشمي خیره شد بھ چشام چند ثانیھ نگاش رو اجزاي صورتم چرخید دیدم
 و
 
 ... میشھ دوباره بگي -
 
 چي رو ؟ -
 
 ... ھمون جملت رو سالم و -
 

 ... الھي...  گرفت خندم
 ... انگار یكي دیگھ از آجراي دلم رو شكست و بیشتر خودش رو جا كرد...  لرزید دلم
 

 :  از قبل گفتمآرومتر
 
 ...سالم آقا دكتر ناصري ؟ خوبید ؟ -
 
 ...  قدم اومد جلویھ
 

آروم زیر لب ... و بست چشاش ر...  خواستم برم عقب كھ شالم رو محكم گرفت مي
 گفت

 
 ...فقط بو...  مي كنم فقط سھ ثانیھ مي خوام بوت كنم خواھش

 
سرم رو انداختم ... شرمم اومد ... قلبم نامنظم مي زد ...  دلم رو بي تاب مي كرد داشت

 ... پایین و بي حركت موندم
 

چشاي بستش دیدم گوشھ ... دیدم ساكتھ چشام رو باز كردم ...  رو بستھ بودم چشام
 ... خیسھ

 
اشكاش ... مي خواست از تو سینم بپره بیرون ... قلبم سوخت ...  رو مشت كردم دستام

 ... رو پاك كنھ
 
 

 ...  خودش رو گرفتاماجلوي
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 ...  گفتم باید برمآروم
 

   رو باز كرد و با پلك زدن اجازه رفتن رو دادچشاش
 

 ...  رفتم و نگاش رو تا دم در اتاق بیتا رو خودم حس مي كردممن
 

 ...  داخل اتاق با صورت بانداژ شده نشستھ بودبیتا
 

حاج خانوم ھم چادر بھ سر در حال باز ...  روي صندلي در حال صحبت بود مامانم
 ...! كردن كمپوت آناناس بود كھ دیگھ حاال داشت باھاش كشتي مي گرفت

 
 ... رو ازشون گرفتم و شروع بھ باز كردنش كردم كھ فرشاد وارد شد كمپوت رفتم

 
  بھ محض ورود یھ نیم نگاھي بھ اطراف انداخت تا پیدام كنھو
 
 ...  با دیدنم برق تو چشاش رو دیدمو
 
   نگاھي بھ مامان انداختیھ
 
  امروز مرخصن اما باید بھ شدت بھ سفارشات دكتر اھمیت بدن -
 

  كھ اسید بھ چشم و بینیشون اصابت نكرده شانس اوردنایشون
 
   جراحي پالستك روي گونھ خیلي راحتتر انجام میشھو
 

  امیدواري ھست البتھ باید بھتر شن و واسھ معاینھ تشریف بیارنجاي
 
 ... ببینم تا چند درصد پوست تخریب شده بعد نظر نھائي رو میدمتا
 

 ...  تخصص جراحي پالستیكي و ترمیمي رو داشتفرشاد
 
 ...   چشاي حاج خانوم برق خوشحالي و اشك نشست چند قدم اومد جلوتو
 

   اختیار بازوي فرشاد رو گرفت و من من كنان گفتبي
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 یعني دختر من مي تونھ بھ صورت اولش برگرده -
 
  م كھ تا چند درصد كار موفقھاالن نمي تونم ھیچ نظري بد... نھ كامال ... نھ متاسفانھ  -
 

   باید بزاریم معاینات اولیھ صورت بگیرهاول
 
 ...   از نظر روحي ایشون حالشون مساعدتر شھو
 

 ...   و تیم متخصص حداكثر تالشمون رو مي كنیممن
 
  خدایا بزرگیت رو شكر... خدا رو شكر  -
 

   دست حاج خانوم رو گرفت كھ نیفتھمامان
 

 و كور كرد بیتا ذوق ھمركھ
 
  آقاي دكتر ھزینھ سرسام آورش رو كي میده ؟ -

 ... من محكومم بھ بدبختي! یا پدر پولدار نداشتم ؟! مادرم ؟!  ؟ من
 

  دراز كشید و پتو رو انداخت روشدوباره
 

   ادامھ دادفرشاد
 
 ...بلھ مي خواستم بھ آني جان بگم -
 

   یھ پوزخند زد و وسط حرفش پریدمامانم
 
 !...آني جان؟ -
 

 ...  مادر من تو این گیر و دار وقت گیر آوردي بزار حرفش رو بزنھآخھ
 

 ...  بھ من من افتادبیچاره
 
مي خواستم بھ ایشون بگم كھ ھزینھ این كار بھ شدت ... منظورم خانم آریا منش  -

 !!! باالست
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 ...  اجازهبا
 
   آروم از اتاق خارج شدو

 ... گ غم گرفت چشاي حاج خانوم رندوباره
 
 

  فرشاد
 

 ... شیفت كاریم تموم شده بود...  شده بودم خستھ
 

 ...بیتاي صداقتي...  رو تو اتاق كار عوض كردم رفتم سمت اتاق بیمارلباسام
 

 ...  زدم و چند ثانیھ نشد كھ آني در رو باز كرددر
 
 ... دیدن من یھ قدم عقب رفت كھ دوباره سعي كرد خودش رو جمع و جور كنھبا
 
 ... شیفتم تموم شده اگر كارتون تمومھ -
 

 ... یھ مكثي كرد و رفت توي اتاق...  رو فھمید منظورم
 
 ...  دو دقیقھ اي نگذشتھ بود كھ اومد بیرونیھ
 

 ...  كردمذوق
 

یھ الخ از ...  كھ ماتم برده بود بھ چھرش كھ امروز جذابتر از پیش بود ھمینطور
 ...  موھاي بورش رو روي پیشونیش دیدم

 
 ...  كھ با این كارش دلم لرزید...  شد خیلي سریع زدش زیر شال متوجھ

 
 !اصال میشھ ؟...  میشھ یھ روزي مال من شي آنیتسا آریا منش چي

 
 ... ار ، خانوم روي صندلي جلو نشستبھ اصر...  ماشین شدیم سوار

 
 ...  مورد نظرم رو آوردم و راه افتادمترانھ
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 ...  شیرینش مشامم رو نوازش مي كردعطر
 
 ...  صداي موسیقي ھر دومون رو وادار بھ سكوت كرده بودو
 

 ...  دونم دورم از تصوارتتمي
 

 ...  دونم باعث شرمندگیتممي
 

 ... دونم نیستم در اون حدي كھمي
 

 ... كنم كھ من تموم زندگیتمفكر
 

 ..  دونم دورم از رویاي ذھنتمي
 

 ... قلب تو جایي براي من نیستتوي
 

 ...  خوام آرزوي با تو بودننمي
 

 ... حسرت ھر روز و چشام بشن خیسبشھ
 
 ...  حسي تو وجودم ریشھ كردهیھ
 

 ...  ھرگز مي دونم از بین نمي رهكھ
 
 ...  جوري بند آورده نفسامویھ
 

 ... جونم و داره ازم میگیرهكھ
 
 ...  دنیا فاصلھ دارم از اوني كھ تصویرش ھمیشھ پیش روتھیھ
 
  كلي فرق و ایرادي كھ دارم مي خوام بشم اوني كھ آرزوتھبا
 

... 
 

   فرصت مي خوام تا كھ بتونم بھت ثابت كنم عاشقترینمازت



 89 

 
  خرده اي احساس پاكمنداره

 
 ..  یھ شیشھ صافم من ھمینممثھ

 
 ... چشم بھ جاده بود یھ چشم بھ نگاه آني كھ بھ جاده خیره شده بودیھ
 

  تا انگشتم گرماي دستش رو حس كرد... دستم رو بردم سمت دستش ...  شدم وسوسھ
 

 ... كاش... ھمون یھ لحظھ اون برخورد ...  رو كشید دستش
 

 ...   شالش رو كشیدم رو دستش و محكم دستش رو گرفتماینبار
 

 ...  اون لحظھ دنیا شد بھشتواي
 

 ...  دستش رو از زیر شال ھم مي شد حس كردگرمي
 

 ... ھرچي تقال كرد ولش نكردم... استخوني و ظریفش توي دست من بود دستاي
 
 ...   حال و ھواي خودم بودمتو
 

 ... ھ بھ لرزش دستاي من افتاد تقالش كم شد كامال مي لرزید و چش آني كدستام
 

 ...  رو بردم سمت صورتم و بوش كردمدستش
 

 ...  توي سینھ بیتابي مي كرد چشم بھ جاده بود اما جاده رو نمي دیدمقلبم
 

  چپ نگاش كردمچپ
 
 !!!از روي شال ھم ممنوعھ؟ -
 

   كرد سمتم و محكم گفتاخم
 
 آره -
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 ... !!!  اومد اگر این برخورد رو نمي كرد آني من نبودخوشم
 
 ... دل من این وسط چي میشھ -
 

   سعي داشت دستش رو بكشھ و اخماش در ھم بودمرتب
 

 خیلي محكم و قاطع توپید روم...  رو رھا كردم طاقت اخماش رو نداشتم دستش
 
 رو باھات نخواھم فرشاد اگر یھ بار دیگھ این كارت تكرار شھ دیگھ رفتار سابق -

 ... داشت
 

 ...   حرفش رو كھ شنیدم نفس كم آوردماین
 

 ...  كردم با چند تا نفس عمیق حالم رو بھتر كنم اما بي فایده بودسعي
 

 ...  آني رو شنیدمصداي
 
 ؟ خوووووووبي ؟...خوبي  -
 

 ...  اكسیژن رو از توي جیبم در آوردم واسپري
 

 ...  بھتر شدحالم
 

 ...  ترسیدم ولي مي ارزید بھ اون حس ناب چند دقیقھ پیشگرچھ
 

  رو خم كردم سمتش و ھمینطور كھ چشم بھ جاده بود خیلي آروم گفتمسرم
 
 ... دیگھ اینطوري تھدیدم نكن -
 
 ... نیم نگاھي بھش كردم حس كردم چشاش خیس شده كھ سریع نگاش رو دزدیدیھ
 

 ... اشتباه نمي كردم اون نگرانم شده بودمن
 

 ...  كھ اشكش در آداونقدر
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 ... ولي بھ روم نیاوردم ... ١٠٠ رسیده بود بھ ذوقم
 
 ... دقت كردي دیگھ آقاي ناصري صدام نمي كني -
 

 ... روي لبام بود برگشت نگام كردلبخند
 
ا تھدیدت حالم بد كھ ب...واسھ ھمون شوك بھم وارد شد ... فرشاد صدام مي كني  -

 ...شد
 

صداي لرزونش ...  واضحي رو لباش نشست و سرش رو برگردوند سمت پنجره خنده
  رو شنیدم

 ..آسم داري ؟ -
 
 ...آره پس اذیتم نكن -
 

  با تردید بھش نگاه كردم... رسیدیم
 
 ... شمارت رو توي گوشیم دارم -
 

 ...  گشت با تعجب نگام كردبر
 
 ... وي چشام مظلومیت انداختم تیھ
 
و مرتب دعا مي كردم عوضش نكني كھ ...از توي گوشي آریا سھ سال پیش دزدیدم  -

 ؟...حاال اجازه دارم !!! دوباره مرتكب دزدي نشم 
 

 خیلي شیطنت وار ولي آروم گفت... پیاده شد و رفت سمت در ... خندید
 
 ...واسھ گرفتن دستم اجازه نمیگیره واسھ اس دادن ؟ ھھ -
 

  بلندم رو كھ شنید برگشت سمتمخنده
 
 !شنیدي ؟-
 
 ... خوشبختم... نھ ناشنوا ھستم از ایران  -
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 ...  و رفت توخندید

 
 ... ولي ھنوز دلم شاد فرشاد گفتنش بود...  موندم و یھ دل تنگ من
 

 ...  تا یھ ساعتي كھ صداش تو گوشمھ دلم واسش كمتر بیتاب میشھخوبھ
 

 ...  انداختم و رفتم توكلید
  آنیتسا
یھ خورده ...  توي اتاق و مانتوي قھوه اي و یھ شال با رگھ ھاي قھوه اي برداشتمرفتم

 ... از عطر مورد عالقھ بیتا بھش زدم و گذاشتم توي كیف
 

 تو آشپزخونھ یھ دو قاشقي از استابلولي ھاي ظھر گذاشتم تو دھنم و رفتم دم در رفتم
 ... ھ بیشتر بھ داد و دعوا شبیھ بودكھ صداي آریا از توي اتاقش اومد ك... 

 
 ...  بخیر بگذرونھ باز مرغاش از تخم افتادن میخواد خسارتش رو از من بگیرهخدا

 
   سمت اتاقش و در رو باز كردمبرگشتم

 
 ...  نشستھ روي تختش و چھرش نشون مي داد خیلي داغونھدیدم

 
 آني بیتا چش شده ؟ -
 

 ... نكنھ با خبرشده...  من واي
 
 !چطور مگھ ؟... چیزیش نشده  -
 
 ... فرشاد ھمھ چي رو بھم گفتھ... دروغ نگو  -
 
 !كي گفتھ باید ھمھ چي رو بزاره كف دست تو ؟... پسره دھن لق -
 
 اون بي شرف رو صورتش اسید پاشیده ؟ -

فیلم ناموسش رو پخش نت كرد و داغونش ... بي شرف بي ...  رو برد كم نبودآبروش
 ... اون چھره معصومش چي كار داشت روانيكرد دیگھ با 
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 ... بھ خودش فشار مي آورد كھ اشكاش جاري نشھ...  لرزید و حرف میزد مي
 
 ...  در خشكم زده بوددم
 
... اون بھ اندازه خودش بدبختي داره بھش اضافھ نكن... آریا بس كن فراموشش كن -

 ...اینو بفھم... قصھ عشق تو ھمینجا تموم میشھ 
 
ھنوز حسش توي ... عشق چیزي نیست كھ چالش كنم !... فھمي چي میگي ؟مي -

حاال چطور ... خیالم راحت بود كھ حالش خوبھ ... آني قلبم داره مي سوزه ... سینمھ 
 ... آروم باشم

 
 !این جملھ چقدر آشنا بود ؟...  جاري شد روي تھ ریشش اشكاش

 
باید ببرمش ... ولي آریا استاد نبود...  جالب ھمین جملھ رو از استاد ھم شنیده بودم چھ
 ... باید بفھمھ كھ راھش رو باید جدا كنھ...باید ببینھ ...
 
 .. بریم پیش بیتا... پاشو بریم  -
 

 مكث پاشد كت مشكي چسبش رو تنش كرد عطرش رو بھ گردن و مچ دستش مالید بي
 ... مرتب كرددقیق توي آینھ بھ خودش نگاه كرد و موھاش رو ... وكمي بھ موھاش

 
 .... ھنوز چشاش اشكي بود...  رو برداشت و دوید بیرون سوییج

 
 ... سرش رفتم تا كفشام رو پوشیدم صداي بوقش اومدپشت
 ...!!!  بوقھعشق

 
 ...   سوار شدم یھ تیك آف زد و از در خونھ زد بیرونرفتم

 
 ...   مدت چشش بھ جاده بود و ھر از چند گاھي با مشت مي كوبید بھ فرمونتمام

 
ھمون بالئي رو سرش ... اون بي شرف رو از ھستي ساقط مي كنم ... مي كشمش  -

 ... میارم كھ سر عشق من اورده
 

 ... با حرص و قاطع حرف مي زد كھ ترسید ماونقدر
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دلغك من تو جو عشق مثھ یھ مرد حرف داداش ...  حاال اینقدر جدي ندیده بودمش تا
 ... !!! مي زد اما دوز مرد بودنش زیادي رفتھ بود باال

 
 ...  خرشھ كاري بكنھ كھ ھممون بدبخت شیمنكنھ

 
 ... حرص نزن... خدا رو شكر االن تو زندانھ  -
 
 ...   سالي اونجاست دیش رو میده و د فرار٦ یا ٥فوقش یھ ... میاد بیرون  -
 

آني اگر اونو نكشم آریا ...  دل رحمتر از این حرفان كھ اعدامي در كار باشھ  كھاوناھم
 .... نیستم

 
 آروم باش... من فقط یھ داداش دارم ... آریا اینطوري نگو مي ترسم  -
 

 ...   جاري شداشكام
 

یھ چند باري ...  بي توجھ بھ من با سرعت زیاد مي روند ومسیر نگاش بھ جلو بود ولي
 ...  تصادف كنیم كھ بخیر گذشتنزدیك بود

 
 ****************** 

 اتاق بیتا رو باز كرد حاج خانوم و مامان روي صندلي نشستھ بودن با ھم حرف در
 ... مي زدن و بیتا نشستھ بود روي تخت و بھ پنجره نگاه میكرد

 
با این كارش بیتا ھم متوجھ ما شد و آریا و بیتا ...  با دیدن آریا از جاش پرید مامان

 ... چش تو چش شدن
 

   بھ سرعت پتو رو كشید رو صورتشبیتا
 
 ... آریا برو بیرون -
 

 ...  خانوم و مامان از اتاق خارج شدنحاج
 

 ...  رفت سمت بیتا دستاش رو گذاشت روي دستاي بیتاآریا
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و با آرنجش بھ شدت ھل داد عقب كھ آریا افتاد و سرش خورد بھ لبھ تخت و  آریا ربیتا
 ... با آخي كھ كشید بیتا پتو رو انداخت از روي تخت پرید پایین سمت آریا

 
 چیزیت شد ؟ -
 
 ...  چشش بھ خون كمي كھ رو سر آریا مشخص بود افتاد چشاش پر اشك شدتا
 
 ! آریا ؟ -
 

  كشیدداد
 ... مامان ؟ آني دكتر رو خبر كن -
 

 ...  و بدنش بھ شدت مي لرزیددستاش
 

چون اون لحظھ بیتا بھ من ... دید سرش روي پاي بیتاست ...  چشاش رو باز كردآریا
 ... داداش دلغك من دوباره چشاش رو بست... نگاه مي كرد متوجھ نشد 

 
 ...  خوبھ ھمینطوري داد مي كشید كھ بھش اشاره كردم حالش بیتا
 

 ...  شدساكت
 

 یواش چشاش رو بازكرد اخماي بیتا كھ بانداژ رو ھم چروك كرده بود رو دید و یھ آریا
 ... آخي گفت و از جاش تكون نخورد

 
 ...  بي اختیار خندیدبیتا
 

   رو از زیر سر آریا محكم كشید و چون آریا حواسش نبودپاش
 

 !!! و دوباره آخش ھوا شد...  داداشي دوباره محكم خورد بھ پایھ تخت سر
 

   خنده بیتا بلند شدصداي
 

 ...  ھر سھ مي خندیدیمحاال
 
 ...  چند ثانیھ اي كھ گذشتیھ
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من و آریا ھم ...  بیتا با گریھ قاطي شد و وسط خنده ھاش اشك مي ریخت خنده

 ...  گریمون گرفت
 

آریا ھمونطور دراز بھ دراز سرش رو گذاشتھ بود روي .. . سھ ھق ھق مي زدیم ھر
 ... زمین و زار مي زد

 ...  رو بھ پنجره گریھ مي كرد و با آستینش اشكاش رو پاك مي كردبیتا
 

 ...  دم در بھ در تكیھ داده بود و ھق ھق مي زدممنم
 

 راومد دادم برم بیرون تا این دو تا بھتر با ھم حرف بزنن كھ بیتا صداش دترجیح
 
 ...  ما حرف خصوصي نداریم... آني نرو  -
 

 اون موقع كھ سالم بودم بھش گفتم عالقھ اي بھش ندارم...  صالح نیست تنھا باشیم پس
 ... 

 
بره پي ..  كھ شدم زشتترین اردك دنیا بازم بھش مي گم عالقھ اي بھش ندارم االنم

 ...  زندگیش
 
 

   رو جمع و جور كرد و صداش روصاف كردخودش
 
  آني مانتو آوردي ؟ مي خوام برم خونھ نمي خوام دیگھ اینجا باشم -
 

 سالھ كھ انگار از ٥ ھنوز گریھ مي كردم آریا حاال ضجھ مي زد عین یھ بچھ من
  كمكش كردم پا شد و بردمش بیرون... مادرش جداش كردن 

 
 ... رشاد انجام داده بودیم ترخیص بیتا رو صبح بھ كمك فكاراي

 
 ...  اصرار زیاد بردیمشون خونھ مابھ
 

 ...  بھ یھ بھونھ اي پدر رو صبح فرستاده بود باغ آقاي رحمتي دوست صمیمیشمامان
 

 ...   بود و بیكارمجرد
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 ...  زمان بابا مي رفت اونجا یھ یھ ھفتھ اي مي موندھر
 

 ... و برده بود چھ خبره اینبار با اصرار زیادي رفتھ بود گویا باما
 

 ...  حال بیتا داشت میومد توي خونھ اي كھ یھ نفر عاشقانھ منتظر ورودش بودبھر
ھر روز آریا با اصرار واسھ ...  سھ روزي بود كھ بیتا و مامانش مھمونمون بودن دو

 ... معاینھ مي بردش
 

اما با رھا و ...  تا نیمھ شب توي حیاط كنار ھم مي نشستن و درد دل میكردن عصرا
 ... بارھا بیتا آب پاكي رو ریختھ بود رو دست آریا

 
 ...  بھ عنوان یھ داداش باھاش حرف مي زنھ و ھیچ حس دیگھ اي نسبت بھش ندارهكھ
 

 سھ روز خوش بودیم و بیتا روحیش بالكل تغییر كرده بود و ھرزمان آریا تو خونھ اون
 ... بود لبخند بیتا روي لباش بود

 
 دقیقھ اي طول ٥ بھ محض خروج آریا كھ فقط واسھ خرید مایحتاج خونھ بود و ولي

 ... نمي كشید بیتا یاد غماش مي افتاد
 

بھ چش ... از دور رو پیشونیشون مي شد اسم عاشق رو دید ... اینارو باش...  ھھ
 ؟!!!!!!!!!!!!!!! برادر مي بینمت 

 
 فتیم مي چتیدیم دیگھ شده بود عادت روز فرشاد اس مي فرستاد كھ آنالینھ و مي رھر
... 
 
 ...  عادت قشنگیھ
 

مي دونست حرف نامناسبي بزنھ دیگھ اسمش رو نمیارم ...  متین و باوقار بود حرفاش
 ... بدبخت خیلي مالحظھ مي كرد... 

 !!!  دست بھ عصا حرف مي زد كھ گاھي خودمم معذب مي شدمچنان
 

 ... آریا و بیتا برم بیمارستان سوم اصرار كرد كھ فردا منم ھمراه شب
 

 ...  با سر قبول كردممنم
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 ...  یھ خورده ناز آورده بودم بعدكاش

 
 !!! عجول تابلودختره

 
 ...  صبحش من قبل از اومدن آریا و بیتا تو ماشین بودمفردا

 ...  عقبصندلي
 

 !!!  و بیتا كھ اومدن سمت ماشین چشاشون وا مونده بودآریا
 
   ھم گفتنبا
 گھ تو ھم میاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟م -

   بھ این كارشون خندیدمكھ
 
آره مي خوام بیام ببینم شماھا !!! چھ ھم آوائي قشنگي ... مگھ كنسرت راه انداختین  -

 ؟؟؟؟؟...ھر روز كجامي رین عصر پیداتون میشھ بھ ھواي دكتر 
 

 !!! كردین ببو ام ؟فكر
 

 ...  یھ لبخند دلغك وار زدم و كیفم رو بغل كردم و جلو رو نگاه كردمبعد
 

 آریا سوت زد و... شدن سوار
 ... بر خر مگس معركھ -
 

   خیز شدم جلونیم
 
 !منظور ؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 
 !خواھر من چرا بھ خودت میگیري ؟! بر خر مگس معركھ بخندین ! بخندین  .... -
 

   محكم زد روي شونھ آریابیتا
 
 !!! آي آي بھ خواھر من توھین كردي برادر -
 

   برگشت سمتش اخم كرد و راه افتادآریا
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******************** 

   جلوي در اتاق فرشاد كھ آریا رو بھ من محكم گفترسیدیم
 
 افتاد ؟... نمیاي تو  -
 

 ...  اخمام رو كردم تو ھم و ازش رد شدم یھ تقي بھ در زدم و باالفاصلھ وارد شدممنم
 

 با یھ بلوز لیموئي نشستھ بود پشت میز و با یك دست تكیھ داده بود بھ میز و لپ فرشاد
 ... تاپش جلوش بود و چشش كھ من افتاد متعجب خشكش زد

 
 روي كاناپھ دو نفره كنار میز فرشاد و پاھام رو جفت كردم و دستام رو بھ ھم نشستم

 ... گره دادم
 كھ تو عمل انجام شده قرار گرفتھ بود با بیتا اومدن و نشستن روي مبل روبرو آریا

 ...كنار دست فرشاد
 
 ...  نگاھي بھ من انداخت كھ فھمیدم وقتي برگشتیم داد و ھواره كھ باید بشنومیھ
 

 ...  سرمفداي
عجب ...  كھ خوب حال مي كرد بھ من كھ مي رسید مي رفت تو فاز غیرت خودش

 !!! ھان
 ...   كھ انگار بدش نیومده بود لبخند بھ لب بانداژ بیتا رو باز كردرشادف
 

   نگاه نمي كرد بیتا چونھ آریا رو گرفت وآریا
 
 تماشام كن... باید ببیني ... ببین  -
 

 ...  اصرار داشت آریا فالكتش رو ببینھانگار
 

... دم و خالص اگر من بودم خودكشي مي كر... ببین چقدر محكمھ ...  بگیر آني یاد
اونم بھ خاطر ... اما این بدبخت خودش تو چاھھ داره یكي دیگھ روھم از چاه در میاره 

 ... چیزي كھ اسمش رو مسلموني گذاشتھ بود
 

 ...   نگاه میكرد خوب ھم نگاه مي كردآریا
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 مي خواست ثابت كنھ براش مھم نیست اون قیافھ زشتھ گرچھ با اون ھمھ اسید باز گویا
 ...! شكل مونده بودھم خو

 
   از معاینھ فرشاد رو بھ من كرد و گفتبعد

و طي یك سال البتھ با ھزینھ زیاد ... خوشبختانھ ... خواھرتون زیاد اسیب ندیده -
شاید از اولتم ... بعد ھم بھ بیتا یھ نگاھي انداخت ... قیافش رو خوشكل مي كنیم 

 ...خوشكل تر شدي
 

 ... با اون نگاه جذاب... كنھ  چرا داره باھاش شوخي مي دھھ
 
 

  اخمام رو كردم تو ھم و سرم رو انداختم پایین...  گل كرد حسودیم
 

 ...  رو كرد سمت آریا...  و آریا متوجھ نشدن اما فرشاد حساب كار دستش اومد بیتا
 ... نامزد خوشكلي داري حتي بعد از این وضع ھم میشھ خوشكلیش رو متوجھ شد -
 

   چشاش رو باز كرد ابروئي باال انداخت ولي ھیچي نگفتآریا
 
ھرچند اگر كلمھ نامزد توش نبود اینجا جنگ راه ...  حرف فرشاد بدش نیومده بود از

 !!! بھ خاطر كلمھ خوشكل...! افتاده بود 
 

   و بیتا بعد از صحبتھاي فرشاد پا شدن و رو بھ من گفتن بریمآریا
   فرشاد پا شدكھ
 
 ن آني امروز مھمون منھآریا جا -

 ... االنھ كھ رستم شروع كنھ بھ شمشیر غیرت چرخوندن...  جان من فرشاد بس كن نھ
 

 یھ اشاره اي بھ بیتا كرد و آریا حساب كار دستش اومد با صداي غضب آلودي فرشاد
  گفت

 !!! دیر نشھ... تا شب برگرده خونھ...ایرادي نداره  -
 
بیتا ھم یھ چشمك زد و از كنارم كھ .. . رد و رفت بیرون  نگاه تھدید آمیزم بھ من كیھ

  رد مي شد آروم گفت
 .... خوش بگذره آبجي جونم -
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 ...  و بیتا در رو بسترفتن
 

 ...  رو صندلي و یاد حرفاي فرشاد افتادم كھ با اون جذابیت بھ بیتا زده بودنشستم
 

دست ... اراحت شده بودم  میدونستم واسھ اذیت كردن من زده ولي بي اختیار نگرچھ
 ... خودم نبود

 
 ...  رو انداختھ بودم پایین و پاھام رو آروم مي زدم بھ زمینسرم

 
 ...  از پشت میزش اومد و كنار دستم نشستفرشاد

 
 ...  اما عقائدم چي مي شد... خدا خدا مي كردم پا نشھ ...  لرزید دلم
 

 ...  رو چسبوندم بھ كنار كاناپھخودم
 ... دستش رو گذاشت باالي كاناپھ پشت سر من...  اومد نزدیكتر فرشاد
   آروم زیر گوشم زمزمھ كردخیلي

 
 حسودیم بلدي ؟ -
 

 ...  رو ندادمجوابش
 
  آني ؟ -

 ...  كردمغلط
 

   جواب ندادمبازم
 

 این فاصلھ نزدیك... تو حال و ھواي خودم بودم ...  قلبم بھ شدت تو سینھ مي زد ولي
... 

 ...  تواضعش... متانتش ... صداي جذابش ... رش  عطبوي
 

 ...  رو حس مي كردم و ھمین دیوونھ ترم مي كردحسش
 

 ...  یخ كرده بودن و رنگ از رخم پریده بوددستام
 

 ...  و فرشاد تو این اتاقمن
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  خدا -زمان  -فرشاد  - من دوباره

 
   و دوباره و دوباره تكرار كرددوباره

 
 ... غلط كردم -

 ...!!! این كار رو كردم كھ حس كني اونروز توي رستوران من چھ حالي داشتمولي
 
 ...  اینكھ ھنوز تو دلم دلخور بودم یھ نیم نگاھي بھش كردم و دوباره نگام رو دزدیدمبا
 

عالرغم میل قلبیم و تاپ تاپش كھ دیگھ با ھر بار ضربانش ...  ھم اومد نزدیكتر باز
 ...خودمم تكون مي خوردم اخمام رو كشیدم تو ھم

 
 ...  بگم برو كنار اما زبونم نامرد یاري نمي كردمیخواستم

 
انگار اكسیژن كم ...  رو آورد نزدیك صورتم چشام رو بستم نفس عمیق كشیدم سرش

 ... مآورده بود
 ...  عطرش داشت دیوونم مي كردبوي
داشتم از خود بي ...  عمیق مي كشید پشت سر ھم صداي نفسھاش رو مي شنید م نفس

 ... خود مي شدم كھ بھ خودم اومدم و از جام پا شدم
 
 ... بریم یھ چیزي بخوریم من صبحونھ نخوردم -
 
كرد آب دھنش رو اون كھ ھنوز تو اتاق نبود و در حس و حال خودش سیر مي  -

  قورت داد یھ نفس عمیق كشید
 چرا ؟ چرا نخوردي ؟ -
 
 ... چون سریع حاضرشدم كھ جا نمونم -
 
   تك سرفھ اي زد ویھ
 
 ! بھ خاطر چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -
 

   و اطراف اتاق رو یھ نگاھي زدمدور
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 !!! ببین خدا جون یھ لقمھ صبحونھ مي خواد بده گزینش میكنھ -
 

 ... ن رستوران ھمیشگي و پیتزا نوش جون كردیم رفتیم ھموخالصھ
 

 ... اینقدر بھ دھنم نگاه مي كرد كھ نفھمیدم چي مي خورمولي
 

آخ بدم میاد از میزبانائي كھ بھ دھن مھموناشون "  حرف بیتا افتادم كھ مي گفت یاد
 " نگاه مي كنن لقمھ ھا رو مي شمارن

 
  با دھن پر گفتمھمینطور

 
 !داري لقمھ ھام رو مي شماري ؟ -
 

   نھ گذاشت نھ برداشت با پررویي تمام جواب داداونم
 
نھ دارم سایز دھنت رو محاسبھ مي كنم كھ چقدر عسل واسھ پر كردنش زمان بلھ  -

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! گرفتن الزمھ
 

 ... پرید بھ گلوم و شروع كردم بھ سرفھ كردنلقمھ
 

نمي دونستم باید االن اسمش رو مي ذاشتم ... وزي رو داشتم  دیگھ آرزوي چنین رحاال
 !!!!!!عشق یا نھ ھنوز زوده ؟

 
وسط خوردن پیتزا حرف محبت آمیز مي زني ...  پسر خوب اشتھام رو كور كرديآخھ

 ! ...دل ما رو بیتاب مي كني كھ پیتزاھا بمونھ واسھ خودت ؟
 

م كھ مثال كمك كرده باشھ حالم جا  از فرصت استفاده كرد و آروم میزد پشت كمراونم
 ... بیاد

 
 ...   ھر بار ضربھ اون دل من یھ تكوني مي خوردبا
 

 ...  با ھمون سرفھ گفتم خوبم كھ دست از سرم بردازهكھ
 

گرچھ بھ شدت مي خواستم ثانیھ ...  پیتزا من رو با اصرار خودم برگردوند خونھ بعد
 ...ا ترسیدم بھ مامان چغلي كنھاما از نگاه آری...بھ ثانیھ كنارش باشم 
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خدا رو شكر حضور بیتا مانع داد و ... تا شب آریا با نگاه تھدیدم میكرد ...  خونھرفتم
  ھوارش مي شد

 
 ...  توي حیاط دور میز نشستھ بودیم و شام مي خوردیمشب

 
 ...  با غذاش بازي مي كردبیتا
 

 ...  و حاج خانوم ھر چي اصرار مي كردن فایده نداشتمامان
 ...  یھ لقمھ گرفت و برد سمت دھن بیتاآریا

 
 ...  یھو در حیاط باز شد و ماشین بابا دیده شدكھ
 
چون آریا ... گمان كنم این صحنھ حیاتي رو دید ...  دقیقا در تیر رس دیدش بودیم ما

 ... ھمونطوري چند ثانیھ اي خشكش زده بود
 

 ...  از ماشین پیاده شد و پشت سرش یھ دختر ھم پیاده شدبابا
 

 !؟؟؟؟؟؟... آقاي رحمتي دختر
 
كھ موھاي لختش رو از زیر شال ریختھ بود رو ... جراح خبره با یھ تیپ تمام سفید یھ

 ...  شونھ ھاش
 
لباي نازك ولي خوش فرم و چشایي بھ رنگ ... بیني كامال قلمي ...  چھره استخوني یھ

 !!! قھوه اي روشن كھ از دور داد مي زد لنزه
 

با یادآروي این ... و فرشاد ھم رشتھ بودن و تو یھ دانشگاه تخصص گرفتھ بودن اون
 ... نكتھ قلبم اومد تو دھنم

 
 شب زھر مارمون شد ولي با چرب زبوني خانوم مجبور بودیم شاد و سرحال اون

 ...! جلوه كنیم
 

 اطالع داد فردا تولد فرشاد وھمھ دعوتن حتي بیتا و  شب بابا سر میز بھ ھمھھمون
  مادرش
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  بھ روي بیتا لبخند میزد و دخترم دخترم مي گفت كھ آریا دھنش باز مونده بودچنان

 
   یواش توي گوشم گفتآیا
 
یھ جاي كار مي ! انگار نھ انگار كھ این ھمون بي آبروھھ است حاال شد دخترش ؟ -

 !لنگھ
 

ولي داشتم بھ حال خودم زار مي زدم كھ فردا ... بھ نشانھ تایید سرم رو تكون دادم منم
 ...  توي جشن این خانوم ھم حضور داره

 
 ...  رحمتيمریم

 
سردم شد پتو رو كشیدم روي خودم كھ صداي نالھ بیتا در ...  رو بازكردم چشام
 ...اومد

 
 ...  معصوم خواب بود ھنوز بستھ بود و كنار من درست مثلھ یھ كودكچشاش

 
چون اخم كم رنگي ...  پتو كشیده شده بود بھ پوست صورتش و دردش گرفتھ بود گویا

 ... روي پیشونیش نقش بست و محو شد
 

چش و ابروي ... پوستي شفاف ... صورتي گرد و تقریبا تپل...  ھم خوشكل بود ھنوز
ورتیش بھ سفیدي مي لباي بر آمده و گوشتي كھ االن دیگھ رنگ ص.. كامال مشكي 

 ...گرایید
 
 تاپ بندي قرمز كھ مال خودم بود پوشیده بود كھ فوق العاده بھش میومد و پوست یھ

 ... سفیدش بیشتر مي درخشید
 
 

 حالت دارش روي بالشت پخش شده بود و گونش كھ زیر بانداژ بود و از موھاي
 ... زیرش مي شد فھمید چھ بالئي سر اون قسمت اومده

 
 كھ بیتا تعریف مي كرد زماني كھ شیشھ اسید رو بھ طرفش مي گیرن یھ اونطوري

پیرزن از جلوي موتور رد میشھ و موتور سوارا كھ دو نفر بودن كنترلشون رو از 
 ... دست مي دن
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بیتا این رو كار خدا مي دونست كھ بھش رحم ...  اسید روي زمین مي ریزه بیشتر
 ... كرده

 
 ... ن ولي پیمان مسبب اصلي ھنوز فراري بود دو نفر رو دستگیر كرداون

 
و كار تموم ...  این چند روز از ترسش مي گفت و اینكھ اگر دوباره پیمان پیداش شھبیتا

 ...نشدش رو بھ اتمام برسونھ
 ...  خدا میشھ و خودش رو خالص مي كنھشرمنده

 
 مي گفت نھ خدا كمكم مي كنھ تنھام نمیزاره...  با این حرفش چند بار استغفار كرد كھ
... 
 
 ...  صبح بود٩ كش و قوسي بھ خودم دادم و ساعت رو دید زدم ساعت یھ
 

تا نیمھ ھاي شب ...  بیتا اعالم كرد كھ توي مھموني امروز شركت نمي كنھدیشب
 ...  باھاش حرف زدم و باالخره قانعش كردم كھ بیاد

 
 واسھ روحیش خوب بود و ھم آریا مي تونست اگر ھنوز ھم عاشقشھ بھش نزدكیتر ھم
 ... شھ

 ...  یھ دوش گرفتمرفتم
 

حولھ یك طرف موھام رو خشك مي كردم  كھ جلوي آینھ نشستھ بودم و با ھمینطوري
  برگشتم طرفش با ناز و اداي كودك واري گفتم... بیتا بیدار شد 

 
 ...  سالم آبجي جونم -
 
 سالم آني ساعت چنده ؟ -
 
 ؟؟؟؟؟؟...راستي بیتا چي بپوشم ... امروز كار زیاد داریم ... پاشو ... خوابالو  ١٠ -
 

  گذاشت زیر سرش و خندید كھ دراز كشیده بود دستش روھمونطور
 
ھیچ كدومشونم !! ... چي بپوشي ؟؟؟؟... دو تا كمد لباس پره ... آني این چھ عادتیھ  -

 ... واسھ مھموناي اونا تكراري نیست
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توكي عادت غر زدنت ... خخو حاال من كھ نگفتم ندارم مي گم كدومشون رو بپوشم؟  -

 !از سرت میفتھ آبجي غرغرو؟
 
 ... گ شيھر وقت تو بزر -
 
من بگم آبجي مي خوام برم اون دنیا چي بپوشم ... واي پس فكر كنم تا لحظھ مرگم  -
 ...!!! تكراریم نیست...تو بگي آني كفن بھ این قشنگي ! ؟
 
 ... كركراي بیتا بلند شده بود كھ یھو كلھ آریا از پشت در اتاقم نمایان شد -
 

 ...  بیتا شدمحو
 

 ...   آریا تمام اجزاي صورت بیتا رو از نظر گذروندچشاي
 

 ... دھنش باز مونده بود...  رفت طرف موھاي حالت دارش بعد
 

 ...   چرخید سمت شونھ ھاشنگاش
 

 ھنوز داشت بھ حرف من مي خندید و اصال متوجھ نبود عاشقش چطور محوش بیتا
 ...شده

 
 ...ق بمونھ نیومد حرفي بزنم بیتا حقش بود كھ آریا عاشدلم
 

بد كرده بودم اما بیتا صاف  -من یھ دو قلمي كاراي بد ...  زندگیش خطایي نكرد توي
 ... پاك بود... بود 

 
عشق آریا بھ بیتا ھمون عشقي بود كھ استاد بھ زیباش داشت كھ ...  عشق حقش بود این

 ... حتي با دیدن صورت اسیدیش ھم كمرنگ نشد
 

  من چي ؟ ھمون عشق بود ؟حس
 

 ... نفساي آریا واضح شد و بیتا سرش رو برگردوندصداي
 

  رو كشوند روش و داد زدپتو
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 ...برو بیروننننننننننننننننننننن ن -
 

 ****************** 
 ...  شد٥ ساعت
 ...  و حاج خانوم نمیومدن و اعالم كردن با رعایت حجاب حاضر شیممامان

 
 تولد فرشاد شركت كنم ھرسال فقط آریا و  اولین سالي بود كھ اجازه داشتم تويامسال

 ... پدر مي رفتن
 

 ...   سفارش كرده بود شیك بپوشم و آبروش رو نبرمبابا
 

 ! باید بھ ساز كي مي رقصیدم ؟من
باید خوب بھ نظر میرسیدم توي چش فرشاد و ...  آرایش مختصري انجام دادم یھ

 ...مادرش
 

كھ روش حسابي كار ...  رو باز كردم دیدم یھ پیراھن بلند و پوشیده تمام سفید داشتمكمد
 ...شده بود و یقش یقھ اسكي بود

 
 ...   حریر بود و باید با شال مي پوشوندمشباالتنش

 ... بدم نیومد... پوشیدمش
 
!   سانتم رو١٠٠٠ یھ كیف سفید كھ آریا از اون ور آورده بود ،كفشاي سفید پاشنھ و

 !!! البتھ بھ قول آریا
 
 ...  شال حریر طوسي كھ حاشیش سفید بود ھم انداختم رو سرمیھ
 
  یھ بوس واسھ خودم فرستادم كھ صداي بیتا ھوا شد... آینھ نگاه كردم بھ
 
 آني بابا ھنوز تموم نشده ؟ -
 

   رفتم بیرون گفتم حااااااااضرمبدو
 

   یھ نگاھي بھ سر تاپام انداختپدرم
 بخند شیرین حوالم كرد یھ لو
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 ... نمي شد یھ شیكترش رو... دختر خوشكلم تو این ھمھ لباس داري  -
 

   بابا تموم كھ شد مامان خیلي آروم گفتحرف
 
 ... دخترم االن ھم پوشیده است ھم شیك -
 

بیتا ھم یھ سارافان گلي سفید پوشیده بود با ...  رو فقط انداختم رو شونم و رفتیم مانتوم
كمي ھم آرایشش كرده بودم البتھ با اصرار ...شلوار جین سفید و یھ شال ھم رنگش 

 ...من
 

   خونھ باز بوددر
 

 ...  تورفتیم
 ...  حیاط فوق العاده بزرگ با یھ فضاي سبز فوق العادهیھ
 

 ...  تا پلھ قرار داشت بھ سمت خونھ١٠ در  روبرويدرست
 

یھ سالن بزرگ روبروش منتھي مي شد بھ پلكان كھ مي رفت طبقھ ... خونھ شدیم وارد
 ... باال

 ...  سالن مبل قرار داده بودن و البتھ صندلیھاش شیك واسھ میھماناندوطرف
 

 ...  ھر دو كاناپھ گلدونھاي تزئیني بزرگبین
 

 ... یكي بھ نظر مي رسید شاید سھ برابر خونھ ما زیر بناش بود بسیار قشنگ و شخونھ
 

  تا تابلوي فوق العاده زیباي نقاشي قرار داشت٥ دیوار سمت چپ بھ ترتیب روي
 
 ...  سمت راست عكس بزرگ فرشاد و كنارشو
 

 ...! عكس یھ دختر...  عكس كي بود این
 
كھ تیكھ تیكھ شد از این تابلو  دختر با چشایي عسلي و نافذ كھ مي خندید و دل من یھ

 ... اونور تر نرفت
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 !؟...اونم كنار فرشاد ... كھ خواھر نداشت پس این دختر كي بود فرشاد
 

 انواع فكرھا از سرم گذشت...  نشستیم روي كاناپھ درست زیر تابلوي اون دختر ھمھ
... 

 ...   زیادي اومده بودن كھ تقریبا ھمشون بي حجاب بودن و راحتمیھمانان
 

آریا درست كنار بیتا نشستھ بود و توي گوشش پچ پچ ...  فعال اثري از فرشاد نبود ولي
 ... مي كرد و گاھي لبخند بیتا واضح مي شد

 ...  رحمتي دو دقیقھ بعد از ورود ما وارد شدمریم
 

 ... انگار رفتھ بود آرایشگاه... ھھ
 
 پیراھن كوتاه و چسب دكلتھ تنش بود و موھاي صافش كھ حاال ھمون یھ ذره شال یھ

بھ ... آرایش غلیظي ھم بھ چھره ... رو ھم نداشت مثلھ ابریشم روي شونھ ھاش 
 ... محض ورود اومد سمت ما سالم كرد و روي كاناپھ سھ نفره اونطرف آریا نشست

 
یھ خنده دلغك واري بھ من ... ھ طرف راستش بیتا بود و طرف چپش مریم  كآریا

 ...!!! نشونھ رفت كھ تو تنھایي و من دوتا دوتا نوش جون مي كنم
 

 در جواب با چش اشاره كردم بھ بیتا كھ اخماش چنان در ھم گره خورده بود منم
 ... احتمال مي رفت ھر آن مریم و آریا رو بفرستھ اون دنیا

 
 خندش رو قورت داد و ھمون یھ ذره فاصلش رو با بیتا ازبین برد و چسبید بھش آریا

  كھ صداي بیتا بلند شد
 
 ... برو كنار -
 

 ...  و بابا برگشتن بھ بیتا نگاه كردنمریم
 

   با قلدري گفتآریا
 !!!! آخھ خانوم رحمتي جامون رو تنگ كرده -
 

 درجھ از ١٨٠اینكھ چرا بابا ... ھ  ھم سعي مي كرد لبخند روي لبش رو محو نكنبابا
 ... موضع قبلیش در مورد آریا و بیتا فاصلھ گرفتھ بود براي ھمھ معما بود
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بیتا كھ مشخص بود ذوق كرده اشاره ... بالفاصلھ با چھره دمغ از اونجا پا شد مریم
 ...كرد بھ پلھ ھا

 
 ....  تولدت مبارك ولي از نوع اینگلیشش بھ پا شدصداي

 
 ... دنیا دور سرم چرخید... برگردوندم و نزدیك بود ھمونجا سكتھ كنم  رو سرم

 
 ...  دو تا روي پلھ ھااون

كیك تولدش ...  پلھ ھا فرشاد و ھمون دختر داخل عكس در حال پایین اومدن بودنروي
 ... رو پشت سرش حمل مي كردن

 
یھ لباس كامال حریر كھ فقط ...  ھر قدم اونھا ، اطرافشون رقص نور برپا مي شد با

سفید ... جلوي لباس كوتاھتر از پشتش بود ... قسمتھائي از اون از خز استفاده شده بود 
 ...  درست مثلھ چھره خودش

 فرشاد رو گرفتھ بود و فرشاد ھم توي جمعیت رو نگاه مي كرد و لبخندي بھ لب دست
 ... شتدا
 

 ...  بھ افتخارشون دست مي زدن جز من و بیتا و آریا كھ نشستھ بودیم و متعجبھمھ
 

 ... بد شده بود خیلي بدحالم
 

 !؟... چھ خبر بود ایجا
 

 ...  حسش بھ من چي مي شدپس
 

 ! بود ؟دروغ
 

 ...  از پلھ ھا اومدن پاییناونھا
  واسشون دست میزدنجمعیت

 
ر پلھ ھا قرار داده شده بود و كنارش یھ میز بزرگتر كھ  پشت میز بزرگي كھ كنارفتن

 ... پر بود از شیریني و انواع غذاھا كھ اشتھام نسبت بھ ھمشون از بین رفتھ بود
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 فرشاد ھم از پلھ ھا پشت سرشون اومده بود پایین و در حال خوش آمد گویي بھ مادر
چشاش بھ رنگ چشاي فرشاد  ...قدي رعنا ... زني زیبا و ھوس انگیز ...میھمانان بود 

 ... بود گونھ ھاي برجستھ اي داشت
 

 دختر مرتب تو گوش فرشاد ناز و عشوه میومد و فرشاد خیلي معمولي با سر اون
 ... جوابش رو مي داد

 
دختر دست فرشاد رو گرفت و خیلي آروم كشوندش وسط . موسیقي مالیم شروع شد یھ

 ...  سالن و شروع كردن بھ رقص
 

 ...ستش رو پشت كمرش گذاشت و صورتاشون مماس ھم دفرشاد
 

 ...  من در حال نابود شدن بودقلب
 ... ولي باید این صحنھ ھا رو ببینم...  مي كردم ھر آن امكان داره از حال برم حس

 
 ...  بفھمم اینجاچھ خبرهباید

 
 ...  حال رقص بودن كھ دیدم فرشاد ھمراھیش نمي كنھ و خشكش زده سمت مندر
 

 ...  ثانیھ اي گذشت و دستش رو ازپشت كمرش برداشت و دوباره رفت پشت میزدو
 

 ...   چشش بھ من بودولي
 

 ...  نگراني حاال تو چھرش دیده مي شدآثار
 

 ...  با نگاه ،ازش ھزار و یك سوال توي ذھنم رومي پرسیدممنم
 

  مادرش اومدصداي
 
امیدوارم ... تر مھرانھ اعالم كنم امروز مي خوام نامزدي پسرم دكتر فرشاد رو با دك -

 ... واسشون آرزوي خوشبختي كنید
 
 ... سرم گیج مي رفت... تمام تنم یخ زد ... نگام تو نگاھش بود ...  جام پا شدم از
 

 ... اومد كنارم دستم رو گرفت و مرتب مي گفت آروم باشبیتا
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دویدم سمت حیاط ... قطره قطره روي پیراھنم مي ریخت ...  اشكام امون نمي داد ولي

 ... گفت بزار تنھا باشھ... و آریا دست بیتا رو گرفت 
 

نمي دونم چھ مدت گذشت ...  پشت درختا كھ دیده نشم و بھ حال خودم زار زدم اومدم
میخواستم از این محیط خفقان آور خالص ... كنترل خودم رو از دست داده بودم ... 
 ... شم
 

 ... ھنوز وسط درختا بودیم... زوم رو گرفت  سمت در كھ یھو یھ نفربارفتم
 

 ...  فرشاد بود...  عطرش بوي
 

 ...  گریھ ھام بلند تر شد و دوست نداشتم این حس بودنش رو از دست بدمصداي
 

 ...  رواز روي شال بوسیدسرم
 
 ... آني من، آروم باش -

فعال بنابر دالئلي مجبورم با مادرم ...  اعالن نامزدي از كنترل من خارج بود این
 ... اما من بھ این ازدواج تن نمي دم... مخالفت نكنم 

 
 ...   توجیھ مي كرد و من گریھاون

 
 ...   تموم نمي شد و قلبم توان ایستادن نداشتاشكام

 
اما حس خیانت نمي ذاشت بودنش رو با تمام وجود شكر ...  دوست داشتني بود حس

 ... رفتم سمت در... گذار باشم 
  زدداد

رو قول من ... آني امشب رو صبر كن ...اگر بري منم میام ولي اوضاع بدتر میشھ  -
 ...  حساب كن

 
  نگاه نمیكردم ادامھ دادبھش

 
 تو ھنوز حس من رو باور نكردي ؟ -
 ...  نمي دونستم امشب تو ھم میاي وگرنھنم
 ...وگرنھ چي ؟ چون نمي دونستي میام ھر غلطي كھ -
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  حرفم رو خوردم و اشكام رو پاك كردمباقي

 
  مي دوني امشب چقدر جذاب شدي -
 

حال من بدتر از این حرفھا ...  حرفاي محبت آمیزش نمیتونست حالم رو خوب كنھ ولي
  بود

 
  بریم داخل آني -

 ... بھم اعتماد كن... از این داغونترم نكن ... خواھش میكنم ... 
 

 ...   دونستم چرا ولي خر شدم و رفتم تونمي
 

 ... پچ پچ ھا بلند شد...  جمعیت با دیدن ورود من و فرشاد با ھم بھ ما خیره شدن ھمھ
 

 ...  من رو پیش مادرش برد كھ مھرانھ خانومشون ھم كنارشون بودفرشاد
  اشاره كرد بھ من فرشاد

 
 آنیتسا آریا منش -
 

 من برات فقط آنیتسا بودم ؟...  ھمین فقط
   زیر لب ادامھ دادكھ
 ... عشقم -
 

 ... كھ مھرانھ شنید و یھ لبي گاز گرفت بھ اطراف نگاه كردطوري
 

 ...  عصبي بود و رو بھ من گفتمادرش
 ... نھ نامزد داره دیگھ درست نیست با دیگران دختر بازي كفرشاد

 
 ...  این حرفش بوي تھمت و تحقیر مي داد كھ دوست داشتم ھمونجا خرخرش روچنان

 
 ...  فكش و بھ ھم فشار داد اما حتي یھ كالم اعتراض نكردفرشاد

 
   رو برگردوندم و رفتم بھ سمت بیتا و كنارش نشستمسرم

 



 115 

 خوبي ؟ -
 ... فعال مي خوام نگاه كنم.. نھ -
 

 ... عوض شد ومیھمانان جفت جفت اومدن وسط واسھ رقصموسیقي
 

 ...  فرشاد اومد سمت پدرممادر
 
 افتخار رقص میدید ؟ -
 

 ...  دو با ھم رفتن وسطھر
 

 ...  چشام گرد بود گردتر شدمن
 

   از پشت سر بیتا نگام كردآریا
 خودت فقط پیش... توي ھمھ مراسما این دو تا با ھمن ... حرص نخور ... طبیعیھ  -

 ...بمونھ
 

 ...  كاش نیومده بودم بھ این مھموني لعنتيخدایا
 

آریا واسھ من و بیتا ھم دسر آورد اما ھیچ ...  از خودشون پذیرائي مي كردن ھمھ
 ... كدوممون لب نزدیم

 
من اینجا ...بھ حالشون غبطھ مي خوردم ...  چند قاشقي با دست خودش داد بھ بیتا یھ

 ... فرشاد كنار اون... 
 

 پدرام خان... خواستگار بنده ... استاد دانشگاه ...  وسط جمعیت یھ چھره آشنا دیدم یھو
 

  سمت مناومد
 

 ... كي اینو جمع كنھ... با این حال زارم ...  كم داشتم ھمینو
 
 افتخار میدید؟ -
 

 !!!  داشتم حس مي كردم شاخام جوونھ زدهدیگھ
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   اومدم حرف بزنم پدرم كنارم بودتا
  پدرام منتظره... بلھ آني جان یاال  -
 
 ...نھ بابا من -
 

   حرفم پریدوسط
 
  آني برو وسط -
 

 ...  با اخم این حرفش رو زد كھ ترس ورم داشتچنان
 

 ... رو بھ نشونھ نھ تكون دادم ولي چیزي نگفتمسرم
 

 ... ولي من سرجام میخكوب شده بودم...  از پشت سر بیتا اشاره كرد برو آریا
 
دومتر باھام فاصلھ داشت و ...  كردم نگاه فرشاد داره روم سنگیني مي كنھ حساسا

 ...  نگاھش روي من زوم شده بود
 

   اینبار داد زدپدرم
 
  واسھ بار آخر میگم برو با پدرام برقص -
 

   سرم رو تكون دادمبازم
 

  یھكھ
ي صورتم گیج سیلي رو...دستم رو كشوند وسط جمعیت ...  حوالھ صورتم شدسیلي

 ...  بودم كھ دستي دور كمرم حلقھ زد و بھ شدت بدنم رو حصار گرفت
 

 ... ولي موسیقي در حال پخش...  كردم بھ تقال و جمعیت ساكت شده بودشروع
 

 ...  بھ زور من رو با خودش ھمراه كرده بودپدرام
 

 ...   داشت بدتر میشدحالم
 

 ...  پاھام توان تكون خوردن نداشتدیگھ
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 ...  توان اشك ریختن ھم نداشتمحتي

 
 ...  ناگھان یھ مشت نثار صورت پدرام شدكھ
 

 ...   بودفرشاد
 ...  ولم نكرده بود كھ داد جمع بلند شدھنوز

 
 ... ولش كن مرتیكھ -
 
 ... مگھ زوره نمیخواد باھات -
 
 ... عقده داري مگھ -
 
 ...  و وو
 

   پدرام یھ نگاھي بھ صورت بابا انداختكھ
 

 ...  یھ سري بھ نشونھ برو نشون داد و پدرام ولم كردبابا
 

 ...  كردم بھ سمت بابا یھ نگاه تلخ سر تا پاش رو انداختمرومو
 

 ...  تونم بگم اون لحظھ حس نفرت توي وجودم بود یا نھنمي
 

 ...  شك كرده بودم بھ پدریشولي
 

مادرش یھ ده دقیقھ اي با اخم باھاش پچ پچ ...  دست فرشاد رو كشید كنار مھرانھ
 ... میكرد

 
كھ موسیقي رو عوض كردن و مادر فرشاد ھمرو دعوت مي ...  سنگین شده بود جو

 ... كرد بھ خوردن مشروب
 

 ...  سریع ھمھ جمعیت دوباره درگیر پایكوبي شدخیلي
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ثانیھ اول ، دیگران میشن تفسیر بني آدم اعضاي دو ...  ھمین بود بھ قول مامانم دنیا
 ... ثانیھ دوم فراموش مي شي... یكدیگرند 

 
و ...جز ناخن انگشت من ...  مي موني و ھمون انگشتي كھ كس نخارد پشت من تو

 ... خدا خدا گفتن
 

 ...  از زماني كھ ھمون خدا رو ھم از دست داده باشيواي
 

كھ ... باز با خدا حرف بزن باھاش قھر نكن صدتا گناھم كردي :  مي گفتھمیشھ
 ... حتي شده اندازه سر یھ سوزن... ھمیشھ داشتھ باشیش 

 
 ... دستام رو گرفتھ بود تو دستش...  كنارم بود بیتا
 
 ... آني تازه داري یھ خورده از دردي كھ من تو این یھ سال كشیدم رو درك میكني -
 

ولي ...اي رذل تر از خودش مي نداخت  بي غیرت من رو توي بغل ھمھ رفقپیمان
 ... اونجا فرشادي نبود كھ رستم وار یھ سیلي حوالشون كنھ

 
حس كردم ...  نمیشھ اون روزي كھ فیلم شب اول ازدواجم رو توي نت دیدم باورت

ھر لحظھ امكان داشت روحم رو ... دارم با یھ گرگ صفت زیر یھ سقف نفس مي كشم 
 ... بیشتر پاره كنھ

 
داستان قدیمي و كھنھ ...آبروم و بھ یھ ویال فروخت...  بھ یھ شرط مسخره فروخت ومن

  رو تعریف مي كرد و روي زخماي من و خودش نمك مي پاشید
 

 ... ھنوز خوشبختتر از اونم ولي ھمیشھ ناالن تر بودمدیدم
 
محالھ صبرت در برابر بدبختیھاي زندگیت یھ روزي : خودت ھمیشھ نمي گفتي  -

مگھ ناشكري ... نزنھ و برات خوشبختي بھ ارمغان نیاره اینجا نشد اون دنیا شكوفھ 
 !اجر صبرت رو داغون كنھ؟

 
   پوزخندي زدیھ
 
... انگار مامانت داره آدمت مي كنھ ... خدا رو شكر نمردم و آدم شدن تو رو دیدم  -

 ...!!! حرفاي قشنگ قشنگ مي زني
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 ...  سمتش یھ نگاه معني دار كردم و یھ لبخند كوچولو نشست گوشھ لبامبھ
 

مھرانھ با ناز و عشوه كھ توي لحنش چاشني ... و مھرانھ اومدن سمت ما فرشاد
  حسودي موج مي زد رو بھ من گفت

 
 ... بیاید بھ سالمتي ھم یھ گیالس مشروب بزنیم -
 
 ...مفرشاد مي دونھ من اھلش نیست... گلم ممنون  -
 
یھ بار امتحان كن بعد اگھ طرفش نرفتي ... چون تا حاال تو جوش قرار نگرفتي  -

 ...!!!ھنره
 
اگر تونستي ازش جون ...  مثھ اینھ كھ بگي یھ بار برو نزدیك یھ شیر١؟... چھ كاریھ  -

 ؟!!!!سالم بدر ببري ھنره 
 

مھرانھ دستش رو ... د  بلند خندید و ذره اي بھ نگاه خشم آلود مھرانھ توجھي نكرفرشاد
گویا مي خواست حرف من رو تالفي كنھ كھ الحق خوبم ... گرفت و برد وسط جمعیت 

 ... تالفي كرد
 

خودش رو بھ ...  و عوشھ ھاش شروع شد دستش رو انداخت پشت گردن فرشاد ناز
صورتش رو مماس ... عقب خم كرد و فرشاد رو مجبور كرد حلقھ كمرش رو بچسبھ 

فرشاد مجبور بھ رقص شد چون توجھ جمع بھ اون دو تا ... قرار داد صورت فرشاد 
 ... بود

 
 ...   دختر فوق العاده زیبائي بود و رقصنده خوبي ھم بھ نطر مي رسیدمھرانھ

 
اشكام دوباره قطره قطره نابودیم رو داد مي زد ...  شروع كرد دیوانھ وار بھ تپیدن قلبم
 ... ادنمي تونستم ببینم توي بغل فرش... 

 
اما این نگراني ... نگراني توش موج مي زد ...  بار نگاھش گره خورد تو نگاھم چند

 ... واسھ من فایده نداشت
 
... دستت رو از پشت كمرش بردار ... فرشاد ھلش بده عقب ...  دلم داد مي زدم تو

 ...فاصلت رو بیشتر كن
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 .... اما
اونم ھمراه من ... اما دستاش رو كنار مي زدم ...  چند بار جلوي چشمام رو گرفت بیتا

 ... گریھ مي كرد و بھ فرشاد بد و بیراه مي گفت
 
آني برو بزن ...فكر كرده قیمت تو اینقدر پایینھ ... پسره ... آني اون لیاقتت رو نداره  -

 ... تو گوششش بگو واسش پشیزي ارزش قائل نیستي
 

 مانتوم رو انداختم رو شونم زدم بیرون و در حیاط كھ رسیدم صداي فرشاد رو پاشدم
 ... شنیدم

 
 ... آني تو رو خدا صبر كن... آني صبر كن  -
 

 من مي دویدم حتي پشت سرم رو ھم نگاه نمي كردم یھ چند متري باھام فاصلھ ولي
نوش گرفت و دستاش رو بھ زا... سر جاش میخكوب شد ... داشت پریدم وسط خیابون
  نفس نفس زنان داد مي زد

 
... آني بیا كنار بھ ھمون خدائي كھ بھم یاد ندادن بزرگیش چقدره قسم مي خورم  -

 ...بھ جون خودت بھ خدا ي تو قول دادم خوشبختت كنم... عاشقتم 
 
   ماشین با سرعت میومد طرفمیھ
 

 ... محكم زد رو سرش...  ماتش برده بود بھ ماشینفرشاد
 
 دایااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااخ -
 

راننده از داخل ماشین داد میزد و بد و ...  تو یھ میلي فاصلھ باھام ترمز زد ماشین
 ... مكث نكردم پریدم تو ماشین... بیراه مي گفت 

 
 ھر چقدر بخواي ھزینش رو مي دم فقط بروووووووووو... برو  -
 

راننده بد و بیراھھاش رو خورد و پاش رو گذاشت  ... مي زدم و گریھ مي كردم داد
 ... رو گاز

 
 ... نفس نفس مي زدم...  فھمیده بود زده بھ سرم بدبخت
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 آدرس ؟ -
 

نمي خواستم برگردم توي اون خونھ پیش پدري كھ غیرتش رو ...  باید مي رفتم كجا
 ...  قورت داده بود یھ آبم روش

 
 !... دل بھ عشق كي خوش كرده ؟...  مامانم طفلي

 
دخترش رو با كتك مجبور مي كنھ ...  كھ ھر ھفتھ تو بغل یكي دیگھ مي رقصھ كسي

 ... تو آغوش یكي دیگھ برقصھ
 

... حاال دیگھ بھ حقانیت عقیده ھاي پاك مامانم ایمان اورده بودم ...  بدم اومده بود ازش
 ... گرچھ گاھي كمي افراط مي كرد

 
  تقریبا سعي مي كرد ھمیشھ اعتدال رو رعایت كنھ كھ من و آریا از دین زده نشیماما
... 
 

 ...  پاساژ تعطیل بود...  نیمھ شب بود ١ علي آقا افتادم اما االن ساعت یاد
 

 ... و موفق ھم شدم...  كردم آدرس خونش رو بھ یاد بیارم سعي
 
 

 ... با چھ روئي در مي زدم... د شده بود ھم ر٢ساعت از ...  در خونھ علي آقا رسیدم
 
یھ ثانیھ نشد كھ ماشین فرشاد رو جلوي ...  خورده جلوي خونھ این پا اون پا كردم یھ

 ... كوچھ دیدم
 

 ...  چھ روئي داره...  تعقیبم كرده بود؟ یعني
 

مگھ نمي گفت مجبورم امشب بھ حرف مامانم گوش ...  مھرانش رو ول كرد چطور
 ... بدم
 

 ... ناخواستھ دستم مشت شد و كوبیدم بھ در خونھ علي آقا...  بودم بانيعص
 

 ؟... خدا من چي كار كردم واي
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 ...  سبابم رو محكم گاز مي گرفتم و چشم بھ در بودانگشت

 
مگھ سگم داشتن ...  چراغاي حیاط روشن شد و یھ سگ شروع كرد بھ پارس كردن كھ
 !!!؟
 

 ...  از ماشین پیاده شد ھمون موقع در باز شد و علي آقا جلوش ظاھرشدفرشاد
 

 فرشاد بھ علي آقا افتاد و من ازترس فك منقبض شده فرشاد دویدم تو و در رو چش
 ... بستم

  فرشاد
 

 .. نمي شد آني چنین آدمي باشھباورم
 

 !؟... بود اون تو چھ غلطي كنھ رفتھ
 

 ...ي داره دونستم با این مرتیكھ یھ صنممي
 

 ...  رو كوبیدم رو كاپوت ماشینمشتام
 

 ...  قاطي مي كردمداشتم
 

 ... آني...  نیمھ شب ٢اونم ساعت ...  اون خونھ لعنتي توي
 

 ...  تصورش دیوانھ كننده بودحتي
 
 ... دستام رو تكیھ دادم بھ زانوم... حالم بد شده بود ...  نفس نفس افتادم بھ
 

اسپري اكسیژنم رو از توي ... دیگھ ھوایي نمیومد تو ریھ ھام . .. ایستادن نداشتم توان
 ... جیبم برداشتم و

 
 ...  جسمیم بھتر شد اما حال روحیم داغون بودحال

 
 ...  حیاط خاموش شدچراغ
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عرق مي ریختم ھنوز ھم نفس كشیدنم ....  ذھنم ھزار صحنھ در یك آن گذشت از
 ... نرمال نبود

 
اما ... دستم سوخت ... مشتم رو زدم بھ دیوار ... اما نتونستم ...  خواستم در بزنم مي

 ...مھم نبود سوزش دلم ھزار برابر دستم عذابم مي داد
 

 ...  رو برداشتم اس دادم بھشگوشیم
 
  من پشت درم... بیا بیرون آني  -
 

   دریافت نكردم دوبارهجوابي
 
 ...داري چھ غلطي مي كني اونجا... بیا بیرون ... بیا بیرون عوضي  -
 

صورتم ... دستم رو بردم الي موھام تا سر حد مرگ كشوندم ...  جوابي نیومد بازم
 ...  كالفھ شده بودم... دور خودم مي چرخیدم ... خیس عرق بود 

 
 ... دوباره و دوباره و دوباره...  زدم بھ گوشیش بر نداشت زنگ

 
   دادماس

 
بیا بیرون تا یھ بالئي سر خودم و این خونھ و اون ... رت ندارم بیا بیرون آني كا -

 ...  حالم بده... د بیا بیرون لعنتي ... مرتیكھ بي شرف نیاوردم
 
 ... تو دیگھ نامزد داري... برو راحتم بزار ... آبروریزي نكن  -

  راحتمون بزار...  اومدم پیش نامزدم منم
 

 !؟...ه میگھ خدا این چي دار...  تار میدید چشام
 
 چون قبال تو توھمات بودم جواب منفي دادم... علي آقا از من خواستگاري كرده بود  -

... 
 اتفاقات امشب فھمیدم این كسیھ كھ سرش بھ تنش مي ارزه نھ توئي كھ جلوي چشمم با

 ... یكي دیگھ رو بھ آغوش مي كشي
 



 124 

االن اونا ... خس خس افتاده بود سینم بھ ... دوباره حالم بد شد ...  دادم بھ دیوار تكیھ
 ... دارن چھ غلطي مي كنن

 
 ...  رو بردم تو جیبم بھ سختي اسپري رو برداشتم وليدستم

 
 ...  با زحمت پا شدم و با مشت بھ در كوبیدم... نفسم داشت بند میومد ...  شده بود تموم

 
 شدیدي شروع شده بود و من فالكت بار با سینھ اي كھ از نبود اكسیژن مي بارون

 ...  سوخت و قلبي كھ از نبود عشقش آتیش گرفتھ بود روي زمین افتادم
 

 بھ در حیاط بود و ھنوز آني رو تصور مي كردم توي اون خونھ كنار اون چشمم
 ... مرتیكھ

 
 ...  رو شنیدم حالي كھ چشام دیگھ تقریبا نمیدید صدي جیغشدر
 

   جملھ اي كھ شنیدم این بودآخرین
 
 فرشااااااااااااد؟... خدایا این چھ شب نحسي بود ...چت شد ... فرشاد  -
 
 

 آنیتسا
 

 ... خدا برش گردون... غلط كردم خدایا
 

   آقا نبضش رو مي گرفتعلي
 بیماري خاصي داشت ؟... ضعیفھ  -
 

اشكام ...  بودم و بي اختیار مي بوسیدمش سرش رو توي بغلم گرفتھ..  مي كردمگریھ
 ... روي چشاش مي ریخت

 
 علي آقا كي این اورژانس میاد االن ده دقیقھ شده... علي آقا آسم داشت ... آسم داشت  -

... 
 

نبضش رو گرفتن و ... سریع برانكاد آوردن و گذاشتنش روش ...  صداي آژیر اومدكھ
 ...صلھ بردنش توي آمبوالنسیھ ماسك اكسیژن بھش وصل كردن وبالفا
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 ....   كنارش نشستمدویدم

... من تو رو با دنیا عوض نمیكنم ... غلط كردم ... فرشاد پاشو بھ خدا دروغ گفتم  -
 ...  ببین دارم میمیرم... فرشاد پاشو 

 
 .. یھ اشاره اي بھ من كرد كھ آروم باشمپرستار

 
   شدم ولي آروم اشك مي ریختمساكت

 
*********************** 

 
اگر یھ خورده بیشتر نبود ...  از معاینھ ، پزشك معالجش گفت خطر رفع شده بعد

 ... اكسیژن طول مي كشید بیمار مي رفت تو كما
 

 ...  االن حالش بھترهولي
 
ھمھ پرستارا اومدم ... ھمونجا نشستم روي زمین ...  شوق كم مونده بود پرواز كنم از

 ...  بھ سمتم
 

 ... اونقدر اشك ریختم كھ روي زمین خیس شد...  ھمشون سجده شكر زدم جلوي
 

امشب بھ اندازه ... ولي نتونستم روي پاھام بایستم ...  از پرستارا دستم رو گرفت یكي
 ... جسمم دیگھ توان نداشت... كافي تحمل كرده بود 

 
 :  رو بھ من با یھ لحن مالیم گفتپرستار

 
خوش بھ حال اون بیمار كھ اینقدر ... كھ بنده اي مثھ تو رو داره خوش بھ حال خدا  -

 ... دوسش داري
 

  رو كرد بھ سمت یھ پرستار دیگھروش
 
 .. فكر كنم فشارش افتاده... بھش یھ سرم وصل كنید  -
 
 

 ..  صبحش فرشاد مرخص شدفردا
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 ....  خدا علي آقا از دیشب تا حاال یھ پاش دم در اتاق من بود یھ پاش پیش فرشادبنده

 
 ... یھ یھ ساعتي توي حیاط باھاش حرف زد...  ترخیصش رو انجام دادكاراي

 
 
 
 ...  من اجازه شركت توي حرفاي مردونشون رو ندادنبھ
 

دم نرمتر شده و  دقایق اول فرشاد حتي نگاش ھم نمي كرد ولي با مرور زمان دیتوي
 ... اون ھم حرف میزنھ

 
 !؟... من نباید مي بودم چرا

 
 این بابا مامانا كھ بچشون رو دور مي كنن خودشون حرفاي جدي جدي مي مثھ

 ...!زنن
 
روي صورت علي آقا مثلھ ھمیشھ یھ لبخند بود ...  ساعتي كھ گذشت جفتشون اومدن یھ

 ... و فرشاد نگام نمي كرد
 

 ... ھر جائي جز من...  بود و با سكوت بھ اطراف نگاه مي كرد  توي جیبشدستاش
 

حاال ... عوض داره گلھ نداره آقا فرشاد ! ...بھ جاي عذر خواھیھ؟...  برم روشو
 !طلبكارم شدي ؟

 
   آقا یھ نكاھي بھ فرشاد كرد و یھ نگاھي بھ منعلي

 
اسھ یھ جنگ تمام بریم یھ رستوران غذا بخوریم عزمتونو رو جزم كنید و... خوب  -

 ... عیار
 
   تعجب پرسیدمبا
 
 جنگ با كي ؟ -
 
 !!!!!!!!!! نمي دوني ؟ آنیتسا و فرشاد -
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زیر چش دیدم روي لباي فرشادم یھ لبخند نشست ولي بازم بھ اطراف ...  گرفت خندم

 ... نكاه كرد
 

 ...  نكنھ فكر كرده ھرزه ام... نكنھ بیخیالم شده ...  ازم بدش اومده نكنھ
 

 ... تا وقتي رسیدیم رستوران من ھزار و یك نكنھ از خودم پرسیدمواي
 

 ...  رستوران فرشاد روبروي من نشست و علي آقا صندلي كنار منتوي
 

 ...  رو سفارش دادیم و علي آقا شروع كردعذا
 
 ا چقدر مایھ بزاري ؟تو حاضري واسھ بیت -
 

 گیج شده بودم یھو وسط این اوضاع اسم بیتا رو چرا آورد ؟!  چي بود ؟منظورش
 
 ...  خیلي -
 
بزار بھتر بگم چقدر از روزاي خوبت رو میدي تا بیتا ... این خیلي یعني چقدر  -

 خوشحال بمونھ ؟
 

 ...  سوال سختي بود...  كردم مكث
 
 ... ھنگیده... غز من عادت نداره م... علي آقا حالم بد شده  -

  واضح بگید چي شده و منظورتون چیھ ؟میشھ
 
فقط تا این حد مي گم كھ ھمونقدر كھ تو واسھ ... آني جان االن نمي تونم چیزي بگم  -

 ... فرشاد ھم نسبت بھ آریا ارزش قائلھ... دوستت ارزش قائلي 
 
 ... چھار نفر بھ ھم گره خوردهگویا خوشحالي شما ...  ھمینطور نسبت بھ دوست توو
 
 كالم ، اتفاق دیشب و كاري كھ آقاي دكتر انجام داده فقط بھ خاطر خوشحالي چھار یھ

 ... نفرتون بوده و بس
 ...ولي تا حدودي بھش حق میدم...  كاري كرده كھ من ھمش رو تایید نمي كنماجبارا
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 مجبور بھ انجامش مي شدم...  اگر من ھم در چنین شرایط سختي قرار مي گرفتم شاید
... 
 
 

ابرومو باال انداختم وسرم رو تكون دادم و عین این بچھ تنبالي ...  بودم بدتر شد گیج
 كالس گفتم

 
  ؟؟؟؟...موضوع چیھ ... نفھمیدم  -
 

تا اونجاش كھ ...  فكر رفتم توي...دختر بھ این خنگي نوبر واال ...  كشیدم خجالت
حاال علي آقا مي گھ ... بھ اجبارمادرش ... فھمیدم فرشاد مجبور بھ قبول نامزدي شده 

 اونم بھ اصرار مادرش...آریا و بیتا این كار رو كرده ... بھ خاطر من 
 

 !! فرشاد چھ ربطي بھ ما داشت ؟مادر
 

 !!!  جور نمي شد...  تیكھ پازل توي ذھنم یھ طرف افتادھر
 

مغزت جون مي ...  خانم فرامرزي مي گفت ریاضي بخون بھ یھ دردت مي خوره این
 ... !!!!! نخوندم حاال بیا جمعش كن... گیره 

 
 ھمینطور كھ بھ اطراف نگاه مي كرد زیرلب زمزمھ كرد... خندش گرفتھ بود فرشاد

... 
 
دروغم .... دست بھ ضایع كردنشم بد نیست ...رقصم بلد نیست ...اشكش لب مشكشھ  -

حتما بعدم با این سجایاي اخالقي مھریھ آنچناني ھم مي ... خنگیشم اضافھ شد ... میگھ 
 ...!!!! خواد

 
 كھ مات بھ لباش نگاه مي كردم كھ با گستاخي تمام جلوي علي آقا این حرفھا ھمینطور

 ...عالرغم عصبانیتم قھ قھم رفت ھوا... رو زد 
 

 در ادامھ حرفھاي آقا فرشاد فرمود آقا تكیھ داد بھ صندلیش و علي
 
 ...  خوب حرف حساب مي زنھ بنده خدا -

 ...  صداي خنده فرشاد بلندتر شدكھ
   بھ نشونھ اعتراض خندم رو قورت دادم ولي ھیچي نگفتممنم
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 ...  حساب جواب ندارهحرف

   رو خوردیمغذا
 

با دھن پر ...  نیاوردم مرتب توي ذھنم در حال تعویض جاي تیكھ ھاي پازل بودمطاقت
 صدام رفت باال

 
بزارید منم بدونم چي ... بگید اینایي كھ گفتید یعني چي ... قبول ...خوب من خنگ  -

 ... میشھ مگھ
 

   لقمش رو قورت داد سرش رو پایین انداخت و گفتفرشاد
 
اگر تركش نمي كني بھ قبلیا ... دنت خیلي زشتھ این عادت با دھن پر حرف ز -

 !!!حساب ما سبكتر شھ! اضافش كن 
 

 ...  رو درستھ قورت دادم و بھش یھ نكاه تند انداختم كھ یعني كافیھ دیگھلقمم
 

   پوزخند زد و گفتدوباره
 
من ...! اشتھاشم كھ بد نیست ھنوز غذاش تموم نشده مي خواد با نگاش منم بخوره  -

 ... ھمھ چي عالیھ... وشبختم چقدر خ
 

انگار من ...خوشم میاد بھ شدت شبیھ آریاست ...  باز با حرفاش نیشم رو باز كرد كھ
 ... !!! ھمیشھ یھ دلغك باید ھمرام باشھ

 
 آقا با دستمال دور دھنش رو تمیز كرد و دستي بھ نشانھ شكر باال برد رو بھ من علي

  كرد و با ھمون لحن آرومش
 
كھ االن شاید زیاد مھم نباشھ از ... ن یھ واقعیت تلخ توي زندگي آریا بوده آني جا -

 ...  نظر دیگران
 

 تا اینجا رو گرفتي ؟؟؟... روحیش داغون میشھ ...  اگر آریا بفھمھ ولي
 

ترجیح مي ... سرم رو بھ نشونھ آره تكون دادم !!!. .. واقعیت تلخ ؟...  تیز شد گوشام
 ... دادم گوش كنم
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واسھ ھمین تو .. قول خانم فرارمزي ھمیشھ زبونم بیشتر از گوشم كار مي كرد  بھ

 ... یادگیري ریاضي ضعیف بودم
 
پس باید ...چون بیتا قراره عمل شھ ...این واقعیت االن نباید بھ گوش آریا برسھ  -

 تا اینجاشم روشنھ ؟... و كلید روحیھ بیتا دست آریاست ... روحیھ داشتھ باشھ 
 

   سر تكون دادم كھ آرهبازم
 
سناریوي دیشب توسط پدر شما و مادر فرشاد راه انداختھ شده بود كھ البتھ یھ سكانس  -

 ...  دیگش مونده
 

 ...  فرشاد ساكت بود و ھر از گاھي یھ نگاھي بھ من مي نداخت...  ماشین بودم توي
 

 ... پارك بودیمكنار یھ ...  توي جو حرفاي علي آقا بودم كھ فرشاد زد كنار ھنوز
 
 ...بریم یھ ھوائي بخوریم -
 
 ... نھ اشتھا ندارم -
 
 !تو كھ منم داشتي مي خوردي ؟ -
 
 !!!! تو فرق مي كردي -
 

  سرش رو آورد نزدیك...  باز شد و دھنش بازتر چشاش
 
 !واقعا ً؟-
 
 ... فكر كردي جلوي علي آقا باھات شوخي كردم ھمھ چي یادم رفتھ نھ آقا -
 
 !نوز دلت پره ؟آني ھ -
 

   رو ندادمجوابش
 

   سر جاش جابھ جا شد و بھ سمت من بر گشتآروم
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 ... نگام كن -
 

  بھ بیرون بودنگام
   قلبم سمت اون بودولي

 
اون چھ بالئي بود سر من ... اون شب داشتم دیوونھ مي شدم ... آني جان ، نگام كن  -

 !؟...مي دوني داغونم كردي ... آوردي 
 
مگھ قرار ... مھرانتون نگران نشھ ... اشتباه نكن كسي كھ داغون شد من بودم نھ تو  -

 ... دوباره باید بري پیش مھرانت... نیست سناریوي بابام روتكمیل كنیم 
 

 ... و نگاه فرشاد ھم بھ من... ھنوز نگام بھ سمت پارك بود ...  تو چشام جمع شد اشك
 
قلب وامونده من تو ... برام فرق نداره ...  بیاد جلوم حوریم... آني قلب من طرف تو  -

 ؟...كھ نمي دونم كي ... رو مي خواد 
 

  اومد نزدیكتر...  رو ادامھ نداد و یھ اه كشید حرفش
 
قول ... قول بده دلت رو بھ كسي ندي ... قول بده در نبود من فكر بد نكني ... قول بده  -

 ... بده بھ عشقم شك نكني
 

 با صداي گرفتھ طوري كھ نفسم باال نمیومد گفتم.. د تر شد  شدیاشكام
 
قول بده ... قول بده بغلش نكني ... قول بده بھش انگشتم نزني ... تو ھم قول بده  -

 ...  قول بده زودتر این بازي رو تموم كني... عاشقش نشي 
 

اره دوب...  سمتش با چش گریون تو چشاش نگاه كردم كھ پر از ھراس بود برگشتم
 ... دلم لرزید... حس خواستن رو توي نگاش دیدم 

 
 ... فرشاد من طاقتم زود تموم میشھ -
 

   انگشت كوچیكش رو آورد جلوفرشاد
  بیا عھد ببندیم -
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 ...یھ خنده تلخ... انگشت كوچیكم رو با فاصلھ از ش نگھ داشتم خندید منم
 
 ... اي خدا... كي میشھ این انگشت بیاد تو دستاي من  -

 .   رو ازش دزدیدمنگام
 

   دادادامھ
 
من و آني عھد مي بندیم كاري رو محض رضاي خدا و فقط براي شادي دوستامون  -

عھد مي بندیم ... عھد مي بندیم بھ عشق توي دلھامون خیانت نكنیم ... شروع كنیم 
 ... عاشق ھم بمونیم

 
  با چش گریون ھق ھق زنان گفتن منم

 ... عھد مي بندیم -
 
 

   خونھ مامانم بھ محض دیدن من یكي خوابوند توي گوشمرفتم
 
 فكر كردي كاروان سراست اینجا ؟ -

 ... ھروقت بخواي بیاي...  وقت بخواي بري ھر
 

من اینطوري بزرگت كردم ؟ من اینطوري بزرگت ...  كدوم خرابشده اي بودي دیشب
 ... كھ شب تا نیمھ ھاي شب بیرون باشي وسط اون ھمھ گرگكردم 

گفتم ...  ھفتھ معلوم نبود كجائي جونم بھ لبم رسید وقتي برگشتي ھیچي بھت نگفتم یھ
 آني ؟

 
   بھ صورتم بود و سرم رو انداختھ بودم پاییندستم

 
 گفتم ؟... آني منو ببین  -

  كجا بودي ؟دیشب
 
خبرتون نكردیم كھ نگران ... خودمم ھمینطور ... د شد فرشاد حالش ب... بیمارستان  -

 ... نشید
 
فرشاد چش ... باید دستتم بوسید ... لطف كردي ... نھ اینكھ نبودیم ! ... نگران نشیم ؟ -

 ؟...بود 
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 ... كمبود اكسیژن داشت... اسپري اكسیژنش تموم شده بود ... آسم داره  -

 ...  ھمینطور كھ خیلي عصبي سر تا پام رو یھ نگاھي انداختپدرم
 
 ... حاال دیگھ نامزد داره... دیگھ نبینم دور این پسره فرشاد بچرخي  -
 
جاش یھ عالمت ... تو چشام رنگ محبت قبلي وجود نداشت...  سمتش نگاه كردمبھ

 ... سوال و یھ عالمھ دلخوري نشستھ بود
 

 ... ه بود و با ھمون حالت قبلي كھ عصباني بود از نگاھم متعجب شدمامانم
 
 !این طرز نگاه كردن بھ بابات یھ خورده زشت نیست ؟ -
 

  ھمیشھ بھ احترام بھ بابا عالرغم تمام عقاید ضد و نقیضي كھ داشتن تاكید داشتمامان
... 
 

ز  ھمینم من و آریا تا االن بھ بابا و مامان بي احترامي نكرده بودیم جز قبل اواسھ
 ... فرارم كھ چند تا اراحیف كوچولو اونم پشت در اتاقش گفتم نھ چش تو چشش

 
...  مامان نگاه كردم چند بار خواستم دھنم رو باز كنم و پتھ بابا رو بریزم رو آب بھ

 ...ولي خودم رو كنترل كردم
 

 !؟... از جونت سیر شدي آخھ مگھ
 ...  سكوت من یھ خورده اوضاع آروم شدبا
 

آریا دمغ توي اتاقش دراز كشیده بود و .... حاج خانوم برگشتھ بودن خونھ  و بیتا
 ... صداي موسیقي رو تا سر حد لرزش شیشھ ھا زیاد كرده بود

 
 

 ...  دمغ كھ بشھ گوشاي ما كر میشھ...  این آریا نمي خواد برگرده دیارش ؟واي
 

شیده بودم وحولمم یھ تونیك صورتي پو... نشستم روي تخت ...  یھ دوش گرفتم رفتم
 !گوشیم رو برداشتم واي كي بره این ھمھ راھو ؟؟؟؟؟؟... دور سرم پیچیده بودم

 
 ...   تا اس داده بود١٥ حدود فرشاد
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 ..آني چھ خبر -

  ؟قھري
 ...  حالم بد میشھ ھانآني
   جواب بدهآني
 ...  داغونم نكنآني
 ... ھیچ كي خونھ نیست....تنھام...  جون خودت تو اتاقممبھ
 ... فكر بد نكن...  وقتي اومدم تنھام از
. 
. 
 . 

الھي فداش شم اون بیشتر از من ...  حالي كھ تو چشام اشك جمع شده بود خندیدم در
 ... حرص مي خورد

 
از كشیده بود كھ یھ رو تختش در... رفتم اتاق آریا ...  قسمت اول نقشھ رو پیاده كنم باید

 ... عروسك گرفتھ بود دستش و نگاش مي كرد
 

 !عروسك ؟...  یھ خورده عقلشم پرید ؟؟؟ھمون
 
  دیدن من نشست و ھمچنان چشش بھ عروسك بودبا
 

 ... یھ پوزخندي زدم...  رو بستم در
 
این ھمھ محبتي كھ تو با چشات نصیب این عروسكھ مي كني یھ سومش نھ ... مباركھ  -

 ...  ھزارمش رو نصیب من مي كردي االن نوكریتم مي كردمیھ
 
 ...  خنده تلخ نثار لباش شد اما سرش رو باال نكردیھ
 
 ...  ھدیھ است -
 
پس این عروسكھ نیست كھ محبت چشاي تو رو داره با ولع ... پس بگو ... اوھوم  -

 ...  جذب مي كنھ
 

 ... و كار بگیره نھ رفتھ یكي رو بھ جاش گذاشتھ كھ مخ داداش منخودش
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 ... اذیت نكن آني اعصاب ندارم ھان -
 
 !چرا ؟ -
 
 ... دیشب بعد رفتنت نوبت بھ من رسید -
 
 

  فرشاد
 

 ... و صداي موسیقي رو زیاد كرده بودم...  كاناپھ دراز كشیده بودروي
 

 .. ھوش وحواسم پي چشماشھمن
 

 ...  كاش كھ عاشق نشده باشھاي
 

 ...   كاش بدونھ خیلي مي خوامشاي
 
 ... وقتي كھ رفتھ رفتھ آرامشاز
 

 ...  واسھ من بدجوري حساسھعشقش
 

 ...  ترسم از اینكھ من و نشناسھمي
 

 ... خودمم نیست دلم گیرهدست
 
 ...  دیدن عكسش نفسم میرهبا
 

 .. خوام تنھا شمنمي
 

 ... چشماشمعاشق
 

 ...  جا كھ باشھھر
 

 ...  مي خواد كنارش باشمدلم
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 ...  تا صبح بیدارمشب
 

 ..  دوسش دارمخیلي
 

 ...  ممكنھ از این عاشقي دست بردارمغیر
 
 
 

و مھرانھ كھ دستاش ... مامان با ھمون قیافھ حق بھ جانب ھمیشگي ...  صداي در كھ
 ... پر بود از نایلون

 
 ...  ژن لباس تنفس مي كنناین زنا ھم بھ جاي اكسی... دلشون خوشھ ...  خرید؟ رفتن

 
ولي واي با حال اینكھ ازشون حق لباس خریدن ...  غذا ندن صداشون در نمیادبھشون

 !!! فرداش خودكشي كردن... رو بگیرن 
 

یھ تاپ ... مانتوش رو جلوي من در آورد ...  نایلونھا رو گذاشت رو مبال مھرانھ
 ...  بھش نیفتھسرم رو برگردوندم كھ چشم... لیموئي چسب تنش بود 

 
دستم و خیلي ...  توجھ بھ این كارم اومد نشست كنارم و دستم و گرفت توي بغلش بي

 ... محكم از تو دستش كشیدم
 
 !روشنھ؟... دیگھ بي اجازه دست بھ من نزن -
 

 ... مامان تو آشپزخونھ بھ عزت خانوم امر و نھي مي كرد...  درنمیومد صداش
 
كوچكترین كم و كاستي رو نشونھ كم كاریت ... امشب مي خوام ھمھ چي مرتب باشھ  -

 ...میوه ھا رو خریدن ؟... مي زارم 
 
 ... بلھ خانوم -
 
 شیریني و كیك ؟ -
 
 ... بلھ خانوم -
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 بھ عاقد زنگ زدین ؟...وقت نداریم ....  بچینشون ٥تا ساعت  -
 
 ...خیالتون راحت...  سفارشات شما انجام شده طبق... ھمھ چي مرتبھ ... بلھ خانوم  -
 

 رو كرد بھ مھرانھ... مانتوش رو در آورد داد دست عزت خانوم ...  توي سالن اومد
... 
 
عزیز دلم لباست رو دوباره بپوش كھ ببینم اگر كم و كاستي داره بگم خیاط بیاد  -

  درستش كنھ
 

 ...  گونم رو بوسید و رفت باالمھرانھ
 

 !!!؟...چي تو سرش مي گذره .. !. ؟عاقد
 
 خیلي عجلھ نمي كني ؟ -
 

 ...  كھ قھوش رو مزه مزه مي كرد بھ سر تا پام یھ نگاه تند و تیز انداختھمینطور
 
ھمھ معاني توش پیدا بود اال محبت ... بھ سردیش ...  این نگاھھاش عادت داشتمبھ

 ... مادرانھ
 
 ... امر و نھي كردن رو دوست داشت... ذبپر از اعتماد بھ نفس كا...  ادم مغرور یھ
 

 ...  زندگي مي كرد كھ گویا پادشاه زمین و زمانھ ھمھ باید بھش بگن چشمطوري
 

با تھدید و ترعیب ..  برو برگرد اگر بھ جاي چشم چیز دیگھ اي جایگزین مي شد بي
 ... چشمش رو از حلقوم طرف مي كشید بیرون

 
مي ... شب خوبي خواھد بود ... امروز خانواده آریا منش و دوستانشون ھم دعوتن  -

 ... امشب باھاش كار زیاد دارم... خوام شخصا برم خانم آریا منش رو ھم دعوت كنم 
 

 ... مثلھ ھمیشھ...  بوي شر داشت حرفش
 

 ...  شدم جلونیمخیز
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 ؟...اونا رو دیگھ واسھ چي  -
 ... حرف اول و آخرمھ...  من بھ این ازدواج تن نمي دم  آني رو دعوت كنياگر

 
 ...  شدم رفتم سمت پلھ ھا كھ صداش رو شنیدمپا
 
منتھا با ھمون ... واست آنیتسا رو مي گیرم ... فقط كافیھ لب تر كني ... تن نده  -

 .... شرطي كھ قبال ھم ذكر شده
 

  جواب دادم اینكھ برگردم سمتش رفتم باال ولي از روي پلھ ھابدون
 
وگرنھ ...امشب آني نمیاد ... راھھاي اذیت كردن رو خوب بلدم...منم از جنس خودتم  -

 !!!! شباھت من و خودت رو بھ خوبي درك مي كني
 ...  سمت اتاق كھ مھرانھ با لباس یھ دست نقره ایش از در اومد بیرونرفتم

 ... ازپشت بغلم كرد و....  رو بستم و در رو باز كردم چشمام
 
 ... و من جنس تو رو خوب مي شناسم... تو مردي ... فرشاد عاشقت مي كنم  -
 

االقم بود تا االن مرد ... ھرشب با یھ بي ناموس بودن ...  بشناسي دختره ھرزه باید
 ...تو كھ پزشك مملكتي... شناس شده بود 

 
 اینطوري چي مي شد االن این آني بود كھ...  عطر تندش مشامم و آزار مي داد بوي

  بھ چي فكر مي كنھ... االن كجاست .... گرماش رو حس مي كردم 
 
 ! درصدم فكرش طرف من ھست ؟یھ
 

در رو باز كردم و با یھ قدم خودم رو از ... عشوه ھاش بیشتر شد ...  بغلم كرد محكمتر
 ... توي آغوشش كندم

 
اصال واسم مھم نبود االن پشت در ایستاده یا رفتھ ...  رو بستم و از داخل قفل كردم در
 ... مثھ یھ جنازه پرت شدم رو تخت... 

 
ھیچ خبري .. نھ ... گوشیم رو برداشتم ... ترجیح دادم تاریك بمونھ ...  تاریك بود اتاقم
 ...  بي معرفت... نبود 

 
 ...  اي در اتاقمصد...  حوصلھ دوش گرفتنم ندارم حتي
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 ... بیا پایین باید با مھرانھ بري یھ جائي -
 

 ... باز با این دختره... خستھ ام ...  دست از سرم بردارین میشھ
 

ھر دو نشستھ بودن روي كاناپھ و با لباس تنش ...  با بي حوصلگي رفتم پایین دوباره
 بھ زور مي شد گذاشت رو با دیدن من مھرانھ پا شد شالش كھ ده سانتم... ور مي رفتن 

 سرش
 
  بریم -
 
 !!با ھمین لباس ؟ -
 
مامان جان میگن خیاط .. خانم آریا منش ایراداش رو برطرف كنھ ... آره خوب  -

  خوبیھ
   لب گفتمزیر

 
 !منو چھ سنن؟... بھ درك -
 

یھ خورده متانت رو از آني من ... و لحنش ھمیشھ عشوه وار ...  ھمیشھ باز بود نیشش
 ... بدم نیومد برم و آني رو ببینم....اینطوري تا آخر عمرت مي ترشي ...  بگیر یاد
 

دو ساعتم ... دیدنش مھمتر بود ...  اون لحظھ برام مھم نبود ممكنھ ناراحت شھ اصال
 ... ولي دلم دیوانھ وار مي خواستش.... نمي شد كھ ازش دور شدم 

 
  ھ مامان با لحني سرد و قاطع داد زدك...  لبخند روي لبم و رفتم بھ سمت اتاقم یھ
 
 كجا ؟ نشنیدي مھرانھ چي گفت ؟ -
 

   بھ ھمون سردي جواب دادممنم
 
  اگر اجازه مي دید... چرا دارم میرم بھ سر و روم برسم  -
 

   با یھ لحن عصبي رو كرد بھ مامانمھرانھ
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 ...یھ خیاطي رفتنھ ھان -
 

 ... تمام عصبانیتم ریختم توي چشام و خیره شدم بھش...  سمتش برگشتم
 

 ...  نشست روي كاناپھ و شروع كرد بھ بازي كردن با كاتالوگھمونجا
 

جداي ... خانم آریا منش مادر عشقم بود ...  مي فھمید پاشو از گلیمش درازتر نكنھ باید
 ... از این مطلب اینقدر خانوم و باشخصیت بود كھ براش احترام خاصي قائل بودم

 
 ...  جاش نبود وگرنھ بھش حالي مي كردم مراقب زبون وراجش باشھاینجا

 
 عطرمخصوصم رو بھ گردنم و موھام زدم توي اتاقم یھ دستي بھ موھام كشیدم و رفتم

... 
 

بھ جلوي در خونھ آقاي آریا منش كھ ... زدم بیرون ..  رو ھم عوض كردم بلیزم
 ...رسیدیم رو كردم بھش

 
... از االن تا ھر زماني كھ زنده بودي ... گوشات رو باز كن ببین چي مي گم -

كاري مي كنم كھ روزي .. .كوچكترین بي حرمتي از سمت تو بھ خونواده آریا منش شھ
 ... صد بار آرزوي مرگ كني

 
 ...   این حرفم رو قاطع زدم كھ ترس رو خیلي واضح توي چشاش دیدماونقدر

 
 صداي آني اومد... من روبروي آیفن ایستاده بودم ...  زدیم در
 
 ! ...ھنوز نرفتھ دلت تنگ شد؟ -
 

 ...  رو زددر
 
 ...  انرژي مي داد... این صدا بھم نیرو مي داد ...  صداش جون گرفتم با
 

 واضحي رو لبام نشست كھ نگاه پر از عصبانیت و ترس مھرانھ رو در پي لبخند
 ... داشت
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با دیدن مھرانھ با اون لباس ...  تو كھ دیدم آني با یھ لبخند روي پلھ ھاست رفتیم
 ... لبخندش رو قورت داد

 
آخھ دختر این موضوع اونقدر ارزش نداره ... خنده دل من آتیش مي گیره  نمي وقتي

 ...اینو بفھم... كھ خنده تو رو ازم بگیره 
 

 ...   بھم چسبیدمھرانھ
 

كھ ... بھ وضوح مي دیدم كھ دستاي ظریفش داره مي لرزه ...  آني نامنطم شد نفساي
 ... خوش اومدي... اد جان سالم فرش... ناگھان خانم آریا منش از پشت سر پیدا شد 

 
 ...  ولي سعي كرد بھ روش نیاره...  دیدن مھرانھ لبخند اونم محو شد با
 

 مدتي كھ خانم آریا منش در حال جفت و جور كردن قناسي لباس شایدم اندام اون تمام
 ...  نگاه آني روي مھرانھ بود... بود 

 
حتي یك درجھ مسیر نگاش  ... بھش زل زدم كھ شاید حواسش بھ من جمع شھ ھرچقدر

 ...  تغییر نكرد
 

   رو بھ من كردمھرانھ
 
 خوب شد فدات شم ؟ -
 

 ...  اینكھ نگاش كنم قھوم رو برداشتم مزه مزه كردمبدون
 
 ... از من نپرس اگر تموم شده بریم -
 

 ...  یھ غري زیر زبون زد و اومد نشست كنارممھرانھ
 

   آریا منش یھ آه كشید و پاشد رفتخانم
 

 ...  مھرانھ سرش رو گذاشت روي شونم...  بھ آني بود و قھوه رو مي خوردم چشام
 

 ...  چشاش پر اشك بود...  بھ نفس تنگي افتاد آني
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رفتم جلوش زانو ... مھم نبود ... فنجون افتاد ....  رو گذاشتم رو میز و پا شدم قھوه
  زدم

 
 خوبي ؟آني ... آني  -
 

واي حاال ... دستش رو گرفتم ...  با چش پر اشك سعي مي كرد نفس بكشھ ھمچنان
دستش ... پرده رو زدم كنار ... بردمش كنار پنجره ... دستاي استخونیش تو دستام بود 

 ... رو ماساژ مي دادم
 
 ...  نفس بكش عشقم... آني نفس بكش  -
 

 ... سینم گز گز مي كرد.. . حس كردم اكسیژني نیست واسھ تنفس ناگھان
 

 كھ سعي داشت نفس بكشھ اسپري رو از توي جیب ھمیشگیم كشید بیرون و ھمینطور
 ... با زحمت اكسیژن رو زد

 
ولي من گرم بودم ... یخ زده بود ... كھ حاال سرد بود ...  ھنوز توي دستم بود دستش

 ...این اولین باري بود كھ دستش رو حس مي كردم... 
 
چش ازچشش بر نمي داشتم ...  وجود دوست داشتم این دست تا ابد مال من باشھ  تمامبا

 ...  تمام مدت مھرانھ پشت سرم غر مي زد... 
 

 ...  حالش كھ بھتر شد اشاره كرد بھ دستش...  نبود االن من و آني مھم بودیم مھم
 

دنش رو لرزش ب... لبام رو بردم زیر گوشش ... ولش كردم ...  رو فھمیدم منطورش
 ...  این عاشقترم مي كرد... حض مي بردم ... بي تابیش رو مي دیدم ... حس مي كردم 

 
 ...  تو گوشش نجوا زدمآروم

 
 ... بھترین لحظھ عمرم رو تجربھ كردم عشقم -
 

 عاشق حیا و وقارشم... عاشق ھمین متانتشم ... سرش رو پایین انداخت ...  شد سرخ
... 
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سرش رو پایین انداختھ بود و چشم بھ سرخي چھرش بود و دلم ...  گل بي خار بود آني
 ... مي لرزید از این خجالت كشیدنش

 
 ...  دیر شده... بریم ...  از پشت سر مرتب غر مي زد بریم مھرانھ

 
چش آني بھ زمین بود و چش من بھ آني ...  من نمي تونستم از این خونھ دل بكنم ولي

  درش رو شنیدمكھ صداي ما
 
 درستھ؟...فرشاد جان شنیدم امشب مي خواید عقد كنید  -
 

نگاه پر از شكوه آني ... آخھ كي بھشون خبر داده بود ...  توي رگام منجمد شد خون
بھ سرعت از كنارم رد شد و رفت توي اتاقش و در اتاق رو ... روم سنگیني كرد 

 محكم بست
 

  اد زدم طوري كھ صدام بره توي اتاق دبلند
 
مھرانھ ...این ازدواج اجباري باید تو تاریخ ثبت شھ .. خودمم االن خبر دار شدم  -

 ... برگشت نگام كرد ولي الم تا كام حرف نزد
 

سنگم بود این ھمھ ریچار بارش كردم راش و مي ...  كمي بھش بر مي خورد كاش
 ...اما این سیریش... گرفت مي رفت رد كارش 

 
   پر از افاده رو بھ خانم آریا منش گفت با یھ لحنمھرانھ

 
و مامان ... شما و خونوادتون و ھمینطور بیتا جون و مادر محترمشون ھم دعوتن  -

 ... جان گفتن اگر شما امشب بھ ما افتخار ندید خیلي ازتون دلخور میشن
 

 ...  با چنان خشمي خیره شدم بھ مھرانھ كھ عقب رفت و ازم فاصلھ گرفتبرگشتم
 

 ...  شكستھ شدن یھ جیزي از توي اتاق آني اومدصداي
آني رو بھ پنجره ایستاده بود و ... در و باز كردن ...  با عجلھ پریدن طرف اتاق ھمھ

 ... تمام تنش مي لرزید... دستش بھ صورتش بود 
 
 ...صداي خانم آریامنش رو شنیدم... اومدم پام رو بزارم تو تا
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 ... آریا جان شیشھ شكستھ است مراقب باش -
 

گالي یاس كھ ... گلدون نرم و خورد روي زمین پخش شده بود ...  رو نگاه كردم پایین
 ... خشك شده بودن

 
 ...  بھ مھرانھ كردمرو
 
 ...  برو خونھ میام -
 
مجلس امشب رو كنسل ... برم مامان عصباني میشھ ... میشینم و منتظرت مي مونم  -
 ... ي كنھ و بعدش ھمم
 

 البتھ رو بھ خانم آریا منش...  حرفش پریدم وسط
 
  ببخشید من باید با آني حرف بزنم -
 
 ... اشكالي نداره پسرم -
 

یھ سارافان بنفش و یھ شلوار ھمرنگ با ...آني ھنوز رو بھ پنجره بود ...  رو بستم در
 ائي موھاش محروم مي كردشال سفید حریرشم كھ من رو از دیدن زیب... سایھ روشن 

 ... 
 

یھ صباحي ازش لذت مي بردم و بي ...  اگر ھمین شال و این رو گرفتنا نبود شاید
 ... خیالش مي شدم

 
 ...  مي شد یكي مثھ مھرانھ...  دیگھ اینطوري بیتاب نمي شدمشاید

 
گرچھ از نگاھمم خودش و مخفي ... دوست داشتم فقط نگاش كنم ...  روي تخت نشستم

 ... مي كرد
 

 كھ دستمال و با حرص بھ بیني قلمیش مي كشید و صداي گرفتھ از گریش ھمینطوري
 ... تابلو بود

 
 ...  بھ پنجره آروم گفترو
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 ...خوش بھ حال مھرانھ...امیدوارم خوشبخت شي ...!!! تبریك مي گم آقاي دكتر  -
 

تو كمترین فاصلھ باھاش ایستادم ... پا شدم رفتم نزدیك ...  باز صداي گریش اومد كھ
 اما ھمین فاصلھ كم كافي بود كھ قلبم بیاد توي دھنم... كاش مي شد فاصلھ اي نبود ... 
... 
 

بوي عطرش باید تو خاطرم ضبط شھ تا ... نفس كشیدم ... بستم  ثانیھ چشام و چند
 ...امشب بتونم

 
مي خواي بیتا ... ھمھ راھھا رو بررسي كردیم ... آني ما قبال با ھم حرف زدیم  -

 خوب شھ یانھ ؟
 
اونم درست شب بعد از اعالن نامزدي نبود ... اما تو حرفمون اثري از عقد شدن تو -

 چي فكر كردي ؟...
 ...!!!  كردي من اونقدر بدبختم كھ تو عقد كني و من بیام بشمرفك
 
 ھیییییییییییییییسسسسسسسسس سس-
 
تو بھ من اعتماد نداري ...دیگھ این حرف رو نشنوم !! نكنھ این جملھ رو كامل كني  -

من بیام ... من اونقدر پست نیستم كھ ارزش عشقم رو تا این حد پایین بیارم ... 
 ... بفھم... محالھ آني ...  اسم مھرانھ كثیف كنھ؟ شناسنامم و با

اگر نتوني ... اگر نتونم آرومت كنم ... صبور باش ...  چیز و بسپار دست من ھمھ
 ...  باید من رو كنار ھمون مھرانھ تصور كني... اگر قوي نباشي ... آروم باشي 

 
 ...  پر شكوه... چشاش پر خشونت بود ...  سمتم برگشت

 
ھ ھنوز محرمت نیستم وگرنھ یھ سیلي االن باید مي خوابوندم توي گوشت تا حیف ك -

 ... آروم مي شدم
 

جذاب شده بود ولي نھ بھ ... تا االن اینقدر اخمو ندیده بودمش ...  نفس مي زد نفس
 ... اندازه زماني كھ مي خندید

گره  مشكیش پر از اشك بود و مي لرزید و ابروھاي بھ ھم پیوستش در ھم چشماي
 ...  خورده بود

 
 ...  رو گذاشتم تو جیبم و با یھ لبخند تو چشاش زل زدمدستام
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   شد و با معصومیت خاصي گفتآروم

 ... مي خندي... اصال خوشم نمیاد وقتي عصبانیم  -
 
ولي من اینقدر خوشم میاد اینطوري حرصت مي گیره اسم مھرانھ رو كنار من مي  -

 ... شنوي
 
 منم میگم ھان... مھرانھ ... مرتب نگو مھرانھ ... تكرار نكن  -
 
 !!!چي رو ؟ -
 
 .... علي آقا علي آقا علي آقا -
 
اونوكھ فھمیدم بنده خدا یھ مرد فوق العاده است و تو رو بھ چشم دخترش نگاه ...ھھ  -

 ... مي كنھ
 

 ھھ...داري بگو...  ؟ دیگھ
 
  ت شروع كرد مكثي كرد و باز با ھمون معصومییھ
 
 ...پدرام جون پدرام جون پدرام جون -
 

اخمام رو كشیدم تو ھم و با عصبانیت ...  بي اختیار یھ سیلي خوابوند توي گوشش دستم
 ...تمام انگشتم رو گذاشتم روي پیشانیش

 
مخ ... آني فقط یھ بار دیگھ اسم این مرتیكھ رو جلوي من بیاري ... اگر یھ بار دیگھ  -

  و با ھم منفجر مي كنمتو و خودم 
 

یھ دو ثانیھ نشد كھ صداي خندش بلند تر ... ولي مي خندید ...  روي گونش بود دستش
 ...  شد
 
 ! دیگھ ھم بگم ؟ -
 



 147 

با فاصلھ ده سانتي ...  مي خندید و ھنوز اخماي من تو ھم بود نشستم رو تخت بلند
ن بازیچھ دستش نیست كھ باید بھش مي فھموندم دل م... نگاش نكردم ... كنارم نشست 

 ...  ھي كبابش كنھ و بھ دود و آھش بخنده
 
ببخشید كھ با مھرانھ !!! معذرت مي خوام اسم مھرانھ رو آوردم... ببخشید آقاي دكتر  -

 ...!!! ببخشید كھ محكم بغلش كردم.. با اراده خودم ... اونم با كمال میل ... رقصیدم 
 

با ھر كلمش اشكاش دونھ دونھ مي ریخت روي چونھ و شال ...  بغض كرد باز
 ... حریرش

 
... من معذرت مي خوام كھ كیك رو از دست مھرانھ خوردم ... ببخشید آقاي دكتر  -

 ثانیھ توش موند و ١٥ببخشید كھ صورتم رفتھ بود توي موھاش و دقیقا سھ دقیقھ و 
 ... نفس كشید و لذت برد

 
من كھ ... دختره بیكار تایمش رو ھم گرفتھ بود ... ش بد خندم گرفتھ بود  این حرفاز

 !یادم نمیاد ؟
جلوي خودم و گرفتم و !! ؟..واقعا صورت من توي موھاي اون افریطھ بوده !  ؟كي

 ... نفس بگیر خوب... سر بھ زیر گوش مي دادم ، اونم بي وقفھ ادامھ مي داد 
 
ببخشید كھ مھرانھ رو بغل كردم و ... ي مھرانھ بود ببخشید كھ مرتب دستم توي دستا -

ببخشید عشقم توئي ولي مجبورم با اون عقد كنم و امشب ... مرتب بھ تو سیلي مي زنم 
 ... بشھ شب رویایي

 
من بھ ... اینطوري ھم خودت و آزار مي دي ھم منو داغون مي كني ... كافیھ آني  -

 ... بفھم...دارم تحملش مي كنم فقط ... اون دختره عوضي ھیچ حسي ندارم 
 
 ... آقاي دكتر امشب عقد نكن... پس امشب عقد نكن  -
 
ضمن اینكھ این چندمین باره كھ صدام مي كني ... صبور باش و خیالت راحت باشھ  -

 ... آقاي دكتر
 
ببخشید آقاي دكتر من عادت ندارم مرد نامزد دار رو كھ قراره امشب عقد شھ طور  -

 ...!!!  كنمدیگھ اي صدا
 
 ...  خیلي بد داري مي گازوني... ھر چي كوتاه مي یام ... آني دیگھ از حد گذروندي  -
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آروم طوري كھ بھ سختي شنیدم زمزمھ ...  رو ازم دزدید و رو كرد بھ پنجره نگاش

  كرد
 
 ... تو ھم بودي عشقت داشت مي رسید بھ یكي دیگھ مي زدي جاده خاكي -
 
 !! چي گفتي ؟ -
 

 !با گوشاي خودم شنیدم؟!! آني بھ من گفت عشقم ؟...  زده شده بودم قذو
   با قیافھ حق بھ جانب نگام كردبرگشت

 
 !! من ؟ چي ؟ یعني چي گفتم مگھ ؟ اصال تو چرا نمیري ؟ نامزدت منتظره -
 

گویا فكرش و نمي كرد كھ اون صداي نازك و ظریف رو ...  ھول كرده بود طفلي
 ... شنیده باشم

 
 ...  اتاقش و باز كرددر
 
 بھ چي مي خندي ؟... بیرون ... بفرما  -
 
 ...  ھمون قیافھ حق بھ جانب رفت بیرونبا
 

  آنیتسا
 

منم نشستم روي مبل كنار پنجره و یھ نگاه انداختم بھ ...  رفت توي آشپز خونھ فرشاد
رو تكون سر تا پاي مھرانھ كھ عصبي و ناراحت دستاش رو مي مالید بھ ھم و پاھاش 

 ... مي داد
 

 ... لباسش فوق العاده زیبا و دلربا جلوش مي داد...  تو ھم بود و اخماش
 

باید باورم شھ !...  دختر بھ این خوشكلي جلوي چش فرشاد باشھ و بھ من فكر كنھ؟آخھ
 !؟... 

 
فرشاد كھ مرده و غریزش اینو ایجاب ...  كھ یھ دخترم دوست دارم خیره شم بھش من

 ... مي كنھ
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چشاش رو اونقدرحرفھ اي آرایش كرده كھ خمار ھست ...  كارشم خوب بلده دختره

 ...  خمارتر شده
 

 ... تا خوب نتونھ اسكنش كنھ...میشھ این مدت چشاي فرشاد ضعیف شھ ... خدایا
 

ولي نگاه خیره من ...  از گاھي با اون چشاي خمار و عسلیش بھ من نگاه مي كرد ھر
 ...  ز رو مي رفتا... رو كھ مي دید 

 
 ... چھ خبره..  ساعتي مي شد كھ فرشاد تو آشپزخونھ بود نیم
 

 ... كھ صداي مھرانھ اومد...  شدم پاشدم رفتم سمت آشپزخونھ كنجكاو
 

 ...  رو كھ شنیدم مكث كردم ولي برنگشتمصداش
 
 ... مي خوام بھت حقیقتي رو در مورد فرشاد بگم -
 

 ...  كردمسكوت
 
 نمي خواي بشنوي ؟ -
 

برگشتم و روي نزدیكترین ...  سكوت كردم ولي داشتم از كنجكاوي دق مي كردم بازم
 ... مبل نشستم

 
  دادم و بھ پنجره كھ فضاي سبز حیاط از پشت حریر پردش ھم زیبا بود نگاه كردمتكیھ
 ... 

 
ھ اسمش رو گرچھ در حدیم نیست ك...  كویر ھم بود بھتر از دیدن قیافھ رقیبھ اگر

 ... !!! رقیب بزارم
 

 ...  دادادامھ
 
 ... مسیر نگام رو تغییر ندادم... بھ یھ شرط مي گم  -
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 شرطت چیھ ؟ -
 
 ... اینكھ بھ فرشاد كالمي در این مورد چیزي نگي -
 

 خانوم ھم در حال پاك كردن برگ گلدونھاي كنار آشپزخونھ بود و ھر از گاھي مھري
 ... نگاش مي چرخید سمت ما

 
   ابرو انداختم باال و بھش زل زدمیھ
 
 !چرا ؟ -
 
پس اول باید ... چون اوال حقیقت رو كتمان مي كنھ دوما حساب من رسیده است  -

 ... امنیت خودم رو تضمین كنم
 
 !!اصال چرا باید بھ من بگي ؟! چھ تضمیني وجود داره كھ راست بگي ؟ -
 
من بھ اندازه كافي تو ...چون مي خوام خودت رو گول نزني و منم بدبخت نكني  -

اما شاید تو بتوني با شنیدن ...زندگیم از دست دادم نمي خوام فرشاد رو از دست بدم 
 ... این حقیقت از فرشاد بگذري

 
... این حقیقت چیھ كھ اینطوري روش مانور مي ده ...  رو ازش بر نمي داشتم چشم

 ...  و دیگھ كجاي دلم بزارماین
 

 !!!؟...  آني تو ھم عاشق نشدي نشدي با چھ اعجوبھ مسئلھ داري عشقت جور شد بابا
 

   آروم و خونسرد طوري كھ ھمھمھ توي دلم اصال بروز داده نشھ گفتمخیلي
 
  باشھ نمي گم -
 
 ... باید قسم بخوري -
 
 بھ چي ؟ً! قسم ؟ -
 
... مي دونم اگر قسم بخوري نمي شكنیش ...  خبر دارم من از اعتقاداتت...بھ قران  -

 ...  فقط در این صورتھ كھ بھ خودم جرات مي دم این راز رو فاش كنم
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 ...  گویا مي ترسید فرشاد پیداش شھ... چشش بھ من بود و یھ چشش بھ آشپزخونھ یھ
 

د طاقت نیارم اگر بع... چطور قسم بخورم ...  كردم و دوباره بھ پنجره نگاه كردم مكث
صد تا اگر از خودم مي پرسیدم ولي باید از این حقیقت سر در ... اگر این حرفش ... 

 ... میاوردم
 
 ... قسم مي خورم... قبول  -
 
  قران بیار -
 

 ...  تو اتاق مامان و قران رو برداشتمرفتم
 

 ... كمك كنخدایا
 
یھ ... مھري خانوم رو دیدم كھ اومد تو در رو بست ...  خواستم از اتاق برم بیرون تا

 ... لبخندي رو لباش انداخت
 
حقیقتي كھ بھ قول خودش نباید بھ آقاي ... قسم نخور ... آني جان نكن این كار رو  -

 ... از كجا مي خواي صحت و سقمش رو بفھمي ؟... دكتر بگي 
 

 ... من ھمیشھ ببو بودم... ي گفت  بنده خدا راست مخوب
 
آني قسم بھ قران مسئلھ اي ...غیر از اینھ كھ در وھلھ اول باید از خودش بپرسي ؟ -

 !!! نیست كھ بعد بشكنیش و بھ بازیش بگیري
 

 اینكھ این چھ حقیقتیھ كھ خودش مي دونھ و ھنوز چھار دستي چسبیده بھ آقاي ضمن
 ... آقاي دكتر ، پسر خوبیھ دلت رو كدر نكن...ش آني جان اینقدر ساده نبا... دكتر 

 
----------------- 

مھري خانوم ھیچ حرفي رو بي حساب و ... حرفاي مھري خانوم دلم آروم گرفت با
 ... كتاب نمي زد
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شناختمون نسبت ...  گفتھ مامان یھ ده دوازده سالي بود كھ واسھ ما كار مي كرد طبق
بھ قول مامان ... یپلم داشت ولي منطقش در حد فوق بود با اینكھ د... بھش كامل بود 

 ... حرفش واسمون سند بود
 

   خاصي انداختم توي صدام وبا یھ لبخند شیرین گفتمشیطنت
 
 چشششششششششششم -
 

خیلي . با یھ قیافھ حق بھ جانب نشستم روي مبل ...  رو دادم دستش و رفتم بیرون قران
  خونسرد گفتم

 
 ... قسم نمي خورم ...پشیمون شدم  -
 
 ... پس تمام عمرت رو با شك سپري كن...ھر طور صالحھ  -
 

 ...  موقع فرشاد از آشپزخونھ اومد بیرونھمون
 

... اصال با مامانم چھ حرف و حدیثي داشتن كھ اینقدر طوالني شد ...  خبره بابا چھ
 ... پسره مشكوك

 
منم بھ شدت كنجكاو ... مھرانھ ھم پشت سرش رفت ..  كرد و رفت بیرون خداحافظي

 ...  بودم ولي بھ روم نمي آوردم
 
 ... بي اختیار دلم گرفت...  طرفي وقتي مھرانھ رو پشت سرش دیدم از
 

 سمت آشپزخونھ كھ از مامان بازجوئي كنم كھ مھري خانوم با ایما اشاره فھموند رفتم
 ... برم بدرقھ مھمونا

 
 ھركس تو خونھ ما رییس بود از بابا گرفتھ تا خدمتكار خونھ...  كھ یھ رییس نداشتیم ما

!!!... 
 

 ...  بنده خدا حرفاش ھم بي حساب نبودگرچھ
 
این وسط یھ ... نسبت بھ فرشاد یھ خورده مشكوك شده بودم ...  دم در باھاشون رفتم تا

 !!!چطوري ؟اما ... چیزي ھست كھ باید ازش سر در مي آوردم 
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با یادآروي این نكتھ ... مھم نبود چون امشب فرشاد بھ اون مي رسید واسھ ھمیشھ اصال

 ... دلم مثھ گلدون یاس قدیمیم تیكھ تیكھ شد
 

 ...  داشت مي رفت سمت درفرشاد
 

... مھرانھ روش رو بھ من كرد و یھ كارت داد دستم ... ھم پشت سرش بود مھرانھ
 ... گویا مطبش بود...شماره یھ تلفن بود 

 
   كھ مي خواستم در رو ببندم رو بھ فرھاد با صداي گرفتھ گفتمزماني

 
 بھ مامانم چي گفتي تو آشپزخونھ ؟ -
 
 ...زل زد تو چشاي غمزدم...  ابروئي انداخت باال یھ
 
... مامان مغرور من و نمیشناسي ... فضول خانوم داشتم قانعش مي كردم امشب بیاد  -

 ... دخل ھمھ اومدست...  بھش عمل نشھ حرفي بزنھ و
 
 ... امشب ھمسایمون داره خوشبخت میشھ... آره خوب مگھ میشھ نیایم -
 

 ... ولي بعد یھ چشمك زد و رفت...  محو شد و اخم كردخندش
 
 

من از این جلف بازیا ...  پررو كارش بھ جائي رسیده كھ چشمك حوالم مي كنھ پسره
 !!! خوشم نمیاد ھان

 
وارد خونھ كھ شد فرشاد سرش رو دوباره آورد بیرون و آروم ...  جلو بود مھرانھ

  گفت
 
 ... بھم اعتماد كن... صبور باش عشقم  -
 
 

باشھ من صبر مي كنم بعد ... چي تو سرشھ ... یعني چي صبور باش ...  رو بستم در
 ...!!!! عقدت خبرم كن
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افھ مامانم جلوي پنجره آشپزخونھ نظرم بھ پلھ ھا كھ رسیدم قی...  سمت خونھ برگشتم
 ... رو جلب كرد

 
 ....!!!  قرمز و متورمش داد مي زد كھ گریھ كردهچشاي

 
اصال متوجھ ..  زده بود بھ گالي یاس و با دستمال مرتب چشاش رو پاك مي كرد زل

 ... من نشد
 
دم كھ چي بھ مھري خانوم اشاره كر....  عجلھ دویدم داخل كھ صداي در اتاقش اومد با

 شده ؟
 

   باال انداخت كھ نمي دونمشونھ
 

از داخل ... سعي كردم در رو باز كنم ... صدائي نیومد ...  جلوي اتاقش و در زدم رفتم
 ... قفل كرده بود

 
 ...   شده بودمنگران

 
 ...  چي شده ؟... مامان  -
 

 ...   نیومدصداش
 ...  دستگیره رو تكون دادممحكم

 
 مامان؟... باز كنین این در و ... مامان -
 

  صداي گرفتھ مامانم اومدكھ
 
تو ھم برو بخواب كھ شب ... آني جان فعال حالم خوب نیست مي خوام تنھا باشم  -

 ... كسل نباشي
 
 ...فرشاد چیزي گفتھ ؟...بریم دكتر ؟... خوب چرا ؟ شما كھ خوب بودي  -
 

 ...!!! ھ سوالي بوداین چ...  آره دیگھ دختره خنگ خوب
 

   اینبار قاطعتر گفتمامانم
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 ...  آني جان مي خوام تنھا باشم -
 

 ...  این مدت اتفاقات عجیب خیلي افتاده بود...  ذھنم یھ عالمھ سوال بي جواب بود توي
 

مغزمم كھ بھ حالت استند باي عادت ...  كھ تا االن زندگي ساده و بي معمائي داشتم منم
 ...!!! داشت

 
بوي ...  تخت درازكشیده بودم و موھاي فرم رو از الي انگشتام رد مي كردم روي

اما من اشتھائي واسھ ... قرمھ سبزي مھري خانوم تمام مشامم رو پر كرده بود 
 ... خوردنش نداشتم

 
 ...  چي بھ عصر نزدیك میشد ، حال من بدتر مي شدھر
 

ات با فرشاد بودن رو مرور مي  ترانھ رو زیاد كرده بودم و فكرم تمام خاطرصداي
 ... كرد

 ...  ھمون نگاه اول دلم و چھ ساده باختمبا
 

 ...  ترانھ ھام و واسھ داشتن تو ساختمھمھ
 

 ...  تنھام بزارينكنھ
 

 ...  با یھ دنیا احساسمنو
 

 ...   اراده با گفتن ھر بیتش اشكام میریخت روي بالشتبي
 
 

 ...  تو دل خونھ غمھاستبي
 
 ...  كھ خواستني ترینيتو
 

 ...  من عزیز ترینيواسھ
 
 ...  ھمون حس قشنگي كھ تو قلب من میشینيتو
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 ...  و شب از تو مي خونمروز
 

 ...  عشقت رو مي دونمقدر
 
 ...  تموم آرزوھاميتو
 

 ....  تو آروم جونمعشق
 

د یھ خورده آریا ھم كھ پیداش نبو... اشتھام بالكل كور شده بود ...  نھار نرفتم واسھ
 ... سرم رو با دلغك بازیاش گرم كنھ

 
 ...  و حوصلھ حاضر شدنم نداشتمحال

 
دارم میرم ... جشن كي؟ !! برم جشن ؟...  بشم برم از دست رفتن چي رو ببینم؟ حاضر

 !!! عزا
 
حالم بد شده بود و بھ ... احساس كردم تمام تنم داغھ ...  نیم ساعتي كھ گریھ كردم یھ

 ... كھ صداي در اتاق اومد و صداي مھري خانوم از پشت در... شدت عرق مي كردم 
 
  آني جان بیداري ؟ -
 

 ... اونقدر حالم بد بود كھ ناي حرف زدن نداشتم...  ندادم جواب
 
غذات تو آشپزخونھ است ... حالش بده داریم میریم بیمارستان آني مامانت یھ خورده  -

 ...  لجبازي نكن با خودت برو غذاتو بخور... 
 

 ...  مامان چش شده...  شدم نگران
 
 

 دونم چند ساعت گذشتھ بود ، ھنوز ھیچ كس برنگشتھ بود و من ھمچنان مثھ یھ نمي
 ...  جنازه روي تخت افتاده بودم و نالھ مي كردم

 
تمام صورتم ... ازیھ طرف نگران حال مامان بودم...  یھ طرف حال خودم بد بود از

 ... قلبم تیر كشید...  گذشتھ بود ٥بھ ساعت نگاه كردم از ... خیس عرق بود 
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حالم بد شده ...با این سوال ذھنم، قلبم سوخت ...  اونور داره چھ اتفاقاتي مي افتھ؟ االن
 ... سوزش قلبم بھ تدریج بیشتر مي شد...  فكر كنم بود و حس مي كردم نمیتونم خوب

 
كھ گوشي از دستم ...  رو برداشتم كھ بھ فرشاد اس بدم و از حالم بھش خبر بدم گوشیم
 ...  اشك از چشام دونھ دونھ مي ریخت روي بالشت... افتاد 

 
 ھمون این... ھمین بود قصھ من و فرشاد ...  دیگھ باید خطبھ عقد رو خونده باشن االن

مي خواست بپره ... قلب من داشت از جاش كنده میشد ... حسي بود كھ علي آقا داشت 
 ... و بره پیش صاحبش كھ دیگھ با خوندن خطبھ عقد مال اون نخواھد بود

 
یاد اون شب افتادم كھ چطور فرشاد زجھ ...  مي مونم و ثانیھ ھاي خاطره انگیز من

 ...  در رو باز كنھمیزد و من پشت در نمي ذاشتم علي آقا
 

خس خس سینش ..  مرتب اس مي داد و من پشت در اراجیف واسش مي فرستادم اون
االن مي تونم درك كنم ... رو میشنیدم و گریھ مي كردم ولي در رو باز نمي كردم 

 ... حالش صد برابر از حال اونروز عصر من بدتر بوده... حالش چطوري بوده 
 

دستم بھ قفسھ ... ھنوز چشام میدید ولي خیلي تار ....  بود  االن من مثھ جون كندنحال
 ...  سینم بود كھ بھ شدت فشارش مي دادم و سوزشش رو تحمل مي كردم

 
 كردم گوشي رو بردارم ولي با ھر تكون قلبم بھ طرز وحشتناكي تیر مي كشید و سعي

 ...  ازحركت بعدي پشیمون مي شدم
 

 ....   میشھ ھمین االن جونم و بگیري تا نبینم فرشاد و مھرانھ با ھمنخدایا
 

فقط صداي ترانھ رو مي شنیدم كھ رو ریپیت بود و ...  بود و خبري نبود ٦ ساعت
 ... مرتب تكرار مي شد

 
 ...  خوش بود كھ چشمام و نمي خواي دیگھ بارونيدلم
 

 ...  كھ بھ تو دادم نمي بازي بھ آسونيدلي
 
 ... ن دنیا دلم خوش بود من و تنھا نمي زاري ایتو
 

 ...  ري بي خبر یك روزنمي



 158 

 
 ...  قلبم پا نمي زاريرو
 

 ...  خوش بود كھ مي دوني دلم تنھا و غمگینھدلم
 

 ..  دوریت واسھ قلبم یھ كوه خیلي سنگینھغم
 

بود  ثانیھ نگذشتھ ٣٠... ولي نمي تونستم حتي بھش نگاه كنم ... اس گوشیم اومد صداي
 ... ھر چند ثانیھ اس مي اومد... كھ اس دوم اومد 

 
 ....  صدائي كھ شنیدم صداي زنگ گوشیم بود و از حال رفتمآخرین
  فرشاد

 
مھرانھ با اون لباس ...  توي آشپزخونھ در حال غر زدن بھ عزت خانوم بود مامان

ي توجھ ب.... فاخر كھ ھمھ چشاي مرداي مجلس رو بھ خودش جلب كرده بود جز من 
دختره ... بھ نگاھھاي اطراف مشروب مي خورد و با پسراي جوون اقوام الس مي زد 

 ...  خود شیفتھ
 

اگر امشب اومده بود و این ... چرا جواب نمي داد ...  چشم بھ گوشي بود مرتب
 ...  اوضاع قمر در عقرب اینا رو میدید كلي با ھم مي خندیدیم

 
با این مغزش چطور ! ... اینھمھ بھش گفتم بھ من اعتماد كن بو نبرد ؟..  دیوونھ دختره

 !!!!!مي خواد زندگي رو بچرخونھ ؟
باید ترتیبي بدم كھ یھ نفر استخدام ... باز قھر كرده ...  دھمین اسي بود كھ مي دادم این

 ... !!!! شھ كھ در آینده بھ جاي من منت كشي كنھ
 
 ...دختر خوب جواب بده...آني عقد نكردم -
 
 ... مال خودتم... قھر نكن من آش كشك خالتم ! آني ؟ -
 
 ... داري خوشحالیم رو از بین مي بري... آني ، جون من جواب بده  -
. 
. 
. 
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شماره خونشون ... با گوشیش تماس گرفتم جواب نداد ...  داشتم نگران مي شدم دیگھ
 !!!مھري خانومم نیست ؟...  خونھ نیستن ؟مگھ اینا... بي فایده بود ... رو گرفتم 

 
 داغون شده بود كھ مھرانھ رو كنار خودم دیدم كھ بھم مثھ خر مگس چسبیده اعصابم

رو بھ مامان اشاره ...از كنارش پا شدم ... بوي مشروب دھنش حالم رو بھم میزد ... 
 ... كردم من االن بر میگردم

 
 ... فتمبا گوشي آریا تماس گر...  تو حیاط رفتم

 
 ...  الو -
 
 ... رسیدین بھ سالمتي... سالم آریا جان  -الو  -
 
 ... اومدیم عشق و حال كھ ذوقمون كور شد... آره دادا -
 
 !چرا ؟...خوش بگذره  -
 
ولي میترسم ... بردنش بیمارستان ... مي گن فشارش افتاده ... مامان حالش بدشده  -

ن ما تا خیلي حالش بد نشھ راضي بھ بیمارستان ماما... اینا واقعیت رو نگن نگرانم 
 ... نمیشھ

 
  آریا كدوم بیمارستان ؟.. من چي كار كردم...یا خدا  -
 
 مگھ چي كار كردي دادا؟ -
 
 ...آنیم باھاشون رفتھ ؟ -
 
دل ... اعتصاب كرده ... بھ من زنگیدن كھ بھش بزنگم كھ غذاشو بخوره... نھ  -

 !!!خواھر ماروو شكوندي باز ؟؟؟؟
 ...جواب تل منم نمي ده!! چھ غلطي كردي ؟؟نگفتي

 
... در اولین فرصت تماس مي گیرم ... آریا بھت توضیح مي دم فعال باید قطع كنم  -

  باي
 
 ... باي دادا بي خبرم نزاري -
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 ... 

 
خودم رو از باالي دیوار بھ .. زنگ میزدم اما خبري نبود ...  مشت بھ در مي كوبیدم با

 ... زحمت داخل حیاط انداختم
 

داد مي ... در باز بود ... رفتم تو خونھ... ظلماتي بر پا بود ...  چراغا خاموش بود ھمھ
  كشیدم

 
 آنییییییییییییییي ؟؟؟؟... آني  -
 

 ... كھ صداي زنگ ھمراش و از داخل اتاقش شنیدم... یومد  صدائي نماما
 
ھنوز ... اما در قفل بود ...  عجلھ دویدم سمت در اتاقش و دستگیره رو فشار دادم با

 آنییییییییي؟... داداي من بلند تر شده بود ... صداي زنگ ھمراش میومد 
 

اوني بود كھ فكر مي كردم اما محكمتر از ...  عقب و با پا چند بار كوبیدم بھ در رفتم
 ... رفتم عقبتر و ایندفعھ با تمام توانیكھ داشتم بھ طرف در ھجوم بردم و در باز شد... 

 
 ...  آني چت شده... آني ؟  -
 

بھ شدت سرخ شده بود ...  افتاده بود روي تخت و صورتش خیس عرق بود آني
 ... انس تماس گرفتمسریع با اورژ... نبضش رو گرفتم مي زد اما خیلي ضعیف ...

 ...  دكتر از اتاقش اومد بیرون...  شده بود صبح
 
 ... چي شد دكتر ؟ چطوره حالش ؟ بھتر ھم شده ؟ -
 
یھ شوك ... جاي ھیچ گونھ نگراني نیست ... آقاي دكتر ناصري خیلي نگرانید  -

ولي اگر دیر تر از این ... عصبي بوده و سیستم بدنش ضعیف بود واكنش نشون داده 
حالش تا فردا بھتر ... برید خدا رو شكر كنید ... اقدام مي شد شاید اتفاق بدي مي افتاد 

 ... میشھ
یكي از مویرگاي عصبیش كمي آسیب دیده ولي ...  گونھ استرسي بھش وارد نشھ ھیچ

شاید اگر این ... فقط باید آرامش داشتھ باشھ و بس ... نھ تا حدي كھ نگران كننده باشھ 
 ... آرامش مختل شھ اینبار اتفاق خیلي بدي بیفتھ
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ون زمان كھ گفت ھم...  بھ قدم داشت مي گفت آني تو خطره ولي طوري كھ نترسم قدم
 !!! اوضاش وخیمھ... جاي نگراني نیست فھمیدم 

 
 امكانش ھست ؟... باید ببینمش آقاي دكتر  -
 
 ...  خیلي كوتاه -
 
 ... چشم -
 

 ...  داخل اتاقشرفتم
یھ صورت رنگ ... نشستم كنار تختش و زل زدم توي صورتش ...  بیھوش بود ھنوز

درست مثھ احساساتش ... ر و ظریفتر بود از عروسك ھم زیبا ت... پریده و زیبا 
 ...  نوازشش كردم...دستم رو بردم روي گونش ... ظریف و شكننده 

 
 ...  مژه ھاش... چشاش رو لمس كردم ...  رو بردم بھ سمت چشاش دستم

 
 سبابم رو گذاشتم روي بینیش از وسط ابروھاش تا نوك كوچولوي باالي لباش انگشت

 ...  حالم داشت دگرگون مي شد ...بھ لباش رسیدم ... 
 

 ...!!!! كھ چشاش بھ تدریج باز شد... خیز شدم روش تا عطرش رو استشمام كنم نیم
 

با اون صورتي كھ عین عروسك رنگ پریده شده ...  از حد معمول گشاد تر شد چشاش
 ...  دقیقا چھره باربي جلوي صورتم نمایان شده بود... پلك نمي زد ... بود 

 
 ...بھ سرعت ازش فاصلھ گرفتم... نفس نفس افتاد كھ یاد حرف دكتر افتادم  بھدیدم

 
 !!!  دختررو بھ كشتن میدي با این دلتببینم

 
مي دونستم كھ االن ھر حرفي اوضاع رو بدتر ... رو بر گردوند سمت پنجره روش

 ... خیلي آروم رفتم سمت تخت و نشستم روي صندلي... مي كنھ 
 

 شوكي كھ دكتر مي گفت بھ خاطر من بود یا اوضاع مامانش ؟ داشتم بھ این این
 ... موضوع فكر مي كردم كھ پرستار در زد و اشاره كرد برم بیرون

 
  بھ آني خیلي آروم گفتمرو
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 و عقد نمي كنیم... ما عقد نكردیم ... ضمنا عقد منتفیھ... دكتر گفتھ باید آروم باشي  -

... 
 

 ... میدونستم باورش نشده... چشاش حرف مي زد  ... طرفم برگشت
 
اگر دیشب میومدي یھ سورپرایز واست داشتم ... آني واسھ ھمین گفتم بھم اعتماد كن  -

... دكتر نمیزاره كسي بیاد مالقاتت ... فعال استراحت كن باز ظھر بر مي گردم ... 
  باي... فعال باید بخوابي 

 
امناسبي مي رسید چھ آبروریزي شده بود چند تا غر  فكر اینكھ اگر پرستار وقت ناز

 ... آبدار بھ خودم زدم
 
 
؟؟؟ اونم با مریضي كھ بھش ... نمیتوني خودت و كنترل كني ؟ تو بیمارستان وقت تو

 ... !!!،...  ، بي فكر... ؟؟؟ مگھ مریضي خوب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...شوك وارد شده 
 
 طرفي بابت اون دقایق قشنگ و البتھ پر از...  ظھر دیگھ اجازه دیدنش رو نداشتم تا

 .. خطر شارژم فول بود
 

 ...  گرفتم بیمارستان و مرخصي گرفتمتماس
 

شماره منزل ... حیاط بیمارستان بي ھدف قدم مي زدم كھ گوشیم زنگ خورد توي
 ... آریامنش بود

 
 ...  الو آقاي دكتر -
 
 ... بفرمائید... جانم  -
 
 ؟...با شما تماس نگرفتھ ... ني خونھ نیست آ... ببخشید مزاحم شدم  -
 
 

 ... مكث كردم... چي باید بھش مي گفتم ...  صداش نگراني موج مي زد توي
 
 ؟... صدام رو دارید .. آقا دكتر  -
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جاي ... لطف كنید بھ خونوادش فعال نگید ...آني با منھ ... صدا رو دارم ... بلھ  -

 ... یھ خورده حالش مساعد نبود... نگراني نیست 
 
 ... آني باید اونجا باشھ... مامانش ھنوز بیمارستانھ ...چي شده ؟... آقاي دكتر  -
 

 ...  گریھ مھري خانوم از پشت خط اومدصداي
 
  اتفاقي افتاده ؟مھري خانوم -
 
آني باید مادرش رو ... حالش خیلي بده ... خانوم تو بیمارستانن و تو حالت كما رفتن  -

 ... شاید دیر شھ... ھر چھ زودتر ... ببینھ 
 
 كدوم بیمارستان ؟ -
 
 

با ... اول باید با دكترش مشورت مي كردم !! ...  رو چطور باید مطلع كنم ؟آني
 ... نین خبري مي تونھ یھ شوك بزرگ باشھاوضاعي كھ آني داشت چ

 
   زدمدر
 
 ... بفرمائید -
 

یھ فنجون قھوه ریخت و ... و اشاره كرد بشینم ... دكتر جلوي پام پا شد ...  شدم وارد
 ...  گذاشت جلوم

 
... دكتر مادر مریضي كھ دیشب آوردم حالش مساعد نیست ... غرض از مزاحمت  -

 ... نظر شما چیھ...  باید ببینتشون خونوادش میگن... تو كماست 
 
ما در حال حاضر اصال نمي ... بھ ھیچ وجھ آقاي دكتر شما كھ از حرفھ ما مطلعید  -

چنین شوكي امكان داره وضعیت بیمارتون رو ... تونیم این مریض رو مرخص كنیم 
 ... بھ مرز مرگ و زندگي بكشونھ

 
از اتاقش اومدم بیرون و رفتم بھ ...  دكتر مثھ یھ تیشھ دلم رو از جا مي كند حرفھاي

 ...خودم رو نمي تونستم ببخشم... ھمون بیمارستاني كھ خانم آریا منش بستري بود 
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 من اینقدر عجول نبودم و مي ذاشتم زمان ھمھ چي رو حل كنھ االن اوضاع این اگر
 ... نبود

رفتم جلو سالم ...  مھري خانوم روي صندلي نشستھ بودن آقاي آریا منش و...  رسیدم
مشخص بود خیلي گریھ ... آقاي آریا منش چشاش سرخ و متورم شده بود ... كردم 
واي اگر مي دونست من زنش رو بھ این روز انداختم االن سرم و از تنم جدا .. كرده 

 ... مي كرد
 
ا آرامشي كھ نشان از غم دلش  زور جواب سالمم و داد و با یھ حالت خشك اما ببھ

  داشت گفت
 ... چرا نیومد... چش شده ... آني كجاست ... سالم  -
 
دیشب من از توي خونھ بیھوش ...آني در وضعیت مساعدي نیست ... آقاي آریا منش  -

 ... بردمش بیمارستان
 
 ...  محكم زد روي سرش...  جاش پرید از
 
 چرا ؟ -
 

  داد كشید...  ندادم جواب
 
 !گفتم چرا ؟ -
 
 ...  مكث و تردید جواب دادمبا
 
 ... دكتر گفتھ بھش شوك عصبي وارد شده -
 
 !چرا شوك ؟... دختر من توي ناز و نعمت بزرگ شده !! چھ شوكي ؟ -
 

 ...  این حرفش مسیر نگاش تغییر كرد و تقریبا افتاد روي صندلي و ساكت شدبعد
 

با شدت یھ مشت زد بھ ... مي زد  باز شده بود و ھراس توي چشاش موج چشاش
  بلند طوري كھ اعتراض پرستارھا شنیده شد داد زد... پیشانیش

 
 ... خاك بر سر من -
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منم گذاشتم ...  فكر كرده بود شوك بھ خاطر كار اونشب پدرام بوده و سیلي پدرش گویا

 ... گرچھ بي تاثیر ھم نبوده...!!! توي ھمین فكر بمونھ و واسش یقین شھ 
 

 ...  این اتفاقات دست بھ دست ھم داد كھ آني من بھ این روز افتادتمام
 
  مھري خانوم اشاره كردم كھ حال مادرش چطوره ؟بھ
 

 ...  با اشاره سر وخامت اوضاع رو اطالع دادكھ
 

   كردم بھ سمت آقاي آریا منشرو
 
 لي بدي بیفتھدكترش گفتھ ھیچ استرسي نباید بھش وارد شھ چون اینبار شاید اتفاق خی -

 ... 
 

 ...   مي لرزید وقتي این جملھ رو مي گفتمصدام
 

 بیمارستان و از من گرفت و بھ مھري خانوم سپرد اگر از این طرف خبري شد آدرس
 ... بي اطالعش نزاره

 
توي راه دستش و روي پیشونیش گذاشتھ بود و بھ ...  اصرار من با ماشین من اومد با

... طاقت نیاوردم ...بیرون و با یھ نگاه پر از درد تماشا مي كرد ... پنجره تكیھ داده بود
 ...  نگاھش پر بود از عذاب وجدان

 
 ... مي دونم با شنیدن این حرف دمار از روزگار من در میارید... آقاي آریا منش  -
 

 منتظر...  سمت من برگشت
 
وجدانم اجازه ... ید اما نمي تونم بزارم بار عذاب وجدان رو بھ تنھائي بھ دوش بكش -

 ... نمي ده
 

بعد ... نگاه منتظرش مي گفت ... بھ شدت ترسیده بودم ... دروغ چرا ...  كردم مكث
 !!! باید یھ كتك مفصل بخورم
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... اونروز قرار بود عاقد بیاد و من و مھرانھ رو بھ اصرار مامان فخریم عقد كنھ  -
... عوت كنیم و ھمینطور خانومتون رو من راضي نبودم اما مامان گفتن باید آني رو د

 ... من اصرار كردم نھ ولي اونھا از قبل
 
 ... دور بزن -
 

   زدم بھشزل
 
 ؟...چي فرمودید  -
 
 ... بریم خونھ... دور بزن آقاي دكتر  -
 

 ...  حرفش قاطعانھ بود كھ بدون ھیچ مكثي دور زدم و رفتم سمت خونھاونقدر
 

 ... كھ جواب اومد توي ذھنم! ... چرا بعد حرف من؟...  چرا خونھ؟ اما
 

 ... باز این عذاب وجدان من كار داد دستم...  بخیر بگذرونھ خدا
 

دستاش رو بھ دستگیره باالي در محكم مشت كرده بود و ... راه كالمي حرف نزد توي
 ... چشاي متورمش ھم پر بود از خشم... فكش رو بھ ھم فشار مي داد 

 
دستش رو برد توي جیبش و كلید ... رفت سمت در ما ... بي مكث پیاده شد ...  رسیدیم

 ... رو در آورد
 

   از تعجب فیكس شده بود بھ درچشام
 

 ...  انداخت و رفت توكلید
 
 ...  دقیقھ اي مات موندم و از وحشت اینكھ االن ممكنھ دعوا شھ پریدم بیرونیھ
 

 ...   تو در رو بستمرفتم
 

وارد اتاق مامان شد و در رو ... پشت سرش رفتم ...  با عجلھ از پلھ ھا باال رفت دیدم
 ... گویا متوجھ من نشد... تا نیمھ بست 
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 ... چرا دست از سر من و زندگیم بر نمي داري... فخري چھ غلطي كردي؟  -
 ...   بھ زن مظلومم گفتي كھ اینطوري افتاده رو تخت بیمارستانچي

 
 ...   الي در نگاشون مي كردماز
 

یھ نخ سیگار برداشت ... پاكت سیگارش رو برداشت ...  از روي تختش پا شد مامانم
با فندك سنگ نشانش روشنش كرد و با ھمون اعتماد بھ نفس ... گذاشت رو لباش 

  ھمیشگي بدون اینكھ بھش نگاه كنھ گفت
 
تھ از من گذشتھ و من توي من بھ زندگي تو چي كار دارم ؟ زندگي توخیلي وق -

 ...  خاطراتم دفنش كردم
 
 ... تا اون روي من باال نیومده بگو بھش چي گفتي لعنتي... نیومدم اراجیف بشنوم  -
 

یھ نگاه چپ بھش انداخت و دود سیگار ... سیگارش رو از روي لبش برداشت مامان
 ... رو داد بیرون

 
 ... ن زن چیزي نگفتممن بھ او... منم عادت ندارم اراجیف بگم  -
 
دخترم بابت كاراي بچگانھ تو آسیب ... و یھ چیز دیگھ ... خدا كنھ ھمینطور باشھ  -

چند تا زمین بزنم بھ ... فخري چند بھت بدم بزاري این دو تا جوون بھم برسن ... دیده 
 نامت ؟

 
پاي اون زن رد ... اونقدر دارم كھ باج تو رو الزم نداشتھ باشم ...  بلند خندید مامان

  محالھ... توي خاطرات من ھست كافیھ ھمین مونده كھ بچشم بیاد بشھ سوھان روحم 
 
 ...  این دو تا عاشق ھمن... فخري  -
 

 دو قدم اومد جلو...  برگشت بھ سمت آریامنش با یھ نگاه غمزده بھش خیره شد مامان
... 
 
 تو عشق منو ندیدي ...منم عاشق بودم پرویز ... ببین كي دم از عشق میزنھ  -

عاشقم كردي و بعد گفتي عشق ...  اون شب رویائي گاھي میشھ خاطره ثانیھ ھام ھنوز
 ...!!! نبوده و ھوس بوده
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تو یھ شب كھ نھ یھ سال آغوش منو داشتي اما دم ...  عاشقم كردي و ولم كردي نامرد
عد یھ ماه دخترت ب.. اونم ھوسھ چھ فرقي داره؟ ... دلت و كھ زدم شدم ھوس ... نزدي 

 پس چرا اصرار داري ؟...و ول مي كنھ 
 
 ...  انتقام من و از دخترم مي گیري... اگر اینطور بشھ كھ تو بدت نمیاد  -
 

 نشست لبھ تخت و پشت سر ھم سیگار مي كشید و دودش رو با حرص مي داد مامان
 ...بیرون

 
نگاه آریا منش ...ھر دو مسیر نگاشون بھ پنجره بود ...  منش كنارش نشست آریا

  آرومتر شده بود و با صدایي گرفتھ گفت
 
 ...  تو خودت خواستي كھ بشي بازیچھ ھوس من... تو خودت و تسلیم من كردي  -

ھمون ...  باروني كھ با دوست پسر قبلیت رفتي داخل ھتل ھنوز جلوي چشمھ اونشب
 ... اونم با اطالع دوستت... ده نفره ریختن تو اتاقت شبي كھ 

 ...اما بعد از فرار اونھا...  فقط براي كمك اومدم من
 

  دستش رو باال آورد و خودش ادامھ دادمادرم
 
اما اون ده نفر دیگھ رو ھم ... با اون رذل قرار داشتم ... آره اون شب رو یادمھ  -

وسط اون ھم درنده من تو رو یھ قھرمان . ..دعوت كرد تا من بشم خوراك شبشون 
  ھمونشب عاشق شدم... میدیدم 

 
اون شب مشروب خورده بودم و بشدت مست بودم و وقتي تو رو با اون وضع دیدم  -

خودت باعث بدبختیت ... بي اختیار موندم ... و خودت دعوتم كردي شب پیشت باشم 
 ... رو داشتممن ھوس وجود تو ... من عاشق نبودم ...شدي فخري 

اما اشتباه بزرگتر رو تو باعث شدي چون تو ...  اشتباه محض بود كھ موندم این
 ... ولي این تو بودي كھ دستم و گرفتي و گفتي نرو... ھوشیار بودي و من مست 

 
 ... اونشب نگھت داشتم و مست بودي چرا از فرداش ھر شب میخواستیم -
 
گلي كھ ... فخري اینو صد بار بھت گفتم ...چون ھوست زیر زبونم مزه كرده بود  -

 ... عشق تو ریشش توي كثافتھ... ریشش توي كثافت باشھ گل نیست 
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تا بھ حال .... چشاش و حلقھ ي اشك پر كرده بود ...  سیگارش رو خاموش كرد مامانم
اون آدم مغرور و خود شیفتھ با اون ھمھ اعتماد بھ نفس ... اشك مامان و ندیده بودم 

 ... اشكاش رو آروم پاك كرد... وي آریا منش بھ خاك افتاده بود و ذلیل شده بود جل
 

 ... رو بھ آریا منش نشست...  رو داخل جا سیگاري خاموش كرد سیگارش
 
 ... بھ یھ شرط مي تونم ھمین فردا دست دخترت رو بزارم تو دست پسرم -

ضبط ماشین رو زیاد نشستم در رو بستم و صداي ...  سرعت دویدم سمت ماشینبھ
 ... كردم

 
دراون لحظھ ... مادر من عاشق آریا منش؟ ...  رو توي ذھنم مرور مي كردم اتفاقات

 ...دوست داشتم بشھ تختھ ھدف و یھ تیر پرتاب كنم درست وسط پیشاني آریا منش
 

 ...  پدر بیچاره من...  ھمین بود مادرم ھیچوقت عشقي بھ پدرم ابراز نمي كرد واسھ
 

 مي كردم اتفاقات رو توي ذھنم ھضم كنم كھ پس از حدود بیست دقیقھ آریا منش سعي
 ... خیلي متفكرانھ نشست توي ماشین و در رو بست و خیره شد بھ جلو...پیداش شد 

 
 ...  میشد فھمید داره بھ شرط فكر مي كنھ اما چھ شرطيكامال

 
 و نتونستم شرطش و  ھمون لحظھ آریا منش اومد سمت در، من فرار كرده بودمچون

 ... گوش كنم
 

پس ھنوز عاطفھ پدري رو ... دلم واسش میسوخت ...  چھ شرطي مي تونست باشھ این
شاید بھ ھمین خاطر بود كھ بھ زور مي خواست دخترش رو وصل كنھ بھ یھ ...داشت 

 ...  آشغالي مثھ پدرام
 

 ... یدمخیلي آروم ازش پرس... جزو نقشھ ھاي شیطاني مادر من بوده اینم
 
 بریم آقاي آریا منش ؟ -
 

 ... دوباره بلندتر... بنده خدا اصال اینجا نبود ...  نداد جواب
 
 آقاي آریا منش ؟ -
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 جانم؟ -
 
  بریم آقا ؟ -
 
 ... بریم پیش آني... آره  -
 

توي راه فقط سكوت بود و از ترس ضبط رو ... بھ سمت بیمارستان ...  كردم حركت
 ... وجود اون ھمھ فكر و خیال مرتب خمیازه میكشیدمھم بستھ بودم و با 

 
 
مثھ این بود كھ میخواد پرواز كنھ تا سریعتر بھ ... قدمھاش رو سریع بر مي داشت  -

منم داخل سالن ...رفت داخل و در رو بست ... رسیدیم بھ اتاق آني... دخترش برسھ 
 ... روي یكي از صندلیھا نشستم

 
با یادآروي ھر حرفش مشتم رو گره میزدم بھ ...  مامان ھنوز توي گوشم بود حرفھاي

 ...  كھ ناگھان فكري عجیب نشست توي ذھنم.. ھم 
 

وقتي برگشتم ... ھمون روزي كھ آني رو سوار كردم ...  تھدید اون روزش افتادم یاد
ام مي نشستھ بود روي صندلي وحساب كتاباي شركت رو انج... صدام كرد تو اتاقش

 ... رفتم داخل و مثلھ كارمنداش نشستم تا كارش تموم شد... داد 
 

با ھمون لحن سرد و خشك ھمیشگي شروع ...  اینكھ حتي برگرده و نگام كنھ بدون
  كرد

 
 چقدر براي آریا ارزش قائلي ؟ -
 

 دونستم علت این سوالش چیھ ولي با این حال چون مي دونستم ھیچ خوشش نمیاد نمي
  یجواب بمونھ با اكراه جواب دادمسواالش ب

 
 چطور مگھ ؟... خیلي  -
 
 اونقدر براش ارزش قائل ھستي كھ بھ خاطر اون از عشقت بگذري ؟ -
 
 !عشق ؟ -
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 ... بلھ عشق -
 
  نمي فھمم چي مي گي -
 

اونقدر جاسوس پشت سر ...  خوب مي دونستم بازجاسوسھاش خبر رساني كردن ولي
 ...!!! ساس مي كردم داخل شھر دوربین مدار بستھ گذاشتھمن مي فرستاد كھ مرتب اح

 
اشاره كرد ... خودكارش رو گذاشت و یھ نخ سیگار برداشت ...  رو بست دفترش

روشنش كرد و شروع كرد بھ كشیدن ... ھمین كارم كردم ... پنجره رو باز كنم 
  ھمینطور كھ چشش بھ پنجره بود ادامھ داد...
 
 ... آنیتسا آریامنش -
 

   كردمسكوت
 

متوجھ شدم اگر بیشتر ...  سمتم و یھ ابروئي انداخت باال و مرموزانھ نگام كرد برگشت
 ... از این خودم و بھ نفھمي بزنم اوضاع خراب میشھ

 
 ...  میشناسمش -
 
حاضري ازش ... خوبھ ... خوبھ گمان كردم حتي شناختش رو ھم انكار مي كني  -

 ... بھ خاطر آرامش آریا... بگذري 
 
.. خودت ھمیشھ مي گفتي ... ضمنا چرا باید ازش بگذرم ... چھ ربطي داره بھ آریا  -

 ... ھر زمان عاشق شدم سریع باھاش ازدواج كنم
 
 ... این استثناست -
 
   بھ سیگار زد و زل زد تو چشام و محكم گفت پوك عمیقیھ
 
 ...  اینو توي ذھنت ثبت كن فرشاد... ھر كسي جز آنیتسا  -
 
 ...  نمي تونم... نھ  -
 
   شدم رفتم سمت در كھ صداش وشنیدمپا
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  آریا حاصل اون ازدواج نیست -
 

 ...   خشكم زدھمونجا
 
 !!!  گوش مادرش كھ بي اطالعھو یا بھ ... و اگر این مسئلھ بھ گوش آریا برسھ  -
 

 ...  سمتشبرگشتم
 
 !و تو چطور اطالع داري ؟ -
 
 ... درست با مادرت حرف بزن... ھمیشھ ادب و احترامت رو مي خوري  -
 

چون توي ذھنم براش كوچیكترین ...  عادت نداشتم باھاش رسمي حرف بزنم من
با مرور ... ھمینطور كھ رفتار اون نسبت بھ من سرد بود ... احترامي قائل نبودم 

 ... زمان از خاطرم رفتھ بود مادرمھ
 

   دادادامھ
 
ن خبر دوباره مھم اینھ كھ آریا یھ مدت افسردگي داشتھ و با ای...این مسئلھ مھم نیست  -

  شاید ھم بدتر... عود خواھد كرد 
 
 ... چي مي خواي بگي ؟ من از اون دختر نمي گذرم -
 
پس برو بیرون و بابت آریا متاسف باش چون بھ زودي اون خونواده مي ... باشھ -

 ... پاشھ از ھم
 
 

  كھ حرفاي اون شب رو مرور مي كردم آریا منش از اتاق آني اومد بیرونھمینطور
... 
 

 درست مثلھ یھ كامپیوتر در حال كار كردن بود و ھیچ جوره نمي خواست فكرم
 ... با دیدن آریا منش فكرم قوت گرفت.. خاموش شھ 

 
 !آریا پسر آریامنش و مادرمھ ؟؟؟؟؟... درست بود پس
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 سرش رو تكیھ داد بھ دیوار و با صدائي گرفتھ گفت...  روي صندلي كنار من نشست

 
 ... برو شاید با تو حرف بزنھ... ق مرتب چشش بھ در برو توي اتا -
 
 ؟...مگھ با شما حرفي نزد  -
 

 ... بھ زحمت دوباره روي پاش ایستاد و دور شد...  دریافت نكردم جوابي
 

چقدر این چشما ... نگاه آني سریع برگشت بھ سمت من ...  تامل رفتم توي اتاق بي
 ... شبیھ چشماي مادرش بود

 خودم نبود و مرتب مقایسش مي كردم و تمام حرفھاي امروز تو ذھنم مرور دست
 ...  میشد

 
 كھ از مادرم دریغ شده بود و از اون یھ كوه یخ ساختھ بود تماما داده شده بود بھ عشقي

 ... مادر دختري كھ من عاشقش بودم
 

ما ھم تقریبا توي ... عجب سرنوشتي بود سرنوشت ما ...  رفت سمت مھرانھ فكرم
 ...  ھمون اوصافي با ھم آشنا شدیم كھ مامان و آریا منش

 ... توي گذشتشون...  و مھرانھ توي عشق یھ طرفشون مامان
 
 ...   خودم كھ اومدم دیدم مامان رو توي مھرانھ مي دیدمبھ
 

آني ساكت بود ... م روي سرنوشت اون دو تا مي چرخید  بھ چشاي آني بود و مغزنگام
 ...  و من... و زل زده بود بھ چشاي من 

 
حس كردم سرم بھ ...  ھیچ عكس العملي ایستاده بود دم در و فقط نگاش مي كردم بي

 ... از اتاق زدم بیرون... شدت درد میكنھ 
 

دلم اون لحظھ ...  نھ نھ سالمي كردم...  آني ھم موند روي دري كھ بستھ شد چشاي
 ...  براش سوخت

 
با ... تا نیمھ ھاي سالن رفتم اما مردد شدم ... حسم عجیب بود ...  دست خودم نبود اما

 ... اون حالش اگر دوباره با این كار من بدتر شھ تا عمر دارم خودم و نمي بخشم
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باالخره .. شددردي كھ توي سرم بود ھر ثانیھ بیشتر مي ...  الي موھام كشیدم دستي
 ... دیدم آني پا شده و داره میاد سمت در... بازش كردم ... رفتم دوباره سمت در 

 
حرفي نمي زد اما نگاش عالمت ... زل زد تو چشام ...  چشش افتاد بھ من ایستادتا

 ..  سوال داشت
 
 ...  یھ حالت شرمندگي سالم كردم و اشاره كردم بشینھ روي تختبا
 

 ... از خودم بدم اومده بود... ولي نمي شد ... نمي دونم چرا ... م  نگاه نمي كردبھش
 

 ..  افتاد كھ مسبب اصلي اینكھ این مادر و دختر االن روي تخت بیمارستانن منمیادم
 

 !؟... چرا حرف نمي زد ... اما سر تكون داد ...  قدم رفتم جلو تا مجبور شھ بشینھ چند
 
 ... تو باید استراحت كني... بشین  -
 

 ...  رو بھ نشونھ نھ تكون دادسرش
 
 ھنوز ناراحتي؟ -
 

 ...  سرش رو بھ نشونھ نھ تكون دادباز
 

   نشست روي پیشانیماخمي
 
 پس چرا حرف نمي زني آني ؟ -
 

 ...  دیگھ نگران شده بودم...  سر تكون داد بازم
 
 بشین روي تخت من باید برم پیش دكترت -
 

   ازجاش حركتي نكرداما
 

بدون اینكھ خداحافظي كنم ...  رو كمتر كردم و رفت عقب و افتاد روي تخت فاصلم
 ...  زدم بیرون
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سالم كردم و .. آریامنش ھم اونجا بود ... در زدم و رفتم تو ... سمت اتاق دكتر رفتم
  تك سرفھ اي كردم و گفتم... جو سنگین بود ... نشستم 

 
وسط مشكلي وجود داره كھ ما ھنوز خبر این ... آقاي دكتر آني حرف نمي زنھ  -

 ... نداریم
 
ظواھر امر نشون نمي ده كھ عصب ... من ھمین االن داشتم بھ پدرش مي گفتم  -

یا ... بھ احتمال خیلي قوي این مسئلھ جنبھ رواني داره ... حنجرش آسیب دیده باشھ 
 ...  عمدا یا سھوا فعال این بیمار نمي تونھ تكلم كنھ

 
میدونیم از نظر جسمي سالمھ مي تونیم امید داشتھ باشیم این مسئلھ با  چون اگرچھ

مدت زمانش اول بھ خواست خدا و بعدش بھ تالش شما و .. مرور زمان حل شھ ولي 
 ...خودش بستگي داره

 
 ... دكتر راه حل عملي بدید -
 
 جاھایي ببرینش... اول اینكھ بیمار باید در شرایط كامال نرمال و بي استرسي باشھ  -

.. كارائي بكنید كھ دوست داره ... پیش كسائي باشھ كھ دوست داره ... كھ دوست داره 
سن بیمار شما خیلي كمھ و متاسفانھ یا ... حس خوشبختي رو بھ روانش برگردونید 

 در بیشتر شدن آثار شوك وارد شده و ھم اثر داره توي مخوشبختانھ این مسئلھ ھم سھی
 ... تونھ خود بھبودي بھتري انجام بدهخوب شدنش چون جسمش می

ما ھمكاران متبحري داریم كھ بھتون ...  چند بارم بیارید واسھ روانكاوي ھر
اگر این شرایط رو بتونید محیا كنید بھ زودي زود مي تونھ بھ ... معرفیشون مي كنم

 ... البتھ بھ امید خدا...زندگي عادیش برگرده 
 

 كھ ادامھ داد... آریا منش روي زمین بود و نگاه من بھ دكتر نگاه
 
اما این ھشدار رو ھم مي دم كھ یھ شوك دیگھ بیمارتون رو یھ قدم بھ مرگ نزدیك  -

 ... مي كنھ
*********************** 

 
 توي ماشین و رفتیم بھ سمت بیمارستاني كھ خانم آریا منش توش بستري بود نشستیم

 ... نارم بود اصال راضي نبودماز اینكھ ك...
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مقصر یخ .... مقصر یك عمر بھ عاطفگي مادرم و ...  رو مقصر مي دونستم اون
اینكھ بلد نبود بھ پسرش محبت كنھ و ... قھرش با زندگي ... سرد بودنش ... بودنش 

 ...  دوستش داشتھ باشھ
 

 ...  نداشتاز مردي بودم كھ توي قلبش جایي...  رو حاال درك مي كردم چراش
 
حاال ... دل مادر من پیش این مرد بود ...  وجود اون ھمھ عشقي كھ پدرم نثارش كرد با

مي خواست ... علت اینكھ اینقدر اصرار داشت خونھ رو تغییر ندیم روشن شده بود 
 ... برادر من... و ھمینطور كنار پسرش ... كنار عشقش باشھ 

 
آریا منش برگشت ... زدم كنار ... كرد بھ شدت سرم درد مي ...  راحتم نمیذاشتافكارم
 ... سمتم

 
 اینكھ توجھي بھ نگاش نشون بدم یھ بستھ قرص و قمقمھ آب و از داخل داشبورد بدون

 ...برداشتم و یھ قرص خوردم
 
 

 ... بدنم بھ زحمت خودش رو میكشوند... خستھ شده بودم ...  بیمارستان رسیدیم
 

 ... بود وچرت میزد كھ آریا منش آروم سرفھ كرد خانوم روي صندلي نشستھ مھري
 

 ...  خانوم از جاش پریدمھري
 
ھر چي باھاتون تماس گرفتم ...دكتر گفتھ داره بھبودي حاصل میشھ ... آقا اومدید  -

 ... گوشي رو برنداشتید
 
  من ھستم... برو خونھ استراحت كن  -
 
 ... نھ آقا خوبم -
 

 ... خداحافظي كرد و رفت..  با اشاره دست آقا فھمید باید بره كھ
 

كسي رو كھ ... عشقش رو ...  منش جلوي شیشھ ایستاد و زنش رو تماشا میكرد آریا
 ...  از مادرم بیشتر دوست داشت
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  آریا منش رفت سمتش...  پیداش شد دكتر
 
 آقاي دكتر فرموده بودید داره خوب میشھ -
 
  روي لباي دكتر لبخند نشست یھ
 
اگر خدا بخواد امكان داره ... عالئم حیاتیشون داره نرمال میشھ ... بلھ خدا رو شكر  -

 ... تا نیمھ ھاي شب یا حداكثر فردا بھوش بیاد
 
 .. امیدوارم بتونم جبران كنم... لطف كردید جناب ... بي نھایت ممنونم -

 ...  لبخند زد و رفت داخل اتاقدكتر
 

سرش رو بھ عقب تكیھ ... ست روي صندلي و بھ من ھم اشاره كرد بشینم  منش نشآریا
  داد و شروع كرد

 
 آني رو چقدر دوست داري ؟ -
 

 ...  برگشت سمتم...  كردم مكث
 
سوالم رو جواب بده كھ توي ذھنم فكر نكنم دختر بیچاره من بھ خاطر یھ آدم بولھوس  -

 ... االن روي تخت بیمارستانھ
 

حتي ...سرد بودم مثھ یھ تیكھ یخ ... حسم تغییر كرده بود ... جواب بدم  چينمیدونستم
طوري كھ ... بھ چشاش زل زدم ... رو كردم سمتش... نمي خواستم بھ اني فكر كنم 

 ... صداقت و توش بشھ دید
 
 ... عاشقش بودم... بودم  -
 

 ...   كرد و یقم رو چسبیداخم
 
... پس عشقي در كار نبوده ... مرتیكھ مگھ جنس و شي ء كھ عاشقش بببببببودي ؟ -

 درستھ ؟
 

 ... ھیچي مھم نبود...  رو بستم و شروع كردم بھ حرف چشام
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من امروز تمام اونچھ كھ بین ... شك كردم ... با حقایقي كھ امروز برام روشن شد  -
 ... شما و مادرم بوده رو شنیدم

 
 ... كرد رو ول یقم
 
 ... باید حدس مي زدم! ... پس فال گوش وایستادي ؟ -
 

كالفگیش ...خم شد روي زانوھاش و انگشتاش رو فرو برد توي موھاش ...  شد ساكت
  بدون اینكھ نگام كنھ آروم گفت...واضح بود 

 
اگر ... دكتر گفتھ فردا آني مرخص مي شھ ... برو استراحت كن ... االن خستھ اي  -

 ...  دا ھم زنده نشد لطفا نیا بیمارستانحست فر
یھ حس عجیب سر در گمي ... اما گیج بودم ...  توي ماشین ، سرم بھتر شده بود نشستم

 ... تمام وجودم پربود از سوال... تنفر ... بال تكلیفي ... 
 

خیابونا شلوغ بود و منم حال و حوصلھ موندن تو ترافیك رو نداشتم ...  كردم حركت
ترجیح مي دادم تنھا ... رام رو كج كردم بھ سمت آپارتمان خودم كھ نزدیك تر بود ... 

كھ ...پشت چراغ قرمز متوقف كردم ماشینو ... باشم و بھ این روز نحس كمتر فك كنم 
 ... وي عطر تندي كھ داشت نشست توي ماشینو ب دیدم یھ دختر با آرایش غلیظ

 
اشاره ... در رو باز كردم ... دستم رو بردم ...  نگاه بھ سر تا پاش با اخم انداختم یھ

 ... كردم بره بیرون
 

خشكم ... تا اومدم دوباره در روز باز كنم روي لبھام یھ بوسھ ریز زد ...  رو بست در
 ...  قلبم شروع كرد بھ تپش... زد 
شالش رو در مي آورد بھتر بود ... خندید ... یھ نكاھي بھش انداختم ... سبز شد اغچر

یھ خال روي چونش بود كھ ناخوداگاه یاد خال ...با اون موھاي عسلي وچشاي نافذ 
 ...  روي دست آني انداختم

 
دوست داشتم بھ ھر چیزي چنگ بندازم كھ ...  رو محكم تكون دادم تا فكرش بپره سرم

 و آریا منش و ھر حرفي كھ امروز بھ یادم مي آورد رو از توي ذھنم حذف كنھمادرم 
... 
 

ریموت رو زدم ... رفتم بھ سمت آپارتمان ... اما ...  بار خواستم نگھ دارم پیاده شھ چند
دستم رو گرفت ... تا خواستم پیاده شم ... پاركینگ تاریك بود ... و ماشین رو بردم تو 
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توي اون تاریكي وسوسھ بدي .... تپش قلبم شدت گرفت ...  كشوند طرف خودش... 
 ...  ساعتي باھاش گالویز بودممنی... افتاد توي جونم 

 
منم امشب تنھا و خستھ ... حرف نمي زد فقط مي خندید ... اونم پیاده شد ..  شدم پیاده
م پر بود تمام قلب... پوچ و تو خالي ... بي ھیچ حسي كھ نشون از عشق داشتھ باشھ ... 

 ... از انزجار
 
... درست ھمون لحظھ اي كھ بھ كسي نیاز داشتم كھ نشناسمش ...  این زیباي خفتھ و

مي خواستم ... اونم با كمال میل با ھام ھمراه بود ... دستش رو كشیدم سمت آپارتمان 
غصھ ھاي پدر ... چشاي یخ زده مادرم ... عقده امروز رو خالي كنم تا فراموشم شھ 

عشقش بھ مردي كھ خوردش مي كرد و عاشق ... پدرم   ،نفرت مادرم از من... مردم 
... در آپارتمان رو باز كردم ... ھمھ چیز توي ذھنم آزارم مي داد ... فرد دیگھ اي بود 

بردمش توي اتاق و انداختمش روي ... خونھ تاریك بود ... رفتیم تو و در رو بستم 
 ... تخت

 
من بودم و افكار ....اب خبري نبود از خو... دراز كشیده بودم ...  ھاي شب یود نیمھ

 ...  صداي اس گوشیم اومد... آزار دھنده و جرمي كھ توي پروندم ثبت شد 
 
نمي دونم چرا تو نگاھت عشقي امروز ...نمي دونم چرا ازم فراري شدي ... فرشاد  -

 ... دوست داشتم اینجا باشي... نمي دونم چرا نمي تونم حرف بزنم ...ندیدم 
 
یھ نگاھي بھ این تفالھ اي كھ كنارم بود ... دستام یخ زد ... اسش دلم لرزید  خوندن با

 ... مادرم... مثلھ ... یھ ھرزه خیابوني مثلھ مھرانھ ... انداختم 
مثلھ آریا ... درست مثلھ مادرم ...و براي چندمین بار بھم ثابت شد ...  ضعیف بودم من

 ...  منش
 ...  حرفش افتادمیاد
مثھ یھ چھار پا ... گاھي ما آدما چقدر حقیر میشیم " بونم مزه كرده بود ھوست زیر ز" 

این تفالھ خیابوني كنار من چي كار مي ... بنده ھوس مي شیم و مغزمون از كار میفتھ 
 ...  كرد

 
با ذھنم كلنجار ... اصال عاقالنھ نبود ...  یھ بوسھ خر شدم و آوردمش آپارتمان خودم با

  س اومدمیرفتم كھ دوباره ا
 
 ... دلم تنگھ واست... خستھ شدي ازم ؟ بھت احتیاج دارم  -
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... اگر فردا قرار بر این بود كھ نرم باید خودش و كم كم آماده مي كرد ...  ندادم جوابي
 ... دیگھ نمي تونستم مثھ قبل باشم

 
مام بھ آرنجم تكیھ دادم و ت... از جاش پرید ...  مشت زدم روي شونھ تفالھ كنارم یھ

 ...  اعضاش رو از نظر گذروندم
 
 ... گمشو بیرون دیگھ بھت نیازي نیست -
 
 ... كھ دستش رو آورد باال كھ بزنھ... پوزخند نشوندم گوشھ لبم یھ
 

دستش و ... پیشونیش از درد چروك افتاد ... بردم عقب ... رو توي ھوا قاپیدم دستش
موھاش رو ... سمت لبام خم شد ... و اومد جل... ول كردم و دوباره اشاره كردم بھ در 

... عصباني بودم و این عوضي جلوي رام سبز شد ... از پشت گرفتم وبھ شدت كشیدم 
 ...   بھ كثافت كشیده شدن یھ ورق از زندگیماوانت... باید تاوانش رو مي داد 

 
  مدت اعتبارت براي من ھمین امشب بود... ھرزه خیابوني  -
 

   سختي در اومد ولي بھصداش
 
 ... ھمین االن دو ملیون بكش وگرنھ خونت رو بھ گند مي كشم -
 

محكم زدم بھ پھلوش كھ ازدرد بھ خودش ... افریطھ خوب راھش رو بلد بود دختره
 ... باشھ... پول مي خواي ؟ .. ھنوز موھاش تو دستم بود ... پیچید 

 
   رو برداشتم و بھ مھران زنگ زدمگوشي

 
یكي رو بفرست بیاد ببرتش ... مھران بھ بچھ ھا بگو واسھ امشبشون خوراك گرفتم  -

 ...  خیلي خوشمزه است ال مذھب... 
 
 ... ولي یھ روزي این كارتو تالفي مي كنم.. االن میرم  -
 

 ...  پوشید و رفت سمت درلباساشو
 

   جلوي راھش و سد كردمرفتم
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اونم این كثافت ... بفھمي ھر كاري یھ تاواني داره باید ...دیگھ شدي خوراك ... كجا؟  -
  بازیا
   اومد تو چشاش ولي نھ حنجرشترس

 
یھ بوسھ كافي بود كھ خرم شي ... تو ھم یھ كثافتي عین خودم ... برو كنار عوضي  -

 ...  برو تا... بدبخت 
 
سزا زیر لب غر میزد و نا... نفسش بند اومده بود ...  زانو زدم روي رون پاش با

  میگفت
 

اگر آریا منش ھمین ...  ھمین كار رو با مھرانھ كرده بودم االن نمیشد بالي جونم اگر
باید با این ھرزه ... نمیشد یھ تیكھ یخ ...كار رو با مادرم كرده بود االن نمیشد عاشقش 

 ... ھاي خیابوني ھمینطوري بود
 
ھنوز عصباني ... دم مرتب توي دلم غر مي ز... ھوس چیھ ..  بفھمن عشق چیھ تا

میخواستم عقده تمام شنیده ھام رو بریزم .... بودم و یھ كیسھ بكس زنده جلوي روم بود 
موھاش ... ولي قطع نمي شد ... توجھي نكردم ... كھ صداي گوشي اومد ... رو سرش 

 ...  سمت گوشيفتمدر و قفل كردم و ر... و ول كردم 
 
  الو -
 
دكتر گفتھ باید صدات ... بھ سختي نفس مي كشھ ... لش بده آني حا... الو آقاي دكتر  -

 ... رو بشنوه
 

 ...  یھ لحظھ از تپیدن ایستادقلبم
 

...  با شنیدن آني و ھر خبري كھ بھ اون مربوط بود قلبم واكنش نشون مي داد ھنوز
 ...  ذھنم نمي خواست بھش فكر كنھ اما قلبم بي تاب مي شد

 
 ... گوشي رو بدید بھش -
 

 ...  تفالھ جلوي در ایستاده بود و منتظر بود كارم تموم شھاون
 

این آني من بود كھ باز من آزارش ... دلم دوباره لرزید ... نفسھاي آني میومد صداي
 ... دادم
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 ... فرق داشت با ھر ھرزه خیابوني... فرق داشت با مادرم ...  داشت با مھرانھ فرق
 

 ... ادر آني رو بھ مادر من ترجیح داده لحظھ بھ آریا منش حق دادم كھ میك
 
اینقدر ... من نگران بودم ... خوبي خانومي ؟ كي گفتھ تو چشام عشقي نبوده ...آني  -

 آني خوبي ؟... نگرانت بودم كھ رنگ نگراني از عشق بیشتر خودش و نشون داده 
 ...  بعد مدتي صداي نفسھاش نرمال شد... مي كردم با حرفام آرومش كنم سعي

 
 ...  من باید فعال قطع كنم فردا میام واسھ مرخص شدنت -

   حرفم تموم نشده بود كھ اون تفالھ ھرزه صداش رو تا حد كرشدن گوشام بلند كردھنوز
 
 ... تا حد مرگ لذت برد...دختر جون ، عشقت امشب توي بغل من بو د -

 ...   خط سر و صدا زیاد شدپشت
 
 ... نبضش نمي زنھ... نفس نمي كشھ ... آني...  كندكتر یھ كاري... نفس نمیكشھ  -
 

گوشیم رو پرت ...  آریا منش و فریادھاش مثھ خنجر فرو میشد توي قلب من صداي
جاخالي داد و خورد بھ ...كردم بھ سمت اون تفالھ كھ مي خواستم با خاك یكسانش كنم 

دستش رو كرد  ...یقش رو گرفتم ...رفتم سمتش .. لبھ در و ھر تیكش یھ طرف رفت 
 ... تو كیفش و

 
سوزشش بھ ... اسپري فلفل پاشیده بود تو چشام ...  سوزش شدیدي رو حس كرد چشام

ھمھ تجمع كرده بودن ... حدي بود كھ فریادھام چند تا از ھمسایھ ھا رو بیدار كرده بود 
 ...  اون تفالھ ھم فرار كرده بود... جلوي درب آپارتمان 

 
 و دوش آب سرد رو باز كردم و صورتم رو بردم زیر دوش و  رفتم داخل حمامسریع

 ... با سرعت پلك مي زدم تا اثر گاز از بین بره
 

سوزشش كم ...  دقیقھ گذشت و از سرماي آب مویرگاي صورتم یخ بستھ بود ٢٠ حدود
در خونھ رو بستم و یھ حولھ ... صداي پچ پچ ھمسایھ ھا آزارم مي داد ... شده بود 

 ... انداختم رو سرم
 
 مقدار شیر از داخل یخچال بیرون آوردم و رو مبل دراز كشیدم و با نالھ چشام و با یھ

 ... ذھنم اتفاقات و مرور كرد... دردش كھ تقریبا بھتر شد ... م شیر شستشو داد
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 ..." نفس نمي كشھ... "  صدایي كھ یادم اومد اولین
 

مثھ یھ پلنگ ... صداي تلفن اومد ....  بھ تك تك سلولھاي بدنم ھجوم آورده بود نگراني
 ... با یھ جھش از رو مبل رسیدم روش

  الو فرشاد -
 
  مھران توئي سالم -
 

 ...  با نالھ ھمراه بودصدام
 
 ! ...نصف شبي خواب دیده بودي؟... خوراك چي؟ ... داداش قصھ چي بود  -
 
 ...  تعریف مي كنم واست... قصش مفصلھ -
 
 ... مریضي؟... حالت خوبھ فرشاد؟  -
 
 ...  نھ یھ تفالھ تو چشم اسپري فلفل زد -
 
كنھ منظورت از خوراك ھمون ھیوال ن... ھھ چھ جونوري بوده پ ... فلفل؟ ! چي ؟ -

 !! ...بود؟
 

 ...  قھقش از پشت خط مي اومدصداي
 
  چھ خبرتھ... سرم درد مي كنھ ھان ... بابا ساكت  -
 
 ... بیام ببرمت بیمارستان -
 
 آره نمي تونم رانندگي كنم -
 
 ... خوبھ تعارف كردم -
 
 تعارف اومد نیومد داره -
 
مخلصیم ...ما كھ خوابمون پرید بریم بیب بیب سواري ... بشمار سھ اونجام .. اومدم  -

  باي... 
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 ... قربانت -
 

دوباره ... ولي قابل تحمل شده بود ...  ھنوز مي سوخت و بھ سختي مي دیدم چشام
  داد كشیدم...ذھنم بھ خاطر آورد اون جملھ رو 

 
 ... آني -
 

 ...  نكنھ...چھ اتفاقي افتاده ... كالفھ بودم ... منتظر ... دم در ایستادم ...  بیرون زدم
 

 ... آني رو ازم نگیر... خدایا غلط كردم ... ھمین دفعھ ندید بگیر ... غلط كردم ... خدایا
 

خدایا بھ خود ... قدرش و مي دونم ... دیگھ ناشكر نمیشم ...  عشقم و ازم نگیر خدایا
 آني رو بھ من برگردون... از این بھ بعد ھموني میشم كھ تو مي خواي ... سم خودت ق

 ... 
 

رنگ ... خونشون یھ خیابون پایینتر بود ...  دقیقھ طول نكشید كھ مھران پیداش شد چند
 ...نشستم تو ماشین... پریده و نگرانیم رو كھ دید لبخند روي لبش پرید 

 
 ...  برو داداش -
 
 ... چي شده -
 
 راه بیفت مي گم -
 

 مي كشیدم و اونم ھول كرد و یھ تیك آف زد وبا سرعت فوق العاده اي خیلي سریع داد
 ...  جفتمون پریدیم تو... رسیدم بیمارستان 

قلبم مثھ یھ طبل پر سر و صدا با ...  بین راه ھزار و یك صحنھ رو مجسم كردم در
ھر آن امكان داشت تمام محتویات معده ... حالم بد شده بود ... سوزش شدیدي مي تپید 

 ... بریزه بیرون
 

آریا منش جلوي در ایستاده بود و دو دستش بھ سرش بود و ...  در اتاق آني رسیدیم
چندین پرستار بھ اتاق اومد و رفت ... اوضاع عادي نبود ... ده بود پشت سرش قفل كر

آني ھنوز زنده بود وگرنھ این ھمھ ... خیالم یھ خورده راحت شد ... داشتن با عجلھ 
 ...   نزدیك شمممي ترسید... عجلھ الزم نبود 
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توي ماشین خالصھ وضعیت رو در كوتاھترین جمالت بھش گفتم ...  ھولم داد مھران

 ... ولي نھ با جزیییات
 
ترس افتاده بود بھ جونم و با نگراني ھلھلھ اي برپا ...  آریا منش نزدیك مي شدیم بھ

اومد سمتم و بي تعارف یھ ... آریا منش متوجھ حضورم شد .. كرده بود توي سینم 
... مشت نثار لب ولوچم كرد تا دستم رو بردم سمت گونم مشت دوم ھم حوالم شد 

 .... مي سوخت... اره شد گوشھ لبم پ
 

آني روي ...  آریا منش رو بھ سمت صندلي ھدایت كرد و من دویدم سمت اتاق مھران
 ...  پرستار در حال تزریق آمپول توي سرم بود...رفتم تو ... تخت دراز كشیده بود 

 
دم اوم... كالفھ بودم ... نگرانش بود ... اما بیتابش بودم ...  اشاره كرد خارج شم دكتر

 ...  پرستار داد كشید... كنارش 
 ... بیرون -
 

زل ... دكتر تقال مي كرد خارجم كنھ اما حریفم نمي شد ...  تخت رو محكم گرفتم لبھ
 ... زدم توي چشاش

 
 ...  رو بردم كنار گوششلبم
 
اون ... با ھم دعوا مي كردیم كھ زنگ زدي ... اون عوضي با من تصادف كرده بود  -

 ... تو چرا باور كردي... الفي اون حرف و زد كثافت براي ت
 

حتي با این دروغ ...ذره اي حالت نگاش تغییر نكرد ... اما با خشم ...  مي كرد نگام
بھ زور دستش روباال آورد و اشاره كرد بھ در و صداش خیلي آروم از ... شاخدار من 

  حنجرش اومد بیرون
 
 ... گمشو بیرون -
 

 ...  منش اومد تو اتاقآریا
 
خدایا ... دختركم حرف زد .... آني من دوباره حرف زد .. حرف زد آقاي دكتر  -

  شكرت... شكرت 
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با قدمھایي كھ بھ زور بر مي ... حس كردم داره تك تك فلج میشھ ..  شل شد عضالتم
آریا منش پشت ...مھران خیره شد بھ من ... داشتم از كنار مھران و آریا منش رد شدم 

  شیدسرم داد ك
 
 ... ایندفعھ خودم و كنترل نمي كنم... دیگھ جلو چشم نباش  -
 

نھ نفسم كھ ... نھ تھدید ھاش ... دیگھ ھیچ چیزي مھم نبود .  توجھ راھم و ادامھ دادم بي
نھ چشام كھ حاال توش اشك ... نھ بي آبروئي امروز توي آپارتمان ... باال نمي اومد 

 ... بود
قلبم بھ شدت مي سوخت وقتي بھ یاد انگشت اشاره آني مي افتادم ...  چي مھم نبود ھیچ

 ... و اون جملھ پر از خشمش
 

   اومد كنارممھران
 
 ...حالت بد میشھ... اسپریت كجاست فرشاد  -
 

 ...  نمي دادم و بھ زور قدم بر مي داشتم مثھ یھ جنازهجواب
 
 ... ؟اسپریت كجاست.... فرشاد لجبازي نكن  -
 

 ...  جیب ھام و گشت و پیداش كرد...  داشت منم تقال نكردم نگھم
 

 ...  مھران ھم كنارم نشست..  روي صندلي حیاط بیمارستان نشستم
 

نگاه پر ... تنھا چیزي كھ تمام مغزم باھاش درگیر بود ...  زمان و حس نمي كردم گذر
 ...  اثري ازش نبوددیگھ ... اون نگاه مملو از عشق ... از نفرت آني بود 

 
نگام خیره مونده بود بھ درخت صنوبر ...  فھمیدم چھ گنجي داشتم و از دستش دادمتازه

 ...  روبروم كھ یھ سایھ اومد جلوي چشام و تو یھ سانتي متریم متوقف شد
 

چشام و بھ زور باز كردم و با دقت تو اون ...  مسیر نگام و بردم سمت صورتش آروم
 ... ده بود سعي كردم ببینمشسایھ اي كھ افتا

 
 ... بھ مھران اشاره كرد بره...  منش بود آریا
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 ...  دستش و گذاشت رو شونم...  كنارم نشست
 
 ...  نترس آرومم...حاال درست تعریف كن امروز چھ اشتباھي كردي  -
 

یھ بغض اندازه زیر بناي این بیمارستان نشستھ ... نھ اینكھ نمي خواستم ...  ندادم جواب
 ... ادامھ داد... بود وسط حنجرم و نمي تونستم حرفي بزنم 

 
این تاوان شاید ... اشتباھت ھر چي بوده باید قبولش كني مثھ یھ مرد تاوانش و بدي  -

پس دیگھ ... دیگھ عاشقش نیستي از دست دادن عشقي باشھ كھ امروز اعتراف كردي 
 ...!!! نگراني نداره اونم دیگھ عاشقت نیست

با زحمت اسپري رو از توي جیبم برداشتم تكونش دادم ....  نفسم بھ شماره افتاد دوباره
 ... پرتش كردم سمت درخت... خالي بود ... 
 ...  منش با نگراني پرسیدآریا

 ... آسم داري فرشاد -
 ...  آره اشاره سر گفتمبا
 
  تموم شده ؟ -
 

   سرم رو بھ نشونھ آره تكون دادمبازم
 
 ... داروخونھ ھمین كنار ھست... االن بر مي گردم  -
 
قفسھ سینم ...  سختي سعي داشتم با نفس كشیدن اكسیژن رو بیارم بھ سمت ریھ ھام بھ

مثھ . ..ھر بار كھ اینطوري مي شدم ... مي سوخت و دردش ھر لحظھ شدید تر مي شد 
یھ دقیقھ نشده بود كھ با اسپري برگشت و اكسیژن و ... یھ جون كندن عذاب مي كشیدم 

 ...   و مي مالیدھام شونھ... حالم بھتر شد ... زد 
 
 ... ھنوز دوسش داري -
 

   و بھ نشونھ اره تكون دادمسرم
 
  بھ ھمون شدت قبل ؟ -
 

 ...  بغضم تركید...  سرم و تكون دادم بازم
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... ھمھ با تعجب نگاه مي كردن ... ق ھقم رھگذرا رو متوجھ این سمت كرد  ھصداي
 ... كمك كرد پاشم

 
  درحالي كھ روشنش مي كرد گفت...نشستیم تو ماشین ...  و گرفت و ھدایتم كرد دستم

 
البتھ ھشدار داده دیگھ موبایل در اختیارش نزاریم ... نگران نباش دكتر گفتھ بھتره  -
 ...! البتھ بھ لطف شما..
 

 ...   افتادراه
فقط ھمین كھ فعال از اون ... برام مھم نبود كجا میره ... افتاد تو مسیري نامعلوم راه

 ... محل دور شم و كمي از یاد ببرم اون لحظھ رو كافي بود
 

ھواي محشري شده بود درست برعكس ھواي ...نزدیك پاییز بود ...  مي بارید بارون
 ... دل من

 
چقدر این ترانھ ھمرنگ دل من ... كھ باز دل شكستم رو بھ درد آورد ...  رو زد ضبط

 ... بود
 

 ..  از ما نگیريسراغي
 

 ...  كھ چھ حالیمنپرسي
 

 ... نداره مي دونم باعث این جداییمعیبي
 

 ... شاید كھ رفتنم فكرت و كمتر بكنھمرفت
 

 ..  كنار تو حالت و بھتر بكنھنبودنم
 

 ...  كردم با خودم آخھ حست بھ من عالي نبودلج
 

 ... من فرق داشت با تو دوست داشتن خالي نبوداحساس
 

 ...  دلم گرفتھ تو این نم نم بارونبازم
 

 ...  خیره بھ نور چراغ تو خیابونچشام
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 ...  گذشتھ من و مي كشھ آرومخاطرات

 
 ...  حالي داریم امشب بھ یاد تو من و بارونچھ
 

 ...  از قبل مسلم شده بود...  تو این بازي واسم باختن
 

 ...  عشقت بھ من كم شده بود...  شده بود تحملت سخت
 

 ... ھوات و داره شب و روز...  ولي قلبم ھنوز رفتم
 

 ...بسوز... بھ دل مي گم بساز ...  ھنوزم عاشقتم من
 

  با یھ صدایي كھ توش نگراني رو مي شد حس كرد شروع كرد...  منش یھ آه كشید آریا
 
یھ سال من و مادرت با ھم ... اینكھ من و مادرت چطوري آشنا شدم رو مي دوني  -

ولي ...  تر مي شد ھر روز وابستھ... دوست بودیم و بھ اصرار اون ادامھ مي دادیم 
ھمنیطور كھ دور ... از این دخترا كم نبودن دور و برم ... براي من یكي بود مثھ بقیھ 

 ... و بر تو كم نیست
 

... ھر زمان الزمش داشتم دم دست بود ... تنھاییام و پر مي كرد ...  نمي اومد بدم
...  نھ دل من و از اونائي كھ دل خیالیا رو مي برد اما... دختر ھوس انگیزي بود 

 ...  تا دلت بخواد... آغوشش بھم آرامش نمي داد ولي لذت 
 

داشت ... دست خودم نبود ...  سمتم كھ فكم رو با حرفاش بھ ھم فشار مي دادم برگشت
ولي گوش مي كردم و سعي مي ... ناموسم ... در مورد مادرم اینطور حرف مي زد 

 ...  بھ جاده خیره شد و ادامھ دادوقتي دید ھنوز آرومم... كردم ساكت باشم 
 
عشقي كھ اگر یھ شب پیششش نبودم حرف از ...  این یھ سال فخري عاشق من شد تو

 ...  خودكشي مي زد
 
 ...  خیلي مشروب خورد... شب كھ با ھم رفتھ بودیم یكي از پارتیھاي دوستان یھ
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آزاد مي ... د بود فخري آزا...  دو سھ ماھي بود كھ چش یھ نفر بد گرفتھ بودتش یھ
 طبیعي بود خیلیا بخوان باھاش باشن...ھیچ منع و مانعي رو حس نمي كرد ... پوشید 

... 
 

كشونده بودش توي اتاق و ھر ...  كھ من مشغول حرف زدن با دوستان بودم زماني
تو اون حالت مستي خوب ... اونم كھ عادت داشت ... بالئي كھ خواست سرش آورد 

 ...  دبھش حال داده بو
 

رفتم و ... یكي از آشناھا اطالع داد باالست ...  مھموني متوجھ نبودش شدم وسطاي
 ...  ھمون شب رفتم و رابطم رو قطع كردم...خودم صحنھ رو با چشاي خودم دیدم 

 
 ...  بھ مرز خودكشي افتاده بودفخري

 
 ...   من كم كم داشتم عاشق فاطمھ میشدماما
 

 ...   دختر سر بھ زیر محلھعاشق
 

و صدائي كھ بھ زور رو نامحرم باز مي شد ....  نگاھش كھ ھمیشھ بھ زمین بود عاشق
 ...  عاشق تفاوتھاش با بقیھ دخترایي كھ مي شناختم... 

 
فاطمھ تو یھ ... من تو رفاه بودم و اوج آزادي ...  درست مثھ یھ گل بود تو كویر فاطمھ

 گفت نھ.. وقتي ازش خواستگاري كردم خانواده متوسط بود و 
 

این كھ رفاه ، مردي ... این كھ سطح خانواده ھا فرق مي كنھ ...  خودش و داشت دالئل
اینكھ مي ترسید وادارش كنم حجابش رو از ... ازم ساختھ بود كھ عقائد كمرنگي داشتم 

 ... سرش برداره و بگم اونطوري شو كھ من مي خوام و خیلي چیزاي دیگھ
 

ھر ماه كھ مي گم ... سھ سال تمام ھر ماه رفتم خواستگاري ... من مي خواستمش ولي
 ...  فكر نكن دارم اغراق مي كنم

طرف عاشقھ ولي نمیره ...  االن كھ مي گن عاشقن باید بھ ریششون خندیدجووناي
 غرورم خورد میشھ... میگھ اگر بگھ نھ ... ازش مي پرسم چرا ؟... خواستگاري 

 ...!!! 
 

 خودم و مي كشم... من نمي تونم زنده بمونم ...  بھترین شرایط مي گھ اگر گفت نھ در
!!!... 
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... سھ سال بھ انواع راھھا فكر كردم كھ راضیش كنم ...  من سھ سال نھ شنیدم ولي

 ... فقط بھ روزي فكر مي كردم كھ بھ دستش میارم
 
خر ھنوز سعي داشت دوباره ولي روزاي آ...  این سھ سال فخري رو كم مي دیدم تو

 ... ھنوز از ماجراي خاطر خواھي من خبر نداشت... باھام ارتباط برقرار كنھ 
 

فاطمھ گفت ... یھ روز بھاري ...  روز موعود فرا رسید و توي سوم فروردین باالخره
 ... بلھ
 

كھ ھمھ شروطش در مورد عقائدش و ...  بھ شروطي كھ باید در عقد نامھ ذكر شھ ولي
 ...  اون روزھا بھترین روزاي عمرم بود... توقع زیادي نبود .... زادي تو اونھا بود آ

 
 ...  شدیمنامزد

 
 ... یھ روز با تعقیب كردنم دیدش...  بو برده بود كھ پاي یكي بھ زندگیم باز شده فخري

 
در جواب بھش گفتم ...  بار تھدید كرد كھ میاد بھش میگھ یھ سال باھاش بودم چند

 ...  اع فرقي نمي كنھ فقط ازش نفرت پیدا مي كنماوض
گفت بچھ منھ و دوست داره ...  روز اومد پیشم و بچھ دوسالش رو نشونم داد یھ

و اینكھ چرا زودتر ... گفتم محالھ ... دیوونھ شدم ... شناسنامش داراي اسم پدر باشھ 
 ...  نگفتھ بود

 
... بچھ رو ازش گرفتم ... یا بالئي سرش بیارم ...  ترسیده ازش بگیرم بچھ رو گفت

 ...  درست حدس زدم بچھ من نبود... بدون اطالع ازش آزمایش دن ان اي گرفتم 
 

 ...   پسر، آریاستاون
دوستي كھ سالھا تمام روزھام و باھاش مي ...  براي پسرك این رابطھ مي سوخت دلم

دوستي كھ حاال ... خاطرات بچگیم تو خاطرات آریا گره خورده بود تمام... گذروندم 
 ...  با پدري نامعلوم... برادرم بود 

 
 آریا كھ توي یھ شب بي ھیچ ھدفي توي محیطي كھ آزادي بیش از حد و خماري امثال

 سرنوشتشون ھمھ بھ این قشنگي ادامھ نداره... و مستي مسسببشھ نطفشون بستھ میشھ
... 
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مادري كھ مادرش ... لي خوش شانسھ كھ توي دامان پدر و مادر بزرگ شد  خیآریا
 ... پدري كھ پدرش نیست... نیست 
 یادمھ توي یكي از اردوھاي دانشگاھي استادمون بچھ ھاي سقط شده رو توي یھ خوب

گفت ھمشون نشونھ اینھ كھ ما آدما بنده ... سطل آشغال كنار جاده نشونمون داد 
 ... ھوسمونیم

 
در ... بچھ ھاي بي نام و نشون ... بعد نتیجش این میشھ... مثھ یھ چھار پا رستد

 ...بھترین شراط بھ دنیا میان و رھا میشن با سرنوشتي نامعلوم
 

 ... از نگام یھ پوزخنده زد..  بھ آریا منش نگاه كردم كنجكاوانھ
 
پیش خودم ادامھ داستان بمونھ بعد از اینكھ بھ عشق دختر من درست و حسابي  -

  اعتراف كردي
 

 ... چھ فایده داشت ؟...  اي از روي بي حوصلگي رو لبام نشست خنده
 
من با دست خودم كاخ آرزوھام و ...  عشقش اعتراف كنم چیزي عوض میشھ؟بھ

 ... خراب كرده بودم
 

گنجي رو كھ بھ زحمت بدستش آوردم با یھ تفالھ ھرزه عوض ...  زد زیر دلم خوشي
 ...  كردم

 
نیازم و ... فقط توجیھ بود ... توجیھ كردم كھ عصبانیم ...  یھ شب لذت فروختم ھب

 ...  درد بدي داره... چوبشم خوردم ... ارضا كردم 
 

آني كھ اونقدر عاشقانھ زیر نگاش ھضم ثانیھ ھا ...  كردم كھ لعنت بر خودم باد خودم
 ...  ھ از دستش دادمدیگ... حاال نگاه پر از خشمش نشستھ تو قلبم و ...مي شدم 

 
اول ... سعي كردم غرورم و نشونش بدم ...  سال سعي كردم تو دلش جا بگیرم دو

دو سال دوریش و تحمل كردم كھ ... دست نیافتي بشم و بعد با تدبیر بھش نزدیك شدم 
قلبش و تسخیر كرده بودم ... حاال كھ تازه بدستش آورده بودم ... بیگدار بھ آب نزنم

 ...  اعتراف كنمرو چي... مھ چیرو خوندم فاتحھ ھ...
 ... قھقھش رفت بھ آسمون...  منش محكم زد رو شونم كھ یھ متر پریدم ھوا آریا
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 تو ھموني نبودي كھ گفتي دیگھ عاشقش نیستي... تو كھ داغوني پسر ... بابا كجایي  -
... 
 
 ...  آه كشیدمیھ
 
 ... فقط حسم با حرفاي شما ناخالص شده بود... نگفتم نیستم  -
 
تو با آریاي من برام ھیچ فرقي نداري و نداشتي .. چھ عجب باالخره صدات دراومد  -

 نكردم ؟... از زماني كھ پدر مرحومت فوت كرده مثھ آریا باھات رفتار كردم ... 
 ...  و تكون دادمسرم

 
البتھ ...  تا كردم بھ خاطر خواست فخري بود و بس اگر این چند وقت باھات بد -

 ... فشاري كھ رو اعصاب خودمم بود بي تاثیر نبود
 
برام ... فرقي بین تو و اونا حس نكردم ...  آریا و آني ھم بد كردم تو این چند وقت با

... براي ھمین برام عجیب بود وقتي از بیماري آسمت بي خبر مونده بودم ... عزیزي 
 ...   عجیبھھنوزم

 
 ...  ندادمجواب

 
اینا رو ... رنگ رخسار خبر مي دھد از سر درون ... نمي خواي اعتراف كني گرچھ -

گفتم كھ بفھمي و درك كني كھ یھ عاشق با یھ حرف زننده معشوقش ، از میدون نمي 
 ...  ره بیرون

 
ین وجود بي اما شیطونھ و ا...  ما تو زندگي اشتباھاتي مي كنیم كھ كاش نكنیم ھمھ

اما اراده رعایت كردنشون ... من تو زندگي با فاطمھ خیلي چیزا یاد گرفتم ... اراده ما 
 ...  و نداشتم

بھ جاي زانوي غم بغل گرفتن از اشتباھات ...  ھم اشتباه كردي درست مثلھ من تو
اما این یكي ... من از مھرانھ و رابطت خبر داشتم ... عبرت بگیر و تكرارش نكن 

 ...  خیلي خیلي از امتحانت بد اومدي بیرون... اي اون بود ور
 

فقط ... ذھنم كار نمي كرد ... از تعجب چشام گرد شد ...  و برگردوندم سمتش سرم
 !!! ...منظور از امتحان چي بود؟؟؟... منتظر ادامھ حرفش بودم 

 
 ...  نگاھي بھم كرد و یھ پوزخند زدیھ
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از زماني ... لي غلطا كردم اما از وقتي متاھل شدم فرشاد جان من توي مجردیم خی -

یھ ... كھ عشق فاطمھ نشست تو دلم و بھش بھ عنوان شریك زندگي آیندم نگاه كردم 
 ...  خط قرمزي واسھ خودم تعیین كردم

 
ھنوز اگر امثال مھرانھ و اون دختر جلوت قرار ...  ھنوز این خط قرمزه رو نداري تو

آدابش و رعایت نمي ... ھنوز عاشق نیستي ... ون نرم میشي بگیرن مثھ موم تو لذتش
 ... كني

 
 ...   یاد بگیري اول بزرگ شي بعد عاشقي رو زندگي كنيباید
ولي نھ براي اینكھ دخترم و ازت ... حدست درستھ ...  من اون دختر و اجیر كردم آره

 ...  دور كنم
 

از تو براي دخترم بھتر سراغ ...  دارم آموزشت میدم كھ خوشبختش كني برعكس
ولي باید یھ ... ھمین كھ دلت پاكھ و عاقلي صد درجھ از امثال خودم بھتري ... ندارم 

 ... چیزائي رو تمرین كني
 

چرا اینقدر روزگار اذیتم مي كرد ... گیج بودم ..  نگام و بھ سمت خیابون بردم مسیر
از یھ ... كرشم نمي كردم این دختر یھ امتحان از طرف آریا منش باشھ اصال ف... 

از یھ طرف از خودم بدم ... طرف عصباني بودم كھ باعث شد آني از من بدش بیاد 
ولي تھ دلم اینو قبول داشتم كھ آریا منش ...  بودم شده اومده بود كھ بھ این راحتي تحقیر
 !!! خیلي مرده كھ ھنوز من و نكشتھ

 
 ... سر بھ زیر گفتم... زماني كھ مي خواستم پیاده شم ...  خونھ وندمرس

 
ولي بھ خدا ھم گفتم بھ شما ھم ... مي دونم غلط زیادي كردم ... من ھنوز عاشقشم  -

دوباره بغض گلوم رو ... ولي آني از دست من رفت ... دیگھ تكرار نمیشھ ... میگم 
 ... شكي نریزهچشام اشكالود شد ولي سعي كردم ا.. گرفت 

 
داستان زندگیم و ... پسر جان من قصھ تعریف نكردم ! دوباره رفتیم اول خط ؟ -

باید سعي كني دوباره ... آني اونقدر كینھ اي نیست ... فكر كن بھش ... تعریف كردم 
انگیزت و بھ نسبت صبوري و تالشت ... ھر چقدر عاشقتر باشي ... بدستش بیاري 

اما آني االن ... فاطمھ بھ من بد بین نبود ...  منھ و سختتر از راهولي راه ت... بیشتره 
دیگھ خود ... ھم راه رو بھت نشون دادم ھم چاه و ... دیگھ بھت ھیچ اعتمادي نداره 

 ...  داني و دلت
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 آنیتسا
 

صداي پرنده ھا از توي حیاط بیمارستان طنین دلنوازي رو راه ...  صبح بود نزدیك
 ...  دیگھ واسم قابل تحمل نبود... تھ شده بودم از این جا خس... انداختھ بود

 
بیا اینم نتیجھ دل بستن ... عاشق شدنت چي بود ...  دختر نونت كم بود آبت كم بود آخھ

زدي رو این ... ھمشون غیر قابل اعتمادن ... از اون قماشي كھ یھ عمر میگفتي 
ونده با شیشھ شكستھ ھا چي حاال م... دل بي جنبت رفت ... شعارت فاتحھ خوندي 

 ... بسازه
 

 دوست نداشتم حتي اسمش رو توي ذھنم بیارم چھ برسھ بھ فكر كردن راجع بھ اصال
 ...  اتفاقاي تلخ این چند وقت

 
نمي دونم شایدم تاثیر آرام بخشائي بود كھ ھر ...  گرفتم فعال بیخیال شم تصمیم

اما مثھ فیلم ردش ... یادم میومد . ..بیخیال بودم ... چندساعت بھم تزریق مي كردن 
 ... میكردم

 
خوشحال بودم و البتھ نگران از اینكھ نكنھ باھاش ... باید مرخص مي شدم ...  شد صبح

... ھوسباز عوضي ... خائن بي معرفت ... دیگھ دوست نداشتم ببینمش ... روبرو شم 
 ...  ي نثارش مي كردمھر فحشي یاد داشتم تو عالم مثال بي خیال... نامرد بي لیاقت 

 
 ...  بودم رو تخت و دكمھ ھاي مانتو رو مي بستم كھ بابا اومد تونشستھ

 
 فرشتھ من حاضر شدي ؟ -
 

در ... این مدت خیلي بھم محبت كرد ...  زدم و سرم و بھ نشونھ آره تكون دادم لبخند
اصال از اون باباي مقتدر و خودخواه چند روز ... نبود مامان شده بود یھ مادر دوم 

 ... پیش خبري نبود
 

مثھ پروانھ دور سرم مي چرخید ...  مریض شیم این پدر و مادرا قدرمون و بدونن مگھ
 ... ست داشتني شده بودچقدر دو... 

 
... آخھ مامان از این عادتا نداشت ...  برام عجیب بود كھ مامان رفتھ پیش آریا ولي

دلم واسش ...اون یھ لحظھ ام تنھام نمي زاشت چھ برسھ بھ اینكھ بدونھ مریضم و بره 
 ...  بھ ذره شده بود
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 ...   ترخیص و بابا انجام داد و رفتیمكاراي

 
عاشق این بودم كھ تو ... بھ بھ سر صبح بود و ھوا نسبتا پاییزي ...   تو ماشیننشتیم

 ... ھواي سرد برم زیر پتو
 

 كھ این دو روزه بد لوس شده بودم بھ اصرار از بابا خواستم پنجره ھا رو باز منم
كھ بابا از این كارم خندش گرفتھ ... بزاره و پتوي تو صندوق عقب و بده بندازم روم 

 ...  بود
 

خدا شفات بده ... مي خندید و یھ چیزي مي گفت ...  كي از كنار ماشین مي گذشت ھر
و از این !!!... یاد قطب بخیر !!! ... چھ برف و كوالكي !!!... كاپشن بدم خدمتتون ... 

 ...  اراجیف
 

بابا با تعجب نگام مي كرد گویا فھمیده بود ... از ھوا لذت مي بردم ...  توجھ بھ اونا بي
 ...  دیشب دیوونم كردهشوك 

 
... دیگھ حتي اثري از اون نباید تو رفتارم مي بود ...  خواستم دوباره زندگي كنم مي

 ...  من مي خواستم پس مي شد
 

 ...   كھ اینقدر ضعیف و پستھ لیاقت من و ندارهكسي
 

 ...   خونھرسیدیم
 

آره خالئق ... ي كنھ  و دیدم كھ تكیھ زده بھ درشونو و با پاھاش با سنگا بازي مخائن
 ... لیاقتت بازي با ھمون سنگاست... ھر چھ الیق 

 
بابا ... اومد سمت ماشین در و باز كرد... تا متوجھ من شد ...  و ازش برداشتم چشام

 ...  اصال دخالت نمي كرد و خودش و با وسائل تو صندوق عقب سرگرم كرده بود
 

با صداي خیلي ... پیاده شدم ... رفت كنار ... خودم بازش كردم ...  در و بستم دوباره
 ...  سالم:گرفتھ گفت 

 
با صدائي كھ ... جواب سالم واجب بود ...  حیف كھ حرف مامان سند بود واسم حیف

 ...  خودمم بھ زور شنیدم جوابشو دادم ولي از خشونت صدام ، خندم گرفت
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  صداش دوباره دراومد... منم پشت سرش رفتم تا رسیدم بھ در ...  وسائل و برد تو بابا
 
 ... باورت نشده نھ -
 

 ...  درو محكم بستم...  ھیچ مكثي بھ راھم ادامھ دادم بدون
بره با ھمون ھرجایي كثیف تر از خودش بخوابھ ... خائن ھفت خط ...  كرده ببوامفك
 ...  دیگھ چرا جلوي چش من میاد...
 
 

با دیدن من لبخند پر رنگي نشست رو ...  خانوم مثھ ھمیشھ در حال آشپزي بود مھري
 ...  لبش

 ...  بشین واست قھوه بیارم... خوش اومدي ... سالم خانوم خانوما  -
 
مي دونم در نبودم این خونھ بي روح بوده مي خوام برم موسیقي ... سالاااااااااااااام  -

 ...  ون حرف بزنم روح برگرده بھ خونھبزارم دوباره واست
   خانوم یھ ابروئي انداخت باال و لبخند بھ لب گفتمھري

 
 ... الھي ھمیشھ ھمینقدر شاد باشي -
 

بابا كھ اومد ... بنده خدا اونم فك كرد دیوونھ شدم ..  تو چشاش نگراني دیده مي شد اما
 ...ن كھ من نشنوممثال آروم حرف مي زد... صداشون و از پشت در مي شنیدم

 
... این ولوم پدر من ھمیشھ ھمینقدر بلند بود ... تا ھمسایھ اونورترم میتونست بشنوه دو

 ...  البتھ اینم توفیقي بود ھمیشھ از حرفھاي سري مامان و بابا مطلع مي شدم
 
 ... غیر طبیعیھ...آقا این بچھ یھ چیزیش ھست  -
 
شایدم داره خودش ...  راه كھ ما نگران نشیم خودش و زده بھ اون... نھ مھري خانوم  -

 ... خالصھ حالش بده مراقبش باش باز كار دستمون نده... و گول مي زنھ 
 
ھھ اونم بھ خاطر یھ خائن كھ از اولم لیاقت ... حالم بده ...  حرف بابام خندم گرفت از

ردم دل بستم من خریت ك... نھ بھ عالم و آدم ثابت مي كنم حالم خوبھ .. من و نداشت 
 حاال نمي خوام مثھ یھ آشغال از تو دلم پرتش مي كنم بیرون... خواستم وابستھ شدم ... 
... 
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 ...  تو كت من نمیره...  خیانت

 
لپ تاپ و روشن كردم تا شاید كسي آن ... این یكي دست خودم نبود ...  بودم عصباني

  از اون خائن بود... كھ یھو یھ پي ام اومد ...اما خبري نبود .. باشھ بتونم بحرفم 
 
یادم رفت روي غلطي كھ كردم رنگ كتمان نكشم ... یادم رفتھ بود كھ باید مرد باشم  -

... غلط كردم ... غلط كردم ... آني غلط كردم ...  كردم ولي غلط... باشھ من كردم ... 
 ... غلط كردم

 
لپ تاپ و ... اشك نشست توي چشاي مثال بي خیالم ...  اختیار چشام گرم شد بي

 ... خاموش كردم
 

 ... داد كشیدم... بوي قھوه میومد ...  بیرون اتاق رفتم
 
 ...  چھ بوئي... بھ بھ دلم واسھ قھوه ھاي مھري خانوم تنگ شده بود  -
 

   خانوم با یھ لحن مھربون جواب دادمھري
 
 ...  نوش جونت فدات شم -
 

 ... یھو مھري خانوم اومد بیرون..  رو مبل و قھوه رو آروم آروم خوردمنشستم
 
مردم ... زیاد كرده نمي دونم كدوم از خدا بیخبر صداي ضبط ماشینشو اینقدر  -

 ...  شاید مریض داشتھ باشیم... مالحظھ ندارن 
 
 !؟...یعني من مریضم... مھري خانوم  -
 
ولي ... باید خوب بخوابي خوب بخوري ... خوب قربونت تازه از بیمارستان اومدي  -

 ...  سر خودم درد میگیره... االن منظورم تو نبودي 
 

راست میگھ اونقدر صداي ضبط زیاد بود كھ تا سھ  كھ دقت كردم دیدم بنده خدا خوب
 ...  تا خیابون اونورتر شنیده مي شد
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نشستھ بود تو ماشین و پنجره ...ماشین اون خائن و جلوي در خونھ دیدم ...  و زدم آیفن
 ... تكیھ داده بود بھ پنجره و خیره شده بود بھ جلو... ھا رو كشید بود پایین 

 
 ... یقي واضح شد تو حیاط صداي موسرفتم

 
 ...   مي خوام ازتمعذرت

 
 ...  رو اذیت كردمتو
 
 ... گناھم بگذراز
 

 ...  مي خوام برگردممن
 

 ...  مي خوام ازتمعذرت
 

 ...   تو رو رنجوندمكھ
 

 ...  احساسم و باز اشتباه فھموندماگھ
 

 ....  فھموندماشتباه
 

... روز و شبام تو ... خاطره ھام تو ... تو نفسھام تو ...آرزوھام تو ... دنیام تو ھمھ
 .... اون كھ مي خوام تو....اون كھ مي خوام تو ... ھمھ حرفام تو ... وقتي تنھام تو 

 
 ...  قلبم پیشت ھر جا كھ ھستي ھستھنوز

 
 ...  چشمات چشام و روي ھستي بستتب
 

 ... ت دارم خوام برگردم و بگم دوسمي
 

 ...  دیگھ تنھات نمي زارم...  چشم بر نمي دارم ازت
 

كھ صداي داد و بیداد از بیرون ...  در ایستاده بودم و بھ ترانھ گوش مي كردم پشت
  دعوا شده بود... صداي ضبط كم شد ... شنیدم 
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 ...  آخھ حقم داشتن...  ھمسایھ ھا بھ صداي بلند ضبطش اعتراض كرده بودن انگار
 

حتما دنبال چند تا ھرجائي دیگھ ... اینجا بیابون كھ نیست ...  خائن دیوونھ ھم شد پسره
 ...  مي گرده شبش و بگذرونھ

 
مھري خانوم چند بار پرسید چي شده ... چند بار خودم و زدم بھ بیخیالي ...  تو رفتم

 ...  جواب دادم... بیرون سر و صداست 
 دارن حساب ھمون بي فر -

 ...!!!  رو مي رسن كھ صداي ضبطش زیاد بودفرھنگي
 
   لبخند از روي رضایت زد و گفتیھ
 
 ... كاش بھ جاي منم بزننش... خدا رو شكر  -
 

آیفن و زدم ... مھري خانوم برگشت آشپزخونھ ...  با این حرفش جفتمون خندیدیم كھ
 ...  دیدم افتاده رو زمین و مشت و لگد ه كھ حوالش مي شھ

 
مي خواستم بپرم ... چند نفر بھ یھ نفر ... ون وحشي افتاده بودن بھ جونش  تا جوچند

 ... اما جلوي خودم و گرفتم... بیرون 
 
 ھر مشتي كھ بھ پھلوش مي خورد خون از دھنش مي اومد ھمھ ھمسایھ ھا جمع شدن با

 ...  این بود رسم ھمسایگي.. نامردا ... ولي ھیچ كس جلو نمي اومد 
 

... ھ بلند شد مھري خانوم پرید بیرون و كفگیر بھ دست نگام كرد  ھق ھقم كصداي
در حیاط و باز كردم ... تو راه بیل و برداشتم .... شالمو انداختم رو سرم و زدم بیرون 

  داد زدم... و با ولوم باالئي كھ از بابا ارث برده بودم 
 
اید برین آب خنك  یا برین رد كارتون یا ب١١٠زنگ زدم ... كشتینش ... ھي بسھ  -

فكر كردین ... بابت ھر قطره خوني كھ ازش ریختھ باید تاوان پس بدین ... بخورین 
 ... ازكدوم دھكوره فرار كردین عوضیا... طویلھ است كھ دارین لگد مي زنین 

 
مھري خانوم ....تمام صورتم خیس اشك بود ..  ھمسایھ ھا برگشتن نگام كردن ھمھ

 :  پشت سرم مرتب مي گفت
بھ ما چھ ربطي داره بزار ... مگھ چي شده ... آروم باش آني حالت بد میشھ ھا  -

 ... بزننش
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 ... مھري خانوم غریبھ نیست -
 

   و آورد جلو و با دو دستش محكم زد تو سرشسرش
 
 ... اي از خدا بیخبرا كشتینش بد بخت و... آقاي دكتره كھ ... خاك بر سرم  -
 

اون چند تا جوونم عقب عقب ... بازوش و گرفت و كمك كرد پاشھ ...  سمتش رفت
بازداد ..دلم پر بود ... رو كردم بھ ھمسایھ ھا ...رفتن مشخص بود اھل این سمتا نبودن 

 ... كشیدم
 
یعني اگر من یا ھر بدبخت دیگھ اي تو این محلھ بیفتھ زیر دست چند تا ... دمتون گرم -

 ... چھ ھمسایھ ھاي ماھي... شا گر گرگ فقط میشین تما
 

یھ پوزخند بھ ..  كردم بھ سمت چند تا آقاي تماشاگر كھ ھمسایھ ھاي دیرینمون بودن رو
صورتشون كھ آثار شرمندگي توش نمایان شده بود انداختم و سري تكون دادم بھ نشونھ 

  تاسف و ایندفعھ آرومتر ولي با عصبانیت گفتم
 
 .. .!!!. آفرین بھ مردونگیتون -
 

 ...   خانوم اون خائن و آورد سمت در كھ بیارتش تومھري
 

   و گرفتم جلوي دردستم
 
 ! خونھ خودش ھمین كناره... نھ مھري خانوم  -

 ... صداي بابا رو از پشت در شنیدم...  كھ جلوي در راه رو سد كرده بودم ھمینطور
 
 !این ھمھ ھیاھو مال چیھ ؟... چي شده  -
 

بابا از دیدن اون خائن خوش ... ردم تا بابا چشش بھ جمال آقا روشن شھ  رو باز كراه
شروع ...مھري خانوم كھ قیافھ بابا رو دید ... تیپ با اون وضع فالكت بار تعجب كرد 

 ...  بھ توضیح دادن كرد
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اینقدر ...  خدا اون روز و نیاره كھ مھري خانم بخواد مسئلھ اي رو تعریف كنھواي
... مي بافھ كھ طرف تو كالف پیچ در پیچ كلمات گیج میشھ ھیچ آسمون ریسمون 

 ...!!! اصال از اینكھ توضیح خواستھ پشیمون میشھ
كھ ... بابا یھ نگاه ملتمسانھ بھ من كرد ...  مھري خانوم شروع كرد بھ حرف زدن تا

 ...!!!! یعني جان من نزار شروع كنھ
 
 ... ید گفتم مھري خانوم عذر خواھي كردم و خالصھ و مفاز
 
 ...!  البتھ حقش بود...زدنش االنم داغونھ  -

   خانوم ھم در تایید حرفاي من ادامھ دادمھري
 
بد كتكش مي زدن نا ... ماشینش ھمین بیرونھ فكر كنم باید بره بیمارستان ...آره آقا  -

 !آخھ آدم و بھ خاطر زیاد كردن صداي ضبط بھ قصد كشت مي زنن ؟... جوونمردا
 

   از ھمسایھ ھاي فضول كھ ھنوز تو كوچھ مكالمات ما رو گوش مي كرد داد زدیكي
 
... یھ عده آدم بودن كھ دنبال شر مي گشتن ... بابا آقاي آریا منش اینا ھمسایھ نبودن  -

... من تو مغازه سر نبش بودم ...من شاھد بودم از اونور خیابون اومدن تو این كوچھ 
 ...  شرط مي بندم این موضوع بو داره... ي دكتر بود اینا دقیقا ھدفشون زدن آقا

 
 ... دیگھ ادامھ دادیكي

 
آدمیم دیگھ ... حاال مي گید چرا نیومدیم جلو ولي بابا ھر سھ شون چاقو داشتن  -

 ...  جونمون واسمون ارزش داره
 

 كھ ھر كدومشون یھ سري اراحیف در توجیھ نقض مردونگیشون بیان مي ھمینطور
 ... بازوي آریا رو گرفت و برد سمت ماشینشكرد بابا 

 
 ..  خانوم در و بست و رفتیم تومھري

 
 ...  و منم اصال حالم خوب نبود...  خانوم شروع كرد بھ خوندن آیھ الكرسي مھري

 
  ده دقیقھ اي گذشت كھ مھري خانوم با قرصاي من و یھ لیوان آب پرتقال وارد شدیھ
... 
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كلي ذوق ... ر كھ سرحال شي مامان اینا دارن میانبخو... وقت قرص آني جان  -
 ... كردم و باال پایین پریدم بھ یاد دوران كودكي

 
... افتادم رو تخت...  قرص كھ یا آرام بخش بود یا مولتي ویتامین نوش جون كردم كلي

 ... داشتم مي رفتم تو دنیاي ھپلوت!!! ... سر حال شم ؟
 
 

از بیرون اتاق ...  ظھر بود ١١ و باز كردم یھ نگاھي بھ ساعت انداختم حدود چشام
 ... پتو رو زدم كنار و نشستم رو تخت... سر و صداي زیادي مي اومد 

 
... بھ سرعت دویدم بیرون ... آریا ... مامان ... صداي بابا ...  و تیز كردم گوشام

واي كھ چقدر دلم واسش ... لش كردم دویدم بغ... مامان خوشكلم نشستھ بود روي مبل 
باز این آریا ... ھمھ جا تاریك شد ... كھ یھو یھ چادر افتاد رو سرم ... تنگ شده بود 
 ...  شوخیش گرفتھ

 
و با ...  چادر وول مي خوردم و مي خواستم بپرم بیرون كھ محكم بغلم كرد و بردم تو

 ...  یك ضربھ محكم پرتم كرد رو تخت
 
دفعھ اول سھوي بود ... یا این بار دومتھ جلوي این پسره بي حجاب میاي دختره بي ح -

 ...  اونم با این قیافھ درب و داغون... اینبار چي 
 

 ...  گرفتخندش
 
ھیوالئي چیزي حملھ ... احتماال فكر كرده اجنھ اي ... باز خدا رو شكر داغون بودي  -

 ... !! كرده
 

 دمپایي رو فرشیم و درآوردم پرت كردم سمتش كھ جاخالي داد...  این دلغك اومد باز
... 
 
 ...  ابروھاي باال رفتھ پرسیدمبا
 
 !كدوم پسره ؟ -
 
 ...  فرشاد جونت -
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 !...مگھ اونم بود ؟ -
 
... كھ چشمشون بھ جمال اجنھ وار شما افتاد ... بلھ آقا لم داده بودن روي كاناپھ  -

 ...  ھ نكرده باشھ باید خدامون وشكر كنیمبدبخت سكت
 

 ...   چرا مرتب اینجوري مي شدواي
 
 ٢٤مگھ اینجا كاروانسراست كھ ھر كسي ... اصال چرا باز پا شده اومده اینجا  -

 ...  ساعتھ كنگر بخوره لنگر بندازه
 
... خوب حاال تا دیروز كھ وقتي مي اومد رنگت عینھو رنگ حلزون مي شكفت  -

 ... بابا تو ھم آفتاب پرستي ھان... شده ھر كسي ؟؟؟حاال 
 
 .... بھ بابا مي گم اذیت مي كني... آریا ساكت باش تازه از بیمارستان اومدم  -
 
نھ چند روز من نبومدم دنیا وارونھ ... چھ كارا باز بابا شناس شدي ... اوھوم اوھوم  -

 ...  دارم بھ مغزم شك مي كنم!! شده ؟
 
 ااااااااااااابابا ااااا -
 

 ...  پرید دھنم و گرفتیھو
 
 ...ھیس باشھ دختره لوووووووووووووووس -
 

 ...  با قیافھ خندون از در اومد تومامان
 
 ! ؟... بابا چتونھ شما دو تا -
 
 ... من داشتم مي مردم... مامان باھات قھرم كجا بودي  -
 
اینجا باز مھري خانوم و بابا و آقاي ... آریا بھ شدت حالش بد بود ... الھي فدات شم  -

 ...  من باید پیش آریا مي بودم... دكتر پیشت بودن 
 
 !!! این كھ از منم سالم تره -
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 ...  خودش و انداخت رو تختآریا
 
 ... دارم میمیرم...برید بیرون حالم بده ... آي واي حالم بده  -
 
 كھ چشاش و بستھ بود و با دھن باز ادا در مي آورد یھ خورده آب ریختم مینطوريھ

 ...  پریدم پشت سر مامان... از جاش پرید و دنبالم كرد ... رو صورتش 
 
 ...!!! اگر یھ قدم بیاي جلوتر میرم بیرون باز ھان -
 
 ... ھھ... برو تو واست عادي شده ... یاد گرفتي  -
 

آریا یھ ...  كرد و آروم بھ جفتمون گفت سریع بریم بیرون زشتھ  یھ سرفھ ايمامان
 ... نشستم رو تخت... منم در و قفل كردم ... چش غره اي بھم زد و دوید بیرون 

 
 ... تا كي باید تو اتاق باشم... پسره سیریش ...  میره كي

 
 ...   خودم بودم كھ صداي در اتاق اومدتوحال

 
 ...  آني جان بابا باز كن باھات كار دارم -
 

 ...  بابا یھ لبخندي زد و اومد تو...  باز كردم درو
 
 نمي خواي بیاي بیرون؟ -
 
 ...  ھمینجا راحتم... نھ بابا دلیلي نداره  -
 
مي خواي این دو سھ روز مرتب تو اتاقت ... فرشاد یھ دو روزي مھمون ماست -

 !!!؟... باشي 
 با یھ حالت مابین تعجب و استرس گفتم... ھار تا شد  باز چچشام

 
 !چرا اونقت ؟ -
 
میخواست بره ... در جا سكتھ مي كنھ ... با این قیافھ درب و داغون مامانش ببینتش  -

 ...  ویالي خودش كھ اجازه ندادم
 



 206 

اصال مگھ ... خوب بھ فكر ما ھم باش كھ معذبیم اینجا ... چرا نذاشتي بره بابا؟  -
او موقع كھ زیر لگد و مشت ... وري شده كھ مامانش سكتھ مي كنھ سالمھ ھنوز كھ چط

 ...  اما االن كھ دیگھ سالمھ... و مال بود چرا اگر میدیدش سكتھ مي كرد 
 
میگھ اگر با این قیافھ ببینتش باید توضیح بده ... اینقدر لجباز نباش ... دخترك من  -

مي خواي ھمھ ... نم مرتب مي خواد پاشھ بره ویال اال... اونم نمي خواد سین جین شھ 
 با ھم بریم ؟

 
 ...من و مامان مي مونیم شماھا برید... برید  -
 
 ... !!! من زنم و با خودم مي برم... نشد اگر شما مي خواي بموني بمون  -
 

دوباره شده بود ھمون باباي ماه ...  فداش شم چقدر با خنده دوست داشتني مي شد الھي
دیگھ دوست نداشتم بھ اونشب نحس فكر كنم كھ اون سیلي رو ازش خوردم ... دم خو

 ..  بھ قول مامانم اون موقع شیطانھ كھ تجلي مي كنھ تو جسم آدمیزاد... اون بابام نبود 
 

 ...   رفت بیرون و سفارش كردم منم زود بیام بیرونبابا
فرم مثھ فنر بھ ھم پیچیده شده بود موھاي ... واي این چھ قیافھ ایھ ...  جلوي آینھ رفتم
روي تاپ تنم چند قطره آب پرتقال ریختھ بود و !!! ... صورتم و كھ دیگھ نگو ... 

 ...!!! بقیشم بماند... !!! پاچھ شلواركم تا خورده بود 
 

 ... درو باز كردم... كھ آریا در زد ....  رفت آسمون قھقھم
 
گریھ و خندتم كھ .. الحمد ال... ترسیدم فك كردم داري گریھ مي كني ! چتھ ؟ -

 ادمیزادي نیس
 ؟...حاال داري بھ چي مي خندي ... 

 
 ... رو كردم بھ آینھ و دوباره صدام رفت بھ آسمون...  نیشم بستھ نشده بود ھنوز

 
 ...  ھم متوجھ شد و حاال دو تا ولوم باال با ھم مي خندیدیمآریا

 
 ...  وسط خندش گفتآریا

 
 .. بعدم یھ اه كشید... نگاه فرشاد چرخید سمت اتاق ... دیوونھ تا صدات رفت باال  -
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 دختره دیوونھ از آب دراومد... ما ھم چھ شانسي داشتیم ...  با خودش گفتھ احتماال
!!!... 

 
و ادامھ . ..كھ خندان دستاش رو بھ نشونھ تسلیم برد باال ...  سمتش كھ بزنمش جھیدم

  داد
 
تو چند ... اوضاع قمر در عقربھ ... نمي خواي بگي این چند روزه باز چي شده ؟  -

خوب نھ .. روز نمي توني خوي خشونت طلبت و بروز ندي و بري تو حس رمانتیك؟
كھ خواھر ما ... تازه داشتم امیدوار مي شدم ... چھ حرفیھ اصال بھت نمیاد رمانتیك شي

 ...  ھم داره آدم میشھ
 

عروسكم و كھ آویزون آینھ بود كشیدم ...  بابا از این دلغك بازیا دست بر نمي داره اي
 محكم گفتم... پرت كردم تو صورتش 

 
 ...  برو بیرون كار دارم...بسھ دیكھ ھي اراحیف مي گي  -
 
 ...   جاي بیرون رفتن اومد نشست رو تختمبھ
 
 ... خوب من منتظرم -
 
 ... بابا رو صدا كنم؟... كاردارم ...ون اوا پاشو برو بیر -
 

 ...  و كشید و نشوندمدستم
 
حاال نمي خواي ... ازترس ھمین بابا من و فرستادي اونور ... بابا بابا ... ھیس تو ھم  -

 بگي ؟
 
  چي رو ؟ -
 
 ... قضیھ اي كھ گفتي برگردم مي گي -
 
  ولي فكر كنم اون پسره بدونھ... منم ھنوز نمي دونم ... آھان اونو --
 
 فرشاد ؟ -
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 ... آره ھمون پسره -
 
تو این چند روز بد فكرم رفتھ بود سمت این رازي كھ ... میگم یھ چي شده نگو نھ  -

 پول عمل بیتا جور شد ؟... مي گي 
 
 ...  ھمون پسره گفت نگران نباشیم -
 
مطمئني جوره ...  آني بعد مجبورم كاري رو انجام بدم كھ بابا خواست اگر جور نشد -
 ...؟
 
من اون موقع بھ حرف اون گوش كردم و تو ... اي بابا برو از ھمون پسره بپرس  -

.. كھ دور و بر بیتا ھم نباشي بابا فعال دست از سرت برداره ... رو فرستادم اونور 
 .. من از باقیش خبر ندارم... ردیف مي كنھ ھمون پسره گفت تو این مدت ھمھ چي رو 

 
 ... بیتا جونمم برده بودم... ھھ دور و بر بیتا نباشم  -
 
 ... تو و بیتا با ھم! چي ؟ -
 
 !پ نھ پ ؟ -
 
 بیتا راضي شد ؟ -
 
 ...  ولي... حاج خانوم راضیش كرد  -
 
 ولي چي ؟ -
 
 ...  یھ شرایطي داشت كھ فعال رازه -
 
 ... آریا بگو دیگھ -
 
 ... اول باید سر در بیارم راز شماھا چیھ -
 
 ...ِآي آي من و با اون پسره قاطي نكنا -
 

 مامان صدامون كرد...  كھ داشتیم كل كل مي كردیم ھمینطور
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 ...  بیاین بیرون غذا حاضره -
 

 ...  بھ آریا كردمرو
 
 ... تو برو... من نمي خورم -
 
 ... اري ؟ بگو دیگھ روده بزرگھ روده كوچیكھ رو خوردچي شده كھ ازش فر -
 
 ... برو آریا حوصلھ ندارم برو از خودش بپرس -
 

 رفت بیرون و نشستم جلوي آینھ و این وضع ناھنجار رو آدمیزادي كردم و رو آریا
 ... تخت دراز كشیدم

 
... م رسید بوي غذا بھ مشام...  حافظ و گرفتم دستم و شروع كردم بھ فال گرفتن كتاب

مامان ... من بیرون برو نبودم .. ولي چاره اي جز تحمل نبود .. واي دلم ضعف رفت 
 .. اومد تو

 
 ... پاشو آني وگرنھ تا سھ روزدیگھ باید گرسنھ بموني -
 
 ...  نمیام سیرم -
 
 ...  بیا سر میز.. فكر نكن غذات و میارم اینجا  -
 

 ...  یا تھدید نمي كرد یا اگر تھدید مي كرد روي ھمرو كم مي كردمامان
 

 سفیدم و انداختم رو سرم ، سارافان طرح دار كھ توش رنگ سفیدش بیشتر پیدا شال
 ...  بود و پوشیدم

 
دوست داشتم بیشتر ...  خورده عطربھ خودم زدم و رو بھ آینھ خودم و اسكن كردم یھ

 ... باید بفھمھ كي رو از دست داده... جلز و ولز بزنھ باید ... از قبل تو چش باشم 
 
 ...  میزان زیادي استرس رفتم بیرونبا
 

 ...   بودن تو بالكن و در حال غذا خوردن بودننشستھ



 210 

 
دقیقا صندلي ...  محض اینكھ رسیدم تو حیاط قیافھ دپرس خائن جلوم پدیدار شد بھ

 ...  بود واسھ نشستن منروبروي در نشستھ بود و فقط صندلي كنارش خالي
 

بھ مامان اشاره ... گفت نچ ... اشاره كردم پاشھ بشینم ...  كردم و رفتم كنار آریا سالم
بابا ھم از اون ... اصال سرش و باال نكرد ببینھ چي مي گم ... كردم كھ یھ چیزي بگھ

 ...  بدتر
 

 ...  این چھ وضعیھ...  خدایا
 

بوي عطرش بھ مشام میرسید و ... تھام كورشد اش...  نشستم رو ھمون صندلي رفتم
چشم خورد بھ دستاش كھ داشت مي لرزید و با ھمون دستاي لرزون سعي مي كرد 

 ...  كھ گوشت افتاد... گوشت برداره 
 

 ...   یھ تپق خنده اي زد و بعد گفت آخ پامآریا
 

 حرف بیجا میزد بابا با پاش از زیر میز ادبش كرد مثھ ھمیشھ در چنین مواقعیكھ انگار
 ... 

 
بابا گفت بشین ... بھ زور غذام و خوردم و پا شدم ...  و با غذا سرگرم مي كردم خودم

 ... با اكراه دوباره نشستم... 
 

 ...  مي خوایم ھمھ بریم ویالي آقا دكترفردا
 

 ..  خیلي زود تند سریع جواب دادممنم
 
مي خوام اون دو گزینھ دیگھ واسھ .... بابا ھنوز كارمون اینجا تموم نیست  -

مي خوام ... چند روزدیگھ مدرسھ ھا باز میشھ ... خواستگاري بیان ھمین فردا شب 
 ...  خدا رو چي دیدي شاید... این موضوع رو تموم شده بدونم 

 
كھ از عصبانیت سرخ شده بشقابش و برداشت و با اون قیافھ ...  از جاش پا شد خائن

 ... بود رفت تو خونھ
 ... سرش و از تو بشقاب آورد باال و با یھ لحن خشن گفتآریا
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دنبال خواستگار مي ... این چھ حرفاییھ میزني ... حیا رو قورت دادي یھ آبم روش  -
 ... ھمین مونده بود... گردي 

 
 ... بھ من وبعدم رو كرد ...  بابا بھش چش غره رفت كھ ساكت باش كھ
 
 ...  مطمئني مي خواي بیان ؟ فعال اجباري در كار نیست -
 
  نھ اصال ھمین امشب...آره مي خوام بیان ھمین فردا شب  -
 

   كھ نگاش مرتب بھ من و بابا مي چرخید صداش در اومدمامانم
 
ھر كي ندونھ فكر مي كنھ دارن تو خونھ پدریت ... زشتھ مادر .. اي بابا تو چتھ  -

 ... شكنجت مي دن كھ اینقده عجلھ داري
 

 بابا رو كرد بھش... كفشاش و پوشید ...  از خونھ اومد بیرون خائن
 كجا ؟ -
 
 ...  زیاد زحمت دادم بھتون... میرم دیگھ -
 
  یام مھموني در رفتيدمت گرم تا فھمیدي مي خوایم ب -
 
 ... حاال كھ دیگھ كنسلھ -
 
 ..  میریم... كنسلھ چیھ  -
 

 ...  روشو كرد بھ سمتم كھ داشتم بھ بابا نگاه مي كردمخائن
 
 !پس امر ایشون چي میشھ ؟ -
 

 ...   خندید وبابا
 
یھ ھفتھ اي ... فردا ھم میریم ویال ...ھمین امشب ھر دوشون میان ...اونم بھ موقع  -

یھ پام خونھ بود یھ پام این .. پوسیدیم تو خونھ ... بمونیم حال و ھوا عوض كنیم 
 ... بیمارستان پیش آني یھ پامم اون بیمارستان پیش خانوم عزیز
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... با كھ فھمید حرفي زده كھ نباید مي زده با... چي شد؟...  ھاج و واج مونده بودم منم
 ...  ساكت شد

 
تمام مدتي كھ بیمارستان بوده من فكر مي كردم اون وره ... مامان بیمارستان بوده ؟  -

 !!چطوري دلتون اومد چنین دروغي بھم بگید ؟... و داره بھش خوش مي گذره 
بین راه شونم محكم خورد . ..از كنارشون رد شدم و رفتم تو اتاق ...  ساكت بودن ھمھ

بھ شونھ خائن كھ داد زد آآآآآآآآآخ ، گویا دقیقا ھمون دستش بود كھ تو درگیري آسیب 
 ...!!  دیده

 
 ...  كردم كاش محكمتر مي زدمخوب

 
گفتم محالھ من مریض باشم مامان بزاره بره ...  فكري كردن كھ این قصھ رو بافتن چھ
ھمون روزي آب مي خورد كھ خائن تو آشپزخونھ حاال چش شده بود ؟ نكنھ از ... 

 ...  باھاش حرف زد
 

اگر ...مگھ چي گفت كھ اونطوري شد ...  ھمون روز بود كھ رفت بیمارستان آره
ھمون مسئلھ منجر بھ دو سھ روز خوابیدن رو تخت بیمارستان شده پس حتما حرف 

 ... باید ازش سر در بیارم... مھمي بوده 
 

اون خائنم مجاب كرد كھ .. ن دو تا سوسول تماس گرفت و قرار شد بیان  واقعا با اوبابا
 ...  نزدیك اومدنشون بود...بمونھ 

 
مرتب ...  كلي ذوق مي كردم كھ دارم تالفي اون زجر كشیدنا رو سرش در میارم منم

دقائق آخر رفتم تو ...مي رفتم جلوش و بھ عناوین مختلف شاد بودنم و نشون میدادم 
 ... رو كردم بھ آریا...اونم نشستھ بود رو كاناپھ .. .پذیرائي

 
 !!؟... داداشي خوشكل شدم  -
 

زیر .. انگار اونم كالفھ بود ...  یھ اخمي تحویلم داد و مسیر نگاش و تغییر داد آریا
چشمي اون خائن و مي پاییدم كھ بھ دستھ مبل تكیھ داده بود و دست مشت شدش و 

ولي تابلو بود من ... مسیر نگاش سمت آریا بود ... میداد گرفتھ بود جلوي دھنش تكون 
 ...  و مي پاد

 
نفس ... خائن لباش و گزید و بھ آریا نگاه كرد ...  زنگ آیفن بھ صدا در اومد كھ

  با یھ صدایي كھ بھ دعواشبیھ بود گفت... كشیدنش تند شد 
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 ... آریا بگو بره تو تا ھمین جا یھ بالئي سر خودم و خودش نیاوردم -
 

   پا شد در اتاقم و باز كردآریا
 
 ...لجباز یھ دنده... فعال تو اتاق باش تا صدات كنیم  -
 

  دیگھ نمي تونستم جلوي دھنم و بگیرم... رو كردم بھ آریا ..  شدم عصباني
 
 اون كثافت لذت مي برد باید فكر اینجا رو ھم بھش بگو ھمون موقع كھ داشت تو بغل -

 ... مي كرد
 

 ...  یھ نگاه كرد بھ خائن یھ نگاه كرد بھ منآریا
 
  چي گفتي ؟ -
 
 ...  یھ ھوسباز حرفھ ایھ.. دوست گرمابھ و گلستانت !! ھمین كھ شنیدي ؟ -
 

رفت ھمونشب اون ...  تو بیمارستان داشتم بھ خاطر دوست داشتنش جون مي كندم من
 ... مالكیت من ؟؟.... حاال ادعاي چي رو داره؟؟ ... با یھ ھرزه خوابید 

 
من ازدواج مي كنم اما با ھركسي بھ ... بگو این پنبھ رو از تو گوشش در بیاره ... نھ

پس از ھمین االن تا اون زمان دیگھ حق نداره بھ من امر ... جز دكتر فرشاد ناصري 
 ...  و نھي كنھ

 
  جلوي در ایستاده بود و بھ آریا اشاره كرد ببرتم تو االن مھمونا میان نگران مامان

 
 ..  دستم و كشید و زیر لب گفتآریا

 
 غلط كرده با ھفت جد اونورترش... بعدا تكلیف این موضوع و روشن مي كنم  -
 
   یھ نگاه خشن زد تو چشاي خائنو
 

چي فكر كرد كھ چنین جملھ اي رو ... پسره پررو ...  تو اتاق داشتم مي لرزیدم رفتم
 ...داره میمیره از حسادت... گفت 
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مي رسونمش بھ مرز ... تازه كجاش و دیده ...  بمیره باید ببینم زجر كشیدنش و بزار

 ... جنون
 

 من چھ خیانت براي... بھش مي فھمونم ... جلوي چشاش ...  ازدواج مي كنم من
 ... معنائي داره

 ...مامان داخل شد...  دقیقھ اي كھ گذشت بیست
 
 ...  آني بیا بیرون -
 

 ... مامان باز سرش و آورد تو...  كھ برم پاشدم
 
 !آني چیزي كھ در مورد آقاي دكتر گفتي صحت داشت ؟ -

   و تكون دادم بھ نشونھ آرهسرم
 

یرائي نشستھ بودن و با قیافھ كامال آقا پسرشون روبروي ورودي پذ...  بیرون رفتم
با بابا و مامانش احوالپرسي كردم ... طبیعي سر تا پاي بنده رو از نظر مي گذروندن 

 ... و نشستم
 

مي خوام ببینم ... اینطوري كھ حال نمي ده ...كجا رفتن ...  از خائن و آریا نبود اثري
 ...  خیلي بد شد.. .احتماال بردنش كھ باز آتیش نگیره ... چھ حالي داره 

گویا معاون اداره اي جائي بود و كار ...  از اون سوسوالي قبلي نرمالتر بود پسره
یھ كت شلوار مشكي و یھ بلیز ... واسھ ھمونم تیپش نرما ل بود ... دولتي داشت 

 ... چھارخونھ تقریبا لیموئي
 
 

  فرشاد
 

 ...  كالفھ تو اتاق راه میرفت و عصبي نگام مي كردآریا
 
 ...چطوري حرفات و باور كنم ؟ -
 
حالم ... آریا تا االن بھت دروغ گفتم ؟ بھ جان خودم بھ محض اینكھ رفتیم تو خونھ  -

 ...  ازش بھ ھم خورد
 ...   تو ماشین اونطوري باھاش درگیر بودم بھ خودم تف و لعنت مي فرستادمازاینكھ
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از دست خودم و اون تفالھ شكار ... دلم بیتابش شد ...  آني جلو چشم مي اومد مرتب
 .... شدم بد

 
ازش پرسیدم با ... چاقو رو از رو اپن برداشتم تھدیدش كردم ...  رو تخت انداختمش

مي خواستم ازش ... فكر كردم از طرف مھرانھ است ... چھ قصدي بھم نزدیك شده
 ... اعتراف بگیرم

 
تھدیدش كردم گورشو گم كنھ و آدرس آپارتمان و از ...  مھرانھ اي نمیشناسھ  گفتولي

گفت االن میترسھ بره ... اما اصرار كرد شب و بخوابھ صبح بره ... تو ذھنش پاك كنھ 
من بابت ھمون چند ... اما نیمھ ھاي شب طاقتم نیومد و بقیشم كھ شنیدي ... بیرون 

 .. رت آلود آني رو تحمل مي كنم نفنگاه دقیقھ تو ماشین دارم عذاب
 

 ...  دستش و بھ كمرش زد و رو بروم ایستادآریا
 
 !!!!بگم بیاد تكمیلش كنھ ؟... كمھ ... نیم ساعت باھاش حال كردي ... این كم چیزیھ  -
 
 ...  گ پشیمونم* خودم مثھ س ... آریا مي دونم خریت كردم  -
 

   و گرفتھ بودم الي دستام كھ آریا گفتسرم
 
 ... بیا اینجا ببین چھ خبره -
 

قھ قھش بلند شده ...  كنار پنجره آني و اون پسرك تو حیاط در حال خندیدن بودن رفتم
 ... بود

 
حاال ... تو این چند وقت یھ لبخند كوچولو رو ھم از من دریغ مي كرد ...  معرفت بي

 ... كھ آریا زد رو شونم.. اعصابم داغون بود ... ببین چھ شاده 
 
 ...  داداش پرده رو كندي -
 

 !!!   میگفت پرده رو گرفتھ بودم تو مشتم و محكم مي كشیدمشدرست
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... لجبازه ... من آني رو میشناسم ... كسي كھ خربزه مي خوره پاي لرزشم مي شینھ  -
تاوان بدي ... خالصھ بگم خدا بھت رحم كنھ ... وقتي لج كنھ تا پاي كشتن خودشم میره 

 ... ي كشھانتظارت و م
 
ھممون تو زندگي !! ... تو تا حاال اشتباه نكردي؟!! ... داري مثال دلداریم میدي؟ -

 ... حاال ھي نمك بریز رو زخمم... اشتباه مي كنیم 
آریا من ... نكنھ واقعا ازدواج كنھ ...  صد بار بمیرم و زنده بشم اما ببخشتم حاضرم
 ...  میمیرم

 دروغ كھ نمي خواي بشنوي ؟ -
 

  و تكون دادم كھ نھسرم
 
ھر .. پس داداش یھ كالم اگر نمي خواي شكست عشقیتو بخوري بھ پر و پاش نپیچ  -

... فكر كن زبون نداري ... حرفي كھ بزني حس لجبازیش و بیشتر تحریك مي كني 
 ...  فقط سكوت كن

 
   از این لحظھ ھر ثانیھ كشیده میشھ بھ سمت ھدفشاون

 
 ! ھدفش چیھ ؟ -
 
جونت و ... من خواھرم و مي شناسم ... آره داداش ... ندت تو تا حد مرگ جزو -

 !!! چرب كن
 
یھ كاري كنیم تا كار دستم نداده حس كنھ بھ ھدفش ... نمي شھ روند و تسریع كنیم  -

 ...  رسیده
 
   دستي بھ صورتش كشید و ادامھ دادیھ
 
مغز من میگھ باید ھزینش و فعال !!!... خوب بزار ببینم مغز نا پلئونیم چي میگھ  -

  بپردازي
 
 ھزینھ ؟ -
 
 ... اوھوم -
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 ... چقدر ؟ مي دم بابا پولكي -
 
 ... رازي كھ ازش خبر داري رو میخوام... اینبار پول نمي خوام .. نشد ... نھ  -
 
 ...   ثانیھ خون تو رگام خشك شدیھ
 
 راز ؟ راز چي ؟ -
 
قبل از رفتنم از آني شنیدم كھ مامانت از یھ رازي خبر ... خودت و بھ اون راه نزن  -

 ...  منم بھت اعتماد كردم بھ خاطر بیتا ساكت موندم... داره كھ فعال نباید بو ببرم 
 
 ! آني بھت گفت ؟ -
 
  آره دیگھ گفت تو گفتي -
 
 تو رو بفرستھ اونور تا آبا از من فقط گفتم... دھن لق ... خوبھ گفتم با جزییات نگو  -

چون بھتره از زبون خودم بشنوي تا ... داداش اینو باالخره بھت میگم ... آسیاب بیفتھ 
 ... ولي االن نھ... یكي دیگھ 

 
 چرا ؟ -
 
آریا راز مھمي نیست اما امكان داره اعصابا رو ... بزار عمل بیتا انجام شھ بعد  -

 ...  یت و افسار كنیھ مدت حس كنجكاو... داغون كنھ 
 
اگر نفھمم انگار بگن ... حاال كھ فھمیدم رازي در میونھ ... اعصابم و كنترل مي كنم  -

بھ جان مامانم قسم میخورم دست ... جان داداش بگو چھ خبره ... نمیشھ ... نفس نكش 
 ... آني رو بزارم تو دستت

ار مي كرد كھ دھن باز كنم آریا ھم مرتب اصر...  بھ بیرون بود قیافھ خندان آني چشم
 ...  اما بھ آریا منش قول داده بودم... 

 
 دونم چقدر طول كشید كھ اون مرتیكھ و خانوادش شر و كم كردن و نفس من نمي

 ... راست شد
 
خانم آریا منش اومد ... كھ در اتاق زده شد ...  اصراراي آریا جونم بھ لبم رسیده بود از
 ... تو
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  مامان تشریف آوردن... نوبت شماست ... آقاي دكتر  -
 
 ...  یھ شونھ اي باال انداخت...  آریا نگاھي انداختم بھ
 
  مامان من اینجاست ؟ -
 
  آره دیگھ پرویز میگھ اومدن خواستگاري -
 

  من و آریا باھم داد زدیم... مثھ یھ تخم مرغ گشاد شد چشام
 
 !!!!!!!خواستگاااااااااااري ؟ -
 
 ... خانم آریامنش خندید -
 
فقط پرویز گفت بھت بگم آریا ... آره دیگھ خواستگاري ... چھ جالب با ھم گفتین  -

 ...  یھ استین بلندم بپوش كھ كبودیھاي دستات دیده نشھ... گریمت كنھ 
 
  گریم چي ؟....مامان من تیزه  -
 

 ...  آریا پرید وسط حرفمكھ
 
گریمممممم ... این ھنرمھ... من اون ور مگس نمي پرونم كھ... اي بابا اختیار دارید -

 ...خودتم خودت و نمي شناسي جون داداش... 
 

آخ كھ تشنھ این ...  آریا منش یھ نگاه مملو از محبت بھ پسرش زد و رفت بیرون خانم
 ... دنگاه محبت آمیز بودم كھ حتي یھ بار از طرف مادرم ندیده بو

 
 این داداش بزرگھ ما یھ ترانھ گذاشت و شروع كرد بھ پیاده كردن ھنرش رو خالصھ

 ...  موش آزمایگاھیش كھ من باشم
 
 آریا تو مي دوني چھ خبره ؟ -
 

  گفت...  در حالي كھ شكالتش و مي مكید اونم
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 ... این كھ مامانت نرم شده... چي رو ... نھ  -
 
 ...  خواستگاري ؟؟؟؟؟بدون اطالع اومده... آره  -
 
 ... احتماال پدر بنده نقشھ ریختھ.. نھ بدون اطالع كھ نیست داداش خنگم  -
 

آره با این حساب آریا منش با ھر شرطي كھ مامان گذاشتھ ... پس...  افتاد دوزاریم
آریا ... اما این شرطھ اگر اوني باشھ كھ تو ذھن منھ كھ واویالست ... موافقت كرده 
 ...  شایدم گزینھ دوم... شده ؟ منش راضي 

 
این چطور خواستگاري ... ما فرض مي كنیم دلیل راضي شدنش مھم نباشھ ... خوب  -

كاش زودتر از اینا اقدام ... كھ من مطمئنم عروس مي گھ نھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ
 ... میكرد

 
 ...  در حال مالیدن یھ ماده نرم و خوش بو بھ صورت من و ھمچنان مكیدن شكالتآریا

 
 درجھ تغییر كرده ١٨٠اینكھ مامان شما ... نھ دیگھ نمیشھ بیخیال این موضوع شد  -

 ...  راز این وسطم كھ ھنوز نمي دونم...  درجھ تغییر كرده ٣٦٠پدر من ھم ... 
بابا جوونم از فكر زیاد میفتم .. ھنگ مي كنھ  فكر مغز من خنگول نیستن كھ داره بھ

این ھمھ .. جون داداش توضیح بده... پدر و مادرم بھ عزام مي شینن ... میمیرم 
 ...  عالمت سوال تو مغز كوچیك من نمي گنجھ

 
من چي مي گم ... تا امروز دیوانم نكني دست بردار نیستي ھا ... باز شروع كردي  -

 ... تو چي مي گي
 
مھم اینھ كھ بدونھ رسما اقدام بھ خواستگاري كردي اونم مامانت ... ا آني بگھ نھ باب -

این باعث میشھ یھ مدتي آبجي ما بره تو گیجي و از خر ... كھ از مھرانھ كوتاه اومده 
 ...تو ھم نم نمك... شیطون فاصلھ بگیره 

 
 دل آني لونھ موشھ انگارمن موشم و!!!!!!! ... نم نمك دوباره خودم و جا كنم تو دلش -

 ...دلت خوشھ ھا... كاش بھ ھمین راحتي بود ... 
 
چند تا كار خفن بھت یاد میدم سھ سوتھ مي پري ... چقدر بي عرضھ اي ... اي بابا  -

 واال... تو دلش 
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  آنیتسا

 
انگار طلب .. نمي دونم چرا نگاھھاش یھ جوري بود ...  بودم درست روبروش نشستھ

با یھ حالت ... مرتب نگاش بین من و مامان مي چرخید ... خواست باباش و ازم مي 
  طلبكارانھ پرسید

 
 چند سالتھ ؟ -

   دادمجواب
 
  سالم ١٥ -
 
 ...  سالتھ١٤ولي فرشاد گفتھ بود  -
 
 ...  دارم میرم اول دبیرستان -
 

   یھو بابا صداش كردكھ
 
پاشد .. مامان تعجب كرد ... رفتن تو حیاط ... خانم ناصري یھ لحظھ تشریف بیارید  -

 ... منم پشت سرش.. از پنجره بیرون و دید زد 
 

مامان با ...  بابا انگشت اشارش و باال آروده وبا عصبانیت باھاش حرف مي زنھ دیدم
  یھ حالت مرموزو متعجب با خودش حرف مي زد

 
ولي ... واي خدا استغفر ال... نكنھ ھمینھ ... داره دعوا راه میندازه یعني چھ ؟ چرا  -

 ... اگر اشتباه فكر مي كنم چرا اینقدر باھاش احساس راحتي مي كنھ
 

كي ھمینھ ... چي داشت مي گفت ...  و مبھوت بھ حرفاي مامانم گوش مي كردم گیج
 ... آخي نكنھ مامان حس حسادتش گل كرده... احساس راحتي ... 

 
 نیست بھ مامان خوشكل و فرشتھ خودم بگھ چرا خودت و با این دیو فوالدي یكي یكي

 !!؟... مي كني 
نگاش ... صداش كھ قلدر گونست ...  یھ تیكھ یخھ اصال نمیشھ اسمش و گذاشت زن این

 ...  فقط ھیكلش و قیافش شبیھ زناست... عین این روساي اداره ھاست 
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البتھ ... ناییكھ ھر مردي رو مي تونست از راه بدر كنھ  خوشكل بود از این زخداییش
اگر یھ خورده مھربون بود و ... اگر اخالقش و عناویني كھ گفتم و فاكتور مي گرفتیم 

 ... اما االن... خطري بود ... 
 

كھ ... مامانم برگشت كھ سریع بشینھ سر جاش ...  اومدن سمت خونھ كھ بیان تو اونا
مامان دستش بھ سرش بود ولي سریع ھلم داد كھ بشینم ... ھم سرمون محكم خورد بھ 

 .. زیر لب غر زد... 
 
 ... دختره فضول -
 

 ...  آخھ مامان جان یھ ندائي بده مي خواي برگردي...  درد گرفت سرم
 

با ھمون خنده ... دیدم رو لباش یھ خنده مسخره نشستھ بود ...  داخل و نشستن اومدن
 ...  مصنوعیھ گفتكھ تابلو مي شد فھمید

 
مي ... مي دونم این روزا ازش دلگیري ... آني جان من فقط یھ پسر دارم تو دار دنیا  -

من عروس خوشگلي ... ولي میشھ یھ فرصت دیگھ بھش بدي ....دونم كار زشتي كرده 
 ... مثھ تو رو از دست ندم

 
 ...  ؟؟دو شخصیتھ است؟؟؟؟؟؟!!!!!! ...این چرا رنگ عوض كرد؟...  جالبچھ
 

بھرحال نرمال ... شایدم جنھ؟؟؟؟؟؟؟؟ ... نكنھ عقلش كمھ؟؟؟؟ ...  آلزایمر داره ؟نكنھ
 ...!!! نیست

 
 ...   در حال حرف زدن بود كھ دو نفر ازپلھ ھا اومدن پایینھنوز

 
 !!!!!!! !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟... این فرشاده واي

 
یھ شلوار جین .. مثھ فرشتھ ھا خوشكل شده بود ...  مات مونده بود رو چھرش نگام

لباساي آریا بود ولي فوق ... یھ كراوات ابیم روش ... آبي و پیراھن سفید تنش بود 
 ... العاده بھش میومد

 
 ...   عطرش بوي عطر خودش بود كھ تمام فضا رو پر كردبوي
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اومد دقیقا نشست روي ... كھ اسمش و گذاشتم خائن  مدتي از یاد بردم این ھمونیھ براي
ولي بھ شدت خودم و كنترل مي ... نفسم نا منظم شد ... كاناپھ اي كھ روش نشستھ بودم 

 ... زیر لب طوري كھ فقط خودم و خودش شنیدیم گفت... كردم 
 
ي ولي این بي لیاقت بدجور... ببخش كھ مجبوري كنار یھ خائن رذل بي لیاقت بشیني  -

فقط یھ ساعت نھ یھ ... حاضره ھمھ عمرش و بده ... بھ غلط كردن افتاده ... بیتابتھ 
 ...  دقیقھ نھ یھ ثانیھ دوباره با ھمون نگاه مھربون نگاش كني

 
توي حصار حرفاش كھ ناخوداگاه بھ دلم ...یعني زبونم بند اومده بود ...  بودم ساكت

 ...  مي نشست نر م شده بودم
 
 
 

اینقدر بدم میاد ... و اونو كنار خودش نشوند ..  شد با آریا احوالپرسي كرد  پامامانش
ھر سال تولدش كھ مي شد دعوتش میكرد و ... ازاین محبتاي گاه و بیگاھش بھ داداشیم 

 ...  میگفت این از طرف دوستتھ.. یھ ھدیھ گرون قیمت بھش مي داد 
 

خوب ... ھ این خوبي داره  ابراز خوشحالي مي كرد كھ فرشاد یھ دوست بھمیشھ
بایدم ... پسري كھ زیر دست بھترین مادر دنیا تربیت شده بود ... داداشي من بود 

 ... كھ پسر خائنش بي دوست نمونھ از این ھوسباز تر شھ...بچسبھ بھش 
 

تا حدي كھ چھرش چند وقتي بود از خاطرم ...  بھ خونھ ما رفت و آمد نداشت زیاد
 .. آریا و بابا تو مھمونیاشون شركت میكردنبیشتر ... رفتھ بود 

 
كھ مامان بھ من و فرشاد اشاره كرد بریم ...  شروع كرد بھ حرف زدن باھاش آریا

مامان آروم بھش گفت برین ... سریع از جاش پا شد رفت سمت حیاط ... حرف بزنیم 
  تو اتاق

 
ي رفتم تو در و بست و وقت... اون رفت و منم پشت سرش ...  بابا حاال چرا تو اتاق اي

 ...  از پشت قفل كرد
 ... نگاش نكردم...  و ھم گذاشت تو جیبش كلید

 
 ... !!!  برم اتاق منھ ھاروشو

 
 !!! تازه فھمیدم با كي كجام...  در قفل شد وقتي
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من نشستھ بودم رو تخت و ...  تاپ و خاموش نكرده بودم و ترانھ رو ریپیت بود لپ

 ... اونم رفت دقیقا روبروي من تكیھ داد بھ دیوار و زل زد بھ من... روم بھ پنجره بود 
 

 ...   با خوندن ترانھ اونم آروم مي خوندھمزمان
 

 ...  معرفتبي
 

 ...   برات تنگ شده بي معرفتدلم
 
 ...  و گریھ شده یھ عادت نیستي تو
 

 ...   برات تنگ شده خیلي زیاددلم
 

 ...   بھ جز تو ھیچ كس و نمي خواددلم
 

 ...  مصراع آخرش و با بغض گفتاین
 

 ... ھمزمان با خوندن اشكاش مي ریخت...  بیتي نخونده بود كھ چند
 

 ...  گریھ كردم این شبا رواینقده
 

 ...  دادم خدا رو بھ خدا روقسم
 

 ...   غصھ ھا كھ از غم تو خوردمچھ
 

 ...  تو رو خونھ بھ خونھ بردمعطر
 

 ...  بھ تو دل دادم و دل سپردممن
 

 ...   كھ ببیني غصھ خوردمنبودي
 

 ...   برات تنگ شده خیلي زیاددلم
 

 ...  و ندیدي بي تو مردمنبودي
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چشاي منم بي اختیار قفل شده بود ...  كھ داشت مي خوند زل زده بود بھ من ھمینطور

....  دختر جون امشب... " یھو تو ذھنم حرف اون دختره تداعي شد ... روي چھرش 
 " 
 
  با قلدري گفتم... جام پاشدم از
 
اصال چرا مامانت و ... منظورت از این كارا چیھ ؟ من دیگھ بھت ھیچ حسي ندارم  -

 ... تو كھ مي دونستي جواب من منفیھ.. این مسخره بازیا چیھ ... دي اور
چرا ... مھرانھ ، آني و ھر ولگرد دیگھ ... ھر لحظھ با یكي ...  واست یھ بازین؟ دخترا

 ... دست از سرم بردار... بغض تو گلوم نشست ... دست از سر دلم بر نمیداري 
 

مظلومانھ در حالي ... ن قیافھ تو دل بروش  كھ بھ دیوار تكیھ داده بود با اوھمنیطور
یھ لحظھ بھ خودم گفتم ظالم ببین چقدر داره اشك ... اشكاش بند نمي اومد نگام مي كرد 

 ... حقشھ... كسي كھ اینقدر ... ولي حقش بود ... مي ریزه چرا اذیتش مي كني 
 
 ... در و باز كن بریم بیرون كافیھ -
 

وي در منتظر بودم مثھ یھ پسر حرف گوش كن قفل در و  و انداختھ بودم پایین جلسرم
 ...  باز كنھ

 
دوباره حرفم و تكرار ...  از جاش تكون نمي خورد بھ دیوار اتاقم خیره شده بود اما

 ... بازم جوابي نشنیدم... كھ در و باز كن ... كردم 
كھ باز خر اینقد اشك میریزه ... چرا در و باز نمي كنھ ...  خدا عجب گیري كردم اي

 ...  شم و دلم بلرزه با اون چشاش كھ محبت ازش متساعد میشھ
 

 ... اصال نباشھ...  كھ بھ ھیكل قناس یكي دیگھ دوختھ شده چشایي
 

با صداي لرزون و ...  قلبم و عقلم بھ جون ھم افتاده بودن و من این وسط معطل انگار
 .. بغض گرفتھ شروع كرد

 
پشت چراغ قرمز .. سوار ماشینم شد ... ي نخورد من اونشب دستمم بھ اون عوض -

یھ ماشین از ... اما اون عوضي نرفت ... در و باز كردم بھش گفتم بره بیرون ... بودم 
 ...  مجبور شدم حركت كنم... پشت بوغ زد 
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بھ آپارتمانم ... پیادش كنم ولي تو الین سمت چپ بودیم و خیابون شلوغ میخواستم
 ... اما...  برم تو آپارتمان كھ راش و بكشھ بره مي خواستم... رسیدیم

 
 ... برگشتم سمتش... دیدم ادامھ نمي ده ...  ایستاد منتظر بقیش بودم قلبم

 
 ...!!! خجالت بكش...  ست ١٨+ نمي خواد بقیش و بگي  -
 
یھ لحظھ بوي عطر تو .. دستم و گرفت و برد سمت خودش ... مي خواستم پیاده شم  -

 ....  المذھبب عطره ھموني بود كھ تو مرتب استفاده میكني... خورد بھ مشامم 
...  اونقدر بوي عطرت آرومم مي كرد كھ نمي تونستم از بغلش فاصلھ بگیرم آني

ه بود انگار تو رو دارم مي برم سمت حالم عوض شد... دوست داشتم فقط نفس بكشم 
 ... آپارتمان

انگار یھ خواب ... وقتي رفتیم تو آپارتمان بھ خودم اومدم ...  حال خودم نبودم تو
 آني چھ باورت بشھ چھ نشھ این بوي عطر تو بود كھ من و دگرگون كرد... قشنگ بود 

... 
تم گمشھ بیرون من عاشق بھش گف...  تو آپارتمان فھمیدم بھش روي زیادي دادم وقتي

نرفت ... بھترین دختر دنیام و حاضر نیستم یھ تار موش و بھ صد تا مثھ تو بفروشم 
 ... اصرار كرد بخوابھ

 
روي ... خواھش كرد ... مجبور شده بشینھ تو ماشین ...  یھ عده بیرون دنبالشن گفت

م برم رو مبل مي خواست... ھمین تخت كنارم بخوابھ حتي یھ مترم بھم نزدیك نشھ 
 ... گفت مي ترسھ... گفت قسمت مي دم بھ جون عشقت ... بخوابم قسمم داد 

 
گفت یھ عده آشغال سھ شبھ خواب و از چشاش گرفتن میخواد یھ شب ...  كرد گریھ

بھ ... دروغ و راستش و نمي دونم ولي قسمي كھ داد مجبورم كرد ... آروم بخوابھ 
ولي من خوابم نبرد عذاب وجدان افتاده ... د محض اینكھ سرش و گذاشت خوابش بر

 ...  از خودم بدم اومده بود... بود بھ جونم 
 

وقتي اون دروغ ... با ھم درگیر شدیم ...  شب بیدارش كردم و تھدیدش كردمنصفھ
 ... خواستم برم خفش كنم... بزرگ و داد كشید و تو حالت بد شد 

لوش و بھ شدت فشار مي دادم كھ اسپري گ... تیكھ تیكش كنم ...  خواستم بكشمش مي
 ...  تمام اونشب ھموني بود كھ واست گفتم... فلفل و زد تو چشام 

ولي اگر نبخشیم اون تفالھ رو پیدا مي كنم و ...  این چیزي رو عوض نمي كنھ میدونم
 ... بعد خودم و یھ جا نیست و نابود مي كنم... سرش و واست مي فرستم 
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پس مي دوني خر شم خودم و ... اندازه تو بھ قیامت اعتقاد ندارم  دوني كھ من بھ مي
 ...  اون عوضي و كھ تو رو ازم گرفت مي فرستم جھنم

 
درو باز كرد و از جلوي چشام ... رفتم كنار ...  و پاك كرد و اومد سمت در اشكاش
 ... محوشد

 مثال توجیھ االن.. دونم چقدر ولي یھ مدت ھمونجا جلوي در میخكوب شده بودم نمي
 ...  ھھ... كرد 

 
چقدر فكر كرده بھ این نتیجھ رسیده كھ من ... توجیھ خوبیھ؟... خوبھ ...  عطر من بوي

 !!! ... خرم ؟
 

 ...  پس چرا زودتر نگفتھ! یعني واقعا شب كنارش بوده و بھش دست نزده ؟...  ھھ
 

د كھ معلوم نیست میشھ شب كنار یھ ولگر...  سر ھم دروغ میگھ كھ درستش كنھ؟ پشت
 ! ...چھ وضعي داشتھ بخوابھ و انگار نھ انگار؟

... با افتخار میگھ تو بغلش بودم .. خائن ...  كھ تو ماشین اونطوري تو بغلش اون
 ... نامرد

 
 از این بھ بعد بره بگرده تو خیابون ھركي بوي عطر من و مي داد بپره تو بغلش پس

 !!!... دیگھ
 

 !!! ... بھ كام آقا وسایرین...  خوبیھ بھ نام من راه
 

 ... آریا اومد تو اتاق...  توي ذھنم غوغائي بود خالصھ
 
 ...  بیا بیرون...رفتن  -
 
 پسرشم برد ایشاال ؟ -
 
بابا ھم كارت ... قرار شد فردا ھمھ با ھم بریم ویال .. مامان نذاشت ... نھ اون موند  -

 ... داره بدو بیرون
 

آقا روي مبل نشستھ بود پا رو پا انداختھ بود و دستش بھ پیشانیش بود ...  بیرون یمرفت
 ... چشاش قرمز بود و تابلو بود گریھ كرده...
  بشین:  كھ نگاش بھ نگاھھاي چپ چپ من بھ خائن بود با مالیمت گفت بابا
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 خوب فكرات و كردي ؟ -
 
 فكر چي رو بابا ؟ -
 
 ...  گزینھ مي خواي كدوم و انتخاب كنياینكھ كھ از بین این چھار-
 
این آقا رو از تو لیست بزنیم كنار یھ گزینھ دیگھ ... باید فك كنم ... بھ این زودي  -

 ... مونده گفتید اضافھ شده
 

   مكث كرد بعد دو ثانیھ ادامھ دادبابا
 
 ... نگفتھ بودم بھت قبال بھ دالئلي... ھمین آقا فرشاد بود دیگھ  -
 
من اصراري نداشتم قصھ شروع شھ ولي ...  ھم یھ سالھ داري فكر مي كني بابا  اونابھ

بگو ... یا آره یا نھ ...اینا ھم امشب گفتن خبر نھائي رو بدیم .. خودت خواستي بیان 
 ... مي خوام تماس بگیرم باھاشون

 
من اصال نمي ... خوب مسلم بود دلم با ھیچ كدومشون نبود ... بودم چي بگم مونده

 ... خواستم ازدواج كنم
داشتم ... خوب حاال بیا درستش كن ...  خاطر لج و لجبازي با این خائن گفتم بیان بھ

  كھ بابا گوشي بھ دست اشاره كرد بھ من... فكر مي كردم 
 
 ...  چي بگم االن بر مي دارن. ..با پسر دكتر مسلمي تماس گرفتم  -
 

اون خائنم از من چش بر نمي داشت و رگ ...  یھ چشم بھ اون بود یھ چشم بھ بابا من
آریا مي خندید ... رنگش شده بود لبو ... گردنش ازشدت عصبانیت زده بود بیرون 

  آریا رو كرد بھ من... واز پشت شونھ ھاش و مي مالید و دلغك بازي در مي آورد 
 
حداقل این بنده خدا یھو سكتھ رو بزنھ دیگھ چرا زجر كشش مي ...خوب بگو آره  -

 ... كني
 

 ...   یھ چش غره سمتش رفت كھ ساكت شد وبا یھ تك سرفھ بقیھ حرفش و خوردبابا
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 شروع كرد بھ احوالپرسي و اینكھ غرض از مزاحمت اینھ كھ تماس گرفتیم نتیجھ بابا
 ...  نھائي رو بگیم خدمتتون

 
بھ مامان ... بھ آریا نگاه كردم با سر اشاره كرد نھ ...  من اشاره كرد كھ بگم آره ؟بھ

بھ مھري خانم نگاه كردم با ... گفت ھر طور خوردت میخواي مادر ... نگاه كردم 
 ... دست اشاره كرد نھ

 
ھ ی... پیشونیشو مالید ... خائن یھ نفس عمیق كشید ...  و تكون دادم بھ نشونھ نھ سرم

 ...  بابا عذر خواھي كرد و گوشي رو گذاشت... اخم كیچیك ابروھاش و برده بود توھم 
 

  آفرییییییییییییییییییین:  و مھري خانوم شروع كردن بھ تشویق آریا
 

اي بابا تا امشب تموم فكراي من و نقش بر آب نكنن دست .. بابا تماس دوم و گرفت كھ
 ...  بردار نیستن

 ... رو دھنھ گوشي رو گرفت و رو بھ من.. تماس مي گرفت  ھمونطور كھ بابا
بابا جان ھیچ اصراري نیست كھ بھ یكي شون آره رو بگي من از نظرم برگشتم  -

 ... میتوني درس بخوني
 

آریا ھمونطور كھ دوباره شونھ ھاي آقا رو مي مالید ...  شروع كرد بھ احوالپرسي باز
 گفت

 
دو ماه پیشش ... ھمین كھ امشب اومد دو ماه پیش اومد .... این پسر پاستوریزه است  -

 ...!!!اومد
 

مي خواست پاشھ از سر جاش كھ آریا دستش و ...  در حال حرص زدن بود خائنم
بشین باید لرزش رو بچشي تا .. گذاشت رو شونش و خیلي آروم زیر گوشش گفت 

 ...  ش لبخندي نشست رو لبشكھ یھ نی... دیگھ خربزه نخوري 
این چھ ...یعني چھ .. گیج شده بودم ...  دوباره بھ من اشاره كرد كھ چي بگم بابا

 ...  آریا مرتب مي گفت... خائن نگاش بھ لبم بود ... وضعشھ 
 
نوش جون كرده ... اون ھمھ خر پول تو فامیلھ بھ این جواب بدي انگار مغز ... آني  -

 ... باشي
 

 ...  كھ باز سرم و بھ نشونھ نھ تكون دادم...  ھمچنان منتظر من بود بابا
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انگار تو ... آریا و مھري خانوم بازم شروع كردن بھ تشویق...  بابا كھ تموم شد تماس
 ... ! میدون مسابقھ بودم

 
  آریا گفت... گوشي رو گذاشت بابا

  این پسره پدرام چي-
 
خوب بریم آماده شیم فردا ...شت رو كولش رفت دمشو گذا.. جواب اونو خودم دادم  -

 ... ھرچي وسیلھ الزمھ برداریم یھ ھفتھ اونجاییم ھان... كاري نداشتھ باشیم 
 

  كھ حاال تو اونصورت سرخش یھ خنده بارز نشستھ بود رو بھ بابا گفتخائن
 
 .. نیازي نیست با خودتون چیزي بیارید...اونجا ھر وسیلھ اي بخواین ھست  -
 

 ...  و كردم بھ بابامرو
 
 ... باید تكلیف مورد چھارمتون و روشن كنم -
 

 ...  فرشاد جان ببینم چطور میزباني میشي ھان...  بي توجھ بھ حرف من گفت بابا
 

 ...   رفت تو حیاطپاشد
 

 ..!!!!  كھ گل لگد مي كردممنم
وز اون خائن  عاشق شام خوردن توي حیاط بودم اونم با خیالي آسوده با حرفاي امرمن

اون و آریا كنار منقل در حال پحتن جوجھ ... یھ خورده حال و احوالم خوب شده بود 
 ...  ھا بودن

مامان مخالف بود ...  و مامان داشتیم نقشھ میكشیدیم فردا بیتا اینا رو دعوت كنیم من
 ...دیروز بھش اس داده بودم خیلي خوشحال بود ... چون مي ترسید بابا مخالفت كنھ 

 ...  چون پلیسا یھ ردي از شوھر عوضیش پیدا كرده بودن
 

آریا شوخي مي كردن و ... گویا خیلي خوشحال بود ...  خائن تا بنا گوشش بازبود نیش
 ...  پچ پچ مي كردن و قھقھشون بھ آسمون بود

 
 واسھ بیتا و اون حرفاي طنزش تنگ شده بود ولي بیتا دیگھ اون بیتاي شاداب نبود دلم

پیش منم كھ بود درد دل مي كرد و از ... وقتي ھم كھ اینجا بود آریا وقتش و مي گرفت 
 ...  غصھ ھاي تموم نشدش میگفت
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 آریا رو صداش زدم...  مامان و راضي كردم دعوتشون كنم خالصھ
 
 ... ببین دوستت مشكلي نداره... ه بیتا رو دعوت كنیم مامان راضي شد -
 
 !!دوستم ؟-
 
 ...  آریا خودت و لوس نكن -
 
... واي چھ خوش بگذره ... نھ چھ مشكلي !!! آھان منظورت عشق پیشین شماست  -

 !؟...ولي بابا رو چھ كنیم 
 
 ... بابا با من -
 
 ... پس من تماس میگیرم -
 
اصال ... جدیدا كاراي تو اونو ازمن دور كرده .. مي گم خودم امشب بھش ... نھ  -

 ... دوست منھ االنم باھات ھیچ صنمي نداره
 
 ... دوست شما اونور با من بوده یادت رفتھ... ھھ بھ ھمین خیال باش  -
 
 آریا نگفتي شرط حاج خانوم چي بود ؟ -
 
من دھن باز كنم تو و اون عشق سابقت نم پس نمیدین اونوقت مي خواین ... زرنگ  -

 ...  نخیر سریھ... 
وگرنھ راي .. خودش خبر داره خودشم بھت بگھ بگو دیگھ ... آریا من كھ خبر ندارم  -

 ..  مامان و مي زنم
 
 ...  تا حدي محرم شده بودیم... چون این یھ ھفتھ باید با ھم ھماھنگ باشیم مي گم  -
 
 !چي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
 
 ... تا حدیییییییییي... ھمھ االن مي فھمن ... زنگ اعالم خطري مگھ ... ھیس  -
 
 ... تاحدیش چھ صیغھ ایھ.. محرم محرمھ دیگھ  -
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 ... بقیش و از بیتا جونت بپرس... من صیغھ میغش و نمي دونم  -
 
 ...  واي اگر بابا بدونھ -
 
  دھن لقي نكني آني... قرار نیست بابا بدونھ  -
 
 ...  ھ اینقدرم نامرد نیستمن -
 

شب با بیتا تماس گرفتم بعد ازكلي حرف زدن و پرسیدن از جیك و ...  و خوردیم شام
 ...  اول قبول نكرد ولي بعداز اصرار من اكي و داد... دعوتش كردم .. پیك سفرشون 

 
 خانوم توي عقدنامھ موقت ذكر كرده بود كھ محرمیت باید تا حدي محدود شھ كھ حاج

گرچھ بازم زیاد متوجھ نشدم ولي بیتا ... قط بتونن با ھم باشن و معذب حجابش نباشھ ف
 !!  انگار بھش ساختھ بود... روحیش خیلي خوب شده بود 

حس مي كردم ... بیدار شده بود اما ھنوز دلم مي خواست بخوابم ...  پتو بودم زیر
نكنھ ... وا... اره میلرزه یھو احساس كردم تختم د... سرد بود ...وسط برف و كوالكم

 ...  مثھ صداي ضبط... نھ صداھاي دیگھ اي ھم بھ گوش مي رسید ... زلزلھ اومده 
 

 ...  تو با كي تا آخر مي مونممثھ
 

 ...  عشقم و كل دنیا بدوننبزار
 
 . ... تھ دلم مي خوام كھ با تو بگذرن روزاماز
 

 ...  بینم تو رو حتي تو خواب و تو رویامي
 
 ... ر تو مي رم فكتو
 
 ...   عشق تو جون مي گیرماز
 

 نھھھھھھھھھھھھ....  رو زدم كنار پتو
 

اینجا چھ ...  در حال رانندگي بود و من صندلي عقب دراز بھ دراز افتاده بودم فرشاد
 ... كھ فرشاد تو آینھ با یھ لبخند نگام كرد... مثھ یھ فنر پا شدم نشستم ! خبر بود ؟
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 بیدار شدي خانومي ؟ -
 
منم ماتم برده بود عینھو یھ مجسمھ خشكم ...  چشش بھ جاده بود یھ چشش بھ آینھ یھ

اونم تو ماشین ... تصور كن از خواب پاشي بھ جاي تختت تو ماشین باشي ... زده بود 
 ... !!! كي

 
 ...   خندش رفت باالصداي

 
 ... دازیھ نگا بھ خودت تو آینھ بن.... كیفت كنارتھ  -
 

سریع آینھ رو ... نكنھ بھ قیافھ من ... بھ چي مي خندید ... ببند ...  بلند بلند خندید دوباره
 ... از توكیف برداشتم و وااااااااي

 
 سالي بود از مد افتاده بود و اصال ٢ چھ قیافھ اي بود یھ شال قھوه اي كمرنگ كھ این

...  این بچھ شلختھ ھا ریختھ بود دورم موھام باز بود و مثھ... بھم نمي اومد سرم بود 
 با حالت اعتراض گفتم...صورتمم كھ ... قیافم شده بود مثھ كزت بي نوا 

 
 ... نگھ دار... وا نكنھ دزدیدیم ! اصال من اینجام چرا ؟ -
 

  وسط خندیدن گفت...  بند نمي اومد خندش
 
ن وقت مي تونم مطمئن او... چھ شود ... اونم با این وضع ! مي خواي پیاده شي ؟  -

چون عكست و مي گیرن پخش مي كنن تو كل شبكھ ... شم واسھ ھمیشھ مال خودمي 
اون وقت من این اردك ... دیگھ ھیچ بني بشري دور و برت نمي آد ... ھاي اجتماعي 

 ... زشت و مي زارم رو چشام
 

 و مرتب كردم خودم.. سرم و دزدیدم كھ تو آینھ دیده نشم ...  چي خواست بارم كرد ھر
 !اینو عمدا سرم كرده بود ؟... ھمھ وسائل تو كیفم بود حتي یھ شال دیگھ ... 

 
... مي گفت كوشي ؟ كجا رفتي ...  دقیقھ اي گذشت و اونم مرتب مي خندید ١٥ یھ

 اردك زشت ؟
 ...یھ تك سرفھ اي زد و...  قیافھ حق بھ جانب گرفتم و اومدم باال یھ
 
نكنھ بھ عنوان صبحونھ ! ؟... تو كي ھستي ! تیش پایین ؟واي اردك من و انداخ -

 ؟...خوردیش 
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 یاال بگو من اینجام واسھ چي ؟ -
 
 !تابلو نیست ؟... دزدیدمت  -
 
 ...  صداش كھ شاد بود!... شوخیش گرفتھ ؟...  پسره دیوونھ شده وا
 

 ...   و از تو كیف برداشتمگوشیم
 

 یھ اس از مامان..  رو چك كردم اسام
 
بغلت كردیم گذاشتیمت تو ماشین .. خوابالوي من آقاي دكتر اصرار كرد بیدارت نكنم  -

  خوش بگذره... ما ھم تا شب میایم ... شما برید ...
 
 ! تنھائي ؟... نھ !  كجا بریم ؟ما
 
 ...  اس از بیتایھ
 
اده چش فرش... وقتي آریا بغلت كرده بود شال از سرت افتاد ... سالم من خونھ شمام  -

!!! ؟... حاال ھم كھ تنھا تنھا ... چنان مجذوب قیافت شد آب دھنش راه افتاده بود 
  كاراي بد بد نكني

 
   دادمجواب

كاراي بد بد و تو و آریا ... كافر ھمھ را بھ كیش خورد پندارد ... سالم دیوونھ  -
 ... نھ من ساده.... اونور

 
   اس اومدسریع

 
 ... میشھ تعریف كني... حاال چي گفتھ ؟! ... ؟من و نمیشناسي... كي گفتھ  -
 
 !!! ... انگاري تو گلوت گیر كرده محبت داداشیم... نھ  -
 
راستي آریا مي گھ جان من روحیھ این فرشادرو جفت و ... آني داري اذیت مي كني  -

جور كن من یھ ھفتھ دیگھ عمل دارم گفتھ من اوضام خوب نیستم از تیم جراحي 
 ... انصراف داده



 234 

 
 !...من چطوري جورش كنم اونوقت ؟... واقعا  -
 
فرشادت یكي از بھترین ... ھمھ زندگي من بستھ بھ این عملھ ... آني ؟ بھ خاطر من  -

 جون من ؟... جراحاست اگر اون نباشھ من امیدي بھ بھبودي ندارم 
 
 ...  غلط كرده شركت نكنھ... خوب خودتو لوس نكن  -
 

ماشین و نگھ ...  كھ در حال اس دادن و گفتگوي تقریبا دوستانھ بودیم ھمینطوري
 كنار جاده چرا ؟... داشت 

 ...  در سمت من و باز كرد...  شد پیاده
 
 ...  بیا بیرون -
 
  چرا ؟ -
 
 ...  بیا بیرون مي گم بھت -
 

 پتو مي لباسام و عوض نكرده بودن... پتو رو محكم دورم پیچیده بودم ...  پایین رفتم
 ...  در جلو رو باز كرد... رفت كنار واویال بود 

 
 ...   سمتش خیره شدمبھ
 
 ...  اومدیم ماه عسل ؟... فكر كردي چھ خبره  -
 
 ... بشین وگرنھ -
 
  وگرنھ چي -
 

بغلم كرد و برد بھ سمت سندلي ...  حرفم تموم نشده بود كھ با ھمون پتوي دورم ھنوز
 ... زبونم بند اومده بود... 

 ... اونم مكث كرد...  رفت دور گردنش كھ از افتادنم جلوگیري شھ دستم
 

.. منم ھمینطوري مونده بودم و مات بھ جاده نگاه مي كردم ...  ذاشتم رو صندلينمي
 ! ؟...جیغ بكشم ... االن باید چي كار كنم 
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نمي دونم چھ مدت با اون وضعیت ... چشاش و بست ... و برد سمت شالم سرش
با ...بھ خوردم اومدم ... اون مرتب نفس عمیق مي كشید ... مجسمھ وار مونده بودیم 

  خشونت گفتم
 
 چرا نمي زاریم ؟ -
 

آروم زیر گوشم نجوا ...  نگاه نمي كردم اما اون نگاش قفل شد رو صورت من بھش
  كرد

 
 ...  دنیا رو بھم بدن نمي خوام االن ازت دور شم... نمي خوام بزارمت ... ام  خونمي

 
شروع كردم بھ تقال كھ بزارتم كھ پتو از روي شونم ...  بي اختیار تپشش شدید شد قلبم

 ...  رفت كنار
 

 ...نفسش داشت نامنظم مي شد...  چرخید رو شونم چشش
 

 ...  ریبا پرتم كرد رو صندليكھ تق...  یھ داد كشیدم بھ پھناي جاده كھ
 

   و گرفتھ بود و مي مالیدگوشش
 
آھان مي خواي معلولم كني بعدم بھونھ بیاري من شوھر معلول ... ناشنوا شدم رفت  -

 !!نمي خوام؟
 

... نھ بھ اون قیافھ دپرس دیروزش نھ بھ االن كھ با دمش گردو مي شكنھ ...  چشھ این
مي خواستم ... اومد نشست تو ماشین ... اشتھ باش اعتماد بھ نفس و د!!! ... شوھر؟

 ... برم عقب كھ
 
با .. منم كھ یھ دیوونھ ... كسي ھم نیست كھ صدات و بشنوه ... دوباره ... اگر بري  -

 .. پس بشین سرجات... كار دستت مي دم ... این دل بیتاب 
 
 ...  پوزخندم انداخت رو لبش و یھ تیك آف زدیھ

جاده ... انھ رو عوض كرد و یھ ترانھ شاد تركي مھمون گوشام كرد تر...  افتاد راه
... واسھ تنوع قشنگ بود ... سرسبز بود و ھواي خوب پاییزي حالم و خوب كرده بود

 ...روز جالب شروع شده بود
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! ... خدا بخیر كنھ باز چي تو سرشھ؟...  افكار خودم غرق شده بودم كھ نگھ داشت تو
 ...  م شد سمتمخ... زل زد تو چشام 

 
دیدم داشبورد و باز كرد و یھ ... بوي عطرش تو مشامم پیچید ...  و بستم چشام

  پالستیك از توش برداشت و با یھ پوزخند درحالي كھ پالستیك و باز مي كرد گفت
 
صداي غور غور شكمت بلند شده ! ... پیش خودت فكر بد بد كردي باز؟! ...چیھ؟ -

 ... !!! مزاحم رانندگیمھ
 
 
... گاز دوم ... و یھ گاز گنده ازش زدم ... سریع گرفتمش ...  ساندویچ گرفت جلوم یھ

یھ خورده گرسنگیم كمتر شده بود كھ دیدم پالستیك بھ دست من و مي پاد ... گاز سوم 
 با دھن پر گفتم. ..
 
 !مگھ تو نمي خوري ؟ -
 
 ... دارم مي خورم -
 

حاال من ...  كردم دیدم خیلي موقر داره مي خوره و لقمش خمس دھنشم نمي شد نگاش
 ... یھ خورده خجالت كشیدم... سھ تا لقمھ رو مي جویدم .. و ببین 

 
 !؟؟حرفم داري ...  صبح بھ من صبحونھ دادي ٩ساعت ... خوب گشنمھ  -
 

 ...  خنده دارش و ازم برنداشت و با ھمون صداي تمسخر آمیزنگاه
 
 !من چیزي گفتم ؟ -
 
 ... نھ ولي خوب -
 

 ...   بعدي رو زدمگاز
 
 !!! بخور االن تبخیر میشھ... بخور .. مزاحمتون نمي شم  -
 

 اونم مي خندید و محكم مي زد بھ...  با این حرفش خندم گرفت لقمھ پرید بھ گلوم كھ
 ... این كمر بیچاره من
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 ...   نیست بھش بگھ من كمك تو كھ فرقي با كتك نداره رو نخوام باید كي رو ببینمیكي
 

خوب گشنم بود ... روم و كردم بھ پنجره و گاز بعدي رو زدم ...  نفسم راست شد وقتي
 ...  آخھ

 
از اونائي كھ خیارشوراش میاد زیر دندونام ...  ساالد الویھ خوش مزه اي بود سانویچ

 ... واي ھیچ لذتي برتر از لذت خوردن نیست... و لذت خوردن و میده بھ معدم 
 

 ... !!!  رو شكر مھري خانوم یكي از بھترین آشپزاي دنیا بود وگرنھ من مي مردمخدا
 

منم كھ نیم ساعت پیش تموم كرده ...  راه افتاد  و با اون حالت موقر خورد وساندویچش
 ...  بودم و تموم جاده رو اسكن كرده بودم

 
 اون مدت رفتم پایین و مانتوي سبز یشمیم و از تو چمدوني كھ مامان تو صندوق تو

ولي با ساپورت تنم نمي تونستم ... عقب گذاشتھ بود برداشتم و از شر پتو خالص شدم 
 ... نتو زیاد كوتاه نبودخوبھ ما!!!كاري كنم 

 
 چند كیلو متر كھ رفتیم رسیدیم بھ جایي كھ فضاي سبزش فوق العاده قشنگش كرده یھ

 ... پیاده شدم... ازش خواستم نگھ داره ... بود 
... دو سھ تا دور، دور خودم زدم ...  و بردم سمت آسمون و نفس عمیق كشیدم سرم

 كردم دیدم موبایل بھ دست داره عكس مي گیرهچشام و باز ... خیلي ... حالم خوب بود 
 ... 

 
اومد نزدیك و موبایل و آورد روبروم و از من وخودش ...  كھ روبروش نباشم برگشتم

داشت عكسا رو نگاه مي كرد كھ صداي گوشیم ... اعتراض نكردم ... عكس گرفت 
 ... شماره علي آقا بود... بدو رفتم و برش داشتم ... اومد 

 
  سالم -
 
 ... بي معرفت شدي... خوش مي گذره ؟... خوبي خانوم ؟ ... سالم آني جان -
 
وگرنھ مگھ میشھ شما رو ... من یھ مدت مریض بودم ... مرسي علي آقا شما خوبین  -

 ...  فراموش كرد
 
  چرا مریض ؟ -
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  ھمینطوري... دیگھ  -
 
باھاش كار ... د آني جان من با ھمراه آقاي ناصري تماس گرفتم در دسترس نبو -

 ... اطالع نداري... كجاست باید ببینمش ... فوري دارم 
 

 ...  یھ فكر جانانھ افتاد تو سرمیھو
 
 ... ما رفتیم بیرون شھر ویالي آقاي دكتر... اگر آدرس بدم تشریف میارید  -
 

 ھمینطور كنار ایستاده بود و با اخم نگام مي كرد و با دست اشاره مي كرد فرشاد
 ...  ادامھ دادم... نگو

 
 ...  ما تا یھ ھفتھ اونجاییم... آدرس رو اس مي دم  -
 
 االن آقاي دكتر اونجاست ؟... پس حتما میام  -
 
 ... گوشي رو مي دم بھشون.. فعال خداحافظ ... آره ھمینجاست  -
 

 ...  و دادم و فرشاد از من دور شد و ده دقیقھ اي با گوشي صحبت كرد رگوشي
 

موبایل و گذاشت تو جیبش .. اومد سمتم ...  مو بھ مو نقشھ خودم و مرور مي كردم منم
 ... عصباني شدم... 

 
  بدش بھ من -
 
... كھ دیگھ یھ مرد غریبھ اگر باھات تماس گرفت جوابش و ندي ... دستم میمونھ  -

 ...  من از دسترس خارجھ كھ خارجھ چرا با تو تماس میگیرهگوشي
 
 ... یك موي اون... پشت سر اون بنده خدا رجز نخون  -
 

 ...  حرفم و خوردم... خواستم ادامھ بدم كھ نگاه پر از شكوش نثارم شد مي
 

 دیدم ھوا ابریھ نشستم... وبدون ھیچ حرفي نشست ..  و دراورد و گرفت سمتم موبایل
... 
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زیادي تند رفتھ بودم ؟ دروغ گفتم ؟ بھ قول آریا ھركي خربزه مي ...  حرفي نزد دیگھ

 ... خوره پاي لرزشم مي شینھ
 

قیافش داد مي زد خیلي ازم ... تا حاال اینطوري ندیده بودمش ...  مگھ چي گفتم حاال
 ...  دلخور شده

 
كم كم رفتم اون دنیا و . ..منم كھ بھ سكوت عادت نداشتم ...  راه تو سكوت گذشت بقیھ
 ... الال

قفل در و باز كرد و زنجیر ... یھ در میلھ اي سفید ...  صداي در ماشین از جام پریدم با
 ... ماشین و برد تو... و از توش كشید و بازش كرد 

برگاي روي زمین نشون مي داد مدتیھ كسي ... ..  حیاط بزرگ با یھ فضاي سبز پر یھ
 ...  پیاده شد درو بست و دوباره قفل و انداخت پشتش و محكم كرد... توش پا نزاشتھ 

 
وسایل خودم و خودشو از صندوق برداشت و رفت داخل ...  برد پشت حیاط ماشین
 انگار واقعا قھر كرده بود... نھ ... منتظر تعارف آقا ... من موندم تو ماشین ... خونھ 

... 
 

.. دیدم خبري نشد .. نیم ساعتي منتظر موندم ...  چرا از غرورش خوشم میومد دروغ
 ...  پریدم بیرون و دویدم تو و در و بستم... سكوت حیاط یھ وحشتي انداخت تو جونم 

 
سمت راستش آشپزخونھ ... تمام دیواراش طرح چوب بود ...  خونھ خیلي بزرگ یھ

 ...  وسائل و جابھ جا مي كرداپن بزرگي قرار داشت كھ آقا داشت توش 
 

داخلش پر ... واي...  اتاق یھ كمد شیشھ اي كار شده توي دیوار نظرم و جلب كرد عقب
 ... بود از انواع پروانھ و شاپركاي خوشكل

 ...   تا پلھ چوبي عقب خونھ قرار داشت كھ بھ طبقھ باال راه پیدا میكردچند
دور تا دور خونھ مبلمان ... ھ تو دید نبود بھداشتي ھم دقیقا پشت پلھ ھا بود كسرویس

بود و وسط كاناپھ ھا پنجره ھاي سفید مربع شكلي رو بھ حیاط قرار داشت كھ پرده 
ھاي قھوه اي كوتاھي روي ھر كدومش قرار داشت كھ جلوش جمع شده بود یھ زنگوبھ 

 ... گل یاس ازشون آویزون بود
رش یھ مجسمھ شیر نشستھ كار شده  سمت چپ یھ میز قرار داده شده بود كھ زیگوشھ

 ...  بود كھ تولھ ھاش زیر میزاي عسلي بودن
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یھو بوي عطرش از پشت سرم اومد ... كھ بھ تولھ ھاي نازش نگاه میكردم ھمینطور
 ھول شد كم مونده بود سیني تو دستش بریزه و متعاقبا نسكافھ ھاي توش... برگشتم... 
 ... 

 
نشست روي .. سیني رو گذاشت رو میز ... ف بزنھ بدون اینكھ حر..  رحم كرد خدا

تو كمتر از یھ ثانیھ خودم و تو بغلش .... كاناپھ كنار پا م و مچ دستم و كشوند سمتش 
خودم و كشوندم عقب كھ ولم كنھ اما محكم دستش و ... بي حس شدم ... حس كردم 

 ...  گفتمتمام با خشونت... گرفتھ بود دور بازوم 
 
 ... این كارت درست نیست... نطرف بزار برم او -
 

شالم و محكم گرفتم تو ... دستش و برد تا شالم و برداره ...  سكوتش و نشكست ولي
 ...  دستم

 
 ...  ھمون یھ ذره محبتتم از بین میره تو دلم... اگراین كارو انجام بدي  -
 

 شدم سرش و آورد یھ میلي متري صورتم كھ خم...  و از روي شالم برداشت دستش
 ...  سمت نسكافھ

خواستم از كنارش پا شم كھ دوباره ... اونم برداشت ... نسكافھ رو برداشتم ...  كرد ولم
با دست دیگش نسكافھ رو مزه مزه ... دستم و كشوند طرفش و با یھ دست بغلم كرد 

 ...  آخھ با این اوضاع كي مي تونھ چیزي بخوره... كرد 
 
 ... ولم كن پا نمیشم -
 

آخھ مامان با چھ منطقي من و دست ...  كرد و خورده خورده فاصلم و بیشتر كردم ولم
 ...  این دیوونھ فرستاده اینجا

 مقصر خودتي كھ فرستادیم اینجا ھا...  اگر وسوسھ شم و در برابر كاراش منم خدایا
 ... 

 
حاال عقل جان میشھ امروز ...  نمي خواست در برابر كاراش مقاومت كنھ اما عقلم قلبم

 ...!!! نھ نمیشھ... بیخیال شي 
 

  تكیھ داد بھ مبل...گذاشتمش توسیني ...  رو خوردیم نسكافھ
 
 ...  مي خوام برم تو اتاق لباس عوض كنم... میشھ پا شم  -
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 ...   و تكون داد بھ نشونھ نھسرش

 
وقتي مامان اینا اومدم .. اینقدر سكوت مي ترسونتم ... ھ فعال قھرت و تموم كني میش -

 ...  ادامھ بده
سیني رو برداشت و رفت ..  كرد اعتراض و دلخوري از چشاش مي بارید نگام

 ...  واقعا داشتم مي ترسیدم... منم پشت سرش رفتم ... آشپزخونھ 
 

نشستم رو صندلي میز ...  برخورد میكرد اونم عین روح باھام...  جا ساكت بود ھمھ
لیواناي نسكافھ رو شست و یھ جعبھ از تو سبدي كھ از توي ماشین ... نھار خوري 

 ... كیك بود... بازش كرد ... گذاشت رو میز ... آورده بود در آورد 
 
یھ تیكش و برداشت و آورد سمت ... با كارد تیكش كرد ... یھ كیك شكالتي ...  بھ بھ

 ...  دھنم
 

با دیدن قیافم خندش گرفتھ بود ... مالیدش بھ لبام ...  ھنوز ساكتھ دھنم و باز نكردم دیدم
 ... باالجبار دھنرو باز كردم و كیكرو خوردم...اما خودش و كنترل مي كرد 

دلم نیومد دلش و بشكونم یھ تیكھ كیك ... دھنش و باز كرد ... ...  العاده بود فوق
 ...ھنشبرداشتم بردم سمت د

 
و زود ...  چشاش بستھ است یھ خوردش و مالیدم بھ گونھ ھاش و چشاش دیدم

 ... پریدم بیرون... گذاشتمش تو دھنش 
 

یھ تیكھ كیك دستش گرفت بود و عین یھ پلنگ مي دوید انگار مي ...  بدو و من بدو اون
 ...  غلط كردم.. از پلھ ھا دویدم باال و جیغ مي كشیدم ... خواد یھ بچھ آھوشكار كنھ 

 
یھ راھرو باال بود كھ دور و برش ھم پر اتاق بود و ...  و خوردم بھ بن بست دویدم

 ...  روي دیواراش پر بود از تابلو
 

تا اومد كیك و ...  باز بود و منتظر بودم كھ بیاد نزدیك و از زیر دستش در رم نیشم
اونم با یھ فشار درو ... بزنھ بھ صورتم از زیر دستش پریدم سمت اتاق و در و بستم 

كیك و ... اي خدا از ھر جا در رم باز مي رسم بھ ... ھل داد با شدت افتادیم زمین 
 ...  كرد بھ خوردنشونشروع...  مالید بھ تمام صورتم

 ... این چھ كاریھ آخھ... كافیھ حالم بد شد  -
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...  پشت سرش منم دویدم...  خوب اصالحات رو انجام داد پا شد و رفت پایین وقتي
 ...  رفتم صورتم و شستم و اومدم نشستم كنار یكي از پنجره ھا

یھ خورده ... قشنگي داشتن درختاش رنگ و بوي پاییز بھ خودشون گرفتھ بودن حیاط
... من عاشق فصل پاییز بودم ... از برگاشون زرد شده بود و روي زمین ریختھ بود 

 ... شروع فصل مدارس
 

... كھ دیدم فرصت خوبیھ ...  اومد نشست كنار من و لپ تاپش و روشن كرد فرشاد
نگام بھ صفحھ مانیتور بود كھ در ... خم شدم سمت لپ تاپش ...ازش اطالعات بگیرم 

 ... حال باال آوردن ویندوز داشت جون مي داد
 
میشھ بگي اونروز تو آشپزخونھ بھ مامان من چي گفتي كھ اونطوري كارش بھ  -
 ...  مارستان كشید؟بی
 

 ...   نداد و سرش رو با لپ تاپ گرم كردجواب
 
 !!!  با توام ھان -
 

 ...   جوابي نشنیدمبازم
 
اونوقت من كھ ... قھرم رو تموم كردم و باھات حرف زدم ... كار بھ اون بدي كردي  -

 ...!!! بابا روتو برم... قھر كردي ... یھ جملھ گفتم اونم نیمھ و ناقص 
 

 ..  كھ رو زانوش تكیھ داده بود سرش و برگردوند سمتمنطوريھمی
 
  دوباره تكرار كن -
 
 چي رو ؟ -
 
  ھمھ جمالتي كھ گفتي رو -
 
 !واسھ چي مگھ گوش نمي كردي ؟ -
 
 ...  مي گم دوباره تكرار كن... تو فرض كن گوش نمي كردم  -
 
 ... گفتم بھ مامانم چي گفتي اونروز تو آشپزخونھ -
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 ... عدیشنھ ب -
 
 ... گفتم با توام -
 
  نھ نھ بعدیش -
 
آھان گفتم خیلي مغروري كھ بھ خاطر یھ جملھ قھر ... اي بابا ھمینارو گفتم دیگھ  -

 ... كردي
 
 ... نھ قبلیش -
 
 ! ا فرشاد سر كارم ؟ -
 
 ! جان من بگو ھمین االن چي گفتي ؟ -
 

عصباني ...از چي تعجب كرد منم گیج شدم ...  باز شده قد قوطي كرم من چشاش
 ... سرش داد زدم

 
 بگو چي رو تكرار كنم ؟...اي بابا مغز منم ھنگ كرد چتھ خوب  -
 
 ! ... واقعا ؟...و اینكھ قھرت تموم شده ... اسمم و  -
 

ن جابجا مردمك چشاش مي لرزید و مرتب بین چشا و دھن م...  منتظر بود چشاش
 ... میشد

 
با اون ھمھ مظلوم نمائي كھ اون در آورد و كتكائي ...  مسلم بود بخشیده بودمش خوب

 ... كھ خورد و اون توجیھ مسخره
گرچھ ھنوز دارم ... كم حرص نزد زمان اومدن خواستگار من ..  آروم شده بود دلم

 ...  من دوسش داشتم... ولي نمي تونستم بھ خودم دروغ بگم ... براش 
 

... روراستیش ...  بودم ازش ولي نمي خواستم بھ ھیچ قیمتي از دستش بدم عصباني
اینكھ این ھمھ با من تنھا ... اینكھ عذاب وجدان گرفتھ بود ... اینكھ دروغش و كش نداد 
اینا ھمھ نشونھ این بود كھ مورد اطمینانھ ...!!البتھ تا حدي .. بود دست از پا خطا نكرد 

 ... كھ این خیلي عجیب بود... بود خودش و تو دل بابا جا بده   تونستھاین كھ... 



 244 

 
ھمھ دلم و نرم كرده بود ... اشكاش ...  اون مامان قلدر مابش و راضي كرده بود اینكھ

 ...  دوباره
 

 ... نگام ازش دزدیدم...  ھنوز بھ من بود نگاش
 
ولي این یادت بمونھ ... كامل كھ نھ ولي تا یھ حدي كارت و فراموش كردم ... خوب  -

 ... اگر یھ روز بھ سرت زد دوباره... 
 ...  و آورد باالدستش

 
منم غلط بكنم دوباره اینقدر احمق ... من غلط بكنم ... خواھش مي كنم ... ادامھ نده  -

قران بھ ... ده ثانیھ نشد كھ برگشت ... اال پا شد رفت طبقھ ب... بھت قول میدم ... شم 
 ... چشاش و بست.. دستش و گذاشت رو قران ... گذاشتش رو میز ... دست 

 
من بھ ھمین كالم مقدس قسم میخورم كھ تا آخر عمرم بھ آني ... خدایا شاھد باش  -

 ...  كھ اگر این قسم و بشكنم حسابم با تو باشھ وبس... وفادار بمونم 
 

 ... خندیدم
 

اگر مخم تكون خورد و باھات ازدواج نكردم بازم مي خواي تا ...  پسره بي عقل خوب
 ... آخر عمرت عذب بموني

 
صورتش از شدت ... ذوق اونم كھ تابلو بود ... تو دلم ذوق كردم ...  خوشم اومدولي

داد ... رفت و یھ تیكھ دیگھ از اون كیك شكالتي رو آورد و... خوشحالي سرخ شد 
 ... یدمكش
 
 ... تازه صورتم و شستم... نھ جون من  -
 
 ...  نھ ایندفعھ مثھ آدم میدم بھت -
 

كھ نرماي ...  و باز كردم و منتظر بودم شیطونیش گل كنھ و باز خراب كاري كنھدھنم
چشام و ...و بالفاصلھ بعدش یھ بوسھ روي چش بستم ... كیك و توي دھنم حس كردم 

 بستھ گفتمبا چش ... باز نمي كردم 
 
 !؟...این چھ كاري بود  -
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 ... خندید

 
 ... خوب حاال چرا بازشون نمي كني -
 
 ...  نمي خوام -
 
 ...   بوسھ دیگھ رو چش سمت چپم زدیھ
 

 ... بلند خنیدید و... و باز كردم و با اعتراض نگاش كردم چشام
 
 ... !!! خوب وقتي چشات و باز نمي كني یعني منتظر بعدیم دیگھ -
 

روش و نگاه كرد .. .بدو رفت و واسم اوردش ... روي اپن بود ...  گوشیم اومد صداي
 ... اعتراض كردم... بعد دادش ... 

 
مثھ اینھ كھ من بھت سنسور وصل كنم كجامیري بھ كي نزدیك ... كارت خیلي زشتھ  -

 ... اعتماد نداري بھم در صورتي كھ من باید این ادعا رو داشتھ باشم... میشي و 
 

 ... بعدش...  كرد دو ثانیھ اي مكث كرد نگام
 
عذر ... واست قسم خوردم ... تو میخواي تا اخر عمر این چوب و بزني تو سرم؟؟  -

 ...  فراموشمون شھ... بزار فراموشم شھ ... پس دیگھ تكرار نكن... خواستم 
 

  مامان بود...  ونگاه كردم اس
 
ھم بھ تو اعتماد .. خوب نیست شاید فردا راه افتادیم حالم ... فدات شم ما امشب نمیایم  -

بھ ... ضمنا آقاي دكتر پسر خوبیھ ... مراقب خودتون باشید ... دارم ھم بھ آقاي دكتر 
مي تونھ خوشبختت ... قدرش و بدون ...بھ غلط كردن افتاده ... باباتم گفتھ اشتباه كرده 

 ...  كنھ
 

تماس .. نگران شدم ... ا حال مامان بد شده باز چر...  امشب و چطوري سر كنم واي
 ...  گرفتم

 
  الو -
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 ...الو آني تویي ؟ -
 

 ... میشد فھمید كھ یھ چیزي شده... گرفتھ بود صداش
 
 مامان خوبي ؟ -
 
 ... نگران نباش... آره قربونت خوبم  -
 
 ...  تو كھ حالت خوب بود... پس چرا صدات گرفتھ  -
 

 ... قلبم آتیش گرفت... صداي گریھ آرومش و پشت خط شنیدم ..  گلوش و گرفت بغض
 

 ...  تو حیاط كھ بتونم راحت حرف بزنمرفتم
 
 چي شده ؟ مامانم چي شده ؟ -
 

 ... وسط گریش ادامھ داد...  بند نمي اومد گریش
 
 ھیچ كس فعال بھ... ھیچي نشده فقط یھ كالم ازت یھ سوال دارم ھر چي تو دلتھ بگو  -

 باشھ ؟... بروز نمي دم تا وقتش برسھ 
 
 ... فقط گریھ نكن... بپرس ... باشھ مامان  -
 
 ..تو آقاي دكتر و دوست داري؟ -
 

 !..گریش از شوقھ ؟! ... كجاش غم انگیز بود؟!...  كردم این چھ سوالي بود ؟مكث
 
ناختم صداش آتیش مامانم و مي ش... یھ ذره دو ذره نبود ... تو صداش غم بود ... نھ

 ! ...اما واسھ چي؟... آتیش دلش و ندا مي داد و... بود 
 
 ... آره خوب -
 
 عاشقشي ؟ -
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 مامان چي شده این چھ سواالییھ ؟ اصال چھ ربطي بھ حال شما داره ؟ -
 

 ...  حرفم پریدوسط
 
فقط بگو آره یا نھ كھ ... جون مامان راستش و بگو ... آني من ، فقط جواب بده  -

یعني اگر باھاش ...دوست داري باھاش زندگي كني؟ ... عاشقشي ؟... خودش نفھمھ 
  ازدواج كني كامال راضي ؟ خوشبختي ؟ پشیمون نمیشي ؟

 
از گریش ... مامان من چش بود؟ ... چي شده بود؟ ... گیچ بودم ...  بودم چي بگم مونده
  گریم

  با چش گریون جواب دادم...  گرفت
 
 ...  پشیمون نمیشم... نھ  -
 
منظورم بھ ... بازم دوستش داري؟ ... زندگي سخت شھ .. آني اگر شرایط تغییر كنھ  -

تا آخر ... اون پسر خوبیھ ولي زندگي فراز و نشیب زیاد داره ... آقاي دكتر نیست 
 عمر با وجود مشكالت زندگي از این تصمیم امروزت پشیمون نمیشي؟

 
من خیلي ... پشیمون نمیشم .. نھ اگر شما و بابا كنارم باشین ... كردي مامان نگرانم  -

 ... بھش فكر كردم
 

 ...  و صاف كردصداش
 
اینو ھیچ ... خوشبختي تو ... آرزوي من وباباتم ھمینھ ... خوشبخت شي عزیز دلم  -

 ...  وقت فراموش نكن
 
 ...   اومد تو دھنمقلبم... بگو چي شده ... مامان چرا اینطوري حرف مي زني  -
 
  خوشحالم كھ دارم دخترم و مي فرستم تو خونھ خوشبختي... ھیچي نشده از ذوقھ  -
 
 ...  چطوري باور كنم خوشحالي... تو داري ضجھ مي زني ... آخھ این خوشحالیھ؟ -
 
بھتره ھر چھ زودتر ... ذھنت و اذیت نكن ... بزار مادر شي مي فھمي ... نھ دیگھ -

 ...ھمین ھفتھ خوبھ ؟... ھ راحت باشید و خیال ما ھم راحتتر عقد كنید ك
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 ... نھ پاك نشد...  گریھ نمي كرد ولي غم تو صداش كھ سعي داشت پنھانش كنھ دیگھ
 
 ... مي گم بھت... بزار حاال ... نھ مامان زوده  -
 
ومون ولي فوقش تا ھفتھ دیگھ صبر مي كنم باید زودتر من و باباتو بھ آرز... باشھ  -

 ...  برسوني
 

 ...  كرد و قطع كردخداحافظي
خشخش برگاي پاییزي زیر ...  حیاط قدم مي زدم و بھ حال مامانم فكر مي كردم تو

.. نگاه فرشاد و از پشت پنجره رو خودم حس مي كردم... پاھام حالم و بھتر مي كرد 
 ... اینكھ مي دونھ گاھي آدم بھ تنھائي نیاز داره... توي دلم تحسینش كردم 

 
ھر دو ... جلوي پنجره بود ... فتم داخل ر... خستھ شده بود ...  ساعتي گذشت نیم

 ... با گوشیم ور مي رفتم كھ طاقتش نیومد.. نشستیم 
 
 چي شده ؟ -
 
 چي ، چي شده ؟ -
 
 ... درستھ؟... االن با مامانت حرف زدي  -
 
 ...  نگفتي اونروز چي بھ مامانم گفتي... ولي تو بگو... آره  -
 

رو ... شو بھ ھم مالید و یھ نفس عمیق كشید اون دستاي مردون..  و انداخت پایین سرش
 ...  كرد بھ من

 ... چھ اتفاقي افتاده؟... ولي االن باید بگي چرا ناراحتي ... مي گم بھت  -
 
در حالي كھ چشم خیره شده بود بھ دیوار تو حیاط كھ از پشت پنجره ھم پیچكاي سبز  -

  خیلي آروم گفتم...دورش ، قشنگیش و داد مي زد 
 
ولي مي دونم حالش ... كتمان مي كنھ ... نمي گھ چرا ... مانم دوباره حالش بد شده ما -

 ...  بده
 ...  و كردم طرفشروم
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  فرشاد
 
 ...   یھ نگاه ملتمسانھ نگام كردبا
 
 ... بگو چي گفتي اون روز توي آشپزخونھ... فرشاد جون من  -
 

بھ مامانت گفتم یھ عمر عشقش .. .مي گفتم بھ مامانت شوك وارد كردم ...  مي گفتم چي
 ... مي ترسیدم از دستم بره... تازه بھ دستش آورده بودم .. توش پنھان كاري بوده ... 

 
غذائي كھ مھري خانوم پختھ بود و گذاشتم رو گاز تا گرم شھ ...  شدم رفتم آشپزخونھ پا

  پرسیدم... ھنوز نگام میكرد ... 
 
 نگفتن كي حركت مي كنن ؟ -
 

 ...  كھ سرش پایین بود و تو افكارش غرق بودھمینطور
 
 ... گفتن امشب نمیان -
 

  امشب...  ذوق كردم كلي
  زمان -خدا  -آني  - من
 

 ... با یھ لحن قاطع گفت...  خنده رو لبم و دید وقتي
 
 ... اینم گفت كھ ھم بھ تو اعتماد دارم ھم بھ آقاي دكتر -
 

 ...  قھ قھم رفت بھ آسمون... كنترل كنم نتونستم خودم و ...  گرفت خندم
 

 ... سر تا پام و نگاه مي كرد... با اون چشاي درشتش ...  فكر كرده بود با خودش چي
 
 مانتوي یشمي یقھ شل تنش بود و یھ شال تقریبا ھمرنگش كھ كنار حاشیش ، حالالي یھ

 تنش میكرد زیر مانتوش یھ یقھ اسكي سفید نازك ھمیشھ... مشكي بھ چش مي خورد 
 ... این دختر مي تونھ من و خوشبختترین مرد دنیا كنھ... كھ حجابش كامل باشھ ...
 

 !؟.. میشھ ...  اگر مال من شھ البتھ
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با اصرار من نشست ... واسھ عوض كردن حالش بردمش تو حیاط ...  و خوردیم نھار
 ...  یغش رفت ھواج... اول آروم بعد نم نمك تندش كردم ... تابش دادم ... رو تاب 

 
 ... فرشاد جان من... فرشاد االن مي افتم نگھ دار -
 

سرم و بردم زیر گوشش تا یھ خورده بتونم بھش نزدیك ... دست تاب و نگھ داشتم بایھ
  كھ باز اعتراض كرد... چھ لحظھ خوبیھ ... مكث كردم ... باشم 

 
 ! چیزي مي خواي بگي؟ -
 

   و چسبوندم بھ گوشش آروم گفتمسرم
 
 ... وگرنھ باید تاوانش و بدي... دیگھ جونتو قسم نخور -
 

 ...   گل كردلجبازیش
 
 .... جون من.... جون من ... جون من  -
 

دوباره جیغ كشید ... دستھ تاب و گرفتم و باشدت ھلش دادم ..  میكشید و مي خندیدداد
 ...  اما نگھش نداشتم

 
تو زمین و ... ھر دفعھ یھ تاواني داره مي خواي بازم امتحان كني ... نخورنگفتم قسم  -

 ... در حال جیغ كشیدن گفت... ھوامعلق بود 
 
 ... بابا پرچم سفیدم باالست... تسلیم ... قبول ... باشھ ... باشھ  -
 

 ...   رو شكر كردم كھ تونستم حال و ھواش و عوض كنمخدا
 
حرف ... اون از دوستاش مي گفت و دوران مدرسھ  ... نیم ساعتي حرف زدیم یھ

 ...  با كمال میل گوش میكردم... زدنش شیرین بود 
موضوع كم نمي آورد تا یكي تموم میشد موضوع بعدي بدون ھیچ ...  ماشاء الولي

خوب البتھ استعداد حرف زدن رو از خانوما بھ ارث برده ... فاصلھ اي شروع میشد 
 ...  بود
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مي ترسیدم از رفتن ... جلوش و گرفتم ... خواست بره تو ... اریك مي شد  كم كم تھوا
 دل بیتاب من و وسوسھ شیطون... آني و دل بیتاب من ... من بودم و آني ... تو خونھ 

 ... 
 

وگرنھ بھ راحتي آب خوردن جاي فعلیم و تو دلش از ...  دست از پا خطا میكردم نباید
 ... ھوا خوب بود... ریم روي پشت بوم ازش خواستم ب... دست مي دادم 

 
رو دیوارا پر بود از ... واي فكر اینجاش و نكرده بود ... رفتیم باال ...  كرد قبول

... كھ بھ نام من زده بود ... خوب اینجا ویالي قدیمیھ مامان بود ... حرف دالي مامانم 
مي پریده اینجا بھ قول خودش تا دلش مي گرفتھ ... جوونیشو اینجا طي كرده بود 

...  پرویز كیھ كھ ھمھ جاي این خونھ یھ اثري ازش ھست ینقدیما وقتي مي گفتم ا..
اصال فكرش و نمي كردم كھ این دوست ... دوست پسر مجردیم بود ... جواب مي داد 

 ... پسر سابق آریا منش پدر آني باشھ
 

...  و تنقالتم آوردم كیك...  بند و آوردم و زیرش یھ روفرشي و پتو پھن كردم و پشھ
... دور تا دورش دیوار بود ... ایستاده بود لبھ پشت بوم ... لپ تاپ و روشن كردم 

 ...  ولي بازم مي ترسیدم
 
 ... بیا كنار نیفتي -
 
 دیوار بھ این بلندي مگھ بچھ ام ؟ -
 
 ... نھ محض احتیاط -
 
 ...داد كشیدم سرش... اصال از این لج بازیاش خوشم نمي اومد ... بازم لج كرد  -
 
 ... گفتم بیا كنار شوخي ندارم -
 

 ... !!! دختره دیوانھ... پاشو از دیوار برد اونور ..  خندید
 

كھ صداش ... سرم و گرم كردم بھ لپ تاپ ...  ھر چي تكرار كنم بدتر مي كنھ فھمیدم
 ... اومد

 
 یوھووووووووووو... جاي آریا و بیتا خالیھ ... اینجا چقد باحالھ  -وھوووووووو ی -
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دخرتھ بیعقل رفتھ بود رو لبھ دیوار ... ترس افتاد تو جونم ...  باز مونده بود چشام
 ...  سر جام خشكم زد... پشت بوم راه مي رفت 

 
 ...  آني بیا پایین خطرناكھ -
 

 ... انگار داره لبھ جدول خیابون راه میره... ت توجھ بھ صداي من راه میرفبي
 

   بي اختیار رفت باالصدام
 
 ...  حالم داره بد میشھ... آني تو رو خدا بیا پایین  -
 

  آني...جیغ كشیدم ...برگشتن ھمانا و افتادن ھمانا...  سمتم برگشت
 

ع اسپري سری... نفسم بھ خس خس افتاد ... قفسھ سینم سوخت....  سمت دیوار دویدم
 ...  دویدم پایین... رو زدم 

در حالي .. نفسم باال نمي اومد ... غیبش زده بود ... خبري از آني نبود ...  پایین دویدم
 ... از ایوون بود... كھ قفسھ سینم و فشار مي دادم صداي نالھ شنیدم 

پریدم تو و رفتم ... یھ نفس عمیق كشیدم ...  زیر ھمون قسمتي بود كھ آني افتاده دقیقا
 .. تو ایوون

 افتاده بود روي چند تا تشك كھ ھمیشھ تو ایوون بود و با یھ سلفون پوشونده اني
 ... بودیمشون

دنیام سیاه مي شد اگر این ... یك آن حس كردم آني از دستم رفت ...  رو شكر كردم خدا
پاش و گرفتھ ... رفتم سمتش ... با تمام وجود خدا رو شكر كردم ... فاق تلخ مي افتاد ات

 ... بود و نالھ مي كرد
 
 ... بزرگ شدي دیگھ... آخھ اونجا جاي بازیگوشي بود ... ھي گفتم بیا پایین  -
 

   و با نالھ باال كرد و اعتراض آمیز گفتسرش
 
اشك تو چشاي ...اونوقت دعوا مي كني ..م من دارم میمیر!!! ...چقدر محبت داري -

 ... دور و برش چرخیدم... باربي گونش جمع شده بود 
 
 فقط پات درد میكنھ ؟ مطمئني دیگھ چیزیت نیست ؟ -
 

 ...   گریش بلند شدصداي
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 ... خیلي... درد داره فرشاد ... نمي دونم ولي االن پام داره مي كشتم  -
 

... این كارا رو قبال از عمھ بزرگم یاد گرفتھ بودم ...  در رفتھ بود...  و گرفتم پاش
 ...  ارث آبا و اجدادي بود... اونم ازمادرش 

 
 ...  ش پرسیدماز
 
 ..  اونقدر دلم و سوزوندي كھ پات شكست -
 

چھرش جذاب ... اشكاش روي پوست برنزش و خیس كرده بود ...  و آورد باال سرش
  یھ گفتبا گر... خیلي جذاب ... شده بود 

 
 !؟...ھمینقد دوسم داشتي ... دستت درد نكنھ ... اي خدا -
 

انگار با دردش جیگر ... قلبم سوخت ... جیغ كشید ...  تو یھ ثانیھ پاشو جا انداختم كھ
اشكاش ..نگاش كردم ... ھمینطور كھ نشستھ بودم رو دو زانوم ... من و داغ مي كردن 

 ...  سرش و آورد باال... و پاك كرد 
 
 !چرا اینطوري نگام مي كني ؟ -
 
 چطوري مي خواي راه بري ؟ -
 

 ...   و فھمیدمنظورم
 
 ...  خودم میرم... پا میشم ... خیاالت باطل و از تو ذھنت پاك كن  -
 
 ...  پاشو ببینم -
 

 ...  دلم تو سینھ محكم تاالپ تولوپ مي كرد...  خدا مي كردم نتونھ را ه بره خدا
 
ھنوز نشستھ ...  شد تا پاي مجروحش و گذاشت رو زمین جیغش دوباره رفت ھوا پا

 ... دیدم اونم نشست...بودم 
 
 ...  اصال ھمین جا مي خوابم -
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من اون باال بساط مھموني راه انداختم مي ... نمیترسي جكي جونوري دزدي بیاد تو  -

 !؟...خواي بخوابي 
 

مي ترسیدم .. پاھام میلرزید ... استرس داشتم ... پا شدم ... ھیچي نگفت ...  كرد نگام
چشش بھ زمین .. ساكت بود... نزدیكتر ... تم نزدیك رف... دوباره اعتراضش و بشنوم 

 ...  بغلش كردم... 
 

خدایا ندید بگیر ... خواب بودم یا بیدار این آني من بود ...  بدنم بھ لرزه افتاده بود تمام
 ...  دلم نمیزاشت... نمي تونستم ... اما جلوي آني نمي تونم ... من قراره مثبت شم ... 

 
دستش و انداخت پشت ... اشتم این راه تا بینھایت طول بكشھ  افتادم دوست دراه

كھ من ... سعي داشت فاصلش رو حفظ كنھ ... سرش ھمچنان پایین بود ... گردنم
 ...  نمیذاشتم

 ... آروم قدم برمي داشتم... پاھام مال خودم نبودن .. دستام ...  مي لرزید دلم
... ولي نمي ذاشتمش ... رسیدم باال ...  داغ شدم كھ حس كردم دارم میسوزم اونقدر

یھو اعتراض ... عطرش تو مشامم بود و ... دوست داشتم تاصبح ھمینطوري بایستم 
  كرد

 
 !؟.... چرا نمیذاریم پایین ... حاال كھ رسیدیم  -
 

 ... !!!  اینو نمي گفت باید شك میكردم بھشاگر
 

باز ... ھمزمان صداي آخش اومد ...  زیر پشھ بند و آروم گذاشتمش رو پتو بردمش
 ...  ازم دور شد

 
نمي دونم چھ مدت بھ ترانھ گوش مي كردیم ... یھ ترانھ گذاشتم ...  شارژ شده بودم ولي
ھنوز قلبم ... اون با گوشیش ور مي رفت من با لپ تاپ ... ھر دومون ساكت بودیم ... 

االن وقتشھ دیگھ نمي تونم دوریش ... نگاش كردم ...لپ تاپ و بستم ...  آروم نشده بود
 ... و تحمل كنم

 
 آني ؟ -
 
 ؟.ھوم -
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 ؟...بامن ازدواج مي كني  -
 

اگر آب پاكي ... اگر بگھ نھ ... نفسم تو سینھ حبس شد ...  اومد بھ سمت چشام چشاش
 ...  اگر تمام آرزوھام نقش بر آب شھ... رو بریزه رو دستم 

دیدم سرش و انداخت پایین ...  شكستي كھ مادرم خورده بود منم متحمل مي شدم اگر
 ...  لباشو گاز گرفت... با گوشیش ور رفت ... 

 
 ... دوباره سوال كردم... االن وقتش بود ...  بودم منتظر

 
  میشي ؟... آني زنم میشي ؟ زن یھ بي لیاقت كھ بد جور مي خوادت  -
 

 ... ا منش افتادم كھ بھ خانومش فاطمھ چھ قولي داده بود حرفاي آرییاد
 
قول مي دم بھت ... بھ تفاوت سلیقھ ھامون ... آني قول میدم بھ عقائدت احترام بزارم  -

بھ خودم ... بھ خدا ... بھ خودت ... و مثھ االن ھمیشھ عاشقت بمونم ... وفادار باشم 
 زنم مي شي ؟... قول مي دم 

 
خیلي آروم طوري كھ بھ زور شنیدم ... سرش ھمچنان پایین بود ... د  نامنظم شنفساش

  چي گفت
 
 ... آره -
 

 ! باالخره آره رو گرفتم ؟...  بودم یا بیدار خواب
 
 ... دوباره تكرار كن -
 

 ... دوباره گفتم... ولي سریع مسیر نگاش و تغییر داد ...  كرد نگام
 
 ...  چند بار... مي خوام بشنوم ... خواھش مي كنم ...دوباره تكرار كن  -
 
  بازم اروم گفت... آني جذاب من از خجالت سرخ شده بود ... خندش گرفت  -
 ... آره -
 
نفساي عمیق مي كشیدم ... تو حال خودم نبودم ... دستام و گرفتم تو صورتم ...  شدم پا

 ... داد زدم... 
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 ...  ااااااااااااااااا اااااااااایا این لطفت و ھرگز فراموش نمي كنمخددااااا -
 

با نوك انگشتم ... چش تو چشش دوختم ... نشستم روبروش ...  گلوم و گرفت بغض
 ... سرشو آوردم باال

 
 ...  پس من فردا عاقد خبر كنم ؟ با بابا و مامانت ھماھنگ كردم -
 

 ... م زمزمھ كردخیلي با شرم و آرو...  گرد شد چشاش
 
 .... خیلي زود نیست -
 
 ...  روش خندیدمبھ
 
 ...  واسھ من نھ... واسھ تو زوده  -

كھ مال ... بي تاب اینم كھ تموم شھ ...  چند سالھ دارم زجر دوریت و تحمل مي كنم من
 ... تاج سرم شي.... كھ خانوم خونم شي ... من شي 

بھ خاطر شرم تو ... بھ خاطر حیات وقارت .. . فاطمھ خانوم كھ شده تاج سر بابات مثھ
 ... نگات

 ...  بھ خاطر پاكي دلت جذبت شدم...  خاطر غرور دخترونت بھ
 ...  نكشید كھ عاشقت شدمطولي

 
 

 ... ادامھ دادم... قفل شد بھ لبام و سراپا گوش شده بود چشاش
 
... تصادفي بود ؟... فكر كردي چرا ھمزمان با رفتن بھ مدرست منم میومدم بیرون  -

 !اونم ھر روز؟
... 

از نیم ساعت قبل تو حیاط منتظر بودم كھ بوتھ گل یاس تكون بخوره ...  خانومي نخیر
وقتي مي اومدي بیرون و با ... و یھ شاخھ یاس بچیني و بفھمم كھ داري میري مدرسھ 

اما ... براي تو زوده ... دلم مي لرزید آني ...  تو ھم از كنارم مي گذشتي اون اخماي
 ...  آني خشن و نرم كنم من خیلي صبر كردم كھ این

 
 ...   سرش و انداخت پایینباز
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 ...  مامان اینا ھم فردا میان... خبر كنم ؟ -
 

 ... اورم نمي شدھنوز ب... دلم آروم و قرار نداشت...  و بھ نشونھ آره تكون داد سرش
 

یھ لقمھ گرفتم ... من با اشتھا مي خوردم و اون با لقمھ بازي مي كرد ...  رو آوردم غذا
اون دختر پر شر و شور از شدت شرم ... سر پایین خوردش ... بردم سمت دھنش 

میشھ این خواب رویا یا ھر چیز دیگھ اي كھ ھست زودتر اتفاق .. زبونش قفل شده بود 
 ... بیفتھ

 
 ... مي ترسیدم یھ چیزي این وسط خراب كنھ اوضاع و..  دلم میترسیدم تھ
 

 ... كھ آروم پرسید... بھ آسمون نگاه میكردم ...نشستھ بودم كنارش ...  و خوردیم شام
 
اونشب ... بگو راز آریا چیھ ... از این بھ بعد نباید چیزي رو مخفي كني ازم ... بگو  -

  بھ مامانم چي گفتي
 

... ولي باید اعتمادش و جلب مي كردم ... نكنھ داره اوضاع خراب میشھ ...  ترسیدم
 ... با دلھره پرسیدم... نباید چیزي رو مخفي كنم .. درست مي گفت 

 
 ... اگر حقیقت و بدوني زیر قرارمون نزني و فردا؟... قول میدي  -
 

 ...   تكون دادسرشو
 
 ... ولي آني من مي ترسم -
 

 ...   كردمنگاش
 
 از چي ؟ -
 
 ... از اینكھ با گفتن حقیقت از دستت بدم -
 

  با صدایي كھ آرامش ازش مي بارید...  كرد نگام
 
من در مورد تو خیلي وقتھ فكرام ... كھ اینقدر بچھ ام ؟! ... چي فكر كردي با خودت؟ -

 ... فقط بگو... قول میدم قول میدم فردا زیر قرار نزنم ... و كردم 
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 ...  صداي آروم و مملو ازدلھره شروع كردمبا
 
 ...  پدرت قبل از ازدواجش دوست دختر داشتھ -
 
 ...  ترس نگاش كردمبا
 
 !كي نداشتھ ؟... خوب تا اینجاش و مي دونستم  -
 

   دھنم و قورت دادم و ادامھ دادمآب
 
ستھ با مي خوا... اون دوست دختر عاشق بابات میشھ ولي بابات عاشق مادرت بوده  -

 ... مثھ من كھ االن تو رو... اون ازدواج كنھ 
 
 ... فرشاد بقیش... خوب -
 
یھ روز میاد بھ بابات بچھ اي رو نشون میده كھ ادعا مي كرده پدرش باباي تو بوده  -

بابات ازش آزمایش میگیره و مي فھمھ اون بچھ مال اون نیست و از یھ مرد دیگھ ... 
 ... دالئلي كھ من نمي دونم بزرگ مي كنھولي اون بچھ رو بھ ...است 

 
 ... من من كنان گفت...  گرد شد چشاش

 
 !فرشاد مي خواي بگي اون بچھ منم ؟... نكنھ اون بچھ منم  -
 
  اون بچھ تو نیستي... نھ  -
 
 آریا ؟... پس... اگر من نیستم  -
 

 ...   و تكون دادمسرم
 
! ... تو از كجا خبر داشتي؟!... اونوقت تواین حرفا رو گذاشتي كف دست مامانم ؟ -

چرا فاششون ! ... اخبار خانوادگي و خصوصي باباي من دست تو چیكار مي كرد؟
 ! ...كردي؟
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 جا افتاده بود اینكھ اون دوست دختر مادر منھ نمي دونستم ولي یھ چیزي تھ اینجاش
  ادامھ دادم. ..قلبم مي گفت اینو نگو 

 
چون دوست آریا بودم بابات من و در جریان گذاشت كھ اول بھ مادرت بعدم خود  -

 ... آریا رو در جریان بزارم
 

 ... نمیخواستم كاخ آرزوھام خراب شھ... اما چاره اي نبود ...  بزرگي بود دروغ
 
اینكھ آریا از .. !.اصال چرا خبر دار شھ ؟.. چرا حاال باید خبر دار شھ ... چرا حاال  -

كھ مي خواستن ! خبر قشنگیھ ؟... پدري نامعلوم و مادریھ كھ با ھركسي مي خوابیده 
 .... در جریان بزارنش

 
طبقھ پایین كھ ... جفتمون ساكت شدیم ...  حرفاش صداي شكستن از پایین اومد وسط

 !پس این صدا ؟.. كسي نیست 
.. ولي گفت ... ترسیده بود ... پاینن بندازم  آني آروم گفتم ھمینجا بشین یھ نگاھي بھ بھ

 ... باشھ
 
گویا پشت .. روي زمین سایھ یھ نفر و دیدم ... احتیاط از پلكان پشت بوم اومدم پایین با

 ... دیوار نشستھ بود
 

یھ چوب ضخیم ھمیشھ این طرفا واسھ ... دور برو و یھ دید زدم ..  برم داشت ترس
 ...  االن بھ چشم نمي خورداما... احتیاط قرار مي دادم 

 
با یھ جھش ..  تو باغچھ یھ سنگ بھ اندازه یھ آجر برداشتم و آروم رفتم طرف سایھ از

 ...  خودم پرت كردم جلوش تا خواستم بزنم
 

 ...  كنارشم بیتا...  بود آریا
 

 ... ماتش برده بود...  بود كنار دیوار و دستاش رو سرش بود نشستھ
 

 ...   اشاره كرد حرفاي ما رو شنیدنبیتا
 
باید یھ مقدار با خودش ...  دقیقھ اي بدون اینكھ حرفي رد و بدل شھ ھمونجا ایستادم ده

 ...  تنھا مي بود
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 ... منم رفتم تو خونھ... رفت ...  بیتا اشاره كردم بره باال آني اونجاست بھ
 
دماش متعادل .... برش داشتم دم كردم ...  مقدار گل گاو زبون ھمیشھ تو یخچال بود یھ

 ...  كھ شد
 ... براشبردم

منم ... سیني رو گذاشتم رو زمین.. حتي مسیر نگاش...  تغییر نكرده بود وضعیتش
 ... نشستم رو دو زانو كنارش

 
 ...  ي رو عوض نمي كنھولي االن این حقیقت چیز...مي دونم سختھ داداش... آریا  -
 
نھ از ... نھ از نظر محبت كمبود داري...  االن تو بھترین شرایط زندگي مي كنيتو

 ...  نھ وجھھ اجتماعي... نظر رفاه
 

 ...  چھ گلي زدم بھ سر خودم...  من كھ ھم پدرم مشخصھ ھم مادرم حاال
 

بتش پول بود كھ ھمھ مح...  نمیاد دست محبت مادري رو سرم كشیده شده باشھ یادم
 ...  تمام محبت مادر من مال تو بود... اونم با یھ نگاه سرد نصیبم مي شد 

 
 ...   زل زد تو چشامبرگشت

 
 ...  منظورت چیھ فرشاد ؟ -
 
 ... مادر من مادر واقعیتھ... من اینو بھ آني نگفتم اما االن وقتشھ كھ بدوني  -
 
چرا ...  تو مي شد نصیب من نمي شد  حاال فكر نكردي چرا اون لبخندي كھ نصیبتا

 ... محبتي كھ بھ من نمي كرد صادقانھ بھ تو ابراز مي كرد
 

ولي ... ھمیشھ فكر مي كردم چون دوستمي دوست داره ...  اینو نمي دونستم دلیل
 ... دركش خیلي سخت بود كھ چرا دوستت عزیزه واسھ مادرت اما خودت

 
 !؟...این حرفا چھ معنایي داره ... ني فرشاد مي فھمي چھ داري بلغور مي ك -
 
من ... اما اینكھ پدرت كیھ ... مادر من مادر واقعیتھ ... آره داداش بزرگھ مي فھمم  -

آریا منشم با ... مامان تصور مي كنھ تو پسر آریا منشي ...دروغ چرا ...نمي دونم 
 ... آزمایش فھمیده
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 ... من بي مادر بزرگ شدم..  باید بشینم بھ جاي تو زانوي غم بغل بگیرم من
 
ولي آریا خوش ... من محبت ھیچ كدومشونو ... محبت دو تا مادر و تجربھ كردي تو

 ...  شانس بودي كھ تو كاسھ مرد خوبي مثھ آریا منش افتادي
 

 ؟...  ازگل نازكتر بھت گفتھ...  كم گذاشتھ ؟ كم بھت محبت كرده واست
 

 ... محكمتر سوال كردم...سرش پایین بود ...  نمي داد جواب
 
 ؟... گفتھ آریا  -
 

 ...  و بھ نشونھ نھ تكون دادسرش
 
تو غمبرك گرفتي ... من درد دارم ... ناشكر ... ناشكري پسر ! ...پس االن چتھ ؟ -
 !!!؟
 
 ... نگو وقتي از دلم خبر نداري... نگو فرشاد  -
 

اون بابا باباي ... تو یھ حرومزاده اي ... كھ یكي از بچھ ھا گفت ...  بودم  دبیرستاناول
 ...  تو نیست

 
 ... اون بار اولي نبود كھ اون برچسب بھ من زدن...  رو عوض كردیم خونھ

 
یھ دوماھي ...  موقع بابام قانعم كرد كھ تو دعواھا این چرت و پرتا رو مي گن اون

 ...  ا مجابم كرد دروغھافسردگي گرفتم اما محبت اون
 

اون موقع نمي دونستم چرا ... بقیھ زندگیم فرستاده شدم تو دیار غربت .. ھمین واسھ
 ... بابا اینقدرتاكید داره ایران نمونم

 ... پس من واقعا یھ حرومزاده ام...  داره دوستاي گذشتھ رو نبینم تاكید
 

 ... ھ خودشون دادن ؟چطوري این حق و ب...  بھ خودشون اجازه دادن ؟چطوري
 

 ... با ھمون بغض ادامھ داد... دستم و گذاشتم رو شونش كھ آرومش كنم ...  كرد بغض
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نھ كسي ... مادر كسیھ كھ بچش و با عشق بھ دنیا بیاره ... مادر تو مادر من نیست  -

كھ تو كثافت و ھوس غرق بشھ یھ موجودي بھ دنیا بیاره كھ نمي دونھ از كدوم پدر 
 ...!!! ھست

 
 ...  لطف كرده كھ سقطم نكردهخیلي

 
اون ھمھ چي ... م اما من نمي تونستم درك كن...  تمام صورتشو خیس كرده بود اشكاش
فرقي داره اسم پدر و مادرت تو شناسنامھ چیھ ... غصھ چي رو مي خورد ... داشت 

 ! ؟
 

یھ بار آریا اومده ... ھنوز یادم نمي ره ...  این فرق داره كھ مادرت مادرت نباشھ ولي
 ...  اصرار كردیم تو حیاط بخوابیم... بود خونمون 

 
نصفھ شب آریا غلت زده بود از زیر پتو ... ومون  پتوي دو نفره انداختھ بودیم ریھ

 ... كنار رفتھ بود
 

وقتي دید پتو بھ ... كھ صداي قدماي مامان و شنیدم ...  بودم ولي چشام بستھ بود بیدار
 ... از روي من كشید و انداخت رو آریا... آریا نمي رسھ 

 
از اون روز بھ .. .یھ ماه مریض شدم ...  صبح خروس خون بھ حال خودم زار زدم تا

خودم و بي تفاوت نشون مي ... بعد سعي كردم قبول كنم كھ آریا رو بیشتر دوست داره 
 ... دادم

 
منم گریھ مي كردم اما نھ بھ حال داداش ... نھ آریا ...  این من بودم كھ بدبخت بودم پس

 ... بھ حال خودم... بزرگھ 
 

 زیر بار سختي پوسیده و خشن نشده با دستاش كھ ھنوز...  ھنوز توي خودش بود آریا
 ... بود سنگاي روي زمین و نامنظم مي كرد تا افكار آشفتش و منظم كنھ

 
 ...  زیر بغلش و گرفتمآروم

 
عشقت ... ھمین كھ بیتا رو داري ... بیخیال این اراجیف ... پاشو داداش بزرگھ پاشو  -

 ...  بقیش كشكھ... باید االن واست كافي باشھ ... جونت ... 
 



 263 

 ...  آه كشیدیھ
 
 !!! اینم از دستم داره مي پره -
 

 ..  كردم متعجبنگاش
 
 !چرا ؟ -
 
قبال گفتھ بود اگر ازش دست بردارم كلیھ ... بابا گفتھ از ارث محرومم مي كنھ  -

مخارج عملش و مي ده داشتم خر مي شدم كھ بھ خاطر شادي عشقم بي خیال داشتنش 
 ...  اما آني گفت فرشاد راه دیگھ اي داره... خیلي وقتھ از تھ دل نخندیده ... شم 

 
 ...  دارم... آره داداش بزرگھ  -
 

 و راست كرد با اون پیراھن سفید و تیپ اسپرت قشنگي كھ زده بود روبروم كمرش
ھمیشھ بھ این مسئلھ ... ھیچ وقت نمي تونست خوش تیپ تر از من باشھ ... ایستاد 

 ... حسادت مي كرد
 فرشاد یھ كالم بگو پول عملش جوره ؟ -
 

م شاید این از غمش كم باید مطمئنش مي كرد...  و تكون دادم و قاطع نگاش كردم سرم
حاال ... تنھا دوست صمیمیم بود ... اما كینھ اي نبودم ... كنھ بھش حسادت مي كردم 
 ...  مھمتر از ھمھ اینھا بوي عشقم و مي داد... ھم كھ شده بود داداش بزرگھ 

 
 ...  خاطر جمع باش... آره داداش بزرگھ پول عمل عشقت جوره  -
 
  چطوري ؟ -
 
بیتات و بردارو ... فقط اگر مي توني از ارث بابات بگذري ... خیال چطوریش و بی -

 ...  تو تیم جراحیش ھستم... منم اگر فردا سازم كوك شھ ... برو زندگي كن 
 
 فردا سازت كوك شھ ؟ چھ خبراست ؟ -
 

 !!!  گرفتھ بود تونستم فازش و عوض كنم اما ھنوز پارازیت مي دادصداش
 
 ...  آني بلھ رو گفت -
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 .... با تمام صداي گرفتش داد كشید -
 
 ...  بزن دست قشنگرو -
 

... آریا بود دیگھ ... ھلھلھ اي راه انداخت ...  كرد بھ كف زدن و ھورا كشیدن شروع
 ...  دلغك الكي خوش

 
 ...  زشتھ... بس كن آریا ... جان من ... چھ خبره  -
 
بزار بھ ... بیتا بیا ببین اینا قرار مدارشونم گذاشتن ... نھ بھ افتخار داداش داماد  -

 ...  مامان خبر بدم
 

 ...   تو یھ ثانیھ اومد پایینبیتا
 
 ...  مبارك باشھ... تبریك مي گم آقا فرشاد  -
 
 ...   شرم سرم و انداختم پاییناز
 
ھنوز نھ بھ ... یھ چیزي بھش بگید ... نھ اي بابا این آقاي شما بد داره شلوغش مي ك -

 ... باره نھ بھ داره
 
 ...  اومد جواب بده صداي آریا اومدتا
 
 ...  مامان مشتلق بده -
 
 

  آنیتسا
 

... ھمیشھ وقتي زیادي خوشحال بود و ادا در میاورد ...  آریا از پایین مي اومد صداي
 جیگر داغدیدش و مخفي كنھ و مي خندید كھ... معنیش این بود كھ تو دلش غوغاست 

 ...  مثال مرد بمونھ
 

شادي خودم و فراموش كردم ... چھ حالي داره االن ...  واسھ داداشیم مي سوخت دلم
 ...  وقتي از این حقیقت تلخ مطلع شدم
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چھ آدماي بي ... این كھ پدر و مادرش كیان؟ ...  چیزي بد ذھنم و مشغول كرده بود یھ

  ... فكر و بي محبتي
 

ولي از گوشت و ...  چقدرم این پسر در شرایط نامساعد و نامناسبي بھ وجود اومدهھر
 ...  اون كھ مقصر نبوده... خونتونھ 

 
چطوري با این دل خونش فردا بلھ رو ...  ھلھلھ آریا آتیش مي نداخت بھ جونم صداي

بھ كسي ... دارم بھ عشقم مي رسم ... بگم و توي اوج ناراحتي داداشیم خوشحال باشم 
 ...  كھ اگر یھ ثانیھ ازم دور شھ دلم تنگ میشھ واسش

 
مان خوشكلم افتاده بود عكس ما... صداي گوشیم اومد ...  این غم از شادیم كم كرد ولي

 ... رو گوشي
 
 ... سالم مامانم -
 
ھمین ... الھي قربونت شم ... دارم بھ آرزوم مي رسم .. فدات شم ... سالم آني من  -

 ...  فردا راه میفتم
 
... بابا كجاست ... زود بیاین ... دلم یھ ذره شده ... تنھام مامان ... واي خدا رو شكر  -

 فھمید ؟
 

 ...  پشت خط نمي اومد از صدائي
 
 ... صدام و داري؟... مامان ... الو  -
 
 ...  پس مي بینمت فردا... دارم صداتو ... آره آره مادر  -
 
 ...  زود بیاین ھان... باشھ ماماني  -
 
  خداحافظ... باشھ نفسم  -
 
  خداحافظ -
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سر در نمي .. .این صدا ... ساكت شد .. چرا تا اسم بابا رو آوردم ...  چش شد یھو
 ...  ھنوز گوشیم دستم بودم و تو فكر بودم كھ فرشاد اومد باال... آوردم 

 
 
 !بریم پایین ؟ -
 
 !نھ دوباره ؟ -
 
اونوقت من فردا بدون ... مي خواي ھمینجا بموني و از سرما یخ بزني ... آره  -

 ...  سكتھ رو زدم... بدون عشقم ... عروسم 
 

 ...   و انداختم پایینسرم
 
  بگو آریا بیاد... ولي االن كھ آریا ھست درست نیست  -
 
  اصال خوشم نمیاد دست ھیچ بني بشر دیگھ اي بھ تو بخوره... نھ  -
 

بھرحال ساكت ... ولي اصال منطقي نبود ...  این حرفش قاطع بود كھ دم نزدم اینقدر
 !!! داینم موجھ ترش كر... بدم نمي اومد ... شدم 

 
تو دل ...  اون قد رعناش و بلیز آستین كوتاھي كھ پوشیده بود وشلوار چسب مشكیش با

 ...  برو ترش كرده بود
 

 ...  حس آرامش كردم...  نزدیك و دوباره تو نرماي آغوش گرمش اومد
 
صداي .. بوي عطرش ...  حسي كھ ھیچ جاي دیگھ این نوعش و تجربھ نكرده بودم یھ

 ...  اي زیر چشمیشنگاھھ... نفساش
 

ھر لحظھ بیشتر فشار دستاش رو ...  آھستش كھ نمي خواست برسھ بھ مقصد قدماي
انگار قلبم از ھمین االن مالكیتش و قبول ... اما اعتراض نمي كردم ... حس مي كردم 

 ...  كرده بود
 

 رو شونشبیتا زد ... آریا دست بھ كمر یھ اخم تمسخر آمیزي تحویلم داد ...  پایین رفتیم
 ... 
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دیگھ صاحب ... دیگھ غیرتت و بزار لب كوزه آبش و بخور ... آریا تمومش كن  -
 ... داره

 
 ...   لباش و جمع كرد و دستش و بھ صورتش كشیدآریا

 
زیر ... قلبم در جا ایستاد ... سرش و آورد تو صورتم و نگام كرد.... خندید فرشاد

 ...  آب مي شدم...نگاش ھضم مي شدم 
 
   قلدرمابانھ صداش و انداخت تو گلوریاآ

 
 ...  داداش كوچیكھ... دستت و غالف كن تا نشكستمش ... ابجیم و بزار رومبل  -
 

 ...  پس شرعا كارت درست نیست...  مال تو نیست ھنوز
 

دیگھ ... آغوشش زیر زبونم مزه كرده بود ... خندم گرفت ...  بیشتر فشارم داد فرشاد
قلبم دیوونھ وار مي زد ... این منطقم بود ... مال اون بودم ... اعتراضي در كار نبود 

 ... خنده از رو لباش محو نمي شد... نفساي اونم نامنظم بود ... 
 

 ...  فت ھم مي خندید و باز آریا رو نیشگون گربیتا
 

 ...   یھ لبخند كوچولو رو لباش نشستآریا
 
 ...  كافیھ بزارش زیادي داري نفسش مي كشي -
 

دیگھ ... آریا دوباره اومد نزدیك ... فرشاد عقب رفت ..  نزدیك كھ من و بگیره اومد
 ... !!! چوپون دارم نمیذارم... منم تو دلم مي گفتم ... شده بود گرگم و گلھ مي برم 

از خر شیطون پیاده شد و گذاشتم رو كاناپھ گوشھ خونھ كھ روبروي تي وي ھم  فرشاد
 ... بود

 
 ...  كھ یعني خاك بر سرت...  یھ سري تكون داد بھ سمت من آریا

 
  بھش گفتم...  انداختم باال ابرو

 
 !منظور ؟ -
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  مكھ با اعتماد بھ نفس كامل گفت... فرشاد اشاره كرد كھ مثال االن نمیشھ بگھ بھ
 
 !منظور ؟... ایراد نداره بگو  -
 

بیتا كھ كنارم نشستھ بود محكم زد رو پھلوم و آروم تو گوشم ... اعتراض گونھ بود لحنم
 ... شروع كرد بھ غر زدن

 
اون خودش داغونھ ... حالش و نمي بیني ... بسھ دیگھ مي خواي دعوا بھ پا شھ  -

 ...  سر بھ سرش نزار...
 

ولي دلیل نمیشھ كھ ھنوزعقد ...درستھ بھش جواب دادي ...  راست میگھ دیگھ خوب
 ...  نكردین بپرین تو بغل ھم

 
ولي ... تو خیلي شبیھ مامانتي .... ھمیشھ بھت گفتم ...  قانون خودش و داره ھرچیزي

 ...  گاھي جو مي گیرتت
 
 

انگار ھمھ دنیا باید ... ھمیشھ جاي مامان نصیحت مي كرد ... بھش نگاه مي كردم فقط
خوب گاھي از حد مي گذشت ... مراقب من مي بودن كھ مبادا با سر بیفتم تو چاه 

 ... دید ساكتم ادامھ داد...
 
وگرنھ واسش ... اونروزم بھت گفتم نباید بزاري تا قبل از عقد ازت سوء استفاده كنھ  -
فكر مي كني اگر از روز اول بھش چراغ سبز نشون مي ... گھ دست نیافتني نیستي دی

 !!!؟...دادي االن واست میو میو مي كرد 
 
آدما وقتي مي فھمن یھ چیزي جلوشونھ كھ واسھ بھ دست آوردنش باید ...  خانوم نھ

بچھ اي دیگھ كي بزرگ میشي ... حریصتر مي شن واسھ خواستنش ... سختي بكشن 
 ...دل مادرش آب شود... بھ قول معروف تا گوسالھ گاو شود ...  و اعلم هللا
 

 ...   و یھ نیشگون محكم گرفتم و با پوزخند گفتمدستش
 
خودت ... دفعھ آخري باشھ كھ این ضرب المثل و واسھ من استفاده مي كني  -آي آي  -

 ... گوسالھ اي
 

 ... خندید
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مفھومھ ... ضرب المثلھ ... استعاره است ... ھ دیوونھ واسھ ھمین میگم بچھ اي دیگ -

خوب االغ اگر با این ضرب المثل تو گوسالھ باشي كھ منم كھ دارم آب میشم و ... 
 ...  مامان گاوه... حرص مي زنم میشم مامانت

 
روم و ...  خندم بلند شد طوري كھ فرشاد و آریا برگشتن نگامون مي كردن صداي

 ... كردم بھ بیتا
 
 !!! بھتر از االغھ! ...  ھمون گوسالھ باشم؟میشھ -
 

 ...  و بردم باالدستام
 
 ...  ببخشید... تسلیم راست مي گي  -
 

 !اصال غلط كرد خوبھ ؟...  داد زدم بعد
 

  رو بھ من...  چشاش و گشاد كرد فرشاد
 
  با من بودي آني ؟ -
 

 ...  یھ چشمك بھ بیتا زدآریا
 
 ..دعواي زناشویي اولشونھ دخالت نكني ھان -
 

 ... درست نشست و خم شد سمت آریا...  كھ رو مبل پا رو پا انداختھ بود فرشاد
 
دوما تا یھ ربع پیش كھ بغلش كرده بودم و آتیش .. اوال دارم برات داداش بزرگھ  -

 ...  گرفتي ھنوز زن و شوھر نبودیم
 

... دعواي زناشوییھ دخالت نكنیم .. آتیشھ بھ پاست  كھ جرقھ اي كھ زدي گرفتھ و حاال
 ... الي نون گرم... نوبت منم میرسھ داداش بزرگھ ... باشھ ! ... اینجوریاست ؟

 
 ...  روش و كرد بھ منباز
 
 یھ بار دیگھ ازت مي پرسم با من بودي ؟ -
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 ... مات نگاش میكردم...  خراب بود واقعا داشت دعوا مي شد اوضاع

 
! نھ كي با تو بود؟.... با شیطون بودم كھ غلط كرد من و تو رو گول زد .. نھ .. .نھ  -

... 
 

آریا رو مبل اونور ... یھ تپقي زد و بیتا دستش و دراز كرد وجلوي دھنش و گرفت آریا
 ... بیتا نشستھ بود

 
 ...   یھ ابروئي باال انداخت رو بھ دستاي بیتا كھ رو دھن آریا بودفرشاد

 
االن شیطونھ كجاست ببینھ خانوم دست بھ نامحرم مي زنھ آقا آریا ھم دلش ... بھ بھ  -

 ... قلیج ولیج مي ره
 

 ...  خندش بلندتر شدآریا
 
 .... ما عقدیم جونم... ھھ ! ... شیطون و بیتا؟... زھي خیال باطل  -
 

 ...   مثھ فنر از جاش پریدفرشاد
 
 !عقدین ؟ -
 
وگرنھ اینقدر راحت حاج خانوم دختر دستھ گلش و بھ من ... آره جون دادا  -

 !!! از نوع محدودشھ... البتھ بگم ھان !... میسپرد؟
 
رو سر ما شاخ میبیني ؟ ! سر كارمون گذاشتي آریا ؟! محدود ؟... این چھ نوعشھ  -

 !اونورم دم ؟!... رو دستام سم ؟
 

 ...  دستاش و نگاه كرد...  سرش دست كشید بھ...  رفت نزدیك آریا
 
 ...  ھنوز سالمي تغییر ھویت ندادي... نھ جون عزیزت ... دور بزن  -
 

 ...  و بیتا دلمون و گرفتھ بودیم و روده بر شده بودیممن
 

 .. آریا با خنده...  برگشتن سمتمون جفتشون
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 ...   اومدصداي گوشي فرشاد... بیرون گود نشستید بایدم بخندین ... بخندین  -

 ...  داشتبرش
 
 ... سالم مامان -
 

شاید ... نمیدونم چرا یھو دلشوره گرفتم ... كھ راحت بتونھ حرف بزنھ ...  بیرون دوید
 ...  بھ خاطر این بود كھ ھر زمان مامانش پیداش مي شد یھ درد سرم مي اومد پشتش

 
ھمین كھ جلو ... دلم تنگ شد تو این ده دقیقھ واسش...  دقیقھ اي نشد كھ پیداش شد ده

 ...  چشم مي بود دلخوشي بود واسم
 
 ...  مامان فخري بود -
 

كھ ... و با گوشیش ور مي رفت ...آریا سرش و انداخت پایین ...  كرد سمت آریا رو
 ... فرشاد رو كرد بھ من... بگھ مھم نیست واسم 

 
گفت ... گفت فردا بریم اونجا فرداشب یھ مھموني مي گیره واسھ جشن عقد كنونمون  -

 ...  یھ نفسي كشید و نشست رو مبل... سنگ تموم میزاره 
 

یھ چیزي آزارش مي ...  و مي زد بھ لباش و چشش خیره بھ دیوار روبروش موبایش
 ...  منم كھ فضول... داد 

 
كھ بتونم ... پس كوچھ ھاي ذھنش مطلع مي شدم  از االن باید از ھمھ كوچھ گرچھ

 !!! مثال... شریك درداش باشم ... بیشتر بشناسمش 
 

 .. بیتا كھ دید مزاحمھ از كنارم پا شد فرشاد نشست.. سریع اومد كنارم ..  كردم صداش
 
 ...  نگراني پرسیدمبا
 
 مامانت چیزي گفت ؟... چیزي شده  -
 

 ... فكر خیلي معمولي و ھمچنان در اونم
 
 ... خیلي ھم خوشحال بود... نھ  -
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 ... منم نگران كردي! ... خوب پس چتھ؟ -
 

 ...  گویا رشتھ افكارش پاره شد...متعجب نگام كرد ...  و كرد بھ من روش
 
 ! چرا اونوقت ؟... نگرانت كردم  -
 

 ... حرف نزن وقتي سوتي مي دي...  این چھ جملھ اي بود وراج واي
 
 ...  خوب -
 
 !؟... خوب چي  -
 
 ... پا ھم ندارم برم خودم بیارم... تشنمھ ... فرشاد كافیھ  -

 .. آب میوه اي...  نسكافھ اي یھ
 

 ...  بودم بحث عوض شھامیدوارم
 

 ...!!! خدا میدونھ...تي وي واسھ كي روشن بود ...  و بیتا گرم صحبت بودن آریا
 

با ...  سر جاش جابھ جا شد طوري كھ راحتتر بتونھ نگاش و درگیر چشام كنھ فرشاد
 ... اون چشاي سبزش ھضمم كنھ

 
 ... جون فرشاد... جون من بگو ! ... چرا نگران شدي آني؟... نگرانت كردم  -
 

مي گفتم نگران شدم مبادا عقد فردا ... چي مي گفتم ...  شدم سرم و انداختم پایین سرخ
 .. !!! ھمینو كم داشتم!! ... خوره؟؟بھ ھم ب

 
 ؟...نكنھ نگران شدي  -
 

 ...  شروع بھ شیطنت كرد كھ آریا نذاشت حرفش و تموم كنھقلبم
 
... چي مي گي بھش كھ آبجي ما رو عینھو لبو سرخ كرده ... آي آي داداش كوچیكھ  -

 ؟!!!
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 ...   انداختھ بود رو شونھ بیتا و محكم تو بغلش فشار مي داددستشو
 

 ... بیتا ھم تو بغلش خنده ھاي ریز ریزش و بھ پا كرده بود... مي خواست پز بده انگار
 

 ...  بیشتر دل داداشیمو دیوونھ خودش كنھكھ
 

فقط وقتي با آریا بود مي تونست تو این ھمھ بدبختي ...  فداي دوست گلم بشم الھي
 ... بخنده

 
 ... تو چشام جمع شدناخودآگاه اشك ...  زل زده بودم بھ بیتا من
 

 ...  متوجھ من نشد رو بھ آریا كردفرشاد
 
 ...  خوبھ خدا شانس بده! آره ؟! ... این از نوع محدودشھ دیگھ ؟ -
 

   قھ قھ زدآریا
 
 حدم و رد كنم بي برو برگرد سیلي مي خوردم... آره دادا منتھا این آخرین حد مجازه  -

 ... 
 

این سر عقائدش شوخي ... یھ بار خوردم كھ مي گم ...  داداش راست مي گم جون
تو كھ از فردا از نوع ! .. حاال تو چرا حرص مي خوري ؟... حتي با من ... نداره 

 ... نامحدودش و سیر مي كني
 

بعدم تو ... از طرف بیتا ... ولي ھمزمان یھ تنھ خورد ...  آخرش و آروم گفت جملھ
 ... اونم از نوع غر نھ محبت آمیز... كرد گوشش پچ پچ 

 
 ...   برگشت سمت منفرشاد

 
گریم از سر ... دلم كباب بیتا بود و این خنده ھاش...  ریختھ بود رو صورتم اشكام

 !!! كال اشك من لب مشكم بود... یا نھ نمي دونم ... شوق بود 
 

   نگران شدچشاش
 
 ! آني ؟! من چیزي گفتم ؟... چي شده  -
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 ...  باز آریا فضولي كردھك
 
 .. ببین ھنوز ھیچي نشده اشكش و در آوردي -
. 
. 
. 
 
من و بیتا كھ خستھ شدیم زودتر رفتیم تو ...  نیمھ ھاي شب كل كل این دو تا بھ پا بود تا

 البتھ بعد از كلي حرف ھاي دوستانھ... در و قفل كردیم و تخت خوابیدیم ... یھ اتاق
!!!... 

 
محكمتر كشیدم سمت ... پتو رو كشیدم رو خودم كھ باز از روم رفت كنار ...  شد سردم
 ...  خودم

 ...  برگشتم دیدم بیتا با سر افتاده زمین...  آخ ھوا شد كال خوابم پرید صداي
 

 ... خندیدم
 
خودم و مي شناختم ... خوب گفتم من پایین بخوابم تو راحت باشي ... ا ببخشید  -

 ... خواھر من
 
 ... با اون قیافھ نشستھ سر صبحش نگام كرد...  آخ و نالھ پا شد نشست با
 

ولي داغون شده بود ...چون پوست روش اومده بود ...  زخماش و باز كرده بود روي
  با یھ لبخند گفت... خدا كنھ خوب شھ ... 

 
شھ قصھ ھمی... اصال نتونستم بخوابم ... تا صبح من مي كشیدم پتو رو تو مي كشیدي  -

 ...  ھر زمان پیش تو خوابیدم سرما خوردم... ھمین بوده 
 
 ! ... سر صبح داري غر مي زني ؟ -
 
 ... !!!! اوضاع حساسھ.. آھا یادم رفتھ بود امروز و نباید خراب كنم  -
 

 ...  دینگ دانگ...  یادم اومد یھو
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 ...  ساعت چنده بیتا -
 
بزار منم ...بخواب ...  خوابیدیم ٢دیشب ساعت ... صبحھ دختر خوب ٦ساعت  -

 ...  دكترت گفتھ تا زمان عمل باید خوب استراحت كنم... بخوابم 
 
 ... حالم بده... بیتا ... قلبم داره تند تند مي زنھ ... من كھ دیگھ خوابم نمي بره  -
 

 ...  و گاز گرفتلبش
 
...  بدبخت بخوابھ بزار... االن مي شنوه ذوق مي كنھ ... دختره ورپریده ... ھیس  -

  بخواب ببینم!... ببین اون االن ھفت پادشاه و خواب مي بینھ تو اراجیف مي گي ؟
 

 ... آریا بود... كھ صداي در اومد ...  رو تخت و پتو رو انداخت روش پرید
 
  مامان منتظره... باید بریم ... بیاین بیرون ما تو ماشینیم ... آني ... بیتا  -
 

 ...   خندیدمآروم
 
 !ھفت پادشاھي كھ گفتي این بود دیگھ ؟... ھھ  -
 

 ...   و فرو كرد تو بالشت و موھاش پخش بالشت شدسرش
 

كھ باز صدا اومد .. سعي كرد صداش بلند نشھ ...  ھاش از شدت خنده مي لرزید شونھ
 ... ایندفعھ فرشاد بود... 

 
اردك ..اره میاد تو دھنم تو خوابي قلب من د.. پاشو دیگھ ... بابا آني خوابالو  -

 ! ... زشششششششششششششششششت؟
 

 ... برگردوند سمت من...  سرش و از روي بالشت بلند كرد بیتا
 
 ! اردك زشت توئي ؟! ... این چي میگھ ؟ -
 
 ...  یھ قیافھ بچگونھ گرفتم و سر تكون دادم بھ نشونھ آره...  اخم كوچولو یھ
 

 ...  ھم پشت در كل كل آریا وفرشاد صداي
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 ...  بیتا كھ بشمار سھ حاضر شد رفت بیرون...  شدیم پا
 

 ...  یھ دوش ده دقیقھ اي گرفتم...  حولم و برداشتم و پریدم تو حموم رفتم
 

یھ دستي ... مرطوب كننده و لوسیون و زدم ...  واسھ خشك كردن موھام نداشتم وقت
شال قرمز كم رنگ ... كي ھم داشت مانتوي گلي كھ یھ كمر مش... بھ صورتم كشیدم 

 ... كیف و كفش مشكي رو كھ مامان تو وسایلم گذاشتھ بود و پوشیدم... 
 

 ...  چمدون بھ دست بودم كھ فرشاد اومد سمتم...  زدم و پریدم بیرون عطر
 
 ... بده چمدون و ببرم -
 

 ...  حسي كھ صبح و واسم قشنگتر كرد... تالطم قلبم شروع شد ...  و كھ شنیدم صداش
 

 ...  از تو ماشین دست زدآریا
 
 نكنھ بشي عروس تعریفي... خدا كنھ تا آخر آدم بموني ... آفرین بر مرد با فرھنگ  -

!!! 
 

 بھ حرفاي آریا مي خندید... ھم كت اسپرت مشكي تنش بود و شلوار جین مشكيفرشاد
 ... 

 
... بوي عطر ھمیشگیشم تو حیاط پیچیده بود ... ر شده بود . گ . ي .  كھ چقدر ج واي

 ...  باورش سخت بود كھ.. حالم عجیب بود 
 

حس مي ھر از گاھي نگاھھاش و روي خودم ...  راه من و فرشاد ساكت بودیم توي
 .. كردم

 
واي كھ در و ... این مي گفت اون مي گفت ...  و آریا یھ ثانیھ ساكت نمي شدن بیتا

 ...  دل دادن و قلوه گرفتناشون و كھ دیگھ نگو... تختھ رو خدا خوب جور مي كنھ 
 

 كھ ببین اینا رو..  اونقدر افراطي مي شد كھ فرشاد با خنده بھ من اشاره مي كرد گاھي
... 
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 ...  با آژانش اومده بود... آریا با ماشین خودش نیومده بود ...  شده بود اون عقب يفیلم
 

 ...   روزم ھر چي در زده بودن صداي موسیقي زیاد بوده ما نشنیده بودیماون
 
 ..  و بعد اون افتضاح پیش اومد...  خودشو از رو دیوار انداختھ بوده توآقا
 

 از سرش مي نداخت االن از این خبر ھنوز  این عادت بي اجازه وارد شدن واگر
 ...  حاال خوب یا بدش و نمي دونم... اطالع نداشت 

 
 ...  فرشاد گفت پیاده نشین...  خونھ رسیدیم

 
خواستم ازش ... پیاده شدم بغلش كردم ...  زنگ و زد و مامان بالفور دم در بود رفت

 ...  عقب نشستن... ولي ھر چي اصرار كردم فایده نداشت ... بشینھ جلو 
 
  فرشاد گفتمبھ
 
 ! بھ مامانت نمیگي بیان ؟ -
 
 ...  نھ گفت برید عقد كنید بیاید خونھ ما -
 

 ...  برگشت عقب رو بھ مامانفرشاد
 
 آقاي آریا منش نمیان ؟ -
 
گفت از .... واسھ مدتي رفتھ امارات ...واسھ شركت كار مھمي پیش اومده بود ... نھ  -

 ...  بچھ ھا عذر خواھي كن
 

 ... با ناراحتي نگاش كردم..  سمت مامان برگشتم
 
 ! ... بھ خاطر من دعوا كردین با ھم؟! نكنھ واسھ ھمین دیروز حالتون بد بود ؟ -
 

 ... ولي مصنوعي...  خندید مامانم
 
 فرشاد جان تو چطوري مادر ؟... باید خوش باشین ... االن وقت این حرفا نیست  -
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 ... فرشاد كھ تو فكر بود با سرفھ من حواسش اومد سر جاش -
 
  من ؟ -
 

با یھ دستش دست مامان و گرفتھ بود و دست دیگشم دور كمر ...  كھ لم داده بود آریا
  باز خندید.. لقھ شده بود بیتا ح

 
حال ...  نھ ١؟... حال این خوب نباشھ حال من باید خوب باشھ ! مادر من تو چرا ؟ -

 !من باید خوب باشھ ؟
 
 ... مگھ زنت كنارت نیست ؟... حال تو ھم باید خوب باشھ  -
 
زنم كنارم ھست اما با این تھدیداي شوھر جنابعالي ھر آن امكان داره زنم و ازم  -

 ...  بگیرن
یھ مدت ھممون ساكت بودیم كھ فرشاد كنار یھ شیریني ...  خنده اي رو لباش نبود دیگھ

  مامانم گفت... در و باز كرد كھ پیاده شھ ... فروشي نگھ داشت 
 
 ... كجا ؟ خودم كیك پختم -
 

 ...  در وبست و با خنده شیریني رو لباش خیلي آروم خطاب بھ من گفتادفرش
 
 ... پس كیك مادر زن امروز مي خوریم... بھ بھ -
 

 ...  بلند از مامانم تشكر كردبعد
 

 ...   زد پشت شونھ فرشادآریا
 
 ... بدو پایین دستھ گل كھ مي خواد.. بدو  -
 

 ... بھ شدت استرس داشتم... ود حالم اصال خوب نب...  دل من غوغا بود توي
 

 ...  داد دست مامانم...  و با یھ دستھ گل خیلي خوشكل برگشت رفت
 
 

  فرشاد
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 ...  از شوق نفسم باال نمیومد... انگار یھ طبل مي زدن تو قلبم ...  محضر رسیدیم

 
ر نكنھ لحظھ آخ...مي ترسیدم ...  یھ ترس عجیب توي دلم غوغایي راه انداختھ بود ولي

 .... ھمھ چي بھ ھم بخوره
 

چش ابروي مشكیش از ھمیشھ جذاب تر ...  یھ مانتو وشال قرمز رنگ پوشیده بود آني
 ...  ھیچ كس و نمي دیدم جر اون... شده بود 

 
كیف كتابي مشكیش و ... آني ھم كنارم بود ... منتظر بودیم ...  بودیم بیرون اتاق نشستھ

 ... گذاشتھ بود رو پاش و درش و باز وبستھ مي كرد
 

گفتم یھ چیزي از ذھنم ... یادم افتاد واسش حلقھ نگرفتم ...  استخونیش و كھ دیدم دستاي
 ... مھم نیست بعد مي گیرم واسش... پریده 

 
كسي كھ واسھ تصاحب ... بود كھ تا چند دقیقھ دیگھ این دختر مال من مي شد  این مھم

 ... قلبش سالھا زحمت كشیدم
 

اون تمام كماالت و ... یھ جواھر بي نظیر ...  كھ توي دنیا مثھ اون كم پیدا میشھ كسي
 ...  ھمھ چي رو... پاكي  -زیبائي ظاھري و متانت .. داشت 

 
نشستیم كنار ... رفتیم داخل ... روي پاھاي لرزونم پا شدم بھ زور ...  ما رسید نوبت
 ...  عاقد

 
ھیجانم مثھ یھ تصویر واضح و مبرھن ...  نفسام و خیلي واضح ھمھ مي شنیدن صداي

 ...  ولي ھیجان ھمراه با ترس... بود 
 

ثانیھ ھا برام حكم یھ ساعت و .. خطبھ عقد و خوند ...  كمي باھامون حرف زد عاقد
 ... نكنھ نشھ... داشت 

 
بقیھ ... یھ لبخند خیلي بازنشست رو لبام ...  شنیدن صداي بلھ آني قلبم در جا ایستاد با

 ...مراحل و انجام دادیم
 

...  آني كھ حاال باید منم مامان صداش مي كردم جعبھ كیك و گذاشت رو میز مامان
 ..  تیكش كرده بود... اریا پا شد تعارف كرد 
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من یھ ... آني كیك بر نداشت .. تیكھ كوچیك ھم از گلوم پایین نمي رفت  كھ حتي یھ من

نصفشو گذاشتم تو دھن اني نصفش تو ... نصفش كردم ... تیكھ از تو جعبھ برداشتم 
 ...  دھن خودم

 
مامان ... سر بھ زیر خوردش...  اون چھره عروسكیش كھ مثھ خودم سرخ شده بود با

  ... آني روي ھر دومون و بوسید
 
 ...  تبریك مي گم...الھي بھ حقانیت خودت ، خوشبختشون كن  -
 

مامان و آریا و بیتا ... و رفتیم ... روبوسیا رو انجام دادیم ...  و بیتا ھم تبریك گفتن آریا
 ...  با اصرار آژانس گرفتن رفتن خونھ

 
  راه افتادم... ضبط و زدم كھ جاي سكوت و پر كنھ ...  و آني سوار ماشین بودیم من
 
 

... حاال دیگھ این دستاي ظریف مال من بود ...  و دراز كردم سمت دستاش دستم
ھمچنان ... آب دھنش و قورت داد ... گرماي دستاش بھ دستاي سردم اصابت كرد 

 ... سرش پایین بود
 

 . ..  روي لبھاتھترانم
 

 ...   و با خودت داريصدام
 

 ...   خوبھ كھ مي دونمھمین
 

 ...  من وقت مي زاريواسھ
 
 ...   موسیقي من گرميبا
 
 ...  موسیقي من سرديبا
 
 

 ...  از وقتي شالت رو عوض كردي...  زیبا شديچقد
 



 281 

 ...  برام نایابتر مي شي...  میكنم ھر بارنگاھت
 

 ... ر میشيجذابت... رو كھ مي دزدي ازم نگاھت
 

 ...   خوبھ كھ مغروريچقدر
 

 ...  خوبھ كھ آروميچقدر
 

 ...   این ھمھ جذابیتكنار
 

 ...   خانومياینقدر
 

 ... تو ھم دلتنگ من میشي... خوبھ كھ مي دونم چقدر
 
 ...  داري خالق زیباترین آھنگ من میشيتو
 
تو سكوت مطلق جفتمون ...  نیم ساعتي بود كھ تو خیابونا گشت و گذار مي كردیم یھ

 ... من بودم و آني... 
 

جفتمون لرزش دالمون و حس مي ...  بار كھ نگاھم متالقي مي شد با نگاھش ھر
 ...  این نعمتي بود كھ بھ ھیچ قیمتي حاضر نبودم از دستش بدم... كردیم 

 
محبت آني برام ... ي محبتي یھ مثال مادر بزرگ شده بودم  كھ تو اوج سردي و بمني

اینكھ تو چشاش مي خوندم چقدر وابستم شده برام مثھ یھ ... دریایي از لطف خدا بود 
 ...  افسانھ خواستني بود

 
 ... و این دنیا رو برام قشنگتر كرده بود...  شیرینش از رو لباش محو نمي شد لبخند

 
خوشحالي چشاي دختري مي دیدم كھ حس مي كردم بیشتر از  آمال آیندم و توي تمام

 ...  ھر كسي تو دنیاي من كھ عجین شده بود با سرماي بي تفاوتي ھا دوسم داشت
 

 ...  مي دیدم خواستنش رو... ولي تو نگاھش ...  ھنوز ابرازش نكرده بود گرچھ
 

دنیام رو ازم اگر این تمام محبت ...  مي كردم اگر این آرزو رو از دست بدم حس
 ... عمرم تموم شده است... بگیرن 



 282 

 
گرچھ توقع فرا افراطي بود ولي مي ...  محبت مادري رو از آني مي خواستم تموم

 ...  خواستم
 

 اون سكوت مطلق كھ بارھا و بارھا توش از خدا تشكر كردم و بابت غلطاي وسط
 ... صداي این كمال آرزوھام در اومد.. گذشتھ ابراز پشیموني 

 
 فرشاد ؟ -
 
 ... جانم -
 
دیشب حس كردم ... مي دونم سوالم ربطي بھ حس االنمون نداره ولي مي خوام بدونم  -

 ...  اما االن فرق مي كنھ... اصرار نكردم ... نمي خواي بگي 
 
 چي رو ؟ -
 

 نمیشھ از ندونستھ ھاش نپرسھ... دوباره اون استرس لعنتي افتاد بھ جونم ...  ترسیدم
 ... 

 
خوب اینو كھ احتماال مي ... اینكھ آریا پسر باباي من نیست اینو بھ مامان گفتي؟  -

 !...پس مشكل چي بود كھ اون روز مامان كارش بھ بیمارستان كشید ؟... دونستھ 
 

وقتي ...  چي بگم كھ دست از سر این موضوع برداره و این كاخ و خراب نكنھ خدایا
تكلیف ... آني كھ شكننده تره ھم مي شكنھ ... م من كھ یھ مردم از این موضوع شكست

 ...  من دلداده چي میشھ؟
 
مامانت ... من بھ مامانت گفتم مي خوایم بھ آریا بگیم باید خودش و آماده كنھ زودتر -

شاید ... البتھ عجلھ كردم ... شاید از ھراس اینكھ آریا رو از دست بده حالش بد شده 
 ...  جو گیر شده بودم.. .بابات مي گفت بھش بھتر بود 

 
 دلم خدا خدا مي كردم باور كنھ و از نظر منطقي دیگھ براي ھضمش مشكلي پیش توي
 ... چون دیگھ سوالي نكرد...و گمان كنم بھ خواستم رسیدم ... نیاد 

 
یادم افتاد ... وقتي رسیدیم دم در باز یادم افتاد ... و عوض كردم بھ سمت خونھ مسیر

 ....  مواسش حلقھ نگرفت
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درجا خشكم زد این اولین باري ...  مي خواستم حركت كنم كھ دستم و گرفت دوباره

 ...  بود كھ عمدا
 

... دو دقیقھ نھ شاید سھ دقیقھ ... یھ حسي بود فراي تصور ...  من ، من نبودم دیگھ
 ...  زمان متوقف شده بود... نگاه من بھ چشاش بود و اون چشاش بھ دست من 

 
 لحظھ داغتر مي شد و من ھر لحظھ نفس كشیدن تو اوج تپش قلبم سختتر  ھردستاش

... مردمك چشاش مي لرزید و شوق درونش و داد مي زد ... نگاش بھ دستام بود ... 
 ...  شیریني اون لحظھ تا مدتھا نھ تا سالھا زیر زبون دلم موند

 
 ...  در حالي كھ مسیر نگاش رو كیفش بود..  و كشید كنار دستش

 
 !؟... كجا میخوایم بریم ... كجا  -
 
 ...  نفس عمیق كشیدم كھ بتونم حرف بزنمیھ
 
 ... یادم رفتھ واست حلقھ بخرم -
 
برم از تو خونھ یھ چیزي بخورم تو ھم .. حالم داره بد میشھ ... من خیلي گرسنمھ  -

 ...  برو بھ مامانت توضیح بده بعد بریم
 
 ... میریم یھ رستوران بھ مامان ھمونجا زنگ مي زنم -
 
یھ ساندویچ ... صبحونھ نخوردم االن ظھره ... تا رستوران میمیرم از گشنگي ... نھ  -

 ...  كوچولو بر مي دارم میام
 
 ...  یادم رفتھ بود صبحونھ نخورده... یھ ساعتھ تو خیابونم ...  خودم خجالت كشیدم از
 
خودم میرم یھ !!!تو بري تو چھار ساعت دیگھ برگشتي ...واد بري پس اصال نمي خ -

 ...  چیزي میارم برات
 
 ...  كسي خونھ نبود جز عزت خانوم... پریدم تو ...  سري بھ نشونھ باشھ تكون داد یھ
 
 ... سالم آقا -
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 ... یھ جعبھ پیتزا بود برش داشتم كھ برم بیرون...  كردم و رفتم طرف یخچال سالم

 
تستش كنید اگر بزرگھ برید ...آقا خانوم فرمودن حلقھ و لباس عروس خانوم رو میزه  -

 ... تنگش كنید و لباسم پرو كنن تا خیاط بیاد ایراداش و بگیره
 

   سمت عزت خانومبرگشتم
 
 ...  حلقھ رو من باید بگیرم نھ خانوم! ؟... حلقھ  -
 
 ...  آقا میدونید كھ رو حرفشون نباید حرف زد -
 
 ؟...كجاست  -
 
 ...  نمي دونم... رفتن بیرون  -
 

  عزت خانوم داد زد...  اینكھ دیگھ حرفي بزنم جعبھ رو برداشتم رفتم سمت در بدون
 
 ... آقا بھ خانوم بگم اومدین -
 

 ! دیگھ این پاچھ خواریا واسھ چیھ ؟... در ھر حال مي گفت ...  ندادم جواب
 

سر كارم ... خوبھ گفتم نرو تو ... آني نبود ... چشم بھ ماشین افتاد ...  و باز كردم در
 .. از ھمین االن داره میره جاده خاكي... حسابي 

 
... زنگ میخورد اما بر نمي داشت ... شمارش و گرفتم ...  رو برداشتم گوشي
 !!!عجب

 
 ...  زنگ در خونشونو زدم! ...  گشنشھ كھ وقت نمي كنھ گوشي رو جواب بده؟اینقدر

 
 ... آریا رو راه پلھ ھا ایستاده بود...  و با دیدن قیافھ من باز كردن در
 
... نھ بچھ مثبتي !!!... گفتم دیگھ پیداتون نمیشھ ... عجب بر گشتین بھ سالمتي ؟...بھ  -

 ...... خوشم اومد
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 ! شك داشتي ؟ -
 
 ...  نھ بر منكرش لعنت -
 
 ... خوري نكنھ مي خوام ببرمش رستورانبگو آني بیاد پر -
 

 ...  كردمكث
 
 !مگھ با تو نیست ؟! آني ؟ -
 
این مامان من و كھ مي شناسي ... بگو بیاد دیر میشھ ... آریا شوخي نكن مرگ من  -

 ...  لباس گرفتھ باید بره پرو كنھ... 
 

 ..   گشاد شدچشاش
 
 ...  میگم آني اینجا نیست... فرشاد حالت خوبھ  -
 

 ...  طعم شوخي نمي داد... حرفش و قاطع زد ...  ایستاد قلبم
 

 ... ازدستم افتاد..  رو با دستاي لرزون از تو جیبم برداشتم گوشي
 

اونقدر مي لرزید كھ نمي تونستم ... دستام یخ بود .. از رو زمین برش داشتم دوباره
 ...  گوشي رو گرفت... آریا پرید طرفم ... م شماره بگیر

 
 ...  شاید خواستھ اذیتت كنھ... بابا چتھ  -
 
  د یاال... شماره رو بگیر  -
 

 ...  آني رو گرفتشماره
 
 ...  جواب نمیده -
 

  با نگراني پرسیدن...  و بیتا پریدن بیرون مامان
 
 ؟... چھ خبره  -
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 تمام بدنم از دلھره میلرزید... نجا خشكم زده بود من ھمو...  دوباره شماره گرفت آریا
 .. 
 

نعره كشیدم بھ ... فقط صداي زنگ ... صداي زنگ ...  و از دستش قاپیدم گوشي
  بلنداي اسمون

 
 خداااااااااا... جواب نمیده ... جواب نمیده  -

  بیتا
 

رو دو زانو مامان آني روي پلھ ھا ...  سعي داشت آرومش كنھ ولي بي فایده بود آریا
بنده خدا نمي تونست ... نشستھ بود و دستش و بھ نرده ھاي سفید كنار گرفتھ بود 

 ... خودش و نگھ داره
 

 ...   دست بھ كمر گوشي بھ گوشش بود و مرتب دور خودش مي پیچیدفرشاد
 

 ...  نعره زددوباره
 
  ١١٠باید زنگ بزنیم ... مي دونستم یھ اتفاقي میفتھ ... جواب نمیده  -
 

آروم طوري كھ بھ سختي كلمات ...  آني ھمنیطور كھ چشاش خیره بھ درختا بود مامان
 ... و ادا مي كرد

 
 !؟... مطمئني چیزي بھت نگفت ... فرشاد جان شاید یھ جایي رفتھ  -
 
ر شد تو ماشین بمونھ برم و یھ چیزي بیارم بخوره قرا... نھ مامان جان ھیچي نگفت  -

 ...  من خاك بر سر یادم رفتھ بود اون بدبخت ھیچي از صبح نخورده... 
 

   كھ آریا گوشي رو گرفت١١٠ رو برد باال كھ زنگ بزنھ گوشي
 
ولي این منطقي ... داداششم خیر سرم ...فرشاد جان مي دونم نگراني منم نگرانم  -

 ... نیست غیبش زده بھ گفتھ خودت دقیقھ ٥نیست 
 

 !سالھ است بگیم گمشده ؟٢مگھ بچھ ..  بزنیم چي بگیم زنگ
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من تا نیم ساعت پیش تو حیاط بودم ھیچ صداي ...  یھ دلیل موجھ داشتھ باشیم باید
بشین آروم ... باالخره اگر كسي اذیتش مي كرد یھ دادي بیدادي .. مشكوكي نشنیدم 

 ... شاید اتفاقي افتاده زنگ مي زنھ خودش... باش 
 

 ..   دستش و برده بود الي موھاش و سرش و بھ نشونھ باشھ تكون دادفرشاد
 

انگار اینجا رسم بود تا اعصابا ...  خانوم یھ سیني گل گاو زبون واسھ ھمھ آورد مھري
 ...  خورد مي شد گل گاوزبون دم كرده جلوت بود

 
حتما مي خواد این .. من كھ مي دونم چي تو سرشھ ...  این دختره بي فكر كجا رفتھ باز

.. میخورم ... ناسمش كھ بھ درد اگر من نش... بزرگش كردم ... بنده خدا رو دغ بده 
 ...  بیا... میخوام جونش و بھ لبش برسونم باورم نمیشد ... مرتب مي گفت نقشھ دارم 

 
مرتب ... پسره كم مونده سكتھ كنھ ... بي انصاف !  بابا دلت نسوخت روز اول ؟خوب

 ..  دلم واسش میسوخت... اسپري اكسیژنش دستشھ و میزنتش 
 

  زیر گوشش گفتم... قیافھ اونم نگران بھ نظر مي رسید ...  اومد سمتم آریا
 
  میخواد اذیتش كنھ...بابا یھ جوري بھش بفھمون نقششھ  -
 
 ! ...جون آریا راست میگي؟ -
 
 ... واسھ جزوندن فرشاد... مطمئن كھ نیستم ولي مرتب مي گفت یھ نقشھ توپ دارم  -
 
دختر ... برگشت خودم وسط ھمین حیاط میزنمش واي اگر این فیلمش باشھ وقتي  -

 !؟...این مسخره بازیا چیھ ! اذیت ؟... دیوانھ این بدبخت داره دغ مي كنھ 
 
 .. خدا بھ داد من برسھ... تو كھ قاطي تري ... گفتم شاید ... خوب حاال  -
 

گوشیش دستش بود و مرتب شماره ...  تكیھ زد بھ دیوار و رو دو زانو نشست فرشاد
 ... اما ھیچ كس جواب نمیداد و اون كالفھ تر... میگرفت 

 
ھمھ جز فرشاد ...  خانوم نھار و آماده كرد و ھم سعي كردن دو لقمھ اي بخورن مھري

 ...  آریا بھ اصرارمامانشو مجبور كرد بخوره كھ بازاز پا درنیاد... 
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اما موفق ... ش باال چند بار آریا رفت كھ بیارت...  از جلوي دیوار تكون نخورد فرشاد
 ...  نشد

 
ولي منم بھ بن ...  بھ سرم زد با گوشي آني تماس بگیرم شاید جواب من و بده عصر

 ...  كسي جواب نمیداد... بست خوردم 
 

   عصر بود كھ ھمھ با صداي فرشاد ازجا پریدیم٧ ساعت
 
 ...  ونممادرت و بھ عزات میش.. اگر موئي از سرش كم شھ ... مرتیكھ حرومزاده  -
... دستت فقط دستت بھش بخوره...خوب گوشاي كرت و باز كن ببین چي میگم  -

  خودم قلمش مي كنم
 

   آخرین جملھ اي بود كھ از زبون فرشاد تو اون مكالمھ شنیدیماین
 
 
خانم آریا منش از حال رفت مھري ...  باالي پلھ ھا ایستاده بودیم و نظاره گر بودیم ما

 ...  آریا پرید سمت فرشاد. ..خانوم بردش تو 
 
  داداش چي شده ؟ -
 

 در حالي كھ گوشي رو تو دستش محكم فشار مي داد سرش و برد سمت آسمون فرشاد
  نعره زد... 

 
 خدااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااا -
 

 ..  اومدن نشستن رو صندلي...  دستش و گرفت و ھدایتش كرد بھ سمت باال آریا
 

 حالي كھ یھ دستش رو شونھ فرشاد بود و دست دیگش تكیھ داده شده بود بھ صندلي در
 ... رو بھ فرشاد

 
 ؟...این یارو كي بود ... حاال آروم بگو موضوع از چھ قراره  -
 

   با صداي گرفتھ و داغون جواب دادفرشاد
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... ي دست آدماشھ فقط اینو از البھ الي چرندیاتش فھمیدم كھ ان... نمي دونم كي بود  -
 ...  وگرنھ... تھدید كرد بھ پلیس خبر ندیم 

 
 ؟ پول ؟... چي مي خوان  -
 
 ... نمي دونم ھیچي در این مورد نگفت گفت بعدا تماس مي گیره -
 
 ... شماره رو ببینم -
 

   با گوشیش ور رفت و شماره رو نشون آریا دادفرشاد
 
 ...   از كشور همال خارج... این كد كھ مال ایران نیست  -
 

 ... اگر اشتباه نكنم...  كنم مال امارات باشھ گمان
 
  امارات ؟ -
 
 ...  موضوع چیھ -
 

نفساي عمیق مي ... دستي الي موھاش كشید و سرش و بلند كرد ...  كالفھ پا شد فرشاد
 ...  كشید

 
 ...   بھ آریا در حالي كھ رو پیشونیش اخم كم رنگي نشستھ بود قاطع گفترو
 
االن معلوم نیست كدوم جھنم دره اي ... باید ھر چھ زودتر با پلیس تماس بگیریم  -

 ... چھ بالئي سرش میارن... بردنش 
 

كھ ...  كھ ھنوز داشت بھ شماره نگاه مي كرد سرش و بھ نشونھ موافقت تكون داد آریا
 ... صداي خانم آریا منش مسیر نگاھھا رو تغییر داد

 
 ... ولي حرف زدنش بھ سختي بود...   بھوش اومده بودانگار

 
 ...  من سر زندگي بچم ریسك نمي كنم... كسي با پلیس تماس نمي گیره  -
 

 ....  مھري خانوم قرصش و با لیوان آب بھش داد...  دوباره بغضش تركید كھ
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... نشوندش رو صندلي ... دست مامانش و گرفت و آورد سمت صندلیا ...  پا شد آریا

 ... خیلي آروم شروع بھ صحبت كرد... ش خم شد سمت
 
تو ... اما اینكھ بھ پلیس خبر ندیم ریسكش بیشتره ... مادر من مي دونم نگراني  -

  میدوني االن بچت و كجا بردن و چھ اتفاقات بدي امكان داره واسش بیفتھ؟
 
... خانم آریا منش ھمینطور در حال گریھ بود كھ فرشاد رفت سمت نرده ھا  -

طور كھ دو دستش و بھ میلھ ھا مشت كرده بود با ھمون صداي گرفتھ خطاب بھ ھمین
  خانم آریا منش گفت

 
نمیتونیم فقط نظاره ...نمي تونیم ...نمي تونیم دست رو دست بزاریم ... نھ مامان جان  -

 ... من نمي تونم... گر باشیم 
 

... شبھ و پر از گرگ ... شبھ و پر از كثافت ... شبھ و پر از وسوسھ ..  شب میشھ داره
 ...  شبھ و

 
با ھر خدا خدا كردنش سرش و ... داد میزد و خدا خدا مي كرد ...  سمت دیوار رفت

 ...  محكم مي كوبید بھ دیوار
 

دست خودش نبود ...  كھ بھتش زده بود رفت سمتش اما نمي تونست مانعش شھ آریا
 ...  رسیده بود بھ حد جنون

 
كھ ناگھان صداي زنگ ... خون چیكھ چیكھ مي ریخت روي زمین ...  مي زد نعره

 ... آیفن و متعاقبش ورود خانم ناصري بھ حیاط
 

... زانو زد رو زمین ...  حیاط كھ رسید چشش خورد بھ دیوار خوني و پسرش وسط
  با لب لرزون داد زد... اشك ریخت رو گونھ ھاش 

 
 ...  فقط تو موندي واسم... تو رو خدا ..  فرشادم... نكن اینكار و مادر  -
 

چشاي ... پیشونیش مملو از خون بود ...  با شنیدن صداي مادرش مكث كرد فرشاد
دو قدم ... برگشت ... روش بھ دیوار بود... متورمش و بھ زور باز نگھ مي داشت 

 ...  خیره شد بھ چشاي مادرش.. برداشت 
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 ... كھ فرشاد داد كشید... ل خانم ناصري رو گرفت زیر بغ...  خانوم پرید پایین مھري
 
بزار ببینم ھنوز یادش نرفتھ یھ موجود دو پا بھ دنیا اورده كھ ... بزار ببینم ... نھ  -

باید ااین صحنھ رو تو ذھن خستم ... خیلي وقتھ مادریش از یادم رفتھ ... اسمش فرشاده
 ...  قاب كنم

 
آریا خواست كمكش كنھ اما با دست ... .. مد پایین  زور قدم برداشت و از پلھ ھا اوبھ

 ... رفت و روبروي مادرش كھ ھنوز زانو زده بود رو زمین ایستاد... مانعش شد 
 
من آریا ... ببین من و ... مطمئني من و با پسرت آریا اشتباه نگرفتي ... من فرشادم  -

 ...  نیستم
ي كیفش برداشت و آورد سمت  ناصري پا شد با دست لرزون دستمالش و ازتوخانم

 ... اما فرشاد مانع شد... پیشوني فرشاد 
ھمون شبي كھ مادرش پتو ...  سال پیش مادرش مرد ١٢پسري كھ ... من فرشادم  -

 ...  مادر من ھمونجا مرد... رو از روي اون كشید تا باالي مثال دوستش بندازه 
 

ط خوابیدم و سگ لرزه زدم  سال پیش سھ ماه تموم تو حیا١٢ فرشادم كسي كھ من
حاال واسھ ... اما ... شاید دل مادرم بھ حالم بسوزه و عشق مادریش و بھم ثابت كنھ ...

 ! ؟... دوذره خون اشك مي ریزي واسم 
 
 ؟...  حاال شده لبخندي رو كھ نثار پسرت آریا مي كني بھ منم ارزوني كني تا
 
 !؟...نھ از روي نفرت ..  محبت از روي...  حاال شده مثھ یھ مادر نگام كني تا
 

 ... تاوان ھوسبازیت... تاوان افسار گسیختگیت ...  و آریا تاوان ھرزگي تو ایم من
 

 ... اون یك داغ...  من صد داغ دارمولي
 

تو چشاش ... اما االن گریھ نمي كرد ...  و خون رو صورتش مخلوط شده بود اشك
ولي سرد و بي ... زل زده بود بھ چشاي مادرش... رنگ غم بود ولي اشك نمي ریخت 

  ادامھ داد... روح 
 
عاشقت بود و دوسش ... چون از پدري بودم كھ عاشقش نبودي ... ازم بدت میومد  -

 ..  ت و گرفتھ بودچون جاي عشق... نداشتي 
 



 292 

پس حقمھ كھ مردي شم كھ زنش ... نھ توي ھرزگي ... اما نھ مثھ تو ...  عاشق شدم منم
تو لیاقت واژه مقدس ... تو لیاقت نداشتي ... ولي تو نھ ... با عشق كنارش زندگي كنھ 

 ...  نداشتي و نخواھي داشت... عشق و نداري 
 

 كھ نگاه خانم ناصري مملو از نگراني  گوش مادرش آروم یھ چیزي زمزمھ كردزیر
  دوباره داد كشید... شد 

 
 
 ...  حاال ھم از ھمون در برو بیرون -
 

چشاي متورمش و بست و ...  و باال برد و انگشت اشارش و سمت در گرفت دستش
  دوباره داد زد

 
 كھ من مادري ندارم... خونواده عشقم ... من فقط یھ خونواده دارم ... برو بیرون  -

 ... برام اشك بریزه
 

 ... حالم دستم خودم نیست...عشقم گم شده ...  بیرون برو
 

 ...  ناصري در حالي كھ اشكاش و پاك مي كرد رفت سمت درخانم
 ...   ناصري از در رفت بیرونخانم

 
سرش ... آریا رفت سمتش و از پشت سر بغلش كرد ...  ھنوز روش بھ در بود فرشاد

 ... و گذاشت رو گردنش
 
من حرومزاده مقصرم كھ تو اینقدر زجر ... من مقصرم ... داداش كوچیكھ ببخش -

 ... كشیدي
 

 ...   برگشت سمتش و محكم تو آغوشش گرفتفرشاد
 
طرف حساب ... تو ھمیشھ برام عزیز بودي ... مشكل تو نیستي ... نھ داداش بزرگھ  -

 ... من دل سنگھ اون مثال مادره
 
تا االنم ...من گفتم اون ضربھ ھا كاري بود ... ھمھ دویدیم سمتش ....  از حال رفت و

 ... كھ دووم اورده بود خیلي بود
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من و مھري خانومم پیش خانوم آریا منش موندیم كھ از بعد ...  بردش بیمارستان آریا
المم حتي یھ ك...رفتن خانم ناصري نشستھ بود رو تخت و ماتش برده بود بھ دیوار 

شاید اثر قرصاي آرامش بخشھ و جاي ... مھري خانم مي گفت ... حرف نمي زد 
 ...  نگراني نیست

 
یھ ساعتي نشد ...  خانوم تو آشپزخونھ بود و من نشستھ بودم كنار خانم آریا منش مھري

... آریا زیر بغل فرشاد و گرفتھ بود و برد سمت اتاق آني ... كھ آریا و فرشاد برگشتن 
شاد باند پیچي شده بود و خواب آلودگیش ھم نشون مي داد آرام بخش زیادي سر فر

 ...  بھش تزریق كردن
 

 ...   اومد بیرون و در رو بستآریا
 
 مامان كجاست ؟ -
 
... ولي از وقتي رفتین حتي یھ كلمھ حرف نزده ... یھ ده دقیقھ اي میشھ كھ خوابیدن  -

 ... كساي خونوادگیتونھمنیطوري ماتشون برده بود بھ دیوار و ع
 
خدا كنھ دوباره مریض ... این چند وقت ھر چي اتفاق بده واسش افتاده ... حق داره  -

 ...  ضمنا اون یارو دوباره تماس گرفت... نشھ 
 
 خوب ؟ -
 

 خانوم از آشپزخونھ دستكش بھ دست پرید بیرون و با چشاي منتظر خیره شد بھ مھري
 ... رفتیم نشستیم... تو پذیرائي كھ این دوتا بتونن بخوابن آریا اشاره كرد بریم... آریا 

 
 ... خدا رو شكر فرشاد زیر سرم بود... تو بیمارستان بودیم  -
 
 خوب حاشیھ رو ول كن ؟ -
 
تا فھمید .. مرتب تھدید مي كرد كھ پاي پلیس وسط نیاد ... زنگ زد بھ گوشي فرشاد  -

 ... گفت بھت نشون میدم دنیا دست كیھ...صداش عصبي شد... من آریام و داداشش 
 
 ؟...یعني مي شناختت  -
 
 ...  آره حتي اسممم بھ زبون اورد -
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 !با تو پدر كشتگي داره ؟ -
 
 ... فعال كھ اینطور نشون مي داد -
 

   خانوم رو بھ اریا گفتمھري
 
 ... آریا جان مطمئني اونور كسي ازت دلخور نیست -
 
سرم بھ كار خودم گرمھ كاري بھ كار كسي ! .. من و نمیشناسي؟... نھ مھري خانوم  -

 ...  ندارم
 

 ...  و كردم سمت آریاروم
 
شاید تو كاري و ناخواستھ انجام دادي ....بعضیا مریضن ... نھ مشكل گاھي تو نیستي  -

ین این چند جزییات و بیار تو ذھنت بب..خوب فكر كن ... كھ دشمن تراشي شده برات 
 ... وقت كسي دور برت نبوده كھ اخالقش مشكوك باشھ

 
 ...  دستش و گذاشتھ بود زیر چونش و زل زده بود بھ گلدون رو میزآریا

 
 !؟... یعني آني و بھ خاطر من دزدیدن  -
 

 ... چون خودش جواب و مي دونست...  ساكت موندیم ھمھ
 
 

 آنیتسا
 

دور و برم و ... تازه بھ ھوش اومده بودم ...  روي یھ تخت فلزي بودم...  بود سردم
 ...  تاریك بود اما بھ نظر مي رسید یھ انبار باشھ... خوب نگاه كردم 

 
 ...  كمرنگي مي تابید سمتم كھ حسم مي گفت توسط یھ دوربین تحت نظرمنور

 
اتفاقات رو تو ذھنم ...  و جمع كرده بودم تو شكمم كھ سرما رو كمتر حس كنم پاھام

من تو ماشین بودم و منتظر فرشاد كھ یھو یھ سایھ دیدم و بعد ھم یھ ... رور كردم م
 ...  دستمال سفید و دیگھ ھیچي نفھمیدم
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 ...  چرا آورده بودنم اینجا؟...  كي بودن؟ اینا
 

 ...  ھمھ تا االن باید نگران شده باشن... فرشاد ...مادرم...  افتاد بھ جونم ترس
 

 كھ تو افكارم غرق بودم در نسبتا بزرگ اون مثال انبار باز شد و یھ مرد ھمینطور
 ...  ھیكل بت من وار وارد شد

 
خودم و ... یھ سیني دستش بود اومد سمتم ...  ورودش دو نفر در و از پشت بستن با

 ...  نشست اونطرفتر... جمع كردم گوشھ تخت 
 

... ه پوشیده بود و یھ شلوار لي آبي یھ تیشرت چسب تیره راه را...  رو گذاشت سیني
اخم پر رنگیم ریختھ بود توي ابروھاي ... صورتي گوشتي و چشاي ریزي داشت 

 ...  پرپشتش
 
خیلي قاطع ...  نگاه بھ سرتاپام كرد ولي سریع نگاش و برداشت و خیره شد بھ چشام یھ

  و محكم گفت
 
م كھ نزارم صد تا گرگ اون نھ خطائي ببین... نھ صدائي بشنوم ... شامتو بخور  -

 ...  وگرنھ... بیرون اذیتت كنن
 

كھ ... پاشد رفت سمت در ... سرم و بھ نشونھ چشم تكون دادم...  كار دستم اومد حساب
  بھ خودم جرات دادم

 
 ... چند تا سوال دارم -
 

قبل از طرح سوال توسط من شروع كرد بھ جواب ... كرد روش بھ در انبار بود مكث
 ... دادن

 
 دلیلشم نمي دونیم چون اجیر شدیم توسط یھ نفر كھ نمیشناسیمش... ما تو رو دزدیدیم  -

... 
 
بھ من دستور داده تو باید سالم ... ازخودش بپرس ...  چند روزه دیگھ خودش میاد تا

 ... ! در مواردي كھ الزم باشھ...گرچھ اینم گفتھ كھ مي تونیم اذیتت كنیم ... بموني 
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كوچكترین جفتك اندازي از ..... ش كن ببین چي مي گم دختر جون  خوب گوپس
 !افتاد ؟...طرف تو باعث میشھ افسار گرگام و باز كنم 

 
 ... در و باز كردن و... تو بیسیم گفت در ... رفت سمت در ...  موندم ساكت

 
غامي از شاید اد... از ترس بود یا از سرما نمي دونم ...  بدنم بھ رعشھ افتاده بود تمام

 ...  جفتش
 

 دقیقھ اي نشد كھ دوباره وارد شد از ھمون دور یھ پتو انداخت رو تخت و بالفاصلھ دو
 ...  خارج شد

 
فكر اینكھ تواین سرما چطوري باید دووم بیارم داشت دیوونم مي ... خدا رو شكر واي
 ...  كرد

 
تختي كھ اصال قدرش و نمي ...  كھ دلم چقدر ھواي تخت گرم خودم و كرده بود واي

 ... یھ نعمتي بود كھ فراموش شده بود... دونستم 
 

.. بھ ساعتم نگاه كردم ... تمام بدنم درد گرفتھ بود ...  رو این تخت فلزي خشك حاال
 ...  صداي قار و قور شكمم بھ پا شده بود...  شب بود ١٠ساعت 

 
چند تا ... كھ مشخص بود توش چیھ ... یھ ساندویچ سرد ...  رو كشیدم جلو ینيس

یھ لیوان آبي كھ تو ... ھمونم با ولع خوردم...ولي گشنم بود ...كالباس و خیار شور 
 ... كم كم چشام سنگین شد و... گیج شده بودم .. سیني بود و سر كشیدم 

  فرشاد
 

عروسك صورتي آني كھ از پرده اتاقش آویزون بود چشم افتاد بھ ...  و باز كردم چشام
 ...  اونورتر یھ ستاره كھ روش اسم قشنگش حك شده بود... 

 
 ...  پا شدم نشستم...  كم یادم افتاد چھ اتفاقي در حال افتادنھ كم
 

 صبح ٨ساعت ...بھ ساعت اتاق نگاه كردم ...  گیج بودم و بھ شدت خوابم میومد ولي
سرم ...  پا شم سنگیني چیزي رو رو دستم حس كردم و بعد سوزشش تا خواستم... بود 

 ...  بھم وصل بود
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 آریا تو پذیرائي نشستھ بود...  و از رو چھار پایھ برداشتم و از اتاق رفتم بیرون سرم
... 
 
 ...   دید من و دوید سمتمتا
 
 ... دكتر گفتھ باید استراحت كني... چرا پا شدي  -
 

 ...روم و كردم بھ سمتش...ك كرد بشینم رو كاناپھ كم...  نگفتم ھیچي
 
 دیگھ اون كفتار تماس نگرفت ؟ -
 
  وقتي زیر سرم بودي تو بیمارستان... چرا دیشب  -
 

 ...  گوشام و تیزكردم...  شدم سمتش خم
 
  خوب ؟ -
 
  آریا باید یھ چیزي رو بدوني كھ جرات نمي كنم بگم -
 

  سریع گفتم..  از نگراني بازتر شد چشام
 
 ... بگو دیگھ... آني چیزیش شده؟ ... اتفاقي افتاده؟ ... بگو منتظرم ... بگو داداش  -
 
 ...  خوب تو كھ مھلت نمیدي حرف بزنم آروم باش -
 

 ...  و تكون دادمسرم
 
 ... دھنمقلبم اومد تو ... حاال جان من واضح بگو چي شده ... باشھ باشھ من آرومم  -
 
 ... با من...اون عوضي بھ خاطر دشمني با من آني رو گرفتھ  -
 

  ادامھ داد...این چھ معني میده .. خیره شدم بھش ...  كردم مكث
 
ولي از حرفاي دیشبش فھمیدم ... نمي دونم چرا ازم كینھ داره .. من نمي دونم كیھ  -

 ... جون داداش تا صبح خوابم نبرد...دلش از من پره 
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نگران این بودم كھ چطوري این موضوع و بھ ...  از اینكھ نگران خواھرم باشم بیشتر

 ....  تو بگم
 

 ... تكیھ دادم بھ مبل...  و از روش برداشتم نگام
 

 نمي تونستم متمركز شم رو موضوع.. ھنوز گیج بودم ...  اصال كار نمي كرد مغزم
 ... 

 
 ...  و كردم سمتشروم

 
كدوم بي شرفي اونقدر از ... تو بھ جاي من فكر كن ... آریا مغز من كار نمي كنھ  -

 ؟... دستت شكاره كھ حاضر شده چنین ریسكي رو بكنھ 
 ... آني من دیشب كجا بوده؟... یھ شب گذشت ...  یھ روز گذشت آریا

ھر .. .باید بھ پلیس خبر بدیم ... بفھمین !  غیرت خواھرت دیشب كجا بوده ؟استاد
 ...  آني بیشتر بھ خطر میفتھ... چقدر ما لفتش بدیم 

 ...  این اقیانوس بدون غریق نجات ھممون و غرق مي كنھ...  رو خدا بفھمین تو
 

 ...  جفتمون كالفھ بودیم... سرش و گرفت تو دستاش...  خم شد رو زانوھاش آریا
 

 خانوم دو تا فنجون قھوه اورد و گذاشت رو میزو سریع برگشت تو آشپزخونھ مھري
 ... صداي زنگ گوشي اومد...
 
 ...دوید سمت اتاق..  اومدم پا شم آریا دستش و گذاشت رو شونم و مانع شد تا
 

 ...  بھ دست اومد بیرونگوشي
 
 ...  یھ شماره دیگھ است اما ھمون كد و داره -
 
 ...  بدش بھ من -
 

   و گرفتمگوشي
 
  الو -
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  -  سالم -
 
 ... بگو مي شنوم. علیك  -
 
 ...  بھت ساختھ... یھ شب بدون عشقت خوابیدي ... نھ انگار آرومتري  -
 
 ....برو سر اصل مطلب... دھنت و ببند  -
 
 ... آني تو دست آدماي منھ... اصل مطلب اینھ  -
 

... ھمیشھ گفتن حرف بیشتر .. باید مي ذاشتم بیشتر اون حرف بزنھ ...  كردم سكوت
  ادامھ داد... خطر بیشتر 

 
 ... بھ پلیس كھ خبر ندادین؟ -
 
 ... فعال نھ -
 
ھمیشھ گفتم ... خیلي خوشكلھ ... بھ نفع اون باربي كوچولو ... بھ نفع خودتھ... خوبھ  -

 ...!! كاش مال من بود
 
 ... ببند تا گل نگرفتمش... بند عوضي رذل دھنت و ب -
 

 ... قھ قھ زد...  خندید
 
 ... دوباره تماس مي گیرم... تایم تموم شد  -
 

كھ با شدت برخورد كرد بھ بیتا كھ در ... گوشي رو پرت كردم ...  قطع شد مكالمھ
 . ..آریا پرید سمتش... محكم شكمش و گرفت و آخش رفت ھوا ...حال اومدن بود 

 
 خوبي ؟ -
 
 آره چیزي نشده -
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... داغم تازه مي شد ... ھر زمان آریا و بیتا رو با ھم میدیدم ...  ھواي آني رو كرد دلم
... اون نگاھھاي نابش و ... دلم دیوونھ وار مي خواستش ... آني من االن كجا بود 

 ... صداي دلنشینش و
 

 دلم داغون بود...  پر از شرمش  آخرین لحظھ افتادم كھ دستم تو دستاش بود و نگاهیاد
... 
 

 ...   تماس گرفتدوباره
 

 ...  گوشي و از رو زمین برداشت و آورد دادآریا
 
  الو -
 
 !!! ... خوب معرفي كنم؟ - سالم  -

... اگر مي شناختیمش ... منتظر بودم اسم كثیفش و بھ زبون بیاره ...  كردم سكوت
  ادامھ داد...حداقل مي فھمیدیم حرف حسابش چیھ 

 
 ... سوالم جواب مي خواد -
 
 ... بدم نمیاد بدونم دارم با چھ كفتاري حرف مي زنم -
 

  یھ قھقھ سر دادباز
 
تو رو نمي دونم اما آریا بیشتر ... شناسن راھنمائي مي كنم ھمھ اون خونواده من و می -

 ... از ھمھ مي شناستم
 

 كھ ادامھ داد...منتظر بودم اون حرف بزنھ ...  ساكت موندم بازم
 
 مي خواي بدوني چرا ازش بدم میاد ؟ -
 
  بگو مي شنوم -
 
 !؟...بگو چشاش و باز كنھ ببینھ پاش رو دم كیھ ... پاشو گذاشتھ درست رو دمم -

 تا بعد... ع كنم  قطباید
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 ... حرفاش و مو بھ مو بھ اریا گفتم...  مكالمھ قطع شد دوباره
 

 كالفھ برگشت سمتم...  پا شد رفت سمت پنجره آریا
 
پاي من روي منافع ... اصال نمي فھمم چرا وجود من باعث آزارشھ ... نمي فھمم  -

 !كیھ ؟
 

كھ ناگھان فكري اومد تو سرم اما خودم و كنترل كردم و ... رفتھ بودیم تو فكر ھممون
درست نبود گفتن ... اگر صحت نداشتھ باشھ ...دھنم و بستم باید اول مطمئن مي شدم

 ...  قھوه رو بر داشتم و با یھ نفس سر كشیدم... این حرف 
 

   خانوم از تو حیاط اومد تومھري
 ...  میز تو حیاطھرو... صبحونھ حاضره  -
 
ولي آریا با اصرار مجبورم كرد ھمراھیشون ...  آریا گفتم من میل ندارم شماھا برید بھ

 ... كنم و یھ دولقمھ اي بخورم
 
 
 

  آنیتسا
 

دلم واسھ .. سیني صبحونھ جلوم بود دوباره ساندویچ سرد ...  بودم رو تخت نشستھ
 ... صبحونھ خونھ تنگ شد

 
تا ساندویچ ... ولي باید مي خوردم باید سرپا مي موندم ... میگیرم  اینجا زخم معده من

در و سریع ... یھ پسر جوون با یھ تیپ مشكي وارد شد ... و برداشتم در انبار باز شد 
... نگاھھاش آزارم مي داد ... خودم و جمع كردم ... اومد نزدیك ... پشت سرش بستن 

 ...   سانتیمھتو ی.. نشست رو تخت 
 

 ...  اون بت من گفت نمي زاره اینا اذیتم كنن...  این چي مي خواد ازم خدا
 

 اومد نزدیكتر... مي لرزیدم ... پوزخند زد ... كشید رو صورتم...  و اورد سمتم دستش
 ... 
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شالم ... دستش و آورد سمت شالم ... چسبیده بودم بھ دیوار ...  اخم نگاش مي كردم با
 كھ یھ صدایي از بیرون اومد... اما دست بردار نبود ... تم محكم نگھش داش... و كشید 

 ... 
 
 ...  اومد... عباس بپر بیرون -
 

 ... گلوم و با دستش گرفت... از بوي نفسش بدم اومد ...  و اورد نزدیك سرش
 

اگر كلمھ اي از من بھ رییس حرفي بزني ...  امشب برمي گردم خانوم كوچولو من
 شیر فھم شدي ؟... م خودم امشب كلكت و میكن

 
اون یارو ... كھ در باز شد ... جوابش و ندادم ...  و بستھ بودم و اخم كرده بودم چشام

 ... سیني رو برداشت
 
 ... اومدم تھدیدش كنم كوفت كنھ... آقا صبحونش و نخورده  -
 

یقش و ... در برابر این سیاه پوشھ غولي بود ... اومد نزدیك ...  مرد بت منھ بود ھمون
 ... گرفت بلندش كرده

 
... كھ نعرش رفت ھوا ..  یھ دست دیگش كھ ازاد بود یھ مشت كاري زد تو شكمش با

 ...  حقش بود...دلم آروم شد 
 

دو نفر كھ ...  بیان ببرنش بت من اشاره كرد... افتاد زمین و نالھ مي كرد ...  كرد ولش
 دستاي ھم رزمشون و گرفتن و كشیدنش رو زمین... ھمھ سیاه پوش بودن وارد شدن 

... 
 

ھنوز تن و بدنم مي ... یھ نفس راحت كشیدم ... آدماش در و بستن ...  رفت بیرون اونم
 ...  كننچرا فرشاد و بقیھ یھ كاري نمي ... خدایا تا كي باید اینجا میموندم ... لرزید 

ھمھ ... گوشي رو میز بود ... رو خوردم و ھمھ منتظر تو حیاط نشستھ بودیم صبحونھ
 ...  چشا بھ گوشي

 
قرصاي خانم آریا منش و داد و برگشت ...  خانوم یھ سیني گل گاو زبون اورد مھري

 ...  تو
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با ...  اونا نگاه من رو دستاي...  كنار آریا نشستھ بود و دستاش تو دستاي آریا بود بیتا
 ...  حسرت

 
كھ ھمھ بھ جز چند لقمھ اي ... نھار رو ھم ھمونجا خوردیم ...  عصر منتظر بودیم تا

 ...  نتونستن بخورن
 

   خانوم و بیتا در حال جمع كردن میز بودن كھ خانم آریا منش با بغض گفتمھري
 
ارج مجلس تمام مخ... اگر موافق باشي نذر كردم اگر آني بھ سالمتي برگرده  -

 ... عروسیتون و بدیم بھ خانواده ھاي مستحق
 
 ...   مھربوني بھ خانم آریا منش كھ بیشتر از مادرم دوسش داشتم نگاه كردمبا
 
 ...  كامال موافقم... فكر خوبیھ مامان جان  -
 

با ... كھ ھمزمان بغضش تركید واشكاش جاري شد ... یھ خنده تلخ ..  خندید مامان
  ادامھ داد... كرد دستمال پاكشون

 
یقین دارم ھیچ بالئي سر ... بھ اشكاي من نگاه نكنین ... باید توكلمون بھ خدا باشھ  -

 ...  چون خدا رو دارم... آني نمیاد 
 

 ...   یھ لبخند بھ نشونھ تایید زدممنم
 ..  بعد از ظھر بود كھ باز تماس گرفت٣ ساعتاي

 
 - سالم -
 
 ... علیك سالم -
 
  عصر بخیر -
 

   ندادمجواب
 
 آریا نفھمید من كیم ؟ -
 
 ... چون نمي دونھ كدوم مریضي از یھ ادم بي آزار كینھ بھ دل گرفتھ... نھ  -
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 ... حیف.. اگر اینجا بود خرخرش و مي جویدم ...  خندید باز
 
 ! بي آزار ؟ -
 

كسي كھ االن ... صاحب بیتا صداقتي ... من پیمانم ...  خوب گوشاتون و باز كنید پس
 ...  تو آغوش اون عوضي بي لیاقتھ

 
  ادامھ داد...گوشم با اون ... نگام بھ بیتا بود ... منم شوكھ ... عصبي شده بود صداش

 
كسي كھ دست من بھش خورده ... بھ یاد ندارم حتي تفالھ غذایییم و داده بشم بھ سگا  -

 ... ودم وال غیرو فقط تقسیم میشھ بین سگاي خ... تا ابد مال منھ 
 
این ... اما باید خودم و كنترل مي كردم ...  حد مرگ از حرفاش عصبي شده بودم تا

 ...  سگ ھار در مورد زن سابقش مثھ یھ آشغال حرف مي زد
 

 ...  ھمھ زل زده بودن بھ من... نگام ھنوز رو بیتا بود ...  قطع شد مكالمھ
 

 ...  یھ نگاه بھ من كرد یھ نگاه بھ بیتاآریا
 

 ...  من من كنان گفتبیتا
 
 پیمانھ ؟! حدسم درست بود نھ ؟ -
 

ولي من تكون نمي ... آریا زل زد بھ لباي من كھ یھ چیزي بگم ...  ساكت بودیم ھمھ
  دوباره بیتا ادامھ داد... حرفي نمي زدم ... خوردم 

 
  پیمان بود ؟ -
 

ھمھ ... نفسم و دادم بیرون و تكیھ دادم بھ صندلي ... بھ نشونھ آره  و تكون دادم سرم
بیتا رفت ... ھیچ كس بھ خودش اجازه نمي داد سكوت و بشكنھ ... خشكشون زده بود 

 ... بعدشم آریا... تو 
 رو صندلي حیاط نشستھ بودم و نگران خیره شده بودم بھ گوشي كھ آریا پرید ھمونجا
 ...  بیرون
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 كجا ؟ -
 
 ...  باید بریم یھ جایي -
 
سوزن سرم و كھ خیلي وقت پیش تموم شده بود ...پریدم تو ...  عجلھ رفت تو ماشین با

 كت مشكیم و برداشتم و زدم بیرون... محكم از تو دستم كشیدم و پرتش كردم رو تخت 
 ... 

 
  نگاش كردم... راه افتاد ... نشستم تو ...  و برده بود بیرون ماشین

 
  گي كجا داري مي ري ؟مي  -
 
 ...  دارم میرم پیش پلیس -
 
 ... موافقت كرد؟... پس مامانت چي  -
 
 ... از بابا اجازه گرفتم... چھ موافقت كنھ چھ نكنھ  -
 
 ...تماس گرفتي باھاش -
 
 ... احتماال مامان بھش گفتھ... نھ خودش فھمیده بود  -
 

دیگھ از دست رو دست گذاشتن ... باالخره یھ روزنھ امیدي باز شد ...  شدم خوشحال
 ...  كالفھ شده بودم

 
 ... دوباره ھمون كد...  زنگ زد گوشي

 
  بلھ -
 
 كجا میرید ؟ -
 

واسھ ... گویا زیر نظریم ... بھ آریا اشاره كردم نگھ داره ...  از تعجب باز موند چشام
  ھ نفس ادامھ دادماینكھ شك نكنھ با اعتماد ب
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ھم واسھ خودم ھم واسھ آني ھم واسھ ... دارم میرم یكي بگیرم واست ... سر قبرت  -
 ...  خودت

 
منم بھ یاد ندارم كسي ... فرشاد ناصري .. من فرشادم ...  نكردي منم حرف بزنم صبر

س پ... پاشو رو دمم گذاشتھ باشھ و تا سر حد مرگ خودم و خودش تاوان نداده باشھ 
یا تا شده خودم و آني رو ...یا زودتر این بازي كثیف و تموم كن ... خوب گوش كن 

 ...   گستاخیت مي رسونماین توي سگ صفت و بھ سزاي.. بكشم 
 
.. پس حرف ھم و خوب مي فھمیم ... خوبھ خوشم میاد تو ھم از جنس خودمي  -

 غرورمون كوتاه جفتمون رو الشھ ھرزه ھایي كھ صاحبشونیم مي تازونیم ولي از
 ... خوبھ... نمیایم 

 
جایي بري كھ من نمي ... ھر جا مي خواي بري برو فقط اینو بدون ...  باشي خوش
مي كنم اون كاري رو ... عشقت ... ھمین من سگ صفت مي رم سراغ زنت ... خوام 

 ... كھ نباید
 

از شدت تب مي سرم ...دندونام و از شدت عصبانیت بھ ھم فشار مي دادم ...  كرد قطع
... اسپري اكسیژن و از تو جیبم برداشتم و زدمش ... نفسم باال نمي اومد ... سوخت 

  آریا با نگراني پرسید... اما بازم بھ سختي نفس مي كشیدم 
 
 چي شد ؟ چي گفت ؟ -
 
   زور حرف زدمبھ
 
 ..  كفتار عوضي زیر نظرمون گرفتھ نمي تونیم بریم پیش پلیس -
 

   ماشین و روشن كرد و یھ تیك آف زدآریا
 

  داد زدم...  و كردم سمتش روم
 
ھممون ... گفتم زیر نظرمون گرفتھ تا رنگ پلیس و ببینھ ... نشنیدي چي گفتم  -

 ...بدبخت میشیم
 
 ...  نگران نباش ما میریم پیش پلیس اما نھ اون پلیسي كھ اون فكر مي كنھ -
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پنجره رو باز كردم و سعي كردم نفس ...  شدم ولي ساكت...  نشدم چي گفت متوجھ
چطوري از ... یاد اون روزي افتادم كھ از توي آینھ آني رو تماشا مي كردم ... بكشم 

از فكر اینكھ دست اون كفتار ... ھوا لذت مي برد و موھاش پریشون نسیم شده بود 
 ...  بھش بخوره حالم بد مي شد

 
  ھ آریا گفتمرو ب...  رستوران ھمیشگي من رفتیم

 
 غذا ؟... حالت خوبھ ؟ چي تو سرت مي گذره  -
 
 

   با یھ حالت خونسرد كھ عصبانیت توش نھفتھ بود گفتآریا
 
  برو پایین.. اینقدر ساده نگر نبودي تو  -
 

... منو رو داد بھ من ... تو نشستیم پشت میز ھمیشگي كھ گارسون اومد نزدیك رفتیم
 ...  سرش و آورد زیر گوشم

 
 ... یھ نفرتون بره لطفا... آقا منتظرن توي سرویساي بھداشتي  -
 
  آریا اشاره كرد برو...  آریا نگاه كردم بھ
 

  گارسون از پشت در گفت...  شدم داخل
 
 ...  ما ھمھ چي رو چك كردیم اینجا شنود نداره... در از پشت قفل میشھ -
 

 ... گیج شده بودم...  چھ خبره اینجا
 
 ...  سالم -
 

 ...  قیافھ آشنا بوداین
 ... !!!!  علي آقا بوداین

 
 ... اشاره كرد برم دنبالش... ھمھ چي مبھم بود ! ...  چي كار مي كرد؟اینجا

 
 ... متعجب نگاش كردم... رفت تو گفت بیا ...  پشت سرش رفت آخرین توالت رفتم
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دیوار پشت توالت رفت ...  دستم و كشوند تو و یھ دكمھ رو زد!... چي مي گھ ؟این

 ...  این یھ در مخفي بود... كنار 
 

دوباره دكمھ رو زد ... رفتیم تو ... باز میشد بھ یھ سالن ...  و شگفت انگیز جالب
... یھ سالن فوق العاده بزرگ بود كھ توش پر بود از تجھیزات ... دیوار رفت سر جاش

 ... ودچندین میز اطرافش ب... مانیتور ... كامپیوتر 
 
 

 ...  دستش ودراز كرد بھ نشونھ دست دادن...  و كرد سمتم روش
 
 ...  سرھنگ علي عارف ھستم -
 
 ...  پسر احمد ناصري... كھ مي شناسم فرشاد ناصري ...  شما و
 

 ... كھ زلزده بودم بھش و ساكت بودم... شاید بھ قیافھ متعجب من ...  خندید
 

 ادامھ داد...  كرد بشینم اشاره
 
 ... جاي نگراني نیست... ھمھ چیز تحت كنترلھ  -
 

 بھ خاطر ھمین ترجیح دادم در جریان باشي...  دادن كارت بھ بیمارستان كشیده خبر
 ... 

 
پس باید تمام اونچھ ...  شناختي كھ ازت تو این چند وقت پیدا كردم قابل اعتمادي طبق

 ...   نگھ داريرو كھ دیدي و شنیدي و خواھي شنید رو مثھ راز تو دلت
 
 ...  زماني كھ زنده ايتا
 
و ما داریم پرونده اي رو دنبال مي كنیم كھ مربوط ..  االن تو تجھیزات مخفي پلیسي تو

... و این پرونده ربط مستقیم داره بھ پیمان ... بھ قاچاق انسان و اعضاي بدن انسانھ 
 ...  دزد آني شما

 ... ما حكمتي توش یود كھ االن دركش مي كنما...  من و آني كامال تصادفي بود ارتباط
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این ھمھ موارد عجیب ... ھركس دیگھ اي ھم جز من بود الل مي شد ...  شده بودم الل

 ... توي ذھنم ھضم نمي شد
 

نتیجھ اي ... كھ وقتي بھ نتیجھ رسیدم ...  داشتم خوب موارد وتجزیھ تحلیل كنم سعي
 ...  آني و خطري كھ توش بود ...دلخراشتر از ھمیشھ اومد تو ذھنم 

باھاش ور رفت كھ یھو ال سي دي بزرگي كھ روي ...  سمت یكي از كامپیوترا رفت
 ... در جا خشكم زد.. واي ... دیوار نصب بود روشن شد 

 
... رفتم سمت تصویر ... ناخواداگاه لبخند اومد رو لبم ... توي این انبار ...  آني بود این

 ... داي خنده مالیم سرھنگ عارف از پشت سرم اومدص... دست كشیدم روش 
 
... سرش و با كامپیوتر گرم كرده بود ...مي بینم دلت بیشتر از حد تصور من تنگشھ  -

  ھمینطور كھ نگام رو آني بود گفتم
 
 ... بالئي سرش نیاوردن؟... آني من حالش خوبھ؟ ... میشھ بگید دقیقا چھ خبره ؟ -
 
 
با تماسائي كھ با ... شخصیت اول سناریو پشت پرده است ... پیمان . ..فعال نھ ... نھ  -

متاسفانھ موضوع بھ ھمین جا ختم ... متوجھ شدیم اماراتھ ... شما و آدماش گرفتھ 
 ...نمیشھ

 
 دیگھ چي ؟ -
 
موضوع اینھ كھ پدر آني بھ طور ناخواستھ داره تو معاملھ اي شركت مي كنھ كھ  -

 ...  یھ بازي شطرنج راه انداختھ... پیمان طرحش رو ریختھ 
 
ما چند سالھ دنبال راھي مي گردیم كھ دم بھ تلھ بده اما تا االن ھیچ اشتباھي كھ منجر  -

 ... نیھ كھ فكرش و بكنيزرنگتر از او... بشھ بھ موفقیت ما مرتكب نشده 
اما متاسفانھ این نبوغ ھدایت ...  دوران تحصیلش نبوغش ھمھ رو متحیر كرده بوده تو

 ... و توسط عوامل بیگانھ خیلي راحت جذب شد... نشده 
 

 ! ما با یھ نابغھ طرف بودیم ؟...حتي تو مخیلمم نمي گنجید ... كھ مي شنیدم چیزائي
 

 ...   و كردم سمتشروم
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 !؟..ن تصویر ای -
 
نصب شده كھ پیمان بتونھ آني رو از خارج از كشور ! ... دوربیني كھ مي بیني؟ -

ما ... چون وصلھ بھ نتھ... بھ محض اینكھ دوربین فعال شد ... تحت نظر داشتھ باشھ 
 ...  تونستیم ھكش كنیم

 
ونستیم یھ كار بي منطق ازش سر زد و ما ت...  اشتباھي بود كھ پیمان مرتكب شد آني

... بھ صبرت .. از اینجا بھ بعد بھ كمك تو نیاز داریم ... سرنخاي خوبي بدست بیاریم 
 ...  پدرت احمد ناصري از ھمكاراي خوب من بود... بھ عقلت وبھ شجاعتت 

 
 پدرم ؟ -
 
بلھ پدرت توي نیروي پلیس مخفي كار مي كرد و براي حفظ سریات كار آزادي ھم  -

 ... و ما امیدواریم بتونیم شما رو ھم جذب كنیم... نشھ تا جلب نظر ... داشت 
 
 !من و ؟ -
 

  صداي بیسیم اومد... سرھنگ عارف ... بھ اني بود و گوشام سمت عارف چشم
 
 ... سرھنگ مورد دیده شد.. سرھنگ  -
 

 ...   با عجلھ دستم و گرفتسرھنگ
 
تا اون ... یگر و مي بینیم ما بعدا دوباره ھمد... بجنب ... باید برگردي تو رستوران  -

و ھر كاري میگھ مو بھ مو انجام بده مگر اینكھ از ... موقع كنترل اعصابتو داشتھ باش
 روشنھ فرشاد جان ؟... طرف ما پیغام برسھ 

 
غذا رو اورده ...با فاصلھ چند ثانیھ برگشتم نشستم روبروي آریا ...  تكون دادم سر

  رو بھ آریا كردم... بودن 
 
  چرا غذا سفارش دادي؟... میل ندارم  -
 
 ... واسھ حفظ ظاھره..حرف نزن كار داریم ... بخور  -
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 ...  یادم افتاد كھ سرھنگ گفت تمام اعمالمون زیر نظره.. آریا عصبي بود قیافھ
 

 ...   كردم بھ خوردنشروع
 ... حال خوردن بودیم كھ دوباره كفتار نابغھ تماس گرفتدر
 
  كنمبنال گوش مي -
 
 !غذا خوش مزه است ؟ -
 
 ... جالب بود ثانیھ بھ ثانیھ اخبارش بھ روز مي شد...  پوزخند زدم یھ
 
 ... جاي شما خالي -
 
 ! ... نمي خواي باور كنم داري با اشتھا غذا مي خوري كھ نھ؟ -
 
فقط بنال ... اون بھ توي عوضي ربطي نداره كھ من چھ مرگمھ و كي گشنم میشھ  -

 ... چیھبگو دردت 
 
 ... و اون پسره آریا رو... من بیتا رو مي خوام  -
 

 ...  غذا رو بدون جویدن قورت دادم! ... این چي بلغور مي كرد؟...  تو دھنم موند غذا
 
 ...  دوباره بگو -
 
بیتا و آریا رو ... معاملھ مي كنم ... بھ حرفم فكر كن ... باھات تماس مي گیرم  -

 ...  آني و مي دم... میگیرم 
 

یھ قاشق غذا ... گوشي رو گذاشتم رو میز ... تماس قطع شد ...  رو آریا موند چشم
  آریا با نگراني گفت... گذاشتم تو دھنم 

 
 ... ماس یھ تیكھ از اعصابمون و مي برهاین كفتار با ھر ت... باز چي گفت؟  -
 
 فعال بخور... ھیچي  -
 
  میل ندارم بگو چي گفت -
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 ...  گفت تو و بیتا رو مي خواد تا آني و آزاد كنھ -
 

 ...  گارسون برگشت سمتش... محكم زد رو میز ... چشش بھ من بود ...  پا شد آریا
 
 ... آقا حالتون خوبھ؟ -
 

 ...   نشست عذر خواھي كرد وآریا
 
... من بیتا رو بدم دست اون كفتار ... عوضي رذل دیگھ داره دیوونم مي كنھ  -

 ؟...چطوري 
 
 ...  بیتا زنش بوده... خواھرت دستشھ ھا  -
 

 ...  با عصبانیت نگام كردبرگشت
 
  از سنگم ؟... فكر كردي برام مھم نیست كھ آني اونجاست  -

 ... خودت... با بیتا حرف بزن. .. اگر تو این ومي خواي باشھ باشھ
 
 ...  تا اني آزاد شھ...بگو برو طعمھ شو ... چشاش زل بزن تو
 
 

  آنیتسا
 

بھ یاد روزاي خوش گذشتھ حسرت ...  عین یھ مجسمھ نشستھ بودم رو تخت ھمونطور
 ...  شب بود كھ بت من وارد شد١١ساعتم رو نگاه كردم ساعت ... مي خوردم 

 
تا در ...رفت سمت در ... سیني رو گذاشت رو تخت ... اومد سمتم ...  بھ دست سیني

  با ترس گفتم... باز شد 
 
 دیگھ پیداش نمیشھ ؟... اون مردي كھ صبح مزاحمم شد  -
 
 ... ادبش كردم... نھ  -
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جاي ... ساندویچ و برداشتم و با ولع خوردمش ... رفت بیرون ...  راحت شدخیالم
افتادم رو ... بعد خوردن گیج شدم ... و نمي گرفت اما خیلي گشنم بود غذاي خونھ ر

 ...  چشام بستھ شد... تخت 
 
 ...   صداي در انبار از خواب پریدمبا
 

پتو رو پیچیدم ... دوباره پیداش شده بود ... تو اون نور كم شناختمش ..  بود خودش
 ...  اومد سمتم... نفسم تنگ شده بود ... دورم 

 
من از طرف رییس بزرگ ماموریت ... دست كم گرفتیم؟ ... تم كھ بر مي گردم گف -

 ...  دارم
 

نفساي .. سرش نزدیك صورتم بود ... خودش و انداخت رو تخت ...  نزدیكم اومد
حالم ازش بھ ھم مي ... سرم گیج مي رفت ... چندش آورش مي خورد بھ صورتم 

 ...  م آثار كتكائي كھ خورده بود پیدا بودتوي اون نور ك... خدایا كمك كن ... خورد 
 

تو فاصلھ چند ... نفسم بند اومد ... پتو رو كشید كنار ...  و حلقھ زد دور كمرم دستش
دستش و گاز ... جلوي دھنم و گرفت .. جیغ كشیدم ... ثانیھ الي دستاي كثیفش بودم 

... ختم تو حنجرم دوباره ھرچي نیرو داشتم ری... طوري كھ آخش رفت ھوا... گرفتم 
 ...  در انبار باز شد...  آورد نزدیك تا مي خواست ولباش... بلندتر جیغ كشیدم 

 
یكیشون بلیزش ...  دوختھ شد بھ در كھ دو تا مرد سیاه پوش قوي ھیكل وارد شدن چشم

 ...  دومي ھم یھ گلولھ خالي كرد تو مخش... و گرفت و از تخت انداختش پایین 
 

ھمچنان مي لرزیدم كھ با صداي بت من ... چشام و بستم ... د  پخش زمین شخون
 ...  رو بروي اون نور كمرنگ ، پشت بھ من ایستاد... دوباره چشام و باز كردم 

احتماال رییس ... با كي حرف مي زد نمي دونم ...  كرد بھ حرف زدن شروع
 !!!بزرگ

 
... تا زماني كھ دست منھ ... دیدي اینجا كسي نمي تونھ برخالف قانون من راه بره  -

 ... اوضاع اونیھ كھ من مي خوام
تمام ... یك بار دیگھ چنین صحنھ اي تكرار شھ ...  این باشھ قرار داد كنسلھ غیر

 ... شراكتمون و زیر پا مي ذارم و دنیا رو واست تنگ مي كنم
 ... قانون خودم و دارممن ...  خان پیمان
  فرشاد
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 ... آریا رو بھ بیتا كرد...  خونھ نشستھ بودیم تو
 
  نمي تونم تو رو بدم دست اون رذل... نمي تونم  -
 

   كھ قیافھ غم زدش مشخص بود ترس تمام وجودش و گرفتھ جواب دادبیتا
 
آبرومو برد .. .باالتر از سیاھي كھ رنگي نیست .. آریا من قبال باھاش زندگي كردم  -

حاال مي خواد چي ... ذھنم و پر كرد از بدبیني و ترس ... صورتم و داغون كرد ... 
 !داغونتر از این ؟... كاري از دستش بر نمیاد من خودم داغونم ... كار كنھ 

 
مي ....خودخواھانھ بود ...  ساكت بودم و شرمنده بودم از خواستھ اي كھ داشتم من

 ...دونستم
 

 ...  دیگھ آلرژي گرفتھ بودم بھ این صدا... ي اومد  گوشصداي
 
  بنال -
 
 فكرات و كردي ؟ -
 

 ...  ندادمجواب
 
 ... قبل از ھر كاري باید بیتا بره شكایتش و پس بگیره -
 
  شكایت ؟ -
 
 ... بھش بگو خودش در جریانھ -
 

 ...  فردا اقدام كنید اگر مي خواي آني ھر چھ زودتر پیشت باشھھمین
 

 .. آني تو ھم اونجا بد تو چشممھ...  خیلي نمي تونم جلوي دل ھوسبازم و بگیرم من
 

مرتب رو اعصابم بود ولي باید منطقي ... نفس نفس مي زدم ...  رو قطع كردم گوشي
 ...  ولي دست بردار نبود... بر نداشتم ... دوباره زنگ خورد ... عمل مي كردم 
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 ..  و برداشتم اما حرفي نزدمگوشي
 
بعد از اینكھ از شكایتش صرف نظر كرد یھ فیلم بھ ... خوب چرا جوش میاري  -

 ... آریا حتما ببینھ... دستت مي رسھ 
 

 ...   قطع شدتماس
 

 ...  بھ آریا گفتمرو
 
 ... میگھ باید شكایتش و پس بگیره -
 

   بدون ھیچ تاملي گفتبیتا
 
 ...  ھمین فردا اول وقت میرم این كارو مي كنم -
 
 ...  با چشاي عصبي بھ بیتا نگاه كردریاآ

 
 ... اون عوضي چي توسرشھ -
 

 ...  شب تا نیمھ ھاي شب ھمھ بیدار بودناون
 
 
 

بھ محض اینكھ در جریان ...  اول وقت سھ نفري رفتیم پیش حاج خانوم فرداش
 ... گذاشتیمش موافقت كرد از شكایت صرف نظر كنھ

 
رفتیم و كارا رو انجام دادیم ... فعال جون اون بچھ مھمتره ...  ما ھم خدایي داریم گفت
 ...  مسئول پرونده چند بار مي خواست مجابمون كنھ كارمون اشتباھھ... 

 
؟ ... ازمون پرسید تھدید شدیم ...  گفت باید این افراد بھ سزاي اعمالشون برسن مي

ید وترعیب تموم میشھ و این افراد مثھ گرگ گفت این طبیعیھ ھمیشھ موضوع با تھد
 ...  قانونم نمي تونھ كاري كنھ تا مدرك نداشتھ باشھ... باز میفتن بھ جون و آبروي آدما 
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در ...  بھ ھر فالكتي بود انجامش دادیم و توي ماشین منتظر تماس پیمان شدیم خالصھ
تظر بودیم اما خبري ھر ساعت چندین بار تماس مي گرفت اما االن یھ ساعت بود من

 ... بیتا حالش خوب نبود... رفتیم خونھ ... نشد 
 

اما دست خودم .. نمي خواستم نگاشون كنم ... آریا بغلش كرد ...  رو كاناپھ نشستن
 ...  آریا كھ متوجھ نگاھام شد پا شد بردش تو اتاق... یاد انیم میفتادم ... نبود 

 
 ... سریع برش داشتم...  زنگ خورد گوشي

 
  بنال -
 
 !؟...تو كلمھ مودبانھ تري بلد نیستي  -
 
 ...  نھ براي تو... نھ  -
 
 انجام شد ؟ -
 
  آره -
 
 با معاملھ موافقید ؟... پس من بھ زودي پیشتونم  -
 

 ... ادامھ داد...  ندادمجواب
ھ آریا ببین...فیلم تا ده دقیقھ دیگھ دستتھ ... شرایط و مساعد كن ... من دارم میام  -

 ...  بھ ایمیل ھر سھ تاتون مي فرستم...حتما
 

 ..   قطع شدتماس
 

چطور بھ آدرس من و آریا دسترسي ...  فیلم چیھ كھ مرتب ازش حرف مي زنھ ؟این
 !یعني ھك كرده ؟! نابغھ ... بھ یاد حرف سرھنگ افتادم ... داره؟ 

 
رفتم اتاق آریا در و ... لپ تاپش و روشن كردم رمز داشت ...  سمت اتاق آني پریدم

 ...  باز كردم
 

 ... آریا در حال صحبت بود..  و آریا تو بغل ھم بودن بیتا
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  آریا از تو داد زد...  و بستم در
 
 ...  خوب بیا تو دیگھ... بدون در زدن وارد میشي  -
 

  با شرمندگي گفتم...  تو رفتم
 
 ...  لپ تاپت و بده آریا... ببخشید  -
 
 ... !!! مگھ لپ تاپ تو اتاق آني نیست كھ مي پري تو اتاق من -
 
 ... رمز داره -
 
 ... واسھ چي مي خواي؟... منتھا مال منم رمز داره ... برش دار  -
 
 ... ایمیلم و مي خوام چك كنم.. اي بابا بجنب روشنش كن  -
 

 ... ادامھ داد حال روشن كردن لپ تاپدر
 
 ! ؟... چي شده باز  -
 
 ... قراره یھ فیلم بفرستھ -
 

   و برگردوند سمتمسرش
 
 ! فیلم ؟ -
 

 ...  اعتراض كردم...  تاپ و بست لپ
 
 ... بجنب.. چرا بستیش  -
 
  بزار اول من ببینم... نھ فرشاد نھ  -
 
 چرا ؟ -
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اون داره با اعصابمون بازي مي ... فرشاد معلوم نیست باز مي خواد چي نشون بده  -
 ... قبول كن من اول ببینم... تو ھم كھ حالت دست خودت نیست داغوني ... كنھ 

 
  من آرومم... آریا روشنش كن اون لعنتي و  -
 

 ...  پا شدآریا
 
 ... جان آني... جان داداش ... ول من اما ا... كھ نشونت بدم ...مردونھ ... قول مي دم  -
 

تو اون فیلم ... دل تو دلم نبود ... من و بیتا رو بیرون كرد ...  تكون دادم بھ اجبار سر
 ... كھ آریا اومد بیرون... ھزار و یك فكر از تو مخم گذشت ... چي بود 

 
  بریم -
 
 ... ؟ تو قول دادي... كجا  -
 
 ...  ما نھ اینجاباشھ بریم بھ قولم عمل كنم ا -
 
  چرا ؟ -
 
 ...  بیتا بمونید خونھ بھ ھیچ وجھ در باز نشھ روي ھیچ كس... فرشاد مي گم بریم  -
 

 ... آریا پیشونیش و بوسید... ترسیده بود ...  دست آریا رو گرفت بیتا
 
 ...  واسھ احتیاط گفتم... خونھ تحت نظره ... نترس  -
 

   متعجب گفتبیتا
 
 ! تحت نظر ؟ -
 
  بریم فرشاد... بین خودمون بمونھ مامان نباید بو ببره ... آره تحت نظر پلیس  -
 

 ...  از تو داشبورد یھ گوشي برداشت... راه افتاد ...  تو ماشین رفتیم
 
  ھمون و بگیر... فقط یھ شماره تو دفترچھ تلفنشھ  -
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 چرا با گوشي خودت تماس نمي گیري ؟ -
 
  بجنب... تره این امن  -
 

 ... صداي سرھنگ از پشت خط اومد...  گرفتمش سریع
 
  بلھ آریا -
 

   گفت بگو داریم میایمآریا
 
 ...سرھنگ آریا میگھ داریم میایم -
 
 ...  دقیقھ دیگھ اوضاع امن میشھ٥باشھ تا  -

 ... رو كردم بھ آریا...  و قطع كرد گوشي
 
 ... نكنھ تو ھم!تو این وسط چھ كاره اي ؟ -
 

   یھ پوزخند زدآریا
 
 ! تازه فھمیدي ؟ -
 
 !آریا واقعا ؟ -
 
وقتي آني من و برد ... چند بار سرھنگ و اونور دیده بودم ... آره اونور كار مي كنم  -

فھمیدم كھ ... این اواخر با ایمیل با ھم تماس داشتیم ... دوباره دیدمش ... قالي فروشیش 
 ... رو پرونده پیمان كار مي كنھ

 
گیچ و منگ بھ خیابون نگاه ... دستي بھ سرم كشیدم ...  داشت سوت مي كشید سرم
 .. كردم

 
   خندیدآریا

 
 امروز زیادي برات سورپرایز داشتم ھمكار... چیھ بھت حق مي دم ھنگ كردي  -
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 ھمكار ؟ -
 
 ز مخت واسھ سرھنگ خیلي تعریف كردممن ا... اي بابا تو كھ خنگ نبودي اینقدر  -

 ... 
 

 ... یھ نگاھي بھم انداخت...  مات و مبھوت نگاش مي كردم ھنوز
 
 ...  نھ انگار این آبجي ما خوب فاز مغزت و پرونده -

 ..   ھمون رستوران بودیم كھ آریا پیچید تو خیابون مجاورنزدیك
 
 ...  بپرس اوضاع چطوره... دوباره تماس بگیر  -
 
 ... دوباره صداي سرھنگ اومد...  گرفتماستم
 
 ... چراغ سبزه بیاید تو پاركینگ -
 
بھ ...  خورده جلوتر آریا پیچید تو یھ پاركینگ كھ چراغاش خاموش بود و درش باز یھ

یھ نگاھي بھ دور و برش ...چراغا روشن شد ... محض ورود در اتومات بستھ شد 
 ... ھرگوشش یھ دوربین نصب بود... انداختم 

 ...  صداي سرھنگ اومد...  اشاره كرد بیام تو آسانسور آریا
 
 ...  خوش اومدین... ھ سنسور خاموش -
 

 ...  یھ راھرو بود... در آسانسور باز شد ... زیر پاركینگ .... طبقھ پایین رفتیم
 
 ...  سمت راست سرھنگ و دیدیم...  تھ راھرو كھ پیچیدیم بھ
 

   دادیم و رفتیم تودست
 
 ... خوش اومدي ھمكار جدید -
 
 ... خوبھ توفیق اجباري نصیبمون شد -
 
چون مورد ... این فقط یھ پیشنھاده ... خواي شغل پدرت و دنبال كني بده ؟ نمي  -

 ... ما ھم تو این حرفھ بھ ادماي مورد اعتماد و زرنگ نیاز داریم... اعتمادي 
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سرھنگ لبخند بھ لب اشاره كرد ... تھ اتاق یھ كمد بود ...  كرد بھ یھ اتاق راھنمائیمون
 ...  بریم تو كمد

 
... یھ آسانسور بود ... در بستھ شد ... باز اینجا چھ خبر بود ؟.. . حرف رفتیم تو بدون

 ... رفت طبقات باالتر
 دھنم باز مونده بود... سالني بود كھ امروز عصر دیده بودمش ...  آسانسور باز شد در
 ... 

 
   رو بھ سرھنگ گفتآریا

 
اصال فكرشم . ..من فكر كردم تجھیزات این طرف خیلي باید ابتدائي باشھ ...محشره  -

 ...  نمي كردم چنین ساختموناي امني تو ایران موجود باشھ
 

 ...   لبخند زدسرھنگ
 
اما ... دیگھ عادت شده واسمون ... خیلي وقتھ ایران و دست كم مي گیرن ... عجب  -

 ... تو كھ از خودي... تو چرا اریا؟ 
باھاش ور رفت چراغا و مانیتور اصلي رو دیوار ...  از كامپیوترا رو روشن كرد یكي

آریا ... با لبخند پریدم سمت تصویر ... دلم جون گرفت ... آني رو دیدم ...روشن شد 
 ...  ھم شوق كرد

 
 ... پس خیلي جلو رفتیم -
 
 ... آره تحت نظره -
 

 ...  و كردم سمت آریاروم
 
 ... فیلم -
 

  ولي ھمزمان گفت... اشاره كرد نگاه كن  سرھنگ
 
... این فیلم عمدا گرفتھ شده كھ تحت فشار بزارتتون ... واسھ شما فرستاده ٥تا دقیقھ  -

 ...  تا آخرش ببین
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تصویر آني خاموش شد ولي دوباره ... منتظر دیدنش بودم ...  و تكون دادم سرم
 سرھنگ گفت...ش و مي خورد آني رو تخت نشستھ بود و ساندویچ... تصویر اومد 

 
 ...  این مال دیشبھ -
 

اني بعد خوردن فورا خوابش برد كھ یھ دقیقھ بعد یھ مرد ...  بھ تصویر بود چشم
 ...  و... رفت سمت آني ... سیاھپوش وارد شد 

 
اشكام رو ...  و بردم الي موھام و با ھر ثانیھ فیلم موھام و بھ شدت مي كشیدم دستم

 ...  ھق ھق مي زدم... افتادم رو زانوھام ...  گونھ ھام ریخت
 ...  اما آروم نمي شدم...  و سرھنگ اومدن سمتم تا آرومم كنن آریا

   گفتسرھنگ
 
 ...  اینجا رو ببین بعد گریھ كن -
 

یقھ بھ .... دیدم یھ مرد درشت اندام و دو تا سیاه پوش اومدن تو ...  و باال كردم سرم
 ... بعدشم صداي گلولھ... یقھ شدن با اون عوضي 

 
اشكاش قطره قطره مي چكیدن ... آني گوشھ تخت نشستھ بود پر ترس ...  روشكر خدا

  سرھنگ دستمال و گرفت سمتم... فیلم قطع شد ... رو گونھ ش 
 
رو ... آني بود ... دوباره تصویر اصلي اومد ... اشاره كرد بشینم رو صندلي...  شدم پا

 ... آروم و مظلوم... تخت دراز كشیده بود 
 

 ... رو بھ سرھنگ گفتم...  و پاك كردم اشكام
 
 چرا دست بھ كار نمیشین... اگر مي دونید كجان ... تورو خدا با جونش بازي نكیند  -

... 
 
اما این گرگ پا توي تلھ ... مي دونم تحملش سختھ ... فرشاد عزیز ... ري آقاي ناص -

 ... شوخي نیست... تاحاال گروھش جون ملیون ملیون ایروني رو گرفتھ ... گذاشتھ 
 

ما ... باید تحمل كنیم ...نمي دونیم جون كیا ممكنھ بھ خطر بیفتھ ..  اینبارم بپره اگر
 ... مادامي كھ... ني در امانھ آ... عامل نفوذي وارد محل كردیم 
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 مادامي كھ چي ؟ -
 
 ... مادامي كھ پاي پیمان اینجا نرسھ بعدش باید خودت وارد عمل شي -
 
 من ؟ -
 
دستش بھ ...  بیتا رو نباید وارد بازي كنید ١... ھمونطور كھ گفت آریا رو مي خواد  -

 ٣... م باید ھمراه آریا بري تو ھ٢... نمیتونیم بقیش و پیش بیني كنیم ... بیتا برسھ 
 ... كاري رو كھ مي گم با حفظ كنترل اعصاب باید انجام بدي

 
 ؟... چھ كاري -
 
 ...  بھ خاطر حساس بودن ماموریت در لحظات آخر بھ اطالعت مي رسونیم -
 
 ...  گرفتش سمت من...  داخل كشو یھ گوشي در آورد از
 
 درصد ٩٩وارد خاك ایران میشھ و بھ احتمال احتماال فردا پیمان ... این خط جدیدتھ  -

 ... از مرزھاي غیر قانوني وارد میشھ و چون ما منتظرشیم
 

چون احتمال داره از ھمون راھي كھ اومده ...  ھیچ حساسیتي نشون نمي دیماونجا
 ... میزاریم بیاد وسط تلھ... فراریش بدن 

 
چون درست بھ ... اونھا خروج شما رو ندیدن ...  تو و آریا اینجا موندگارید امشب

پس ... محض گذر شما از تیر رسشون ما ماشین زبالھ رو از جلوشون عبور دادیم 
 ...  خونھ شما و مادر بیتا ھم بھ شدت تحت كنترلھ... اوضاع امنھ 

 
... لبخند كھ نشست رو لبام  ... شدم چون مي تونستم تا صبح بھ آني نگاه كنم خوشحال

  آریا شیطنتش گل كرد
 
 ...مانیتور روشنھ اما دید زدن ممنوعھ... نداشتیم ھان... باز ببین -
 

   با تعجب بھ سرھنگ زل زدمبرگشتم
 

 ...   خندیدسرھنگ
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اگر ... نیروھا تا صبح مانیتور رو از مركز مي بینن ... نھ آزاده ولي باید بخوابي  -
 ... موردي پیش بیاد قول مي دم بیدارت كنم

 
 آنیتسا

 
دیشب بھ ... سعي مي كردم بخوابم ولي خوابم نمي برد ..  تختم دراز كشیده بودم رو

 ...  محض خوردن ساندویچ خوابم مي برد ولي امشب
 

ھزار تا فكر و خیال ... تا كي قراره اینجا باشم ... تو تختم وول مي خوردم  مرتب
 ...  اومده بود تو سرم

 
... كھ با قیافھ بت من آروم شدم ... تو جام نیمخیز شدم .. ترسیدم ...  انبار باز شد در

 .. اومد یھ نایلون گرفت سمتم
 
تي دست من بودي سعي كردم در امان تا وق... فردا باید تحویلت بدم ... فردا آقا میاد  -

 ...  اما از فردا نمي تونم بگم چھ خطراتي ممكنھ تھدیدت كنھ... باشي
 

 ... باید بري حموم...  بیا پاشو
 

 ...  فردا چي مي خواد بشھ...  افتاد بھ جونم ترس
 

 ...   بھ یھ اتاقك بیرون انباربردتم
 
 ... برو تو -
 
 ؟...اینجا دوربین نداره  -
 
 ... نھ نگران نباش -
 

 ...   تو ھمھ جا روچك كردم اثري از دوربین نبودرفتم
 

یھ لباس حریر سفید كھ ھیچ جاش ...  كردم و از توي نایلون لباسا رو برداشتم حموم
 ...پوشیده نبود جز برخي از جاھاش

 ...  در باز شد... در زدم ... اومدم بیرون..  مانتو و روسري سبز یھ
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 ...  خدا رو شكر این یكي انصاف داشت وگرنھ... در بود  من پشت بت
 

 ...  و مثھ جنازه افتادم روتخترفتم
 
 

 ...  بت من باالي سرم بود..  و باز كردم چشام
 
 ... پا شو باید حاضر شي -
 
 االن ؟ -
 
  صبحھ١٠ساعت ... یاال ... آره  -
 

 ...  در وبستناز یھ سري پلھ رفتم باال و... و بردنم ...  و بستن چشام
 

ھر مورد مشكوكي .. ھمتون قدم بھ قدم ما رو چك كنید ...  بت و من و شنیدم صداي
 ...  گزارش شھ

كم ... پس حواساتون و جمع كنید ...  امانت ناقص برسھ دست آقا ھمتون مردید این
 ...  كاري كنید خودم قبلش دخلتونو آوردم

 ...  صداي چشم آدماشبعدشم
 ...  با ھر تكون از صندلي مي افتادم پایین... باسرعت مي رفتیم ...  افتادیم راه

 
چندین بار ماشین ایستاد و و در مكاني كھ من ...  مي گفت تو محفظھ در بستھ ام حسم

 ...  انگار از این ماشیناي ضد گلولھ بود... توش بودم باز شد 
  فرشاد

 
ده دقیقھ اي مي شد كھ ...  آني بھ خطر بیفتھ  داشتم نگران بودم با رسیدن پیماناسترس

 ... آني رو از محل برده بودن
سرھنگ بیسیم بھ دست مرتب ...  و آریا داشتن با كامپیوترا ور مي رفتن سرھنگ

آریا ھم ردیابي كھ بھ ماشین حمل كننده آني وصل بود و چك مي ... گزارش مي گرفت 
 ...  كرد

 
طبق گفتھ سرھنگ آني باید مي رفت بھ ...یتور بود  ساعتي مي شد كھ چشم بھ ماننیم

 ... محلي كھ قبال پیمان بھ ادماش اعالم كرده بود
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 بھ من اطمینان خاطر داد كھ توسط عوامل نفوذي اونجا ھم میكرو دوربین سرھنگ
 ...  نصب كردن و شنود گذاشتن

 
 یھ صبحونھ یھ میز وسط آوردن و...  مشغول بودن كھ سھ تا گارسون وارد شدن ھمھ

 ... عالي طي دو دقیقھ چیده شد رو میز
 ...  اشاره كرد بھ منسرھنگ

 
 ...  چرا معطلي ؟ بپر بخور دیر میشھ -
 
 ...  اما میل ندارم -
 

  كھ چشش بھ مانیتور كامپیوترش بود ادامھ دادھمینطور
 
 ... نمیشھ عزیز برادر باید جون داشتھ باشي -
 

تا حدي خیالم راحت ... م بي اشتھائي اشتھاش باز مي شد انصافا ھر آد...  سرمیز رفتم
ھمھ چي بھ ... سرھنگ بھم اطمینان خاطر داده بود كھ امشب آني آزاده .. شده بود 

 ...  یھ چند لقمھ اي خوردم...خودم بستگي داشت 
 
ده دقیقھ بعد ...  ساندویچ واسھ آریا وسرھنگ ھم درست كردم و دادم دستشون یھ

 ...  اره اومدن و میز و جمع كردنگارسونا دوب
بعد با دست اجازه پاسخ گویي ... سرھنگ اشاره كرد صبر كنم ...  زنگ خورد گوشي

  داد
 
 بنال -
 
یا برم ! ؟... معاملھ مي كني ... من ایرانم ... عجب این لحن تو عوض نشده ھنوز  -

 ... توي اتاقي كھ آني تو با یھ لباس قشنگ نشستھ
 

 ... نرسیدن...  اشاره كرد داره بلف مي زنھ ھنوز تو راھن آریا
 
از سالمتیش ... باید آني رو ببینم ... باید بیام ببینم ... معاملھ میكنیم اما فعال بیتا نھ  -

 ...  جفتمون... من و آریا میایم ... مطمئن شم 
 ...  كردمكث

 ... یا ...یا با بیتا ...بي بیتا معاملھ نمیشھ ... نھ نمیشھ  -
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 ...  قطع شدتماس

 
 ..  خندیدسرھنگ

 
تایمش فوق ... قطع مي كنھ ... درست قبل از رد یابي ... ھمیشھ ھمینطوره ... عجب  -

 ... العاده دقیقھ
 
كاش ...  جورائي خوشم میاد كھ اینقدر باھوشھ ولي اي كاش در خدمت جامعش بود یھ

 ...  ایران در جذب نابغھ ھاش كمي قوي تر عمل مي كرد
 
 

   اشاره كرد حركت كنیدسرھنگ
 
 
 ...  موقعیت پیمان مشخصھ باید نزدیكش باشید -
 

  حالي كھ ھنوز چشم بھ مانیتور بود و موبایل و مي ذاشتم تو جیبم گفتمدر
 
 ... اگر موافقت نكرد -
 
 ... بھت توضیح میده تو راه... در اون مورد توضیحات كافي رو بھ آریا دادم  -
 

من سعي مي كنم با ایمیل باھات تماس بگیرم ھم امن تره و ... وصل شده بھ نت ھمرات
 ..  موفق باشید... ھم اینكھ مطالب رو بیشتر مي تونم توضیح بدم 

 
 ...   افتادیم بھ سمت مقصدي كھ ھیچ چي رو نمي شد توش پیش بیني كردراه

 
 

  آنیتسا
 

 ...  ن باز شد و بت من صدام كرددر سمت م.. ماشین نگھ داشت ...  رسیدیم باالخره
 
 ...  پاشو بیا جلو تا كمك كنم بیاي پایین -
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 ... رفتم سمت نور...  اینكھ چشام بستھ بود اما نور رو مي تونستم حس كنم با
 

 ...   و گرفت و با یھ جھش گذاشتم پایینبازوھام
 

اصال چرا اینجام ...  نكنھ بالئي سرم بیارن... من كجام ...  داشت مي اومد تو دھنم قلبم
نھ بابا اون ... یعني اینقدر دوسم دارن كھ بدزدنم ... نكنھ یكي از اون سوسوال گرفتتم

پس این كدوم دزده كھ زده بھ ... منم واسھ پول بابام مي خواستن... ھمھ حوري 
 ... كاھدون

 
باز كرد اما چشام و ... چندین متر جلوتر ...بت من سایھ بھ سایم میومد ...  پایین رفتم

 بت من دوباره ھشدار داد... ھنوز دستام بستھ بود 
 
 ... این بھ بفع خودتھ...نھ جیغ بكش نھ حرف بزن  -
 

 ...  سر تكون دادم بھ نشونھ چشممنم
 
 پلھ ھاي سنگي سفید كھ عرضش خیلي زیاد بود رفتیم باال چندین خدمتكار اطراف از

بلیز سفید و سارافان ... س فرم بھ تن داشتن لبا... ایستاده بودن ٧در ورودي مثھ عدد 
 ... آبي

 
خانوما ھمھ موھاشون وبا یھ ...  راست ھمھ خانوم بودن و سمت چپ آقایون سمت

 ...  خدمتكاراي آقا ھم كاله آبي گذاشتھ بودن سرشون... روبان آبي بستھ بودن 
 

 ...  رفتیم جلوتر...  مرتب و شیك چھ
 

 ...   برق مي زد از سنگاي قھوه اي شكالتي و سفید كھ رو زمین كار شده بودزمین
 

كھ با نسیم مي ... حریر سفیدي پردشون بود...  سالن پنجره ھا مربع شكل اطراف
 ... رقصیدن
نور سفید آبیشون رو ...  بزرگ و شكیل از سقف سالن خود نمائي مي كردن لوستراي

 ...  كرده بودزمین و محوطھ سالن شكوھي ایجاد
 

 ...  از سمت راست و چپ باز بھ راھروھاي دیگھ اي منشعب مي شدسالن
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 عریضي كھ دیواراش سنگ سفید بھ كار برده شده بود و رنگ شكالتي راھروھاي
ھر چند متر یھ گلدون گل طبیعي فوق العاده زیبا ... خیلي كمتر بھ چش مي خورد 

 ... گذاشتھ شده بود
 
بت من بھ ادماش اشاره كرد ... سوار آسانسور شدیم ...  رسیدیم  اواسط راھرو كھبھ

 رفتیم طبقات باالتر... من و بت من سوار آسانسور شدیم ... از اینجا بھ بعد دنبالش نرن
 ... 

 
یك راھرو با سنگ تمام ... در آسانسور باز شد ...  دونم سھ یا چھار طبقھ باالتر نمي

 ... سفید یھ حس خوبي داد بھم
 
 ...  اینجا شیك و زیبا بود كھ یادم رفتھ بودم اینجا من فقط یك گروگانمونقدرا

 
   تا خدمتكار دستام رو مثھ یھ پرنسس گرفتن رو بھ بت من گفتندو
 
 ...  آقا تو اتاق منتظرن -
 

یھ اتاق كھ بھ سوییت بیشتر شباھت ...  كردن بھ یھ اتاق در سمت چپ سالن راھنماییم
 ...  داشت

 
خودتون رو اماده كنید تا دو ساعت دیگھ ...  تو خانوم اینجا ھمھ چي ھست برید -

 ... آرایشگر میاد واسھ آرایشتون
 
 ...  آرایشگر واسھ چي -
 

 ...   مي فھمیدبعدا
 

 ... یھ اتاق مجلل با تخت دو نفره شیك و شكیل تمام سفید...  داخل اتاق رفتم
 

رنگ پرده بنفش با ...  اتاق از رنگ بنفش كمرنگ و جذابي استفاده شده بود دیواراي
 ... لوستر ھم بااین رنگا ست بود... رگھ ھاي سفید 

 
كھ پر بود .. رفتم تو حمام ...  كوچولوئي كنار اتاق قرار داشت تماما چوب آشپزخونھ

 ...  وشش نصبھخوب حمام و دید زدم دیدم یھ دوربین گ... از رایحھ یاس و اقاقي 
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 .. احتماال اینجا ھم نصبھ...  اومدم بیرونسریع
 

چھ آدم مشكل ...  دقیق توي اتاق و چك كردم انگار اینجا اثري از دوربین نبود خیلي
 ... !!!  تو حمام نصب كرده تو خونھ نھ... داریھ این صاحبخونھ 

 
ھ ساپورت مشكي نازك  و در اوردم و با اون لباس حریر سپیدي كھ تنم بود و یمانتوم

 ... واي چھ تخت نرمي... پریدم رو تخت 
 
 

  فرشاد
 
  كھ گوشي زنگ خورد...  ماشین بودیم و بھ سمت مقصد حركت كردیم تو
 
  بلھ -
 
  نگفتي بنال... چھ عحب  -
 
 ... نمي دونستم تویي وگرنھ حتما مي گفتم و نمي ذاشتم از این فیض محروم بموني -
 
  بیتا رو میدین یا نھ ؟چي شد ؟ نتیجھ؟ -
 
 ... نھ من و آریا باید آني رو ببینیم باھاش حرف بزنیم بعد بیتا -
 
 ...  خودت خواستي -
 

 ...   قطع شدتماس
 

 ... روم و كردم سمت آریا...  شدم عصبي
 
االن اني من ... حاال چھ غلطي بكنم ؟... آریا این دیوونھ مي خواد چي كار كنھ ؟ -

 .. تند تر برو... دست اون بي شرفھ 
 
سرھنگ ... بلف زده دستش بھ اون برسھ ... آروم باش نمي تونھ ھیچ غلطي بكنھ  -

ئن گرچھ ریسكش باالست اما سر جون آني ریسك نمي كنیم مطم... دستور حملھ مي ده 
 ... باش
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 ... كوتاه نیا اعصابتو كنترل كن...  االن زنگ مي زنھ احتماال

 
بازش كردم یھ فیلم توش بود ...  ایمیل از گوشي كھ سرھنگ داده بود اومد صداي

رو تخت دراز ... تصویر آني با یھ لباس سفید توي اتاق... سریع زدم تا روشن شھ 
 ...  كشیده بود

 
   كشیدمداد
 
 ... لكثافت رذ -
 

 ...  فیلم و دید...  سرش و آورد جلو آریا
 
ما داریم این كارو واسھ نجات جون ... اعصابتو كنترل كن ... نگاش نكن  -

 ...  این كثافت باید دستگیر بشھ... طاقت بیار ... ھموطنامون مي كنیم 
 

 ..  تماس گرفتسرھنگ
 
  الو -
 
 ...  الو سرھنگ این میگھ معاملھ نمي كنھ -
 
بگو ما میایم آني رو مي بینیم ھمونجا قرار میذاریم آدمات برن بھ یھ آدرس بیتا رو  -

 ... بیارن
 
 ... باشھ -
 

  آریا گفت...گوشي خودم و برداشتم و چشم بھ گوشي بود كھ تماس بگیره ...  كردم قطع
 
 ... از اینجا نزدیكھ... رسیدیم  -
 

 ..  گوشي زنگ خوردكھ
 
  بنال -
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 معاملھ ؟ -
 
اول و من و اریا میایم از صحت و سالمت آني كھ مطمئن ... فقط یھ راه مي مونھ  -

 ..  آدرس بھت میدیم برین بیتا رو بیارید..شدیم 
دیگھ ...با این راه موافق نباشي ... بیتا قبال میاد سر اون ادرس...  كردیم ھماھنگ

 ... راھي نمي مونھ جز پلیس
 
 ... میارنتون محل اصلي... از اونجا آدمام میان . ..بیاید بھ این آدرس ... اكي  -
 

ده دقیقھ اي ... آریا راه افتاد ...  نزدیك ھمین محلي بود كھ آریا اومده بود آدرس
.. پریدن سمتمون و یھ كاله كشیدن رو سرمون ... آدماش منتظر بودن ... رسیدیم 

تنمون تو یھ ماشین خوب ھمھ جامون و گشتن و انداخ... دستامون و با خشونت بستن 
 ...  ضد گلولھ

 ...  رو شكر كردم كھ شنود و پیدا نكردنخدا
 ...  قبال سرھنگ گفت نگران نباشگرچھ

 
شنود و روشن كرده ...نیم ساعتي تو راه بودیم كھ ماشین متوقف شد ...  كردیم حركت

 ...  بودیم تا لحظھ بھ لحظھ سرھنگ صدا رو داشتھ باشھ
 
 ... بیاید پایین -
 

بعد از كلي پیچیدن تو سالناي مختلف نشوندمون ... چش بستھ بردنمون داخل ...  رفتیم
پیمان روي مبل سلطنتي روبروي ما نشستھ ... چشامون و باز كردن ... رو صندلي 

 ...  بود
 
 ... خنده اي از روي تمسخر و عقده... خندید ...  یھ اخم عمیق نگاش كردم با
 ... لباي پھن... چشاي آبي ... صورتي تپل با ...  مرد تقریبا چاق یھ
 

پا رو پا انداختھ بود و در حالي كھ پاي ... كت و شلوار نقره اي براقي بھ تن داشت كھ
راستش و مرتب تكون مي داد و دست بھ سینھ لم داده بود نگاھھاي تمسخر آمیزش و 

 ... روونھ چشاي آریا مي كرد
 

پیمان ... با این تفاوت كھ گرگ گوشت شكار و نشونھ میگیره ...  مثھ یھ گرگ درست
  پیمان شروع كننده بود...اعصاب شكارش و 

 



 333 

 !درستھ؟...مي دوني كھ اومدي بدھیت و بپردازي ... تو بھ من بدھكاري  -
 

 یھ خنده دلغك وار انداخت تو صورتش كھ خودش و خونسرد نشون بده ولي آریا
 ...  وي چشاش و بھ وضوح میشد دیدعصبانیت ت

 
 ... ھمون لبخند تمسخرآمیز زل زد تو چشاي پیمانبا
 
عذاب وجدان داشت خفم مي كرد ...بر منكرش لعنت ... آره جانم من بھ تو بدھكارم  -

 ... !!! كھ ھنوز بدھیم و بھت پرداخت نكردم
  وباره بھ آریا خنده رو لبش و قورت داد و مرموزانھ نگاه كرد بھ من و دپیمان

 
 !؟...یا تفھیم اتھام كنم واست .. مي دوني بدھیت چیھ؟  -
 
 !؟...الزمھ بگم ... نھ مي دونم  -
 
برش داشت ... یھ خدمتكار یھ فنجون آب پرتقال واسش آورد ...  دودستش دست زد با

 ...  گذاشتش رو میز...و نصفش و یھ ضرب خورد 
 
 ... خم شد سمت من... ه بود  خورده از خونسردیش و از دست دادیھ
 
 ؟... بیتا كجاست  -
 

اگر نابغھ بود پس ... كھ بفھمھ قرارمون یھ چیز دیگھ بود ...  انداختم باال ابروئي
اشاره كرد بھ ... قبال گفتم باید آني رو ببینم باھاش حرف بزنم ... حرفش بي معني بود

 ... خدمتكارش
 
 ...  بعد دو مرد تنومند وارد شدنسھ ثانیھ... بھ بادیگاردا بگو بیان  -
 

 ...  كرد بھ مناشاره
 
 ...  یھ نفر كنار من ایستاد یھ نفر دیگھ دستام و باز كرد... دستاش و باز كنید  -
 

... با زدن یھ دكمھ تصویر اني اومد ...  لپ تاپ روي میز كنارش و باز كرد پیمان
 ...  مثھ یھ فرشتھ... خواب بود روي تخت 
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 دقیقھ من بیتا رو مي خوام ١٥بعد ... میري پیشش ...  دقیقھ وقت داري ١٥از االن  -
 . ..ببرینش... 

 
 ...  داد زد و با چشاش اشاره كرد بھ لپ تاپآریا

 
 ... ببند اون لعنتي و -
 

 ...   خندیدپیمان
 
 ...  ھنوز دارم برات... كجاش و دیدي؟ ... فقط دارم نگاش مي كنم  -
 
 ...   لقمھ اي كھ مال من بود و نوش جون كردي باید برش گردونيتو

 ...   باید یھ كاري كنم اونقدر حالت بد بشھ كھ تمام محتویات روحت و باال بیاريپس
 ...  آروم میشماونقت

 
زل زدم ...با اشاره دست پیمان رفتن كنار... بادیگاردا جلوم و گرفتن ..  نزدیك اومدم

 ... تو چشاش
 
ببند لپ تاپ و وگرنھ .. ناموس منھ .. این زن منھ ...  حساب تو آریاست طرف -

 ...  بھت گفتم من چطور آدمیم... معاملھ بي معاملھ 
 

 ...  پوزخند زدباز
 ... ولي -
 
آنیم كھ بي ... من و گشتین ... فكر نمي كردم اینقدر قدرت تجزیھ تحلیلت كم باشھ  -

 ونم بكنیم ؟ما تو اتاق چھ غلطي مي ت.. سالحھ 
 

 ...   تاپ و بستلپ
 

 ...  آني از جاش پرید... بادیگاردا قفل و باز كردن ... آني تو اتاق بغلي بود ...  رفتیم
 

 ...درو بستن... رفتم داخل ... خشكش زد ...  من و تو جایگاه دید وقتي
 

 ...  رو شكرخدا
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 ...   آني من بوداین
 
 ...  این لباس چقدر زیبا شده بودتو
 

 ...  فرش پریشون شونھ ھاش بودموھاي
**************************************** 

 آنیتسا
 

 ...  واي كھ چقدر دلم واسش تنگ بود... فرشاد جلوي روم ایستاده بود...  نمیشد باورم
 

قدم بھ قدم نزدیكتر مي ... یھو یادم افتاد با چھ قیافھ و وضعي روبروشم ...  نزدیك اومد
 ... شد

 ...  كلید برق و پیدا كرد و با سر انگشت خاموشش كرد...  و بر و یھ نگاه انداخت ورد
 

 ؟...اینجا چھ خبره ... بھ نفس نفس افتاده بودم...  لرزید دلم
 
ولي دوباره نگاش ... دنبال یھ چیزي بود ...  نگاھي بھ گوشھ ھاي دیوار انداختیھ

 ... چرخید رو من
 
ذره ذره آب مي شدم تو ... بھ دستام ... بھ موھام ..  ھام  روي صورتم بھ روي شونھاز

 ...  نگاھش
 

ھر ثانیھ اي كھ ... چقدر منتظر این آغوش بودم ... نفسم بند اومد ...  و بغلم كرد پرید
 ...  بیشتر تو آغوشش فشرده میشدم... مي گذشت 

 
 ... خیلي آروم تو گوشم زمزمھ كرد...  مي خورد بھ گردنم نفساش

 
 ؟... خوبي  -
 
 ...  آره -
 

 ...آروم گفتم... ریخت رو گونھ ھام اشكام
 
  دیگھ داشتم كم مي آوردم... كجا بودي؟ -
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 ... بعدا مو بھ مو واست تعریف مي كنم كھ تو این چند وقت چي بھ سر من اومد -
 

نش آماده میشیني تا زما... وقتي رفتم مانتوت و مي پوشي ..  اینجا دوربین داره ضمنا
 قدرت داري ؟... برسھ و از این دخمھ لعنتي فرار كنیم 

 
 ...  اگر تو بگي آره.. آره  -
 
 ... نمي دوني چقدر داغونم از دوریت... دلم تنگ شده بود واست دختر خوب  -
 

... ھرم نفساش آبم مي كرد ... چشام و بستم ... لباش و آورد باال ...  گردنم و بوسیدزیر
دیگھ ... قلبم و دیوونھ تر مي كرد ... رو صورتم حس مي كردم بوسھ ھاي ریزي كھ 

 ...  چقدر قشنگ بود این حس... عذاب وجدان نداشتم ... زنش بودم 
 

 ...  سرم پایین بود...  كردنگام
 

 ... نگاش ازم برداشتھ نمیشد...  فاصلھ گرفت ازم
 

 ...  چسبید بھمدوباره
 
 ... نمیتونم ازت دل بكنم -
 

در حالي كھ تو آغوشش در حال ذوب شدن ... مشامم و نوازش مي داد  عطرش بوي
 ... بودم با صدائیكھ بھ نجوا شباھت داشت گفتم

 
 ... مي ترسم فرشاد... تنھام نزار  -
 
 ...   روم لبخند زدبھ
 

 ...  عقب رفتعقب
 

 دلم واسھ دوباره دیدنش پر میزد... انگار غم دنیا رو ریختن تو دلم ...  كھ بستھ شد در
 ... 

 
... با اینكھ دوست نداشتم ازش دل بكنم اما نمي خواستم مشكوك شن ...  بیرون رفتم

 ... بادیگاردا ھدایتم كردن توي اتاق پیمان
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... نشوندنم رو صندلي ...   آریا نگاه كردم با اشاره چش فھموند اوضاع روبھ راھھبھ

 ...  دستام و بستن
 

 ...   پا شد اومد جلوي من و آریاپیمان
 
 ؟...خوب بیتا  -
 
 ... بستي -
 
 چي رو ؟ -
 
 ... دستام و باید آدرس بنویسم واست -
 

 ...دستام و باز كردن...  بھشون اشاره كرد دوباره
 

من و آریا ... تاق رفت بیرون از ا...  كھ سرھنگ داده بود و نوشتم رو كاغذ آدرسي
 ...  اونم با این ھمھ دوربین... سكوت بھترین حربھ بود ... حرف نمي زدیم 

 
 ...  آریا اخم كرد... لبخند واضحي رو لباش بود ... دقیقھ بعد برگشت تو  ١٥

 
پاش و گذاشت روي پنجھ ... اومد سمت آریا ...  دستاش و پشت كمرش قفل كرد پیمان

آریا دندوناش و بھ ھم فشار داد ولي آخش در ...  تا حد امكان فشار داد پاي آریا و
 ... نیومد

 
با ھمون لبخند پھن رو لباش رو بھ ...عقده داشت این مرتیكھ ...  برگشت سرجاشپیمان

 ... من گفت
آریا تف ... مي خوام فیلم واستون راه بندازم ... بیتا تو راھھ تا ده مین دیگھ اینجاست  -

  پیمان قھ قھ زد... انداخت طرفش 
 
امشب سھم من باشھ ... قراره زنت تو بغلم باشھ ... بھت حق مي دم... ایراد نداره  -

 ...  از اولم بوده... گرچھ اون مال منھ ... دوباره 
 

 ... داختم تو گلوم و انصدام
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 ...  من و آریا مي مونیم تا بیتا بیاد... قرارمون چي میشھ ؟ آني رو آزاد كن بره  -
 

  و سرش وبا خنده تكون داد...  وجمع كرد لباش
 
ولي قبلش باید بھ چشم خودش ...میذارم بره... وقتشھ بدھیش و بپردازه ... نھ دیگھ  -

 !... !! ببینھ چي بھ سر خواھرش میاد
 

این گرگ ... سرھنگ درست گفتھ بود ...عوضي و رذل ...  و بھ ھم فشار دادم دندونام
 ... معاملھ حالیش نبود

لیوان ... خدمتكاري كھ كنارش ایستاده بود ... تصویر آني اومد ... تاپ و باز كرد لپ
 ودنفسم تو سینھ حبس شده ب.. كتش و در آورد ... فرشاد پاشد ...آب پرتقال و پر كرد 

... 
 

 ...  رفت تو اتاق آني...پیراھنش و در آورد ...  و تا تھ سر كشید لیوان
 

خدمتكار كھ از نیروھاي خودي بود بھ سرعت دستاي من و آریا روباز ...  بود وقتش
 ...  منم رفتم سمت كامپیوتر... آریا دوید بیرون ... كرد 

 
 

تمون توسط این سیستم كنترل دوربیناي مدار بستھ كل ساخ...  حدس زده بودیم درست
 ...  ھنوز زود بود.... بھ ساعتم نگاه گرد ... منتظر شدم ... مي شد 

 
فیلم و بھ ناچار ...  باال نمیومد وقتي یاد این میفتادم كھ االن آني در چھ وضعیھ نفسم

 ...  بھ زور نفس مي كشیدم...بستھ بودم 
 

ھمین كھ نیومدن تو یعني ... ومده  دونستم چھ بالئي سر اون دو تا بادیگارد انمي
 ...  اوضاع رو بھ راھھ

 
 
 

  آنیتسا
 

روش و كرد بھ ... عقب عقب رفتم اما اون كثافت نزدیك مي شد ...  بودم نگران
 ..  دوربین

 ؟...داري مي بیني  -
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حالم بد شد ... اومد سمتم ... ولي گیج مي زد و تلو تلو مي خورد ...  مست بود انگار

 ! این چش شد ؟... افتاد زمین ... تا رسید بھ یك سانتیم ... جیغ كشیدم ... 
 
 ... تا افتاد زمین... دلم ھزار بار خدا رو شكر كردم تو
 

توي ساختمون میومد صداي آژیر از ...  دوبار خاموش روشن شد و كال قطع شد برقا
 ... در باز شد فرشاد تو درگاه ایستاده بود... گیج شدم ... 

 
... رسیدیم بھ یھ اتاق ...شروع كرد بھ دویدن ... بغلم كرد ... دویدم سمتش ... بپر  -

 ...  از داخل كشوي میزي كھ داخل اتاق بود یھ گوشي برداشت... پرید توش 
 
 ...  ملھ كنیدالو سرھنگ اوضاع سبزه اعالم ح -
 

... یھ نگاھي بھ سرتاپام انداخت و اشاره كرد بشینم كنارش ...  و از داخل قفل كرد در
با ... كھ ناگھان صداي تیر اندازي در حد وسیعي شروع شد ... گوشام و گرفت 

 ...  نگراني پرسیدم
 
 چھ خبره ؟ -
 
 ...  نگران نباش -
 

 ...  فرشاد پرید پشت در...  در اومد صداي
 
  باز كن منم -
 

 ...   آریا بودصداي
 

  در و باز كرد و آریا اومد توفرشاد
 
 ... باید بزنیم بھ چاك... بجنبین سالن خالیھ  -
 

ھمون ... رسیدیم بھ آسانسور ... شروع كردیم بھ دویدن ...  دستم و گرفت فرشاد
  تو دستاش اسلحھ بود.. نیروي خودي جلوش منتظرمون بود 
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 ... من ھمراھیتون مي كنم...بریم  -
  رسیدیم طبقھ ھم كف...  داخل آسانسور رفتیم

 
   روش و بھ فرشاد كردآریا

 
تا ماشین مي .. مي دوني كھ ماشین من كجاست ... از اینجا بھ بعد باید تنھایي بري -

  بقیشم كھ خودت بلدي... رسونتت 
 

 ...   اخم كردفرشاد
 
 . .. منم مي مونم... نھ  -
 
باید آني رو برسوني خونھ كھ جاش امن ... من اینجا كار دارم ... داداش بحث نكن  -

 ...  بجنب تا شلوغتر نشده... باشھ
 
مي ... آني رو مي برم تحویل سرھنگ مي دم . .. نھ داداش من رفیق نیمھ راه نیستم  -

 ...  مونم
 

 ...   و گرفتمدستش
 
 ...  خواھش مي كنم... فرشاد بیا بریم  -
 

 ...   كردنگام
 
دستم ... محالھ ... آریا اینجا باشھ من برم تو لونم ؟...نھ نمي تونم كارم و نیمھ ول كنم  -

قالب ... از پشت درختا خودش و رسوند بھ دیوار .. كشوند دنبال خودش ... و گرفت 
 .. گرفت

 
  بپر باال -
 

   انداختم باالابرو
 
  من ؟ -
 
 ...  بجنب دیر میشھ!... نھ پس خودم ؟ -
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فرشاد ... كھ بھ سمتم شلیك شد ... یھ پام و گذاشتم اونور دیوار ..  باالي دستش رفتم

دیوار كوتاه بود ولي بھ شدت افتادم رو شناي بیرون ... پاي دیگمم پرت كرد اونور 
 .. پام درد گرفتھ بود... آخم رفت ھوا ..ساختمون 

 
 ...  دیوار داد زد از پشت فرشاد

 
 خوبي ؟ -
 
  آره خوبم -
 
 ... ھمونجا بمون میان دنبالت-
 

 ...  گفتمآروم
 
 ... جون من نرو -
 
 ...  پشت دیوار صداش و شنیدماز
 
قسمت و پس بگیر اجازه ...قول میدم ... برمي گردم ... نمي تونم نرم ... قسمم نده  -

 ...  بده
 

  باالجبار گفتم...  كردم مكث
 
  برو... باشھ  -

 ده دقیقھ نشد كھ یھ سایھ دیدم...  دیوار نشستھ بودم و پام بھ شدت درد گرفتھ بود پشت
 .. 
 

 ... چشام در حد توپ پینگ پنگ گشاد شد...  شاخ در مي آوردم داشتم
 
 !علي آقا ؟ -
 
   لبخندي نثارم كرد و با صداي ھمیشھ آرومش گفتیھ
 
 ... پاشو بریم...پاشو  -
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 ... نمي تونم راه برم... اما نمي تونم  -
 

 ...  رفت تو ھماخماش
 
  چرا ؟ -
 
 ... این پام قبال آسیب دیده بود االنم روي ھمون پام افتادم... ازدیوار پرت شدم پایین  -
 
   بیسیم گفتتو
 
 خیلي سریع... نیكنام بیاد بھ موقعیت من  -
 
رفتیم ... گرفت و آروم كمك كرد پا شم دستم و ... ثانیھ نشد كھ یھ زن اومد جلو  ٥

 ... علي آقا سرش و آورد تو ماشین و رو بھ راننده گفت...نشوندم تو یھ ماشین 
 
  تحویلش میدي بر مي گردي.. میري بھ ھمون ادرسي كھ گفتم  -
 
 چشم قربان -
 

خم ...از كنجكاوي داشتم دیوونھ مي شدم ! علي آقا اینجا چي كار میكرد ؟...  افتاد راه
 ... تو آینھ نگاه كردم... شدم جلو 

 
 این آقایي كھ االن بھتون آدرس داد چیكاره است ؟ -
 

  فقط خندید...  نداد جواب
 

 ...دوباره نشستم سر جام..  ضایع شدمنم
 

 ثانیھ نشد كھ مامان و بیتا و ١٠... راننده پیاده شد زنگ آیفن و زد ...  خونھ رسیدیم
 مھري خانوم جلوي در بودن

 
 ...  قربون دختر گلم برم.. الھي فدات شم  -
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 ھمین طور كھ قربون صدقم مي رفتم در وباز كرد و كشیدم بیرون تا بغلم كنھ مامانم
 ...!!!بي خبر ازدرد پا م... 

 
راننده بلند ... من افتادم رو زمین ... مامانم كھ ھول شد رفت كنار ...  ھوا  رفتدادم

 ... خندید
 
 ... حداقل ولش نمي كردي... بابا بنده خدا پاش صدمھ دیده  -
 
  بیتا قھ قھ زد -
 
 ... ھنوز نیومدي زلزلھ بھ پا شد-
 

 .. . تو دلم گفتم... ذوق كردم ...  صداي خنده آشناھام و شنیدم دوباره
 

 ...  دوسشون دارم... خدا رو شكر دوباره كنار كسانیم كھ دوسم دارن...  رو شكر خدا
 !!! كال نگران بودم... نگران فرشاد بودم ... نگران آریا بودم ...  تو رفتیم

 
بیتا كنارم نشستھ بود و مدام ...  دلم بھ چرندیات ذھنم خندیدم كھ حالم عوض شھ تو

پس اون رییس بزرگ پیمان ...  ریز اتفاقات و تعریف كرد ریز بھ... وراجي مي كرد
 !!!بود
اینكھ ...  كھ فرشادم چطور سرش و مي كوبیده بھ دیوار و دوریم وعذاب كشیدهاین

اینكھ مامان فرشاد جلوي ھمھ گریھ كرده ... داداشیم كالفھ بوده ...مامانیم از حال رفتھ 
 .... و و و. ..اینكھ پیمان میخواستھ بیتا بره پیشش ... 

 
تمام اتفاقاتي كھ نبودم ... مثھ یھ فیلم ... ثانیھ بھ ثانیھ ...  یھ كلمھ رو ھم جا ننداخت حتي

 ...  تو ذھنم ثبت شد
 
 

 ...   خانوم یھ سیني پر میوه آورد رو میز گذاشتمھري
 
 ... رنگ بھ رخسارت نیست... بخور فدات شم جون بگیري  -
 

 ..  اومد جلو نشستمامان
 
  راستي آني آریا كجاست... بچم ضعیف شده ... آره بھ خدا  -
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 ... گفت تا شب میاد... جاش امنھ مامان  -
 

  لبخند رو لباش اومده بود...  مي فھمید تازه آروم شده بودنباید
 
 ...  شد رفت تو آشپزخونھپا
 

ھ شاید از شروع كردم بھ تعریف ك... روم و كردم بھ سمت بیتا ...  نوبت بھ من شد بعد
 ... فكر فرشاد بیام بیرون

 
اینكھ ھر روز ساندویچ بي مزه ...اینكھ بردنم تو انبار ...  مو بھ مو تعریف كردم منم

از اون ... از اون بت و منھ و ھیكلش گفتم ... اینكھ زخم معده گرفتم ... خوردم 
تمون از اون ساخ.. از گلولھ اي كھ مغزش و پخش زمین كرد ... سیاھپوش عوضي 

 ... تا رسیدم بھ علي آقا...  بھم تجاوز كنھاستاز پیمان كھ میخو... شیك و مجلل 
 

  بعداز ظھر بود و ھنوز ازآریا و فرشاد بي خبر بودیم٥ كھ تموم شد ساعت حرفامون
... 
 

 .. اونم نگران شد...  كھ فھمید آریا وفرشاد توي اون اوضاع موندن اونجا بیتا
 
 

 ...   اومد سمتم با یھ ساندویچمامان
 
  بخور مادر -
 
  جون من نھ... نھ  -
 
 ... بخور وگرنھ من غصھ مي خورم.. بخور مامان جان ! واسھ چي ؟ -
 
 .. نھ ھر چیزي مي خورم بھ جزساندویچ -
 

 ...   قھقھ زدبیتا
 
 ... خوب حق داره اونجا مرتب ساندویچ كالباس بھ خوردش مي دادن -
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 ...  خندیدمامان
 
 !جون مامان راست میگي ؟ ھر وعده ساندویچ؟... الھي  -
 

 ...  تكون دادم بھ نشونھ آرهسر
 
 ... عاشقشي... ولي این فرق داره ساندویچھ ساالد الویھ است  -
 
بریزین تو ظرف مي خوردم فكر كنم تا یھ سال طرف ساندویچ و ھر ... نھ مامانم  -

 ... !!!چي شكلشھ نرم
 

 ...   خنده مھري خانوم از تو آشپزخونھ شنیده شدصداي
 

معدم جون ... تا تھش خوردم ...  رفت و با یھ ظرف پر ساالد الویھ برگشت مامان
 !!! گرفت

 
 !!!  كھ سیر شد دوباره یاد فرشاد بدبخت افتادممعدم

 
گوشي ...  وبیتا نشستھ بودیم روي راه پلھ ھا و مرتب شماره ھاشون و مي گرفتیم من

كھ صداي ... مامان مرتب در حال نماز و دعا خوندن بود ...جفتشون خاموش بود 
 ...  جفتمون پریدیم سمت در... زنگ آیفن اومد 

 
از قیافش بو بردم كھ ... با یھ قیافھ داغون ... آریا جلوي در بود ...  وباز كردیم در

 ...  اتفاقي افتاده
 

  بیتا رو بھ آریا پرسید...  سیاھي رفت و ھمونجا نشستم چشام
 
 چي شده ؟ -
 

 ...  مامان چادر بھ سر اومد دم در... جواب نداد آریا
 
 ... الھي شكر... خدا روشكر .... خدا رو شكر برگشتي مادر  -
 

  خندش محوشد...  تا چشش افتاد بھ قیافھ داغون من و لباي خشكیده آریا ولي
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 افتاده ؟اتفاقي  -
 

 ...  من من كنان و با صداي گرفتھ گفتآریا
 
 ...  اوضاعش وخیمھ... فرشاد بیمارستانھ  -
 

 ...  و باال بردمسرم
 
 ؟...تیر خورده  -
 
 ... نھ -
 
  مردم... خوب واضح حرف بزن ... پس چي  -
 
افي ریش بھ حد ك... اونم آسم داشت ... آدماي پیمان گاز اشك آور انداختن طرفمون  -

 ...  فكر اینجاش و نكرده بود... داغون بود
امكان آوردن ماسك ... از اطراف محاصره شده بودیم ...  ھم ھمراش نبوداسپري

 ... اكسیژن نبود
... تا وقتي اوضاع مساعد شد ...  ساعتي توي اون اوضاع داشت جون میداد یھ

 .. . خیلي دیره... دكتر گفت دیر آوردینش... بردیمش بیمارستان 
 

 ...   تركیدبغضش
 

اونم . ھمھ زل زدیم بھش ...  موقع خانم ناصري از در خونھ اومد بیرون ھمون
مامان بھ اریا اشاره كرد كھ بره بھش بگھ ... متعجب سالم كرد و رفت طرف ماشینش 

 ... اوضاع چطوریھ
 

... من ھمونجا دم در نشستھ بودم و اشك میریختم ...  رفت و نشست تو ماشین آریا
 ...  آریا از ماشین پیاده شد... بھ زحمت پا شدم ... مامانم و بیتا زیر بغلم و گرفتن 

 
 ...   خانم ناصري یھ تیك آف زد و دور شدماشین

 
   اشاره كرد بھ منآریا

 
 ... مي رم بیمارستان... نمي آي؟  -
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مرتب ... عقب نشستم بیتا ھم بھ خاطر من عقب نشست ..  نشستیم تو ماشین فتیمر
  از آریا پرسیدم... دلداریم مي داد و مي خواست آرومم كنھ 

 
 بھ مامانش گفتي ؟ -
 
من دیگھ پسري ... گفت اون من و دور انداختھ من اونو ... آره ولي انگار نھ انگار  -

 ... بھ نام فرشاد ندارم
 

 ...  تا بیمارستان ھمھ ساكت شدیم... اسھ فرشاد سوخت  ودلم
 

من با دستاي ... بیتا و آریا نشستن رو صندلي تو سالن ...  بھ اتاق فرشاد رسیدیم
 ... رفتم رو سر فرشاد... لرزون در وباز كردم

 
... سرم و بردم رو دستاش ... سرمم بھش وصل بود ..  اكسیژن رو دھنش بود ماسك

 ...  دمدستاش و بوسی
 

نمي دونم بیھوش بود یا ... چشاش بستھ بود...  قطره قطره مي ریخت رو دستاشاشكام
 ...  خواب بود

 
  در حالي كھ معاینش مي كرد پرسید...  اومد تو اتاق دكتر

 
 ھمسرشید ؟ -
 

   تكون دادم بھ نشونھ آرهسر
 
 ... نگران نباش خدا بزرگھ... فاصلھ سنیتون زیاده انگار ... خیلي جووني -
 
 حالش چقدر وخیمھ آقاي دكتر ؟ -
 
  رفت بھ سمت در...  نفس عمیق كشید و یھ چیزایي توي پرونده دستش نوشت یھ
 
 ... بھ خدا توكل كن -
 
 بیھوشھ یا خوابھ ؟ -
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 ...  خوابھ تا فردا صبح -
 

باھاش حرف ... مي تونھ من و ببینھ... پس فردا صبح بیدار میشھ ...  شدم خوشحال
 ... بگم منتظرم دوباره با ھم باشیم... بگم باید خوب شھ ... بگم دوسش دارم... بزنم 

 
 

 ...   سمت فرشادبرگشتم
 

با ... سرم و گذاشتم رو قفسھ سینش... تا جا داشت بوسیدمشون ...  و گرفتم دستاش
 گریھ گفتم

 
تو كھ ھمیشھ ھوام و ...میشم ھموني كھ باید باشم ... اگر فرشادم خوب شھ ... ا خدای -

 ...  نزار بدبخت شم.. این بارم كمكمون كن ... داشتي 
 

 ...  اومد توآریا
 
 تو و بیتا برین خونھ من مي مونم...گفتن فقط یھ نفر مي تونھ شب بمونھ  -
 
شماھا .. از یھ سانتیش تكون نمي خورم ... خودم پیشش ھستم ... حرفشم نزن ... نھ  -

 ... برین
 
 ...  باید امشب استراحت كني... تو بھ اندازه كافي ضعیف شدي ... آني لجباز نباش  -
 
برو بزار بھ درد خودم ... حریف لجبازیم نمیشي ... من و كھ مي شناسي آریا ... نھ  -

 ... بمیرم
 

 ...   روش و كرد بھ سمت آریابیتا
 
 ... پس بیا بریم یھ چیزي بخریم واسش بخوره -
 

   سمت بیتابرگشتم
 
روي ھمین تخت كنار مي ... ھمین یھ ساعت پیش ساالد الویھ خوردم... نھ میل ندارم  -

  شماھا برید... خوابم 
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حاال كھ خواب بود ... من موندم و جسم خوابیده رو تخت فرشاد ...  و بیتا رفتنآریا
 ... تم ببینمشراحتتر مي تونس

 
 
 

در حالي كھ دستاي فرشاد تو دستام بود خیره شده ... بودم رو صندلي كنار تختشنشستھ
 ...بودم بھ قیافھ مظلومش

 
 ... واسھ نجات من االن اینجاست...  من بھ جاي اون اینجا بودم كاش

 
 
 

آینھ  در اومده بود و این نشون مي داد تو این مدتي كھ نبودم فرصت نكرده تو ریشش
 ... نگاه كنھ

 
 نمیاد تو این چندسالي كھ فرشاد عین سایھ مرتب جلو چشم بود یھ بار صورتش بھ یادم

 ...  این وضع در اومده باشھ
 
 

فقط یھ خورده نا مرتب بود كھ اونم با یھ ... بھش میومد ...  شده بود شبیھ یھ مرد حاال
م دیگھ ریشش و از تھ نزنھ وقتي بیدار شد باید بھش بگ... خط گرفتن درست مي شد 

 ... من قیافھ مردونش و بیشتر دوست دارم... 
 
 
 
 ... اگر بیدار شد...  آه كشیدم و تو دلم گفتم یھ
 

... ھر دوبارم در جواب اینكھ جاي امیدي ھست یا نھ...  دوبار اومد معاینش كرد دكتر
 ... یھ لبخند مصنوعي تحویل داد و یھ جملھ توكل كن بھ خدا

 
 ؟... من و بچھ فرض كردن كھ جوابم و درست نمي دن یا آریا گفتھ حرفي نزنناینا
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 صبح بود كھ دیگھ كم كم چشام اومد رو ٥ساعتاي ...  صبح خواب بھ چشم نیومد تا

 ...ھم
 
 
 

گالي رزي كھ كنار رودخونھ در اومده ... فرشادم كنارم بود ...  بودم رو زمین نشستھ
 ...مامان كھ داشت چایي دم مي كرد اخم كرد...  داد بھ من بود و دونھ دونھ میكند مي

 
 ... فرشاد جان گل حرمت داره –
 

   كھ ھمچنان گال رو بي توجھ بھ حرف مامان مي چید جواب دادفرشاد
 
 ... حرمتش بیشتر شھ... میخوام بدم بھ عشقم  –
 

 ...  اومد جلوي فرشاد زل زد تو چشاشمامان
 
 ... اگر خوشبختش نكني نمي بخشمت.. .این گال رو كھ چیدي  -
 

صبر ... صداش كردم ... روم و بوسید و رفت ...  فرشاد پا شد خداحافظي كرد ولي
 ...  كن
 

 ...  ضجھ زدم...  رفت و محو شد اما
 
 ...  كجا میري فرشاد... من میمیرم  -
 

 ...  دیگھ ندیدمشاما
 
 
 ...  بیدار شو آني... آني ... آني  –
 

آریا وبیتا و مامان ... سرم و باال بردم ... سرم تو بغل فرشاد بود ...  باز شد چشام
 ...  دیدم ھنوز خوابھ... برگشتم سمت فرشاد ... كنارم بودن 

 
 ...  رو بھ آریا گفتم...  بستھ است چشاش
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 ...دكتر كھ گفت امروز بھوش میاد پس چي شد ؟ -
 

 ...  بھ من یھ نگاه كرد بھ فرشاد یھ نگاه كردآریا
 ...  حالش داشت بد مي شد.. اوضاع ریش خراب بود ..چند دقیقھ پیش بھوش اومد  -
 

دوباره ...  گفت ترجیح میدیم بیشتر خواب باشھ اینطوري ریش كمتر اذیت میشھ دكتر
 ..  بھش آرام بخش زدن

 
 خواستیم... ذوق كرد مرتب نوازشت مي كرد ...  بیدار شد دید سرت تو بغلشھ وقتي

 ... یھ نامھ واست نوشت... خودكار و قلم خواست ... بیدارت كنیم نذاشت 
 

 ...  اعتراض كردم... بغض گلوم و گرفت ... و داد دستم نامش
 
من تا صبح چش رو ھم نذاشتم كھ وقتي بیدار میشھ باھاش ... باید بیدارم مي كردین  -

 ...  نپا شدم رفتم بیرو... باید بیدارم میكردین ...حرف بزنم 
 

 ... گریون نامش و باز كردم...  رو صندلي تو سالن نشستم
 
 

 ...   عشقمسالم
 

 ...  خوشحالم كھ وجودت و روحت و با ھم دارم...  كھ برگشتي پیشمخوشحالم
 

 ...   كھ سالميخوشحالم
 

 ...   دونم حرفي كھ مي زنم تلخھمي
 

 ...   دونم خود خواھانھ استمي
 

 ...   شاید نباید بگممیدونم
 

 ....  خودمم سختھ كھ قبول كنم دیگھ براي رسیدن بھ تو دیرهبراي
 

 ...   دیگھ وقتي ندارم كھ تو رو كنار خودم داشتھ باشممن
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 ..  خستھ شدم از بي تو بودن...  شدم خستھ

 
 ...   رسیدم اما دیر رسیدمتازه

 
 ...   عاشقتم آنيمن
 

 ...  مي كھ تا حاال دیده بودم پاكتر بود دختري كھ از ھزاران آدعاشق
 
 ... دوست داشتني تر بود...  وقارتر بود با
 

 ...  دونم تھ دلت من و بخشیدي یا نھنمي
 

 ...  بار بیشتر بھ خودم لعنت فرستادم بابت اون اشتباه كذائيصد
 

 ...  بخشیده باشیمامیدوارم
 

 ...   مي خوام بدوني بیشترین عذاب رو خودم مي كشم كھ دارم مي گم خداحافظآني
 

 ...   بودن فقط بھ داشتن عشق نیستعاشق
 

 ...   كھ دیدم سالميھمین
 

 ...   كھ مي دونم خوشبخت میشيھمین
 

 ...   كھ فھمیدم تونستم یھ ذره تو دلت جا داشتھ باشمھمین
 

 ...   مال منھ كھ یھ خورده از خاطرات گذشتتھمین
 

 ...   من و خوشحال مي كنھھمین
 

 ...  كھ رفیق نیمھ راه بودمببخش
 

 ...   وقت زیادي ندارمآني
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 ...  یھ لطفي كن این روزاي آخر كنارم باشفقط
 

 ...   خوام ھمین چند ثانیھ بیداري رو داشتھ باشمتمي
 

 ... یھ آدم بي لیاقت...فرشاد ...  عاشقت
 

 ...  شك جلوي پرده دیدم و گرفتھ بودا...  ھق مي زدم ھق
 

بیتا كاغذ خیس و از دستم گرفت و خوند ...  و بیتا اومدن بیرون و كنارم نشستن مامان
 ...  اونم ھمراه من شروع كرد بھ گریھ... 

 
آریا روبروي ما ایستاده بود و دست بھ دیوار ...  از اشكاي من گریش گرفت مامانم

 ... منم ھق ھق كنان زار مي زدم...آروم اشك مي ریخت 
 
این ھمون حسي بود كھ علي آقا گفت باید تجربش ... یعني آخر عشم من این بود؟  -

 ...  كني؟
 

 ...  ه اگر قراره آخر ھمھ عشقا آه و درد باشھ نباشھ بھترخوب
 

 چطوري بدون فرشاد تو این دنیایي كھ ھمش بدبختیھ و آزارو كینھ و گرگھ دووم من
 ... بیارم

 
 ...  دیگھ نمي خوام زندگي كنم... نمي خوام ...  منم ببرخدایا

 
 ... بگم سالم... برم سر قبرش ...  كھ چي بشھ بمونم

 
 ...   ھر جملم مامان و بیتا ھم ھق ھق مي زدنبا
 

مامانم لیوان آب و گرفت و آروم آروم ریخت تو ... واسم آب آورد اما نخوردم  پرستار
 ... دھنم

 ... من نشستھ بودم رو صندلي كنار تخت فرشاد...  شب بود ٧ ساعت حدود
 

 ... بیمارستان بود و قوانین خودش و داشت...  و مامان مجبور شدن برن خونھ بیتا
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از پرستار خواست ... شروع كرد بھ معاینھ فرشاد دكتر...  و دكتر اومدن تو اتاق آریا
 یھ سري آزمایش نوشت رو بھ پرستار گفت... یھ داروئي رو توي سرمش تزریق كنھ 

 .. 
 
نتیجھ رو فوري بھ من اطالع ... فردا اول وقت این آزمایشا رو روش انجام بدین  -

 ...  ني میشھداره اوضاعش بحرا...  دقیقھ چك كنید ١٥وضعیتش رو ھر ... بدید 
 

   سمت در و رو بھ آریا گفترفت
 
 ...  بیاید تو اتاق من -
 

من و آریا ھم نشستیم رو ... دكتر نشست پشت میزش ...  بھ اصرار باھاش رفتم منم
 ... كاناپھ داخل اتاق

 
 ...   سكوت كردیم و منتظر و نگران چشم دوختیم بھ لباي دكترجفتمون

 
و با آرامش شروع كرد ... دستاش و گذاشت رو میز ...  انگشتاش و گره زد تو ھمدكتر

چشش بھ آریا بود و ھر از گاھي بین حرفاش منم از زیر نظر مي ...بھ صحبت 
  گذروند

 
 ... یكي از بھترین ھمكاران ما تو تخصص مربوط بھ خودشون ھستن... بیمار شما  -
 

ولي از ... ون و در كنار خودمون داشتھ باشیم  من اینھ كھ بتونیم ھنوز ایشآرزوي
 ... واقعیت نمیشھ فرار كرد

 
  دكتر یھ نفس عمیق كشید و ادامھ داد...  تو سینھ حبس شده بود نفسم

 
... عمر ریھ ایشون تموم شده است ... وضعیت ریھ آقاي دكتر اصال خوب نیست  -

 ... پیوند ریھ تنھا راه درمانھ
 

   در جواب گفتآریا
 
  مشكل چیھ... خوب دكتر انجام بدیم -
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و اینكھ این ریھ داغون نمي تونھ ... اینكھ باید خیلي منتظر بمونیم براي عضو اھدائي  -
 ... تا زماني كھ نوبت بھ آقاي دكتر ما برسھ دووم بیاره

 ریھ آقاي دكتر بھ خاطر استنشاق گاز سمي عفوني شده و این عمل رو سخت مي اینكھ
 ...  كنھ

بھرحال ما فعال مشكلمون نبود یھ ریھ ... شاید ھم تیم نتونھ عملي روش انجام بده  و
اما عضو اھدائي ... البتھ اگر پیوند با دو ریھ انجام بشھ شانس عمل باال میره .. سالمھ 

 .. فعال براي دكتر موجود نیست
 

م ھر لحظھ حال...  و گرفتم بھ پیشانیم و سرم و مي مالیدم شاید دردش آروم شھ دستم
 ... پرید سمتم.. آریا كھ رنگم و دید .. بدتر میشد 

 
دكتر در حالي كھ فشارم و مي گرفت رو ...  تو یھ اتاق و بھم سرم وصل كردن بردنم

  بھ آریا گفت
 
 ...  بھتر نیست بعد اینكھ حالش جا اومد بره خونھ استراحت كنھ -
 

   رو بھ من گفتبعدش
 
 ... وجود شما جز اینكھ حال خودت و بد كنھ كمكي بھ بیمار نمي كنھ -
 

  جواب دادمسریع
 
 ... اینكھ حس كنھ كنارشم كمك مي كنھ... نھ دكتر كمك مي كنھ  -
 

 ...  خندیددكتر
 
موفق باشي پرستار ... بلھ كمك مي كنھ ... بلھ اگر از این دید بھ قضیھ نگاه كنم  -

 ... جوان
 
 ...  آریا اومد رو سرم...ت بیرون  اتاق رفاز
 
 بھتري ؟ -
 
... بدون ھیچ زحمتي نفس مي كشم ... مھمھ ؟ من ریھ اي دارم كھ فرشاد نداره  -

 ...  فرشاد نمي تونھ ازاین اكسیژن مجاني استفاده كنھ
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حاال ... نفس كشیدن ...  رو كھ حتي یھ بار بابتش در سال از خدا تشكر نمي كنم نعمتي
 ؟...مھمھ من حالم چطوره ... نداره فرشاد من

 
 .. دارم میرم مامان اینا رو بیارم...دكتر گفتھ باید ھممون آزمایش خون بدیم  -
 
 ؟...واسھ چي آزمایش خون  -
 
تا ھم ... بھتره گروه خونتون و آزمایش كنیم ... گفتھ اگر عضوي واسش پیدا شھ  -

  اد بخوره ازتون خون بگیریمازسالمتیش مطمئن شیم ھم اینكھ اگر بھ خون فرش
 

  با ذوق گفتم...  و چند سانت آوردم از روي تخت باال سرم
 
 ... یعني پیدا میشھ -
 

 ...  یھ نفس عمیق كشیدآریا
 
باید ...اگرھم عمري واسش نمونده باشھ ...اگر خدا بخواد نشد نداره ... دعا كن  -

 ... صبور باشیم
 

 ...  دوباره افتاد رو بالشتسرم
  برگشت سمتم...صداش زدم ...یھو یھ سوال نقش بست تو ذھنم ...  رفت سمت در آریا

 
 ؟...پیمان چي شد  -
 
سرھنگ گفت دوباره روند شكایت بیتا رو ...تا زمان دادگاھش بازداشتھ ... گرفتنش  -

چون پس گرفتن شكایت تحت نظر خودشون بوده و درجریان كل ... ھم راه میندازه 
البتھ ...گرچھ بیتا ھم شكایت نكنھ سر اون باالي داره ... كلي پیش نمیاد قضیھ بودن مش

 ... اگر دوباره فرار نكنھ
 
 ؟... مگھ تا حاال فرار كرده  -
 
آره یھ بار اونطرف با كمك پلیس بین الملل دستگیرش كردن ولي یھ ماه بعد فراریش  -

 ...  دست كمش گرفتنباید... حتي تو نیروھاي پلیس ھم نفوذي داشتھ ... دادن 
 
 ... اگر دوباره... آریا مي ترسم ... نھ  -
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این ریسك و نمي كنھ ... نھ اونقدر زرنگ ھست كھ از یھ لونھ دوباره گزیده نشھ  -

.. چون ھر امكاني وجود داره .. گذشتھ از اون فعال ما ھمھ تحت نظر نیروي پلیسیم ...
پلیس وارد عمل میشھ ...ي نشون بده اگر بخواد از طریق آدماش ھم كوچكترین واكنش

 ... جاي نگراني نیست... 
 
 سرھنگ كیھ ؟ -
 
 ... ! علي آقا دیگھ -
 
 ...متعجب نگاش كردم...  شدم نشستم پا
 
 واقعا علي آقا سرھنگھ ؟ -
 

 ...  داشتم شاخ در مي آوردم...  خندید آریا
 
عوضي مي گفت ...  میاد مرتب تكرار مي كرد بیتام داره... وقتي پیمان اومد پیشم  -

 ...  من دسر قبل از غذاي اصلیشم
 !قصھ چي بود ؟...  بیتا روحشم خبر نداشت ولي

 
 ...  دیگھ داري زیادي فضول مي شي -
 

   بره كھ دستش و گرفتمخواست
 
 ... بگو دیگھ... آریا جون من  -
 
آدماش كھ از نزدیك بیتا ... گریمش كردیم ... یھ نفر دیگھ رو بھ جاي بیتا جا زدیم  -

یھ نفر كھ فرم صورتش خیلي شبیھ ... رو ندیده بودن فقط با عكسش مطابقت میكردن 
... ھمون و گریم كردیم كھ بھ عكس بیتا خیلي شباھت داشت ... بیتا بود تو نیروھا بود 

 ...  فرستادیمش سر قرار
 
 !؟... ببینم تو چرا جمع مي بندي  -
 
چون باید باھاشون ... كنجكاو خوب من و فرشاد باھاشون ھمكاري مي كردیم .. دھھ  -

 ؟... حاال مرخصم ... كھ خرابكاري نشھ ... ھماھنگ مي بودیم 
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 ...  یھ حالت گیج و متعجب سر تكون دادمبا
 
ه بود اما بھ اصرار پرستار روي سرمم تموم شد... ساعت بعد مامان اینا اومدن یھ

 ... ...  ھمون تخت دراز كشیدم
 

 ...   و مامان آب میوه بھ دست اومدن توبیتا
 

 ...  بھ بیتا كردمرو
 
 ؟...آزمایش خون دادین  -
 
 ...  فقط مامان و مھري خانوم.. من نھ  -
 
 ...  منم مي خوام آزمایش بدم -
 

 ...  خندیدمامان
 
 ...  خون ازت نمیگیرن...سنت كمھ ... نمیشھ  -
 
 ؟... چرا نمي گیرن  -
 
 ...  چراشو نمي دونم شاید چون بدن خودت بیشتر بھش نیاز داره -

بیتا رفت بھ مامانش ... آریا شب و موند بیمارستان ...  بھ اصرار مامان رفتم خونھ من
 ...  یھ سر بزنھ

... ھم خیلي كم احوال حاج خانوم و مي پرسید  زماني كھ با آریا ریختھ بود رو از
  عذاب وجدان بھش رو اورده بود

 
چون ... مھري خانوم واسھ شام پیراشكي پختھ بود ...  رفتم یھ دوش گرفتم بالفاصلھ

 ...   سھ تائي خوردم و بعدش خوابیدم٢این غذاي مورد عالقم بود یھ 
 

پا شدم قران و باز ... وابم نبرد  بود كھ چشام باز شد و دیگھ خ٦ ساعت حدودا صبح
مامان كھ ھمیشھ بعد نماز صبح بیدار مي موند تا ...كردم و یھ چند خطي قرآن خوندم 

 ... دید من دارم قران مي خونم اومد كھ یھ بوس جانانھ رو پیشونیم نشوند
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 ...  الھي فداي دختر گلم شم كھ بزرگ شده -
 
  ي خانوم اومد اتاق مشغول خوندن قران بودم كھ مھرتو
 
  آني جان تلفن بیتا رو مي خواد -
 
 بیتا ؟ -
 
 ... مي گن این شماره تو پروندشھ... آره  -
 

 ..  سمت تلفندویدم
 
 ... بلھ -
 
 خانم بیتا صداقتي ؟... سالم  -
 
 االن نیستن امرتون؟ -
 
دكتر مھریار ... ھزینھ عملشون تمام و كمال پرداختھ شده ... االن موعد عملشونھ  -

احیانا شما ھمسر آقاي دكتر ... فرمودن ھمین امروز بیان واسھ آزمایشا و بقیھ مراحل 
 ناصري نیستید ؟

 
 ... بلھ خودم ھستم -
 
 چند روزه شیفت كاریشونم... گوشیشون خاموشھ .. واسھ ایشون اتفاقي افتاده؟  -

ھر چي با خونشون تماس مي گیریم كسي گوشي رو بر ... تماسم نگرفتن ... نیومدن 
 ...  نمي داره

 
 ...  ریشون مشكل داره... ایشون بیمارستان بسترین  -
 
... پس لطف كنید بھ خانم صداقتي بگید امروز بیان ..ایشاال بھتر شن ... متاسفم  -

 بسترین ؟ضمنا آقاي دكتر كدوم بیمارستان 
 

 ...   بیمارستان و دادم و خداحافظي كردمآدرس
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 ..  تماس گرفتم با بیتاسریع
 
  الو -
 
  جانم اني ؟ -
 
 ... بیتا خبر خوش -
 
 چي شده ؟ فرشاد حالش بھتره ؟ -
 
ھزینھ عملت پرداخت شده ... از بیمارستان واسھ تو تماس گرفتن ... نھ دیوونھ  -

 ...   آزمایشاگفتن سریع باید بري واسھ...
 

 ...  از پشت خط نیومدصدائي
 
 ... الو بیتا -
 
 ؟...واقعا راست میگي آني یا داري سر بھ سرم میذاري ... جانم  -
 
دارم مي گم باید عمل ... حالت خوبھ بیتا ؟ من االن حال سر بھ سر گذاشتن دارم؟  -

اگر بھ خودت باشھ ... نھ اصال بزار بزنگم بھ آریا بیاد دنبالت ... كني دختر بجنب برو 
 ... كھ تعارف مي كني من مي زنگم

 
   حالي كھ خیلي آروم گریھ مي كرد جواب داددر
 
اگر اینجا بودي بوسھ بارونت مي ... فداي توي خوش خبر بشم الھي... خدا رو شكر  -

 ...  خدا روشكر... كردم 
 

 ...  خدا رو شكر یھ مشكل در حال حل شدن بود...  تو چشاي منم جمع شد اشك
 
خیلي ... قربونت برم ... اشك منم در آوردي ... االن باید بخندي ... گریھ نكن دیگھ  -

 ...  احتماال آریا با سر میاد اونجا...زود حاضر شو ... خوشحالم 
 

 ...   حال گریھ خندیددر
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 ... باشھ عزیزكم... باشھ  -
 
  باي -
 ... باي -
 

  دستاش و باال برد...  چادر سفید سرش بود و تسبیح بھ دست صلوات مي فرستاد مامان
 
 ؟..حاال كي ھزینھ رو پرداخت كرده ... خدا رو شكر  -
 

 رو گوشي رو مي زدم كھ شماره گیر سریع راه بیفتھ و خط ٣  در حالي كھ شمارهمن
  آریا رو بگیرم جواب دادم

 
 ... اونم ھیچي نگفت... اینقدر ذوق زده شدم كھ نپرسیدم  -
 

 ...  مھم اینھ كھ بیتاي ما داره خوب میشھ..  نیست مھم
 
بھتر .. تو اینطور عمال صد در صدي در كار نیست ... مادر زیاد امیدوارش نكن  -

 ...  میشھ اما فكر نكنم مثھ اولش شھ
 

   رو گرفتمآریا
 
 ...اول مشتلق بده یھ خبر خوب دارم برات... سالم داداش -
 
 !خبر ؟ -
 
  بده دیگھ یاال -
 
 ... باشھ بابا پول مي دم گوشیت و ارتقا بدي -
 
 چقدر ؟ -
 
 چقدر مي خواي ؟ -
 
 ... اپل مي خوام آخرین مدلشو كھ اومده ھر چي باشھ -
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  باشھ مي دم بگو -
 ؟... بھ كي مي خواي زنگ بزني فقط

 
 ...  اگر گذاشتي یكم فراموشم شھ... نامرد  -
 
باید یھ چرت و پرتي ... منم دیگھ... آره حرف خوبي نبود ... ببخشید ... غلط كردم  -

 ببخشید.. خیلي حرف بدي زدم ... م بیرون بنداز
 

نمي خواستم شادي آریا بھ ھم ... بغضم و قورت دادم تا اشكام نریزه ...  ندادم جواب
 ... بخوره

 
 ...  آني ببخشید -
 
برو دنبالش باید ... نپرس كي چون نمي دونم .. ھزینھ عملش پرداخت شده ... بیتا  -

 ... بره واسھ آزمایش
 
  جان آریا راست مي گي ؟ -
 
 ...  بپر دنبال بیتا...دروغم كجا بود تو این شرایط  -
 
 ... یكي باید بیمارستان پیش فرشاد باشھ -
 
 ...  من میام -
 
  نھ نمي خواد تو بیاي بھ یكي از دوستام مي گم بیاد -
 
 .. نھ خودم میام -
 
 ... گفتم نمي خواد بیاي -
 
 ...   دقیقھ دیگھ اونجام٢٠اصرار نكن فایده نداره تا ... اسش دلم تنگ شده و... چرا  -
 
 ...  فقط دعا كن... پس آني اگر حال و اوضاعش و دیدي خودت و كنترل كن  -
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   نگراني پرسیدمبا
 
 ...  مگھ اوضاعش چطوریھ -
 
دیشب دكترش باخیلي ھا تماس گرفت تا بتونھ خارج از نوبت واسش ... یھ خورده بد  -

 ... جور كنھ اما بي فایده بودریھ 
 

دكتر گفت حتي ما ھم مي تونیم ریھ بھش اھدا ...  بھت نگفتم كھ امیدوارت نكنم دیروز
 ...  شرایط جور نبود... كھ آزمایش خون گرفتیم ... كنیم 

 
 ... امیدوار باش..  دكتر داره تمام تالششو مي كنھ واسھ پیدا كردن ریھ ولي

 
   كردم و افتادم رو مبلخداحافظي

 
   نگران پرسیدمامان

 
 فرشاد حالش بد شده ؟... چي شده  -
 

 ...   تكون دادم بھ نشونھ آرهسر
 
 ... یاال بریم بیمارستان ببینیش.. پاشو  -
 

  در حال گریھ گفتم...  من حتي نمي تونستم پلك بزنم ولي
 
 ...  فرشادم داره میمیره...داره میمیره -
 

   زد دادمامان
 
 ... مھري خانوم یھ آب قند درست كن -
 
ذره ...  دقیقھ بعد مھري خانوم در حالیكھ با قاشق آب قند و ھم میزد جلو روم بود یھ

حالم بد ...چشام تار شد ... اما من اینجا نبودم... ذره با قاشق آب قند و ریختن تو دھنم
 ...  شده بود دوباره

   گفتمامان
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  فشارت افتاده شاید.. .یھ خورده درازبكش  -
 

  رو بھ مامان گفتم... حالم كھ بھتر شد ...  ساعتي دراز كشیدم نیم
 
 ... مامان زود بریم... مانتوم  -
 
 بھتري؟ -
 
  بریم... آره بھترم  -
 
 

دكتر تا من و دید ... پرستار و دكتر كنارش بودن ...  جلوي در اتاق فرشاد رسیدیم
 ..  اشاره كرد درو ببندن

 
فرشاد و گذاشتھ بودن ... ده دقیقھ بعد در اتاق باز شد ...  روصندلي تو سالن نشستیم

  پریدم سمتشون... رو برانكاد و مي آوردنش بیرون 
 
 چیشده ؟ كجا مي برینش؟ -
 

 دكتر گفت...  كھ برانكاد و با سرعت ازم دور مي كردن ھمینطور
 
 ...  باید مدام تحت نظر باشھ... وضعش مناسب نیست باید منتقل شھ آي سي یو  -
 

  دكتر ادامھ داد.. ھمراه شدم باھاشون
 
كوچكترین ... عفونت ریش داره شدید میشھ ...ھیچ مالقاتي نباید صورت بگیره  -

 ... میكروبي مي تونھ كشنده باشھ
 

سرم افتاد رو شونھ ... مامان زیر بغلم و گرفت كھ نیفتم ...  پاھام توان نداشتن دیگھ
فقط تو این بغل آرومتر ... تو بغلش تا جا داشت اشك ریختم ... بغلم كرد ... مان ھاي ما

 .. بودم
 
 

... تمام روز جلوي آي سي یو نشستھ بودم ... یھ پاش پیش بیتا بود یھ پاش اینجا آریا
 ... مثھ این مرده ھاي متحرك شده بودم...مامانمم كنارم 



 365 

 
آریا گفت حال بیتا خوبھ میام پیش فرشاد ...  و بھ اصرار مامان و آریا رفتم خونھ شب

 ...  میمونم
 
 

دكتر گفتھ بود اگر مشكلي نباشھ تا جواب آزمایشا بیاد ..  آزمایشاش و داده بود بیتا
 .. عملش میكنن

 
یھ لباس یھ دست آبي كھ فرم بیمارستان ...  صبحش بھ اصرار آریا رفتم پیش بیتافردا

 تا من و دید نشست رو تخت... بود پوشیده بود و رو تخت دراز كشیده بود 
 
  دیگھ داشت گریم مي گرفت... واي خوب شدي اومدي ... سالم  -
 

   خانوم ھمزمان اومد توحاج
 
 ... سالم آني جان -
 

منم در جواب گفتم وخیمھ و باید دعا ... و از حال فرشاد پرسیدن ... یم  كردروبوسي
 ...كنن

 
   خانوم دستاش و گذاشت رو دستم و خیلي مھربون گفتحاج

 
خدا خیر ھمھ رو بھتر از خودشون ...دعا كن ھر چي حكمت خودشھ ھمون بشھ  -

اما اگر یھ درصد  ...ایشاال كھ سالم میشھ میرین سر خونھ زندگیتون... تشخیص مي ده 
 ... باید صبور باشي دخترم... نشد 

 
 ...  بھ مامانش اشاره كرد كھ ادامھ ندهبیتا
 

   خانوم گفتحاج
 
 ...نھ بیتا جان گاھي دوست اونھ كھ آمادت كنھ واسھ واقعیت نھ اینكھ ببرتت تو اوھام -
 

 ...  اول دعا آخر دعا ولي صبر و باید ھممون یاد بگیریمپس
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تا پشت در اتاق عمل .. خیلي استرس داشت ... ھمون روز بردن اتاق عمل  رو بیتا
  گفت واسم دعا كنید... ھمراش رفتیم 

 
 مرتب باھام تماس مي گرفت و از اوضاع احوال فرشاد مي گفت و از حال بیتا آریا

 ... مي پرسید
 

.. وش بود بیھ... از اتاق آوردنش بیرون ...  نیمھ شب طول كشید ٢ بیتا تا ساعت عمل
منو ... مالقات ھم نباید داشتھ باشھ .. گفتن فعال باید تو بخش مراقبتاي ویژه باشھ 

 ...  حاج خانومم بردیم..مامان رفتیم خونھ 
 

منم كھ بي خوابتر ...  خدا تا صبح چش رو ھم نذاشت مرتب در حال دعا و ثنا بود بنده
 ...  از اون
 كھ شد دیدم حاج خانوم چادر بھ سر جلوي در خونھ است و داره كفشاي مشكیش صبح

 با تعجب پرسیدم...و پاش مي كنھ
 
 حاج خانوم كجا؟ -
 

 ...  حالیكھ چادرش و كھ داشت مي افتاد ، باالي سرش مي كشید جواب داددر
 
یتام چشش بھ احتماال االن ب... دلم طاقت نمیاره بشینم تو خونھ ... میرم بیمارستان  -

 ...  دره
 
... دیشب آریا گفت میره پیشش ... حاج خانوم صبحونھ میخوریم ھمھ با ھم میریم  -

 ... بعد تماس مي گیرم بیاد دنبالمون
 

 ...  خانوم با لبخند سرش و باال كردحاج
 
 ؟...؟ آریا جان رفتھ بوده پیشش ...جدا مادر  -
 
حضور ... ازه نمي دادن كسي بره مالقاتش آره فرشاد كھ تو آي سي یو بود اصال اج -

 ...  آریا اونجا بي فایده بود
 

تقصیر ... الھي... من یادم رفت دیشب بھتون بگم ...  ھمین رفت پیش بیتا واسھ
 ببخشید...منھ
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گفتم با ... نھ خوشحالم كردي از فكر اینكھ بیتا تا صبح تنھا بوده تنم مي لرزید  -
 ... مادرمم رفتھ خوابیده خونھ... نھ برادري خودش مي گھ نھ پدري دارم 

 
 ...  و در اورد و اومد توكفشاش

 
تو یھ سانحھ ... سال پیش فوت كرده بود ٨ ، ٧ بیتا كارمند دولت بود و یھ باباي

 ...  رانندگي
 

 كھ بیتا مي گفت بابا مامانش اوائل بچھ دار نمیشدن و بعد از چند سال خدا اونطوري
 ...  واسھ ھمین جون حاج خانوم بود و جون بیتا... ده بیتا رو بھشون می

 
 ...   خانوم سیني بھ دست رفت تو حیاطمھري

 
 ... بفرمائید سر میز صبحونھ حاضره -
 

 ...  سر میز و مامان ھم اومدرفتیم
 

ھمیشھ عادت داشت اول قھوش و ...  قھوه كھ خورد بھ مشامم یاد فرشاد افتادم بوي
 ...  یھو سر نمي كشید مگر زماني كھ عصبي بود... مزه مزه كنھ

 
... طفلي خستھ بھ نظر میرسید ...آریا اومد دنبالمون...  رو دور ھم خوردیم صبحونھ

 رو دوش داداشیم بود حق داشت تو این مدت بیشتر زحمت... قیافش داغون بود 
یھ چند باري از مامان سراغش و گرفتم چنان مامان ... بابام كجا بود نمي دونم ...

 ...  حالش بد شد كھ بھ غلط كردن افتادم
 

دیگھ داشت واسھ ھمھ ...  بار با گوشیش تماس گرفتھ بودم ولي خاموش بود چندین
ده و ھیچ خبري ھم ازش نیست میشد معما كھ این چطور ماموریتیھ كھ اینقدر طول كشی

 ... و چرا مامان تا اسم بابا میومد حالش بد مي شد...
 

حاال اون از كجا اطالع داشت اینو نمي ...  آریا مرتب مي گفت حال بابا خوبھ گرچھ
 ...دونم

 
شاید اگر االن ... این اواخر بابا با فرشاد جور شده بود ...  واسش تنگ شده بود دلم

 ... بابا نفوذ زیادي داشت این طرف اونطرف... اري مي كرد اینجا بود یھ ك
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 بھرحال در حال حاضر دیگھ كسي جرات نداشت جلوي روي مامان حرف بابا ولي
 .. رو پیش بكشھ

 
مامان یھ ... اومد تو لباساش و عوض كرد و یھ دستي بھ سر و روش كشید آریا

 ...   بعد راه افتادیماونو خورد.. ساندویچ كره مربا واسش درست كرده بود 
 
 ... مامان و حاج خانوم عقب..  اصرار مامان من جلو نشستم بھ

من وقتي كنار راننده ام ..عاشق جلو نشستنین ..  ھمیشھ مي گفت شما جوونین مامان
 ... اعصابم بھ ھم میریزه

 
 ... رو بھش پرسیدم... ماشین آریا خواب آلود بود تو
 
 ؟...بیدي آریا خوابت میاد مگھ نخوا -
 
بیتا دیشب درد داشت با اینكھ مسكن بھش مي زدن ولي نالھ مي ... نھ نتونستم بخوابم  -

 ...  كرد
 

   خانوم از عقب گفتحاج
 
 ... ببخش آریا جان بھ خاطر بیتاي ما بھ زحمت افتادي -
 

   یھ اخم كم رنگ انداخت تو ابروھاش و گفتآریا
 
 بیتاي شما ؟... دستتون درد نكنھ  -
 

نمي دونم چرا ھر محبتي كھ .. منم یھ لبخند كوچولو نشست گوشھ لبام .. خندید مامان
  حاج خانوم خم شد جلو...مي دیدیم دلم مي گرفت 

 
 ...  بیتاي آریا... نھ كي جرات داره مادر ... نھ نھ بیتاي آریا  -
 

  روم و كردم سمت آریا...  ھمھ با ھم خندیدیم ایندفعھ
 
 فرشاد چطوره ؟ -
 

 ...  كردمكث
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دوباره ... سكوتش نوید خوبي رو بھ قلبم نمي داد ... بھ لباش بود و چشام منتظر نگام

 ...  با صداي لرزون... پرسیدم 
 
 حالش چطوره ؟....آریا  -
 

من من كنان ...نگاه پر از ھراس و نگراني ...  یھ نگاه گذرا بھ چشام انداختبرگشت
 ...  تردید موج میزد گفتطوري كھ تو صداش

 
 گفت دیگھ نمي شھ كاري كرد... نمي دونم دیشب كھ دكتر گفت عفونتش خیلي شدیده -

... 
 

و من با ھر بیتش اشك ...موسیقي در حال پخش بود ...  عالم ریختھ شد تو دلم غم
 میریختم

 
 ... پر خاطره... از یادتم پر
 

 ...  ھر شب از نبودت پرهچشام
 

 ...  قلب من واست میزنھاگھ
 

 ...   بي چشات دلم مي شكنھاگھ
 

 ... بااینكھ ھنوزم میمیرم برات... تو خداحافظ
 

 ...  میسوزوندم آتیش خاطرات...  توخداحافظ
 

 ... تا قلبم بھ تنھائي عادت كنھ...  توخداحافظ
 
 ...  اشكم بھ چشمام خیانت كنھتا
 

 ...  توخداحافظ
 

 ...  تو نبود تنھا بريقرارمون
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 ... نبود بي تو بمونمقرارمون
 

 ...  نبود فاصلھ باشھقرارمون
 

 ...   نبود بي تو بخونمقرارمون
 

 ...   توخداحافظ
 

 ...   توخداحافظ
 

نمي دونم چطوري رسیدم بھ آي سي ... قبل از ھمھ دویدم پایین ...  بیمارستان رسیدیم
 ... یو
 

قیافش داد مي زد كھ خوش ... وقتي اومد پیشمون ...  پیش چند تا بیمار دیگھ بود دكتر
  رو بھ آریا گفت..خبر نیست 

 
 ... بیاید تو اتاق -
 
دكتر عكس ریھ فرشاد و ...نشستیم روكاناپھ ...  نگراني و بھ زحمت راه مي رفتم با

 ...  نشونمون داد
 
تا ... اسفانھ باید بگم دیگھ نمیشھ كاري كرد مت... ریھ پیدا نشد ... اوضاعش وخیمھ  -

 ...  من بینھایت متاسفم... شب دووم نمیاره 
 

نمي دونستم دارم چي كار ... اشك ریزون رفتم بھ سمت دكتر ...  دیوونھ مي شدم داشتم
 شروع كردم بھ التماس كردن... در حالي كھ دل مي زدم .. افتادم رو زمین ... مي كنم 

... 
 
تو رو خدا نا ... یھ ریھ پیدا شھ ... تو رو خدا دوباره سعي كنین ... خدا تو رو  -

 ...  امیدمون نكنید
ھمین یھ جملتون دلم و آروم مي ...  كھ از روز اول گفتین توكلتون بھ خدا باشھ شما

 ...  چطوري دلتون میاد... كرد 
 ...   كاري كنیدتوروخدا یھ... نمیشھ از من پیوند بخوره بھش ...  ھمین راحتي بھ
 

 ... اومد بغلم كرد...  كھ اونم در حال اشك ریختن بود آریا
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الھي ... قسمتت این بوده ... آروم باش ... مگھ دست آقاي دكتره ... الھي فدات شم  -

 ...  مي دونم چي مي كشي... فداي دلت شم 
 
  من جیغ كشیدم... بغل ھم زار مي زدیم تو
 
 ... فرشاد من نمیمیره... یمیره نھ فرشاد من نم... نھ  -
 

 ھمینطور رو صندلي نشستھ بود و با قیافھ ناراحت بھ من و حال و روزم افسوس دكتر
 ...  مي خورد

 ...  مني كھ تازه طعم عشق و چشیده و نچشیده باید خداحافظي مي كردمبھ
 
ئي كھ حاضر بھ تمام داشتھ ھا...  مني كھ باید دوباره تن مي دادم بھ دنیاي بي عشق بھ

 ...بودم ھمشون و بدم و عشق و باھاش بخرم
 
 ...  تمام عمرم كھ حاضر بودم ھمین االن تموم شھ ولي این حسھ ازم گرفتھ نشھبھ
 
 ...  دنیام كھ در حال تاریك شدن بودبھ
 

 سالگي باید غم عزیز مي ١٥ ١٤كھ تو سن ...  بھ حالم افسوس مي خورد داشت
 ... دیدم

 
 ...  از دست دادن مي كشیدمغم
 
ھر چي غم بزرگتر باشھ دل آدم بیشتر ...  قول مادرم غم آدم و بزرگ مي كنھ بھ

 ... پس من با این غم جانگداز االن خیلي بزرگ خواھم شد... بزرگ میشھ 
 

 ... من عشقم و مي خوام...  نمي خوام این بزرگ شدن و ولي
 

فرشادي كھ بھ ...  بھ این حال و روز افتاد  رو مي خوام كھ بھ خاطر داشتنمفرشادي
 ... خودش و بھ آب و آتیش زد... خاطر داشتنم 

 
 
 ...  آریا مي خواست ھمراھیم كنھ ولي مانع شدم...  اتاق دكتر اومدم بیرون از
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روي یكي از صندلیھاي لیموئي رنگش ... رفتم تو حیاط ...  خواستم تنھا باشم مي
 ...  دھوا پاییزي بو... نشستم 

 
 ...ولي من تو خزان خودم در حال نابود شدن بودم...  ھفتھ دیگھ مدارس باز مي شد یھ
 

 وقتي تو كالس ادبیات از خزان بھ عنوان فصل تلخیھا حرف مي زدن اعتراض ھمیشھ
 ...  مي كردم

 
... پاییز واسم یھ فصل رویائي بود... چرا بھش توھین مي كنید ...  بھ این قشنگي فصل
 ...  نفس مي كشیدم تو ھواش...  پاییز ھمیشھ واسم دریائي از جذابیت بود نسیم

 
 ... ولي االن... خوش بود بھ راه رفتن روي برگاي خشك رو زمین افتاده دلم
 

با حرص وغیض برگا رو لھ ...  خش برگاي زیر پام اعصابم و داغون مي كرد خش
 ...  تو دلم غر زدمنسیم كھ نھ باد كھ وزید شالم رفت كنار...مي كردم 

 
تو دلم ... نگام بھ آسمون افتاد ...  واسم ھمھ عوامل پاییز زشت و بي خاصیت بود دیگھ
 ...  گفت

 
 !؟... دمت گرم ھمین بود كرمتخداجون

 
اونقدر لطیفھ كھ دلت نمیاد بقیھ عمرت ...  ھمیشھ مي گفت میشناسي خدا رو بعدا مامان

 ...  و بدون حرف زدن باھاش طي كني
 مھربونھ كھ دیگھ دلت نمیاد زمان سختیھا بھ دامن ھیچكسي جز اون پناه اونقدر
 ...ببري

 
 صبوره كھ وقتي از داد و بیداد و كینھ آدما خستھ میشي پیش اون شكایت مي اونقدر

 ... كني با وجود ھمھ گناھھایي كھ داري
 

 ...  و مھربونتر از ھر آدمي تو جزیره بي سكنھ عمرت قبول دارياون
 

 ! ... تو ھمون خدائي؟...  ھمین بود؟این
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سالگي ١٥ي شناسم كھ تو سن من خدائي رو نم... نھ مي شناسمت ...  مي بینمت نھ
ولي من نمي ... نمي دونم چطور مامانم عاشقت شده ... طعم تلخ جدائي رو بھم بفھمونھ

 ... بینمت
 

 ...  چھ نذر و نیازا كھ نكردم... زار مي زنم بھ آستانت...  شبھ دارم خدا خدا مي كنم سھ
 
 ...   ھمھ گناھھاي كرده و نكردم ابراز پشیموني كردماز
 

 فرشادت و قراره ببره... بندت برگشتھ بھم مي گھ خداي تو كاري نكرد ..  دكترت حاال
 ... 

 
 ...!!! گرم خدا جوندمت

 
 از گوشھ چشام سر مي خوردن رو گونھ ھام و از گوشھ لبام قطره قطره اشكام

 ... میریختن تو دستام
 

 كھ نزدیك جنگل یھ تاكسي گرفتم و آدرس اتوباني...  از بیمارستان رفتم بیرون پاشدم
 ... بود و دادم

 
یا ھمونجا بمیرم یا حاجت ... میخواستم برم تو گوشھ دنج تنھاییم ...  ظھر بودھنوز
 ...  بگیرم

 
نمي تونستم بشینم و قطره قطره كنده شدن پاره تنم و از وجودم ..  تونستم تسلیم شم نمي
 ...  ببینم

 
 ... مثھ یھ آدم بي خاصیت پرچم سفید ببرم باال...  بكشم و آه نصیب دنیا كنم زجر

 
 ... اگر خدائي ھست مي خوام دوباره بخوام... نھ
 
تو تاكسي شیشھ رو تا تھ كشیدم ...  شب باید مجبورش كنم فرشادم و بھم برگردونھتا

 ... پایین
 

 باھاش دعوا داشتم... ه بودم انگار لج كرد... خواستم خدا صورت عصبانیم و ببینھمي
 ... 
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 ... مي دونستم داره بھ جھالتم مي خنده...  دونستم داره نگام مي كنھمي
 

 ...  دونستم داره مي گھ بچھ تر از اوني ھستي كھ علم من و بفھميمي
 

 ...   من چاه ھا رو مي بینم و تو جلوي پات وبفھمي
 

 ...  دونستم كھ مي گھ تو چھ مي فھمي حكمت چیھمي
 
 دوپاي عجول و ھمیشھ ناراضي فرستادم رو زمین كھ ھمیشھ با ناشكري و دعوا یھ

 ... باھام حرف بزنھ
 

توي ذھنم دلم بھ حال خداي خودم ...  خوش كھ ھر از گاھي صدام مي كنھ خدا دلم
 ...سوخت

 
اد ببخشید كھ د... ببخشید ... كمكم كن تنھا نمونم ...  جون تو كھ از من تنھا تري خدا
 ... باخدا حرف مي زدم وخودم جواب مي دادم... ذھنم پر بوداز تالطم ... زدم

 
روي خاك نمناك قدم مي زدم و چشم تا عمق ذرات الجوردیش فرو ...  جنگل بودمتو

 ... مي رفت
 

 ... كھ شاید باید تا چند صباح دیگھ روي عزیز ترین موجود زندگیم مي پاشیدمخاكي
 

 ...افتاد كھ بال بھ بال ھم مي پریدن بھ دو تا پروانھ نگام
 

آروم ...  چشم افتاد بھ دوتا چكاوك كھ رو شاخھ درخت كنار ھم نشستھ بودناونورترش
 ...  و بي ھیچ دغدغھ اي

خیره شدم بھ چكاوكاي روي ...  یھ تیكھ سنگ بزرگ پیدا كردم ونشستم روشھمونجا
با پریدن اونھا منم پا ... ده دقیقھ بعد پرواز كردن رفتن ... خوش بھ حالشون ... درخت

 ... شدم
 

درش و با سیم بستھ بودم بھ ھمون ... گوشھ دنج خودم...  بودم بھ كلبھ تنھاییامرسیده
 ... این نشون میداد ھنوز این كلبھ در مالكیت منھ.. .صورت باقي مونده بود 
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یھ چند ثانیھ اي ایستاده بودم و اطراف رو نگاه میكردم یاد ..  و باز كردم رفتم تو سیم
االنم پناه آوردم ولي نھ ... اون روزي افتادم كھ از تو خونھ پدري پناه آورده بودم اینجا

 ...  غماز داخل منجالبي از ... از تو خونھ پدري 
 

نور كمرنگي از البھ الي دیواره میتابید داخل .. تاریك بود ...  دادم بھ دیوار كلبھ تكیھ
از اومدنم پشیمون شدم حس خوبي ... كم كم حس كردم در و دیوار دارن میخورنم ... 

 ... ولي نھ...من االن باید پیش فرشاد باشم ... اصال چرا من اینجام... بھم نداده بود 
 

 ...  مانتوم و در اوردم...  ھمون جاییھ كھ من باید دوباره خواستن و تمرین كنم اینجا
 

چند تیكھ لباس و وسیلھ قبال واسھ خودم ... سفیدي كھ ھمیشھ ھمینجا بود برداشتم چادر
كھ ھر زمان میام نگران كمبود ... برشون نگردونده بودم ... از خونھ اورده بودم اینجا 

 ... وسائل نباشم
 

 ... سرم و بردم رو بھ آسمون... نسیم سردي میوزید ...  بیرون كلبھ تمرف
 
   دلم گفتمتو
 

یا با ھم ...خدایا ... تا زماني كھ فرشادم و بھم برگردوني ...  ازاالن روزه ام من
 ... ببرمون یا اونم نبر

 
.. د داشتم اما این تنھا راھي بود كھ یا...  حرفاي دلم پوزخند زدم و بھ بچگیم خندیدم بھ

 ... قران كوچیكي كھ ھمیشھ توكیفم بود برداشتم... نشستم دم در كلبھ 
 

 ...  شروع كردم بھ خوندن...  و بستم و یھ صفحش و باز كردم چشام
 

 ...می الرجطانی با من الشاعوذ
 

ِبسم ْ حیمِ حمن الرَّ ِ هللا الرَّ ِ ِِ َ ْ َّ ... 
 

َّإال ِ الذِ ْ صبر◌وا و عملوا اَنیَّ ُْ ِ َ َ ُ َ الحات أولئک لھم مغفرة و أجٌر کبَ ِلصَّ َ ْ َ َ ٌ َ ََ َ َِ ِ ِْ َّ ُ ْ   ریُ
 
 را، آن گروه از براى ھایکیمگر آن کسانى کھ صبر کردند در بالھا و عمل کردند ن( 
 )...  آمرزش و مژده بزرگ استشانیا
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گوشیمرو توي خونھ جا ... ھیچ كس ازم خبر نداشت ...  بھ ھمین منوال گذشت دوشب

 ... از اینكھ برگردم خونھ ھراس داشتم...گذاشتھ بودم 
 ... برگردم و با خبري مواجھ شم كھ نابودي زندگیم و بھ ھمراه داشتھ باشھاگر

 
 ...ممي ترسید...  اینكھ وارد واقعیتي بشم كھ مي برتم تو اوج ناكامي از
 

نھ ... تو این دو روز لب بھ ھیچي نزدم ...  دادم بمونم و از واقعیت دور باشمترجیح
 ...تو كلبھ غذا كھ پیدا نمیشد... آب نھ ھیچ چیز دیگھ اي

 ...   بھ خودم اجازه آب خوردن از رودخونھ رو ھم نمیدادماما
ي دلنشینش جغد دوست داشتني من ھمچنان روي درخت صنوبر كنار كلبھ صدا..  جیغ

 داشت قصھ غصھ ھاي من و واسھ برگاي درختا تعریف مي كرد... و بلند كرده بود 
 ... 

 
چادر سفیدم سرم ... ... تكیھ داده بودم بھ دیوار چوبي كلبھ ...  بودم روي پتو نشستھ

 ... بود و قران كوچیكم از دیروز بغلم بود
 ...  الھي ادركني... ھي ادركني ال... الھي ادركني ...  خشكیدم فقط ذكر مي گفتلباي

 
 سالگي مریض شد شبا تا صبح كنار تختش مي ١٥ كھ مامانم زماني كھ آریا تو ذكري

 ...  خوند و گریھ مي كرد
 
گاھي وسطش خوابم مي برد اما تا بیدار مي شدم ...  دیروز كارم شده بود این از

 ...  ادركنيالھي... الھي ادركني ... الھي ادركني ... شروع مي كردم 
 

 ...   دونم چھ وقت روز بود كھ یكي در كلبھ رو باز كردنمي
 

یھ مرد الغر اندام بود یھ پیراھن ساده سفید و ...  ولي ناي جیغ كشیدن نداشتم ترسیدم
 ... آستیناش رو ھم تا زیر آرنجش باال زده بود...یھ شلوار پارچھ اي مشكي 

ت و معصومیت چھرش توي چین و چروك قیافھ نحیفي داش...  سرش مو نداشت جلوي
رو كرد سمتم با تعجب زل ... یھ بقچھ سفید كوچیك دستش بود ... پیشانیش موج میزد 

 ...زد بھم
 
 ...  كمك نمي خواي ؟ حالت خوبھ خانوم -
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... الھي ادركني ... ھمچنان در حال ذكر گفتن بودم ...  خشكیدم تكون نمي خورد لباي
 ... الھي ادركني

 
  ؟...ي چ -
 

 ... شنید...اومد جلو تر تا صدا واضح شھ ...  كرد با اون دارم حرف مي زنم فكر
 
 ... الھي ادركني... الھي ادركني ... الھي ادركني -
 

 ... حالم دست خودم نبود...  برد بھ من كھ چشام رو در باز كلبھ خشك شده بودماتش
 

فقط گوشھ قلبم مي ...  داشت یادم مي رفت واسھ چي دارم این ذكر و مي گم دیگھ
زبونم خشك ... اثر غمي رو حس مي كردم كھ میخواد قلبم و بھ آتیش بكشھ ... سوخت

 ... ولي از گفتن ذكر دست بر نمیداشتم... بود
 

ن بقچش و گذاشت رو زمی...  مرد نشست روي پتوئي كھ رو زمین پھن كرده بودماون
درش و باز كرد ھلش داد سمت ... یھ قابلمھ توش بود ... و پارچھ سفیدش و باز كرد 

 ... من
 
 ...  نذریھ یھ خورده بخور -
 

 ...   سر تكون دادم بھ نشونھ نھمن
 
 ...  اینجا چي كار مي كني؟... انگار حالت خوب نیست  -
 

 ... و ذكر مي گفتم... فقط نگاش میكردم ...  ندادم جواب
 
 ...  و تكیھ داد بھ زانوش و پا شد ایستادستشد
 
نمي خواي بري ... اینجا معلوم نیست چھ جك و جونورائي باشن ... داره شب میشھ  -

 !؟...خونھ 
 

 دوباره من موندم و تنھایي... با اكراه رفت بیرون ...  با عدم جواب من روبرو شد بازم
... 
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.. الھي ادركني ... نوز مي گفتم الھي ادركني ولي ھ... قلبم خستھ بود..  خستھ بود ذھنم
 ... الھي ادركني

بوي گندیدگي از توي كلبھ ایكھ ... ذھنم كار نمي كنھ...  دونم روز چندمھ كھ اینجامنمي
 ... الھي ادركنیھ... تنھا كلماتي كھ بھ زبون میارم ... توش ھستم حالم و بھ ھم میزنھ

 
 ...  تابید آزارم مي داد كھ از باریكھ ھاي دیوار روم مينوري

 
  رو بھ شدت بھ ھم فشار مي دادم تا از سوزشش جلوگیري كنم اما بي فایده بودچشام

 ... 
 
بدنم بي حس بود و دستام مشت شده ...  خواب بودم یا در بیداري مملو از نالھ و درد یا

 ... كھ مچالھ شده بود... كتابي توش بود... 
 

 ... صداي ویز ویزشون آزارم مي داد...  دور قابلمھ وسط كلبھ رو گرفتھ بودنمگسھا
 

سایھ اي بود ... مردي كھ قیافش برام آشنا بود از بیرون پدیدار شد ...  كلبھ باز شددر
 ...  چشام درست نمي دیدش ولي قیافھ آشنایي داشت... وسط نور و روشنایي بیرون

 
نگاھش افتاد روي ... اون وضعیت شوكھ شده بود با دیدن من توي ...  داخل اومد

 ... با سرعت برش داشت و بردش بیرون.. قابلمھ وسط 
 

 ...  ولي برنگشت... انگار منتظر بودم دوباره بیاد تو ...  بھ در بود چشم
 

و ... صداي بلند جغد شوم اون بیرون... من تو این كلبھ چوبي ...  كار نمي كرد مغزم
 ...  مي زد كھ بشكنھقلبم كھ بي دلیل

 
 ...  و این ذكر عجیب...  نگاھم كھ بي دلیل غمزده و تنھا بودو
 

باز تو اون ھمھ روشنایي بیرون كھ چشام و اذیت مي ...  دونم چھ مدت گذشت نمي
 ...  ھمون مرد... كرد پیداش شد 

 
 ...صداشون و مي شنیدم...  ورودش دو زن ھم وارد شدن با
 
 دختریھ كھ چھار روز پیش دیدیش؟مطمئني این ھمون  -
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غذاي نذري زینت و آوردم ... ماشین تو راه خراب شد ... مطمئنم خودشھ ... آره بابا  -
 ... كھ این كلبھ عجیب و پیدا كردم... تو جنگل بخورم 

 
داغون بود ولي اوضاعش ایني نبود كھ االن ...  بود كنار و مرتب ذكر مي گفت نشستھ
 ... ھست

 
  دیك نزاومدن

 
 دختر جون اسمت چیھ ؟ اینجا چیكار مي كني ؟ -
 

 ...تصاویر گنگ بود...  بھ ھم نگاه كردن باز
 
 ؟...این بوي گندیده مال چیھ  -
 

  مرد خندیدھمون
 
ولي لب نزده بود امروز اومدم دیدم كپك ... گذاشتم بخوره... مال ھمون غذاي نذریھ  -

 ...زده و دورش و پشھ و مگس گرفتھ بود
 
واي دختر طفل معصوم تو این چھار روز توي ھمین كثافتخونھ چطوري نفس كشیده  -

 ...  یھ خورده ھواي تازه بھش بخوره... كمك كن اعظم ببریمش بیرون ... 
 

نور شدید اون بیرون باعث شد ...  و گرفتن و از اون كلبھ چوبي بردنم بیرون دستام
ولي بازم این نور آزارم ... م رو صورتم چادر سفید سرم و كشوند... چشام درد بگیره 

 ... مي داد
 
 ... این بدبخت نمیتونھ راه بره... جواد برو ماشین و بیار نزدیكتر  -
 

فكر نمي ...  توي پراید سفید جواد آقا و راه افتادیم بھ سوي مقصدي نامعلومنشستیم
 ... ناي فكر كردن ھم نداشتم... كردم

 
الھي ... الھي ادركني ... مي گفتم ..ھمون لباي خشكیده با ...  با ھمین قوت كم ولي

 ... ادركني
 پچ پچ اون دو خانم رو كھ بھ ظاھر اسمشون زینت و اون یكي اعظم بود رو صداي

 ...مي شنیدم
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 ...  من مي گم این یھ غمي داره كھ پناه آورده تو جنگل -
 
طفل معصوم مگھ چند  ...كتاب مچالھ شده بود تو دستش.. آره تو دستش قران بود -

 ...؟ بدون آب و غذا...روز اینجا بوده 
 
 ؟...آب كھ بوده چرا نخورده ... حاال غذا نبوده .. رودخونھ ھمون جلوي كلبھ بود  -
 
 ؟...ببینم نكنھ مشكل داره  -
 
چرا اینجا ... ؟ اگر دیوونھ نیستم ...نكنھ واقعا من دیوونھ ام...  مغزش اشاره كرد بھ

 ...قول اینا چھار روز لب بھ آب نزدمبودم و بھ 
 

   آقا كھ در حال رانندگي بود تو آینھ نگاه كردجواد
 
تجزیھ تحلیل اوضاعش و بذارین براي .. بابا یھ استكان آب بدین این بدبخت بخوره  -

 بعد
 

از ...  كھ چاقتر از اعظم بود و مانتوي فیروزه اي خوش رنگي بھ تن داشت زینت
 ... توي قمقمھ كنار صندلي یھ استكان آب ریخت و داد دستم

 
از پنجره آباش ... ولي استكان و ازش گرفتم ... نفھمیدم علت چي بود...  دونم چرا نمي

 ... و ریختم بیرون
ولي برام لب بھ آب زدن ... اسم نامعلوم بودعلتش و...  نبودم لب بھ آب بزنم حاضر

 ...جرمي نابخشودني بود
 

زینت در حالي كھ تو اینھ بھ جواد نگاه ...بعد بھ ھم نگاه كردن ...  زل زدن بھمجفتشون
 ...  مي كرد

تلف مي شھ رو ... اگر چیزي نخوره ... این یھ چیزیش ھست ... بریم بیمارستان  -
 ... دستمون مي مونھ

 
 ...  تا خود بیمارستان ھیچ كس حرف نزد... سرش و بھ نشون باشھ تكون داد  جواد
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پرستار اومد رو سرم یھ سرم بھم وصل كرد و دو دقیقھ ...  تخت بیمارستان بودم روي
 ...بعد دكتر با فرم یھ دست سفید كنار تختم حاضر بود

 
 ...  اول چراغ انداخت تو چشام -
 

 ... فتفشارم و گر...  و گرفت نبضم
 

 رو بھ دكتر گفت...  آقا در حالي كھ با سوییج دستش بازي مي كرد جواد
 
آب ... نھ اسمي نھ نشوني ... از یھ ساعت پیش حرفي نزده ... دكتر لب بھ آب نمیزنھ -

منظورم اینھ كھ از سالمتي عقلي ...حالش خوبھ ؟... بھش دادیم نمي خوره 
  برخورداره؟

 
 ت و ھمچنان كھ چشش بھ من بود گفت یھ نگاھي بھم انداخدكتر

 
اینكھ از سالمتي عقلي برخوردار ھست یا نھ چیزي نیست كھ من ... نمي دونم  -

 ...  باید ببرید پیش متخصص... تشخیص بدم 
 ...  باید از سرش عكس بگیریم...  فردا بیاریدش بیمارستان تا دكتر مھدوي ببینتش یا
 

 ... چشام كم كم داشت اطرافیان رو اسكن مي كرد...  كھ تموم شد حالم بھتر بودسرم
 

با موھایي نرم و ... سفید پوست و الغر اندام ... قدي كوتاه ...  سالھ ٣٥ آقا تقریبا جواد
... ظاھرش اینو مي گفت ... ساده و بي آالیش ... ساده پوش اما مرتب ... كم پشت 

 ... البتھ این بھ صورتش میومد.. .جلوي سرش ھم مو نداشت 
 

 با مانتویي فیروزه اي و شالي ٣٢ یا ٣٠سن حدود ...برنزه .. تقریبا چاق ...  زینت
 ... سفید با حاشیھ شرشره اي

 
صورتي كشیده و چادري .. از زینت تیره تر بود ... برنزه ... الغر اندام ... اعظم

 ... ر ساق ھم دستش كرده بودمانتوي تیره پوشیده بود و براي حجاب بیشت...
 

جواد آقا ...  مھربونتر بھ نظر مي رسید و مرتب دورم عین پروانھ مي چرخید زینت
 ... بي شیلھ پیلھ بھ نظر مي رسید اما نگاش از روم برداشتھ نمي شد

 
 ؟...  خودم و
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 .. نمي دونستم كیم ؟اصال

 
 ..اسمم؟

 
 .. فامیلم؟

 
 .. كجام؟از
 

 .. گذشتم؟
 

 ... حالم بد شد... شت منفجر مي شد دامغزم
 
 ... سرم و از دستم كندم...  اینكھ حتي یھ ثانیھ از خاطرات گذشتم تو حافظم نیست از
 

دلم حس غریبي بھش دست ... گریھ مي كردم اما نمي دونم چرا ...  تاب شده بودمبي
 ...  داده بود

 
پرستار با مھربوني مجبورم كرد دوباره دراز بكشم ...  و پرستار اومدن تو اتاق دكتر

 دو دقیقھ نشد كھ چشام سنگین شد... و دكتر دستور داد آرام بخش تو سرم تزریق كنن
... 

صداي دكتر از بیرون اتاق ... ھنوز رو تخت بیمارستان بودم ...  و باز كردم چشام
  شنیده مي شد

 
ھرسوالي كھ ... ید تقویتش كنید و سوالي ازش پرسیده نشھ بھترهفعال سعي كن -

من ھمین امروز با دكتر مھدوي ... كنجكاوش كنھ احتماال روحیش رو تضعیف مي كنھ
 ...صحبت مي كنم و شرایط بیمارتون رو مي گم فردا اول وقت بیارینش بیمارستان

 
اومد سمتم و ... یستاده  تموم شدن حرفھاي دكتر زینت رو دیدم كھ جلوي درگاه ابا

 ...  ھمینطور كھ نگاھش نگران و مھربون بھ چشام دوختھ شده بود كمك كرد پاشم
 

خونھ اي با حیاط فوق العاده بزرگ و سرسبز تو یھ روستاي ...  خونشون شدیم وارد
 ... خونشون پر بود از صداھاي جور و واجور... كوچیك 
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د كھ دنبال مامانشون تند تند مي دوین  یھ طرف صداي جیك جیك جوجھ ھا میوماز
از یھ طرف دیگھ صداي خروس بھ پا بود و یھ دختر كوچولوي شیطون كھ ... اطراف 

 ... داشت تو حیاط طناب بازي مي كرد
 ٦٢مردي تقریبا ...  محض ورود قیافھ مردي رو دیدم كھ توي حیاط قدم مي زنھ بھ

بود از پیرمردھاي غرغروي روزگار سالھ با موھاي جوگندمي و قیافھ اي كھ مشخص 
 ... نیست

 
زینت كھ دست من ...  پر داشت و با اون چشماي قھوه اي بھ من زل زده بودصورتي

از توي ...اشاره كرد كھ بعدا توضیح مي ده ... و گرفتھ بود و مي برد سمت خونھ 
 ي كردباغچھ كنار حیاط بوي ریحون و نعنا مشامم و نوازش مي داد و حالم و بھتر م

 ... 
 

 ..  خوب و آشنایي بود وقتي اون بو رو نفس مي كشیدمحس
 

... یھ خونھ متوسط كھ دور تا دورش پشتي ھاي قرمز چیده شده بود..  توي خونھ رفتیم
یھ پرده قرمز گلدارجلوي پنجره ... انواع گلدونھاي سبز كنار پنجره بھ چش مي خورد 

 ... عریض خونھ زده بودن
 

زینت سریع یھ پتو آورد و گوشھ خونھ ... سر خونھ رو گرفتھ بود  آبگوشت سرابوي
حاال اون ... نشست جلوي روم ...جلوي یكي از پشتي ھا پھن كرد و من و اونجا نشوند 

 ...  چشاي درشت و لباي گوشتیش بیشتر بھ چش میومد
 
...  نھ مھم نیست یادت بیاد یا... مھم نیست كجا بودي ... اصال مھم نیست اسمت چیھ  -

تو ھدیھ ... مھم اینھ كھ از این بھ بعد یھ خواھر گل دارم كھ من و از تنھایي در میاره 
فكر و خیال نكني و بھ خدا ... پس میشھ از االن غصھ نخوري ... خدایي واسھ من 

 ... اعتماد كني
 

 ... جلوي اون ھمھ صداقت كم آوردم و خندیدم...  مھربونش و نثارم كرده بود لبخند
 

 من و بردن تو حیاط و از این سر حیاط تا اون سرش یھ سفره قرمز تزیین كرده ظھر
 ...  بودن

 
كاسھ ھاي آب گوشت و ... ماست و انواع ترشیجات ...  سبزي و نوناي خونگي انواع

 ... پر كردن و یكي رو كھ پرتر از ھمھ بود جلوي من گذاشتن
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... ترین زحمت غذا رو اون كشید  ساكتترین فرد این خونھ بود كھ البتھ بیشاعظم
 ...نگاھش آزار دھنده نبود ولي سكوتش معذبم مي كرد از اینكھ اینجام

 
 ... چندین عكس از سرم گرفتن... من و بردن بیمارستان فردا

 
دكتر عباس ... روي سرش و نگاه كردم ....  بودم رو صندلي كنار میز دكتر نشستھ

... قدي متوسط ...  سالھ ٢٧سن حدودا ... متخصص مغز و اعصاب ... مھدوي 
جلوي سرش اصال مو نداشت و بقیھ ... پوستي گندمي ... چشماني آبي ... صورتي پر 

 ... ھاي سر جواد آقا مایھ یھ چیزي تو...موھاش فوق العاده كم پشت بود 
 

 روي میز بود و و با دستش پیشونیش و ماساژ مي داد و عكسي كھ از سر من آرنجش
 ...  گرفتھ بود و مرموزانھ نگاه مي كرد

 
  رو بھ جواد آقا و زینت گفت...  از كلي نگاه كردن بھ عكسا بعد

 
و این ...  مغز بیمار شما در ظاھر كامال سالمھ... عكس چیزي رو نشون نمي ده  -

 بر میگرده بھ اوضاع روحیش... نشون دھنده اینھ كھ فراموشیش علت جسمي نداره 
... 
 

در حالي كھ كیفش و رو پاش ...  كھ اخم كم رنگي روي پیشونیش نشستھ بود زینت
  نگھ داشتھ بود گفت

 
 خوب میشھ آقاي دكتر ؟... خوب راه حل چیھ؟  -
 
ا نمي تونیم صد در صد بگیم حافظش بر مي گرده متاسفانھ در اینطور موارد نادر م -

 اینكھ ممكنھ این شرایط چقدر ادامھ پیدا كنھ بستگي بھ اول خدا بعد خودش داره... یا نھ 
 ... 

اونطوري كھ ھمكار من بھ من گفتن و اینكھ شما ...  انسان خیلي پیشرفتھ است مغز
ود فراموشي عمدي انجام اون و در چھ شرایطي پیدا كردین من حدسم اینھ كھ مغز خ

 ... داده
 

 ... خندیدزینت
 
 ... خود فراموشي عمدي -
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   ادامھ داددكتر
 
اما من بیماراني مثھ ... ھنوز ثابت نشده كھ آیا مغز مي تونھ این كار رو انجام بده یانھ -

بھ احتمال زیاد در گذشتھ این بیماران خاطراتي ھست كھ اونھا ... بیمار شما كم نداشتم 
و مغزشون این كار رو انجام میده و تمام خاطراتي كھ ... ي در پاك كردنش داشتن سع

 ... خاطرات تلخ وابستھ است بھ طور موقت یا دائم از ذھن پا ك میشھ بھ نحوي بھ اون
 

تو خونھ ...  بعد از كلي حرف در مورد حافظھ من از بیمارستان خارج شدیم خالصھ
 .. اعظم رو بھ جواد گفت...  و گوش كردن كار من سكوت بود... بحث داغ شد 

 
 تكلیف چیھ ؟ -

 اقا كھ چھار زانو نشستھ بود و با ریشھ ھاي فرش ور مي رفت بدون اینكھ سرش جواد
 ...  و باال كنھ

 
 ...  پیش ما میمونھ و زندگي مي كنھ -
 

 یھ لبخند از روي رضایت زد و بھ پیرمردي نگاه كرد كھ باالترین قسمت خونھ زینت
 ...  روي پتوي گلدارش نشستھ بود و قلیون مي كشید

 
 رضایت داري ؟... بابا جان بمونھ  -
 

 ...  دود غلیظ قلیون و داد بیرون خندیدوقتي
 
رو تخم چشام ... مگھ میشھ دختري كھ بركت از نگاھش مي باره رو دوست نداشت  -

 ... جا داره تا وقتي زنده ام
 

 ...   پرید طرف باباش و یھ بوس محكم از گونش تحویلش دادزینت
 
 ...  الھي فداي تو بشم باباي مھربون -
 

جواد اقا رو بھ ھمھ ... نھ اعتراض كرد نھ موافقت ...  مثھ ھمیشھ ساكت بود اعظم
  گفت

 
 پس اسمش ؟ -
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   بي اختیار گفتممن
 
 ..طمھفا -
 

 ...  اسمي بود كھ اومد بھ ذھنمتنھا
 

 ...   برگشتن نگام كردنھمھ
 

 ... دستاش و رو زمین گذاشتھ بود و زل زد بھ چشام...  اومد و خم شد سمتم زینت
 
 اسمت یادت میاد ؟ -
 

 ...  با یھ قیافھ مظلوم و قدر شناس جواب دادممنم
 
 ... فاطمھ... تنھا اسمي كھ اومد بھ زبونم ھمین بود  -
 

 ...  خندیدزینت
 
... پسر مش محمد ایراني ... دختر ابوالفضل ایراني ... خوبھ پس شد فاطمھ ایراني  -

 ...  نوه حاج آقا ولي ایراني
 
 
 

 ...   بلند خندیدند حتي اعظمھمھ
 
 ...  وسط یھ روستاي قشنگ من شدم دختر خانواده اي ساده ولي گرم و مھربونو

 روز دیگھ مدارس باز میشد و خانواده ایراني در حال محیا كردن وسائل مدرسھ دو
فرداش رفتیم یھ مدرسھ توي ھمون روستا و یھ تست ازم گرفتن و ... من بودن 

 ...  مشخص شد مطالب درسیم از حافظم نپریده
   كھ موج خوشحالي تو چشاش دیده میشد مرتب مي گفتزینت

 
اما تو درس بھتریني ... تمام گذشتت پاك شده... عجیب نیست اسمت از ذھنت پریده -

پس با این تفاسیر تو باید بري ... تمام نمره امتحاني كھ ازت گرفتن رو كسب كردي ... 
 ...اول دبیرستان
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 كھ با خوشحالي دستھ كیف بنفشي رو كھ اعظم واسم خریده بود گرفتھ بودم و مثھ منم
 .. اي اول دبستان تكونش مي دادم با لبخند سر تكون دادمبچھ ھ

 
 خوب بود اصال تو این مدت بھ این فكر نمي كردم كھ كجام ؟ كیم ؟ و یا ھر چیز حالم

 ...  برام مھم نبود این فراموشي... دیگھ اي كھ بھ گذشتھ مربوط مي شد 
 

چراش واسم . .. روز اول شوك بزرگي بود واسم ولي االن نھ خوشحال بودم چرا
 ... نامعلوم بود

 
شب من و زینت تو پشھ بند توي ...  رفتیم خونھ و با زینت كلي گفتیم و خندیدیم اونروز

سعي كردم حرف رو بھ ... من كھ حرفي نداشتم از گذشتم بزنم ...حیاط خوابیدیم 
 ...  گذشتھ زینت بكشونم

 
 ...   اینكھ فاصلھ سنیمون زیاد بود ولي خیلي راحت باھم ارتباط برقرار كرده بودیمبا

كھ من سر حرف و باز ...  خیره شده بودیم بھ ستاره ھاي قشنگ اون باال جفتمون
  كردم

 
 ازدواج كردي ؟ -
 
 ... نھ -
 
 چند سالتھ؟ -
 
 ... سال و اندي ٢٩ -
 
 چرا تا حاال ازدواج نكردي ؟ -
 

 كھ دستش زیر سرش بود و موھاي مشكي كوتاھش موجدار ریختھ بود ھمینطور
 ... بھ گردنبند توي گردنش كشید و یھ آه تلخ انداخت بیرون... اطراف گردنش

 
دستام و گذاشتم زیر سرم و زل زدم تو صورت مھربونش ...  پھلو چرخیدم سمتش بھ

  كنجكاو تر شدم... كھ یھ غم كھنھ غمگینش كرده بود
 
 ... نتظرممن م -
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 ...  خندید
 
 ...اي ناقال از اون كنجكاواي درجھ یكي ھان -
 

 ...   خندیدممنم
 
 ... !!! ولي یادم نمیاد... شاید -
 

 ...  رو لباش خنده نشستدوباره
 
 ...  یھ آه شروع كرد بھ صحبتبا
 
... كھ فھمیدم ... اوج زندگیم... اوج شادیم ... تازه اوج جوونیم بود ... سالم بود  ٢١ -

 ...  محمد... پسر خالم خاطر خوام شده 
ھرزمان كھ مي رفتم ...  ھر روز صبح باید مي رفتم پیش خالم خیاطي یاد بگیرم من

حواسش جمع .. .خالم زن مومني بود ... خالم مجبورش مي كرد از خونھ بیاد بیرون 
 ... اینجور چیزا بود

كم كم دوست داشتنش و بھ زبون ...  باالخره من و اون با ھم برخورد مي كردیم ولي
چون توي خونھ خالم حساس بود توي ھمون كوچھ با ھم ساعتھا حرف مي ... آورد 
 ... زدیم

 
 ...   حرففقط

 
 ...  شیم خوش بود كھ داریم از چالھ چولھ دالي ھم خبر دار ميدلمون

 
 ... غیبتا... تھمتا ... پچ پچاي ھمسایھ ھا ...  كم نگاھھاي مردم شروع شد كم
 

راحتتر میشھ آبروي ...  ھمیشھ آدماش پاكن اما ھر چي محیط كوچیكتر باشھ روستا
 ...  كسي رو ریخت

 
 ...  شروع كنن بھ تفرقھ افكني... چند تا آدم جاھل شروع كنن بھ وسوسھ مردمكافیھ

 
چاقو جسم آدم و زخم مي زنھ ... ولي بد تر از چاقو بود .. بود دیگھ دیده نمیشد  حرف

 ...  درد جسم از بین میره ولي درد روح تا ابد باھاتھ... حرف و تھمت روح آدم و ... 
 



 389 

فقط بھ ...انواع حرفا بھمون نسبت دادن ...  كردن بھ تھمت زدن بھ من و محمد شروع
 ... !!!! حرف... ون با ھم حرف زدیم اینكھ تو دیدش... یھ جرم 

 
 ...  بھ جرم حرف زدن ھزار و یك كار نكرده رو بھمون نسبت دادنفقط

 
بھ نام خدا ... یھ عده كھ از مسلموني بویي نبردن... مردم زندگیمون و نابود كرد جھالت

 ... و پیغمبر خواستن بھ جرم نكرده من و محمد و سنگسار كنن
پدرم ... اتفاق پدرم یھ روز تو مسجد تمام اھالي رو جمع كردن  امام جمعھ محل بھ كھ

  داد زد... رفت وسط مسجد 
 
اگر دو شاھد دو مرد پیدا شن كھ بھ خودشون جرات بدن بیان ... قران آوردم وسط  -

اینجا بھ قران كالم خدا قسم بخورن كھ زینت و محمد چنین غلطي كردن بھ خداوندي 
و اونا رو ھم مي سپارم بھ خداي احد و ...قبرشون و مي كنم خدا خودم با دستاي خودم 

 ...  پشت سر بچم ساختن واحد كھ بھ جرم نكرده ھزار حرف
 

چون كسي بھ چشم چیزي ندیده بود جز ... كسي نیومد وسط ...  اھالي ساكت بودن ھمھ
 ...  حرف زدن من و محمد

 
   جمعھ محل عباش و در آورد انداخت رو زمین رو بھ جمعیت گفتامام

 
فقط پز میدین بھ رد ...فقط اسمش و یدك مي كشین ... شما بویي از دین محمد نبردین  -

 !؟...بعد دشنھ مي زنین رو آبروي یھ مسلمون ... مھر رو پیشونیتون 
شماھا ...  شبھ قتلھ بي دلیل آبروي یھ مسلمون و بردن...  قوم بني اسرائیل ؟شدین

  ؟...جوون نبودین 
 

 زدن جرمھ كھ مثھ خالھ زنكا پشت سر دو تا جوون معصوم كھ مي تونم بھ حرف
 ..  جرات رو پاكیشون قسم بخورم ھزار تا قصھ ساختین؟

 
شما دیگھ آبروئي ... این عبا رو نمي خوام اگر شما پشت سرم نماز مي خونین من

 ...براي من پیش خدا نذاشتین
 

 ...  قائلھ ختم بھ خیر شد و مردم برگشتن سر خونھ ھاشوناونروز
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 شب جلوي ٧تا یھ روز كھ یواشكي ساعت ...  مدتھا محمد دور و ور من نمي اومد تا
اومده بود بگھ باباش و راضي كرده آخر ھفتھ بیاد خواستگاري ... خونمون پیداش شد 

 ... نم كھ دیگھ سنگ جلو پامون نزارنو اینكھ من با خونواده حرف بزنم آمادشون ك... 
 

اما اونشب شب آخري بود ... نمیشھ فاطمھ چقدر تو چشاش اونشب شوق دیدم باورت
 ...  كھ محمدم و دیدم

 
 ... كھ چشش بھ آسمون بود اشك از گوشھ چشاش ریخت توي موھاشھمینطور
 ...  كھ با دستاش اشكاش و پاك مي كرد ادامھ دادھمینطور

 
 ...  ن با ھزار ذوق و شوق موضوع و بھ مامانم گفتماونروز م -
 

بابا ...  شد با بابا صحبت كنھ كھ مطمئن بودم بابام كسي نیست كھ مخالفت كنھ قرار
ابوالفضل ھمیشھ با بچھ ھاش رفیق بود و ھمیشھ یھ اعتماد دو طرفھ بینمون حاكم بود 

 ... من نمي خوام...كسي نبود كھ بگھ تو دوستش داري بھ درك ... و ھست 
 

 ... ندگي من حرفاي مردم بود كھ تیشھ زد بھ ریشھ زولي
 

 یكي از زناي ھمسایھ دوباره محمد و دیده بود جلوي در خونھ ما و پچ پچا اونروز
حرف بھ حرف گشتھ بود و پیاز داغش زیاد شد و از كاه كوھي ساختھ ... شروع شد 

 ... سالھ غیرتیم رسید١٧شد و بھ گوش برادر 
 

بھ دست تحت تاثیر  ناصر بي گناھم كھ تو اوج نوجووني بود فرداشبش چاقو داداش
حرفاي دوستاش كھ تو بي غیرتي كھ نصفھ شب پسره رفتھ جلوي خونتون رفت سراغ 

 ...  محمد
محمدم ... چاقو خورده بود درست روي قلبش...  ھمانا و كشتھ شدن محمد ھمانارفتن

 ... پر پر شد و من درست تو اوج جووني داغ دیدم
 

داد میكشیدم ... تو حیاط نشستھ بودم و زارمي زدم ..  شب خبرش و برام آوردن ھمون
 ...  از خدا بي خبرا ازتون نمي گذرم.. 
 
من تو غم از ...  اون حالم ھمسایھ ھا تو كوچھ ریختھ بودن و بھ در سنگ میزدن با

ازه دست دادن محمد داشتم میسوختم و حرفاي اونا مثھ نمك پاشیده مي شد رو زخم ت
اگر تو اینقدر ... كھ تو با بي حیایي پسر حاج نقي رو بھ كشتن دادي ... باز شده من
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تھمتاشون كم بود كھ برچسب قاتلم ...  زنده بودنبراش عشوه گري نمي كردي اون اال
 ... بھم چسبوندن

 
 ...  دونستم بھ حال محمد رفتم زار بزنم یا بھ حال بدبختي خودم و خونوادمنمي

 
مي گفت جایي كھ خونوادم و لھ ... الفضل چندین بار خواست از این روستا بره  ابوبابا

ولي من ... كنھ و باعث آزارشون شھ نباشھ بھتره حاال ھرچند آبا و اجدادي باشھ 
 ... ھمھ اقواممون اینجان مي رفتیم تنھاتر از ایني مي شدیم كھ ھستیم... نذاشتم 

 
 ...  شد رو جھالت اون ادما و تھمتاشون از این رفتنمون مھر تاییدي ميگذشتھ
ھمیشھ میگفت زینت دوست دارم قبل از تو ...  چھره مھربونش جلوي چشممھ ھنوز

قبل از ... بھ آرزوشم رسید ...اگر یھ روز تو رو ازم بگیرن دنیا واسم تمومھ ... بمیرم 
 ... من رفت

 
مامانم سھ ... بھ دار محمد از خون پسرشون نگذشتن و داداشم رفت باالي چوخونواده

 ... ماه بعد سكتھ كرد و
 

روبھ آسمون دستاش رو صورتش بود و آروم مثھ یھ فرشتھ ...  امونش نداد گریھ
 ... مظلوم گریھ مي كرد

 
 ... دلم از دنیا گرفت... دلم از جھالت ادما گرفت ...  از بیرحمي ادما گرفت دلم
 

   فیش كنان دوباره شروع كردفیش
 
قران ... و محمدم ... داداش ناصر... مامانم... یرم سر خاك ھر سھ تاشون ھر ھفتھ م -

 این ھفتھ تو باھام میاي ؟... مي خونم 
 

 كھ سرم روي بالشت بود و بالشت زیر سرم از قطرات اشكم خیس شده بود سر منم
 ... تكون دادم

 
   خنده تلخ نشوند رو لباش و گفتیھ
 
گرچھ اگر ھم میومد من كسي نبودم كھ ...  نیومد بعد محمد ھیچ كس بھ خواستگاریم -

 ...  بعد محمد دل بدم بھ یھ زندگي دیگھ
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االن من و محمد داشتیم ...  مردم میدونستن زبون نعمتیھ كھ باید كنترلش كرداگر
 ...  داداشیم و مامانم كنارم بودن... زندگیمون و مي كردیم 

 
 ...  ھیچ وقت...  وقت نمي بخشمشون ھیچ

پشت سرم حرفایي مي زنن ... مثھ یھ ھرزه نگام مي كنن...  دست بردار نیستن ھنوزم
 ... كھ وقتي بھ گوش بابام میرسھ آب مي شم

مي ... از ھر كس بپرسي زینت كیھ ...  نیست كھ تو روستا بھم نسبت نداده باشن كسي
 ... گن زن خرابیھ كھ با ھمھ ارتباط داره

 ... ي بھم نخورده شدم ویروس روستا كھ تا حاال دست ھیچ مردمني
 ...  خوشھ بھ داداش جوادم و مھربوني بابام و صبور بودن اعظمدلم
 

 بابام كسي بود كھ بھ حرف مردم اھمیت مي داد اونم تا االن یا خودش مرده بود یا اگر
  اما ھمیشھ میگھ... من و كشتھ بود 

 
مھم ... مھم اینھ كھ شادیم ... ریم  نیست كھ بقیھ چي مي گن مھم اینھ كھ خدا رو دامھم

 ...  اینھ كھ قبح جھالت اونا رو بفھمیم و كار زشت اونا رو ما با ھیچ كسي نكنیم
از ... تنھا دبیرستان دخترونھ این روستا ... رفتم دبیرستان نعمت ...  اول مھر شد روز

ھ لقب طوري ك...روز اول خودم و بھ عنوان برترین دانش آموز كالس نشون دادم 
 ...نابغھ بھم نسبت مي دادن

 
 ایراني از اینكھ اینقدر ھوشم باالست بھم افتخار مي كردن و چندین بار اعظم خونواده

 ... و دیدم كھ پیش ھمسایھ ھا در حال تعریف كردن از منھ
 

...  بودم كھ از بودنم اونجا ناراحت نیستن و حتي شده مایھ انبساط خاطرشون خوشحال
 ...  وست نداشتم بھ مغزم فشار بیارم واسھ برگشت حافظمحتي یھ درصد د

 
من و زینت ...  بار اعظم باھام حرف زد كھ واسھ روانكاوي بریم پیش دكترچندین

 ...  مخالفت كردیم
 

اعظم دستم و گرفت ... تابستون با كل خانواده یھ سفر رفتیم مشھد ...  سال گذشت اون
ھمونجا دو ركعت نماز حاجت واسھ ... و باھم رفتیم زریھ حضرت رو بوسیدیم 

 ... برگشت حافظم خوند
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بیشتر كھ ... و خالصانھ واسم دعا مي كرد ...  فوق العاده آدم با ایماني بود اعظم
متوجھ شدم زیر اون سكوت و قیافھ ھمیشھ بي تفاوتش دنیایي از ... شناختمش 

 ...  مھربوني نھفتھ
 

دختر ... ھ دختر ھفت سالھ بھ نام زینب داشتن  و جواد زن و شوھر بودن و فقط یاعظم
 ساعت توي حیاط در ١٤ ساعت مي خوابید ١٠ ساعت ٢٤بازیگوشي كھ تابستونا از 

 ...  كال بیش فعال بود... حال بازیگوشي بود
 

 سال بعد از برگشتمون از مشھد چند نفر از خانواده ھاي تو روستا تقاضا كردن اون
 ...  سي بچھ ھاشون بذارمچند تا كالس واسھ تقویت در

 
 كھ بیكار بودم موافقت كردم دو ماه تابستون مي رفتم كالس و خانواده ھا واسھ منم

تشكر یھ مقدار پول بھم میدادن كھ من بار اول سعي كردم بھ پاس تشكر بدمش بھ جواد 
 ...  آقا
 

اگر .. .در جواب من مي گفت ...  اون بنده خدا ھم از گرفتنش خودداري مي كرد ولي
كھ با این حرفش دیگھ این كارم و تكرار ... تو برام مثھ زینتي این كارت توھین بھ منھ 

 ...  نكردم و پول حق الزحمھ رو واسھ خودم پس انداز مي كردم واسھ روز مبادا
 

 اینكھ آخر برج ھم جواد آقا ھم بھ من ھم بھ زینت ھم بھ زنش یھ پول تو جیبي ضمن
 ...  مي داد

...  آقا تو یھ شركت پیمانكار بود ولي در كنارش كار ساختموني ھم مي كرد جواد
 نمي ذاشت خونوادش از ھیچ نظري كمبود داشتھ باشن... صبح مي رفت شب میومد 

 ... 
 
نمي ذاشتن بھشون ...  ھمون حقوق متوسطي كھ در ماه كسب مي كرد خوش بودن با

مي داشتن و مي رفتن یھ گوشھ سر ھر روز عصر یھ سبد خوراكي بر ... بد بگذره 
 ...سبز و بخور و بخندشون بھ پا بود

 
 ...  خونواده اي نبودن كھ مرتب غم دنیا رو بخورن و بگن این نشد اون نشدكال

 
شاید ھمھ این عوامل دست بھ دست ھم داد و باعث ..  اینطوري عادت كرده بودم منم

 ..  ھ بیارمشد سال دوم تحصیلم تو المپیاد ریاضي كشوري رتب
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ولي وقت تفریح كھ میشد ...  درس خوندنم كھ مي شد خونھ میشد سكوت مطلق وقت
بھ خودت ... ھر چیزي جاي خودش - مي گفت ... اعطم نمي ذاشت تو خونھ بمونم 

 ...  فشار بیاري نمیشي اوني كھ باید
 
حتي مني كھ درس مي خوندم باید ...  خونھ ھر كسي مسئولیت خودش و داشت تو

ھمون زینب كوچولو ھم باید تو ... وظیفھ خودم كھ اتوي لباسا بود و انجام مي دادم 
 ... تمیز كردن خونھ و جمع و پھن كردن سفره كمك مي كرد

 
 قول اعظم اگر بچھ ھمون اول مفھوم مسئولیت رو فھمید در آینده بھ یھ جایي مي بھ

 ...  نزنھ و فقط درس بخونھاصال موافق این نبود كھ زینب دست بھ سیاه سفید...رسھ 
 

غذا یھ ساعت مشخصي سرو مي ... ھمھ كاراش رو نظم بود ... خودش و داشت فلسفھ
یھ ساعتي بھ بعد ھر كسي بھ تفریح خودش مي ... از یھ ساعتي خاموشي بود ... شد 

 ...  تفریح عمومي خانواده ساعت داشت... درس خوندن من ساعت داشت ... رسید 
 

... ھزینھ خورا ك... ھزینھ لباس ... ھزینھ مسافرت ... مشخص بود  ھاشون ھزینھ
 ...  خالصھ من نظم و تمام و كمال از اعظم یاد گرفتم

 
... آرزوي اعظم این بود كھ تو رشتھ پزشكي قبول شم ...  دوم رفتم رشتھ تجربي سال

 .. . مثھ یھ مادر دوسش داشتم زینتم مثھ خواھر... حاال دیگھ شده بود مادرم 
 

 ...  دیپلمم و گرفتم و شدم یھ پشت كنكوري...  سال گذشت سھ
 

 ایراني ھر اسباب و وسیلھ و امكاناتي رو محیا مي كردن واسھ اینكھ من تو خانواده
 .. رشتھ پزشكي قبول شم

 
زینت باھام اومد و تا زماني كھ كنكور تموم شد پشت در سالن ...  كنكور رسید موعد

رفتم بھ ... من در حالي كھ خنده بھ لب با خودكار تو دستم ور مي رفتم ... منتظرم بود 
  زینت نگران پرسید... سمتش 

 
 چي شد شیري یا روباه ؟ -
 
 ... ھي بد ندادم تا خدا چي بخواد -
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یھ پولي پسنداز كرده بودم و باقیشم جواد ...  نقره اي ٢٠٦یھ ...  بھ سمت ماشین رفتم
از ھمین االن اسمم و گذاشتھ بودن خانوم ... آقا واسم وام گرفت و تونستم بخرمش 

 ...  مي گفتن زشتھ خانوم دكتر مملكت بدون ماشین باشھ... دكتر 
 

 كیلومتري با شھر فاصلھ داشت  دست از سرم بر نمي داشت و تا خونھ كھ چندزینت
 ...  در مورد سواال مي پرسید

 
 اعظم پیشنھاد داد واسھ اینكھ زیاد تو فكر نباشم و مرتب واسھ خودم احتماالت اونروز

مختلف قبولي و عدم قبولي و تجزیھ تحلیل نكنم تا زمان اعالم نتایج بریم خونھ عمھ 
 .. . بزرگ پدرش كھ خونش توي شھرستاناي اطراف بود

 
جواد آقا كھ كار داشت قرار بر این ...  موافقت كردیم و بار و بندیل سفر و بستیم ھمھ

چون مي ... زینب از ھمھ خوشحالتر بھ نظر مي رسید ... شد كھ با ماشین من بریم 
 ...جواد آقا ھنوز پراید و داشت... گفت با ماشین بابا حال نمي ده 

ت داداش جوادش دست از سر كچلش بر نمي اما بھ قول زین...  و كرده بود عمرش
 ..  داشت و مي خواست از عمر بھینھ ماشین كار بكشھ

 
مي تونست ماشینش و ارتقا بده ولي ...  مي دونستن بنده خدا مراعات مي كرد ھمھ

گرچھ اسمش این بود كھ خودم پولش و مي دم ... ترجیح داد واسھ من ماشین بخره 
 ... ش جواد آقا بودولي بیشتر زحمت مالیش رو دو

 
 ...  خانوم تر از این حرفا بود كھ بخواد حسادت كنھ...  ھیچ مخالفتي نداشت اعظمم

 
زینت كھ .. تو راه بارون گرفت ... منزل عمھ پدر اعظم جون ...  رفتیم سفر خالصھ

... صداي ضبط ماشین و زیاد كرد و مرتب داد مي كشید .. عاشق بارون بود
 وووووویوھوووووووووووووو

 
  حس تلخي داشت ولي دوست داشتم بشنومش...  بھ نظرم آشنا اومد ترانھ

 
 

 ...   روي لبھاتھترانم
 

 ...   و با خودت داريصدام
 

 ...   خوبھ كھ مي دونمھمین
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 ...  من وقت مي زاريواسھ

 
 ...   موسیقي من گرميبا
 
 ...  موسیقي من سرديبا
 
 

 ...  از وقتي شالت رو عوض كردي...  زیبا شديچقد
 

 ...  برام نایابتر مي شي...  میكنم ھر بارنگاھت
 

 ... جذابتر میشي... رو كھ مي دزدي ازم نگاھت
 

 ...   خوبھ كھ مغروريچقدر
 

 ...  خوبھ كھ آروميچقدر
 

 ...   این ھمھ جذابیتكنار
 

 ...   خانومياینقدر
 

 ... و ھم دلتنگ من میشيت... خوبھ كھ مي دونم چقدر
 
 ...  داري خالق زیباترین آھنگ من میشيتو
 
 
 ... قلبم تپشش شدید شد...  ھر بیتش اشك از گوشھ چشام مي ریختبا
 

 ... حالم اصال خوب نبود....  رو فرمون بھ وضوح میلرزید دستام
 

 سر زینب از پشت... زینت و اعظم زل زده بودن بھم ...  بھ ھق ھق شبیھ شد گریم
 ...  دستاي كوچیكش و آورد جلو و قطرات اشكام و از رو صورتم پاك كرد

 
 ... خالھ جون فاطمھ گریھ نكن قبول میشي -
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 ...  دستاش و گذاشت رو دستم كھ رو دنده بودزینت

 
 ؟...چیزي یادت اومده  -
 
   نشونھ نھ سر تكون دادمبھ
 
 پس چرا گریھ ؟ -
 

  كھ با دستمال اشكام و پاك مي كردم گفتمھمینطور
 
... آشناست ... این ترانھ ... نمي دونم چم شده ... دست خودم نیست ... نمي دونم  -

 ... با ھر بیتش دلم مي لرزه... خیلي آشنا 
 
 ... خوب... مي دوني  -
 

 ... برگشت سمتشاعظم
 
 ؟...فلش خودشھ ... نھ  -
 

 ... ه سر تكون داد بھ نشونھ آرزینت
 
   تعجب در حالي كھ چشم بھ جاده بود و دنده رو عوض میكردم پرسیدمبا
 
 !!! فلش خودم ؟ -
 

   عصباني شداعظم
 
 ... نشونش نده... زینت نگفتھ بودم بھش دست نزن  -
 

   با حالتي شرمنده گفتزینت
 
... تو كیفت بود ... االن چند سال مي گذره گفتم شاید خاطره اي رو تازه كنھ واسش  -

چون ... بھ پیشنھاد دكتر.. كیفت رو قایم كردیم ... ھمون زماني كھ پیدات كردیم 
 ... اوضاع روحیت
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  پرسیدم

 
 ؟...چي توش بود  -
 
و یھ دستھ ...  و یھ اسپري با لوازم آرایش... چند تا عكس .. یھ كیف پول ... این فلش  -

  كلید
 
 ... اعتراض نكردم... حرفي نزدم ...  راھم ادامھ دادم بھ
 

دوست داشتم بدونم بابا مامانم كیان ...  براي دیدن محتویات كیف ھم اشتیاق نداشتم ولي
 ...  اما یھ چیزي مانع اشتیاقم بابت دیدن كیف مي شد...
 

 ...  یم خونھ عمھ اشرفرسید...  و از سرم بیرون كردم فكرش
 

اعظم چادر مشكي طرح .. اعظم زنگ آیفن و زد ...  و پارك كردم و پیاده شدیم ماشین
 ...  بھش میومد... دارشو سرش كرده بود و مانتو مقنعھ سبزش و 

 
 پوستش یھ خورده تیره بود اما چشاي درشتش و ابروھاي كمونیش چھرش و گرچھ

 ...  دوست داشتني جلوه مي داد
 

حاشیھ .. مانتو و شال لیموئیش و تنش كرده بود ...  ھم مثھ ھمیشھ ست زده بود زینت
 ... پایین مانتوش طرح خط نستعلیق داشت روي شالش ھم ھمین طرح حك شده بود

 
 كھ یھ مانتوي چسب كوتاه سفید تنم بود وشال ھمرنگش كھ روي شال با نواراي منم

در ...ھ پیراھن دخترونھ گلي و ساپورت سفید زینب كوچولو ھم ی...آبي كار شده بود 
 ...  رفتیم تو... باز شد 

 
عمھ بزرگ پدرش بود كھ عالقھ ...  باري در سال ما مي اومدیم خونھ عمھ اشرف چند

 ..ھرزمان مي اومدیم با استقبال زیادي مواجھ مي شدیم... خاصي بھ اعظم داشت 
 

بھ قول خودش تموم .. تھ بود  اشرف چند سالي بود كھ از شوھرش طالق گرفعمھ
 .. جوونیش و بھ پاي مردي ریخت كھ لیاقتش و نداشت
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میگفت بیست سال .. سابقش طبق گفتھ عمھ اشرف فوق العاده عصبي بود شوھر
تحملش كرده بود اما دیگھ نھ جسمش طاقت این ھمھ جر و بحث و تو خونھ داشت نھ 

 ...  روحش
 

 ھم سن و سال خودم بود و ھمراه من امسال كنكور داده بود..  تنھا پسر عمھ بود فربد
 ... 

 
كھ با ...  رفتیم تو حیاط فربد شیلنگ بھ دست در حال آب دادن بھ باغچھ بود وقتي

 ... برگشتن ھمانا و خیس شدن ما ھمانا... دیدنمون ھول شد با شیلنگ برگشت سمتمون
 

ما ھم زیر قطرات آب مثھ موش آب كشیده شدیم ... دقیقھ اي خیره شده بود بھ من دو
 ...  بودیم و جیغ میكشیدیم

 
فربد چند باري محبتش و بھم ابراز ...  بھ خودش اومد دیگھ كار از كار گذشتھ بودتا

ه باچشاي قھو.. الغر اندام با پوستي روشن ...قد بلند... پسر مھربوني بود ...كرده بود
 بھ تیپشم.. و صورتي خوش فرم ... اي سیر 

االنم یھ ركابي وشلوارك یھ دست سفید تنش بود و ... در حد تیم ملي مي رسید  
 ...  ازدیدنمون توي حیاط یھ لبخند ملیح افتاده بود گوشھ لبش

 
 ...  ھیچ حسي بھش نداشتم اما اونمن
 

   كھ عمھ اشرف اومد تو حیاط بھ مانتو ھامون كھ خیس شده بود نگاه میكردیمداشتیم
 
  چھ عجب... خوش اومدین  -
 
عمھ ھم مثھ زینت ... !!!  تونیك بلند آبي رنگ تنش بود كھ روش عكس كیتي داشت یھ

ھمیشھ جفتشون سر غذا سر تھ دیگاي خوش مزه عمھ دعوا ... تپل بود و با اشتھا 
 ...!!! داشتن

 
  رو ایستاده بود و زیر چشي نگام میكردتمام مدت فربد روب...  كردیم و روبوسي سالم

 
.. ھر زمان مي رفتیم ھمین اوضاع بود ...  اصرار عمھ یھ ماھي رو اونجا موندیم بھ

 ... اونقدر مھمان نواز و خودموني برخورد مي كرد كھ ھیچ كدوممون معذب نبودیم
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روانھ  اعظم و زینت ھم مثھ توي خونھ خودشون كار مي كردن و دور عمھ مثھ پالبتھ
 ...  مي چرخیدن

 
 با حرفاي بامزش ھمھ رو سرگرم میكرد و اعظم ھم تا نیمھ ھاي شب پاي درد زینت

 ..  دالي عمھ كھ تمومي نداشت صبورانھ مي نشست
 
... پاشدم شالمو انداختم رو سرم و از اتاق رفتم بیرون ..  شب كھ بد خواب شده بودم یھ

دم و رفتم در یخچال و باز كردم وبطري آب و اھمیت ندا... برق اتاق فربد روشن بود 
 ... از توي در یخچال برداشتم و با ھمون بطري چند قورت آب خوردم

 
فربد جلوي روم ایستاده بود و عینھو یھ روح بھ نظر رسید ..  بطري رو آوردم پایین تا

  جیغ كشیدم كھ سریع جلوي دھنم و گرفت.. 
 
 چتھ خوب مگھ جن دیدي ؟ -
 

 ...   و ول كرددھنم
 
 اینجا چي كار مي كني ؟...ترسیدم  -
 
اومدم ببینم كي مثھ من شبا میاد آب بخوره بعد دور از چش ھمھ با بطري آبا رو  -

 ...!!! ھورت مي كشھ
  دستم و گرفت... بطري رو گذاشتم سر جاش و رفتم بھ سمت در اتاق .. گرفت خندم

 
 ... ھ فربد یھ نگاه بھ دستم كردم یھ نگاه ببرگشتم

 
 خیلي آروم گفت...  كار دستش اومد ولش كرد حساب

 
  میشھ بریم تو حیاط مي خوام باھات حرف بزنم -
   تعجب پرسیدمبا
 
 االن ؟ -
 
 خوابت میاد ؟... آره االن  -
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 ..!!! آره خیلي -
 

 ...   بود ولي مي دونستم چي مي خواد بگھ باز مي خواست از عالقش بگھ ودروغ
 

گرچھ ماشاءهللا با اون ...منم رفتم و دوباره افتادم رو تخت كنار زینت ...  شددپرس
 ھمھ گوشت جایي واسھ من نذاشتھ بود ولي خودم و ھر طوري بود جا دادم و خوابیدم

 ... 
 

در حالي كھ لقمھ ...  سر میز صبحونھ بودیم كھ عمھ اشرف ھمھ رو شوكھ كرد فرداش
  اعظم گفتبزرگي رو جا میداد تو دھنش رو بھ

 
 ... مي خوام فاطمھ رو واسھ فربد خواستگاري كنم -
 

فربد ... ولي ھمچنان متعجب عمھ رو نگاه میكرد ..  یھ لبخند نشست گوشھ لبش اعظم
  مونده بودم چیكار كنم... ھمھ برگشتن سمتم ...با كارد دستش بازي مي كرد 

 
 ...  پیش قدم شداعظم

 
 
بزارید تكلیف دانشگاھش روشن شھ تا فكرش و بتونھ متمركز كنھ روي این موضوع  -

 بعدا خبرش و بھتون میدیم عمھ جان
 

 كھ اون لقمش و نوش جان كرده بود و نون بھ دست مشغول آماده كردن لقمھ عمھ
  بزرگ بعدي بود با تكون سر گفت

 
 ... باشھ ما منتظریم تا عروس گلمون بلھ رو بگن -
 
 

 ...  فرداش اعظم با اصرار از عمھ عذر خواھي كرد و برگشتیم روستاپس
 

 دو ھفتھ بعدش یھ روزكھ تو حیاط روي تابي كھ جواد آقا بستھ بود بھ درخت یكي
 ... زینت از بیرون اومد تو حیاط... گردو تاب مي خوردم و رمان میخوندم 

 
نت روزنامھ بھ دست بغلم كرد زی... ھمھ پریدن بیرون ...  جیغ و ھورا و دست زدن با

  از تو تاب كشوندم پایین و با صدایي كھ ذوق از توش مي بارید... 
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از صبح بیرونم و منتظرم ... امروز روز اعالم نتایج بود ... بابا تو چقدر بیخیالي  -

 ... كافي نت اینجا كھ ھمیشھ بستھ است... روزنامھ بیارن 
 

 ...   بھ لب سریع پرسیدملبخند
 
 قبول شدم ؟ -
 
 ... مي دونستم مي توني... اونم پزشكي ... اره  -
 

كھ اگرم خونھ بود نمي ..  اومدن و بغلم كردن بھ جز جواد آقا كھ خونھ نبود ھمھ
 !!! تونست

 
 ...  ابوالفضلم كھ توي خونھ بود و در خواب ناز بھ سر مي بردبابا
 
 شب زینت و اعظم كل روستا رو از قبولي من مطلع كردن و فرداش مرتب ھمسایھ تا

 ..  ھا بابت تبریك مي اومدن خونھ
 

 ...  و اعظم و بابا ابوالفضل از خودم بیشتر خوشحال بودنزینت
 
 ...   اینكھ نا امیدشون نكردم صد بار تو دلم خدا رو شكر كردماز
 

 ...  در قبال این ھمھ لطف و محبت انجام داد كوچكترین تشكري بود كھ مي شد این
 

 ھیچ چشم داشتي اینھمھ محبت رو نثار یھ غریبھ كردن كاري بود كھ ھمیشھ توي بي
 ...ذھنم اعضاي این خونواده رو فرشتھ جلوه مي داد

 
زمان ثبت نام با دختري آشنا شدم كھ اونم ھم رشتھ ...  بعدش واسھ ثبت نام رفتیم ھفتھ

  ... خودم بود
 

و لباي ... چشاس قھوه اي روشن ... چھره اي ریز... قدي كوتاه..  نسترن بود اسمش
 ...  غنچھ

 
 و گرفتم كھ بتونیم بیشتر باھم آشنا شیم و زماني كھ ترم و شروع مي كنیم تنھا شمارش

 ... نباشیم
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توي اوقات فراغتم مرتب تدریس ...  یھ آپارتمان نزدیك دانشگاه اجاره كردم من
 ...   قبول میكردم و پول خوبي ازش در میومدخصوصي

 
 
 

خیاطي رو از ...  كنارش ھر از گاھي خیاطي ھم مي كردم واسھ اھالي روستا در
 ... پس دادن اجارش كارسختي نبود... زینت یاد گرفتھ بودم 

 
 ...   در كنار این خونواده یاد گرفتم چطوري روي پاي خودم بایستمكال

 
لھ مختصر از این طرف اون طرف گیر اورد و با وانت یكي از  آقا چند تا وسیجواد

 ...  اھالي برد آپارتمانم
 
 
 

حتي اعظم ھم ...  از ھمین االن غصش گرفتھ بود كھ با رفتن من باز تنھا میشھ زینت
 ...  از قیافش ناراحتي مي بارید

 
ازجواد اقا و بابا ابولفضل ...  خداحافظي بغض گلوي ھر سھ تامون و گرفتھ بود روز

 ... خداحافظي كردم و رفتیم تو حیاط
 
 

 كھ سعي داشت اشكاش جاري نشھ حرفي نمي زد و فقط نگام مي كرد كھ با یھ زینت
 لحن اعتراض گونھ گفتم

 
 ... ر ھفتھ پیشتونم قول مي دماي بابا مگھ قراره برم بمیرم كھ اینقدر عزا گرفتین ؟ ھ -
 

زینت بغلم كرد و ... چادر آبي گلدارش و كشوند رو صورتش...  اشكاش ریخت اعظم
 ... ھر سھ تا شروع كردیم بھ گریھ

 
 

داشت دوباره حالم بد مي شد كھ ...ضبط و زدم ھمون ترانھ ...  سوار ماشین شدم رفتم
 ... عوضش كردم
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بھ قول متن قشنگي كھ یھ روز ...  پاییزي بود و محشر ھوا...  رو كشیدم پایین شیشھ
 ... روي دیوار یكي از اھالي دیدم

 
 

خدا را ...بقیھ اش مھم نیست ... حالي خوب ... موسیقي خوش الحان...  دلنشین نسیمي
 ... شكر

دیواراش بھ رنگ ... طبقھ سوم بود یھ آپارتمان كوچیك اما قشنگ ...  آپارتمان رسیدم
 ... و یھ اتاق خواب داشت كھ رنگ دیوارش صورتي بودسفید بود 

 
 پنجره بھ سمت خیابون توي آشپزخونھ بود و یھ پنجره ھم تو اتاق خواب بھ سمت یھ

 ... خیابون پشتي
 

دقیقا كنار در آشپزخونھ سرویساي بھداشتي قرار ...  ھم گوشھ خونھ بود آشپزخونھ
 ...  داشت

 
 آقا ھمھ وسائل و محیا كرده بود و بنده خدا بھ سلیقھ خودش ھمھ چیز و سر جاي جواد

 ...  خودش گذاشتھ بود
 

واي خستھ بودم حوصلھ جابھ جا كردن ...  باز كردم و وسائلش و دید زدم چمدونم
 ...  وسائل و نداشتم

 
 

یھ فیلم كمدي قابل تحمل ...  كتري رو روشن كردم و رفتم نشستم روبروي تي وي زیر
 ... ترجیح دادم بشینم اون و نگاه كنم تا خستیگیم رفع شھ... در حال پخش بود 

 
فكر كردم ھنوز ...  فیلم كھ خندم بھ پا شد یھ آن برگشتم و كنارم و نگاه كردم وسطاي

 ... !!!  ھمیشھ ھمرام داره فیلم مي بینھخونھ خانواده ایرانیم و زینت مثھ
 

اس دادم بھ گوشي زینت و ... جاي خالیش و دیدم حس تنھایي ھجوم آورد تو دلم وقتي
 ...  تا شب با زینت اس بازي كردیم... خبر رسیدنم و دادم 

 
با خوردن ھر لقمش دلم .... كھ شد كتلتي و كھ اعظم واسم پختھ بود و خوردم شب

 ...  تنگ میشدبیشتر واسشون 
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قبلش گوشیم و كوك كردم كھ ...حولم و بھ سرم پیچیدم و خوابیدم ...  دوش گرفتمیھ
 ... خواب نمونم

 
 
 

 ...نشستم دو خط قران خوندم...  از بعد نماز دیگھ خوابم نبرد صبح
 

طفلي اعظم از اونجا ھمھ ...  كھ شد رفتم تو آشپزخونھ در یخچال و باز كردم ٦ ساعت
 ... یخچال احتماال تا یھ ماه جا نداشت نفس بكشھ... اد آقا داده بود بیاره چي بھ جو

 
مانتو ...  ساندویچ پنیرو گردو كھ توش پر سبزیجات بود درست كردم و خوردم یھ

چش ابروي مشكیم ... جلوي آینھ بھ خودم یھ نگاھي انداختم .... مقنعھ مشكیم و پوشیدم 
 ...  كولم و برداشتم و زدم بیرونسوییج ماشین و...و برانداز كردم 

 
 كالس دانشجوھا ھلھلھ اي راه انداختھ بودن و ھمھ با ھم حرف مي زدن تا آشنایي توي

 ...  من و نسترن ھم با ھم حرف میزدیم... بیشتري پیدا كنن 
 

بعد از تموم شدن كالس ... یھ درس فوق العاده خستھ كننده بود ...  اولین استاد اومد كھ
 ...  من و نسترن رفتیم كافي شاپ دانشگاه...  دقیقھ اي تایم داشتیم ١٥ بعدي یھ تا كالس

 
نسترن داشت از اوضاع احوال خودش و خونوادش تعریف مي ...  سفارش دادیم قھوه

... من و نسترن برگشتیم سمتشون ... كرد كھ سر صداي دختراي دانشجو بھ پا شد 
 ...  گاشون و دنبال كردیممسیر ن... دیدیم مسیر نگاھشون دم دره 

 
 بھ مرد خوش پوشي كھ در حال رفتن بھ طرف میز سمت چپ كافي شاپ رسیدیم

 ... بود
 
تھ ریش جذابي داشت و .... صورتي خوش فرم و مردونھ ... چھار شونھ ... بلند قد

 ...  بوي عطرش تمام فضاي كافي شاپ و پر كرده بود
 

یھ بلیز سورمھ اي چسب ...  اسپرت مشكي بھ تن داشت با یھ شلوار جین ھم رنگ كت
 ... ھم زیر كت اسپرتش بود

 
سفارش گرفت و یھ دقیقھ بعد قھوه ...  سریع پرید طرفش و خوش آمد گفت گارسون

 ....  واسش برد
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 چشاي دختر پسراي دانشجو طرف آقا بود و اون بي تفاوت و بیخیال این ھمھ ھمھ

 ... شم قھوش و مزه مزه مي كردچ
  كولم و برداشتم و پا شدم...  رو شونھ نسترن كھ ھنوز تو كف اون مرد بود زدم

 
 ... كالس دیر میشھ -
 

 ...   ھم در حالي كھ كش چادرش و جا بھ جا میكرد پا شدنسترن
 

مجلل یھ رستوران شیك و ...  از تموم شدن كالسا با نسترن واسھ نھار رفتیم بیرون بعد
 ...  دو پرس كباب گرفتیم و با اشتھا خوردیم... 

 
گفت عصر خونھ یكي از ...  خواستم بیاد خونھ كھ تنھا نباشم اما موافقت نكرد ازنسترن

 ...  دوستاش تولد دعوتھ اما قول داد در آینده بیشتر بیاد پیشم
 

كرده  خونھ و چون خستھ بودم یھ راست افتادم رو رختخواب صبح كھ جمع نرفتم
 ... !!! خونھ مجردي ھمین مزیتش خوب بود... بودمش 

 
با چشاي نیمھ باز تماسو وصل ...  بودم كھ با صداي موبایلم از خواب بیدار شدم خواب
 ... كردم

 
  بلھ -
 
 شما ھم دعوتین... دوستام میگن خوش مي گذره ... خانوم دكتر خوابالو نمي آي تولد  -

 ... 
   كشون جواب دادم و مالیدم و خمیازهچشام

 
 ... نھ خوابم میاد -

   جیغ بنفش سرم كشید كھ دو فاز خوابم پریدیھ
 
 ... بدو ادرس و اس میدم بھت! ؟...یعني چي خوابم میاد؟ مگھ روز واسھ خوابھ  -
 
رفتم جلوي آینھ موھاي فرم ...  شدم رفتم و یھ آبي زدم بھ صورتم تا خوابم كال بپره پا

 و باز
 ...  جلوي موھام و با كلیپس بستم...  و یھ مقدار موس بھشون زدم تا فرم بگیرن كردم
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خدا رو شكر خوشكل ...  پودر بھ پوستم زدم و یھ مقدار با آرایش بھ خودم رسیدم كرم
 ... از آرایش غلیظ اصال خوشم نمیومد... بودم و زیاد الزم نبود نقابم و غلیظ كنم 

 
 !!! ھا ھنري بود كھ من بھ زینت و اعظم یاد دادم اینم بگم آرایش تنالبتھ

 
تنم .. تاپ اسپرت بنفش و شلوار براق مشكیم و برداشتم ...  چمدون و باز كردم در

كفشاي مخمل پاشنھ ... اونم مجلسي كھ بار اولھ مي رم ... كردن واسھ تولد خوب بود 
یھ دوش عطر كم ... داختم تو آینھ قدي اتاق یھ نگاه بھ خودم ان...سانتم و پام كردم ١٠

 ...   خوب بودیگھحاال د... بود كھ گرفتم 
 

 انواع ادكلن ھم از دیگر تخصص ھایي بود كھ زینت و اعظم از من یاد تخصص
 ...!!! شد دو تا ھنر.. تو ذھنم شمردم ... گرفتن 

 
زنگ ... خیلي راحت رسیدم ...  كھ نسترن فرستاده بود خیلي سر راست بود آدرسي

زنگ جلوي در و ... طبقھ چھارم بود ... با آسانسور رفتم باال ...  و زدم و رفتم تو آیفن
 ... كسي پشت در نبود.. در و باز كردن ... زدم 

 
 !... نكنھ اشتباه اومدم ؟... كسي نیومد ...  لحظھ مكث كردم یھ

ردید رفتم تو با ت...  وقتي باد كنكا و تزیینات داخلو دیدم مطمئن شدم اشتباه نیومدم ولي
 ... چراغا روشن شد... در پشت سرم بستھ شد .. 
 
   صداي سرودو
 

 ... مبااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااركتولدت
 

 ...  نسترن....زینب...اعظم ... زینت ...  ھاي اشنا دیدم چھره
 

وز درج شده  یادم اومد تو شناسنامھ اي كھ جواد آقا واسم گرفتھ بود روز تولدم امرتازه
 ...  بود

 
و من مثل ھمیشھ ... اومدن بغلم كردن و تبریك گفتن ...  ازچشام جاري شد اشك

 ... شرمنده لطف خدا و بنده ھاي مھربونش زبونم از خوشحالي بند اومده بود
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 خیلي خوش گذشت بعد تولد جواد آقا اومد دنبالشون و دوباره برگشتن روستا اونروز
نسترن گفت چون من ادرس خونش و مي دونستم ... سترن بوداینجا خونھ خالھ ن...

 ...  واسھ اینكھ شك نكنم اونجا نگرفتن تولد و
 
 
 

 ...  ھمین اول آشنایي خوب خودش و تو دلم جا كردخالصھ
 

... لباسام و عوض كردم و یھ دست لباس ست آلبالوئي پوشیدم ...  رفتم خونھ شب
اونقدر اونجا خورده بودم كھ ... جلوي آینھ نشستم با شیر پاك كن آرایشم و پاك كردم 

 ...  اشتھایي واسھ شام نداشتم
 
 

 ... سریع موبایل و كوك كردم و افتادم...  بودم چشام كم كم داشت مي رفت خستھ
 
 
 
 

 نسترن بود... خواب مونده بودم ...  با صداي زنگ گوشي از خواب بیدار شدم صبح
... 
 
 ...  نیم ساعتھ دم درم خوابالو... بدو دیگھ دیر شد ... فاطمھ  -
 
مانتو مقنعم و پوشیدم و زدم ... دویدم و یھ آبي بھ صورتم زدم ... االن االن میام -

 ... بیرون
 
 

از ھول دیر نرسیدن با ... ینك آفتابیم و زدم و یھ تیك آفع...  و روشن كردم ماشین
سرعت حركت مي كردم كھ چند بار با سبقتاي بیجا بوق ماشیناي اطراف بھ نشونھ 

 ...  اعتراض در اومد
 

 با سرعت مي رفتم كھ یھو متوجھ شدم دارم از چراغ قرمز مي گذرم و زدم رو داشتم
 ... بي رنگ بود خورد بھ سپر عقبمترمز و ماشین پشت سرم كھ یھ ھیونداي آ

 
 ...  پیاده شدم ایستادم جلوي ماشینش...  ممتدش اعصابم و ریخت بھ ھم بوق
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 .. از پشت زدي ماشین و داغون كردي حرفم داري؟... چتھ  -
 

 ...  پیاده شدراننده
 
 

 ... !!! ھمون مرد خوش تیپھ تو كافي شاپ بود....  چشام از فرط تعجب گشاد شد واي
 

  تو راه شروع كرد بھ بد وبیراه گفتن...  پر رنگي وسط ابروھاش بود و اومد سمتم اخم
 
 !!!؟... یاد ندارین رانندگي كنین زبونم دارین این ھوا  -
 

   زدم رو كاپوت ماشینش و یھ قدم رفتم جلومحكم
 
 زنگ بزنم بھ افسر كي مقصره ؟... طلبم میخواي ؟ ماشینو ببین  -
 

شروع كرد بھ ... مكث كرده و اخم رو پیشونیش پررنگتر شد ... نمیاد  صداش در دیدم
 ..بو كشیدن

 
یھو بھ خودم ... منم مات و مبھوت نگاش مي كردم ...  و آورد نزدیك مقنعم سرش

 اومدم داد كشیدم
 
 سرت و بدزد... چتھ؟ ... سگ شدي بو مي كشي؟  -
 
 ...   این حرفم از كوره در رفتبا
 
  زنگ بزن افسر... خودت سگي و جد و آبادت ... فھم ضعیفھ حرف دھنت و ب -
 

 ...  گوشیم زنگ خورددوباره
 
 ... الو نسترن تصادف كردم-
 
 ... بدو دیگھ دختر رامون نمي ده ھان -
 
  باشھ میام -
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گردنم و راست كردم و با ..رفت عقب ... دو قدم رفتم سمتش..  بودم كوتاه بیام مجبور
 یھ اعتماد بھ نفس دروغین در حالي كھ عینك و رو چشام جابھ جا مي كردم گفتم

 
 ... حیف كھ كالس دانشگاه دارم و داره دیرم میشھ وگرنھ... حیف  -
 

 ...   زدپوزخند
 
 !وگرنھ چي ؟... ھھ  -
 

 ...  عصبي شده بودم... گرفتم  و گازلبام
 

 ...   رفت بھ سمت ماشینشدیدم
 
  ولي بھ ھم مي رسیم ضعیفھ... آره منم دیرم شده  -
 

... مردك نفھم ...  و گذاشت رو گاز و صداي الستیكاي ماشینش تو سرم پیچید پاش
 ... فكر كرده شھر ھرتھ

 
و تختھ گاز رفتم سوارش كردم ...  و بھ سرعت روندم سمت خونھ نسترن نشستم

اونم با چشاي از حدقھ در اومده بھم ... تو راه واسھ نسترن تعریف كردم ... دانشگاه 
  نگاه مي كرد

 
 ...  واي اگر بشناستت بدبختي فاطمھ...دیوونھ اون استاد امروزمونھ  -
 

 واي خدا...  كھ افتاد محكم زدم بھ فرمون دوزاریم
 
 

 ...  نسترن در زد... م نشناستم امیدوار بود...  جلوي كالسرسیدیم
 

  بببببببببببلھ...  تو رفتیم
 

نسترن جلوي ...  آقا نشستھ بودن روي صندلي و لپ تاپشون جلوشون باز بود جناب
 ...  منم پشتش.. من بود 
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 ... سعي كردم خودم و قایم كنم... زیر چشمي نگامون كرد برگشت

 
تو دلم ده بار خدا رو شكر كردم و بھ سرعت باد از ...  و از رومون برداشت نگاش

 ... پشت سر نسترن رد شدم و نشستم تھ كالس
در حالیكھ دفترش و از تو كیفش بر ...  كھ نفس نفس مي زد اومد نشست كنارم نسترن

  مي داشت و چشش بھ استاد بود خیلي آروم گفت
صدات وبشنوه بو مي بره تو ... حرف زدي نزدي ھا ... قلبم داره میاد تو دھنم  -

  ھموني كھ واسش رجز خوندي
سعي مي كردم از دید استاد مخفي ... چند نفر برگشتن نگامون كردن...  تپق زدم یھ

  نوبت بھ اسم من رسید... شروع كرد بھ حضور و غیاب ... بمونم 
 
  فاطمھ ایراني -
 

 ... نگاش كردم ...نسترن زل زد بھم ...  ندادم جواب
 
 حاال چیكار كنم ؟ -
 

   باال انداخت و نگران نگام كردشونھ
 

  گفتم...  طوري كھ سعي داشتم صدام عوض شھ آروم
 
  حاضر -
 

نسترن با آب و لعاب تمام حرفاي من ... كالس كھ تموم شد ...  بھ خیر گذشت اونروز
 ... و با پیاز داغ اضافھ واسھ ھمھ تعریف كرد

 
یكي از دخترا روش و ... ایول ایولشون بھ پا شد ...  پسر ھمھ دست زدن دانشجوھاي

  كرد سمتم
 
اگر بو ببره توئي ...بابا حواست بھ كارات باشھ استاد ناصري با كسي شوخي نداره  -

 ...  این ترم مشروط بودن رو شاخشھ
 ...   گفتنسترن
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انشگاه در موردش پیچیده كي مي دونھ قصھ عشق استاد و زنش كھ اینھمھ شایعھ تو د -
 چیھ ؟ اصال راستھ ؟

 
 ...  از پسرا از اون عقب اومد جلو نشستیكي

 
استاد اون زمان تو بیمارستان بوده و ریش ... آره بابا زنش چند سال پیش گمشده  -

 ...  در حال مرگ بوده بنده خدا... عفونت كرده بوده 
 

   با كنجكاوي رو بھش گفتنسترن
 
 ؟...خوب  -
 

  كھ ذوق كرده بود گوشاي ھمھ بھ چرندیات اونھ ادامھ دادپسره
 
بھ حد جنون ... ھیچي اینطوري كھ میگن وقتي بھ زنش خبر مي دن استاد مردنیھ -

 ...  مي زنھ از بیمارستان بیرون و دیگھ كسي ازش خبر نداره... میرسھ
 
 !؟ ...پس چطوري جون سالم بدر مي بره اگراینقدر اوضاش وخیم بوده  -
 
ولي بعد كھ استاد از نبود ... مادرش یھ قسمتي از ریش و بھ پسرش اھدا مي كنھ  -

چندین بار بدنش ریھ رو پس ... زنش خبر دارمیشھ اوضاع روحیش بھ ھم مي ریزه 
تا االنم ... كار خدا بوده كھ زنده مونده .. مي زنھ و اوضاعي پیدا مي كنھ وحشتناك 

 ..   رنگ تیره لباسي بپوشھركھ غیھیچ دانشجو و استادي ندیده 
 

 ...  از دخترا جزوه بھ دست حرف بقیھ رو تایید كرد ویكي
 
اره االن ھمھ دانشجوھا واسش سر و دست میشكنن اما حتي یھ نفرم پیدا نشده كھ دل  -

یھ خورده مردونگي و وفاداري رو باید .. دیگھ ازدواج نكرد طفلي ... استاد و نرم كنھ 
 ... ري یاد بگیرن بعضیااز استاد ناص

 
 ...   دانشجوھاي پسر برگشتن سمتش و چپ چپ نگاش كردنھمھ
نسترن غرق افكار خودش ...  از چرندیاتي كھ شنیدیم من و نسترن رفتیم بیرون بعد

 ...  بود و ھر از گاھي در وصف گذشتھ ناصري ھذیون مي گفت
 

 ..آخم رفت ھوا... سمت ماشین كھ نسترن دستم و كشید پشت دیوار رفتیم
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 چي شده مگھ؟.. دستم آخ... عجب زوري داري دختر خوب ... نسترن  -
 
 ..ھیسسسسسسسسسسس -
 
 
 ... دست اشاره كرد سمت ماشینمبا
 

با اون قد رعناش و تیپ ... و دنبال كردم دیدم ناصري كنار ماشین ایستاده اشارش
 ... حق دارن بخوان تورش بزنن... خفنش واقعا تو دل برو بود 

 
 
 

كیف ... و تو جیب شلوارش گذاشتھ بود و بھ در ماشینم تكیھ داده بود دستاش
سترن ھمچنان دستم و ن... سامسونتشم گذاشتھ بود رو كاپوت ماشین نازنینم مردك پررو

 ... تو مشتش گرفتھ بود و ھر لحظھ فشار دستش بیشتر مي شد
 
 

ھمینطوري كھ زل زده بود بھ ...  دستاي بھ ظاھر كوچیك عجب زوري داشتاین
 ... ناصري

 
 
 ...بھ جون خودم بو برده فاطمھ -
 
 
 ھھ...من دختر ابولفضل ایرانیم !... بو ببره من و از چي مي ترسوني ؟ -
 
دختر ناصر الدین شاھم باشي با اخالقي سگي كھ من از این استاده شنیدم جفتمون  -

 ..مشروطیم
 
 ؟...تو چرا خوددت و قاطي مي كني تو كھ ھمرام نبودي -
 
... تو كھ مشروطي ... اصال بالفرض حالیش باشھ ... این كھ این چیزا حالیش نیست  -

 ؟... بزاري مي خواي دست رو دست... خوب باید یھ كاري كني
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من از این ... بھم گفت ضعیفھ...  خانوم ھنوز یادم نرفتھ اون مردك چي بھم گفت نخیر
فعال بزار عینكم و بردارم ... كلمھ نفرت دارم یھ ضعیفھ اي نشونش بدم حالش و ببره 

 دارم براش... بزنم چشام نشناستم 
 
 ...  ستفاطمھ مي خواي چیكار كني تا ھمین االنشم اوضات ناجور ھ -
 

 نسترن داشت آروم صدام مي كرد كھ عینك بھ چش در حالي كھ ریموت ماشین و ھنوز
 ... مي زدم رفتم سمت ماشین

 
 ...  از جلوي در نرفت كنارولي
مرتب چشاش رو عینكم ...دیدم خیلي خونسرد داره نگام مي كنھ ...  و بردم باال سرم

 ... مي چرخید
 
 
 سرش و انداخت پایین و گفت...  چند ثانیھ اي كھ مرموز نگام مي كرد یھ
 
 ... اومدم خسارت بگیرم -
 
 
 ھھ خسارت ؟-
 
 
آره جلوي ماشین و ببین بھ خاطر ترمز بیجاي شما توي اون سرعت كذایي ماشینم  -

 ... داغون شد
 

  دم و از شدت عصبانیت بھ ھم فشار دادم اما فعال باید كنترلش مي كرلبام
 
حاال ھم ...فردا جلوي ھمون چراغ قرمز منتظرم باش ! خسارت مي خواي دیگھ ؟ -

  برو كنار سوار شم
 
 
 
 اگر در ري ؟... خوبھ -
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 !جك مي گي؟! بھ خاطر چندرغاز پول دررم ؟...ھھ  -
 
 
  تلفن ؟ -
 
 
 

   كردم سمتشاخم
 
 
 
 !!! چي ؟ -
 
 
 ... شماره ھمراھت كھ اگر در رفتي بتونم پیدات كنم -
 
 
من و بھ خاطر پول ... فكر كرده كیھ ...  درك فوقش اگر مزاحم شد عوضش مي كنم بھ

 ...  تحقیر مي كنھ
 
 
 

 با ھمون اخم گفتم.. خیره شد بھ دستم بعد بھ خودم ...  و دراز كردم سمتشدستم
 
 كاغذ -
 
 

خودكار و با غیض از تو كولم ... یھ كارت از تو كیفش برداشت داد دستم سریع
 ... برداشتم

 
 

اونو ... اینكھ روي كارت و نگاه كنم برش گردوندم و شماره رو روش نوشتم بدون
 ... گرفت گذاشت تو جیب كتش و یھ كارت دیگھ در اورد داد دستم

 
 اینم شماره منھ -
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 ... الزمش ندارم -
 
 
 ... كھ بھانھ اي نداشتھ باشي... اگر پیدام نكردي فردا تماس بگیر  -
 ...كولھ رو باز كردم پرتش كردم توش... بي تفاوت گرفتمش  -
 
 
   نگاھي بھ دانشگاه انداختیھ
 
 !اینجا درس مي خوني ؟ -
 
 

 ... از ھمین مي ترسیدم...  واي
 
 !؟...بلھ چطور مگھ -
 

 ...وشھ لبش و رفت طرف درب ماشینش كرد یھ پوزخند انداخت گنگام
 
 صبح منتظرم یادت نره وگرنھ پالكت و مي دم ٦من ھمونجام كھ گفتي راس ساعت  -

 .. بھ پلیس
 
 

 تو ماشین و ماشینش و از یھ میلیمتري ماشینم گذروند كھ از ترس چسبیدم بھ در رفت
 ...  عینك و از رو چشام برداشتم... نسترن پرید طرفم ... ماشینم 

 
  چي شد ؟ چي گفت ؟ -

 ...   تا از دانشجوھا ي ھم كالسي ھم دورمون جمع شدنچند
 
 ... مردك خسارت مي خواد -
 
 

  یكیشون كھ تو كالس ما نبود گفتدوست
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پارسال جلوي ھمین دانشگاه زدن ... اھل این حرفا نیست !... استاد خسارت بخواد؟ -
... ماشین و داغون كردن اومدن دو دستي خسارت و تحویل بدن استاد قبول نكرد

اونقد داره كھ بھ پول من و شما نگاھم نمي ... فرداش با یھ ماشین دیگھ اومد دانشگاه 
 ... كنھ

 
 
  حرص گفتمبا
 
 یادم رفت بپرسم چند میشھ.... اعصابم و ریخت بھ ھم... عوضي ...دش چیھ پس قص -

... 
 
 

  كھ كیفش و رو شونش تنظیم مي كرد در جواب حرفم گفتنسترن
 
 وگرنھ كارت بھ كارت میكردي ونیازي نبود بري اونجا...خوب باید كارشناسي شھ  -
 
 
 ... و نشستنسترن ھم از بچھ ھا خداحافظي كرد .. سوار ماشین شدم  -
 
 

 رو فرمون بود و با یھ اخم رو پیشونیم در حالي كھ چشم بھ جلو بود تو افكارم دستام
 ...  غرق بودم

 
فكر كرده منم دست رو دست مي ... حاال ھم كھ بي دلیل اذیت مي كني ! ...ضعیفھ؟

 ... زھي خیال باطل... ھھ...زارم
 
 

 ...  محكم زد رو كمرم كھ رشتھ افكارم بریدنسترن
 
اگر بچھ ھا ... كجایي بابا از خدات باشھ چند صباحي رو با استاد خوش مي گذروني  -

!!!...  صبح چرا باھات قرار گذاشتھ ؟٦اصال ساعت ... بفھمن از حسودي مي تركن 
 بي خیال بابا بریم نھار

 
 

 ...  و روشن كردمماشین
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نبود زنش دیوونش كرده ... این یارو سادیسم داره ...تو ھم دلت خوشھ نسترن  -

 ...  مغزش بھ ھم ریختھ معلوم نیست ازم چھ كینھ اي بھ دل گرفتھ
 

بھ محض ... نسترن و رسوندم رفتم خونھ...  و ھمون رستوران نھار و خوردیم رفتیم
 ...  ورود رفتم سمت یخچال

 
زیر ... ل برداشتم و بردمش باال و چند قورتي آب خوردم  آب و از تو در یخچابطري

 ...  رفتم تو اتاق....كتري رو روشن كردم 
 

كھ چشم خورد بھ ...  و باز كردم جزوه ھا رو بیارم بیرون یھ خورده درس بخونم كولم
 ... كارت اون عوضي

 
 ...   داشتمبرش

 
 متخصص جراحي زیبایي و پالستیك...  ناصري فرشاد

 
 ...  با خوندن اسمش قلبم شروع كرد بھ بال بال زدن... سم برام آشنا بود  ااین

 
 ...  فرشاد ناصري... فرشاد...  بار تكرار كردم چند

 
 ...   حالم بد شد اونقدر كھ ھمونجا دراز كشیدماما
 

 ...  از تصادف تا اخرین كلمھ ناصري... رو یكي پس از دیگري مرور كردم اتفاقات
 

جزوه ھا رو باز كردم و سعي ... رفتم و یھ چایي دم كردم ..  ھوا  كتري رفتبوق
 ... كردم ذھنم و از افكار آزار دھنده خالي كنم

 
 ...  تي وي رو روشن كردم... چایي كھ ریختھ بودم و برداشتم ..  نمیشد اما
 

 كھ چایي رو ھورت مي كشیدم و چشام بھ صفحھ تي وي بود كھ دوباره ھمینطور
 ...صداي گوشیم اومد...  پر حرفي بود مجري درحال

 
 ممكنھ اسمت و بدونم ؟ -
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كارت ... دویدم و كولم و باز كردم... یھو فكر عجیبي زد بھ سرم ..  نا آشنا بود شماره

 شماره ھمراه توش و مقایسھ كردم با شماره افتاده رو گوشیم...ناصري رو آوردم باال 
 ... 

 
 !اسم و فامیلم و ؟...چي بگم بھش ... بود خودش

 
 ...  ندادم و گوشي رو خاموش كردمجواب

 
گوشي ...  شد ٩ رو خوردم و یھ خورده خودم و با درسا مشغول كردم تا ساعت چایي

 ... دیگھ اسي نیومده بود.. رو روشن كردم 
 

... ر و خیال سرم پر بود از فك... مسواك و زدم و افتادم تو رختخواب..  كردم كوكش
 ...  قیافھ ناصري از جلوي چشم محو نمیشد

 
پاشدم و رفتم آشپزخونھ یھ كدیین خوردم و دوباره ...  بھ شدت درد گرفتھ بود سرم

 ... نیم ساعتي نشد كھ چشام سنگین شد... برگشتم تو اتاق 
اونقدر استرس داشتم كھ قبل از زنگ گوشي ...  صبح از خواب بیدار شدم ٥ ساعت

 ...  مات چشام باز شداتو
 
 
 
 ...  مانتو مقنعم و پوشیدم و عطر ھمیشگي رو زدم.. آبي بھ صورتم زدم و مسواك یھ
 
 
 

 میل نداشتم اما با این حال یھ پیراشكي كوچولو از تو یخچال برداشتم و زدم صبحونھ
 .. بیرون

 
و ضبط و ماشین و روشن كردم ...یھ گاز دیگھ بھ پیراشكي زدم ... تو ماشین نشستم

 ...  ترانھ قشنگي بود... زدم و راه افتادم 
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 با شنیدن ھر ترانھ قشنگ دل من غمگین مي شد ھمیشھ ھمین طوري مي شدم و ولي
 ...  زینت واسھ توجیھش مي گفت ریشھ داره تو گذشتت

پس این طبیعیھ ...  رو با وضعي پیدا كردیم كھ تابلو بود یھ غم بزرگ داري تو
 ...احتماال

 
 ...  من كي بھتر از توواسھ

 
 ...  از تویي كھ ھستيبھتر

 
 ..   از تویي كھ اینجابھتر

 
 ...  من نشستيروبروي

 
 ...   تو كي بھتر از منواسھ

 
 ...   دیوونھ تر از تومنھ

 
 ...   تو عشقي رو نمي خوامجز

 
 ...   من كي بھتر از توواسھ

 
 ...   نیست واسھ من تنھایيآسون

 
 ...  ك رویایي واسم مثھ یتو
 

 ...  خوبھ وقتي تو اینجایيحالم
 

 ...  خوبھ وقتي تو اینجایيحالم
 

 ... ترجیح مي دادم از حال و ھواي پاییز بي بھره نمونم..  رو كشیدم پایین شیشھ
 ...  خیابونا خلوت بود..  وقت زیاد بود ٦ میرفتم ھنوز تا آروم

 
 ...   وقتي كھ تو ھستيحتي

 
 ...  دلم تنگ تو میشھمن
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 ...  من دست خودش نیستدل
 

 ..   از دیوونگیشھاینم
 

 ..  من خوبھ ھمیشھحال
 

 ..   كنار تو مي خندممن
 
 ...  باید فھمیده باشيتو
 

 ... ...  بھ تو عالقھ مندممن
 
 

خودشم كنار ...  بھ ھمون چراغ قرمز كھ دیدم ھیونداي آبیش كنار پارك شده رسیدم
 ...  ادهخیابون ایست

 
 
 

صداي ضبط و زیاد كردم و ...  تو جیبش بود و مرتب اطراف و مي پایید دستاش
 ...  ماشین و با سرعت بردم جلوي ماشینش پارك كردم

 
 
 
 ...   ماشین متوقف شد دیدم كنار درهتا
 
یھو دیدم یھ نفر دیگھ ھم ...  اینكھ آفتابي نبود ولي عینك آفتابي رو بھ چشام زده بودم با
 ...  ونطرف ایستادها

 
... یھ خورده رفت عقبتر...  باز كردم و بدون اینكھ ماشین و خاموش كنم پیاده شدم درو

 با پوزخند روي لبش گفت
 ...  سالم -
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متوجھ منظورش شدم ولي ... نیم نگاھي رو بھ آسمون زد و با تمسخر نگام كردیھ
 ... عینك و برنداشتم

 
 

منم .. جفتشون زل زده بودن بھ من ...  كھ اون سمت بود اومد كنار ناصرياوني
 متعجب گفتم

 
 ...  سالم -
 

  ؟... شده ماشینتون كارشناسي
 

   اینكھ نگاشون رو ازم بردارن با ھم گفتنبدون
 
 ...  آره -
 

یھ جورایي آروم ... از استرسم كم مي كرد ...  عطرش حالم و خوب مي كرد بوي
 ... میشدم

 
 ...   نگاھشون مرموز بودولي

 
  زیر لب شنیدم كھ گفت...  دست اوني كھ بھ نظر دوستش بود و كشید كنار ناصري

 
 ... آریا بیا كارت دارم -

 !!این كارا واسھ چیھ؟... كالفھ شدم ...  پشت ماشین و چند دقیقھ اي پچ پچ كردن رفتن
 
 ...   كنیدلطف كنید تكلیف و مشخص... من بیكار نیستم جناب -
 

 ...   اومدن طرفمجفتشون
 

   خیلي خونسرد رو بھ من گفتناصري
 
 !؟...بدون گواھینامھ رانندگي مي كني طلبم داري  -
 

 ..  گشاد شدچشام
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مگھ دوره قجره كھ با گواھینامھ خر سواري پشت ماشین ... بفھم داري چي مي گي  -
ببو ام نیستم نفھمم بدون گواھینامھ رانندگي كنم و بفھمن حسابم با كرام .. بشینن 
 ...  الكاتبینھ
   سمتم دراز كرددستشو

 
  ببینم -

 ...  رو ازداخل كیف تو ماشین برداشتم و سمتش گرفتمگواھینامھ
 

بھ اون یكي نگاه ... دیدم چشاش تا حد یھ تخم مرغ گشاد شد ...  از دستم قاپید سریع
ناصري دستش و آورد سمتم و عینكم و با ... كرد و جفتشون دوباره زل زدن بھ من 

 ... سرعت از رو چشام برداشت
 

   بھ دوستش خواست یھ حرفي بزنھ كھ اون یكي دستش و برد سمت لباي ناصريرو
 
  االن وقتش نیست.. .ھیس  -
 
 
 ! ؟...اینا چي مي گفتن ... متعجب نگاشون مي كردم و سكوت كرده بودم  -
 

سرش و آورد ...  آریا ھم گواھینامھ من تو دستش بود و با تردید نگاش مي كرد جناب
  باال و زل زد بھ من

 
 !!!فاطمھ ایراني ؟ -
 

   و از دست ناصري قاپیدم و داد كشیدمعینكم
 
 !!!شما خسارت میخواید یا نھ ؟... سخره بازیا واسھ چیھ این م -
 

 ...   اومد سمتمناصري
 
 !اسمت فاطمھ است ؟ -
 
   تردید جواب دادمبا
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ھمین و مي خواستید بدونید حاال بزارید برم .. دانشجوي شما ... فاطمھ ایراني ... بلھ  -
 ... مي دونم این ترم مشروطم... 

 
 ...  یكي تپقي زد و خنده بر لب گفتاون

 
 !!!! پزششششششششكیییییییییییي ؟دانشجوي

مغزم قدرت تجزیھ وتحلیلش رو بھ صفر ...  و ویج دوباره نظاره گر شدم و ساكتگیج
 ...بود

 
 

ناصري دستش و برد الي موھاش و كالفھ اونا رو بھ ھم ... رو استند باي بود تقریبا
 .. ریخت

 
 

دوستش اومد نزدیك و ... ود و مرتب بھ صورتش دست مي كشید  بھ كمرش بدستش
 ... آروم گفت

 
 !؟...امروز مي تونید یھ لطفي كنید وقتتون و دراختیار ما بذارید  -
 

 !منظورش چي بود ؟...  شدم عصبي
 

 با اشاره دستش گفت...  با خشم زل زدم كھ افتاد منظورش چي برداشت شده چنان
 
 ...  من نمي تونم خیلي بھ شما توضیح بدم... داشت نكنید نھ اشتباه بر...نھ  -
 

 صداي گوشي اومد...  من من مي كرد و من ھر لحظھ گیج تر مي شدم اون
 

  نسترن بودشماره
 
 الو -
 
 
... اي بابا دختر آخر تو رو اخراج مي كنن من دیدم دیر كردي با ماشین خودم اومدم -

 خواب موندي باز ؟.. دم درتونم تو كجایي 
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 ..تو برو منم االن میام... خونھ نیستم .... نھ  -
 

 ...  رو قطع كردمگوشي
 
 

 ن حال پچ پچ بودن كھ ناصري اومد جلو و خیلي مودب شروع كرد بھ حرف زددر
 
 ...فقط...خسارت ھم ازت نمي خوام ... این ترم مشروط نمیشي -
 
 

  ماشین و باز كردم و نشستم تو ماشیندر
 
 ...  امروزم.. دیروز اونطوري ... این ترم بدبخت میشم ... ببخشید دیرم شده  -
 

با خشم زل زدم تو صورتش و در ...  و روشن كردم كھ ناصري در و باز كرد ماشین
 ... ولي زورم بھش نرسید... شیدم ماشین و ك

 
  بھ دوستش كالفھ گفترو
 
 ...  یھ كاري دست خودم مي دم... بگو بیاد پایین من حالم دست خودم نیست آریا ھان  -
 
 
 

در ماشین و بستم كھ جناب آریا لطف كردن سوار ...  بھ كمر رفت پشت ماشین دست
 ...!!! عجب گیري كردما.. بابا اینا دیگھ كین .. اونم صندلي جلو .. ماشین شدن 

 
  جلو نگاه كردم و با غیض گفتمبھ
 
... از یھ خسارت شروع شد .. دیگھ دارید مزاحمم مي شید ... بفرمایید پایین لطفا -

 ... ب اگر مسئلھ خسارتھ بگید بدم و خالص چراخو
 
 

 ...   حرفم پریدوسط
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اصال نمي دونم باید بگم یا ... نمي دونم چطور باید شروع كنم ...موضوع این نیست  -
 ...نھ
 
 

  زیر لب گفت..  كرد و دستي بھ صورتش كشید مكث
 
 ...! خدایا چي كار كنم -

 ... اع و احوالم خندم گرفتھ بودبھ گیجي و اوض...  ھنگ كرده بودم دیگھ
 
 ...یھ دستم رو فرمون بود و یھ دستم رو صندلي.. سمتش نگاه كردم بھ
 
من اینجام كھ خسارت استاد ... میشھ بھ منم بگید چھ خبره ... جناب من گیج شدم  -

 !!!پس چرا نمي زارید برم ؟... حاال مي گید خسارت نمي خواید ... ناصري رو بدم 
 

 ...  زبونش خیس كرد و مبھم نگام كرد بالباشو
 
 ؟...میتوني امروز بھ من ، نھ ما اعتماد كني و یھ چند جا بریم و چند نفر رو ببینیم  -
 

  جلو رو نگاه كردم و دوباره با عصبانیت گفتمكالفھ
 
نھ آقا .. من و چي فرض كردي؟ ... دارید با اعصابم بازي مي كنید ... نھ دیگھ نشد  -

 ... نھ درستھ بچھ روستام ولي اونقدرا ھم كھ.. اگرم فكر كردي خرم .. یستم من اھلش ن
 
 

 ...  وسط حرفم پریددوباره
 
 ... یھ سوال دیگھ...خانم من اصال نمي دونستم تو روستا بزرگ شدي! ... روستا ؟ -
 
 

   كرد و ادامھ دادمكث
 
 !تو روستا ھم بھ دنیا اومدي ؟ -
 
 !چرا باید بھ شما توضیح بدم ؟ -
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   عصباني شد زل زد بھمدیدم
 
نھ خودم اھل اون غلطایي ھستم كھ تو ... ببین خانوم من ھیچ فرضي رو شما ندارم  -

حال استاد شما و داداش من خوب ... فكر كردي نھ اینكھ شما رو خر فرض كردم 
 ... ھنیست و بنابردالئلي شما مي توني كمكش كني حالش بھتر ش

-  
آره دیگھ ... اصال بھ من چھ ربطي داره حال داداش شما خوب نیست ! چرا من ؟  -

اینو كھ ھمون موقع تصادف فھمیدم ... !!!اگر خوب بود كھ من بدبخت االن اینجا نبودم
 ..!!! خیلي ھم بده..حالش بده 

 
 ...  بھ فرمون كھ ناصري در و باز كردزدم

 
 ...  ومدم بفھمم چي شد تو بغلش بودمتا ا...  و كشید بیرون دستم

 
 ... قلبم بي اختیار تپشش شدید شد...  سوت كشیدمغزم

 
 ...  ثانیھ بھ ثانیھ تو دستاش فشار بیشتري رو حس مي كردم...  زده بودخشكم

 
 ...   بوم مي كرد و عین دیوونھ ھا اشك مي ریختمرتب

 
اما بي اختیار تو بغلش ... ودنمي دونم چم شده ب...  گریش بھ ھق ھق شبیھ شد دیگھ

 ... آرامش گرفتھ بودم
 

 ... تسلیم این آرامش شده بود... قلبم نمي خواست ...  نمي كردم تقال
 

دوستش و اون سمت ماشین مي دیدم كھ آروم و بي ...  مشامم و نوازش میداد عطرش
 ... صدا اشك میریخت

 
 

 !؟...اینجا چھ خبره ... اي بابا من چم شده ... اشكاي منم جاري شد...  چھ خبر بوداینجا
 

گیج و ...  دونم چھ مدت گذشت كھ ولم كرد و بھ سرعت رفت سمت ماشینشنمي
 ...مبھوت این عملش برگشتم سمت دوستش

 
 !اینجا چھ خبره ؟... دیگھ باید بھ من توضیح بدید  -



 428 

 
 ... ال نمي تونستم بفھمم علت گریم چیھ خیس اشك بود ولي اصصورتم

 
   حالي كھ اشكاش و پاك مي كرد گفتدر
 
.. خودت كم كم مي فھمي ... بھ ھمین دلیلھ كھ مي گم باید بریم و چند نفر رو ببیني  -

  مھم نیست... اصال با یكي از دوستانت یا ھركسي كھ بھش اطمینان داري بیا 
ولي یھ روز ... شگر بادیگارد پشت سرت راه بنداز  اینقدر بھ ما بي اعتنایي یھ لاگر

 ... خواھش مي كنم...وقتت و در اختیار ما بذار
 

دستم رو در ماشین بود و زل زده بودم بھ ...  دوستم در جوابش چي باید بگمنمي
 ... خیابون

 
 ...  سرشو گذاشتھ بود رو فرمون... و كردم سمت ماشین ناصري روم

 
ا مني كھ اینقدر روي عقائدم محكمم از زیر دستش مثھ شیر چر!...  بغلم كرد؟چرا

 !... چرا تقال نكردم؟.... نغریدم
 
 
 

 ! ...  نزدم توي گوشش بگم این چھ غلطي بود كرد؟چرا
 
 
 

 !؟...چرا اعتراضي ندارم...  االن آروممچرا
 

 ... با اخم زل زدم بھ صورت اون یكي...  حداقل جواب سواالت خودم و مي گرفتم باید
 
عصر یھ جا قرار مي زاریم مي ریم ... كالسم داره دیر میشھ ... االن باید برم  -

 !مشكلي كھ نیست ؟... منتھا باید دوستمم باھام بیاد .. ھمونجایي كھ مي گي 
  یافھ دپرس و دمغ گفتبا ق...  كھ زل زده بود بھ من ھمونطور

 
 
 
  دیر نكنید لطفا... ھمینجا٥ایشاال عصر ساعت ... باشھ قبول  -
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تو راه ذھنم حتي یھ ثانیھ خالي ...  ماشین شدم و بھ سرعت روندم طرف دانشگاهسوار
 ...  نمي شد

 
 
 

 ...  بھ خیابون بود ولي تمام ذھن و افكارم سمت اتفاقاتي بود كھ افتادچشم
 

 سمت رفتار ھاي عجیبشون و در مركز ھمھ اینھا... ھاي مرموز اون دو تا  نگاھسمت
 
 

 ... !!!  ناصري و اون آرامشي كھ قلبم دوباره سراغش رو مي گرفتآغوش
 

یھ مرد ...استاد نشستھ بود پشت میز ... رفتم تو ... در زدم ...  جلوي در كالسرسیدم
الي عینكش یھ نیم نگاھي بھ من انداخت از با...  سالھ با كت شلوار آبي نفتي ٥٠حدودا 

  و دوباره سرش رفت تو كتاب و ھمینطور كھ كتاب و ورق مي زد گفت
 
 ... !!! بیرون -
 
 ... عذر مي خوام... استاد یھ مشكلي واسم پیش اومده بود  -
 
 ...  خانم كالس در حال اتمامھ -
 
 ...  خواھش مي كنم عقب مي مونم...  دقیقھ از كالس مونده ٤٥استاد ھنوز  -
 

اینم از استاد دومي كھ ... لجباز تر از این حرفا بود...  تكون داد بھ نشونھ نھ سر
بي ھدف تو سالن ... در و بستم ... خدا بخیر كنھ این ترم و ... درسش و مشروطم 

 ... و شنیدمدانشگاه قدم مي زدم كھ صداي نسترن 
 
 ... فاطمھ -
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دستش و گرفتھ بود روي قفسھ سینش و نفس نفس مي زد ... ایستاد ...  سمتشبرگشتم
  بھ سختي گفت... 

 
 
 
 ... استاد گفت برگرد -
 
 
 از خر شیطون پیاده شد ؟! جدا ؟ -
 
 
  داشتیم مي رفتیم سمت در كھ نسترن زیر گوشم گفت -
 
 
 
ناقال پارتي داري ما خبر .. فت برید صداش كنید یكي باھاش تماس گرفت بعد گ -

 !؟...نداشتیم 
 
 

  با تعجب زل زدم بھشبرگشتم
 

كھ ... پارتي امثال من فقط خداست و بس!!!...شوخي مي كني ؟!...  و پارتي؟من
 .. ھمون ھمرو كفایت مي كنھ و دست صد تا پارتي دو پا رو از پشت مي بنده

رفتم كھ بشینم كھ صداي استاد حواسم و جمع ... اجازه گرفتم ...  زدم و رفتیم تو در
  كرد

 
این بار آخري باشھ كھ بعد از ... اگر سفارش دكتر ناصري نبود االن اینجا نبودید  -

 ...  من وارد كالس مي شید
 
 
 

  متواضعانھ گفتم... ھنوز سرش تو كتاب بود ...  سمتشبرگشتم
 
 .. تكرار نمیشھ...  چشم استاد -
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 سنگیني نگاھشون و رو خودم حس مي كردم...  و پچ پچاي بچھ ھا شروع شد نگاھھا

 ... 
 

  حرفاشون شروع شد... كھ تموم شد تو كمتر از دو ثانیھ ھمھ ریختن دورم كالس
 
 !قصھ چیھ ؟ -
 
 
 
 ! تورش زدي رفت ناقال ؟ -
 
 
 
 !!!عتون كارد و پنیریھ ؟اوضا...تو كھ مي گفتي باھاش تصادف كردي  -
 
 
 !!! ھمیشھ تور زدن از ھمین جاھا شروع میشھ دیگھ -
 
 

 ...  پچ پچاشون تمومي نداشت... نگاھھایي باحسرت و حسادت ... روم بود نگاھھاشون
 
 !ھمین چي داره آخھ ؟ -
 
مگھ میشھ ... مھرانھ ترابي با اون یال و كوپالش صدتاي این و مي زاره تو جیبش  -

 !؟...
 
استاد یھ دكتر حرفھ اي مملكت و ول مي كنھ مي چسبھ بھ یھ بچھ روستایي ھیچي  -

 !!!ندار ؟
 

 ... ولي...  آروم حرف مي زدن كھ نشنوم مثال
 

یاد گرفتھ بودم در برابر ... ودم سكوت كرده بودم و فقط شنونده ب... پایین بود سرم
 ... برخي از جھالتھا سكوت اختیار كنم و ساكت باشم
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 ...  و با جمع كردن جزوه ھام سرگرم كردمخودم
 

با اون دست ..  با عصبانیت وسیلھ ھام و پرت كرد تو كولم و برش داشت نسترن
 ...  دیگش دستم و گرفت و از اون جو دورم كرد

 
  طرف ماشین كھ صداش در اومدرفتیم

 
ھمینطور كھ اونا با حرف متلك مي پروندن تو ھم باید با ! ... چرا جوابشونو ندادي؟ -

چطور جلوي استاد ناصري كھ نباید قد علم مي كردي ... حرف مي زدي تو دھنشون 
 !!!قلدر شدي؟

و با خاك اخ كھ دوست داشتم ھمشون!!!..  این از دماغ فیل افتاده ھا ساكت ؟جلوي
 ...عقده ایا! ... اصال بھ شما چھ؟.... یكسان كنم 

 
 خندیدم و مھربون نگاش مي كردم كھ با یھ دستش با حرص چادرش و مي كشید و مي

 ... با دست دیگش دست من و
 

...  خدا مھربونھ كھ ھمھ آدماي دلسوز و دوست داشتني و نصیب من مي كنھ چقدر
 ... قربونش برم

 
 ال خوبي ندارم اصرار كرد واسھ نھار بریم خونشون و دور ھم باشیم كھ دید حنسترن

 ... 
 

یھ زن فوق العاده مھربون و دوست ..  كردم قبال با مامانش آشنایي پیدا كرده بودم قبول
 ...!!! منتھا اروم تر... درست مثھ خود نسترن ... داشتني بود 

راه ... سوییج و زدم و روشنش كردم ھمزمان ضبط روشن شد ...  تو ماشین نشستیم
 ... نسترن ترانھ ھا رو جلو و عقب برد تا رسید بھ ترانھ دلخواھش... افتادم 

 
 

 با ترانھ با حركات موزون آروم دستش و میاورد جلوي چش من و سعي ھمزمان
 ... داشت با كاراش من و از حس و حال دمغي در اره

 
 

 ..  من با ترانھ رفتھ بودم تو خاطره ثانیھ ھاي صبحولي
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 ... توي اتاقم تنھا... تونشستم بي
 
 

 ... بھ انتظارت تا فردا...  رو نبستم در
 
 

 ..  باز ببینم اون روي ماھتكھ
 
 

 ..  نسترن ھر از گاھي لبخند و مي آورد رو لبامحركات
 
 

 ..  كنارم دنیام بي رنگھنیستي
 
 
 
 ...ھمھ چیم قشنگھ بودن تو با
 
 

 ..  نباشي قلبم مي گیرهوقتي
 
 

 ..  كھ بي تو حتما میمیرهبدون
 
 
 ... جز تو نمیشھ...  خود عشقي تو
 
 

 ... تموم نمیشھ...  چي بگم باز ھر
 
 
 ... ھر لحظھ بودن...  تو چھ خوبھ با
 
 ...  شھر چشمات دنیاي عشقتو
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 ...  جاش كھ باشم مثلھ بھشتھھر
 
 

مامانش یھ الزانیاي خوش مزه پختھ بود كھ با اینكھ بي اشتھا ...  خونھ نسترن رفتیم
 ...  بودم با دیدن اون غذا اشتھام چندین برابر شد

 
باباش سر كار بود و تك ...  دل سیر خوردیم و رفتیم تو اتاق و افتادیم رو تخت یھ

 ...  خونھ خلوت بود و ساكت... برادرش ھم بیرون بود 
 
 

 ...  بعد ازكلي حرف خوابمون برد...سترن بودیم و معده ھاي پر  و نمن
 
 
 
 

 ... صداي گوشي دیوونم كرده بود...  ھنوز بستھ بودچشام
 

 ...   وقتھ صبح حتما نسترنھ اینقدر گیر دادهاین
 
... چشام اونقدر سنگین بود كھ ناي باز كردنش و نداشتم ...  چشاي بستھ برش داشتم با

 با صداي گرفتھ جواب دادم...خوابم میومد شدید 
 
 ...  خوابم میاد...نسترن برو خودم میام ...بلھ ... الو  -
 
 
 
 !خانم ایراني ؟! ...بلھ ؟ -
 
 
نسترن كنارم ... شستم رو تخت پا شدم ن...  صداش چشام تا آخرین حدش گشاد شد با

 ...  خواب بود و خودش و رو شكم پخش تخت كرده بود
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صداي جناب ...واي پس این صدا!!!  یادم اومد كھ االن عصره و خونھ نسترنم تازه
 !!!!آریا بود؟

 
 ..  بود كھ فھمیدم سوتي دادم شدیداونوقت

 
 ...  جام دقیقھ دیگھ اون١٥تا ... بلھ االن خودم و مي رسونم  -
 
 
 

ھمینطور رو تخت بودم و واسھ ...  جواب بده و گوشي رو قطع كردم نذاشتم
  ...٥ : ٢٥ساعت و نگاه كردم ساعت ... خرابكاریم حرص مي خوردم 

 
خودم و مرتب كردم و تو آینھ قدي اتاقش یھ نگاھي بھ خودم ... شدم لباسا رو پوشیدم پا

 ... انداختم
 
 

از مامانش كھ در حال خوندن كتاب بود تشكر كردم و زدم ..  و بیدار نكردم نسترن
 ... بیرون

 
 

در حال رانندگي یھ شكالت اكالیپتوس ... و روشن كردم و گازوندم طرف مقصد ماشین
 ... گذاشتم دھنم تا خوابم بپره

 
 

 ...  و از تو كیف برداشتم و یھ دوباري اسپریش كردم و انداختمش تو داشبوردعطر
 
 

عجب ماشیني ... ھیونداش از دور چشمك مي زد ...  بھ چراغ قرمز ھمیشگي رسیدم
 ... بود

 
 

جناب آریا ھم تكیھ داده ... تو ماشین بود و با دستاش تكیھ داده بود بھ فرمون خودش
بود بھ در سمت راننده و دست بھ سینھ ایستاده بود و با پاھاش سنگ ریزه ھاي رو 

 ... ي كردزمین و جابھ جا م
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 ... جناب آریا اومد كنار در... پیاده نشدم...  و دوباره جلوي ماشینش پارك كردم ماشین

 
 
 !دوستتون كجاست؟... لطف كنید بیاید با ماشین ما بریم ... سالم  -
 
 

استاد مملكت بود ... نمي خواستن بخورنم كھ ... زیادي ضعف نشون دادم ...  شدم پیاده
 ...  یكي ھم كھ اصال قیافش اھل این حرفا نبوداین... واسھ خودش

 
 

ناصري ھاج و واج تو آینھ زل ...  اینكھ حرف بزنم رفتم و صندلي عقب نشستم بدون
 اون یكي ھم لبخند بھ لب در حالي كھ سرش و تكون مي داد اومد سوار شد... زد بھم 

... 
 
 

 اونم خیلي آروم گفت...  زل زد بھش ناصري
 
 
 ... بریم خونھ مامان -
 
 

... صداي ضبطش و تا حد لرزیدن شیشھ ھا زیاد كرد...  حرف حركت كرد بدون
 ... داشتم كر مي شدم

 
 

 ...  معرفتبي
 
 

 ...  برات تنگ شده بي معرفتدلم
 
 
 ...  نیستي و گریھ شده یھ عادتتو
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 ...  برات تنگ شده خیلي زیاددلم
 
 

 ... د بھ جز تو ھیچ كس و نمي خوادلم
 
 

 ...  معرفتبي
 

چشم سمت پنجره بود اما زیر چشمي حواسم ...  تو آینھ روم سنگیني مي كرد نگاھش
 ... بھش بود

 
 
 ...  امروز صبح یھ حس غریبي بھش پیدا كرده بودماز
 
 
یھو دیدم داره ...  یھ دستش فرمون و گرفتھ بود و با دست دیگش تكیھ داده بود بھ در با

 ... جناب آریا زد بھ شونش...آروم اشك مي ریزه 
 
 
 !؟...مي خواي من رانندگي كنم  -
 
 

 ...  تكون داد بھ نشونھ نھسر
 
 

 ...  گریھ كردم این شبا رواینقده
 
 

 ...  دادم خدا رو بھ خدا روقسم
 
 
 ...  غصھ ھا كھ از غم تو خوردمھچ
 
 

 ...  تو رو خونھ بھ خونھ بردمعطر
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 ...  بھ تو دل دادم و دل سپردممن
 
 

 ..  كھ ببیني غصھ خوردمنبودي
 
 

 ...  برات تنگ شده خیلي زیاددلم
 
 

 ...  و ندیدي بي تو مردمنبودي
 
 

 ...  معرفتبي
 
 

نفھمیدم چي شد كھ ...  رو گذاشتھ بود رو ریپیت و با ھر بیتش اشك مي ریخت ترانھ
 ...  چشاي منم خیس شد

ناصري ... اون دو تا پیاده شدن ...  بھ یھ خونھ ویالئي با یھ در قھوه اي سوختھ رسیدیم
 ...  رفت سمت در و زنگ آیفن و زد

 
 
 

 ...   یكي ھم در ماشین و واسم باز كرداون
 

منم زیر ... دستاش تو جیبش بود و سرش پایین بود ... گاش و ازم مي دزدید  نناصري
مي خواستم بیشتر اجزاي صورتش و تجزیھ كنم كھ در باز .. چشمي نگاش مي كردم 

 ... شد
 

 !!! زبون نداشت ؟... ناصري دستش و برد سمت در كھ یعني بفرما ...  رفت تو آریا
 

 !!! اي روبروي در ایستاده بودندیدم جمعیتي رو پلھ ھ...  تو رفتم
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یكیشون كت ... یكیشون پیراھن آزاد آبي نیلوفري بھ تن داشت ... تا زن میانسال سھ
 ... و آخریشون چادر سفید بھ سرش بود...دامن بنفش و روسري مشكي 

 
 
مانتو طوسي رنگ با كمر مشكي و یھ ساپورت ... دختر حدودا ھم سن و سال خودم یھ

 ...  و یھ پسر بچھ دوسالھ بغلش بود... ضخیم پرزي طوسي مشكي با یھ شال... 
 
  یھ مرد جا افتاده با موھاي جو گندمي كھ بلیز و شلوار ست آبي رنگ گلدار تنش بودو

... 
 

 متري من ایستاده بود و ٣ناصري كنار باغچھ با فاصلھ ...  زل زده بودن بھ من ھمھ
 ...  اون یكي نشستھ بود لبھ باغچھ

 
 
 

 مات و مبھوت از اینكھ تو چنین وضعیتي كھ ال ي دي چند نفرم باید چھ واكنشي منم
 !!؟...نشون بدم 

 
دستش و كشید ... چشاش قرمز و متورم شده بود و پر اشك ...  از زنھا اومد جلو یكي

بدون اینكھ كوچیكترین ... سرم و گرفت و رو پیشونیم و بوس كرد ... رو صورتم 
 ...  ردحرفي بزنھ بغلم ك

 
 
 

   مرد میانسال ھم با چشاي اشك آلود نزدیكم ایستاده بوداون
 
 
 ...  آریا اومد جلوآقا
 
ولش كنید !... مامان خوبھ گفتم خودتون و كنترل كنید اگر نمي گفتم اوضاع چي بود؟ -

 ...لطفا ببریدش تو اتاقش و ببینھ
 
 

 ... برگشت بھ سمتشسرم
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 !اتاقم ؟ -
 
 

  اد سرش و تكون ددیدم
 
 ... اشتباه شد... نھ ببخشید  -
 

...  خانم دستم و گرفت و درحالي كھ نوازشش مي داد ھدایتم كرد بھ سمت خونھاون
 ... ناصري ھم سایھ بھ سایمون میومد

 
 ...  مبھم... نامفھموم ... چند تا تصویر تو ذھنم عین پرده سینما گذشت ..  تو رفتم

 
مشخص بود اتاق مال یھ ... یھ اتاق پر ازعروسك ... رفتیم تو یھ اتاق...  ندادم اھمیت
 ...  دختره

 
 ... اون خانوم دستم و ول كرد و رفت عقب... یھ حس آشنا ...  حس عجیب یھ
 

باز چند تا ... نشستم رو تخت ... اونا رفتن بیرون و من تنھا شدم ...  باز بود در
 ...  ذشتتصویر دیگھ از تو ذھنم گ

 
 ... دیدم ھمھ ریختن تو اتاق... نالھ مي كردم ... خیلي بد ...  بد شد حالم

 ... زانو زد جلوي پام..  اومد جلو ناصري
 
  خوبي؟؟... حالت خوبھ  -
 

... با دیدن اون چشاي یشمي تصاویر بیشتر شد ...  نگرانش جلوي چشم بود چشاي
... مات .. مبھم ... ھیچي ازش نمي فھمیدم اما... مغزم داشت یھ فیلم و مرور مي كرد 

 ...  نامفھوم
 

بویي كھ از صبح دلم .. بوي آشناي عطرش ... و گرفت و من و برد بیرون دستم
نشوندم رو ... بویي كھ آرامشي عجین شده با قلبم و بھم ھدیھ مي داد ... بیتابش بود 

 ...  ھمھ نشستن...كاناپھ 
 

اونقدر ... ولي چشام و بستم ... چشم افتاد بھ خونھ ...  با فاصلھ كمي باھام نشستاونم
 ...  پا شدم و از خونھ خارج شدم... حالم بد بود كھ دوست نداشتم اینجا بمونم 
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با صدایي كھ بھ نجوا شبیھ بود تو ... كھ یكي از پشت بغلم كرد ... سمت در دویدم

  گوشم زمزمھ كرد
 
و تو ...  تنھا مردي بودم كھ تو دلت جا داشتم ولي من... نمي دونم یادت ھست یا نھ  -

 ... تنھا دختري بودي كھ عاشقش بودم
 

ھر ثانیھ .. توي ھمین خونھ ھر لحظھ ...  ھمین خونھ ازت خواستگاري كردم توي
توي ھمین خونھ سرم و بھ دیوار كوبیدم كھ نداشتنت ... تحمل نبودنت رو تمرین كردم 

 ...  رو داد بزنم
 

نفساي داغش مي خورد بھ ...آروم شدم ... نرم شدم ... ضم شدم  آغوشش ھتوي
  ادامھ داد... دوست نداشتم از این آغوش كنده شم ... صورتم 

 
 سال زمان كمي نبود ٤... دیگھ نمي تونم نبودنت و تحمل كنم ... دیگھ طاقت ندارم  -

كجا بودي ببیني .. .فكر كردم از دستت دادم ... مردم و زنده شدم ... كھ تنھام گذاشتي 
 ...  تو آني مني... تو فاطمھ نیستي ...شباي بي تو چھ ھا بر من گذشت 

 
  دیگھ ھق ھق مي زد و اشكاش میریخت روي مقنعھ منحاال

 
...  سال پیش وقتي خبر مردن من و بھت دادن ناپدید شدي ٤... تو آنیتسا آریا منشي  -

نبودي و ھزار بار از اینكھ برگشتم بھ دنیا احساس ... من نجات پیدا كردم اما تو نبودي 
 ...  پشیموني كردم

 
 ...  و از تو بغلش كشیدم كنارخودم

 
با انگشت سبابش اشاره كرد بھ ... د حرفاش برام غیر قابل ھضم بو...  سمتش برگشتم

  داد كشید... بوتھ گل یاسي كھ سمت راستم بود 
 
... تو زن مني ... شاھد بي تابي دلمھ ... شاھد عشقمھ ... اون گل یاس شاھدمونھ  -

 ...  دار و ندار مني... تمام وجود مني ... عشق مني 
 

 ...   تمام صورتش و پوشونده بوداشك
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كھ صداي الستیكاي یھ ماشین و .. تا سر كوچھ دویدم ... بیرون  و رفتم برگشتم
 ... پشت فرمون دیدمش... ھیونداي آبیش كھ جلوم ترمز كشید ... شنیدم

 
 ...  آروم پشت سرم میومد...  توجھ ازش رد شدم كھ بوق زد بي
 

 ... كھ صداش اومد...  با بیشترین سرعتي كھ مي تونستم قدم مي زدم منم
 
 ... آني -
 
 

 ... اما این اسم... نمي دونم چرا ..  كردم مكث
 

 ... تكیھ داده بود بھ در ماشینشو با قیافھ دپرس نگام مي كرد...  نگاش كردم برگشتم
 
 ...  لطفا...بیا بشین  -
 

این تصاویر نامفھوم ! ؟...چم شده ...  بودم و تو چشاي یشمیش خیره شده بودم ایستاده
 !ازل چي رو مي خوان بھ تصویر بكشن ؟عین تیكھ ھاي پ

 
بھ خودم كھ نمي ... دروغ چرا ...  یھ كشش شدیدي رو نسبت بھش پیدا كرده بود قلبم

بگیرم ... تو اون آرامش ... بھ شدت مي خواستم دوباره برگردم تو آغوشش ... تونستم 
 ... اون حسي رو كھ باید

 
بازش ... اومد سمت در ...  اختیار كشیده شدم سمت ماشینش و نشستم صندلي عقب بي

 ... كرد
 
خواھش مي كنم ... دلم لك زده براي كنار تو نشستن .. دلم لك زده ... بشین جلو لطفا  -

 ... خیلي بد... حالم بده آني ... 
 

... یچ خاطره اي ھ... من از این مرد خاطره اي نداشتم ...  كارم سكوت بود ھمچنان
 ...  دوست نداشتم مقاومت كنم... ولي در برابرش عین موم نرم شده بودم 

 
 ... ھیچ تصویر روشني توي ذھنم نبود...! آني ...  از این اسم حتي

 
 ...  اونم نشست تو ماشین و حركت كرد...  شدم و نشستم جلو پیاده
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 ... نداشتماعتراضي ... بي ھدف ..  مدت تو خیابونا مي گشت یھ
 

از فكر اینكھ باید ازش جدا شم و برم تو اون ...  كھ آروم بودم واسم دنیایي بود ھمین
 ...قلبم آتیش مي گرفت... تو الك تنھایي خودم... خونھ 

 
 

 !... مگھ میشھ دوروزه این حس و پیدا كرده باشم ؟!...  این چھ حسي بود ؟اما
 

پس حس ... اگر من ھموني باشم كھ میگھ  ...اگر حرفاش درست باشھ ...  كھ نھ چرا
 ...  ولي نمي تونستم بدون ھیچ خاطره اي بي ھیچ شكي باورش كنم... من طبیعي بود

 
خاطره مي ... مدرك مي خواست ... عقلم سند مي خواست ...  قبولش نمي كرد عقل

 ...  یھ چیزي كھ من و بھ اون گره بزنھ... خواست 
 

حس غریب و كشش شدید من و بھ ناصري ... ي شناخت  بیتابي ھاي قلبم و نمعقل
 ... مضحك مي دونست

   افكارم غرق بودم كھ صداي گوشي اومدتوي
 

   نسترن بودشماره
 
 
  سالم -
 
 
جون من برگرد اینجا ...بابا مي موندي یھ شب پیشم ... فاطمھ بیخبر رفتي ...سالم  -

من و مامان خونھ ... بابا و داداشیم امشب نمیان رفتن شھرستان پیش عمم ... بخواب 
 .. تنھاییم

 
 
 ...  میرم خونھ برنامھ فردا و لباس بر مي دارم میام... باشھ  -
 
 
 بدو مامان كیك پختھ بیا كھ تمومش مي كنما... منتظرتما .. .قربونت برم ... آخ جون  -
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  خندیدم

 
 
 ... فعال... چشم میام  -
 
  باي -
 
  باي -
 

 ...   نگام كردبرگشت
 
 

  رو گذاشتم تو كیفم و آروم گفتمگوشي
 
 ... من و ببرید ھمونجا كھ ماشین و پارك كردم -
 
 
 ... چشم -
 
 

اونقدر آروم مي رفت كھ حركت ماشین ...  قدم اونورتر از دور برگردون دور زد دو
 ...  انگار نمي خواست برسھ... و حس نمي كردم 

 
 
 .. نتونستم خودم و كنترل كنم و یھ تپق زدم...  این كارش خندم گرفت بھ
 

 ...  یھ لبخند نشست گوشھ لبش...  كرد نگام
 
نمي خوام بھ پیاده شدن تو ... آره نمي خوام برسم .. د بھ حال و روزم بخن... بخند  -

 ... نمي خوام بھ نبودت برسم... برسم 
 
 

 ادامھ داد...  لبخندي رو لباش نبود دیگھ
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 ...  نمي خوام -
 

 ...  و ازم برگردوندصورتش
 

... در و بستم .. پیاده شدم ... پشت ماشینم پارك كرد ...  بھ محل پارك ماشین رسیدیم
 ...  م پیاده شداون
 
 
 ... میشھ... خداحافظ  -
 
 

 ...منتظر...  كردم نگاش
 
 ؟... میشھ فردا بیام با ھم بریم دانشگاه  -
 
 

 ... بگم... بگم حسم مي گھ آشناست ... بگم از خدامھ ...  داشتم بگم آره دوست
 

ھمین مونده كھ باز اراجیف اون بھ اصطالح ... عقلم بھم حكم مي كرد باید بگي نھ اما
 ...  دانشجو رو بشنوم

 
 خداحافظ... نھ متاسفم  -
 

... ھنوز چشاش بھ من بود ... نشستم ... تو راه ریموت و زدم...  بھ سمت ماشینم رفتم
 ...  اونم نشست تو ماشین ولي حركت نكرد... ماشین و روشن كردم 

 
... اونم پشت سرم حركت كرد ...  حركت كردم و خیلي آروم از كنارش رد شدم من

ھمین ... بدم نمي اومد ... خنده اي واضح رو لبام افتاده بود ... سایھ بھ سایم مي اومد 
 ... كھ حضورش و حس مي كردم واسم رضایت بخش بود

 
مردي كھ ...  آبي رنگ ناصري  چشم بھ جلو بود و یھ چشم تو آینھ و ماشین ھیوندايیھ

 ...  ادعا مي كرد ھمسرمھ
 

 ... برنگشتم نگاش كنم... پیاده شدم ... اونم متوقف شد ... پارك كردم ...  خونھ رسیدم
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 ...   خونھ رو باز كردم و رفتم تودر
 

دیدم نمي ...  و پنجره آشپزخونھ رو نیم باز كردم و از باال دنبال ماشینش بودم رفتم
 !رفت ؟... بینمشتونم ب

 
كھ یھو دیدم از زیر دیوار اومد بیرون و با ...  و بردم و چسبوندم بھ توري پنجره سرم

 ...  یھ قیافھ حق بھ جانب و یھ لبخند پھن رو لباش نگام كرد
 

 !... مي خواست چي رو اثبات كنھ ؟... پریدم تو ...  شدم سرخ
 

آروم پنجره ... با خودم مي خندیدم.. . خودش و مي زد بھ در و دیوار قفسھ سینم قلبم
 ...  رو بستم و رفتم تو اتاق

 
برنامھ فردا رو ھم گذاشتم تو كولم و ...  سھ چند تیكھ لباس و وسیلھ برداشتم بشمار

 . پریدم بیرون
 ...  توجھ بھ اطراف ریموت ماشین و زدم و رفتم سوار شدمبي

 ...  نبالم میاددیدم داره د...  و روشن كردم و حركت كردم ماشین
 
 
 

 حالم خوب بود... نسیم پاییزي دلنشیني بھ صورتم مي خورد ...  رو كشیدم پایین شیشھ
... 
 

حس مي كردم یھ سایھ ...  زماني كھ ماشین خوش رنگش و تو آینھ مي دیدم مخصوصا
 ...دوست داشتنیھ كھ اگر نباشھ دنیا میشھ جھنم

 
 ... رفتم داخل... پیاده شدم ...  جلوي خونھ نسترن رسیدم

 
یھ تیكھ تو دھنش بود و یھ تیكھ ... محض ورود نسترن كیك بھ دست جلوي در بود بھ

كیك و گذاشتم دھنم و جلوي در آشپزخونھ بھ مامانش سالم كردم و پریدم ... بھ من داد 
 ... تو اتاق

 
 

پنجره رو نیم ...  تخت و پریدم سمت پنجره كولم و انداختم رو...  اومد دنبالم نسترن
 ...  دیدم ماشینش از قاب نگام رد شد و رفت... باز كردم 
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با دھن ... حاال من بودم و نسترن كھ دستاش بھ كمرش بود ...  رو بستم رفتم تو پنجره

  خندیدم... پر و نگاھي مرموز و كنجكاوانھ جلوي من ایستاده بود 
 
 !؟...ري نگام مي كني چتھ دختر چرا اینطو -
 
   ھمون دھن پر جواب دادبا
 
 ...  كي رو دید مي زدي! من چمھ ھان ؟ -
 
 
 

 ... و درستھ قورت داد و ادامھ دادلقمش
 
 ... زود تند سریع بگو ببینم! ...اصال تا این وقت شب كجا بودي؟ -

 ... طرز با مزه اي گوشاش و آورد نزدیك و اخماش و كشیده بود تو ھمبھ
 

  كھ نمي تونستم از دیدن این تصویر نخندم گفتممنم
 
اونوقت خر بیار باقالي .. بگم بازفردا مي ذاري كف دست بقیھ ... بابا تو دھنت لقھ -

 ...  بار كن
 
 
 

 ...  و با چشاي گشاد شده زل زد بھمبرگشت
 
 !!!؟... من دھن لقم ... اي نامرد  -
 
 

 با مزه اي بود با اون قد كوتاه و اخالق دختر...  رو تخت و پشتش و كرد بھم نشست
 ... ! راحت تو دل جا مي شد... زبلي كھ داشت 

 
 ...   رو تختنشستم
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... خیر سرمون دككككككككككككككتر شدیم رفت ... مثال قھر كردي خانوم دكتر -
یادت رفتھ موضوع تصادف و عین نت ! .. حرف حق تلخھ؟!... زشتھ مگھ بچھ اي ؟

 !؟... چھ ھا پخش كردي پر سرعت بین ب
 ...خوب دوست گلم راز دار باش...  دوست اونھ كھ ایرادت و بھت بگھ؟ نشنیدي

االنم خیلي دارم !!! ... خوب بھ فكر منم باش.. نمي تونم حرفام و تو دھنم نگھ دارم منم
 ...  خودم و كنترل میكنم كھ نگم امروز با استادتون بودم

  برگشت سمتمسریع
 
 !!!!!!!!!!!!ري ؟استاد ناص -

 ...!محكم زد پشت كمرم كھ از شدت درد سرفم بند اومد...  گرفت سرفم
 

  و سر تكون دادم بھ نشونھ آرهخندیدم
 
 

عین این ساموراییھا دستاش و باال ...چشاش رو بست ... زانو نشست رو تخت چھار
  بعد با یھ لحن خنده دار گفت...آورد بھ حالت درخواست و التماس

 
خواھش مي كنم .. قول مي دھم نخود را در دھان نگھ دارم و بگذارم نم بكشد من  -

چون اگر خبرمذكور را تمام و كمال با ... مرا از این مرگ تدریجي نجات دھید 
 ... ! مرگم حتمیست و تا صبح نمي كشم... جزییات ھمین االن از دھان شما نشنوم 

 
 
 

البتھ با ... و دم در دیدم كھ دستش و گرفتھ جلو دھنش و نچ نچ مي كنھ یھومامانش
 لبخند

 
الھي فدات ... بدویین بیاین شام حاضر شده ! نسترن باز دلغك بازیا ت شروع شد ؟ -

من ... شم فاطمھ جون از وقتي با این جغلھ اي یھ خورده از الك خودش اومده بیرون 
 ... چند وقتھ خنده این بچھ رو ندیدم

 ... نشستم رو تخت... تو آشپزخونھ رفت
 
  چرا ؟... چي میگھ مامانت  -

 ...   و كج گرفتم و گیجیم رو نشون مي دادمسرم
 

 ...  و الي موھاي كوتاه آلمانیش برد و بھ ھمشون ریختدستاش
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امروز چھ خبر .. من منتظرم ... بدو بگو ... حرف و عوض نكن ... اي بابا بگذریم  -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...بوده 
نھ اینكھ نھار كم خورده ...  نسترن یھ سمبوسھ خوش مزه واسھ شام پختھ بودمامان
 ...  شام و ھم تا جا داشتیم نوش جون كردیم... بودیم 

 
 مدتي كھ نسترن گازاي گنده اي مي كند و توي دھنش ماالچ مولوچ مي كرد تمام

اد كھ حساب اومد دستم بعد چشاش شكوه گونھ و كنجكاو من و مورد تھدید قرار مي د
 ...! شام باید گزارش و با جزییات بذارم رو میز حافظش

 
شروع كردم بھ ... شام ظرفا رو گذاشتیم تو ماشین ظرفشویي و رفتیم تو اتاق بعد

 ...  منتھا اول باید مقدمھ چیني میكردم... تعریف 
 
 
 

 ...   مي گفتم از ناگفتھ ھامباید
 
 
 ...م چیھ و خیلي وقتھ كھ با اسم فاطمھ اخت گرفتم اینكھ نمي دونم اسماز
 
 
 ...  بھ صداي یھ جغد شوم...  اینكھ آخرین خاطراتم مربوط میشد بھ یھ كلبھ از
 
 
 
 ... بھ خاطره تلخ دل زینت... بھ نگاه مھربون جواد آقا ...  ذكر الھي ادركني بھ
 
 
 
بھ ... رسیدم بھ مھربوني اعظم ... بھ آزار و اذیت زبونا...  جاھل بودن برخي آدمابھ

 ... پدر بودن بابا ابولفضل
 
 
 ...  شیریني لحظاتي كھ توي اون روستا سپري كردمبھ
 



 450 

تماما ...  مدت نسترن دراز كشیده بود كنارم و سرش و تكیھ داده بود بھ دستش تمام
 ...گوش بود و گوش

 
 ... تا رسیدم بھ آغوش ناصري... شي خودم رفتم بھ خاطرات صبح  فرامواز
 
 

  نشست رو تخت...  بود كھ نسترن یھ جیغ بنفش كشید و یھ متر پرید ھوااینجا
 
 !؟...واقعا بغلت كرد  -
 
  حالت تھدید گونھ گفتمبا
 
 ...نسترن اگر فردا بچھ ھا بو ببرن دیگھ نھ من نھ تو ھان -
 
 ...  سر تكون داد بھ نشونھ چشم...ند كھ از روي خوشحالیش بود  دھن باز و یھ لبخبا
 
 
 

وقتي تموم شد دیگھ ناي ...  دادم و ریز بھ ریز باقیش و واسش تعریف كردم ادامھ
 ... حرف زدن نداشتم

 
 
 ...   صبح بیدار بودم٥از ...  االنشم خیلي ھنر كرده بودم چشام و باز نگھ داشتم تا
 

 ...  سواالتش شروع شده بود كھ چشام رفتتازه
 

 ...  با صداي مامان نسترن چشامون باز شدصبح
 
 ...  گذشتھ٧از ... ساعت و ببینین  -
 

ولي كال ..اون كھ چش بستھ دنبال جوراباش مي گشت ...  از تخت پریدیم پایین جفتمون
 ...  من آدم ھمیشھ منظمي بودم

 
  م بیرون و درحال رفتن بھ نسترن گفتمپرید...  و زدم و حاضر شدم مسواك
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 ...  اي خدا... این روز سومیھ كھ دیر میرم ... نیومدي من رفتم ... زود پاییني ھان  -
 
 
 

   در حالي كھ یھ لنگ جورابش و از زیر تخت مي كشید بیرون جواب داداونم
 
 ... امخودم می... برو دیر نرسي ... باز من از تو سابقم بھتره ... تو برو  -
 
 
 

تو راه یھ ده تایي آیھ ...  تو ماشین و با فول سرعت روندم طرف دانشگاه نشستم
 ...  الكرسي خوندم كھ با این سرعت تصادف نكنم

 
 
 

نسترن دیر رسید ... استاد بعد از من اومد ..  رو شكر بھ سالمت رسیدم و بھ موقع خدا
 ... اما از شانسش استاد سختگیري نكرد

 
البتھ ...حتي جواب سالمم و نشنیدم ...  ھمھ باھام سر سنگین رفتار مي كردن اونروز

 ...بھ جز نسترن
 
 

نسترن با لطیفھ تعریف كردن مي خواست جو و ...  تموم شدن كالسا دمغ بودم بعد
... ھمینطور تو حال خودم بودم كھ رسیدیم كنار ماشین ... عوض كنھ كھ نمي شد 

 ...نسترن زد بھ پھلوم
 
 ... فاطمھ -
 
 

 مسیر نگاش با حالت متعجبي رو بھ سمت ماشین من بود...  كردم نگاش
 

 ...   نگاش و دنبال كردممسیر
 

 ... كار كدوم احمقیھ... ھر چھار چرخ پنچر بود... دور ماشین چرخیدم ...  بودپنچر
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با نام ... با كالفگي برش داشتم شماره ناصري بودم ...  صداي اس گوشیم اومد كھ
 ... ھاپو خوش تیپھ سیوش كرده بودم

 
 ... تو اولین برخوردم عین ھاپوا بوم مي كردم... تقصیر خودش بود خوب
 ...  تمسخر آمیزي اومد رو لبامخنده

 
 ...  ماشینت و با اجازه پنچر كردم... سالم  -
 
 

 ... چند متري جلوتر...  از تعجب باز مونده بود كھ ماشین ناصري رو دیدم چشام
 
   اس اومدزبا
 
 ... لطفا...بیا تو ماشین  -

 ...  نسترن اشاره كردمبھ
 
  ماشینتو آوردي ؟ -
 
 
 
 ... تو كوچھ پاركش كردم... آره  -
 
 
 .. عصر یكي رو میارم پنچریشو بگیره... بریم من با ماشین تو میام -
 

بي ... دوباره اس اومد... باید از ماشین ناصري رد مي شدیم ...  سمت كوچھرفتیم
 ... برش نداشتم... صداي زنگ گوشیم اومد... توجھي كردم 

 
 ... زد بھ پھلومنسترن

 
... نكنھ منتظر تو بوده... این ناصري داره چپ چپ نگات مي كنھ ... ببین كیھ خوب  -
 !!!؟
 
 

 ..   كردماخم
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 درو باز كن.. .نگاش نكن  -
 
 ... !!! بد اخالق -
 
 

 ... شماره ناصري بود... برش داشتم... زنگ گوشي قطع نمي شد ...  نشستیم
 
 ... بلھ -
 
 
فقط بیا .. خودم نوكرتم ھستم پنچریش و مي گیرم ... ببخشید ... من عذر مي خوام -

 ... از دیشب چش رو ھم نذاشتم... دلم ھوات و كرده آني ... اینجا 
 
 
 
اگر یكي من و با ... ھمینطوریشم شدم دشمن خوني دانشجوھا ... نمي تونم ... متاسفم  -

من نمي تونم با نیش زبون آدما ... شما ببینھ از فردا ھزار تا حرفم پشت سرم ساختن 
 ... كنار بیام

 
 
 
 ...!!!زن شرعي و قانوني من... تو زن مني !... آني مگھ مي خوایم چي كار كنیم ؟ -
 
منطقم این ... عقلم .. مغزم ... خاطراتم این و نمي گھ ...اما شناسنامم این و نمي گھ  -

 ... و نمي گھ
 
 
 
 ! ...دل وامونده من چي مي گھ آني؟! ... پس دل من چي؟ -
 

 ... با دست بھ نسترن اشاره كردم راه بیفتھ...  كردم قطع
 

 ...  ھر چھ زودتر این نمایش و تموم مي كردمباید
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 چي بیشتر تو احساسات خودم و خودش فرو مي رفتم راھھاي برگشت دور تر مي ھر
 ...  شد
 
 
 

چطور برم تو زندگي كسي كھ ذره اي نمي ...  از این مرد ھیچ شناختي نداشتم من
من از این ھمسر چیزي یادم ... شناسمش فقط بھ حكم اینكھ ادعا مي كنھ ھمسرمھ 

 ...نمیاد
 

... گفتم برسونتم خونھ ... اما حالم خوب نبود ... شون  اصرار كرد برم خوننسترن
 ... از نسترن خداحافظي كردم و رفتم باال.. رسیدیم خونھ 

 
حولھ و لباس برداشتم و پریدم تو ...  و پرت كردم رو رختخواباي ھمیشھ پھنم كولم
 ...  شاید یھ دوش حالم و جا مي آورد.... حمام

 
 
 
چون اون ... احتمال مي دادم نسترن باشھ ...  حمام صداي زنگ در خونھ رو شنیدم تو

 سرم و از حمام آوردم بیرون و داد زدم... كلید در پیلوت و داشت 
 
 !؟...تو حمامم دست از سرم بر نمي داري ... االن میام دختر  -
 
 

 .... پوشیدمتاپ بندي سفید و شلوارك طوسیم و ...  یھ دوش مختصر گرفتم سریع
 
 

دستش از رو زنگ ... حتي وقت نكردم آب موھام و بگیرم .. و انداختم رو سرم حولم
 .. در و باز كردم... رفتم دم در ...نمي رفت كنار 

چند ثانیھ اي نگاھھامون توي ھم گره ... ناصري جلوي در بود ...  زده بود خشكم
 ... و گذاشت الي دربھ خودم اومدم خواستم در و ببندم كھ پاش... خورد 

 
 

 ... اومد تو و در و بست... در و باز كرد...  الل شده بودزبونم
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خواستم ... داشتم آب مي شدم ...  از امواج موھاي خیسم رفت رو شونھ ھام نگاش
 ...  از پشت بغلم كرد... برگردم كھ دستم و گرفت 

 
 
 

 ... فقط مي لرزیدم ...نمي دونم... از سرما بود یا ..  بدنم مي لرزید تمام
 

لباش و آورد نزدیك گوشم و آروم ...  چیزي نگذشت كھ گرماي بدنش گرمم كرد ولي
  زمزمھ كرد

 
اما االن ...غر مي زدي ... اینطور مواقع داد مي زدي ! ... چرا صدات در نمیاد؟ -

 قلبت... اینو خودتم خوب مي دوني ...قلبت مي دونھ تو مال مني ... آني ... ساكتي 
 ...مالكیت من و قبول داره چون شاھد خطبھ عقد بوده

 
 

مرتب بوسھ ھاي ریزي رو روي ...دستام و نوازش مي داد ...  باال نمي اومدنفسم
بازم عین موم تو این آغوش ... چشام بستھ بود ... صورتم و شونھ ھام حس مي كردم 

 ...  آروم شدم...نرم شدم 
 
 
 

 ...  كرد سمت اتاقھدایتم
 

اگر فرد دیگھ ... راست مي گفت ... اما ممانعت نكردم ...  دونستم كجا داریم میریم مي
با جیغ و سر وصدا آبرو ...اي غیر ناصري بود االن با دستاي خودم خفش كرده بودم 

 ... ریزي كرده بودم
 
 
 

عقلم ... تا وقتي ازش دورم دلم شیره ...  االن ھیچ اعتراضي در برابرش نمي كردم اما
 ... تونھ حرف بزنھ حكم كنھمي

 
 

 ...  فقط قلبم بود كھ دستور مي داد...  تو این آغوش مغزم خاموش بودولي
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چشام و بستھ بودم چون نمي دونستم مي خواد چي كار ...  ھلم داد رو رختخواب آروم
 ...صداش و شنیدم...كھ دیدم پتو اومد روم...كنھ 

 
عروس خوشكل ... از این زیر تكون نخور.. تا وقتي یھ چایي تازه دم واست میارم  -

 ...  داري مي لرزي... من
 
 
 

فایل عكسا رو ... میزارم جلوت ... دادم رمزش و باز كنن ...  تاپت و واست آوردم لپ
شاید یادت بیفتھ یھ دیوونھ عاشق مثھ من وجود ... برو عكسات و ببین ... واست میارم 

 ... داشتھ كھ بیتاب با تو بودنھ
 
 
 

بعد ... صدام در نمي اومد... ولي چشام بستھ بود...  دكمھ ھاي كیبورد میومد صداي
 ... لپ تاپ و جلوم دیدم... چشام و باز كردم ... مدتي صداي فندك گاز اومد

 
 ...عكس من و ھمون زني كھ تو اون خونھ دیده بودم...ردش كردم...  خودم بودعكس
 ...   ھمون چھره ھا بودن و مناكثر عكسا... رو یكي یكي رد كردم عكسا

 
 
 

سرم ... صداھاي نا مفھوم ... فیلماي مات ... تصاویر مبھم...  مغزم شروع كرددوباره
 ...  با صداي نالھ ھام ناصري دوید سمت اتاق...لپ تاپ و بستم... گیج رفت 

 
 حالت خوبھ ؟ -

 ...   دوید سمت آشپزخونھ و با یھ لیوان آب قند برگشتدوباره
 

سرم بھ شدت درد گرفتھ بود و ھنوز اون ..  سرم رو بالشت بود و نالھ مي كردم من
 ...  تصاویر از جلوي چشم مي گذشت و این حالم و بدتر مي كرد

 
چند قورتي كھ ... آوردش باال و آب قند و ریخت تو دھنم ...  و برد زیر سرم دستش

ام و ماساژ داد تا آبش گرفتھ حولھ رو پیچید دور سرم و آروم موھ... خوردم بھتر شدم 
 ...  شھ
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 ...وفتي فاصلش نزدیك بود تسلیم بودم....  یھ عروسك بي حركت بودمعین
 ...  یكي جلوي من... یكي جلوي خودش گذاشت ...  آورد چایي

 
پتو رو برداشت از پشت انداخت رو شونھ .. اومد نزدیك...  رو زدم كنار نشستمپتو
 ...  نشوند و نشست كنارمیھ بوسھ رو سرم ... ھام

 
  با استكان چایي بازي مي كرد و سرش پایین بود گفتدرحالیكھ

 
 ؟...چیزي یادت نیومد -
 
 
 !؟... پس چرا پیدام نكردین... ولي اگر بھ قول شما من ھمسرتم و اینقدر ... نھ  -
 

ا ھم شم...  اونقدر عقب مونده و ابتدائي نیست كھ نشھ یھ گمشده رو جستجو كرد دنیا
اونقدر بي سواد نیستي كھ فكر كنم نمي دونستي باید چطور از امكانات و رسانھ ھا 

 ... واسھ پیدا كردنم استفاده كني
 

كیف سامسونتشو و آورد جلو و یھ دستھ ... پایین بود ولي منتظر جواب بودم سرم
  تھمینطور كھ تو روزنامھ ھا دنبال یھ چیزي بود گف...روزنامھ از توش در آورد 

 
تمام شھرستاناي ... تمام بیمارستانا ... ما ھر جایي كھ بھ نظرمون میومد گشتیم -

... سپردیم...بھ ھر كسي كھ مي تونستیم ... عكست و ھمھ جا پخش كردیم ...اطراف 
 ... حتي تو روزنامھ آگھي گمشدنت و دادیم

 
 

 ... عكس من بود... رو داد دستمروزنامھ
 
 
 
 ... خندم گرفت" ھمسري را از نگراني نجات دھید" تیتر با
 

 ...  كردنگام
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 !میشھ بپرسم خندت واسھ چیھ ؟ -
 
 
 ...!!! آخھ معموال مي نویسن مادر و پدري را از نگراني نجات دھید -

 ...  نشست رو لباشلبخند
 
حالش .. .مامانت اون موقع تو بیمارستان بود ... ولي من سنت وشكستم... خوب آره  -

داداش آریات بھ سفارش من با این تیتر آگھي زد ...بدتر از اوني بود كھ فكرش و كني 
 ... منم اون موقع داشتم با ریھ پیوندي سر و كلھ مي زدم... 

 
 
  تعجب پرسیدمبا
 
 !؟...مي خواید بگید كھ اون آقا برادرمھ... داداش آریام  -
 

 ...  و جا بھ جا كرداستكانش
 
و پدرت اگر یادت باشھ كنارش ...و اون زني كھ بغلت كرد مادرتھ ... برادرتھ ... بلھ  -

 ... پرویز آریا منش و فاطمھ آریا منش... ایستاده بود
 
 ولي جواد آقا ھم تو روزنامھ آگھي داده بود اونو ندیدید؟ -
 
  روزنامھ ھاي تو كیف ور رفت و یكیش و سمتم گرفتبا
 
 !با این شماره ؟! منظورت اینھ ؟ -
 
 

 ...  نگاش كردم...  گرفتمش
 
 !پس چرا تماس نگرفتین ؟.. خوب آره  -
 
 ... یھ بار با این شماره تماس بگیر -
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دوباره شماره رو گرفتم بھ شماره ... تو گوشیم بود...  این شماره جواد آقا بود ولي
 ...  ثبت شده٥ ، ٢آخرش كھ رسیدم دیدم بھ جاي 

 
  تعجب گفتمبا
 
ھر كاري رو كھ مي ... ولي اون اینقدر بي توجھ نیست ... این شماره جواد آقا نیست  -

با شناختي كھ ازش دارم محالھ چنین .. خواد انجام بده با وسواس شدید انجام مي ده 
 ... اشتباه محرزي كرده باشھ

 
 

 ...!   قصھ چي بودپس
 
 

 ...  و برداشت و یھ دوقورتي ازش خورداستكان
 
... یھ چند جلسھ اي پخش شد ... پدرت حتي آگھي گمشدنت و بھ صدا و سیما ھم داد  -

 ... با اون كار مطمئن بودیم یھ خبري ازت مي رسھ ولي
 
تا زه سھ سالھ كھ مردم روستا تلوزیون ...ما اون موقع تو روستا تلوزیون نداشتیم  -

 ...   بازشدهخریدن وكافي نت
 
 !اینقدر عقب افتاده ان ؟! مگھ میشھ ؟! شوخي مي كني ؟ -
 
 .. شاید بھ این خاطر بوده... روستاي كوچیكیھ و مردمش فوق العاده متعصبن  -
 
 !!! شرب حرام كھ نیست... ھر چقدر متعصب باشن تلوزیونھ  -
 

كھ ھنوز ... یھ عالمھ سوال تو ذھنم بود ...جوابي نداشتم كھ بدم ...  و ندادمجوابش
 ...جوابي واسشون نداشتم

 
 
 

ولي چشاي .. نگاش نمي كردم ... نگاھھاش مي رفت تو عمق وجودم...  زد بھ من زل
 ...اون آنالیز من و شروع كرده بود
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 .. . چاي و برداشت و جلوي صورتم گرفت...  نزدیكتر اومد

 
 ...  و چند قورتي ازش خوردمگرفتمش

 
 
 

 با شوق جواب دادم...برش داشتم شماره زینت بود ..  زنگ گوشي اومد صداي
 
  سالم -
 
بدو یھ دستي بھ ...ما تماس نگیریم از تو ھم خبري نمي شھ ھان...سالم بي معرفت  -

 ... سر و روت بكش كھ عاشق سینھ چاكت داره میرسھ
 
 

  اصري كھ كنارم نشستھ بود و مكالمات و گوش مي داد تقریبا داد زدم توجھ بھ نبدون
 
 !فربد و میگي؟! ... عاشق سینھ چاكم ؟ -
 
 

كھ صداش بھ زینت ھم ... استكان و محكم زد رو سیني ... ناصري تو ھم رفتاخماي
 رسید

 
 !؟...صداي چي بود... آره دیگھ  -
 
 !حاال واسھ چي داره میاد؟... ھیچي  -
 
 
فربد عاشقتھ ... فاطمھ نزني پشت بخت و اقبالت ھان... داره میاد باھات حرف بزنھ  -

.. این كنار مرتب نیشگونم مي گیره ... گوشي رو میدم اعظم..... از دستش ندي ... 
 فعال خداحافظ... بعدا باھات تماس مي گیرم كلي حرف دارم باھات

 
 
 .. خداحافظ -
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 .. سالم فاطمھ جان -
 
 
 خوبي ؟... م اعظم جون سال -
 
عزیز جان فربد داره میاد ... ھمھ اینجا خوبن اگر تو خوب باشي .. قربونت برم  -

عمھ جان خیلي بھ گردن ما حق داره ... میدونم مھمون نوازیت عالیھ گفتم یادآوري كنم
 ... ترسم از اینھ كھ... 

 
 

 ...  كرد مي دونستم منظورش چیھمكث
 
 ...  ان نباشباشھ اعظم جون نگر -
 

 ...  كردم و گوشي رو قطع كردمخداحافظي
 

مي .. لبام و گاز گرفتم ...پشتش بھ من بود ...  پا شد و رفت جلوي پنجره ناصري
 .... اگر واقعا ھمسرمھ حق داره.. دونستم اوضاعش خرابھ

 
 

 ...   از توي كیفش یھ شناسنامھ در آورد داد دستمبرگشت
 
 ... بیا اینم مدرك! ... مدرك مي خواستي؟! سند مي خواستي ؟ -
 
با صدائي كھ از ... پرویز : نام پدر ... آنیتسا آریا منش...عكس من ... .. بازش كردم  -

 عصبانیت مي لرزید گفت
 
 ...ورق بزن -
 
 

 ...چشاش بھ شناسنامھ بود و اخم عمیقي رو پیشونیش...  كردم نگاش
 

زل زده بودم بھ اسمش كھ ...فرشاد ناصري ... نام ھمسر ... كردم  دوم و باز صفحھ
 صداش اومد
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 مي فھمي ناموس چیھ ؟... زن قانوني من ... تو زن مني  -
 
 
 
 

  با صداي بلندتري دوباره داد زد... مدرك بود ... حرفاش سند بود...  ندادم جواب
 
 ... گفتم مي فھمي ناموس یعني چي ؟ -
 

دستش وآورد زیر چونم و سرم و ... ي یھ زانو تكیھ زد بھ زمین رو...  جلومنشست
 ادامھ داد... زل زد تو چشام ...آورد باال 

 
ناموس یعني وصلھ اي كھ حتي نمي توني .. ناموس یعني عشق .. ناموس یعني قلب  -

 ... ببیني نام یھ مرد غریبھ رو میاره
 

 یعني اینكھ نمي توني ببیني مدتي كھ كنار عشقت نبودي یھ عاشق سینھ چاك پیدا ناموس
 ...  كرده

 
 

  یعني اینكھ جیگرت آتیش مي گیره وقتي فربد نامي داره میاد عشق تو رو ببینھناموس
... 
 

یعني دنیا رو خراب مي كنم رو سر خودم و اوني ... یعني زن من ...  یعني تو ناموس
 ... زن من و بیارهكھ بخواد نام 

 
 

دستش بھ كمرش بود و از پنجره ... پا شد...  تنھا حربم بود در برابر حرف حق سكوت
 ... بیرون و نگام مي كرد

 
 
 

 ...  بھ نامش... بھ اسمم...بھ عكسم ...  منم بھ شناسنامھ بود چش
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با  ...نشست جلوم روي دوزانو...  و تو موھاش كشید و كالفھ كشیدشون باال دستاش
 ھمون لحن گفت

 
 
 ... بگو نیاد تا... بگو صاحب داري ... بگو ھمسر داري ... زنگ بزن بگو نیاد  -
 
 

 ...سفارش اعظم و آبروش... اعظم ... نمي تونستم...  رو شناسنامھ بود نگام
 
 

حتي بیشتر از خانواده ... خیلي ھم حق داشت ..  خانواده بھ گردن من حق داشت این
 ...  انواده خودم از روي غریزه عاشقم بودن و بزرگم كردنچون خ... خودم

 
 
 

بھ خاطر رضایت خدا و اسم ...  اونا از روي حس قشنگ انسانیت و نوع دوستي اما
 ... مسلمونیشون مھربونیشون و بھم اثبات كردن

 
 
 

 ...  مي تونستم تا گذشتم و پیدا كردم بزنم زیر ھمھ چیز وچطور
 

سرش و ... كالفھ پا شد ... از سكوتم فھمید این كار و نمي كنم ...  نگام مي كرد ھنوز
 ... داد كشید... برد باال 

 
 اي خداااااااااااااا -
 
 

 ...  در اومدصدام
 
 ... خواھش مي كنم ھمسایھ ھا -
 
 

 ... سرش و بھ نشونھ نھ تكون داد...  سمتم برگشت
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ساكت نمیشم كھ ... كھ ببینم اونچھ رو كھ نباید ساكت نمي شم ... نھ ساكت نمي شم  -
 ...  یھ عوضي بیاد و

 
 
 

داد مي زنم این ... داد مي زنم ... مي خوام دنیا رو خبر دار كنم ...  نمي شم ساكت
 ...  ناموس منھ... عشق منھ ... زن منھ... زن

 
 
 

 ...  بودن اینطور مواقع عین حماقتھساكت
 
یا از فردا یھ ... ون فربد نامشون بگو پاش و اینجا نذاره ھمین االن زنگ بزن بھ ایا

از ... از دل بي تابم ... ناقوس برمي دارم دستم و شھر و خبر مي كنم از عشقم 
 ... از ضجھ ھام تو شباي نبودنت... از گریھ ھام ...از آرزوھام ... حسرتام 

اما خواست اعظم ... از تھدیدش ترسیدم ... نمي تونستم ...  تكون دادم بھ نشونھ سر
 ... واجبتر بود

 
 

در و چنان محكم بھ ھم زد كھ ...  و برداشت و باسرعت از خونھ خارج شد كیفش
 ...  شیشھ ھاي پنجره لرزید

 
 
 

شناسنامھ جلوم بود و اونورترش لپ تاپ و كنارش تیكھ ...  و گرفتم تو بغلم زانوھام
 ...  ھاي روزنامھ

 
 
 

دوست ..  درصد چیزایي كھ مي گفت و باور كردم ٩٩دیگھ تا ...  چي واضح بود ھمھ
 ...  داداشم و... پدرم و... داشتم دوباره برم تو اون خونھ و مادرم و ببینم 
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 اونقدر منگ و گیج بودم كھ درست نفھمیدم كسي كھ اینقدر مشتاقانھ بغلم كرده اونروز
 ...  نمي تونھ باشھ جز مادرو بوسھ مي زنھ بھ پیشونیم ھیچ كي 

 
 
 

 ...  كھ اینقدر با حسرت تو صورتم خیره شده با چشاي پر اشك پدرمھمردي
 
 
 
 ...  كسي كھ اینقدر عاشقانھ از درد با من نبودن نالھ و شكوه مي كنھ ھمسرمھو
 

حاال دیگھ مشتاق دوباره بھ یاد آوردن بودم ...  خواستم برگردم و دوباره ببینمشون مي
 ...  مي خواستم بھ یاد بیارم لحظھ ھاي گذشتھ رو ...
 
 
 
تو ثانیھ ھاي با ناصري بودن چطور عاشق شدم ...  اون خونھ چھ ھا بر من گذشتھ ؟تو
 !؟...اصال منم عاشق بودم... ؟
 
 ...   تپش قلبم زماني كھ اسمش و تو شناسنامھ دیدم بھ سوالم خندیدماز
 

اما ... آیفن تصویري بود.. با شوق پا شدم .. حتما ناصریھ ...  زنگ در اومد صداي
 ... ! تصویر ناصري نبود.. این تصویر 

 
 ...  عامل انتحاري آتیشي كھ بھ پا شد...  فربد بود تصویر

 
 ... !!!   بخوره تو سر منعشقش

 
 ...   و برداشتمآیفن

 
 
 ... سالم االن میام پایین -
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... تو آینھ یھ نگاه بھ خودم انداختم ... حاضر شدم ...و در كمد و باز كردم  رفتم سریع
 ...  شلوار سفید...شال ھمرنگش ... مانتو كرم تا باالي زانو

 
 

 ...   واز رو میز آرایشم برداشتم و دوبار اسپري كردمعطر
 
 

 ...  و كولم و برداشتم وخرامان خرامان رفتم بیرونسوییج
 

یھ كمري سفید ... اونطرف خیابون كنار ماشین خودش ایستاده بود...  و باز كردم در
 ...  اومد طرفم... 

 
 
 ... سالم -
 
 

 ...   نگاش كردمسرد
 
 
  سالم -
 
 
بلیز آستین كوتاه چھار خونھ آبي سفید ...  چشاش شوق واضحي بھ چش مي خورد تو

بھ تنش بود كھ لبھ آستیناش نوار تیره تري داشت و روش یھ مارك واضح بھ چش مي 
 ... خورد

 
 

برند لباسا بیشتر از خود لباس چشش و مي گرفت و با اون ...  ھمینطور بوده ھمیشھ
 ... پز مي داد

 
 

پول بھ برند دادن مزخرفترین اسرافیھ كھ مي شد انجام داد ...  ایده من  بر عكسدرست
 ... با لبخند پھن رو لباش رو بھ من گفت...
 
 !با ماشین من بریم ؟ -
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   تفاوت نگاش كردمبي
 
 ... فرقي نمي كنھ -
 
 

 ... اعتراض كرد... نشستم صندلي عقب ...  و زد ریموت
 
 !نمیشیني جلو ؟ -
 
 
 !داره ؟... یلي نداره بشینم جلو دل... نھ  -
 
 

 ...  لباش و بھ ھم فشار داد...  ھاش و با ناراحتي باال انداخت شونھ
 
 ... ھر طور صالحھ -

واي این عقب با این صداي زیاد حتما ... ضبط ماشین و زد ... حركت كرد ...  نشستم
 ... سر درد مي شدم

 
 

كھ یھو یھ چیزي عین برق از كنار ماشین رد شد اونقدر نزدیك كھ ... مي روند آروم
 ... دقت كردم..فربد عصبي شد 

 
 .. فربد زد رو فرمون...  ناصري بود ماشین

 
 ...  حیوون -
 

 ... كردماعتراض
 
 ... مراقب حرف زدنت باش -
 
 

 ...   سمتمبرگشت
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 !میشناختیش ؟ -
 

   من كنان گفتممن
 
 ...! باید عفت كالم داشتھ باشي... واسھ اینكھ یھ خانوم تو ماشینتھ .. .نھ  -
 

 ... ! بھ قلبم برخورده...  خوب مي دونستم اما
 
 
 !؟...نھار خوردي  -
 
 
اگر نمي اومد االن با ناصري در حال نھار خوردن ... نھ بھ لطف شما ... دلم گفتم تو

 ...! بودم
 
 ...! درس داشتم... نھ  -
 
 
بھ ... روي تخت ...یھ جایي كھ فضاش باز باشھ ... نھ...پس بریم یھ رستوران توپ  -

 ... عین دو تا زوج جوون... پشتیھاي قرمز تكیھ كنیم 
 
 

 ... !  و برمروش
 
 !!!؟...نذار پیاده شم ... باز كھ داري تند میري  -
 
 

 ... و محو كنھاونقدر كھ غراي منم نمي تونست خندش ر.. خوشحال بود ...  خندید
 
 

  با خنده رو بھ من گفت...  و زیاد كرد سرعتش
 
 ...!!! نھ جان من اگر مي توني تو این سرعت پیاده شو... پیاده شو  -
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كھ صداي وحشتناكي ... رفتیم بھ سمت در...پیاده شدیم ... جلوي یھ باغسرا رسیدیم

 ...  متوقفمون كرد
 

یھ وانت آبي دنده ... واي داغون شده بود ... د  بھ ماشین فربد كھ افتاد حالم بد شچشم
 ... عقب زده بود تو سپرش و در رفتھ بود

 
منم داشتم نگاش مي كردم كھ عصبي دور ماشین مي گشت ...  رفت سمت ماشین فربد

 ...نھ... نگام رفت اونرو خیابون...و بھ اون راننده فحش مي داد 
 

دوزاریم افتاد ..  تكیھ داده بود بھ ھیونداش و دست بھ سینھ بھ من نگاه مي كرد ناصري
 !؟...واي یعني اینكار اون بوده ... چھ خبره 

 
 ...   كھ عصبانیت از چشاش مي بارید برگشت سمت منفربد

 
ولي ... فردا عوضش مي كنم ... بي خیال ...بریم تو ...!!!  مردم زده بھ سرشون بابا

 ... شتمدوسش دا
 ... رفت سفارش بده... یھ تخت یھ گوشھ دنج پیدا كرد و اشاره كرد بشینم ..  تو رفتیم

 
ھنوز تو افكار خودم بودم و نگام اطراف باغ و مي ...  سبز معركھ اي داشت فضاي

 واي خدایا امشب و بخیر بگذرون... پایید كھ دیدم ناصري روي تخت روبروم نشستھ 
... 
 
 

 ... زل زده بھ من...دست بھ سینھ ... تكیھ داده بود بھ پشتي ... ھ بود  زانو نشستچھار
 

 كھ حال و ھوام و عوض مي كرد...  باغ صداي ترانھ قشنگي بھ گوش مي خورد توي
 ... 

 
 
 

 ...  مي خواست بھ جاي اینكھ اینجا كنار فربد باشم اونور كنار ناصري باشمدلم
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 ...ستی نی بشکنھ حرفدلم
 

 ...خوامی ازت م روقتیحق
 

 ...یری راحت بگو مبھم
 

 ...اھامی کھ سرده روحاال
 
 ... دست اونی کجا بود کھ دلت رو داددونمینم
 

 ... منی بی شددی خورشخودت
 

 ... بارونی دلتنگمنم
 
 ... بار فکره منم کن کھ دلم داغونھ داغونھھی
 
 ... عاقبت با اونیری متو
 

 ...مونھی می دستام خالکھ
 

 ...ستی نی بشکنھ حرفدلم
 

 ... باشھقتی کاش الفقط
 
 ...رونی از قلب تو برمیم
 

 ... عشقش تو دلت جاشھکھ
 

 ...ستی نی بشکنھ حرفدلم
 

 ...ی و ھمراه شاری تو اگھ
 
 ...ی ھم عاشقم باشی و کمی بمونشدی میول
 
 ... دست اونی کجا بود کھ دلت رو داددونمینم
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 ... منی بی شددی خورشخودت

 
 ... بارونی دلتنگمنم

 
 ... فکرش شده چشماتھمھ

 
 ...رهیگی دستاتو میگاھ

 
 ...رهیمی مشھی کھ مثل من می وقت تنھاش نذارھی
 

 ...  فربد اومد نشست درست كنارم..  از من برداشتھ نمي شد چشاش
 

 ...  فاصلم و با فربد بیشتر كردم...  االن اونور داره داغون میشھ میدونستم
 

 ...  با صداي مرددي شروع كردفربد
 
 
 !فكراتو كردي؟ -
 
 

 جواب دادم...  كھ تمام حواسم اونطرف سمت ناصري بود ھمینطور
 
 ... آره خیلي وقتھ -
 !خوب ؟ 
 
 ... من ھیچ حسي بھت ندارم... فربد من و تو بھ درد ھم نمي خوریم -
 

 ...   پر غصھ شدچشاش
 
 .. ولي من دوست دارم -
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از یھ طرف نمي خوام با این جواب نھ تمام خونواده ... عشق باید دو طرفھ باشھ  -
و مي دونم تو ھم عاقلتر از اوني كھ بخواي كاراي بچگانھ انجام بدي و ...بریزه بھ ھم

 ...رابطھ عمھ و خونواده من و بھ ھم بریزي
 
 

 و خونسرد سعي كرد خودش.. رو كرد بھ من ... غذا رو آوردن ...  نمي زدحرفي
 ... نشون بده

 
 ...  بیا نھار و بخوریم... نمي خوام امروز خراب شھ ... اصال بیا فعال فكرش و نكنیم  -
 

ھمیشھ تو ... مرتب لطیفھ تعریف مي كرد ...  نھار سعي كرد با اشتھا غذا بخوره سر
 ...جك گفتن معركھ بود

 
حس مي .. اینطرف بود نگاھھاي ناصري ...  نمي تونستم جلوي خندم و بگیرممنم

 ...  دست خودم نبود... ولي نمي شد در برابر دلغك بازي فربد نخندم ... كردم 
 

  از طرف ناصري بود... سریع برش داشتم ...  اس گوشیم اومد صداي
 
 ...! حد خودت و بدون... داره اختیار از كفم میره  -
 
 

 رو بھ فربد گفتم...  و بھ زور قورت دادم خندم
 
 ...  گھ كافیھ دلم درد گرفتدی -
 
 
 
 ...  قیافھ مظلوم بھ خودش گرفت سمت منیھ
 
 !خوب دلت میاد كمدین بھ این خوبي رو رد كني ؟ -
 
 

   شیشلیك و گاز گرفتم و با دھن پر گفتممحكم
 
 ... تمومش كن... دركت نمي كنم .. چون ھیچ حسي ندارم ... آره دلم میاد  -
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 ... پس خودت خواستي -
 
 

اون جك مي گفت و من روده بر مي شدم از ... دست بردار نبود ...  شروع كرد دوباره
 ... خنده

 
 
 

 ...  نكنھ بیاد اینجا... ترس برم داشت ... اومد سمت تخت .. از جاش پا شد ناصري
 
 

اما اون اینطور مواقع غیر قابل .. مرتب بھ فربد مي گفتم كافیھ ...  بند اومد خندم
 ...  كال جنبھ طنز شخصیتش باال بود. ..كنترل بود 

 
فكش و بھ ھم فشار مي ... زل زد بھ من ... دستش بھ كمرش بود ..  كنار تخت ایستاد

 ...  اخم پر رنگش ترسم و بیشتر كرد... داد 
 

كیفم و برداشت ... اما تكون نخوردم ... ناصري اشاره كرد پاشو ... حواسش نبود فربد
 ...   مات و مبھوت خشكش زده بود رو تختفربد... و دستم و كشید 

 
فربد از پشت یقش ...  من و مي كشوند و با قدماي بلندش مي رفت بھ سمت در ناصري
 ... و گرفت

 
 ! ؟... بھ این چي كار داري ! ... كجا رواني ؟ -
 
 
 
 ... ناصري با دست دیگش دست فربد و از یقش كند و بھ راھش ادامھ داد -
 
 

فربد نقش ... ناصري برگشت و یھ مشت زد تو صورتش...  دوباره یقش و گرفت فربد
 ... ناصري رفت باال سرش...زمین شد 
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 ... دیگھ دور و برش نبینمت...خوب گوش كن ببین چي مي گم  -
 
 

  گفت...  در حالي كھ خون رو لباش و پاك مي كرد فربد
 
 
 
 ... ؟ نامزدمھ...عوضي رواني بھ تو چھ  -
 
 
 ... با چشاي گشاد شده زل زد بھ من...  برگشت سمتم اصرين
 
... غلط زیادي كرده ... خواستم بگم دروغ میگھ ... انتظار بود...  چشاش سوال بودتو

 ... نباید اوضاع شكراب مي شد... باید مھمون نواز مي بودم ... اما مراعات كردم 
 
 

 ...  ؟خودم داشتم ردش مي كردم...  چرا اومد جلو اصال
 

 حالم بد شد... دنیام تاریك شد ... دلم لرزید ... از من رد شد و رفت ...  كردم سكوت
 ... 

ناصري رو دیدم كھ نشستھ تو ماشینش و سرش و گذاشتھ ...  بھ سمت ماشین فربد رفتم
 ... فربد اومد نزدیك... ایستادم كنار ماشین فربد ... رو فرمون 

 
 !این یارو كي بود ؟ -
 

 .... اشاره كردم بھ ماشین... حوصلھ جواب دادن نداشتم ...  خورد بود اعصابم
 
 ... درو باز كن -
 
 

روشنش كرد ... اونم نشست ... نگام بھ جلو بود و ساكت بودم...نشستم ..  و زد ریموت
آروم پشت ...دیدم ناصري ھم حركت كرد ...چشام تو آینھ جلو بود... و راه افتاد 

 ... سرمون مي اومد
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 ...  تو اینھ نگام كردفربد
 
 ! ؟...نمي خواي بگي این یارو كي بود -
 
 
 

  ادامھ داد... اوضام خوب نبود .. بازم جوابش و ندادم ...  از پنجره بھ بیرون بودنگام
 
ولي ... باید حدس مي زدم...دلت یھ جاي دیگھ گیره .. پس بگو چرا بھ من مي گي نھ  -

نمي خوام یھ عمر حسرت بكشم كھ كاش بیشتر تالش چون ...من دست بردار نیستم 
 ...  كرده بودم

 
 ...!!!  بگو بچرخ تا بچرخیمبھش

 
منظورم و فھمید ... برگشتم بھ فربد نگاه كردم ... پیاده شدم ... در خونھ رسیدیم

  ھمینطور كھ ترمز دستي رو مي خوابوند گفت...
 
اما اگر دست ... ه ھا بھم نمیریزهرابطھ خونواد...تا مجبور نشم ... خیالت راحت  -

 ... ! آخر باشم و ببینم كھ دیگھ كارت برنده اي ندارم
 
 

... اطراف كوچھ رو نگاه كردم ... فكر مي كردم بھ این راحتي نباشھ ...  كرد حركت
 ... اومد رد شد و رفت... رفتم در و باز كردم ... ماشین ناصري سر كوچھ بود

 
... بطري آب و برداشتم یھ خورده خوردم ... فتم سراغ یخچال یھ راست ر...  باال رفتم

 ...  مخم یخ زد... بھ سرم زد و بقیش و ریختم رو سرم ... اوضاع روحیم خوب نبود 
 
 

بلیز شلوار مشكي جذبم و پوشیدم و نشستم ...  تو اتاق و لباسام و عوض كردم رفتم
 ...  كنار دیوار

 
 ... خاطرات با ناصري بودن.. . كردم بھ مرور خاطرات ظھر شروع
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بھ ... بھ دلسوزیش... بھ بوسیدنش... بھ نگاھش ... بھ دیدنش...  اومدنشبھ
 ... دیوونگیش

 
 
الھي ... گفتم... روم و كردم سمت خدا... سرم و تكیھ دادم بھ دیوار...  آه كشیدم یھ

 ... ادركني
 

 ...   چشام باروني شدباز
 
 

 !  مي دوني نمي دونم چھ كاري درستھ چھ كاري غلط ؟خدایا
 

 !؟... مي دوني اگر راه و نشونم ندي یھ راست مي رم تو دیوار خدایا
 

 ....   مي دوني خستھ امخدایا
 
 

 ...   مي دوني تنھامخدایا
 
 

 ...   مي دوني دارم دیوونھ مي شمخدایا
 
 

 شاید بتونم تشخیص بدم كدوم جھتي برم! میشھ دوباره یادم بیاري كي بودم ؟...  میشھ
... 

اینم از ... اون از ظھر ... احتماال سرما خورده بودم ...  م بھ شدت درد مي كرد سر
... ساعت و نگاه كردم ... یھ روسري ضخیم پوشیدم ... آب یخي كھ ریختم رو سرم 

  ...  عصر گذشتھ بود٧ساعت از 
 

ساعت اول با ناصري ... لبخند اومد رو لباي غمزدم...  فردا رو نگاه كردم برنامھ
یھ قرص سرماخوردگي و یھ كدیین خودم و افتادم تو ... خوشحال شدم ... داشتیم 

 ...  رختخواب
 

 ...  چند روزه كھ نماز صبحم قضا میشھ...  رو كوك كردم گذاشتم رو سرم گوشي
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 ...  ولي چشاي ناصري اومد جلو چشم...  وبستم چشام
 
 

 ...   كھ زل زده بود بھ نشونھ اعتراضزماني
 
 ...  نشونھ ازت انتظار نداشتمبھ
 
 ....  نشونھ من كھ بھت سند دادمبھ
 
 ...  نشونھبھ
 

 اونقدر غلت زدم كھ چشام كم كم گرم شد... بھ شكم خوابیدم ...  ریخت بھ ھم اعصابم
... 
 
 

دیگھ خوابم نمي ... بھ گوشي نگاه كردم ھنوز زنگ نخورده بود... و باز كردم  چشام
 ...  اومد

 
 
ھمون چادري كھ اعظم مي گفت زماني ...چادر سفیدم و پوشیدم ...  شدم وضو گرفتم پا

 ...  كھ تو كلبھ بودي سرت بوده
 
 

مي رسید تا  ...واسم كوتاه شده بود... خندم گرفت ... تابستوني بھم داده بود ھمین
 ...  قران و باز كردم... زانوھام

 
 
 

   آیھ اومداین
 
 
 
ِ الذَھایَُّ أَای ِ آمنوا استعَنیَّ َ ْ ْ ُ ْنوایَ ابرُ الة إن هللا مع الصَّ بر والصَّ ِ بالصَّ ِِ َِ َ َِ َّ َّ ِ َ  َنیْ
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  دیری از صبر و نماز کمک بگد،یا  آورده مانی کسانى کھ ااى
 . خداوند با صابران استکھ
 

یھ خورده آب گذاشتم جوش ... ھنوز خیلي وقت بود ...  و نماز صبح و خوندم قران
 ...  چایي نپتون انداختم توش.. اومد ریختم تو استكان 

 
 

توي عدم اسراف ...  بھ این معتقد بودم كھ اسراف یھ كار قدر ناشناسانھ است ھمیشھ
 ...  خیلي اصرار داشتم

 
از تو ... یشب از فریزر گذاشتھ بودم بیرون چند تا پیراشكي د...  رو خوردم چایي

 ...  یخچال برداشتم و خوردمشون
 
 

حاضر شدم و زدم .. یھ خورده بھ خودم رسیدم ...  زدم و نشستم جلوي آینھ مسكواك
 ...  بیرون

 
دوید ...در و باز كرد .. انگار پشت در بود ... بوق زدم ...  جلوي خونھ نسترن رسیدم

 ...د زدم سمتشلبخن... سمت ماشین 
 
 !؟...چرا ھولي ھنوز كھ خیلي وقتھ...سالم  -
 

   كھ نشست تو ماشین گفتھمینطور
 
 
زود برسیم بھتر از ... نشنیدي مار گزیده از ریسمون سیاه سفید مي ترسھ ... سالم  -

 ...!!! ناصري.. اونم كي.. اینھ كھ دیر برسیم و باز منت استاد بكشیم 
 

ترجیح دادم فعال ھیچي نگم چون دیگھ تا ...  سواالش شروع شد تو راه...  افتادم راه
 !!! ظھر نمیذاشت درس و گوش بدم

 
 

 ١٥تا كالس یھ ... نسترن گفت بریم كافي شاپ چون ھیچي نخورده ... دانشگاه رسیدیم
 ...  نسكافھ سفارش دادیم... موافقت كردم ...دقیقھ اي وقت بود 
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ولي سریع ... چشش خورد بھ من ...  حال خوردن بودیم كھ ناصري وارد شد در
 ...  نگاش و برداشت

 
 

 ...  دلخور بود بد... چشم روش بود ...  یكي از میزا نشست پشت
 
 

 ... آخم رفت ھوا...  و مزه مزه كردم كھ نسترن با پاش محكم زد بھ پامنسكافم
 
 

...  كرد ولي بیشتر از یھ ثانیھ طول نكشید  یھ لحظھ برگشت با نگراني نگامناصري
 روم و كردم سمت نسترن

 
  چتھ ؟ -
 
 
ھر چي ھست زیر سر ... این از صد فرسخي داد مي زنھ عصبیھ ! ... باز چي شده؟ -

 !؟...چي شده كھ بھ من نگفتي ... خودتھ 
 

 ...   گرفتخندم
 
 ! عجب ھا!؟ ...مگھ ھر وقت اخماي این تو ھم باشھ زیر سر من بدبختھ  -
 
 
 ... باید امروز واسم تعریف كني... جاده خاكي نرو فاطمھ -
 
 

 ...  زدم و در حالي كھ نسكافھ رو سر مي كشیدم سرم و تكون دادم بھ نشونھ باشھلبخند
 

 ...! دختر تیزي بود...  كھ از دست كنجكاویاش نمي شد در رفت واي
 

پچ پچاي دانشجوھا .. وقتي رسیدیم ... رفتیم سمت كالس ...  خوردیم و پا شدیم سریع
 ...  شروع شد

 
 ..  نسترن نگام كرد و زیر گوشم گفت...  سنگین بود جو
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تنھا راه اینھ كھ بیخیال وزوزش شي ...مي دوني وقتي خرمگس تو دایره یھ متریتھ  -

 ...!!! تا تو یھ تایم محشر با مگس كش لھش كني... 
 
 

 ... حق با اون بود...  خندیدم
 

شلوار جین ... دو دقیقھ بعد ناصري با اون قد رعناش وارد شد ..  آخر كالس نشستیم
 ...  الجوردي و كت اسپرت تقریبا ھمرنگش

 
بوي عطر فوق العادش تو ...  یقھ اسكي سفیدي ھم زیر كتش خودنمایي مي كرد بلیز

 ...  كالس پخش شد
 
 

  یھ لبخند واضح رو لباش آروم گفت با نسترن
 
بچھ ھا از اینكھ رنگ لباساي ناصري از مشكي تغییر كرده چشاشون گرد شده ... ھھ -

 ...! آخ فاطمھ دوست دارم پاشم بھ ھمھ اینا بگم قصھ چیھ... ! 
 

  در حالي نگام رو ناصري بود جواب دادمآروم
 
 ! باز تنت مي خاره ؟ -
 
 ... غلط كردم.. نھ -
 

در حین تدریس یا بھ .. سرش پایین بود ...  پشت میز و سامسونتش و باز كرد ستنش
 ..  كتاب نگاه مي كرد یا نگاش رو وایتبورد بود

 
اخماش ھمچنان تو ...  بھترین حالتش بھ دانشجوھاي پسر یھ نیم نگاھي مي نداختدر

  بودپیشونیش چروك انداختھ بود و چشاي یشمیش رنگ عصبانیت و دلخوري گرفتھ
... 
 

 بھ این رسید كھ ھر كدوممون یھ موضوع انتخاب كنیم واسھ كنفرانس و سھ ھفتھ نوبت
 ... دیگھ ارائھ بدیم
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... وسط كالس قدم میزد ... از سكو اومد پایین ...  داشتن كتاباشون و ورق مي زد ھمھ

 ... وقتي دیدم اونطرفھ
 

آروم در حالي كھ كتاب و ورق مي زدم رو بھ ... رفت پي پیدا كردن موضوع حواسم
 نسترن گفتم

 
نسترن كمك كن یھ موضوع آسون گیر بیارم با اخالقي كھ این داره حتما در حین  -

 ... كنفرانس بھم گیر مي ده
 
 !؟...ھنوز درس نداده از كجا بدونم كجاش سختھ كجاش آسون باھوش -

فكر ... ا دو لگھ پا مي زني روده پوده اعصابش و مي ریزي بھ ھم خواستي وقتي بمي
 ...!!! اینجاشم كني

 
ناصري كنار پسراي دانشجو ایستاده بود و بھ ...  یھ نگاھي بھ اطراف انداختم برگشتم

 خطاب بھ نسترن ادامھ دادم... سواالتشون جواب میداد
 
 ... بابا تقصیر من نبود كھ اعصابش بھم ریخت -
 
... ولي از ھمین االن مي گم تقصیر خودتھ ...  كھ نمي دونم چھ گلي بھ آب داديمن -

 ...آخي دیدي چطوري رفتھ تو الك خودش... استاد مظلومتر از این حرفاست 
 
 ...  یھ دوست عین تو داشتھ باشم دیگھ نیازي بھ دشمن ندارم... خوبھ  -

با ھم گالویز ...نم تو بزنگاه رسید او...  یھ خواستگار سمج اعظم فرستاده بود واسمبابا
از .. ناصري ھم فكر كرد بھش جواب دادم ... اونم تو دعوا گفت فاطمھ نامزدمھ...شدن

 ... ھمین كفریھ
 

 ... نگاش از رو كتاب برداشتھ شد و زل بھمنسترن
 
 !ر شدي جواب دادي ؟*نكنھ واقعا خ  -
 
اگر یھ خورده دیگھ خودش و ...نھ دیوونھ داشتم مودبانھ بھش جواب نھ مي دادم  -

 ...  كنترل مي كرد وغیرتي نمي شد االن از شر فربد خالص بودم
 

 آروم گفتم... اخمام كشیده شد تو ھم ...  محكم زد بھ ساق پام نسترن
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... امروز تا پام و سوراخ نكني دست بردار نیستي ... اي بابا این پات تیك داره ھان  -

 ... م پام و بزن داغون كندیشب كم سردرد كشیدم تو ھ
 

واي یعني از كي ... بوي عطر ناصري بھ مشامم خورد ... ابرو مي ندازه باال دیدم
 !... اینجاست ؟

 
 ..  و بردم تو كتاب و خودم زدم بھ اون راهسرم

 
 !!!؟...نسترن تو انتخاب كردي  -
 

عوض ... بدبخت آخش رفت ھوا شدید ... منم محكم زدم بھ پاش...  یھ تپق زد نسترن
 ! داره گلھ نداره

 
 ...  رفت پشت میزش نشست...  از كنارم رد شد اومد

 
 ...  رو پیشونیش محو شده بود و جاش یھ لبخند ملیح نشستھ بود رو لباشاخم

 
ن اوضاع از این ور فھمید...  ھا طرف من و نسترن پشت چش نازك كردن دانشجو

 ... !!! آب میخوره
 ...  نوبت بھ من رسید..  رو خوند و ھر كسي موضوع كنفرانسش و گفت اسامي

 
كم كم سعي كرد ...  رو دفتر بود و خودكار و با انگشتاش بازي مي داد چشش

 ... موفقم شد... خوشحالیش و زیر خونسردیش مخفي كنھ 
 
تنم ... دستام مي لرزید ... و گفتم و بالفور نشستم خیلي معمولي نام موضوع ..  شدم پا

 ... یخ زده بود
 

 خندید..  كھ چشش بھ رنگ و اوضام افتاد نسترن
 
 دلت بد گیر كرده پیشش... انگار اوضاع وخیم تراز اونیھ كھ فكرش و مي كردم...نھ  -

!!!... 
 

 ...   تموم شد و رفت بیرونكالس
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 تو كوچھ پس كوچھ ھاي حافظم تمام اتفاقات و كشید  ھم رفتیم تو حیاط و نسترن ازما
 ...دو تا كالس دیگھ رو ھم گذروندیم... بیرون و كنجكاویش آروم شد 

 
رفتیم سمت ... نسترن اصرار كرد بریم بیرون منم موافقت كردم ...  شده بود ظھر

 ...  نشستیم و حركت كردیم... ریموت و زدم .. ماشین 
 
در حالي كھ چشم ...نگام كرد كھ اجازه بگیره ...نسترن كیف و قاپید ...  راه اس اومدتو

 بھ جلو بود با خنده گفتم
 
 ...!تو كھ از جیك و پیكم خبر داري اسامم بخون -
 

   كرد و گوشي رو باز كردشوق
 
 ... !اینكھ رمز داره -
 

 ...  و بردم و رمز و زدمدستم
 

  بلند داد كشیدنسترن
 
 !!!!! كي بره این ھمھ راھو... ھوووو یو -
 

 ...گوشي رو كشید كنار...  تو گوشي رو نگاه كنمبرگشتم
 
 ... ! تو خماریش بمون... نھ دیگھ  -
 

 ... با لبخند دستش و گرفتم و سعي كردم با یھ دست گوشي رو بگیرم.. قھ قھ زد بلند
 
 ...!!! ببین چقدر تو خماري موندن عذاب آوره -
 
 ؟... نسترن كیھ جون من -
 
 ...! مي دونم داري چي مي كشي.... نچ نچ چقدر قابل ترحم شدي  -
 
من كھ ھیچ وقت تو خماري نذاشتمت كھ داري ... نسترن تو كھ اینقدر نامرد نبودي  -

 ....! تالفي مي كني
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 ... البتھ با صداي كلفت...  و كشید عقب و بلند اس و خوندخودش

 
 ... ! البتھ اگر... تو خونھ منتظر باش میام دنبالت ... مامانت نھار دعوتت كرده  -
 

 ...   زدم بھشزل
 
 !!ھمینطوري نوشتھ ؟ -
 
... یت شم مامانت دعوتت كرده *گ *نھ بگھ الھي فداي اخالق س... آره دیگھ.. ھھ  -

ولي ...  بره بیاد قربون صدقتم... بدبخت و شستي انداختیش رو پشت بوم افسردگي 
 ... ھنوز باورم نمیشھ! ؟... واقعا فاطمھ تو زنشي

 ...!!  كن ھنوز دھنت بوي شیر میداده عقدت كردهفكر
 

 ... چشم بھ خیابون بود و فكرم سمت اس سرد ناصري...  نگفتم ھیچي
یھ .. سریع حولھ و لباس برداشتم و پریدم سمت حمام...  و رسوندم و رفتم خونھ نسترن

 ... ر گرفتم و اومد بیروندوش مختص
 
 
جلوي آینھ نشستم ...  سشوار موھام و تقریبا خشك كردم و یھ مقدار موس بھشون زدمبا

 ...  كرم پودر و... یھ مقدار مرطوب كننده .. 
 
 
تو دلم بھ اعتماد بھ نفس بیستم ...  بشكن زدم بھ صورتم كھ ماه شده بود و پا شدم یھ

 ...خندیدم
 
ھنوز چند تیكھ ... پیداش نكردم پریدم سمت چمدون ...توي سفیدم بودم  كمد دنبال مانتو

 ...  كھ چشم خورد بھ كیف... لباس و خرت و پرت توش بود
 
 

 ...   گفتھ بود كیفي كھ تو كلبھ ھمرات بوده رو گذاشتم تو چمدونت یادم رفتھ بوداعظم
 
 

چشم ... بازش كردم . ..خودم و عقب كشیدم و تكیھ دادم بھ دیوار..  و برداشتم كیف
 ... برشون داشتم... خورد بھ عكساي توش
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 ...  و اوني كھ برادرم بود آریا...ناصري ... پدرم...  مادرم عكس
 
 
 

خوب كھ فكر كردم ھموني بود كھ اونروز یھ پسر ... یھ دختر !...  كي بود كنارش؟این
 ...بچھ بغلش بود

 
 

داد ... یھ درد وحشتناك افتاد تو سرم ... سرم سوت كشید...  تصاویر شروع شد باز
حس ... ھیچ كي نبود بھ دادم برسھ ... اشكم در اومده بود ... ولي بدتر مي شد .. كشیدم 

 ...  كردم بدنم داره بي حس مي شھ
 

نالھ مي كردم و از ...سرم داشت مي تركید... بھ دیوار..  مي كشیدم بھ فرش چنگ
 ... شدت درد بھ خودم مي پیچیدم

 
 ..  و تو دستام گرفتم و فشارش دادم ولي دردش بیشتر و بیشتر مي شدسرم

 
 ...از حال رفتم... كم كم داشت مفھوم مي گرفت ...  شده بود فیلم تصاویر

سرم بھ شدت درد مي كرد ... ھ بھ در مي خورد چشام باز شد صداي مشت و لگدي كبا
 ...از پشت در صداي ناصري میومد... 

 ..یا فرشاد! ؟... ناصري
 

موھام ریختھ بود تو صورتم ...  و تكیھ دادم بھ زمین و بھ زحمت رو پام ایستادم دستام
 ...فقط سعي كردم برسم بھ در و بازش كنم... و سرم پایین بود 

 
 ... فرشاد كنارم بود... باز شد فشار و از رو پاھام برداشتم و افتادم در تا
 
 

 ...  و رو پاھاش گذاشتھ بود و بھ پھناي صورتش اشك مي ریختسرم
 

واي كھ دلم چقدر براي این چھره تنگ شده ...  زیر سرم بھ وضوح مي لرزید دستاش
 ...بود
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عاشقانھ ھاي فرشاد ... اي با اون بودناین مرد و تمام ثانیھ ھ...  یادم اومده بود دیگھ

 ...صداش و مي شنیدم... تمام قلبم و مي لرزوند
 
 

 ... و داغونلرزون
 
 
 ...  آني جان من یھ حرفي بزن... آني چت شده ؟  -
 
 
 

چندین الخ موي ... چقدر شكستھ شده بود...  بھ صورتش بود و در حال آنالیز چشام
گرد غم گرفتھ .. چشاش مثھ گذشتھ برق نمي زد ... سفید سمت دو شقیقش دراومده بود

 ... گرد داغ... گرد ھجران... بود
 
 
 

قد ... بھ اندازه چھار سال دوري نگاش كنم ...  داشتم ھمینطور زل بزنم بھشدوست
 ...  ار سال دوري عشقم و بریزم تو نگام و تقدیمش كنمچھ
 
 

 ...   و برداشتگوشیش
 
 ..الو اورژانس؟ -
 

 ...  و بردم باال و گوشي و آروم از دستش گرفتمدستم
 
 
 ... حالم خوبھ -
 
 
 گفت...  چشایي كھ اشك و نگراني توش موج مي زد با
 
 ... اري تو تب مي سوزيد.. بدنت گر گرفتھ و داغھ .. نھ اني خوب نیستي  -
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 ...   اومد رو لباي خشكیدملبخند
 
 ...  بدنم گر گرفتھ است چون عشق فرشاد یادش اومده..  دلم گفتم تو
 
 
 ..  لبام و با زبونم خیس كردم... زحمت نشستم بھ
 
 
 ... ! بھتر از ھمیشھ... نھ خوبم  -
 

نمي خواستم چون نباید االن مي ..  گلوم و فشار مي داد اما نمي خواستم بشكنھ بغض
 ... فھمید

 
 

بھ زحمت تو ... بغضم و كنترل كردم ....  اگر مي فھمید انتظاراتش مي رفت باال چون
 ...  نگاھھاي نگرانش رو پاھام ایستادم و رفتم تو اتاق

 
 ... االن حاضر میشم بریم -
 
 

 ...  بغضم تركید... كیھ دادم بھ در  و بستم و تدر
 
 
 

چھار سال ... چھار سال ... دلم براي فرشادم تنگ شد ...  گونھ ھام و خیس كرد اشكام
 ...  چھار سال از عمرم بدون فرشاد گذشت... نبودم و نبود

 ... دلم براي عذاب كشیدنش تو این چھار سال عذاب مي كشید... بھ حالش سوخت دلم
 
 

دوست داشتم برم بیرون و بپرم تو ... براي آغوشش پر مي كشید ... بیتابیاش براي قلبم
 ... ھمین ثانیھ.. ھمین االن .. گرماي اون آغوش و مي خواستم ... بغلش 
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یادم اومده چقدر تو اون كلبھ ...  خواستم برم و بھش بگم یادم اومده من آني تواممي
 ...  ضجھ زدم و واسھ نرفتنت دعا كردم

 ...  باید صبور مي بودم... باید تحمل مي كردم ...  نمي شد اما
 
 

حاال خوب مي فھمیدم اون ذكر ... ممنونم كھ فرشادم و ازم نگرفتي ...  ممنونم خدایا
 ...  الھي ادركني از كجا آب مي خورد

 
  كھ صداي در اومد...  آروم دل مي زدم و گریھ مي كردم خیلي

 
 
 !؟...آني خوبي  -
 
 

 ..  صاف كردم وصدام
 
 ... خوبم االن میام -

شال حریر ھم رنگش و انداختم رو ... مانتوي سفیدم و از رو در چمدون برداشتم سریع
 ... عطر و دو بار اسپري زدم و راه افتادم... سرم 

 
زل زد ... با دیدن من سر جاش ایستاد... بھ دیوار تكیھ داده بود ..  اتاق رفتم بیرون از

 ...  بھم
 

 ... دلم لرزید... بین راه دستم و گرفت ...  سمت در خروجيمرفت
 
 
 
 ...   اینكھ این حرارت باالي دستش تاللو دل بیتابشھ بیتابش شدماز
 
 
 

چشاش ... دسش و انداخت دور كمرم و تو آغوشش فشرد ...  منو كشوند سمتشآروم
 ... با صداي گرفتھ تو گوشم نجوا كرد... وبست و نفس عمیق كشید

 
 ...  این آرامش و با دنیا عوض نمي كنم آني... این گرما ... این بو -
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مسیر نگاه من سمت در بود و مسیر نگاه فرشاد تو چشاي من كھ .. چشاش و باز كرد -
 ...  ھر لحظھ امكان داشت باروني از اشك شھ

علت بغض ... نمي دونستم علت گریش چیھ ... ھق ھقش بلند شد ...  لرزید صداش
 ادامھ داد..اما علت این ھق ھقا...  روشن بودخودم

 
ذره اي براي قلب فرشادت ارزش قائلي تو چشا م زل بزن بگو با ... اگر ذره اي  -

 . ..اون مرتیكھ ھیچ صنمي نداري
 
 

زیر بار رفتنت لھ میشم ...داغونم آني ...  تموم دیشب بھ از دست دادنت فكر كردممن
اگر بشكني تو یھ عشق دیگھ مي شكنم ... ھ عمر مني بفھم تو شیش... اگر بي وفا شي 

 ...  تو زندگي
 

مي خواستم بگم ھیچ ... چشام پر اشك شد ... گذاشت رو سرم ...  و آورد نزدیك لباش
خواستم براش یقین شھ كھ عشق اول و ... كسي نمي تونھ جاي تو رو تو قلبم بگیره 

 ... ترسیدم... ترسیدم ... اما... آخرم خودشھ 
 
 

 یھو تا حد فراصوت داد كشید... اخم كرد ...  گردوند برم
 
 ...  بگو اون مرتیكھ تو دلت جایي نداره... د یاال بگو  -
 
 
 

دستش و برد ... من سكوت كرده بودم و اون ھر لحظھ كالفھ تر مي شد ...  كردولم
 ...  برگشت سمتم... الي موھاش 

 
 ...  بغلم كرد... ھر چي بود ترسوندم... ونم چي بود نمي د...  چشاش یھ تصمیم دیدم تو
 
  نمي دم آني...حتي اگر نتونم دوباره عشق و بیارم تو دلت از دستت نمي دم  -
 

دیگھ نمي تونستم این بغض لعنتي رو كنترل .. اشك توچشام جمع شد ...  مي كرد گریھ
 ددور گردنش حلقھ زدم و ھق ھقام شروع ش...دستام و بردم باال ... كن 

 ...  بودساكت
 



 490 

 ...   و تو بغلم گرفتھ بودم و ھر لحظھ صداي گریھ ھام بلند تر مي شدسرش
 

باید كار نیمھ تمومي رو ... نمي تونستم... نباید ... اما نمیشد ...  داشتم ببوسمش دوست
 ...تموم مي كردم

 
بوي عطرش آمیختھ شده با بوي موھاش و در حد ...  یقش و خیس كرده بوداشكام

 ... مست شدنم پیش مي رفت
 

حدس مي زدم كھ االن صد تا سوال تو ... صداش در نمي اومد...  شل شده بوددستاش
 ...  ذھنش نقش بستھ

 
 ...مي خواستم نفس بكشمش... بعضي از كاراي دلم دست خودم نبود...  مھم نبود اما

 ... نفس بكشم این نعمتي رو كھ دوباره از دست خدا گرفتھ بودمش
 
 
 

نفس بكشم و بابت ثانیھ بھ ثانیھ اش شكر گذار ...  بكشم این اكسیژن خدائي رو نفس
 ...  اوني باشم كھ جوابم و داد

 
 ...  معناي الھي ادركني رو تا آخر عمرم واسم ھجي كردكھ
 

چشاي اونم با تعجب زل زده ... اشكام و پاك مي كردم و سرم پایین بود...  كردم ولش
 با سر پایین و با صداي گرفتھ گفتم... بود بھ من 

 
 ...  ولي از اینكھ اینقدر باعث عذاب كشیدنت مي شم...نمي دونم چرا اینكارو كردم -

 ... با سرعت از خونھ خارج شدم..  گریم شروع شد دوباره
 
 

نمي خواستم ... داشت میومد سمتم ... چند بار دكمش و زدم ...  سمت آسانسور تمرف
 ...  باھاش رودرروشم

 
 
 

 ...  ترسیدم بفھمھ...  ترسیدم از رنگ نگام بخونھ حس دلم چیھمي
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صداي قدماشو مي شنیدم كھ بھ سرعت ... رفتم سمت پلھ ھا...  آسانسور باز نمي شددر
 ... بھ طرفم مي آد

 
 
 

زل ... سرعتش و زیاد كرد و تو یھ حركت جلوم بود...  ھا رو سریع مي رفتم پایین پلھ
 ...زد تو چشام

 
 

 آروم گفت...  نمي كردم نگاش
 
 
 ...  باال كن سرت و -
 
 
 

 ...  خواستم رد شم نذاشت...  سرم پایین بود و ساكت بودماما
 
 
 
 ! ؟... گریت واسھ چي بود -
 
 
 

 ...لباش و با حرص گاز گرفت.. و زد بھ كمرش دستش ...  ندادم جواب
 
 
؟ نگو ...دلیل دل زدنات... دلیل ھق ھقات ... دلیل اون اشكا چي بود... د جواب بده  -

 ...  بھ خاطر ترحم بوده كھ باورم نمیشھ
 

حاال نگاھھامون بھ ھم گره خورده ...  و آورد زیر چونم و سرم و باال آورد دستش
 ...بود
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 !  چیزي یادت اومده ؟آني
ولي سریع دزدیدمشون و از كنارش رد ...  پر اشكم و دو ثانیھ دوختم تو چشاش چشاي

 ... شدم
 

دست ... نشستم صندلي عقب ... نزدیك ماشین كھ شدم ریموت و زد ...  سرم اومدپشت
 ... با دست دیگش در و باز كرد... بھ كمر كنار در ایستاد 

 
 ...  شیدم و ازت جلوي خدا شكایت نكردمبیا پایین تا داد نك -
 
 
 

دیگھ معني نداشت صندلي عقب بشینم .. حق داشت ...  مكث رفتم پایین بدون
 ...كارم مضحك بود... بھرحال من زنش بودم...
 
 
 

 دستش و گذاشت پشت كمرم و آروم ھولم داد تو و در وبست...  جلو رو باز كرد در
... 
 

كیفم تو بغلم بود و چشام رو بھ ... بین راه ضبط و زد . .. نشست و راه افتادیم اونم
 ... اما دلم... خیابون

 
 

حس كردم االنھ كھ قلبم بپره ... انگشتاش و گره زد تو انگشتام...  آورد نزدیك دستاشو
 ... و یھ ترانھ آشنا... بیرون

 
 

 ...  من كي بھتر از توواسھ
 

 ...  از تویي كھ ھستيبھتر
 

 ..   اینجا از تویي كھبھتر
 

 ...  من نشستيروبروي
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 ...   تو كي بھتر از منواسھ
 

 ...   دیوونھ تر از تومنھ
 

 ...   تو عشقي رو نمي خوامجز
 

 ...   من كي بھتر از توواسھ
 
 
 
 

ولي تو سكوتمون ھزار ... ساكت بودیم ...  تو دستم بود و نگاش بھ خیابون دستش
 ... حرف نگفتھ بود

 
 ...   نیست واسھ من تنھایيآسون

 
 ...   واسم مثھ یك رویایيتو
 

 ...  خوبھ وقتي تو اینجایيحالم
 

 ...   وقتي كھ تو ھستيحتي
 

 ...  دلم تنگ تو میشھمن
 

 ...  من دست خودش نیستدل
 

 ..   از دیوونگیشھاینم
 

 ..  من خوبھ ھمیشھحال
 

 ..   كنار تو مي خندممن
 
 ...  باید فھمیده باشيتو
 

 ... بھ تو عالقھ مندممن
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 ...  خونھ پدري...  خونمونرسیدیم
 
 
 

الھي فداش شم ... آریا ... بیتا ... واسھ پدرم ...  كھ دلم پر مي كشید واسھ مادرم واي
 !؟... یعني ... یاد پسر بچھ بغل بیتا افتادم 

 
 

د كھ بھ محض توقف ماشینش بي توجھ بھ فرشا...  از فكرش تو دلم قند مي سابیدمحتي
بھ خودم كھ اومدم دیدم تعجب تو نگاه فرشاد ... كنارم بود پریدم پایین و زنگ و زدم 

 ...  پر رنگتر شده
 
 
 

 ...خیلي تنگ... دلم براي این ھوا تنگ بود...  دست خودم نبودولي
 

دلم داغون بود كھ بھ ... مامان و بابا و بیتا جفتشون پریدن طرف در ...  باز شد در
 ...  مامان اومد جلو... ن آغوش بكشمشو

 
 
 

خودم .. اشك تو چشام جمع شد ... یاال یاال بغلم كن...  تو دلم التماس مي كردممرتب
نمي ... نمیتونستم وانمود كنم... نمي تونستم... بوسیدمش... بوش كردم... پریدم سمتش

 ...تونستم
 

و گذاشتھ بود رو دستاش ... بابا رو پشت سرش دیدم ...  قربون صدقم مي رفت مامان
 ... مامان و ول كردم... دستام

 
 
 

زیر بار ... پیر شده بودن ... موھاش سفید شده بود..  بارونیم تو چشاي بابا بود چشاي
 ...  زیر بار گم شدنم... زیر بار رفتنم ... ندیدنم
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 سرش و كج كرد و با چشاي پر اشك گفت...  طرف بابا رفتم
 
 ؟...كجا بود نفس بابا... كجا بود عزیز بابا؟... كجا بودي بابا؟ -
 
 

 ... دیگھ كارام از كنترل خارج شده بود.. زار زدم ...  كردمبغلش
 
 
 

 ..  كسي جز من ھم بود نمیتونست تا این حد خودشو كنترل كنھر
 
 

 ...   سال پدر و مادري نداشتم كھ تو آغوششون پناه بگیرمچھار
 
 
 

برام كم نذاشتھ ... محبت جواد آقا..مھر بابا ابوالفضل...  آغوش اعظم و زینت گرچھ
 ..پدري كرده بودن... بود و بیشتر از صد تا پدر و مادر واسم مادري كرده بودن 

 
 ...   ھیچ كي نمي تونھ كتمان كنھ محبت پدر و مادر یھ چیز دیگھ استاما
 
 
 

مثلھ ... دیگھ اثري از زخم نداشت ... رتشصو... واي ...  بچھ بغل اومد نزدیك بیتا
 ... گذشتھ زیبا بود

 
... و آریا كھ كنارش بود...  یھ خط كم رنگ روي ھمون گونش بھ چش مي خورد فقط

 ...  بیتا پرید و بغلم كرد... اشكام و پاك كردم... نگاشون كردم
 
 
 

 ... منم پا بھ پاش. گریھ كرد آروم
 
 

 ...  كھ بینمون گیر كرده بود و رو اون دستش بود گریش رفت ھوابچش
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 ..دیگھ یقین پیدا كردم عمھ شدم... ھم شبیھ آریا بود ھم شبیھ بیتا...  كردم نازش
 

گرچھ قبال ھم دیده بودمش ...  بھ آریا افتاد كھ دیگھ مردي شده بود واسھ خودش چشم
سرش وآورد جلو و یھ بوس ... نزدیك اومد... ولي اینقدر عمیق نگاش نكرده بودم.. 

 ... چشاش مثھ چشاي خودم باروني بود... رو پیشونیم نشوند 
 

 ...  داخل نشستیمرفتیم
 ...  خانوم سیني بھ دست اومد تو سالن و گذاشتش رو میزمھري

 
 

 ...  زد بھ من و دستش و بھ نشونھ شكر برد باالزل
 
 

اسمش و آرمین گذاشتھ بودن ... شتني و زیبا بوددوست دا...  بیتا و آریا تو بغلم بودپسر
 ...  اگر اون موقع بودم حتما تایید میكردم.. بھ اسم آریا میومد ... 

 
 مرغ شكم پري كھ مھري خانوم واسھ نھار پختھ بود فضاي خونھ رو پر كرده بوي
 ... اشتھام چندین برابر شد... دلم ضعف رفت ... بود

 
یھ ... رشاد كنارم رو كاناپھ نشستھ بود و چسبیده بود بھ منف...  سكوت كرده بودیم ھمھ

 دستش و گذاشتھ بود رو شونم و با اون دست دیگش مرتب بھ دستھ مبل ضربھ میزد
... 
 
 

دلھره .. ترس بود... توي نگاش تردید بود ... ھنوز چشاش عصبي بود...  كردم نگاش
 ...بود

 
 

 ...   میزدم بھ خاطر وجود فربدهحدس
 

 ...   و بھ وضوح تو حرفاش میشد فھمیدترسش
 

بعد نھار ھمھ تو سالن ... اما ھیچ كس سكوت ونشكست...  و دور ھم خوردیم نھار
 فرشاد كنارم بود و دستام و تو دستاش نوازش مي داد... بودیم و چشمون بھ تي وي بود

... 
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 مردد شروع كرد... برگشت سمتمبابا
 
 ؟...ظت برگشتھ باشھ دخترم درستھاینطوري كھ من فھمیدم باید حاف -
 
 

 ...  كردم و بعد از مكث كوتاھي جواب دادمنگاش
 
 
 ...تا حدودي بلھ -
 
 

با ... اگر مي گفتم نھ فقط خودم و خراب كرده بودم...  جیغ كشید و ھمھ دست زدن بیتا
 ادامھ دادم... تابلو بازیاي امروز ظھر واسھ ھمھ محرز شده بود 

 
 ...  تفقط یھ مشكلي ھس -
 

 ...  با اخم نگام مي كرد...  سمت فرشادبرگشتم
 

... تا دم در نگاش از چشم برداشتھ نشد ...  دست فرشاد و گرفت بردش بیرون آریا
 ... رو بھ مامان و بابا ادامھ دادم...وقتي از رفتنش مطمئن شدم 

 
اده و بي گفتم از محبت آدماي س...  وقایع این چھار سال و واسشون تعریف كردمتمام

 ...  آالیشي كھ بدون ھیچ توقعي قلبشون و نثارم كردن
 

از حمایتاشون تو ... از بابا ابولفضل .. از جواد آقا ... از زینت ...  از اعظم گفتم
 ...  دوران تحصیلم

 
.. تا رسیدم بھ عمھ اشرف ... از دلسوزیھاي مادرانشون...  تشویقاي پدرانشون از

 ...  رسیدم بھ مراعات كردن یھ سري مسائل.. بھ آبرورسیدم .. رسیدم بھ فربد 
 

 ... بھ دردم... رسیدم بھ شكش ...  بھ صبر فرشاد رسیدم
 

  مامان رو بھ بابا گفت..  تكیھ داده بود بھ مبل و دستش رو پیشونیش بودبابا
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اونقدر عاقل و مھربون بھ ... بھتر نیست دعوتشون كنیم خونھ و مسائل و باز كنیم  -
 ... نظر میان كھ ازشون انتظار منطق داشتھ باشیم

 
 ...   سمت منبرگشت

 
اما تو زنشي آني ... اینكھ در حقت محبت و تموم كردن درست ... تو زن قانوني شي  -

 ... اغ كنھحق داره د... حق داره عصبي شھ ... جان
تو این راه ... بدنش چند بار اون ریھ رو پس زد ...  نكشیده تو این چھار سال كم

 ... مادرش و از دست داد
 ... گرد شدچشام

 
 !؟...فخري خانوم مرد  -
 
 

 ... ھمین پارسال...فوت كرد...  بلھ
 
 

شده قسمت باقیمونده ریش ضعیف ... از ریش و ھمون موقع اھدا كرد بھ فرشاد قسمتي
دكتر گفت سموم سیگار زیادي كھ كشیده ومضاف بر اون استرس .. بود تو این دوسال 

 .... و نگراني باعث شده ریھ عفوني شده
 
 

بعد میگي بھش بگیم یھ سال دیگھ صبر كنھ تا ...  االن پناھي نداره جز ما فرشاد
كوتاه ... نپرید اومدیم و این آقا فربد عشقش ! ...با چھ منطقي؟! ... اوضاع نرمال شھ؟

 !نیومد اونوقت تكلیف چیھ ؟
 
اون االن با آریا برام فرق نداره ...  آني من اجازه نمي دم با قلب فرشاد بازي كني نھ

 ...والسالم... آخر ھفتھ خانواده ایراني و دعوت كن... 
 
بھ اندازه چھار سال دوري ...  شب ھمونجا موندم و با مامان و بیتا حرف زدیم تا

 ...  اشتیم واسھ ھمحرف د
 

 كم حائل بینمون داشت بر داشتھ مي شد و رابطمون صمیمیت گذشتھ رو پیدا مي كم
 ... كرد
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 نگاش از روم برداشتھ نمي شد و ھر چند دقیقھ محكم بغلم مي كرد و بوسم مامان
 ... میكرد

 
بیتا از خودش گفت و ...  ھم دورادور نگاھھاي محبت آمیزش و مي ریخت تو قلبم بابا

 ..  عملش
 

گفت كھ ...  كھ چندین عمل دیگھ روش انجامشھ تا باالخره نتیجھ حاصل شده گفت
 ...  بعدھا فھمیدن ھزینھ عملش و علي آقا تقبل كرده

 
شون موافقت كرده و باعث  چون بابا بود نشد تعریف كنھ كھ چطور بابا با ازدواجولي

 ! عمھ شدن من شده
 
 ...   لحظھ ھم آرمین و از تو بغلم جدا نمي كردمیھ
 

 ..  رفتم بیرون... فرشاد و آریا ھمچنان تو حیاط بودن ..  رفتن رسید زمان
 

مامان حكم كرد ھمین امشب وسائلت ...  و بیتا وبابا در حال اصرار كردن بودن مامان
 ...  ھو جمع كن و بیا خون

 
 
... اما گفتم خستھ ام ...  اینكھ تا نیاي اینجا زندگي كني باورم نمیشھ دوبا ره كنارمي و

 ... قول دادم در اولین فرصت این كارو مي كنم
 

فرشاد سرش پایین بود و با شاخھ گل یاسي كھ ...  و آریا نشستھ بودن لبھ باغچھفرشاد
 ... دستش بود ور مي رفت

 
 ...  دیدن ما ایستادبا

... شاكي بود... و نگاھش كھ غمزده بود ...  اخم رو پیشونیش بھ چشم مي خورد ھنوز
 ... دلخور بود
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آریا پرید تو خونھ و سوییج ... فرشاد تو گوش آریا یھ چیزي گفت ...  سمت در رفتیم
 ... بھ دست برگشت

 
 
در جلو رو باز ... ریموت و زد ... فرشاد پشت سرم اومد ...  ھمھ خداحافظي كردم از

 ...كردم و نشستم
 
راه ... اونم خداحافظي كرد و نشست...  لبخند اومد رو لباش و مرموز نگام كرد یھ

 ...  افتادیم
 
 
 
یچھ  خیابون كھ رفتیم در حالي كھ چشش بھ خیابون بود و فرمون و مي چرخوند تا بپیھ

 بھ سمت راست گفت
 
ھمھ دلخوشیم این بود كھ چون فراموش ... ! پس یادت اومده و ھنوز بي وفائي  -

 ...!ولي االن... كردي عوض شدي 
 

 ...  صداش و زیاد كرد مثھ ھمیشھ..  و زد ضبط
 

انگار ... این ترانھ ... غوغائي از شكوه... مي دونستم تو دلش غوغاست ...  شد ساكت
 ...مي اومداز دل اون 

 
 

 ...   دنیاستغم
 
 

 ...   عشقت دور از اینجاستوقتي
 
 

 ...   دل بي رمق و خستھ و تنھاستوقتي
 
 

 ... دل آدم بشھ حساس...  دنیاست غم
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 ...   عشقت تو دلش نباشھ احساسوقتي

 
 

 ...  احساسنباشھ
 
 

 ...  دنیاست اون بره و تركت كنھغم
 
 

 ...  كسم نباشھ كھ دركت كنھھیچ
 
 

 ...   دنیاست لحظھ خداحافظيغم
 
 

  كھ دیگھ بھش نمي رسيبفھمي
 

كوچھ تاریك بود و یھ نور مھتابي كمرنگ افتاده ... ترمز دستي رو كشید ...  كنار زد
 ... بود رو شیشھ سمت من

 
لباشو آورد چسبوند بھ ... نفسم توسینھ حبس شد ... چشام و بستم ...  كشید سمتمخودشو
   كھ خونده مي شد و تو گوشم زمزمھ كردترانھ اي...گوشم 

 
 

 ...   دنیاست وقتي عشقت بد شھ خیليغم
 
 

 ..  كھ بھ تو نداشتھ باشھ میليوقتي
 
 

 ...   دنیاست وقتي خوابش و ببینيغم
 
 

 ...   ھیچ وقت نتوني پیشش بشینياما
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  و دوباره با صداي داغون زمزمھ میكرد...  ھر بیتش اشك مي ریخت با
 
 
 

 ...  دنیاست اون بره و تركت كنھغم
 
 

 ...  كسم نباشھ كھ دركت كنھھیچ
 
 

 ...   دنیاست لحظھ خداحافظيغم
 
 

 .. كھ دیگھ بھش نمي رسيبفھمي
 
 

شكوه گرانھ زل زدم تو چشاي غمزدش كھ بھ شدت قرمز شده ...  و بردم عقبسرم
 ... بود

 
 

 ...  آروم با صداي لرزون گفتخیلي
 
 
 ...  ت داري دشنھ مي زني بھ قلبممي دوني با سكوت -
 

ھمین ...  ھمین االن برگردي بھم بگي فرشاد برو گمشو دیگھ تو دلم جایي نداري اگر
 ...  ھمین االن گم مي شم... ثانیھ

 
آني فقط یھ .. بھت قول میدم یھ دقیقھ بعد ...  میشم ولي دیگھ تو این دنیا نمي بینیم گم

 ... پس تكلیفم و معلوم كن... دقیقھ بعد خبر مرگم و بھت بدن
 

 !ً؟ً◌... دوسم داري ھنوز
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 با لباي لرزون گفتم... اشك تو چشام جمع شد ...بغضم تركید ...  چشاش زل زدمتو
 
 ! دوست نداشتھ باشم ؟میشھ ! ... میشھ؟ -
 

ضجھ ...  فرشادي رو كھ بھ خاطرش چھار روز تو یھ كلبھ تو یھ جنگل زار زدم میشھ
میشھ ...پیش خدا التماس كردم كھ بھم برش گردونھ... ذكر گفتم ... روزه گرفتم... زدم 

 !؟...میشھ دوسش نداشتھ باشم...
 

وم بھ خاطر عشق تو از گذشتم من چھار سال تم... شكت برام عذاب آوره ...  شكت اما
 بھ وفاداریم شك كني..بھ حسم ..حقم این نیست كھ بھ این راحتي بھ عشقم ..دور بودم 

... 
 

... بھ اندازه چھار سال دوري ازش اطمینان مي خواستم ...  دیگھ من طلبكار بودم حاال
 ... بھ اندازه چھار سال ازش اعتماد مي خواستم... ازش یقین مي خواستم 

... بگھ شك نكرده كھ كرده... جوابي نداشت كھ بگھ... حرفي نداشت بزنھ...  بود ساكت
 ... بگھ بھ حسم یقین داشتھ كھ... بگھ اطمینان داشتھ كھ نداشتھ 

 
 
 

 ... سكوت بود و صداي خواننده ترانھ...  كردحركت
 

 ...  مثھ تو مات این قصھ اممنم
 
 ...   ھم مثھ من امشب و دعوتيتو
 

 ..   تو ھمین ساعت و ثانیھدرست
 

 ...   زیباترین رحمتيسزاوار
 
 ...  این حس و حال عجیب و غریبتو
 

 ...  تا بال مي خواي كھ رو شونتھدو
 
 ..  از ھر مسیري بري مي رسيتو



 504 

 
 ...  از ھر دري بگذري خونتھتو
 

 ...   آروم اشك مي ریختم و اون ھر از گاھي با نگاھي شرمنده نگام میكردمن
 

 ...  دست دنیا تو دست منھببین
 

 ..   مي كنم تا اجابت بشيدعا
 

 ...   مي كنم چون دلم روشنھدعا
 

 ...   از عشق بارون بھ دریا زدممن
 
 ...   بارون و بھ آسمون دعوتیمبھ
 

 ..   مھموني باشكوھي شدهچھ
 
 ...  این لحظھ ھایي كھ ھم صحبتیمتو
 

خداحافظي ... نگاش و رو خودم حس مي كردم ... پیاده شدم ...  در خونھ رسیدیم
 ...  حرفي نزدم... نكردم 

 
كھ درك كنھ شك یھ مرد بھ ھمسري كھ ادعا مي كنھ عاشقشھ از صد تا ...  بفھمھ كھ

 ...  خیانت بدتره
 

 ... منم طلبكار اعتمادشم...  بفھمھ منم شاكیم كھ
 

 ...  یقین مي خوام...  بفھمھ بھ عنوان یھ زن اعتماد مي خوام كھ
 

عشقش و با ... كھ اگر نبود كھ اگر نباشھ ...  اون تنھا تضمین خوشبختیم بوداعتماد
 ... دستاي خودم چال مي كنم

 
 ...ھنوز در و نبستھ بودم كھ صداي اس اومد..  باال رفتم

 
 !؟...نیام باال -
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پنجره اتاق و باز كردم تا ... جواب ندادم و رفتم تو اتاق ...شد در حد توپ گرد چشام
 ... بوي بارون اومد... ھواي اتاق عوض شھ 

 
 
یھ پسر بچھ اون ... سرم و بردم بیرون و یھ نفس عمیق كشیدم... بوي مدھوش كنندهیھ

 ...پایین تو بارون با چترش بازي مي كرد
 
 ...  و با داد و بیداد دور خودش چرخیدچترش و انداخت اونطرف...  دیدنم خندید با
 

لباسام ... گوشي و كیفم و پرت كردم رو رختخواب ...  زدم و سرم و آوردم داخل لبخند
 ...تاپ شلوارك صورتیم و پوشیدم و نشستم پاي جزوه ھام... و عوض كردم

 
 

فحھ  تونستم افكار تو ذھنم و كتمان كنم كھ مثھ یھ پازل دنبال جاي خودشون تو صنمي
 ...  ثانیھ ھاي آیندم مي گشتن

 
 
 

كھ دوباره صداي ... سعي مي كردم حواسم و جمع خوندن كنم...  رو باز كردم جزوه
 ...فرشاد بود...اس اومد

 
 
 ..در و باز كن لطفا... االن پایینھ ...اونم سمبوسھ.. آریا شام آورده  -
 
 

 ! بھ شوق سمبوسھ ھا...  سمت آیفن دویدم
 
 

علتش شاید ... منم ھمینطور...آریا ھنوز سنگین منگین رفتار مي كرد...  داخلاومدن
 ... گذر زمان بود و دوري
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موھاش خیس بود و ریختھ بود تو ...  زیر بارون مثھ موش آبكشیده شده بودفرشاد
 ... صورتش

 
 

 آریا با خنده گفت...  تو آشپزخونھ كھ روفرشي و سفره بیارم رفتم
 
 ! تو بارون ول كردي اومدي تو خونھ ؟این بچھ رو -
 
 

 ... حال برداشتن سفره و ظرف بودم و با خنده جواب دادمدر
 
دوما كي گفت زیر بارون بمونھ مي رفت ... اوال اگر كسي بچھ باشھ اون منم نھ اون -

 ...داخل ماشین و مي روند بھ سمت خونش
 
 

 ار خواستم براش حولھ بیارم وليچند ب... خیس بود ...  ساكت بود و فقط شنونده فرشاد
... 
 
 

   بعد از پچ پچ كردن با فرشاد ادامھ دادآریا
 
 !!درست نمي گم؟...پیش زنش... خونش ھمینجاست -
 
 

 ...  حرفش حق بود و حرف حقم جواب نداشت...  ندادم جواب
 
 
 

بوي سمبوسھ بھ معده و اشتھام جوني دوباره ...  و سفره آوردم و پھن كردمظرف
 ...  بخشید

 
 

 ...  توجھ بھ نگاھھاي فرشاد و آریا شروع كردم بھ خوردنبدون
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 ...  لقمھ اي كھ خوردم و مغزم شارژ شد فھمیدم فقط منم كھ در حال خوردنمچند
 
 
 ...  آریا دارن با لبخند نگام مي كنندیدم فرشاد و ...  نگاه بھ روبروم انداختمیھ
 
 

 نگاش و دزدید در حالي كھ ھنوز یھ لبخند شیرین و دوست داشتني رو لبش فرشاد
 ...بود

 
 

 ... سرش و تكون داد...  كھ زانو ھاش و با دستاش قفل كرده بودآریا
 
 
 وقتي حرف غذا مي یاد مغزت از كار میفتھ و فقط معدتھ... ھنوز عوض نشدي دختر -

 ... كھ بھت دستور میده
 

بیشتر از گنجایش ...  این گازا رو كوچیكتر بزن اون دھنھ گنجایشش محدودهخوب
 ...!!!بریزي توش جر مي خوره

 
 

 ...فرشاد پرید طرفم و آروم زد پشت كمرم...  حال خندیدن سرفم گرفت در
یھ چشمك . ..آریا سوییج ماشینش و از داخل جیبش برداشت و پا شد...  و خوردیم شام

 ...  بھ فرشاد زد و رفت پایین
 
 

 ...  فیكس شد بھ فرشادنگام
 

نگاش و از تو چشم ... اومد تو و در و بست...  بي توجھ با آریا خداحافظي كرد اما
 ... دزدید و رفت سمت سفره

 
 

 ... خشكم زده بود...  كرد بھ جمع كردنششروع
 

 ... توجھ بھ من كھ با نگام مي گفتم بره بیرون كار خودش و مي كردبي
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... فرشاد خودش پرید و در و باز كرد...  نگذشتھ بود كھ دوباره صداي در اومد چیزي
 آریا رو بھ فرشاد با خنده پھني رو لباش گفت

 
ون با فرشاد سوییج و از توجیبش كشید بیر... ماشینم پنچره... داداش سوییجت و بده  -

 ...لبخند تحویلش داد
 

آریا رفت بیرون و فرشاد كھ ھنوز لبخند رو لبش محو ! ..  خودش باچي میره؟پس
 ... نشده بود در و بست

 
 

وقتي دیدم خودش و زده بھ اونراه بي خیال شدم و رفتم تو ...  رو جمع كردسفره
 ... در و بستم و از داخل قفل كردم... اتاق

 
 ...! منتھا اون بیرون... مي خواد باشھ حرفي ندارم .. . كنار جزوه ھامنشستم

 
 ... و از بیرون شنیدمصداش

 
 ... سردمھ آني -
 

حولھ برداشتم ... از یھ ساعت پیش ھنوز تو لباساي خیس بود..  بھ حالش سوخت دلم
 ... تو یھ ثانیھ اومد تو و در وبست... در اتاق و باز كردم ...
 
 ... قلبم لرزید... رفت و با یھ دستش المپ و خاموش كرد یھ دستش من و تو بغلش گبا
 

تو گوشم دوباره ... خودم و تو آغوشش ھضم شده دیدم...  دیوونھ وار شروع شد تپشش
 ...  دیوونھ شدم... بیتاب شدم ...سردمھ آني ... نجوا كرد

 
و بوي عطر مدھوش كنندش ھر لحظھ مي بردم تو ...  ھاش دیوونھ ترم مي كردبوسھ

 ... حالت خلسھ و دیوونگي
 

تو آغوشش مثھ یھ عروسك بي حركت شده بودم و ...  نفساش بلند و بلندتر میشد صداي
 ... بھ سرعت نفس مي كشیدم

 
بي تنش بلیزش و درآورده بوده و فقط ركا... فشرده مي شد بھ قفسھ سینشصورتم

 ... بود
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اونم ھر لحظھ بي تاب ... نفسم بھ شماره افتاده بود... و بھ خوبي حس میكردمعضالتش
 ...  تر مي شد

 
تو ...  نمیشد امشب باید تاصبح كنار عشقي باشم كھ آرزوي وصالش و داشتمباورم

 ... گوشم زمزمھ كرد
 
 ... آرزوي این لحظھ تو این چھار سال داغونم كرد آني -
 

 ... داد عقب وھلم
فرشاد سمت راستم با یھ آرامش عجین شده با قلب من ...  بود و نگام بھ سقف بودسحر

واسھ ... واسھ قلبش... واسھ بودنش... شكر كردم خدا رو واسھ داشنش... خواب بود 
 ...حسش

 
كھ صداي خنده ...  یاد دیشب و بیتابیاش افتادم ناخوداگاه لبخند اومد رو لبم وقتي

 ...و شنیدمآرومش 
 

 یھ بوسھ ریز نشوند رو لبم و خیلي آروم گفت...  و برگردوندم سمتشسرم
 
 !؟...خندت واسھ چیھ وروجك -
 

 و بستم و بھ پھلوي چپ خوابیدم كھ چشاش با لبخند رو لبم كھ ھر لحظھ پر چشام
 ... ھنوز یادم نرفتھ بود شكش و... رنگتر مي شد رنگ ذوق نگیره 

 
 مھ دادادا...  آه كشیدیھ
 
 ؟... چي كار كنم كھ ببخشیم -
 

نیم خیز شد ... دستش و گذاشت رو بازوم و با یھ تكون برم گردوند...  ندادم جواب
 ...زل زد تو چشام... روم

 
بگو تا قصھ نوشتھ شده عشقم .... بگو تا اثبات كنم اثبات شده ھاي قلبم و ... فقط بگو  -

د آخھ بي معرفت چي مي خواي از جون قلبم كھ ...و دوباره واست چش بستھ بخونم
 ...داره تیكھ تیكھ میشھ از این بي محلیات
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... جونم تو چشاش بود كھ رنگ صادقانھ عشقش عذاب وجدان و مي نداخت بھ چشم
 آروم جواب دادم

 
بدون اینكھ ... مي خوام صبر كني تا بتونم آروم آروم فربد و از زندگیم بكنم... صبر  -

 ...  جسم رابطھ صمیمیت خونواده ھا خدشھ داد شھ
نمي خوام یادگاري من بشھ جدایي اونا از عمھ اي ...  خوام باعث رنجششون شم نمي

 ...درك كن... كھ بیشترین صمیمیت و با اونا داره
 

آه كشید ... دستش و گذاشت رو پیشونیش... خوابید رو بھ سقف... و باریك كرد چشاش
 ...ولي ساكت بود

 
 ...با تعجب زل زدم بھش...  ماشین من ایستاده بودكنار

 
 !مگھ آریا ماشینت و نیاورده؟ -
 

 ...  تكون داد بھ نشونھ نھسر
 
 !؟... یعني با ھم بریم  -
 

 ... باش نشست و نگاش و ازم دزدید رو للبخندي
 

گوشي رو از داخل كولھ برداشتم و بھ ... اونم نشست ...  و زدم و نشستم ریموت
 نسترن اس دادم

 
 !!! ...  استادتون با ماشین من میاد...خودت برو  -
 
 

اما ... در حال رانندگي بودم...  سرش چندین اس اومد كھ نمي تونستم بخونم پشت
 ...! نجكاویش بھ اوج رسیدهحدس مي زدم ك

 
 

 ... بھ خیابون بود كھ صداش در اومدچشش
 
 ... من صبر مي كنم...قبول  -
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 ... مي گیرم اما صبر مي كنمآتیش

 
 ...  میشم اما صبر مي كنمداغون

 
 

 ...  و بھ حراج عذاب میارم اما صبر مي كنمقلبم
 
 
 

 ادامھ داد...سرش و برگردوند سمتم...  و گذاشت رو دستم كھ رو دنده بود دستش
 
 
بیشتر از اون ...صبر من فقط سھ روز مي تونھ دووم بیاره ... اما آني فقط سھ روز  -

 ... رنگ ابد...رنگ ازل... رنگ نابودي... رنگ ھوا..من میشم رنگ خاك 
 
 رو ھم بھ نابودي مي  اون روزي كھ من نابود بشم خیلي چیزاي دیگھو

 ...ھرچیزي كھ سر راھم تا رسیدن بھ تو سد شده باشھ...كشونم
 
 

 ... تحكم ریختھ بود...قاطعیت ریختھ بود... تو چشاش عزم ریختھ بود..  كردم نگاش
 

ھمھ نگاھھا ... ماشین و پارك كردم و پیاده شدیم ... رسیدیم دانشگاه...  ندادم جوابي
 ... برگشت سمتمون

 
 

با ... یكي از اساتید از ماشین آزراش پیاده شد و بھ سمتمون اومد...  پچا شروع شد پچ
  فرشاد دست داد و بھ سر تا پاي من یھ نگاه كنجكاو اما با لبخند انداخت

 
 
 !آقاي دكتر معرفي نمي فرمایید؟... سالم  -
 

 دستم و محكم تو دستش گرفتھ بود و ھمین نگاھھاي دیگران و بیشتر جذب مي فرشاد
 ...  كرد
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 ھم رسید دھنش باز مونده بود اما رنگ خوشحالي بھ وضوح تو چشاش دیده نسترن
 ...  مي شد

 
 دستم و تو دستاي عضالني و مردونش محكم فشار داد كھ دلم لرزید...  لبخند زد فرشاد

... 
 
 ...سا آریامنشھمسرم آنیت -
 

 !!! خوبھ گفتم صبر كنھ....  ھمھ رو بھ ما متعجب موندچشاي
  تعجب رو بھ فرشاد گفتبا
 
پس واقعیت داره این انتظار سخت ... دیروز از دكتر مھدوي شنیدم پیداشون كردي  -

امیدوارم دیگھ گمش ... تبریكات صمیمانھ من و بپذیر آقاي دكتر... بھ پایان رسید 
 ...!نكنید

 
 

فرشاد یھ آه تلخ كشید و تو چشاي ... بھ نشونھ محبت زد رو شونھ فرشاد...  زد قھقھ
بلكھ تمام اون جمعیتي كھ ... من نگاه كرد و بالفاصلھ حرفي زد كھ نھ تنھا تعجب من

 ...اطرافمون جمع شده بودن رو بھ اوج خودش رسوند
 
 با قدومتون خوشحالمون امیدوارم... آخر ھفتھ دیگھ مراسم عروسي من و آني جانھ -

 ...كارت میارم خدمتتون... كنید
 

 ... ! كم مونده بود دو تا شاخ رو سرم در بیاد...  از تعجب باز مونده بوددھنم
 

  تو نگاھھاي متعجب من بھ فرشاد شروع كردن بھ دست زدن و ھورا كشیدنجمعیت
 ... 

 
د با آب طال نوشت و زد بھ وفاداري و صبر شما رو بای... حتما آقاي دكتر... حتما  -

 ... حتما میام دكتر جان.. تا ھمھ عالم و آدم بفھمن مرد بودن یعني چي .. سر در شھر 
 

تو سالن دانشگاه ھمھ تا كمر خم مي شدن و ...  تو یھ دقیقھ تودانشگاه پیچیدخبر
ھنوز دستاي من تو ... تبریكاتشون و نثار چشاي تو ذوق فرو رفتھ فرشاد میكردن

 ... ي فرشاد فشرده مي شد و نگاھھاي دانشجوھا رو مي برد تو اقیانوسي ازدستا
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ولي ما با ھم قرار ... نھ تو این جمعیت ... نھ تو این بھت من ...  نمي شد زد حرفي
 ... ! مداري داشتیم

نسترن تمام اتفاقات و بدون از قلم افتادن حتي یك الف از ...  سھ كالس رو گذروندم ھر
 ...  زیر زبونم كشید

 
ھمھ واسھ عرض تبریك جلو میومدن و باھام ...  كالس رفتار دانشجوھا تغییر كردتو

منتھا كمي ... اما حتي االنم تو نگاشون رنگ حسادت و مي شد دید ...گرم مي گرفتن
 .... بھ حسرت... ده بود بھ غبطھتغییر كر

 
 ... ! تو پوست خودش نمي گنجید كھ باالخره خر مگسا با این خبر لھ شدننسترن

 
 

ازدست رفتن ... از دست رفتن دوستیھا...  من این وسط نگران از دست رفتن بودمفقط
 ... از دست رفتن چیزي رو كھ مي شد اسمش و آرامش گذاشت... محبتھا

 
اگر ... پس این تصمیمي كھ تو چشاش بود و ازش ترسیدم ھمین بود...  گیج بودمھنوز

 ...  بھ گوش فربد برسھ تمام رشتھ ھام پنبھ میشھ
خراب میشھ آرامش خانواده .. خراب میشھ آرامش زینت...  میشھ آرامش اعظم خراب
 ... ایراني

 سنگین من و نسترن درمیون خداحافظي گرم بچھ ھاي كالس و نگاھھاي...  بود ظھر
 ...  بچھ ھاي دانشگاه مي رفتیم بھ سمت ماشین

 
 رو بھ نسترن گفتم...  بھ ماشین متعجب سر جام خشكم زد نرسیده

 
 ...! من ماشین و ھمین جا پارك كرده بودم -
 
 

 ...  دور و برش و نگاھي انداختنسترن
 
 
 ...  ر كنخوب فك...بابا تو صبح تو حال خودت نبودي ... نیست كھ !... مطمئني ؟ -
 
 ...  نسترن با چشاي گرد شده خیره شدمبھ
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... ھمینجا بودیم كھ اون نمایش خیمھ شب بازي راه افتاد ... خوبھ صبح تو ھم بودي  -
 ... ! دیگھ اینقدر حواس پرت نیستم كھ

 
 ...   غیبش زده بود و بھ جاش یھ ھیونداي آلبالوئي پارك شده بودماشینم

 
نسترن اشاره كرد ...  و مبھوت ایستاده بودم و مستاصل اطراف و نگاه مي كردم مات

 برگشتم... بھ پشت سرم 
 

روبروم ایستاد و ...خدا رو شكر شاید اون بتونھ كاري كنھ ...  در حال اومدن بودفرشاد
 ... دستاش و گذاشت رو لبام... تا من اومدم شروع كنم 

 
ھمھ سر جاشون ...  كھ االن شدیم فیلمي كھ توسط ھمھ داریم تماشا میشیممیدونستم

 ... ایستاده بودن و ما رو نظاره مي كردن
 

بھ سوییج ...  از تو جیبش یھ سوییج آورد بیرون و با یھ لبخند جلوچشم گرفت فرشاد
 كھ صداي نسترن اومد... خیره شده بودم

 
 ...بگیرش! ... اي بابا چرا ماتت برده؟-
 

 ...!  خنده فرشاد بھ گوش رسید و متعاقبا صداي خنده جمعیت حاضرصداي
 

 ... سرش و آورد نزدیك گوشم... سرش پایین بود فرشاد
 
این ھدیھ یھ عاشق بي تابھ كھ واسھ بدست آوردن عشقش قراره سھ روز فقط سھ  -

لھلھ دنیا رو ھ... بعد سھ روز دنیا رو چراغوني مي كنم...! روز دیگھ صبر كنھ 
 ... بارون مي كنم

 
 

سوییح و گرفتم ... یھ نگاھي بھ ھیونداي خوشكل این بغل انداختم...  اومد رو لبم لبخند
 ...  و آروم تشكر كردم

 
 
 

 ..  داد كشیدنسترن
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 !ھمین ؟ -
 

 ببوسش كوچولو... اشاره كرد ...  نگاش كردم برگشتم
 
 

آخھ مگھ میشھ ... مرموز.. منتظر ... زل زده بود تو چشام ...  سمت فرشاد برگشتم
 ...! اونم جلوي دانشگاه... جلوي این ھمھ چشم 

 
با لبخند نگاش و دزدید و .. نگاش كردم ...  رد شم كھ فرشاد با دست مانع شد خواستم

 ...  سرش و انداخت پایین
 
 
 

 ... ھماھنگ مي گفتن شروع كرد بھ دست زدن و ھمھ با ھمجمعیت
 
 
 ... یاال... یاال  -
 
 

 ... كار درستي نیست... بھ نسترن اشاره كردم منو از این اوضاع نجات بده! ؟... اینجا
 
 
 

 .... خندید و شونھ باال انداختنسترن
 
 
ازیھ طرف صداي ...  یھ طرف بوي عطر فرشاد كھ تا عمق احساسم و قلقلك میكرداز

 ... منم كھ بدم نمي اومد...  بود جمعیت كھ توجیھ مناسبي
 
 
 

 ... بي تاب بھ آغوش كشیدنش بوددلم
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 ...  پریدم و بغلش كردم... جاي یھ بوس كوچولو بھ
 ...  جاي خندیدن بغضم تركید و اشك ریختمبھ
 
 
 

اساتید ھم ... دست مي زدن و جیغشون بھ پا بود...  اونجا غوغائي بھ پا كردن جمعیت
 ... شونھ ھاي لرزون فرشاد زیر دستام بود و خودم ھم... بھ جمع دانشجوھا پیوستن

 
 

اشك ھمھ رو در ... ولي دیگھ صدائي نمي اومد...  دست زدنشون قطع نمي شد جمعیت
 ... آورده بودیم

اشكام و پاك ...یھ دستمال گرفت سمتم... سرم پایین بود... ا كردم و از آغوشش جدخودم
 ...كردم

 
 كھ اونا ھم چشاشون كمي رنگ اشك گرفتھ بود دونھ دونھ اومدن نزدیك و تبریك اساتید

 ...گفتن و رفتن
 

 ... اشاره كرد بھ ماشینفرشاد
 
 !؟...نمیشیني  -
 

 ...  جمعیت تا حدي متفرق شد...  بھ لب نشستملبخند
 
 
 ...بھ اطراف ماشین یھ نگاھي انداخت... اونم پرید باال ...  نسترن اشاره كردمبھ
 
كاش یكي پیدا شھ بھ ما ھم از ... اصال بیان ببرنش ... ماشینم و عصر میام مي برم  -

 ... !!!اینا بده
 
بھ اصرار نسترن یھ ... با فرشاد خداحافظي كردم و راه افتادم... حرفش خندیدم بھ

دوست داشتم برم پیش نسترن ولي چون اصرار نكرد بي ...  خیابونا رو گشتیم خورده
 ... خیال شدم

 
 ... و رسوندم و رفتم خونھنسترن
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ھنوز فكرم سمت ظھر بود و اون اتفاقات ...  و یھ گوشھ پارك كردم و رفتم باالماشین
 ...  درو باز كردم و رفتم تو.. رسیدم دم در ... 

 
 

برف شادي رو سرم مي بارید و ....  و بستم كھ یھو صداي فیش اسپري شنیدمدر
 ...  صداي جیغ بیتا و آریا و مامان

مامان در حالي كھ بوساي محكمش ...سورپرایز پشت سور پرایز ...  خبره امروز چھ
 و نثار گونھ ھام مي كرد گفت

 
 خوشحالي غش میكردم وقتي خبر قرار مدارعروسیتون و از فرشاد شنیدم داشتم از -

 ...  نمي دوني چقدر آرزو دارم تو رو تو لباس سفید عروسي ببینم.. الھي فدات شم ... 
 
 

و یھ ... تمام خونھ پر شده بود از بادكنك قرمز و تزیینات !!!  زود خبر و بھ اینا داد چھ
گام فرشاد یھ گوشھ دست بھ جیب ایستاده بود و ن... ترانھ قشنگ ھم در حال خوندن 

 ... آریا ھم مرتب تو گوشش پچ پچ مي كرد و مي خندید...مي كرد 
 
لبخند بھ لب ...رو كردم بھ بیتا ... خیلي زیبا شده بود ...  نگاھي بھ اطراف انداختم یھ

 گفتم
 
 .. خیلي خونھ رو خوشكل كردي... مرسي كار تو بوده؟ -
 

  ازش جواب داد در حالي كھ پیراشكي دستش بود و گازاي گنده مي كندبیتا
 
نھ كار من نبوده ... تو فریزرت یھ طبقھ پر ایناست !... این پیراشكي ھا رو كي پختھ؟ -

 ... ھمھ كار ھمسر گرامت بوده
 
 ! ...  حتي بیتا و مامان...  خورده كھ فكر كردم ھیچ كس كلید خونھ رو نداشتیھ
 
 

 ... اومدصداي نسترن ... ولي اثري ازش نبود ... و بردم تو كیفم دست
 
 ...سالم -
 

 ... از در خونھ آورده بود تو و مي خندیدسرشو
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استاد ازم خواست منم كل دستھ كلید ... كار من بوده... دلم نیومد این صحنھ رو نبینم  -

 !آخھ باھوش فكر نكردي ماشینت چطور غیبش زده ؟...و تقدیمشون كردم 
 
خت تو چشاش و سرش و انداخت اونم ھرچي مظلومیت داشت ری... اخم نگاش كردم با

 ...خندیدم...پایین
 ...!فیلمي نسترن ھان...ببینش  -
 

مامان شماره اعظم و گرفت و قرار ...  بعد كلي حرف خداحاظي كردن و رفتن ھمھ
 ...  شد واسھ آخر ھفتھ دعوتشون كنن اما در مورد ازدواجم فعالھیچي بھشون نگن

 
 ...  موندم و نگاھھاي فرشاد كھ مرموزانھ زل زده بودم بھ منمن
 

 ...  كولم و ازم گرفت و پرت كرد یھ گوشھ...چسبیدم بھ دیوار...  نزدیكاومد
 

 .. دستش دور كمرم بود و ماھرانھ مي رقصید...  كرد و با ترانھ مي رقصوندمبغلم
 

رقصشم باید ... ھ پا بوده دیگھ پسر فخري خانوم كھ ھر شب مھمونیاي شبانشون بآره
 ...  معركھ باشھ

 
...  بودم روبات كھ با یھ حركت دست اون مي دونستم حركت بعدیم باید چي باشھ شده

 .. من تا حاال تو چنین موقعیتي قرار نگرفتھ بودم
 

خیلي ... فرشاد با حركات موزون و ھماھنگش در عین حال كھ من و مي رقصوند اما
 ...  ي دادخوب داشت بھ من درس م

 
گاھا گردنم و مي بوسید و صورتش مي رسید بھ یھ ... نفساش مي خورد بھ گردنم ھرم

 ... میلیمتري صورتم و تاالپ تولوپ قلبم بھ اوج مي رسید
 

فرشاد دستم ... از شدت تحرك كمي سرخ شده بودم...  كھ تموم شد ازش جدا شدم ترانھ
 ... و گرفت و از آپارتمان كشوندم بیرون

 
 
   تعجب پرسیدمبا
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 كجا ؟ -
 
 ... !یھ جاي خوب -
 
 
 ... خوب حداقل بذار كولم و بردارم گوشیم توشھ -
 
 
 ...نھ نمي خوام ھیچ مزاحمي داشتھ باشیم -
 

 ..  رفتیم پایین...  كردمسكوت
 

داخل كوچھ پارك كرده بود تا از دید من مخفي بمونھ ...  بھ سمت ماشین خودشرفت
 ... ریموت و زد و نشستیم... 

 
 ... نسیم مي خورد بھ صورتم... شیشھ ھا رو زدم پایین ... ضبط و زد ...  افتاد راه

 
 ...   عشق دیدنت من دیوونھبھ
 

 ...  روي پلھ ھاي خونھنشستم
 

 ...  تا وقتي برمي گرديامیدوارم
 

 ...  كشیدن و یادم بمونھنفس
 
 ..   خونھ وقتي دلتنگ تو مي شمتو
 

 ...  عكساي قدیمي مي رمسراغ
 

 ..   یكي مي بوسم عكسامون ویكي
 

 ...   مي بینمت آتیش میگیرمتورو
 

 ...  كردم این ساال كھ رفتيصبوري
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 ...   برم دیگھ حاال كھ رفتيشاید
 

 ...   قوالیي كھ دادي عاشقونھچھ
 

 ... حرفایي كھ باید و نگفتيچھ
 

چشش بھ ... سكوت بود و سكوت...  و گرفت تو دست راستش و نوازشش مي داددستام
 ... خیابون

 
 ...  خلوت این خونھ رو دیديتازگیھا

 
 ..   من این شبا رو تنھایي كشیديمثلھ

 
 ..  تو این خونھ پر از امید بودماما
 

 ... و دوختم بھ در ھرگز نرسیديچشمام
 

 ..   خودت نگفتي من دلم بگیرهپیش
 

 ...   خودت نگفتي تنھایي بمیرهپیش
 
 ...منم باید آخر این ھفتھ باشم -
 
 

 !!؟... این چي مي گفت ....  برگشت سمتشسرم
 
 
 ... صداي گرفتھ ادامھ دادبا
 
 
ا چشاش عشق من و بھ من باید باشم زماني كھ عاشق سینھ چاك عشقم مي خواد ب -

 ... باید ببینم و داغون شم... نظاره بشینھ
 

 ..  ببیني تو آتیش دارم میمیرم و دم نمي زنم...  باشم و ببیني داغون شدنم و باید
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... عشقم و... تا تو رو...  ببیني بھ خاطر داشتنت چھ عذابایي رو بھ جون مي خرم باید
 ... كنار خودم داشتھ باشم... حقم و 

 
 
 

... ھم من و معذب مي كرد ... اما حضور فرشاد كار و سخت مي كرد...  كردمنگاش
... چطور مي تونم كنار ھمسرم باشم و وانمود كنم كھ ... ھم اینكھ فربد مي شناختش 

  ادامھ داد
 
 ...  من و پسر خالھ خودت معرفي كن و خواستگار پر و پا قرصت -

مسیر نگاش و چرخوند سمت ... ه كرد  و بھ نگاه متعجب و معترضم نگابرگشت
 ...خیابون

 
مي ترسي بھ فربدت بر ! ... چیھ این حقم ندارم كھ دوباره بشم خواستگارت؟ -

 !؟... بخوره
 
 

 !!!!فربدت؟... نگام و ازش گرفتم...  شدم عصبي
 ..  از پنجره سمت راستم بھ آدمایي بود كھ بیخیال راه خودشون و مي رفتننگام

 
 
اما خدا مي دونھ تو ذھن ھر كدومشون چھ دغدغھ ھا و چھ .. یال بودن  نظر بیخبھ

 ...  افكارم متالطمي بھ پاست
 

 ... رفت پایین...  یھ طال فروشي متوقف شد جلوي
 
 ...پیاده شو -
 
 

 ...  اومد این سمت و دستم و گرفت و رفتیم بھ سمت مغازه...  حرف پیاده شدم بدون
 
 

پشت ... شاد قفل مركزي رو باز كرد و وارد شدیم  طالفروشي با دیدن فرصاحب
 ... میزش ایستاده بود و با ورود فرشاد از جاش پا شد و اومد سمتش
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 ؟...خوبي پسرم ... سالم فرشاد جان  -
 
 ... ممنون آقاي رحمتي -
 
 ؟... آریا خوبھ  -
 
االنم كھ افتاده تو .. درگیرحسابي ... اونم سرگرم كاراشھ .. سالم داره خدمتتون  -

 ...! كاراي مراسم عروسي داداشش
 
 

چقدر پیر و !!... این ھمون آقاي رحمتیھ ؟.. نھ ... آقاي رحمتي ...  اسم آشنایي بودچھ
 ...روش و بھ سمت من چرخوند! دوست صمیمي بابا ً؟.. شكستھ شده 

 
از وقتي فھمیدم دوباره بھ جمع خونوادت برگشتي !...ا نشناختي آني خانوم؟گوی -

 ...  حقا كھ برازنده ھمین... خانوم شدي واسھ خودت.. بزرگ شدي ... خوشحال شدم 
 
 

 ...   برگشت سمتمفرشاد
 
 ...  آقاي رحمتي پدر آریاست -
 
 ..پدر آریا... خشكم زده بود -
 
  فرشاد زل زدمبھ
 
 !حمتي ؟پس مریم ر -
 
 

ھمون روز ... روز تولد من اگر یادت باشھ با بابات اومده بود جشن ..  خواھرشھ بلھ
 ... اطالع پیدا كرده بود كھ آریا برادرشھ

 
 ...  بود ببینتشاومده
  ادامھ دادم...  ھنگ كرده بود مغزم

 
 !؟... مادر آریا ! پس مادرش؟ -
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 ... و برگردوندم سمت رحمتيروم
 
 ... شما باید خوب بدونید مادر آریا كیھ -
 
 

 ...   سمت فرشاد نگاه كردبرگشت
 
 !اطالع نداره ؟! ؟... مگھ بھش نگفتي -
 
 

حس كردم یھ چیزي ... نگاه نگرانش رو من بود...  ساكت بود و حرفي نمي زد فرشاد
 ... زل زدم تو چشاي نگران فرشاد... این وسط ھست كھ بي اطالعم 

 
 

  گفتمردد
 
 ...  اون مادر آریاست... فخري.... مادر من -
 
 
 

گیج بودم از اینكھ ...  برده بود بھ چشاي فرشاد كھ ھمچنان نگران نگام مي كرد ماتم
 ...چرا این مسئلھ رو از من پنھان كرده

 
 

از اینكھ این مادرش بوده كھ توي اوج ھوس بچھ اي رو بھ دنیا ! ... مي كشیده ؟خجالت
 ...كردهآورده و رھاش 

 
 

پس چرا ھنوز نگراني از تو چشاش محو نشده بود ...  بھ نظر دلیل منطقي میومداین
البتھ جاي ترس ھم داشت كسي كھ تو دامان ...شاید مي ترسید بھ اونم بدبین شم ! ؟... 

 ... ! چنین مادري بزرگ شده
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و چند بار بھ خودم غر زدم بابت این افكار بدبینانھ و ...  فكر و از تو ذھنم خط زدماین
 ... مرتب بھ خودم مي گفتم قدرنشناس شدي آني

 
این قلب داغون و این دستاي لرزون و این ... چھار سال وفاداریش...  سال نبودتچھار

 ... !!! اینقدر ناشكري نوبره واال... دل بیتاب
تو افكار خودم بودم كھ دیدم یھ حلقھ جواھرنشان زیبا ...  سمت حلقھ ھا رفت بھفرشاد

 ...  تو دستش بود و بھ طرفم اومد
 
 دستاي لرزوني كھ ھر زمان بھ دستاي من نزدیك مي شد یا گر گرفتھ بود یا یخ كرده با

 ...  حلقھ رو انگشتم كرد
 
ھ وصل شدن دل من بھ حلق... اگر مي خواي بیا خودت انتخاب كن ... خوشت میاد؟ -

 ... !خانم آریا منش... دل شماست 
 
 

 ... چشش بھ دستام بود كھ با این انگشتر ظرافت خاصي پیدا كرده بود...  كردمنگاش
 
  لبخند عمیق رو لبام نشستم و آروم و سر بھ زیر گفتمیھ
 
 ... مي خوام انتخاب تو باشھ ھمین خوبھ... محشره فرشاد -
 
 

 ... آقاي رحمتي داشت با دفتر حساب كتابش ور مي رفت.. صدائي نیومد..  بودساكت
 
 

  آروم گفت... دیدم داره با ذوق نگام مي كنھ...  و باال آوردم سمت فرشادسرم
 
 ... میشھ یھ بار دیگھ بگي -
 
 ... تعجب نگاش كردمبا
 
 !چي رو ؟ -
 
میدوني این اولین باره كھ بعد از چھارسال دارم اسمم و از زبون تو مي ... اسمم و  -

 !؟...شنوم 
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یعني تو این چند روز حتي یھ بارم با این اسم .. چقدر من بدم...  گلوم و گرفت بغض
 ؟!صداش نكرده بودم 

 
 ...آقاي رحمتي اومد سمتمون... چشام پر اشك شد ...  و انداختم پایین سرم

 
شگون نداره زمان خریدن حلقھ اشك ! ... اي بابا چي كارش كردي بنده خدا رو؟ -

 ...بریزید
 

 بالفاصلھ گفتم..  و واسھ اینكھ واسش سوءتفاھم نشھ خندیدم
 
 ... اشك شوقھ آقاي رحمتي -
 

گذاشتنش توي جعبھ فوق العاده زیبا و نقره اي ... رو در آوردم و دادم دست فرشادحلقھ
 ...  سنگاي براق كار شده بودكھ كنارش

 
نشستیم تو ماشین و راه ...  ھزینش و پرداخت كرد و از مغازه رفتیم بیرون فرشاد

 ... تو ماشین ھمچنان دستام تو دستاش بود و یھ لبخند رو لباش نقش بستھ بود.... افتاد
 
 

  گفت...  كھ یھ دستش رو فرمون بود و چشش بھ خیابونھمینطور
 
 ...  خیلي... م آني خیلي خوشحال -
 
 

از اینكھ باالخره این جملھ اومد رو ... از اینكھ خوشحالھ ..  خوشحال بودم منم
 ... زبونش

 
 

 ھمنیطور كھ سوییج و مي كشید بیرون گفت...  و متوقف كرد ماشین
 
 ! ؟... این رستوران و یادتھ  -
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این ھمون رستوراني بود كھ چند باري با فرشاد اومدیم واسھ ...  و نگاه كردم بیرون
 ... پیاده شد...نھار 

 
 ھنوز داشتم بھ تغییراتي كھ تو نماي رستوران رخ داده بود با لذت نگاه مي كردم من

 ... كھ در سمت من و باز كرد
 

.... ن خلوت بود رستورا... دستم و گرفت و رفتیم بھ سمت رستوران...  شدمپیاده
 ...نشستیم

فرشاد تشكر كرد و منو رو ...  منو رو اورد داد دست فرشاد و تا كمر خم شد گارسون
 ...  باز كرد

 
 

 ھر دو تا دستام و تكیھ داده بودم رو میز و دستام زیر چونم بود كھ یھ صداي آشنا آرنج
 ...شنیدم

 
 ...  سالم آني خانوم -
 
 

 ..  دیگھ اون جووني گذشتھ توش كمرنگ شده بودچھره آشنا كھ ...  برگشتم
 
 

این چھار سال چقدر چھره ھا رو عوض كرده بود و من كھ ...  چھار سال نبودم فقط
بعد از مدتھا این اشخاص و مي دیدم شاھد بودم كھ گذر عمر با چھره ھاشون چھ كرده 

 ...  حاال این بماند كھ دالشون چقد پیر شده... 
 

 ... شوق كردم و از جام پریدم باال ... آقا بود علي
 
بوي عطر ...  كت شلوار سورمھ اي تنش بود و یھ بلیز آبي یقھ ھفت زیرشیھ

ھمیشگیش ھم با بوي عطر مدھوش كننده فرشاد مخلوط شده بود و یھ چیزي شده بود 
 ...فوق تصور

 
 ...خوشحالم كردید... سالم  -
 

 تغییر فرشاد جان چطوري این خانوم موندم با این ھمھ... نشناختمت ...  ھمچنین
 !؟... وشناختھ
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 ...  دست دادن و نشستن...  فرشاد ھم سالم احوالپرسي كردنبا
 ...  دست اشاره كرد بشینمبا
 
 در حالي كھ مي نشست رو صندلي گفت -
 
 ...  شنیدم خانوم دكتر شدي -
 
 ...  ھنوز كھ اول راھم -
 
 

 بودم از اینكھ دوباره عزیزاني رو مي دیدم كھ گذشتم و مدیون مھربوني تك خوشحال
 ... تكشون بودم

 
 

علي آقا در حالي كھ نارنج و تو ساالدا فشار مي داد و مسیر نگاھش ...  رو آوردن غذا
  گفت... قطرات نارنج بود 

 
 ...  دست بھ دامان ما شد... باز این آقا فرشاد شما كم آورد  -
 
 
یھ لبخند نشست رو لباش و یھ نیم نگاھي بھ من انداخت و با ... فرشاد نگاه كردم  بھ

  علي آقا قاشقش و برداشت و ادامھ داد... غذاش بازي كرد 
 
گرچھ یھ توفیق اجباري نصیب ما شد كھ آني كوچولو و ناقال و پر انرژي گذشتھ رو  -

 ...  ببینم كھ چطوري خانوم دكتر با وقار و آرومي شده ولي
 
 ... فرشاد باید كم كم یاد بگیره حقایق زندگي رو خودش بھ زنش بگھآقا
 

  پشت تلفن ھم گفتم این كار خوبي نیست كھ گفتن مسائل حساس و بھ دیگران بسپارهمن
 .. 
 

 ...   تا عمر داره تو زندگیش با تو باید متكي باشھ بھ یھ شخص ثالثاینطوري
 

 !؟...ا كھ اینقد ازت ھراس داره چي كار كردي با این بنده خدبابا
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با ھر كلمش حساس ... فقط شنونده بودم... لبخند انداخت رو لبش و مرموز نگام كرد یھ

 ... و حساستر مي شدم
 

 گوش شدم و در جواب نگاھھاي علي آقا فقط لبخند تحویل مي دادم تا بزنھ اون تماما
 ... حرفي رو مي خواد

 
 ...ولي من قاشق بھ دست منتظر بودم...  قاشق گذاشت دھنشیھ
 

 ...  منتظر شدم...  باز چھ طوفاني قرار بود آرامشم و بھ ھم بریزه خدایا
 
 

 ...   فقط با غذاش بازي مي كرد و نگران زیر چشمي نگام مي كردفرشاد
 

.. اھھچشاي نگران فرشاد مي گفت طوفاني تو ر...  قلبم آرامشش رخت بربست دیگھ
 !... اما چیھ این طوفان ؟

 
 

 آقا لقمش و با طمانینھ جوید و قورت داد و از گوشھ چشش نگاش بھ من افتاد كھ علي
 ... خیره شده بودم بھش

 
 

 ..   اومد رو لبشلبخند
 
اینطوري كھ شما با نگات شمشیر و از رو گرفتي ... مي بینم كھ خیلي كنجكاو شدي  -

 ...!بھ جان خودم.. حق داره ... بترسھ ازتدارم بھ فرشاد حق مي زدم 
 

... یھ حقیقتھ كھ فقط و فقط مال گذشتھ است .. چیزي نیست ..  باش دختر خوب آروم
 ..  تموم شده رفتھ

 ازش نمونده جز یھ جسم مجازي كھ بودن خود این حقیقتھ و اینكھ فرشاد از ھیچي
 ... ذارتتترس از دست دادنت نتونستھ خودش ھمون موقع در جریان ب

گاھي مصلحت ایجاب مي كنھ كھ ھمھ ... شاید ھمین كار و مي كردم ...  منم بودم البتھ
 ... چیز و بھ شریك آینده نگي
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یھ كالم !...  داشتم كالفھ مي شدم این ھمھ آسمون ریسمون بافتن واسھ چي بود؟دیگھ

 ...! بگو و خالص
 
 چشم بھ فرشاد بود كھ سرش پایین بود و چشاي نگرانش خیره شده بود بھ زرشكاي یھ

 ...  روي پولو
 
 ... چشم بھ لباي علي آقا بود كھ حاال حاال ھا مي خواست مقدمھ چیني كنھیھ
 

 ...   آقا كمي ساالد با چنگال گذاشت تو دھنش و شروع كرد بھ جویدنعلي
 
 

 ... دم و كالفھمنتظر بو...  و دادم بیرون نفسم
 
 

  داد و رو بھ من با لبخند گفتقورتش
 
تا آرامش و تو چشات نبینم محالھ ممكنھ بگم ...آني جان بھت پیشنھاد مي كنم بخوري  -

 ...  اون حقیقت چیھ
 

 ...   بھ ھمون شدتي كھ فرشاد ترسیده منم با این نگاھھاي نگرانت ترسیدمچون
 
نجا مامورم طوري این حقیقت و بگم كھ آب تو دلت من ای...  ھفتھ مونده تا عروسیت یھ

 ... من مثلھ این تو عمرم ندیدم... بھ این پسر نگاه كن .. تكون نخوره 
 اما این پسر روم و كم كرد...  كردم باال دست من تو وفاداري بھ عشق پیدا نمیشھ فكر
 ... 

 
اما اینكھ بدوني عشقت ...  بدوني عشقت رفتھ از دنیا و صبور باشي سخت نیست اینكھ

... نمي توني باھاش باشي ...تو ھمین دنیاست اما یھ جایي ھست كھ نمي توني ببینیش
فقط یھ مرد مي تونھ بفھمھ و ...این خیلي سختھ آني ... نمي توني صداش و بشنوي 

 ...ادش دلدعاونم از نو...درك كنھ چي مي گم 
 
صبر كرد بھ امید اینكھ یھ روز كنار ..  فرشاد شما تو اون شرایط صبر كرد و

یھ روز فریاد بكشھ و شكر كنھ خدا رو بھ خاطر رسیدن بھ ... عروسش قدم برداره 
 ... اون كسي كھ یھ عمر آرزوي داشتنش و داشتھ
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 این پسر و براي  اینكھ با گفتن این حقیقت لجبازي و یھ دندگي رو شروع كني و دلپس

حمایت ھیچ كدوم از اطرافیانت رو ...صدمین و ھزارمین بار بشكني دیگھ بدون 
 ... نخواھي داشت

 
 

 ...  ھیچ كس حقي بھ تو نمي ده اگر با گفتن این حقیقت این مراسم خراب شھدیگھ
 
... حاال حاال ھا باید منتظر مي بودم انگار...  آه كشیدم و ھمچنان منتظر نگاش كردمیھ

 ... باالجبار یھ قاشق گذاشتم تو دھنم و بھ اكراه شروع كردم بھ خوردن غذا
 

 ... علي آقا دستاش و بھ نشونھ شكر برد باال...  تموم شد غذا
 
 شروع كرد...  دستمال برداشت ولباش و تمیز كرد یھ
 
زماني كھ ... این مادر در زمان مجردیش... مي دوني مادر آریا ھمون مادر فرشاده  -

 ...  با پدر شما ارتباط داشتھ... نھ پدر شما ازدواج كرده بود نھ فخري خانوم 
 

تو این ارتباط بھ علتي پدر شما حسي بھ این خانوم نداشتھ و ...  بگم عاشق بوده باید
 ...  ازھم جدا میشن

 
 

توي اوضاع احوال ازدواجش ..  شما عاشق فاطمھ خانوم میشھ و میره خواستگاريپدر
با مادرت دوباره فخري خانوم با یھ بچھ دو سالھ بھ پدرت مراجعھ مي كنھ و ادعا مي 

 ... كنھ كھ اون بچھ مال پدرتھ
 

تحویلش مي گیره و بھ اصرار یكي از ..  با اینكھ مطمئن نبوده بچھ خودشھ پدرت
 كھ ھمون آقاي رحمتي بوده ازش آزمایش مي گیرن كھ اونجا یقین میشھ كھ دوستانش

 ...پسر آقاي رحمتیھ..بچھ مال پرویز آریا منش نیست 
 

خوب قسمتھاییش ... حقایقي رو تا االن ازش تقریبا بي اطالع بودم ...  مي شنیدم داشتم
 ... رو ھم قبال شنیده بودم

 
شتباه یا غیر اشتباه با كسي دوست بوده چھ ربطي  اینكھ كسي قبل از ازدواجش بھ اولي

 ... ! تا اینجا كھ مشكلي نبود... بھ من و فرشاد داره 
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 علي آقا ادامھ داد... فقط من بودم و فرشاد و علي آقا ...  رستوران و بستن در
 

توي ...  رحمتي اون موقع ازدواج كرده بوده و از قبول كردن بچھ امتناع مي كنھآقاي
 ... ایم فخري از طرف پدر فرشاد خواستگاري میشھھمون ت

 
 كھ با ازدواج پدرت با فاطمھ شكست بدي خورده بوده ترجیح مي ده خودش و فخري

 ...  بندازه تو پناه كسي مثلھ پدر فرشاد كھ آدم خوب و مورد اعتمادي بھ نظر میومده
 
 

ست و مادرش ھم  آریا منش وقتي مي بینھ این پسر توسط پدرش مورد قبول نیپرویز
 رفتھ تو یھ زندگي تازه

 
 رو از فخري مخفي مي كنھ و با این منطق كھ این پسر از آن خودشھ بزرگش موضوع
 ...مي كنھ

 
حتي زمانیكھ توي نوجووني آریا از طرف ...  ھیچ چشم داشتني مثلھ پسر خودشبدون

مردمي كھ از این مطلب اطالع داشتن مورد ھجوم حرفاي نامربوط قرار مي گیره از 
 ...  ترس اینكھ این پسر داغون نشھ باالجبار مي فرستتش تو غربت

 
 

كھ .. ا بوده نھ پدرت  ازدواجش كھ مي رسھ فخري مانع اصلي ازدواجش با بیتزمان
 ... بعد از فوتش مانع ازدواج برداشتھ میشھ و پدرت با ازدواجشون موافقت میكنھ

 
در حالي كھ زیر چشمي بھ فرشاد كھ ھنوز ...  و مبھوت این ھمھ خبر نگاش كردم گیج

 سرش پایین بود و با سوییجش ور مي رفت نگاه میكردم گفتم
 
درستھ ... یدم كھ بھ من و فرشاد ربطي داشتھ باشھ علي آقا من تا اینجاش مشكلي ند -

 ...  گیج شدم از این ھمھ خبر عجیب
 
 

یا من خوب ...  ھیچكدوم اینا چیزي نیست كھ فرشاد از گفتنش واھمھ داشتھ باشھ ولي
 ...!!! یا شما ھمھ چیرو ھنوز نگفتین... ھمھ چیز و نفھمیدم 

ابرو انداخت باال و برگشت ... د بیرون  آقا تكیھ داد بھ صندلي و نفسشو آروم داعلي
 سمتم
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تا زماني كھ آقا فرشاد ... حتي تو زندگي با پدر فرشاد... فخري عاشق پدرت بوده  -
 ... عشقش بھ تو رو بھ مادرش ابراز مي كنھ و ازش درخواست میكنھ بره خواستگاري

 
 

ه و طرح  كھ از فاطمھ خانوم مادر شما دل خوشي نداشتھ جواب منفي میدمادرش
 .... نامزدي فرشاد و با مھرانھ مي ریزه

 
 
وقتي تو بھ اون حال میفتي و حتي پدرت ...  ھر چھ زودتر تو رو از دل فرشاد بكنھ تا

پدرت نگران مراجعھ میكنھ بھ .. ھم نمي تونھ فكر فرشاد و از تو سرت دربیاره 
 ...  ھفخري و ازش درخواست مي كنھ كھ با ازدواج شما دو تا موافقت كن

 
 

 سرسختي مي كنھ و بعد از اصرار ھاي پي در پي پدرت كھ بھ شدت نگرانت فخري
 ...فخري با بیان یھ شرط قبول مي كنھ.. بوده

 
 

فرشاد حتي یھ لحظھ سرش و باال نمي اورد ...  خیره شده بودم بھ علي آقا كنجكاوانھ
 ...ادامھ داد.. و این بیشتر نگرانم مي كرد ... 

 
روز بھ پدرت میگھ تنھا با این شرط میذاره فرشاد و آني بھ ھم برسن كھ فخري اون -

 ... پدرت ھمزمان با فخري ازدواج كنھ
 
 

 ...سریع پرسیدم! ... مگھ مي شد؟...  سنگ كوب كرد قلبم
 
 !؟...پدرم و مي گم قبول كرد ! ... قبول كرد؟ -
 
 

   آقا یھ نگاھي بھ فرشاد انداخت و ادامھ دادعلي
 
وقتي مادرت رضایتش و با این شرط كھ از پدرت ... اول با مادرت مشورت كرد  -

 ...  جدا شھ اعالم كرد اونم با اكراه موافقت كرد
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  بھ عنوان یھ پدر و مادر عشقشون و رو قرباني كردن تا شما و فرشاد بھ ھم برسیدو
... 
 
 
 ...  اخم اومد رو پیشونیم -
 
بھ قیمت از بین رفتن غرور پدرم ! ؟... اغون شدن مادرم بھ قیمت د... بھ چھ قیمتي -
 !؟
 
 
 

گریھ ھاي اونشب مادرم ...  تصاویر و خاطرات اون روزھا تو ذھنم تداعي شد تمام
حال بدش وقتي اسم بابا ... نگاه غمزدش... آه و نالھ ھاي ھر از گاھیش ... پشت تلفن 

 ... میومد
 
 

یدم بھ قیمت جدا شدن پدر و مادري كھ عاشق  بھ چھ قیمتي داشتم بھ وصال مي رسمن
 !؟... ھم بودن 

 
 

 این وصال نابودي عشق چندین و چند سالھ پاك بابا و مامان بود و من بي خبر بھاي
 !؟...بودم 

 !؟...  تونستھ بود چنین معاملھ اي با زندگي مامان و بابا انجام بده چطور
 

علي آقا یھ نفس ...  تونستم بھ خودم دروغ بگم از اینكھ مرده بود خوشحال شدم نمي
  ادامھ داد...عمیق كشید 

 
ولي قبل از اینكھ ما آدما عقل ناقصمون ...نمي دونم چقدر بھ حكمت خدا اعتقاد داري  -

 ... و علم كنیم خودش نذاشت این زندگي بھ ھم بریزه
 

ن قرار بر این شد كھ ھمون شب پدرت فخري رو  قول و قراري كھ اونا گذاشتطبق
 ... عقد كنھ

 
 ...  شما دزدیده شدي و اوضاع بھ ھم ریختكھ
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 ...  ھم فرشاد داشت ازاین دنیا میرفت كھ با دعاھاي شما بھ این دنیا برگشتبعدش
 

 سال غیبت زد و دو سال بعد از مفقود شدنت عامل فتنھ بین پدر و مادرت دنیا چھار
وقتي این تیكھ ھاي پازل و كنار ھم بذاري بھ نتیجھ قشنگي میشھ ... د رو ترك كر

 ...  رسید
 

 میشھ گفت یھ جورائي عشق پدر و مادرت اونقدر مقدس و پاك بوده كھ خدا حفظش كھ
 ... كرده

 
 افكار من توي فكر پلید فخري بود و مامانم كھ تو اون روزا زجر مي كشید و من ولي

.. تفاقات خوش بودم و سرم و عین كبك تو برف فرو كرده بودم بي اطالع از ھمھ این ا
 ... چقدر كودن بودم و بي خبر

 
یھ ... یھ سوال... یھو یھ فكر ...  با چشاي نگران ھمچنان زل زده بود بھ من فرشاد
 ...  یھ ابھام نقش بست تو مغزم... تردید 

 
ورد تو نگراني و من زل زدم تو چشاش كھ غوطھ مي خ... برگشتم سمتش ...  فرشاد

 ...  جواب سوالم و از توي ھمین اقیانوس گرفتھ بودم
 
خبر ... خبر داشتي و نگفتي... خبر داشتي از این فتنھ... فرشاد تو اطالع داشتي؟ -

 ...  داشتي و گذاشتي این ھمھ جلو بریم
كم ولي ذره اي از خشم من ... پر اضطراب ... پر دلھره .. با ترس ..  مي كرد نگام
 ...  نشد

 
 ... ذره اي از تردیدم...  اي از اشتیاقم واسھ جوابي كھ مي خواستم بشنوم ذره

 
وسط ابھامات ... وسط دریاي خشمم ...  دانستھ من و وارد چنین قصھ كثیفي كرده اگر

 ... علي آقا زد رو میز... وسط نگاھم كھ ازش سوال مي بارید و سوال... ذھنم 
 
باز داري ... باز داري یھ طرفھ میري با سر تو دیوار ... ند میريباز داري ت... نشد  -

 ... مي تازوني آني جان
 ! ؟... تند میرم علي آقا  -
 
 ...  ایستادم روبروي فرشاد... جام پا شدم از
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   گفتمدوباره
 
 ! خبر داشتي و نگفتي ؟! با توام؟ -
 
 

مطمئن ... و این عصباني ترم مي كرد ... سكوت بود و سكوت..  داده نمي شد جوابي
 ...  كاش... كاش درست نباشھ ... ترم مي كرد 

 
 گفت...  آقا كھ دستاش و مشت كرده بود جلوي دھنش و تكیھ داده بود بھ میز علي

 
 ...  فرشاد از ماھیت شرط خبر نداشتھ -
 
 

بقیھ رو ھم با ... اي اشتباه با سر میرن تو چاه  گفتم آدماي عجول با قضاوتھمیشھ
 ...خودشون مي كشونن

 
ھنوز نگاھم مملو از خشم بود و تردید ...  این حرف علي آقا یھ آه از نھادم براومدبا

 ... مردد...منتظر ... برگشتم سمت علي آقا ... ولي نشستم ...
 
 

   دادادامھ
 
كھ دقیقا بدونھ قصھ چیھ و خواستھ مادرش مي دونستھ یھ شرطي این بین ھست اما این -

از داخل حرفاي ... نھ نمي دونستھ و زمان مرگ مادرش فھمیده ..از پدر شما چیھ 
 ... مادرش

 
 

 ...  نھ.. اما یقین ...  عقدتون شك داشتھ بھ اینكھ شاید این شرط چنین چیزي باشھزمان
 
 

 حدس مي زده و از اینكھ این فقط...  نداشتھ چون با گوشاي خودش شرط و نشنیده یقین
موضوع و واسھ شما مطرح كنھ بھ شدت وحشت داشتھ چون از اخالق محشر شما 

 !!!! مطلع بوده
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مي ...  كھ مي بیني مو بھ مو وقایع و دارم بھت مي گم بھ اصرار شخص خودشھ االنم
 ...  خواد قبل از ازدواجش ھیچ نقطھ مخفي و مبھمي این وسط بینتون نباشھ

 
 

 كھ در عجبم با این ھمھ صداقت فرشاد تو چرا اندازه یھ ارزن بھ این پسر اطمینان من
 ... !نداري و بھش شك مي كني

 
فكرم پر بود از اما و ...  بعد از ظھربود٤حدود ساعت ...  رستوران رفتیم بیرون از

 ...  اگر
 
 
 

 ... بود از زجرھاي مامان فاطمھ تو روزاي ندونستگي منپر
 

 ضجھ ھاي دل بي گناھش كھ بھ خاطر دختر بي خبرش داشت از عشقي دل  بود ازپر
 ....مي كند كھ تمام دار و ندار دنیاییش بود و اگر خدا نبود

 
 ... االن اون شده بود خاكستري از حسرت و عذاب...  اگر خدا دستي تو كار نمیبرد كھ
 

...  عذاب وجدان كوھي از... از خاك حماقت ..  میشدم تلي از خاك بي معرفتي منم
 ... كوھي از نفرت از فرشادي كھ بي خبرم گذاشتھ بود حتي از حدسش

 
بھ قول علي آقا شاید اگر من .. بھش حق مي دادم ...  خواستم ازش عصباني باشمنمي

ھم بودم از حدس و گماني چنین عجیب و دلھره آور بھ كسي چیزي نمي گفتم اونم بھ 
 ...  بھش برسمكسي كھ قرار بود تا صباحي دیگھ

 
 ... یاد حرف مامانم افتادم..  خورده كھ سرم درد گرفت یھ
مشكلي ھم در دنیاي ... ھمیشھ خودزني داریم ... كار ھمیشگي ما آدمھاي دو پا  -

 ...  واقعي نباشھ تو مغزامون مشكل سازي مي كنیم
 

كشیم و  كاه مي گردیم كھ بھش سر و شاخ و برگ بدیم و از مشكل نبوده آه بدنبال
 ... دلمون و بھ درد بیاریم

 
 ..  از حرفاي مامانم و بھ قول اون استاد باید با آب طال نوشت زد بھ سر در دنیابعضي

 ...   افكار خودم غرق بود و فرشاد در سكوت مطلق من رانندگي مي كردتو
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تمام مسیر نگاش خیابون ..  تو فكر بود چون حتي نیم نگاھیم بھ من نمي نداخت اونم
 ... بعد از ظھر٤بود و ترافیك ساعت 

 
 

 آروم طوري كھ نگام بھ سمت پنجره بود گفتم...  بودم خستھ
 
 ... لطف كن برسونم خونھ -
 
 

 حالي كھ مسیر نگاش تغییر نكرد و صورتي كھ كمي توش دلخوري بھ چش مي در
  گفت...خورد 

 
 
 
ھفتھ ... فردا ھم كھ خانواده ایراني میان وقت نمیشھ ... تا شب كار داریم ...نمیشھ  -

 ...!كمي تحملم كن تا كارامون بھ پایان برسھ... دیگھ ھم تماما درس داري 
 
 
 !؟...  دلم غر زدم كھ بھ جاي عصبانیت من اون دست پیش گرفتھ كھ پس نیفتھ تو
 
 

ت نھ حدس و گماني كھ بوي حقیقت مي داده رو دیدم  اینقدر عصبیھ من كتمان حقیقچرا
 !!!تحملم كن ؟! ؟...اون عصبانیھ ... 

 
... و تو سكوتم نگاه تلخ و پر از دلخوري فرشاد بود و عالمت سوال ...  كردم سكوت

 ... و صداي ترانھ
 
 ...   این دنیا دلم خوش بود كھ دستام و تو مي گیريتو
 

 ..  ي از نگام سیرينمي گ..  ترسي از احساسم نمي
 
 ...  این دنیا دلم خوش بود یكي حرفام و مي فھمھتو
 

 ...  ھست مثلھ من با من كھ رویاھام و مي فھمھیكي
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 .. .  این دنیا دلم خوش بود من و تنھا نمي ذاريتو
 

 ..رو قلبم پا نمیذاري..  بي خبر یك روز نمیري
 

 ...   خوش بود كھ مي دوني دلم تنھا و غمگینھدلم
 

 ...  دوریت واسھ قلبم یھ كوه خیلي سنگینھغم
 

 بھ ترانھ بود و دنبال جواب عالمت سوال بودم كھ علت دلخوري فرشاد این وسط گوشم
 !؟... چیھ 

 
 ..   خوش بود كھ چشمام و نمي خواي دیگھ بارونيدلم
 

 ..  آسوني رو كھ بھ تو دادم نمي بازي بھ دلي
 

   و متوقف كرد و در حالي كھ پیاده مي شد با لحن خیلي جدي گفتماشین
 
 ... پیاده شو -
 

اطراف و نمي دیدم و تمام ... جلوتر رفت سمت یھ مغازه ...  مكث رفتم پایین بدون
 ...فقط پشت سرش مطیع و ساكت حركت كردم... حواسم بھ نگاه جدي و دلخورش بود

 
 ...  خودم كھ اومدم دیدم مزون لباس عروسھبھ...  داخل رفتیم

 
صداي نفسھاش و از پشت ..  بھ لباساي عروس فوق العادش بود و قیمتاي كذاییش چشم

 ... سرم شنیدم
 

 وقتي نزدیكم بود ناخوداگاه نفساش اونقدر شدید مي شد كھ صداش و بھ وضوح ھمیشھ
 ...  كشیدو این دل بیتابش و واسم بھ تصویر مي ... شینیده مي شد 

 
 خیلي آروم و جدي گفت...  یھ میلیمتري من پشت سرم ایستاده بودتو
 
 ؟... كدوم و مي پسندي -
 

  كھ نگام رو قیمتا مي چرخید گفتمھمینطور
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 ... مي تونیم یھ دست اولش و اجاره كنیم -
 
ضمن اینكھ من مي خوام ھر ... اصال از اجاره گرفتن خوشم نمیاد... حرفشم نزن  -

 ... سال سالگرد ازدواجم و جشن بگیرم و تو این لباس ببینمت
 
 ...من اصال از اسراف خوشم نمیاد...اما این اسرافھ  -
 
پس كار ... بخریمش بندازیمش تو كمد ... اسراف اونھ كھ نخوایم لباس و استفاده كنیم -

 ...  دیگھ ھم رو این تصمیم حرف نیار...انتخاب كن ... ما اسراف نیست 
 

 ... دور تا دور مغازه پر بود..  و برگردوند و رفت اون سمتسرش
 

مونده بودم از بین این بھترینھا بھترینش كدومھ كھ ..  گیج بھ لباسا نگاه مي كردم ھنوز
 ...  ي بزنھ من و برد اون سمتدیدم از پشت دستم و گرفت و بدون اینكھ حرف

 
 

.. محشر بود ... دھنم باز مونده بود...  یھ لباس فوق العاده رو جلو روم گرفت فروشنده
 ... !!!!!و قیمتش

 
 

  اینكھ سرش و بھ سمتم برگردونھ خشك و جدي گفتبدون
 
 ولي اگر انتخاب دیگھ اي داري...انتخاب من اینھ ... اگر خوشت میاد ھمین و بپوش -

 ...اونو بیارن
 

  میخكوب جذابیت لباس شده بودم گفتمدرحالیكھ
 
 .... ھمین عالیھ... ھمیشھ انتخابات محشره ...نھ  -
 

 ...  خنده آروم و از روي بي حوصلگیش و بعد ھم جملھ زیر زبونیش و شنیدمصداي
 
 
 ... !!! آره اگر عالي نبود یھ فرشتھ بي معرفت مثھ تو گیرم نمي اومد -
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 ! چي گفت ؟... فروشنده ھم خندید ...  نگاش كردم متعجب
 
 

 ...  اینكھ بھ نگام واكنشي نشون بده بھ صاحب مغازه گفت اتاق پرو و نشونم بدهبدون
 
 

با مانتو شلوار سفید و یھ شال نازك شیري رنگ .. یھ خانوم خوش اندام فروشنده
 ...  رو داشتھ باشھ٢٧تقریبا مي خورد ...
 
 

تو آینھ بھ خودم ... بعد رفت بیرون كھ فرشاد وصداش كنھ...  بپوشم  كرد لباس وكمك
 ...  نگاه كردم تو این لباس مثھ ماه شده بودم

 
 

خودم از دیدن خودم بھ وجد ...  و بھ اصرار فروشنده باز كردم و ریختم دورم موھام
 ... برگشتم... اومده بود كھ نگاھھاي فرشاد و تو آینھ دیدم

 
افتاد رو شونھ ھام كھ تو این لباس درخشش خاصي پیدا كرده ... شد  روم زوم نگاھش

 ... بود
 
 

 ..   تند میومد و مي رفتنفسم
 
 

 فرشاد مثھ یھ دست قلبم و بي اختیار بازي گرفتھ بود و بھ شدت داشت آنالیزم مي نگاه
 ... كرد

 
 
 ...م و فرشادمن بود... فروشنده رفتھ بود ...  لبخند ناخواستھ اومده بود رو لباشیھ
 

 ...  بودم و نگاھھاي فرشاد كھ تا عمق وجودم و مي لرزوندمن
 

بھ زور اكسیژن و مي ... قلبم بھ تالطم افتاد ... اومد نزدیك ...  و پایین انداختم سرم
 ..  فرستادم تو ریھ ھام تا آروم شم
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... اومد نزدیك و بازوھام و گرفت ...  با نزدیك شدنش این تالطم بیشتر مي شد اما

 آروم تو گوشم نجوا كرد
 
با خودت نمیگي من دیوونھ ... محشر شدي تو این لباس...فرشتھ بي معرفت من  -

 !؟... دل واموندم بي تابتر شھ ... دیوونھ تر شم 
 

 ... !مینطوري ببرمت خونھدلم مي خواد ھ...  كھ چقدر زیبا شدي آنيواي
 

 ...ادامھ داد...سرم ھمچنان پایین بود.. داشتم آب مي شدم ...  گرفت خندم
 
قلبم ... اینطوري كھ نگات و مي دزدي... نگام كن ... آني خواھش مي كنم... نگام كن -

ھنوزم ... د آخھ دختر شوھرتم ... ھمیشھ عاشق این وقارت بودم .. بي تابتر میشھ 
 !؟...
 
 ...   آه كشید و ادامھ دادیھ
 
این واژه ..شك ... بھ اندازه این چھار سال دوري ... دلخورم ازت بھ اندازه یھ دنیا  -

 ...  اي بود كھ خودت یادم انداختي
 

اما یھ بار ... حسش زودگذر نیست ...  خواستي یقین داشتھ باشم آني من عاشقھ ازم
 ...  حتي یھ بار عشقت و اعتراف نكردي

شك ... خراب شد كاخ رویاھام...  توي رستوران تردید و واضح تو چشات دیدممروزا
 !؟...نداشتي ... تو ھم بھ من شك داشتي ! ؟

 ... ھمون لباس و خریدیم و زدیم بیرون...  در جوابش سكوت كردمبازم
 ...  ھنوزم ساكت بود و جدي...  افتاد سمت خونھ من راه

 
 

 ... ت كردم كھ صداش اومد پایین و بھ سمت در حركرفتم
 
 
 ... فردا صبح زود میام دنبالت -
 

از تو ... برگشتم .... ھم صداي كشیده شدن الستیكاي ماشینش و رو آسفالت شنیدم بعد
 ... دیدم بھ سرعت محو شد
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بطري آب و برداشتم و چند ... لباسام و در اوردم و رفتم سمت یخچال...  باال رفتم

رفتم تو اتاق و خودم و پرت كردم تو ... حالم كھ بھتر شد ... قورتي آب خوردم
 ... رختخواب

 
 ... مرور فیلم...  شروع كرده بودمغزم

 
 

ھاي فرشاد دل و  و اون اتفاقات دوست داشتني كھ حتي با فكر كردن بھ بي تابي دیشب
 ...  قلبم بھ ھیجان مي افتاد

 
 

خنده اومد رو لبم ... نگاھھاي متعجب دانشجوھا...  و اون كار بي محاسبھ فرشاد صبح
یاد نسترن افتادم كھ از شوق داشت بال در ... از روي خرسندي.. ازروي رضایت ... 

 ... ! انگار اون بھ جاي منم ذوق كرد... مي آورد
 
 

بیخیال شدم ! پس اون كجاست ؟.. یاد ماشینم افتادم ... ھ سورپرایز كنندشھدی...  ظھر
 ... حتما جاش امنھ... 

 
اصال باورم نمي شد ... یاد دستاي لرزون فرشاد احساسم و نیشگون گرفت ... حلقھ

 ...  حلقھ ازدواج و خریدیم
 
 

 بار تكرارش ذوق چند بار این نام و تكرار كردم و با ھر... فرشاد... فرشاد ..  فرشاد
 ... تو دلم قربون صدقش میرفتم... مي كردم

 
 ... بھ نظر آدم موجھي میاد... پدر آریا ...  رحمتي آقاي

 
تو جووني سرش داغھ و ھزار كار غلط مي كنھ و پاك كني ھم نیست كھ ...  دیگھآدمھ

 ..  اونم پدره... پاكشون كنھ
 

.. یاد فخري افتادم ... ھم ثابت كرد  مثھ فخري كھ مادر بود و مادر بودنش و درست
 ... !عامل فتنھ
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نمي خواستم خاطراتم رنگ غم ... این قسمت و زدم كنار ...  و اون اخبار تلخرستوران
 بھ قول علي آقا حقیقتي بود كھ مال گذشتھ است و فقط جسم مجازیشھ كھ مونده.. بگیره 

.. 
 

دم كھ چنین اتفاقي نیفتاد و ھمھ خدا رو شكر كر...  دیگھ نمي خوام بھش فكر كنمپس
 ...  چي بھ خیر و خوشي تموم شد

 
 
 ...  عصر بود و من ھنوز تو افكار خودم غرق بودم٧ ساعت نگاه كردم ساعت بھ
 

 ...  و گذاشتم زیر سرم و با لبخند دوباره شروع كردم بھ فكر كردندستم
 

... جز ... ھمھ چي نرمالھ .. حس اینكھ ھمھ چي خوبھ ..  داشتم این حس و دوست
 ... كم كم چشام گرم شد.. بھ عمھ اشرف .. بھ زینت ...بھ اعظم ... رسیدم بھ فربد 

ساالد الویھ اي كھ ...نماز صبح و خوندم ...  با صداي گوشي از خواب بیدار شدمصبح
 ...   و یھ دل سیر خوردممامان تو یخچال گذاشتھ بود و برداشتم

 
حولھ رو پیچیدم دور سرم ... پریدم تو حمام و یھ دوش گرفتم ...  كالس نداشتم امروز

 ...  و اومدم بیرون
 

 ...  چھره فرشاد و تو مانیتور آیفن دیدم... صبح بود كھ صداي در خونھ اومد ٦ ساعت
 

 ...  داده بودمكلید یدك باال رو بھش...  و باز كردم و پریدم تو اتاق در
 
 

 حولھ رو از دور سرم برداشتم و شروع كردم بھ خشك كردن موھام با سریع
دویدم سمت كمد و مانتو شلوار آجري رنگم و .. یھ خورده كھ خشك شد ...سشوار

برداشتم و شال سفیدي كھ توش از رنگاي آجري استفاده شده بود و باھاش ست مي 
 ...  كردم ھمیشھ

 ...  میكردم و تصمیم مي گرفتم كھ صداي فرشاد ازپشت سرم اومد بھشون نگاه داشتم
 
 
 ! ؟... ھنوز حاضر نیستي  -
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شلوار جین نقره اي و یھ بلیز سفید كھ تو ... چھ كرده بود...  و برگردوندم سرم
 ... پھلوھاش یھ ھالل ماه نقره اي كار شده بود

 
 

 .... مثلھ ھمیشھ...جذاب بود...  میومد بھش
 

ره شده بودم كھ دیدم دست بھ جیب داره نگام مي كنھ و یھ لبخند مرموز تو  خیبھش
 ...  لباشھ

 
 
 ...  چشام و كنترل كردم و سالم كردم...  خودم اومدم بھ
 

دستام تو ھمون حالت ...  پوشیدن مانتو شدم كھ حس كردم داره نزدیك مي شھ مشغول
 ... خشك شد و قلبم تپشش شروع شد

 
 یھ نفس عمیق... سرش و برد تو موھاي نیمھ خیسم و نفس كشید ..  پشت بغلم كرد از

 .... 
 
 

 ... نجوا كرد...  و از الي موھام آورد زیر گوشم سرش
 

 !؟... دوني از دیشب كھ تركت كردم تا االن قلبم ھزار تا ترك برداشتھ مي
 
 
 ...  قند گونھ شد... كام دلم شیرین شد ...  حس شیرین نشست تو ذائقھ قلبم یھ
 

جاي این حس ...  چیز نمي تونست تو این زندگي جاي این حس شیرین رو بگیره ھیچ
 ... جاي این كلمات بكر و... ناب و 

 
 ... فرشاد وجاي
 ...  رو بھ خاطر داشتنش واسھ چندمین بار شكر كردمخدا

 
 

 ..  غوشش فشارم مي داد و من ھر لحظھ از خود بي خود مي شدم تو آمحكم
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تو حال خودمون بودیم كھ ...صورتم و بوسھ بارون كرد...  بھ شماره افتادنفساش
 ... صداي گوشي اومد

 
فرشاد محكم ... و ازش جدا كردم و رفتم سمت گوشي كھ از دیروز تو كیفم بود خودم

  انھ گفتكوبید بھ دیوارو با لحن جدي و تحكم
 
 ...  از این بھ بعد وقتي میام تو خونھ گوشیت و خاموش كن -
 

  شماره زینت بود...  و از داخل كیف برداشتم گوشي
 
  الو -
 
 
 ! یا نھ بھتره بگم آنیتسا خانوم... سالم فاطمھ جونم -
 
 

 ..البتھ جز ازدواجم... گویا ھمھ اخبار داغ و دستھ اول بھشون رسیده بود ..  خدیدم
 
 ... نھ تو ھمون فاطمھ صدام كن -
 
كلي باید ... واي نمي دوني چقدر خوشحالم كھ باالخره ھمھ چي گذشتت یادت اومد -

 ...! راستي مباركھ... واسم تعریف كني ھان
 

 ..   زدخشكم
 
 
 !چي ؟ -
 
 ...!ازدواحت دیگھ -
 

 ... من كنان گفتممن
 
 !؟...مگھ شما خبر دارید  -
 

 ... پیچید قھقھش پشت خط صداي
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ولي جواب نمي دادي ... بابا دیروز خودمون و كشتیم اونقدر با گوشیت تماس گرفتیم -

 ... بدو بیا دیگھ نزدیك خونتونیم... آره بابا یھ دوروزي ھست خبر داریم ... 
 

اگر بدون اطالع من چیزي بھشون گفتھ بودن یعني بھ من و خواستم ...  شدم عصباني
 ... نكنھ خواست فرشاد بوده...اھمیت ندادن 

 
 ببینم كي بھتون گفتھ ؟ -
 
 
 ... سر فرصت مي گم فعال بدو بیا... داستانش مفصلھ -

 ...  عروس خانومباي
 
 ...باي زینت جون -
 

نوز عصبي داشت از پنجره بیرون و مي پایید و با  كردم و زل زدم بھ فرشاد كھ ھقطع
 ...  دستش بھ دیوار تكیھ داده بود

 
 

 ...   تیغھ نگام و حس كرد برگشت نگام كردوقتي
 
 

تا فھمیدن مامان ... دیروز كھ مامانت باھاشون تماس گرفتھ ! ...  شك كردي ؟باز
 از كجا اطالع دارن حاال... مامان ھم ھاج و واج مونده .. فاطمھ است تبریك گفتن 

 ...ھیچ كي نمي دونھ
 

 ...  دوباره رفت سمت پنجره و زیر لب گفتچشش
 
 .... مھم اینھ كھ شر اون پسره كم شد -
 

 ...   رو نگاه كردم پر بود از میس كالگوشي
 ...  پوشیدم و زدیم بیرونلباس

 
ني خورده باشھ نگران اینكھ ممكنھ چھ صدمھ اي بھ آرامش خانواده ایرا..  بودم نگران

 ...  و مسبب اول و آخرش من بودم
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نھ اینكھ بھ جاش تیشھ بزنم بھ ھمون ...  وقت این بود كھ محبتشون و جبران كنم االن

 ... آرامش نداشتشون و بگم خداحافظ
 
 

 من تا عمر دارم بھ این خونواده مدیونم و حتي اون دنیا ھم نمي تونم لطفي كھ گرچھ
 ...كردن و جبران كنم

 
ممكن بود چھ ...  مي دونھ اگر این خانواده من و زیر بال و پرشون نگرفتھ بودن كي

 ...  بالھائي سرم بیاد
 
 

ممكن بود سر و كارم بیفتھ با ھزار گرگ دو پا و ھزار ممكن ..  بودم بمیرم ممكن
 ... وحشتناك دیگھ كھ تو مغزم یكي یكي بھ تصویر كشیده مي شد

 
كھ در سمتم باز شد و نگاه فرشاد بھم فھموند رسیدیم و باید  افكار خودم غرق بودم تو

 ... پیاده شیم
 
 

 .... دستام تو دستاي مردونھ و داغ فرشاد حصار شد..  شدم پیاده
 
 ... زینت بي توجھ بھ فرشاد خودش و پرت كرد تو بغلم.  رسیدیم در باز شد تا
 
 ...  كھ بي معرفتيحقا ... دلم یھ ذره شده بود واست ... الھي فدات شم  -
 
 

  فرشاد اومدصداي
 
 ... منم موافقم -
 

زینت كھ تازه متوجھ فرشاد شده بود خودش و از من كند و یھ ...  و نگاش كردم خندیدم
 ... قدم عقب رفت

 
ھموني كھ فاطمھ رو تو اون كلبھ بھ اون روز ... شما باید آقاي دكتر باشید .. سالم  -

نید بھ واسطھ بیماري شما بھ چھ اوضاع وحشتناكي افتاده واي اگر بدو... انداختھ بود
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الھي ادركني ..الھي ادركني ... چادر سفید سرش كرده بود و مرتب ذكر مي گفت.. بود
 ...  داشت مي مرد كھ پیداش كردیم...  بودهلب بھ آب و غذا نزد... 

 
 !؟.. با چي موافقیدرراستي

 
فرشاد كھ از پر حرفي زینت ... نمي داد  ریز حرف مي زد و مھلت جواب بھ فرشاد یھ

دستم و باال برد و ... و اینكھ داره پتھ منھ مي ریزه رو دایره بدش نیومده بود بلند خندید
  گفت

 
 
 ... با اینكھ بي معرفتھ -

 ..   خندید و گفتزینت
 
 !؟...نگید اینو چطور دلتون میاد -
 
 

 ...  یھ ابرو انداخت باالفرشاد
 
 ... من فقط تایید كردم...! اي بابا اینو كھ دو ثانیھ پیش خودتون گفتید -
 

  صداي اعظم از آیفن اومدیھو
 
 
 ...!! بابا بیاین تو بعدا تصمیم مي گیریم بي معرفت ھست یا نھ -
 
 

... حتي یھ لحظھ ھم حصار دور دستام كنار نمي رفت ...  سھ خندیدیم و رفتیم تو ھر
 ...! تام جوش خورده بودهانگار دستاش بھ دس

 
خبري ... عمھ اشرف... بابا ابوالفضل .. جواد آقا .. اعظم ... ھمھ احوالپرسي كردمبا

 ...  از فربد نبود
 
 
 

  زیر گوشم آروم گفت..  كھ با نگاھھاي زیر چشمي افراد رو چك میكرد فرشاد
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 ...! د بروانگار عاشق سینھ چاكت بار و بندیلش و گذاشتھ رو كولش و .. نھ  -
 
 

... یھ لبخند پیروزمندانھ رو لباش نشستھ بود و چشش بھ اطراف بود...  كردم نگاش
  منم زیر لب گفتم

 
 !!! این بار سوم -
 
 

 ...  با تعجب نگام كردبرگشت
 
 !چي ؟ چیرو مي شماري ؟-
 

بھ سمت زینت بود كھ با آب و لعاب داشت قضیھ كلبھ رو ... نگام و تغییر ندادم مسیر
 ...زیر لب گفتم... بازگو مي كرد 

 
 ...!  ومتلكات

   و تو دستاش فشرد و اروم گفتدستم
 
آخ حال مي كنم اینطوري ... بذار منم یھ خورده آتیش بسوزونم.. كم تو اذیتم كردي  -

 ...! عصباني میشي
 

 ...  زش كوك بود و ھیچ رقمھ نمي شد بزني تو ذوقش ساكال
 
 

 ... نشستھ بودن تو پذیرائي كھ مامان صدام كرد تو آشپزخونھمھمونا
 

 ... با ھم رفتیم! ...  كھ ول كن دست من نبودفرشاد
 

 كھ رضایت از چشاش مي بارید دستش و گذاشت پشت كمرم و با لحن مھربون مامان
 و دوست داشتنیش گفت

 
 ...!ونت یھ چیزي مي گم باز داغ نكنيقرب -
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 !؟... باز تشویش!... باز دلھره ؟..  ترسیدم

 
 ..  پرسیدمنگران

 
 ...چي شده مامان -
 
 
... ھیچي فقط وقتي دیدم ھمھ چي محیاست و خانواده ایراني از ھمھ چي اطالع دارن -

فرشاد ... با موافقت اونا ھمھ كارارو انجام دادیم تا فردا جشن و برگذار كنیم بھ امید خدا
 ... !جان ھم مخالفتي نداشت ھیچ از خداشم بود

 
 

 ... ساكت بودم... یعني فردا ... فردا ؟ ..  لرزید قلبم
 
 

 ... مامان لبخندش پررنگتر شد و بوسم كرد...  یھ لبخند زدم فقط
 
 ... مباركت باشھ دختر نازم...الھي شكر  -
 
 

سرش و باال برد و یھ نفس عمیق ...  كھ از شدت شوق صورتش سرخ شده بودفرشاد
مامانمم ... نگاش و ازم دزدید ... چشاش پر اشك بود... سرش و آورد پایین ... كشید 

 ... چشاش باروني شد
 
برید خودتون و آماده .. برید ... اشك منم در آوردید ... اي بابا گریھ دیگھ واسھ چیھ  -

گفت فقط امروزعصر بیاد واسھ یھ سري ...وقت آرایشگاه ھم گرفتم ... كنید واسھ فردا 
 ...فرشاد جان ببرش... كاراي مقدماتي 

 
 

 ھاش مي لرزید از آشپزخونھ خارج شد كھ دستاش جلوي صورتش بود و شونھ فرشاد
 ... 

 
خواستم برم دنبال فرشاد كھ ھمھ ...  رفت بیرون و صداي دست زدن جمع اومدمامان

 ... ریختن تو آشپزخونھ و ماالچ مولوچ بوسا راه افتاد
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رفتم دم در كھ دیدم با ... خبري از فرشاد نبود ..  كھ تموم شد رفتم تو حیاط تبریكات

 ...  و ماشین و دارن حرف مي زننآریا نشستن ت
 
 

... جفتشون نگاھشون بھ سمت شیشھ جلو بود ...  فرشاد قرمز و متورم شده بود چشاي
 .. ترجیح دادم بذارم كمي با ھم تنھا باشن و حرفاي مردونشون و بزنن

 
 گفتھ بودم جاش امنھ...  خوشكلم و گوشھ حیاط دیدم ٢٠٦ تو خونھ كھ ماشین برگشتم

!... 
 

مامان رفت و از داخل كشوي ...  داخل و سراغ سوییجش و از مامان گرفتم پریدم
 ... رفتم تو پذیرائي و سوییج و گرفتم جلوي جواد آقا... دراور واسم آوردش 

 
این بي نوا بدون راننده مونده .... فرشاد یھ ماشین ھدیھ داده ... این قابلتون و نداره  -

پس ... من یھ خورده از ھزینش و دادم .. شماست اینكھ تمام زحمتش رو دوش ... 
 ...  دیگھ جون ماشین و جون شما

 
 

 ... یھ اخم انداخت تو پیشونیشاعظم
 
 ...  پولش الزمت میشھ.. بفروشش ... این كارا چیھ فاطمھ جان  -
 
 
خواھش مي كنم ... مي دونم ناقابلھ ولي دوست دارم بدمش بھ شماھا... نھ اعظم جون  -

 ...  دلخور میشم...  نزنید بھ دستم دست رد
 كھ بابا ابولفضل صداش اومد...  آقا سر تكون داد بھ نشونھ نھ جواد

 
... این دختر فكر مي كنھ كوھي از محبت رو دوششھ كھ باید جبران كنھ ... بگیر بابا  -

 . ..در صورتي كھ ما وظیفھ انساني و شرعیمون و انجام دادیم و اصال بھ ما دیني نداره
 

 ...  چون بتونیم یھ حس خوب بھ قلبش ھدیھ كنیم قبول كن پسر جانولي
 ...   جواد آقا سر تكون داد و گفت محال ممكنھبازم
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  ابولفضل با قاطعیت بیشتري گفتبابا
 
.. این كار قلب این دختر و آروم مي كنھ ... وقتي مي گم الزمھ قبول كني بگو چشم  -

 ...  نكردممن این مو رو تو آسیاب سفید
 
 

 ...  آقا باالجبار سوییج و گرفت و سوییج پراید و در آورد داد بھ اعظمجواد
 
 ...  پس این زیر پاي تو باشھ -
 
 

   لبخند بھ لب گفتاعظم
 
 
 ...ماشین مال جووناست مثھ زینت... من كھ زیاد با ماشین این ور اونور نمي رم  -
 
 

 ...  پراید و دراز كرد بھ سمت زینتسوییج
 
 
 ...  بیا زینت جان بیخ ریش خودتھ -
 
 

  بعد گفت.. سوییج و گرفت و تشكر كرد ...  خندید زینت
 
وقتي ھدیھ بھتون مي رسھ باید با سر قبول .. اي بابا چقدر دل میدین قلوه مي گیرین  -

 ... كنید مثھ من
 
 

 ...  بلند خندیدنھمھ
 

 ....  ین خانواده دوست داشتني ان كھ چقدر اواي
 ...   و كشوندم كنارزینت
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 ...زود تند سریع بگو ببینم از كجا فھمیدید ازدواج كردم -
 
گفت ازدواج ... دپرس و غمگین اومد خونمون .. دو روز پیش فربد بھمون گفت  -

گفت ھمھ عالم و ادم خبر دارن ... كردي و اینو از ھمھ مخفي كردي كھ مالحظھ كني 
 ...  با این حال فاطمھ مراعاتم و كرده... 

 
 ...  نامھ رو داد بخونياین

 
رخت بید مجنون روي لبھ باغچھ نشستم زیر د...  رو ازش گرفتم و رفتم تو حیاطنامھ

 ...و شروع كردم بھ خوندن
 
 ... سالم -
 

تو دیگھ ... ولي نیمشھ ...بگم فاطمھ من .. كاش مي شد بگم فاطمھ جان ...  فاطمھ سالم
 ...  مال من نیستي

 
ولي ...  از اول مي گفتي ازدواج كردي كھ دل من اینطوري بھت گره نمي خورد كاش

 ...  كھ مراعاتم و كردي و بھم نگفتي عذاب وجدان داره خفم مي كنھتا ھمین االنم
 

مسلما ھمسرت خوشبخت ... امیدوارم خوشبخت شي ...  كھ باعث آزارت شدم ببخشید
 ..  میشھ

 
لیاقت اون ھمھ ... من لیاقتت و نداشتم ...  مگھ میشھ با تو بود و خوشبخت نبودآخھ

 ...زیادیم بود... خوبي رو نداشتم 
 
یا بمیرم و عشقت و با خودم ببرم اون ... دعام كن زیاد زجر نكشم ...  كن فاطمھعامد

 ...  دعام كن عذاب نكشم... یا زودتر فراموشت كنم... دنیا 
 

 ... فربد...  كھ دوست داشت و ھنوزم داره كسي
 
 
 ..  ولي دلم بھ حالش سوخت..  اینكھ ھیچ حسي بھش نداشتم با
 

 ... یھو دلم واسھ فربد ھا سوخت.. ر اشك ریختم  شكست و بي اختیابغضم
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 ..  حتي براي مھرانھ ھا ھم سوختدلم
 
 

 ..   كباب عذابي بود كھ فخري ھا كشیدندلم
 
 

  واسھ ھمھ عاشقاي دنیا كھ نتونستن مزه بھ عشق رسیدن رو تجربھ كنن كباب شددلم
 ... 

 
 

 ...  و بردم باال و تو دلم گفتمسرم
 
 

...  میشھ یا كسي رو عاشق نكني یا اگر عاشق مي كني ازش وصال و دریغ نكنيخدایا
 ؟
 
 
 ...   خودم جواب دادمبھ
 

وقتي خودت و بندازي تو ... شرایط آدمھا رو عاشق مي كنھ ...  آدما مقصرن خود
 ...  ھوس و عشق مخلوط میشھ و اوني میشھ كھ نباید...شرایطي كھ نباید 

 
 

 ...  باال وصل نیست كھ دعات برسھ بھ اوني كھ باید دیگھ نخي بھ اونوقت
 ...  عقیده رو وگرنھ اوضاع دنیا بھتري از ایني بود كھ ھستندارن

 
 علي آقا افتادم كھ گفت اگر من گذاشتھ بودم رعنام بھ عشقش برسھ االن منم كنار یاد

 ... عشقم بودم
 
 

صمیم رو بھ عھده خودم  رو شكر كردم بابت اینكھ پدر و مادرم اونقدر راحت تخدا
 ... راه رو ھم ھموار كردن... گذاشتن و سنگ راھم نشدن ھیچ

 
 مي خواستن زندگي چندین و چند سالشون و قرباني كنن كھ من از عشقم محروم حتي
 ...  نشم
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 چنین پدر و مادرایي كھ بفھمن و درك كنن عشق مقدسھ و زندگي بر پایھ اون كمن
 ... قشنگترو محكمتره

 
 ...   اومد داخل حیاط و وقتي من و با اون صورت خیس دیدفرشاد

 
 
 كنارم نشست... چشاش عین یھ دونھ انار قرمز شده بود ...  اخم اومد رو پیشونیشیھ
... 
 
 

... حساس تر شد ... وقتي دید نامھ تو دستامھ ...  نامھ رو جمع كردم كھ نبینھ سریع
 ... عصبي بود... ت چشاش وبس...خیلي جدي دستش و دراز كرد 

 
 ... داد كشید...  رو تو دستام مشت كرده بودم و اشكام و پاك كردم نامھ

 
 ... بدش... د یاال  -
 

 ...   جواب دادمنگران
 
 
 ... ھیچي نیست گیر نده فرشاد -
 

 ...  با قاطعیت بیشتري داد كشیددوباره
 
 ...  گفتم بده اون وامونده رو -
 
 

 ...  رو گذاشتم تودستاشنامھ
 
 

 منم ایستادم... ایستاد ... با خوندن ھر جملش اخماش بیشتر در ھم مي رفت ...قاپیدش
 ... 
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تو دستاش ... پارش كرد و شروع كرد بھ ریز ریز كردنش...  كھ تموم شد خوندنش

  مچالش كرد و با ھمون اخم رو پیشونیش رو بھ من گفت
 
 !بھ خاطر اراجیف این پسره اشك ریختي ؟ -
 

 ...كھ صداي فریادش تنم و لرزوند...  پایین بود و با گوشھ شالم ور مي رفتم سرم
 
من بھ شوق !... بھ خاطر اراجیف این عوضي اشكاتو حروم كردي ؟... د آخھ با توام  -

ي دست و یھ اونوقت تو این تیكھ كاغذ و گرفت... رسیدن بھ تو دارم اشك مي ریزم 
 ... روز قبل عروسیت

 
رفت سمت ... بھش حق دادم ...  و برد الي موھاش وكالفھ دور خودش چرخید دستاش

 ...  صداش كردم.. در حیاط 
 
 
 ... فرشاد -
 

 ھمونطور جواب داد... روش و برنگردوند ...  جاش ایستاد سر
 

 ... ار مي كني با قلبم اینطوري صدا م نكن كھ قلبم بلرزه و یادم بره داري چیكدیگھ
 ...   بیرون و تا شب خبري ازش نبودرفت

 
ولي ... شام آماده بود... وقتي برگشتیم ..  وخوردم و با بیتا و زینت رفتم آرایشگاه نھار

 ...  ھنوز خبري از فرشاد نبود
 

تازه حرفاشون شروع ... زینت و بیتا مرتب دورم بودن ...  داشتم نگران مي شدم دیگھ
تمام حواسم بھ ... منم بھ ناچار شنونده بودم... ود و چونھ بیتا و زینت گرم شده ب

 ... نیومدن فرشاد بود
 

ولي خبري ... یھ چند دقیقھ اي منتظر شدم ...  بار رفتم داخل حیاط و راه رفتم چند
با اصرار مامان ھمھ تو اتاقاي جداگانھ خوابیدن كھ با ھم حرف نزنیم ... ازش نشد 

.. دا صبح زود باید بیدار شیم و منم باید خوب بخوابم كھ پوستم نرمال باشھ گفت فر...
 ...  زیر آرایش خراب نشھ
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ھر .. با اون حال و اوضاع بیرون رفتھ بود..  نبود فرشاد داشت دیوونم مي كرد ولي
بھ بقیھ گفتم كاري واسش ...خاموش بود .. چي با گوشیش تماس مي گرفتم خبري نبود

ولي تو دل خودم غوغائي ... وشارژر گوشیش تموم شده كھ نگران نشن پیش اومده 
 ... بود

 
 

دستم و ... گوشیم افتاد زیر پاتختي ...  تموم شد دنبال شارژ تو كشوھا بودم شارژگوشیم
... درش آوردم...دستم خورد بھ یھ شيء كاغذي جنس.. بردم و زیرش دنبالش گشتم 

 ...بازش كردم وشروع كردم بھ خوندن
 
 
 

این .. رعناي پدري كھ با دستاي خودش ھولم داد وسط گرگاي درنده ... رعناممن
... من اینجام.. و من وسط گرگھا ،دریده آبرو و احساس شدم .. بیرون ھوا سرده 

جایي كھ مادري نیست آغوش ... جایي كھ پدري نیست پناھم شھ ... بیرون از خونھ 
... وسط گرگھا ... چون بیرونم ..  مشتاما االن دیگھ ز.. من رعنام ... باز كنھ 

اگر ... ولي شاید اگر ... عشق رو از من گرفتن ... روي زمین ... كفتارھا...الشخورھا
... مادر ھنوز دلسوزي مي كرد .. پدر دوباره نرم مي شد ... داخل آشیانھ مي موندم

دور از .. . من اینجام وسط گرگھا... خداحافظ گھواره آدم و گرگ ... خداحافظ زمین 
 ...  دوراز آدمھا... خانھ 

 
... و االن ... گمش كردم ... این ھمون نامھ اي بود كھ اونشب از علي آقا گرفتم ... نھ

تو اون .. زماني كھ داشتھ جون مي داده ... این آخرین نامھ اي بوده كھ رعناش نوشتھ 
 ...  دلم گرفت... انبار 

 
چند ...ھمھ بدونن ھیچ جا خونھ پدر و مادر نمیشھ كاش ...  از زمین و زمینیا گرفت دلم

 ...قطره اشك روي گونھ ھام لغزید
 
 
 

نشستم رو صندلي تو بالكن و مرتب ...  ھمھ خوابیدن دوباره رفتم تو حیاط وقتي
 ... ولي بي فایده بود.. تا شاید روشن شھ ... شمارش و مي گرفتم 

 
 ...  دونم ساعت چند بود كھ چشام گرم شدنمي
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یھو حس كردم صورتم مرطوب ...  كردم یھ چیزي داره صورتم و نوازش مي ده سح
 ..  شد
 
 

 ...  و باز كردم دیدم صورت فرشاد روي صورتمھ و اشكاش مي ریزه رومچشام
 

... چرا اینقدر باعث عذاب كشیدنش مي شم .. داغون شد ... شكست ...  معذب شد دلم
 ... مني كھ اینقدر

 
... فقط نور مھتاب بود و صداي نفسھا و ھق ھقاي آروم فرشاد ....  جا تاریك بود ھمھ

 ..  طاقت نیاوردم
 
 

صداش ... بدون ھیچ حرفي فقط تو آغوشم پناھش دادم ...  گرفتم تو آغوشم صورتشو
 ... میون اون ھق ھقا شنیده شد

 
...  توتو این دنیا كھ ھیچي واسم نداشت جز عشق... من فقط تو رو دارم .. آني بفھم  -

 ...  پس خواھش مي كنم تو ھم ھر كسي رو تو دلت راه نده... فقط تو رو داشتم و دارم 
 
 

باصداي ... درست نمي دیدمش...  و گرفتم دور صورتش و آورم سمت خودم دستام
  آروم و لرزون گفتم

 
 ...  ھیچ مردي نمي تونھ تو قلب من جایي داشتھ باشھ -
 
 

 ادامھ دادم... فقط منتظر بود .. دیگھ گریھ نمي كرد ...  میكرد نگام
 
! ؟.. نگفتم بھم شك داري...حك كن تو مغزت... اینو بفھم .. جز فرشاد ناصري  -

 !؟... نگفتم یقینت و مي خوام... نگفتم اعتمادت و مي خوام 
 

... ھمسرم و..  و من فرشادم... دوستت داشتم و دارم .. با تمام وجودم ...  دارم دوستت
 ...  تا ابد... با تمام وجود دوست دارم و بھش وفادارم ...عشقم و ... شریك زندگیم و 
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من دل شادت و مي خوام ... دیگھ باید چي بگم كھ بھ حسم شك نكني ...  اعتراف اینم
 ...  لبخند دوست داشتنیت و... خنده ھات مي خوام...فرشاد 

 
...  بھ این علت بود كھ یھ لحظھ دلم بھ حال فربد  عصر اشكي رو گونم دیدياگر

 ... حتي مادرت سوخت... مھرانھ 
 
 
 

فقط صداي نفساش میومد كھ ھر لحظھ اوج ...  میكرد و تو اون تاریكي وسكوت نگام
 ...داغي صورتش دستم و مي سوزوند... مي گرفت 

 ...روم نجوا كردآ... دستشو دور كمرم حلقھ زد ...  دوباره چسبوند بھ آغوشم سرشو
 
فقط مي خواد اینطوري بغلش كني و آرامشش و چندین برابر ... دیگھ قلبم آروم شد  -

 ...  شدي
 
بھ اندازه تمام چھار سال نبودت باید بغلم ..  اندازه تموم محبتایي كھ از مادرم ندیدم بھ

 ...  مي خوام آرامش با تو بودن زیر زبون دلم بشینھ... كني آني 
 

 ...  دلم بھ تاالپ تولوپ افتاد... گرفت و رفت سمت اتاق و دستم
 
 
 
 ...  تو تاریكي مطلق و تو گرماي آغوشش حصار شدم.. تو اتاق بودیم ...  یھ دقیقھ تو
 
 
 

ھرم نفساش مي خورد بھ صورتم ...  دیوونھ وار خودش و مي كوبید بھ قفسھ سینم قلبم
 ... كھ حرارتش زده بود باال

 
 ...  زیر گوشم نجوا كرد...  عطرش داشت ازخود بي خودم مي كرد بوي

 ... دیوونھ...  دختر دیوونتم
آغوش گرمي كھ ھیچ رقمھ نمي ...تو آغوشش بودم...  از خواب بیدار شدمصبح

 ....خواستم از دستش بدم
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من دیگھ بزرگ شده ...كامم شیرین مي شد... فكرش و كھ میكردم...  دیشب افتادم یاد
 ... از تبار شرق.. شده بودم یك زن ...دمبو
 
  كھ دستیار آرایشگر گفت... آرایشگاه منتظر بودم و این پا اون پا مي كردمتو
 
 
 ... داماد اومد -
 
 
باورم نمیشد ھمھ سختیھا تموم شد و رسیدم بھ كسي كھ آرزوش ... ذوق پریدم پیرونبا

 ... و داشتم
 

د و فرشاد كھ با اون جذابیت و شكل و شمایل  آلبالوئي خودم از دور پیداش شماشین
 ... پشت فرمون بود

 
صورتش ...  شلوار نقره اي براق خوش پوش تنش از ھمیشھ جذابترش كرده بود كت

 ...از شدت شوق یا شرم سرخ شده بود
 
لبخند قشنگي اومد .... كوچھ خلوت بود... ماتش برد سمت من ...  ماشین پیاده شد از

 ...  رو لبش
 

  گونھ ولي با لبخند گفتمتراضاع
 
 ... بیا گوشھ لباسم و بگیر سوار شم تا كسي نیومده -
 
 
بوي عطرش تو ریم پیچید و فضاي دلم و قند بارون ...اومد سمتم ..  خودش اومد بھ

 ...كرد
 
 ...  لبخند و دستاي لرزون درو باز كرد و كمك كرد بشینمبا
 

 ...   گوشم نجوا كردزیر
 
 ... دوست دارم...باورم نمیشھ دارم بھت مي رسم ...ھنوز باورم نمیشھ آني  -
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نشست تو ماشین ... نفساش كھ نشون دل ماالمال از ذوقش بود دیوونم مي كرد صداي
  گفت... و با ھمون لبخند در حالي كھ ماشین و روشن مي كرد 

 
 ... بپوشون اون صورت قشنگ و -
 
 

انگار مي خواست تمام ... یھ نفس عمیق كشید... و دستام دستاش و گره زد تدوباره
 .... ضبط و زد...اكسیژناي امروز رو از آن خودش كنھ 

 
 ...  وقتي كھ مال منياز
 

 ...   چقدر راحت شدهفكرم
 

 ...  برگشتھ وآرامشم
 

 ...  ام عادت شدهخوشبختي
 
 ...   بي ھوا عاشق شديتو
 

 ...  بي صدا عاشق شدممن
 

 ..   بستیم بھ ھم كھ دلخوبھ
 

 ...  كھ بي منطق شدمخوبھ
 

 ...   راه فقط لبخندش و نظاره گر بودم و سكوتشتمام
 

از ... از گاھي حجاب و مي زد باال و صورتم وبا شوق ھضم نگاھش مي كرد ھر
 ...  دیدن شوقش شوق مي كردم

 
 ...  تو دلم نبود كھ دل بھ دل تو دادمدل
 

 ...  تو بي حواسمپیش
 

 ...  تو بي اراده امپیش
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 ...خدا رو شكر... گاھي ھم داد مي كشید ...  ترانھ رو آروم زمزمھ مي كرد گاھي

 
 ..  احساس تو امسرگرم

 
 ...   احساس منيدلگرم

 
 ...  خیلي وقتھ مثلھ من درگیر عاشق شدنيتو
 

 ..   دلم عالي شدهحال
 
 ...  وقتي فكرت با منھاز
 
 

 ... ا روشنھ شك ندارم شك نكن آینده ممن
 

   ترانھ كھ رسید داد كشیدآخر
 
 
 ... من شك ندارم شك نكن آینده ما روشنھ -
 
 

 ...  قھ قھ جفتمون فضاي ماشین و پر كردصداي
 

اطراف در با گالي سرخ .. یھ باغ كھ فرشاد گفت تازه دوسالي ھست خریده ...  رسیدیم
 ... و زرد تزیین شده بود و زیبایي خاصي بھ نماي بیروني باغ داده بود

 
 ... وصالتون مبارك...  تابلوي بزرگ باالي سر در گلھا نصب بود یھ
 

... نفسم حبس شد توسینم...خودش و كشید سمتم....با دست مانع شد ...  پیاده شم خواستم
لباش و آورد نزدیك ... اومد نزدیك و دوباره آغوشش شد آرامش قلبم ... چشام و بستم

 ...بي تاب شدم.. زیر حس قشنگش .. وجودم لرزید... و
 

 ...توگوشم نجوا كرد... من بودم و فرشاد و خدا... دقیقھ اي تو آغوشش بودمچند
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 .... دوست دارم -
 
 

 ...  با قدماي بلند اومد سمت من و در و باز كرد. .. شد پیاده
 

 ...   با ورودمون دست زدن و جیغ و ھورا راه انداختنجمعیت
 

 من و فرشاد تو دست ھم بود و لبخند رضایت از این وصال شیرین رو لبامون دستاي
 ... بود

 
 ...  صداي ترانھ كھ تو فضاي باغ طنین انداز شده بودو
 
 ...   ھم رسیدیم امشببھ
 

 ..   ھم و دیدیم امشبباز
 
 

 ...   ما بودنمون نقشھ كشیدیم امشببراي
 
 

 ..   و تو باید كھ ما بشیم و تا ابد بمونیممن
 
 

 ..   بھتر بسازیم با ھمدیگھ جوونیمفردایي
 
 
 ...   با ھمیم پرنده ایم انگار تو آسمونیمتا
 

 ...  مي كشیم روي سر ھم وقتي ھم آشیونیمپر
 
 

 ...  یھ دستھ اسكناس رو سرم ریخت و این جمعیت و بھ شوق و وجد آوردفرشاد
 
 
 ...   ھم رسیدیم امشببھ



 564 

 
 

 ..   ھم و دیدیم امشبباز
 
 

 ...   ما بودنمون نقشھ كشیدیم امشببراي
 
 

... جمعیت جیغ كشیدن و با شوق دست زدن ...  و برد پشت كمرم و بغلم كرد دستش
 ...وما ماالمال از عشق و شوق

 
شوق از چشاي ...  دو میون میھمانان حركت مي كردیم و از ھمھ تشكر مي كردیم ھر

 ... فرشاد مي بارید و این جون مي داد بھ دلم
 

 ... از احوالپرسي فرشاد دستم و گرفت و رفت باالترین قسمت مجلسبعد
 

 ...  و برد دور كمرم و تو آغوشش گرفت و با ترانھ شروع كرد بھ رقصیدندستش
 

 ..  گاھي حسوده دنیا..  و دود كنیم ما اسفند
 
 
 ..  ھمسفر و ھم صدا...  عشق ھم مبتال بھ
 
 

 ...   عشق و بسازیم كھ جاي حقھ خداكعبھ
 
 

 ...   حال رقص بودیمدر
 

... نگام مي كرد و من ھضم مي شدم ....  و آورد نزدیك و صورتم و بوسید صورتش
 ... آب مي شدم... آروم مي شدم

 
دستم و ... روش و كرد سمت میھمانان... بھ لبھاش نزدیك كرد ... و آورد باال  دستم

 ...صداي ھلھلھ جمعیت اومد....بوسید
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... یھ بوسھ نشوند رو اللھ گوشم و تو گوشم نجوا كرد ... و آورد نزدیك گوشم لباش
 ... عشق من ، عشق من اشتباه نبود

 
 # پایان

 
   قلم س اكبريبھ
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