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راه  کهکشان این اسم برگرفته از کهکشان آندرومدا که نزدیک ترین کهکشان به) آندرومدانام رمان: 

   (شیری است می باشد

  صبا عابدی  نویسنده:

 ژانر: عاشقانه،اجتماعی،پزشکی

 مقدمه

 

دن فرق بین عشق و دوست داشتن همانند غرق شدن و شنا کر

 !است ، دوستم داشتی و من در عشقت غرق شدم

قلبم را ربودی ، همان قلبی که روزگاری با غرورت بر آن تاختی 

و عشق نوشکفته وجودم را همچون غنچه ای سرخ جلوی 

 !چشمانت پژمرد ندیدی

میدانی؟ میان من و تو فاصله است ، فاصله ای به اندازه ی پول 

این شهر حسود که سنگی بودند  هایت ، به اندازه ی تمام آدم های

 !بر شیشه عمر عشقمان  ، فاصله ای به اندازه غرور تو

بیا این بار عشق را قربانی غرور تو و لجبازی های بچگانه من 

بیا این بار دستانم را بگیر و حست را با بوسه ای به من  .نکنیم

بیا این بار باهم و در کنار هم غرق شویم؛غرق همان  .القا کن

 !که با ما زیباتر است عشقی

 هستی رسولی-
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 ۰۰۳۳تیر  ۰۳ :شروع رمان

 

 

 

 به نام آنکه عشق را آفرید

 

گوشی رو بین کتف و سرم نگه داشتم و درحالی که سعی 

میکردم اون خودکار لعنتی رو از توی کیفم دربیارم به اون 

بنده خدای فلک زده پشت سرم اشاره کردم تا کمی صبر 

 !قیقه پیش یه گوشه منتظر وایساده بودبیچاره از ده د...کنه

کالفه دفترچه بیمه توی دستمو به خانم اسدی تحویا دادم و به 

 .آدرسی که روی دستم با خودکار نوشته بودم نگاه کردم

تا بخوام برسم ....با یه حساب سرانگشتی دیدم چقدر دوره

البته هنوز ارزش ...ولی ارزشش رو داشت...شب میشه که

 !مشخص نشده بود و فقط یه حدس بودداشتنش کامل 

سریع از خانم اسدی و دکتر شیفت خدافظی کردم و از 

با اینکه یه ساعتی اضافه مونده ...درمانگاه اومدم بیرون

بودم اما همچنان خانم اسدی به چشم یه مفت خور ولگرد به 

 !من نگاه میکرد
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متاسفانه کرم ضدآفتابمم تموم شده بود و پوست عزیزم تحمل 

 ...ن آفتاب داغو نداشتای

نمیشه که بخاطر تموم شدن ضد آفتابم ! ولی چاره چیه؟

 !خورشید و خاموش کنم که

کم ...تند تند راه میرفتم تا مثل دیروز اتوبوسو از دست ندم

کم راه رفتنه تبدیل شد به دویدن و خالصه نزاشتم اتوبوس 

 .مثل دیروز از دستم در بره

در دنبال اتوبوس و تاکسی انق...این کار هرروزه ام بود

دویده بودم که اصال اضافه وزن جرات نمیکرد طرفم ظاهر 

 !بشه

البته راننده ها هم خیلی عالقه به فشردن اون پدال لعنتی 

خب بنده خدا صبر کن شاید یکی بخواد سوار ...دارن

 !حاال یکم دیر تر...شه

سرمو گزاشتم روی شیشه اتوبوس و به تکون خوردنش 

به این فکر میکردم که میتونم تا آخرماه پول ...دمتوجهی نکر

 اجاره مرتیکه رو با این سگ دو زدنم جور کنم یا نه؟؟

واسه همون دو ...نه که بهم ویال اجاره داده بود تو لواسون

روز یه بار سرک میکشید و احوال اجاره ویالشو 

 !المصب حسابی اقتصاد دان بود...میگرفت

متری که حموم و دستشویی و  ۰۱اق یه ات...البته خونه که نه

تازه خودم یه پولی گزاشتم واسه رنگ ...گاز و یخچال داشت
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و تعمیر لوله کشی وگرنه اون پیرخیکی که اولش از این 

بعد یاد گرفت و بقیه اتاقاشو یه رنگ آبکی زد ...هنرا نداشت

 !تا پول بیشتری به جیب بزنه

نزدیک تر  ایستگاه آخر پیاده شدم تا راهم حداقل یکم

فکر کردم که اگه دوتا خیابونو پیاده برم میتونم برسم ...بشه

ده تومن ته کیفمو هم ...ارزش دیر رسیدن و نداشت....یا نه

با اینکه ....بیخیال شدم و دستم و واسه تاکسی دراز کردم

ولی همینه ...واسه من ده تومن نبود ده هزااار تومن بود

قتی باید محتاج کار و اونم و....زندگی خرج داره...دیگ

 !غذای نون شب باشی

 جلوی کوچه پیاده شدم و به آدرس نگاه کردم

 پیدا...خوشبختانه درست اومده بودم...کوچه بیست و چهار 

کردن آدرس و آدرس دادن یکی از مزخرف ترین کارای 

 !در جریانین که؟...دنیاست

 !حاال بیا و دنبال پالک بگرد

 انگاری...سفید رنگ انداختم با شک نگاهی به در قدیمی و

 !پالک هشت دیگه ای نمیدیدم...همین بود

سریع زنگو زدم و از گرما یکم مقنعمو تکون دادم تا یه 

 !بادی به صورتم بخوره وگرنه از گرما بخارپز میشدم

 کیه؟: همونطور که منتظر بودم یه خانومی گفت 
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 منزل خانوم صادقی؟ -

 امرتون؟: زنه 

معرفی کردن برای آگهی کار پاره وقت که منو آقای مقدم  -

 !گفته بودین

 .با صدای باز شدن در بسم اللهی گفتم و پامو داخل گزاشتم

تصورم از خونه ای که آقای مقدم معرفی کرده بود یه خونه 

 !دوبلکس و شیک و حسابی مجلل بود

ولی خونه ای که من میدیدم نه حیاط داشت و نه حتی 

 !دوبلکس بود

مولی و دوطبقه وسط شهر که با کاشیای معمولی یه خونه مع

 .و سفید نما شده بود

سریع پله های جلو در و رفتم باال و با دوتقه به در زدن 

 .دستگیره رو کشیدم

خانومی با روسری زرشکی اومد جلوی در و شروع کرد 

آقای مقدم زنگ زده ...خاهش میکنم بفرمایید: به حرف زدن 

بفرما ...کار میاین معطلتون نکنمبودن گفته بودن شما از سر

ماشاهلل چقدرم جوونی فکر میکردم سنت ...بشین عزیزم

نه که جوونای حاال فقط خرج میکنن ...یخورده بیشتر باشه

 !تعجب کردم که شما به این جوونی به دنبال کاری
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: یه لبخند خشک و خالی زدم و جمله معروفمو آوردم وسط 

 !داره باالخره زندگی خرج...بله ممنون

روی مبالی ساده قهوه ای نشستم و شربت روی میز و 

یشتر دیگه ب...ببخشید ولی هوا خیلی گرمه: برداشتم و گفتم 

 !از این نمیتونم صبر کنم

 .و شربتو یه نفس دادم باال

تا ...نوش جونت عزیزم: لبخندی زد و رو به روم نشست 

میدونی که ...شربتت رو میخوری منم برم سر اصل مطلب

 ار پاره وقتت اینترنتیه؟ک

اما من فکر میکردم پرستاری از بچه یا سالمندی چیزی  -

 !همون اولم تعجب کردم که اومدم اینجا...باشه

باید با ...نه گلم کارت اینترنتیه ، کار سختیم نیست: صادقی 

 کار با موبایلو که بلدی؟...گوشی کار کنی

 ندازه؟کارو راه می...بله اما گوشیم خیلی ساده اس -

اشکالی نداره من از شرکت یه گوشیو امانت بهت : صادقی 

 ...میدم تا بتونی یه گوشی بخری

این کار برعکس اسمش که یه کار پاره وقته درامد به نسبت 

این خونه رو که میبینی با همه امکاناتش من با ...خوبی داره

 .همین کار پاره وقت خریدم
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ر رو سه سال جوونیتو هدب...تو ذهنم نیشخندی زدم و گفتم بیا

بده واسه کنکور عین چی بخون تا بلکه یه چیزی قبول 

بعدم چهار سال جون بکن تو دانشگاه درس ...شی

 !اینم با یه گوشی صد متر خونه خریده...بخون

توام که درس خونده مملکتی تو زیرزمین یه پیرخیکی شب 

 !و صبح میکنی

 !ش کنهایشاهلل خدا بیشتر: لبمو کج کردم و گفتم 

از خودت بگو ...ایشاهلل نصیب خودت: خندید و گفت 

اسمت ، سنت ، شغلت ، ...مثال مصاحبه کاریه...برام

اینجا فرمی نیست که بدم پر کنی باید اول خودم ...رشتت

 .بپرسم تا به مرحله فرم و قرارداد برسه

 نرگس...اسمم توی شناسنامه نرگسه ولی آذر صدام میکنن -

رستاری دارم و برای کار و درس اومدم لیسانس پ...مشفق

 !تهران

 پدر و مادرت هم اینجان؟ چند تا خواهر برادرین؟: صادقی 

پدرم جانباز شیمیایی بود و شش سال پیش فوت  -

مادرم یزده من تنها برای درس خوندن اومدم که ...شد

دوتا برادر و یه خواهر بزرگتر از خودم ...موندگار شدم

 .دارم

 ینجا تنها زندگی میکنی؟چرا ا: صادقی 
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ش ببخشید ولی اینو هم باید گزار: ابرویی باال انداختم و گفتم 

 کنین؟

مثل اینکه زیاد خوشش نیومد چون به پشتی مبل تکیه داد و 

 !زندگی کارمندامون مهمه...بله: گفت 

چون خواهر و ...من بچه آخری بودم: نیشخندی زدم و گفتم 

ابامم فوت شده بود و منم برادرام ازدواج کرده بودن و ب

دانشگاه قبول شده بودم ، مادرم رفت پیش مادربزرگم تا 

خان داداشم برای اینکه واسه دانشگاه ...هیچکدوم تنها نباشن

منم تلفنی حال مادرمو ...اومدم تهران گفته نباید برگردم یزد

 !میپرسم و از بقیه خبر میگیرم

اده مذهبی و خانو: صادقی دستی تو هوا تکون داد و گفت 

 مخالف درس و اینا دیگه؟

خواهرم درس ...آره: یه قلپ از شربتمو خوردم و گفتم 

منم میخواستن بفرستن ...نخوند مستقیم رفت خونه شوهر

 .خونه شوهر که از راه به در شدم

شمارتو بهم ...همینا خوبه: دهنشو مثل خودم کج کرد و گفت 

ونجا واسه بده که اگه از طرف شرکت قبول شدی بیای ا

 !قرارداد و توضیح درباره کارت

 !میشه بدونم کارم درباره چیه؟ به رشتم مربوطه یا نه؟ -

اگه به رشتت مربوط نبود که آگهی : صادقی 

کارت تبلیغ داروهای پوستی و زیبایی شرکته که ...نمیزدیم
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تازه النچ شده و برای فروش باید کسایی مثل من و تو به 

نماینده شرکتای مختلف یا مغازه دارا  عنوان نماینده برن با

صحبت کنن تا بتونن محصوالت رو خیلی خوب فروش 

البته یکمم بدو بدو داره ها ، فکر نکنی همش ...بدن

ولی بیشترش با گوشی انجام میشه و کار خاصی ...اینترنتیه

 .نیست

 پس بی زحمت...که اینطور: کالفه سری تکون دادم و گفتم 

 .مشکلی نباشهشمارمو بنویسین که 

 !از آقای مقدم میگیرم ، شما میتونین برین: صادقی 

زنه خود درگیری داشت ، نه به اون تحویل گرفتن اولش نه 

 !به این بیرون کردن اخرش

از در خونش که زدم بیرون نفسی کشیدم و راهمو سمت 

 .خونه کج کردم

 .فکرم مدام دور و بر اجاره خونه میگشت

با پول ...اقل این کار برام جور شهتو دلم دعا کردم که حد

اون درمانگاه کوچیک اگه به زور میتونستم خرج خوراکمو 

نم پول آلونک ای...تازه باید برای مامانم هم پول بفرستم...بدم

کم مونده یه کاسه بگیرم دستم سردر امام زاده ...که هست

 !بشینم پامو َشل کنم و با حقه از ملت پول بگیرم

مو دست...م فکر کردم که نفهمیدم کی رسیدمانقدر به نداریا

بردم سمت کیفم تا کلیدمو دربیارم و در و باز کنم اما از 



11 

 

در !( صاحب خونه ام)شانس بد یا خوب من زن آقا فیروز 

 !و باز کرد و طلبکار بهم خیره شد

منم از خدا خواسته سریع یه سالم کردم و زدمش کنار که 

معلوم ...علیک سالم: شد برم تو اتاقم اما یهو نطقش باز 

نیست تا االن کجا بوده که حاال یادش افتاده 

دخترای این دوره زمونه از صدتا بدکاره زمون ما ...برگرده

 داری یا باز هشتت گرو نهته؟! پول مول چی؟...بدترن وهللا

بعضی وقتا دلم میخواست با پشت دست دوتا بخوابونم تو 

 !زندگی من نده دهنش تا بفهمه نظر بیخود راجب من و

هرماه بحث که میومد سر پول و اجاره خونه من باید 

 !دندونمو سر جیگرم میزاشتم تا حرف بیخود از دهنم درنیاد

هرکی ندونه فکر میکنه تا االن تو کاباره های رضا شاه 

 .داشتم ویسکی میخوردم که االن برگشتم خونه

 عیکی بهش بگه تو خودت یه کارگاه زن و تو خونه ات جم

 به من میگی بدکاره چسو؟...میکنی شب تا صبح

پوفی کشیدم و بی توجه به حرفش از کنارش رد شدم و 

 .خودمو داخل اتاق انداختم

مستقیم رفتم سروقت یخچال ، مثل همیشه از کف دستم 

 !صاف و روشن تر بود از بس که هیچی توش نبود
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کاش حداقل به جای اینکه فکرای چرت و پرت بکنم میرفتم 

 !وپری دوتا تخم مرغ میگرفتم که  سر گشنه نزارم زمینس

لگدی به یخچال زدم و همونطور که زیرلب به زمین و 

زمان فحش میدادم یه بسته نون یخ زده از فریزر کشیدم 

 !بیرون و روی دوتا کابینت کنار یخچال گزاشتم

فقط حموم میتونست خستگی از صبح تا شب منو از تنم 

ا توی این خونه لعنتی زندگی کرده بودم انقدر تنه...دربیاره

که حتی گاهی حوصله همون دوش چند دقیقه ای روهم 

 !نداشتم

موهای فرمو روی شونه ام جمع کردم و بی حوصله تار 

 !موهای تو صورتم رو پشت گوشم انداختم

نون و پنیر و با گوجه پیر شده ته یخچال زدم بر بدن و بی 

م از گشنگی خودمو وسط توجه به صدای بد قار و قور شکم

 !لحافم پنهون کردم

زیاد  درمانگاه...تند تند لباس میپوشیدم که به اتوبوس برسم

بدو بدو از ...دور نبود ولی واسه پیاده رفتنم نزدیک نبود

 خونه زدم بیرون

یه چیزی هم زیرلب خوندم بلکه این صادقی زنگ بزنه بگه 

 !رق سرمقبولت کردن وگرنه باید دو دوستی میکوبیدم ف

در درمانگاه باز بود و انگار خانم اسدی این بار زودتر از 

اینم از عجایب بود چون فقط به فکر این ....من رسیده بود
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کنسل کنه و تخت تو خونه اش  بود که شیفتای صبحو

 !بخوابه

 !یه سالم سرسری بهش کردم و راه اتاقو در پیش گرفتم

یومدم همه انگار خوشبختانه انقدر با سعادت بودم که تا م

 !مریضیشون عود میکرد

روزای دوشنبه معموال بدترین ...سرم حسابی شلوغ بود

برای سرمش داد میزدم که  داشتم اسم یه مریضو...روزا بود

 جیبم لرزید گوشیم تو

یه ...نزدیک بود از خوشحالی بپرم هوا....شماره مقدم بود

بول لحظه ام با خودم فکر نکردم شاید زنگ زده بگه ق

 !نشدی

: سرم به دست گوشه سالن وایسادم و گوشیو جواب دادم 

 بله؟

مژدگونی بده : مقدم با صدای مزخرف همیشگیش جواب داد 

 !که قبولت کردن

خوشحال شدم اما میخواستم رو صورت مقدم باال 

کار دیگه ای هم ...ممنون که خبر دادین: آروم گفتم ...بیارم

 هست؟

 رینی میاری برام؟کی شی...نخور مارو حاال+ 

 !هروقت شیرینی زبونت کم شد: نیشی کردم 
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به زور باهاش خدافظی کردم و با اخم گوشیو قطع 

حتی یه دقیقه حرف زدن با این بشر روهم ...کردم

 !نمیخواستم

 .نگاهی به لباسام انداختم

رتم پ! حاال با این مانتو رنگ و رو رفته برم برای مصاحبه؟

 !میکنن بیرون که

ولی نگفت وسواس چی ...یگفت خیلی وسواسیهمقدم م

 !شاید بنده خدا وسواس تمیزی داشت...داره

حوصله اینکه برم خونه و یه مانتوی بهتر و ...پوفی کشیدم

 !مانتوی کاِر من همین بود دیگه...شیک تر بپوشم نداشتم

همینه که : چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم 

 !همیخواد قبول کنه نمیخواد نکن...هست

یجوری ...سرمو که برگردوندم اسدی رو دیدم دم در وایساده

 !نگاه میکرد انگار دیوونه دیده

خودمو ...پشت چشمی براش نازک کردمو کیفمو برداشتم

 !آماده کردم برا یه بدو بدوی دیگه تا ایستگاه اتوبوس

با این وضع دویدن من اگه دوی ماراتن ثبت نام میکردم نفر 

 !ببین! ه؟میگی ن...اول میشدم

جلوی یه ساختمون شش طبقه وایساده بودم و فقط نگاه 

این ...از این همه جالل سرمو گرفته بودم باال...میکردم
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قشنگاش که اینجاست ! ساختمونا کجا بود ما که نمیدیدیم؟

 تا اینجا هم خدا فرق گزاشتی آخه؟...زشتاشم طرف ما

 کدوم حاال: کالفه مقنعه ام رو تکون دادم و زیرلب گفتم 

 !طبقه این خراب شده اس؟ مردم از گرما

اینجاش دقیقا عین این ...با هزار تا آیه  و صلوات رفتم تو

یه البی بزرگ با صد مدل مبل و هزار مدل ...فیلما بود

از این کت و شلواریا ...نگهبانم داشت تازه....لوستر و چراغ

 !از اونا...که نگاهت میکنن میگرخی تو شلوارت...هستنا

ی جای...شم چرخوندم دیدم از اینا که جرعت نمیکنم بپرسمچ

به پیرمردی که روی صندلی ...هم ننوشته کدوم طبقه اس

ببخشید : نشسته بود لبخندی زدم و پاتند کردم سمتش 

 شرکت آرسیما کدوم طبقه اس؟...آقا

داخل آسانسور روی : مرده یه نگاه چپکی کرد و گفت 

 !شماره طبقه ها نوشته شده

گه ولی دی...ند زوری زدم تا از ضایع شدنم جلوگیری کنملبخ

 !نزدیک بود مایع هم بشم...ضایع که هیچی

ممنون زیرلبی گفتم و عقب گرد کردم سمت 

همین مونده بود این : همونطوری زیرلب گفتم ...آسانسور

 !دستشم درد نکنه...منو ضایع کنه که کرد

 یدم ونفس عمیقی کش...شرکت آرایشی بهداشتی آرسیما

 .خداروشکری زیرلب گفتم
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 .درو باز کردم و مردد پامو داخل گزاشتم

ولی چشم میچرخوندی مرد ...ماشاهلل مثل سالن مد بود

 !همه خانوم بودن با یونیفرم شیک سورمه ای...نمیدیدی

حتما رییسش از اون مردای هیزه که این همه زنو جمع 

و تی چیزیبنده خدا چرا وق...لبمو گزیدم...کرده تو شرکتش

 !نمیدونی الکی چرت و پرت حراج میکنی برای خودت؟

چشممو تو کاسه چرخوندم و رفتم جلو تا از اون منشی مو 

 !بلوند و بسی زیبا بپرسم رییس وسواسیشون کجاست

سالم ببخشید به من : دستی به مقنعه ام کشیدم و پرسیدم 

 .گفتن بیام اینجا برای قرارداد

و دوباره سرشو برگردوند سمت دختره یه نگاهی بهم کرد 

 !کامپیوترش

 خانوم صادقی معرفی کرده بودن؟: دختره 

 .بله گفته بودن برای کار اینترنتی فروش و تبلیغات-

 .سرشو تکون داد و گوشیو برداشت

به حرکت دستای ظریف و ناخونای الک خورده اش روی 

 !چشمم میخ دستاش شده بود...کیبورد نگاه میکردم

گشنگی و خواب ....محکم تر فشار دادمدسته کیفمو 

اگه چیزی به ...نمیزاشت حواسم درست برگرده سرجاش

 !شکمم نمیرسید کم کم تا یه ساعت دیگه زنده میموندم
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آب دهنمو ...نگاهی به شیرینیای روی میز دختره کردم

قورت دادم و سعی کردم نگاهمو سمت همون الکای قرمز 

 .بچرخونم

منتظرتون : کرد و گفت دختره چپ چپ نگاهی بهم 

 !میتونی بری...هستن

به انگشتش که اتاقو نشون میداد نگاه کردم و با تشکر راه 

 .افتادم

با خودم گفتم االنه مثل رمانا یه پسر جذاب مغرور خوشتیپ 

خ که آ...بعدم یه چایی با شیرینی مهمونم کنه....نشسته باشه

 !دیگه هیچی از خدا نمیخوام

 .منتظر موندم تقه ای به در زدم و

 !ولی صدای مرد نبود که....صدایی گفت بفرمایید

نه درست ...با شک نگاهی به تابلوی باالی در کردم

 !مدیریت...بود

نمیدونم چرا باید توی ذهنم همیشه رییسا رو مرد تصور 

 !کنم

 .دوباره در زدم که بلند تر داد زد

 آب دهنمو قورت دادم و دستگیره رو فشار دادم
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یه خانوم حدودا چهل و خرده ...کردم و رفتم داخلدرو باز 

با کت و دامن آبی کاربنی و موهای رنگ شده که ...ای ساله

 !یه شال حریر روشون بود پشت میز نشسته بود

یه بارم که تو عمرم پسر خوشتیپ میخواستم مادرشوهر 

در هر صورت راجب پسر خوشتیپ هیچ ...نصیبم شد

و غربیمو ببرم سر در کوزه آبشباید تفکرات ...شانسی نداشتم

 !بخورم

 .سالمی کردم و چند قدم جلوتر رفتم

شما رو خانوم ...سالم عزیزم: خانومه بلند شد و گفت 

 !صادقی معرفی کرده بودن درسته؟ خانوم مشفق

گفتن برای کار تبلیغات و مشاوره اینترنتی ، البته ...بله -

 ...میدونین که من خودم شاغلم برای کار نیمه وقت

 فابشین لط...آره ندا همه چیو گفته: حرفمو قطع کرد و گفت 

 .از خدا خواسته رو یکی از مبال نشستم

از بس که از صبح این طرف اون طرف رفته بودم کف 

 .پاهام درد میکرد

مشخصاتت رو : روی مبل رو به روم نشست و گفت 

 پرستاری خوندی؟...دیدم

 بله -
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مگه تو بیمارستان ...ه وقتیپس چرا دنبال کار نیم: خانومه 

 نیستی؟

کی طرحم افتاد ی...نه متاسفانه نتونستم جایی استخدام بشم -

 .منم همونجا مشغول شدم...از درمانگاهای پایین شهر

میتونی از پس کار بربیای؟همونطور که ندا گفته : خانومه 

 یه وقتایی برای ثبت و فروش...کارت فقط اینترنتی نیست

اگه ...دارویی یا واردات صادراتم سر بزنیباید به شرکتای 

 !کارت مانع نیست میتونیم قرارداد و ببندیم

 !نه مشکلی نیست میتونم با کارم هماهنگ کنم -

اونم شروع کرد به توضیح کار و اینکه چطور باید سر 

بعدم گفت برم ...مردمو شیره بمالم تا جنساشونو بخرن

ز کارمو بهم بیرون از منشی یه گوشی بگیرم و اون با

 !توضیح بده

حوصله حرف ...خسته و کوفته از اون همه کار رسیدم خونه

زدن زن فیروز و نداشتم پس بی سر و صدا کلید انداختم و 

 .پاورچین پاورچین رفتم تو اتاقم

لباسامو که عوض کردم سریع کتریو گزاشتم روی گاز تا 

ز کیفم ابعدم گوشیو ...حداقل با یه لیوان چایی خستگیم دربیاد

دراوردم و لیست شرکتایی که باید بهشون پیام میدادمو 

 .بررسی کردم
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گفته بود باید اول بهشون پیام ( منشیه)اون طوری که سارا 

اگه ...بدم و از محصوالتمون بگم و یه جوری خامشون کنم

تایید کردن باید محصوالتی که خواستنو برای تست ببرم و 

 !اونجا بزور بکنم تو پاچشون

اد سخت نبود بیشتر یه زبون چرب و نرم میخواست که زی

چهار سال تنهایی حرف زدن ...کم کم زبونمم نرم میشد

 !معمولی روهم از یادم انداخته بود

صبحا که درگیر ...از فردای اون روز کارم بیشتر شده بود

ه شبا مثل ی...عصرم که میرفتم شیفت...کارای فروش بودم

و زمین تا فردا صبح که باز تیکه گوشت مرده میوفتادم ر

مثل یه ربات کوک شده بلند میشدم و کارامو پشت سرهم 

 !انجام میدادم

یه زوز صبح مثل همیشه سرم تو گوشی بود و مشغول 

صحبت درباره انواع کرما و روغنای پوستی به یکی از 

با تعجب به شماره ناشناس ...مشتریا که گوشیم زنگ خورد

کسی تا االن به این گوشی ...روی صفحه گوشی خیره شدم

 !زنگ نزده بود

حدس میزدم از ...با اینکه نمیدونستم کیه ولی جواب دادم

طرف شرکت باشه چون گوشی برای شرکت بود و این 

 !شماره رو کِس بخصوصی نداشت

 خانوم مشفق؟: صدای نازکی پشت تلفن گفت 
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 !بله بفرمایید: با شک گفتم 

رییس )خانم باغبانی ...سالم آذر جون خوبی؟ سارام+ 

سفارش کردن بهت زنگ بزنم تا سریع خودتو ( شرکتمون

 !برسونی شرکت

 نگفتن کارشونو؟ -

نه ولی انگار باید برای قرارداد با یکی از شرکتای مهم +

خانم صادقی رفته مسافرت تو باید بجای اون ...بری اونجا

 .فقط سریعتر بیا تا دیر نشده...بری

جام بلند شدم و تند تند لباسامو با قطع کردنش سریع از 

برای اینکه دیر نکنم ِکنِس بازیو گزاشتم کنار و ...پوشیدم

بیخیال اون اسکناس سبز رنگ ته کیفم شدم و دستمو برای 

 !تاکسی دراز کردم

یه هفته بعد از اینکه توی شرکت استخدام شده بودم خانم 

باغبانی گفته بود پوشش کارمنداش براش خیلی مهمه و 

یخواد نظم و ترتیب کارمندای شرکتش با لباس پوشیدن من نم

 !بهم بخوره

منم که مانتوهام همه ساده و بلند بودن و مخصوص 

 مانتوی دیگه ای نداشتم ،....کار

اونم گفته بود یکی از مانتو شلوارای اداری سرمه ای مثل 

خودشون رو بهم بدن که وقتی میخوام برم برای مشاوره 

 !شیک پوش باشم
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 .نه اصال اینطور نبود...ال نه که منم بد لباس بپوشماحا

همیشه یه مانتو اسپرت ساده با شلوار لی و کفش اسپرت 

وقتمو زیاد ...معمولی و ساده...میپوشیدم و ترجیحا مقنعه

صرف خرید مانتوهای آنچنانی و روسری و کفشای شیک و 

 !پاشه بلند نمیکردم چون جایی رو برای پوشیدن نداشتم

لباسام هم از این قضیه مستثنی ...ی من کار بود و کارزندگ

 !نبودن

جلوی شرکت پیاده شدم و با قدمای بلند سوار آسانسور 

بدبختی این مانتو شلوار این بود که نمیشد باهاشون ...شدم

دم منم دست کرده بو...کفش اسپرت پوشید ، خیلی ضایع بود

 !ده بودمتو جیب مبارک و صد تومنی بابت یه کالج ساده دا

ار که انگ...صدای بدی میداد...با این کالجا نمیشد خیلی دویید

 !یه اسب داره یورتمه میره

کجایی تو؟ : تا وارد شرکت شدم سارا با عصبانیت گفت 

یکم خودتو تکون بدی بد ...خانم باغبانی یه ساعته منتظرته

 !نیستا

 ازبالم نداشتم پرو...یکی بهش بگه من که بنز زیر پام نبود

 !صدتا مسافر میزنه وسط راه...تاکسیه دیگه...کنم

کالفه بدون توجه به حرف سارا با اون کفشای سم اسبی 

 !رفتم تو اتاق خانم باغبانی
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اونم یه باکس خیلی خوشگل بهم داد و یه آدرسم نوشت روی 

کاغذ و گفت باید برم این باکس و تحویل بدم و طلبکار باشم 

ه پیش قرارداد ببندن و االن خیلی برای اینکه قرار بوده یه ما

ولی من فقط به باکس سفید تو دستم ...دیر شده و این حرفا

چرا برای یه قرارداد باید همچین جعبه ...نگاه میکردم

 کادویی ببری اونم وقتی ازشون طلبکاری؟

یه سری چیزای دیگم کرد تو مخم که خیلی باید مسلط باشم 

 !این حرفای تکراری و این شرکت مثل ما کوچیک نیستو از

حرفاش واقعا حوصله سر بر بودن و من نمیفهمیدم مگه چه 

 !فرقی داره؟ این شرکت نه یکی دیگه

با اینکه ...از سر اجبار چشمی گفتم و از اتاق زدم بیرون

 !میدونستم در هر صورت کار خودمو انجام میدم

واال الکی نبود که ...این دفعه از پول شرکت آژانس گرفتم

مه راه بری تا اون سر شهر اونم با پول خودت؟ ما که این ه

 !میخواستن شرکتاشون نزدیک بهم باشه...سر گنج نبودیم

انگار اون جایی ...انقدر رفتیم تا اصال شهر یکی دیگه شد

که من زندگی میکردم یه کشور دیگه بود اینجا یه کشور 

 !با اینکه یه ساعتم بیشتر فاصله نداشت...دیگه

یابونای تمیز و مغازه های مدرنشون نگاه کردم تا انقدر به خ

ماشین وایساد جلوی یه برج که اون شرکت خودمون جلوش 

 !پشه ام نبود
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 !یه نمای فوق العاده شیک با سنگایی که تا حاال ندیده بودم

با دهن باز جعبه امو عین بچه ام گرفتم دستمو رفتم تو 

 .آسانسور

ه از اتاقی ک...میکردآسانسورشونم با آسانسور شرکت فرق 

حتی صدای خانومه ...من توش زندگی میکردم بزرگتر بود

انگار بنده خدا همه عمرشو قرص صدا ...هم قشنگ تر بود

 انقدر یه صدای ظریف آخه؟...صاف کن خورده

 .با رسیدن به آخرین طبقه از در آسانسور زدم بیرون

 ,برعکس آرسیما که فقط یه طبقه برای اون شرکت بود 

 !نجا فقط یه طبقه اش مخصوص مدیریت بودای

ن نمیدونستم اال...از استرس دل ضعفه گرفته بودم این وسط

ا این ب! من وسط این همه دبدبه و کبکبه چیکار میکنم دقیقا؟

 !جعبه تو دستم

 هرچه بادا باد...بسم اللهی زیرلب گفتم و در زدم

م حاال یک! چه فرقی داشت؟...یه شرکت بود دیگه مثل قبلی

 !چس و فیسشون زیاد بود

شاید اصال رییس اینم خانوم باشه زود باهم رفیق شیم 

 !جنسارو بکنم تو پاچش بره

تو فکر این بودم که وقتی رفتم تو چطور هول نکنم و 

 !خانومانه سالم کنم که یهو در باز شد
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 از پایین شروع کردم به انالیز

جنس ...یه جفت کفش ورنی شیک ، شلوارشم که خوبه

با ...یه پیرهن سفید پوشیده...ارچشم که از اون گروناستپ

 !کت خاکستری

با دیدن قیافه خشنش و اون تیغ کنار ...سرمو آوردم باالتر

 !ابروش آب دهنمو قورت دادم

 این االن منشیه؟

 رییسه؟

 دربانه؟ 

 !بیشتر شبیه مفتشای شاه بود تا هرکدوم اینا

یکم ...اد جلومآروم سالم کردم و خواستم رد بشم که وایس

 !دستمو مشت کردم و به هیکل گنده اش خیره شدم...ترسیدم

 امرتون؟: نگاهی کرد و خشک گفت 

از شرکت آرسیما برای جناب رییس یه بسته آوردم به  -

 !بهم گفتن بیام اینجا...همراه پیغام

برای ...جناب رییس مالقات خصوصی ندارن خانوم+ 

وص اینجا فقط مخص...متحویل بسته باید میرفتین طبقه پنج

 !رفت و آمد سرپرستا و معاوناست

به من گفتن شخص جناب : بی حوصله نگاهی بهش انداختم  

اگه میشه به جناب ! رییس نه نائب رییسشون آقای محترم
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رییستون بگین که بنده این همه راه اومدم ، اگه قبول نکردن 

 .برمیگردم

 !صبرکن همینجا تا برگردم: خیره بهم گفت 

واستم از گوشه باز در نگاهی به داخل بندازم که در و تو خ

 !صورتم بست

در  حاال یه چایی...یه بفرماییدی...چقدر ملت بی تربیت بودن

 !همون بفرماییدم بس بود...خدمت باشیم نمیخواستم

جعبه رو با یه دستم و البته با کمک زانوم نگه داشتم و 

ادم تا سنگینی جعبه تکیه ام رو به دیوار د...موهامو دادم تو

 ! رو بتونم تحمل کنم

با پام روی زمین ضرب گرفته بودم و منتظر بودم حضرت 

 !واال اجازه ورود بدن

 !ده دقیقه ای معطل شدم تا تشریف فرما شدن باالخره

 خب جناب رییس چی گفتن؟: طلبکار گفتم 

گفتن وقت ندارن اما میتونن قبول کنن که : خشک گفت 

 !نه بیشتر از یه ربعفقط ...ببیننتون

من و ده دقیقه اینجا : ابرویی باال انداختم و نیشخندی زدم 

 کاشتین که واسه یه ربع واسم وقت مالقات بگیرین؟

اخمی کرد و خواست حرفی بزنه که بی توجه از کنارش رد 

 !شدم و رفتم تو
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سرسری به دکور بی نظیر سالن نگاهی انداختم و در اتاق 

 !مدیریتو زدم

ر اتاق رییسشونم انقدر قشنگ بود آدم حیفش میومد حتی د

 !انگشتش به دره بخوره بلکه کثیف نشه

با شنیدن صدای بم و مردونه ای دستگیره رو فشار 

همه حرفایی که ...سرم همچنان به گردنم چسبیده بود...دادم

فکر اینکه بتونم مخشو ...میخواستم بزنم و مرور میکردم

 .خندی به لبم آوردواسه بستن قرارداد بزنم لب

گه میتونستم اینکارو بکنم حتما خانم باغبانی بهم پاداش ا

 .میداد

همونطوری که سرم پایین بود و به پارکت های کف اتاق 

 .نگاه میکردم سالم آرومی گفتم

 !بیا جلوتر: همون صدای جذاب گفت 

مثل قبلی آدم با شنیدنش ...گوش خواهری صداش معرکه بود

 !لرز نمیکرد

 !دم رفتم جلو و سرم و باال آوردمدو ق

فکر میکردم رییس این برج یه ...روی صندلی نشسته بود

 !ولی این خیلی جوون بود...آدم چهل پنجاه ساله و مسن باشه
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باغبان بوستان الله رو ....حاال چی میشد این رییس من بود

ملتو ببین چه ...ورداشتن آوردن گزاشتن جای رییس ما

 !رییسایی دارن

 !از هیزی برداشتم سرفه کوتاهی کردمدست 

اونم باالخره چشم از کاغذ پاره های جلوش گرفتو سرشو 

 !باال آورد

ا ی...قهوه ای خیلی روشن....از چشماش هرچی بگم کم گفتم

نمیدونم تو اون چند لحظه چطور رنگ ...عسلی تیره

لبمو گاز ...چشماشو درآوردم اما رنگش خیلی خاص بود

 !انداختم پایین گرفتم و باز سرمو

ه ت...موهای لخت خرمایی رنگش روی پیشونیش افتاده بود

ریش کمرنگی داشت و عینک طبی مشکی رنگی روی اون 

 !چشمای به رنگ عسل گزاشته بود

یه لحظه عکس مدالی کت و شلوار ایتالیایی که تو بوتیکا به 

 !در و دیوار وصل بود جلوی چشمم اومد

ی پوشیده بود و آستین لباسشو پیرهن مردونه سفید و ساده ا

 .تا آرنج تا زده بود

همه این آنالیزا فقط توی سیم ثانیه انجام گرفت و من از این 

 !همه هیزی خودم متعجب بودم
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تی گف: با همون لحن قبل گفت ...با جدیت بهم خیره شده بود

 !حاال که دیدی سریعتر کارتو بگو...میخای منو ببینی

 .و روی میزش گزاشتمآروم رفتم جلو و بسته ر

 خب؟: نگاهی بهش انداخت و گفت 

منو شرکت آرسیما فرستاده برای : لبخند مصنوعی زدم 

 !این هم ناقابله برای شما فرستادن...قرارداد

نه کج میشد نه ...هیچ تغییری توی صورتش ایجاد نمیشد

 گفتم االن یه لبخند و میزنه حداقل؛...راست

لوی میزش وایساد و بسته رو ج...بلند شد و میز و دور زد 

خانم باغبانی : برداشت ، یکم چپ و راست کرد و گفت 

 بهت نگفتن باید مثل چشمت از بسته مراقبت کنی؟

 این که سالم بود...چشمام گرد شد

 !مثل بچم بغلش کرده بودم تا اینجا آورده بودمش

االنم مثل چشمام ازش مراقبت کردم و سالم : حرصی گفتم 

 !دادم سالم تحویلش

 !پس این چیه اینجا؟: نیشخندی زد 

جعبه رو برداشت و من به خط خودکار قرمزی که اندازه ده 

 !سانت کشیده شده بود نگاه کردم

یعنی بخاطر یه ذره خط روی این جعبه اینجوری واسه من 

 دهن کجی میکرد؟
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ه رو این جعب...جناب رییس: نفس عمیقی کشیدم و جلو رفتم 

کاری ندارم که روش قرمزه ...م اینجامن طبق وظیفم آورد

چون قطعا شماهم وقتی بازش کردین ....آبیه زرده یا هرچی

اگه بخاطر دوسانت خط قراره منو ...میندازینش سطل آشغال

 !اینجا معطل کنین من برم به کارم برسم شماهم به کارتون

اومد جلوتر درست روبروم ...جدی به چشمام خیره شد

 ! وایساد

من کارمو ...گاه کردم و آب دهنمو قورت دادمبه چشماش ن

حاال این خطم ...درست انجام داده بودم و دلیلی بر ترس نبود

 !کشیده شده دیگه چیکار میکردم؟

من میتونم االن با یکی از این خطا کل خاندانتو بخرم و +  

مطمئنا وقتی به ...ولی اینکار و نمیکنم...همین جا چال کنم

سه که نماینده اش نتونسته کاری برای گوش خانم باغبانی بر

 !قرارداد عزیزش انجام بده خودش اینکار و میکنه

عقب گرد کرد و بی توجه به چشمای گرد من دکمه ای رو 

با باال رفتن دیوار جعبه رو داخلش پرت کرد و ...فشار داد

 !برگشت سمت من

تحفه انگار خداست که ...از حرص لبمو به دندون گرفتم

فدا سرم که نتونستم قرارداد ....نشون میکشهواسم خط و 

خانم باغبانی خیلی دلش همکاری میخواد خودش ...ببندم

 !تشریف بیاره
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روانی بخاطر یه خط دوسانتی جعبه به این خوشگلیو 

 !حیف نبود؟...انداخت سطل آشغال

حداقل باز میکردی ببینی توش چیه بعد پرتش میکردی تو 

 !آشغال دونی

 ی خودمو حفظ کنمسعی کردم خونسرد

 نفسی کشیدم و چند قدم رفتم جلو

چیزی که از من ...من کارمو درست انجام دادم: آروم گفتم 

حاال شما این جعبه رو نخواستی ...خواسته شده بود همین بود

 !دیگه به من مربوط نیست

بی توجه به حرفم اشاره ای به در اتاق کرد و با پوزخند 

 ..پس...کارتم که انجام دادی...وقت مالقاتت تموم شد: گفت 

 !یه جورایی با حرف داشت میگفت گمشم بیرون

خواستم حرفی بزنم که دستی به موهاش کشید و پشت میزش 

 !عمال پشمم حسابم نکرد...نشست

حیف ...با حرص عقب گرد کردم و از در اتاقش زدم بیرون

حیف پول تاکسی که دادم ده ...اون جعبه کادو به اون گرونی

 !حیف...امامزاده رو ببینم و برگردم دقیقه

نگاه بدی به اون گنده بک توی سالن انداختم و در و محکم 

 !به درک اسفل السافلین...پشت سرم کوبیدم بهم
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با فکر به باغبانی چشمامو محکم روی هم فشار 

 جواب اینو چی بدم حاال؟...دادم

جلوی در شرکت وایساده بودم و با خودم یکی به دو 

نمیدونستم چطور خبر به این قشنگیو بهش بدم که ...میکردم

 !اخراجم نکنه

 هیچ چیزی واسه اینکه بگم و...نفس عمیقی کشیدم و رفتم تو

 !خودمو توجیه کنم به ذهنم نمیرسید

وای چیشد؟ چقدر : سارا سریع بلند شد و پر استرس گفت 

 پکری؟ شیری یا روباه؟

 !شم نیستم تازهمو...موش: مظلوم نگاهی بهش کردم و گفتم 

 خراب کردی؟ تونستی ببینیش اصال؟: سارا 

 !گفتن داره؟ منو پشمم حساب نکردن حتی -

این بار چندمه که باغبانی به این ...خدا به دادت برسه آذر+ 

 !شرکت پیام میده و اینطوری میشه

هست حاال؟ حس اخراج داره : کالفه دستی به موهام کشیدم 

 !بهم دست میده

از صبح این حنجره اش ...بیا برو تو اتاقشهآره : سارا 

به همه چی گیر داده ، در و ...استراحت نکرده آخه

 !اینو بهش بگی حس اخراج به منم دست میده...دیوار

 .کیفمو محکم تر گرفتم و سری تکون دادم
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حسم چقدر درست ...اینم از دومیش...اون از مالقات اولی

 !میگفت خدا عاِلم بود

موندم تا مثل همیشه بگه بیا تو که یهو در  در زدم و منتظر

 !تو صورتم باز شد

خواستم سالم کنم که قیافشو دیدم ...شکه سرمو بردم عقب

شبیه تام شده بود وقتی نمیتونست جری و ...پشیمون شدم

رنگش کبود شده بود و از تو سوراخای بینی و ...بگیره

 !گوشش دود میزد بیرون

چیزی بگم که یهویی ترکید  آب دهنمو قورت دادم و خواستم

من بهت اعتماد کردم بیست ...آبروی منو جلوشون بردی: 

میلیون کادو دادم دستت که نتونی جلوی زبونتو بگیری اون 

 آره؟...پسره زنگ بزنه هرچی دلش خواست بار من کنه

 اونطور که شما شنیدین...خانم باغبانی بزارین توضیح بدم -

 !نیست

فعال که آبروی من ...باقی نمیمونه هیچ توضیحی: باغبانی 

جلو اون پسره رفته و شبم باید برم افاده ها و نیشخندای 

به خانم صادقی گفتم این به درد این ...مادرجونشو تحمل کنم

کار نمیخوره ولی بازم از روی لطف و مهربونی قبولت 

 !کردم

 ...شما نمیزارین من توضیح بدم که دارین یه طرفه قضاو -
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باید بری از مدیر اون شرکتم ...اجی خانم مشفقتو اخر+ 

متاسفم ...بخاطر آبرویی که از من بردی عذر خواهی کنی

برای خودم که همیشه رحم و مهربونی زیاد برای آدمای 

 !دهاتی مثل تو کار دستم داده

 .با کوبیده شدن در توی صورتم نفسمو با صدا بیرون دادم

 من دهاتی بودم؟...بغضم گرفته بود

یعنی ...ی که مثل آدم جعبه رو تحویلش دادم و برگشتممن

 !انقدر دوتا کلمه حرف من بهش برخورده؟

به تیپ و قیافش نمیخورد مثل بچه  های دوساله بره بزاره 

کف دست باغبانی که اینطوری همه چیو بشکنه فرق سر 

 !من

 !کل کاری که کرده بودم یه ماه بود...اینم از این کار

 .حسابداری مستقیم رفتم سمت

هرچقدرم آبروش رفته باشه که به من اصال مربوط نیست 

 !حقوقمو تا ته از حلقش میکشم بیرون

حقوق یه ماهم رو گرفتم و بی توجه به خاله زنکای وایساده 

نگاه چپکی به ...دور و بر سالن از در شرکت زدم بیرون

 .اسم شرکتش انداختم و قدمام رو سمت پله ها تند کردم

نه این ماهم به لطف همین شرکت دره پیت باغبون اجاره خو

 !تا ماه بعد کی زنده است کی مرده؟...جور شد
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 !باالتر از سابیدن کف خونه مردم که نیست؟

 باید یجوری خرج خودمو دربیارم یا نه؟

رو به روی در خونه وایساده بودم و باز دنبال کلید میگشتم 

ی زدم با حواس پرتی یک...که گوشی شرکت زنگ خورد

 !وسط پیشونیم که یادم رفت گوشیو پرت کنم تو سینه اشون

 ...ببخشید من گوشیو یادم رف: بی حوصله جواب دادم 

از آدمی : که صدای خانم باغبانی نزاشت حرفمو ادامه بدم 

اگه زنگ نمیزدم گوشیو دو دره ...مثل تو انتظاری نمیره

 کرده بودی و فرار آره؟

گوشی و اون فرمو تمیز برام  تا یه ساعت دیگه وقت داری

 !بیاری وگرنه به جرم دزدی با پلیس میام در خونت

دهنم برای جواب دادن بهش ...اصال نزاشت من حرف بزنم

 .باز مونده بود که گوشیو قطع کرد

بهت زده نگاهی به جلوم انداختم و نشستم رو پله های 

 .ورودی

تمیز فرمو چطور ...از اینجا تا شرکت نیم ساعت راه بود

 تحویلش بدم؟ با شامپو فرش بشورمش آخه؟

بخاطر صد تومن مانتو شلوار خودت روت شد زنگ 

خوبه هرروز اندازه پول هزار تا مانتو درمیاری و ! بزنی؟

 !اینجوری طلبکاری ازم
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در واقع وقتی ...نمیتونستم مانتو رو ببرم خشکشویی

نگاهی بهش انداختم تا از لک نبودنش مطمئن ...نداشتم

 !بعید نبود این روهم بخاطر یه لکه بندازن تو صورتم...مبش

و با حسرت بهش خیره  گوشی رو توی جعبه اش گزاشتم

اگه میزاشت گوشی پیشم بمونه اجاره ماه بعدمم جور ...شدم

ولی این دیگه تِه گدا بازی بود که بخاطر یه فرم و ...بود

 !گوشی زنگ زده بود به من

توی اون گرما پیاده تا ...ودساعت سه ظهر همه جا خلوت ب

 تاکسی گیرم...سر خیابون رفتم تا بتونم آژانس بگیرم

 .نمیومد

اگه االن ...امروز که همه پولم فقط خرج رفت و آمدم شد

استخدام بیمارستان بودم میتونستم برای خودم ماشین بخرم 

 !انقدرم منت تاکسی و آژانسو نکشم

 .از ماشین پیاده شدم و حساب کردم

البی پر زرق و برقی که اول با دیدنش به وجد اومده اون 

بودم االن بخاطر رفتار رییس طبقه دهم این برج از یه 

 !طویله برام زشت تر و کثیف تر بود

 واقعا چرا بعضیا فکر میکنن با پول و مقام از همه باالترن؟

 اونایی که پول ندارن و معمولی زندگی میکنن آدم نیستن؟
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اطر زندگی که چند روزی بیشتر چرا انقدر غرور بخ

حق آزادگی ، حق ...همه ما حق زندگی داریم...نیست

 !احترام

ولی متاسفانه فقط کسایی این حق ها رو داشتن که یا پولدار 

 !بودن یا سمتی داشتن

 !ماهم فقط سیاهی لشکریم

بدون اینکه به کسی نگاهی بندازم گوشی و فرم رو به سارا 

یه دقیقه اونجا موندنم ...دم پایینتحویل دادم و باعجله اوم

 !خونم رو به جوش میاورد

 تا االنم...به راننده گفتم راهشو به سمت درمانگاه کج کنه

بیست دقیقه ای دیر کرده بودم و اگه از اونجا هم اخراج 

 !میشدم نور علی نور میشد

تا رسیدم با عجله لباسمو عوض کردم و خواستم مشغول 

جن بو داده جلوم ظاهر شد و با کارم بشم که اسدی مثل 

آذر جون ببخشیدا اما آقای رییس : صدای تو دماغیش گفت 

میخوان خواهر زادشون رو برای کار بیارن و گفتن دیگه به 

این پاکتم دادن بهت بدم حقوق این ...وجودت نیازی نیست

از صبح چند بار بهت زنگ زدم که بیای با ...چند هفته اس

 !اب ندادیخودش حرف بزنی ولی جو

 .بعدم شونه ای باال انداخت و رفت

 همین؟
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یعنی چون خواهرزادش میخواست بیاد منو انداخته بود 

بیرون؟ مگه خواهر زادش میتونست تنهایی این همه کار 

 انجام بده؟

 !اینم از سومیش

بخاطر یه خط دوسانتی از شرکت که اخراج شدم که 

 !وناز اینجا هم مثل زباله پرتم کردن بیر...هیچ

بهت زده بغضمو قورت دادم و سعی کردم اشکایی که 

 همه دنیا...بازم به درک...میخواستن بریزن رو کنترل کنم

 به درک

 !امروز چرا زور همه به من رسیده بود؟

سری برای اسدی ...روپوشمو دراوردم و انداختم رو دستم

 .تکون دادم از درمانگاه زدم بیرون

ه هردوتا کارمو تو ی..میل بودامروز واقعا ظرفیتم تکمیِل تک

خداهم بین این همه آدم راست ...روز از دست داده بودم

 !کلیک کرده بود رو من و بدبختیام

به اینکه چطور میتونم کار پیدا ...قدم میزدم و فکر میکردم

 کنم؟

 به اینکه میتونم برگردم یزد؟

اگه برمیگشتم سرنوشتم میشد یه زندگی اجباری با کسی که 

 !ستمنمیخوا
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طر به خا...اگه میموندم با این وضع کار باید میرفتم گدایی

حاال با ...درس خوندن چه دعواهایی که با خونوادم نکردم

 !همین مدرک پرستاری تفم کف دستم نمیندازن

کاش منم مثل همکالسیام طرح بیمارستانی بهم میخورد و تو 

 !چه اشکال داشت؟...یکی از بیمارستانا استخدام میشدم

شتم پرکار بود اما هرجا میرفتم نیازی به پرستار ر

 !اینم نوبر بود...نداشتن

 .یکی از علتاش پارتی بازی زیاد بود

 من بدبخت کیو داشتم پارتی بازیمو کنه؟

یه نفرم مثل خواهرزاده اون مردک فقط یه آمپول زدن بلده 

سال درس خوندم و میگیره و اسم  ۰میاد جای منی که 

 !کشهپرستار و یدک می

اینجوری میشه که من درس خونده بیکارم و اون درس 

 !نخونده کار داره

روپوشمم بزنم ...منم باید مدرکمو ببرم قاب کنم به دیوار

کار دیگه ای که از دستم ...کنارش و فقط بهش نگاه کنم

 !برنمیومد

انقدر راه رفتم و فکر کردم که به خودم اومدم دیدم چند تا 

 !دم و به زمان توجهی نکردمخیابون بدون وقفه اوم
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نمیدونستم توی کدوم ...هوا تاریک شده بود و خیابونا شلوغ

 !خیابونم یا حتی کجای شهر بساط قدم زدن چیندم

نه کسیو داشتم تو خونه منتظرم ...بی توجه بازم جلوتر رفتم

بعد از ...باشه و نه کاری که براش حرص و جوش بزنم

بچرخم از دنیا چیزی بیست و سه سال یه شب برای خودم 

 !کم نمیشه

با دیدن شهربازی بزرگی که نور وسیله های بازیش توی 

 .شب جلوه قشنگی داشت به سمتش حرکت کردم

قط ف...نه گریه ام میومد و نه میتونستم بخندم...بی هدف بودم

یه جای تُهی و ...میخواستم یه جا دور از همه باشم

فقط ...ساکتاما شهربازی نه خلوت بود و نه ...ساکت

 !میتونستم اونجا چند لحظه خودمو بیخیال بشم

 دیدین یه آدم وقتی ناراحته چطور راه میره؟

 چطور حرف میزنه؟

 چطور خیره میشه؟

 !بی حِس بی حس...من دقیقا همینطوری بودم

 !اگه یه سطل لیدوکایین میخوردم انقدر بی حس نمیشدم

 حال جیغخسته روی یکی از نیمکت ها نشستم و به ملت در

 .و خنده نگاه کردم
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کاش منم االن با خونوادم یا دوستام اینجا داشتیم از هیجان 

نه اینکه من اینجا بشینم و بخوام خودمو از ...جیغ میزدیم

 !دست این زندگی راحت کنم

 به همه چی فکر میکردم...غرق فکر بودم

به اینکه چرا لجبازی کردم و اومدم تهران که غصه تنها 

به اینکه االن مامانم در چه حالیه؟ االن من ...ورمبودنمو بخ

 نیستم داره چیکار میکنه؟

 !به اینکه چرا امروز در خودکار و نبسته بودم

انقدر توی افکارم غلط میزدم که فقط ترکیدن یه بمب 

 !میتونست از فکر درم بیاره

همونطور که به رو به روم خیره بودم و به پشمک بزرگ 

میکردم دیدم انگار واقعا کنار گوشم  دست یه پسربچه نگاه

 !داره بمب میترکه

سرمو چرخوندم و دیدم که یه دختره با موهای بلند بلوند و 

 !لباسای گرون نشسته کنارم

فکر کردم جای کسیو گرفتم ، خواستم بلند شم که آستینمو 

سه ساعته دارم تکونت میدم ، ...بابا عاشق: گرفت و گفت 

حاال هم ...از ترس سکته زده بودی اگه خواب بودی تا االن

 !که سرتو انداختی پایین داری میری

 .فکر کردم جای کسیه: نگاهی بهش کردم و گفتم 
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 !کاری داری؟:  بی حوصله تر ادامه دادم

دیدم تنهایی داری غصه ! نه بابا چه کاری؟: خنده ای کرد 

میخوری گفتم بیام بهت ساندویچ بدم به جای غصه اینو 

 !بخوری

 .دم به دستش اشاره کردبع

م اگه تو یاد...دستت درد نکنه: بی تعارف گرفتم و گفتم 

 !نمیاوردی که گشنمه وسط همین پارک غش کرده بودم

حاال دیدی تکون دادنم باعث شد تو : قیافه ای گرفت و گفت 

اونجوری که تو قیافه گرفته بودی و نگاه میکردی ...نمیری

 !هفکر کردم خماری مواد بهت نرسید

من اگه پول مواد داشتم که مثل : چشمامو تو کاسه چرخوندم 

 !گشنه ها ساندویچتو نمیدزدیدم بنده خدا

بیا بریم ده تا برات بخرم که اسم دزد رو خودت : نیشی کرد 

به پخت ! حاال به چی فکر میکردی معتاد جون؟...نزاری

 کوکایینت یا بسته بندی شیشه ات؟

وز گند زده شد به سر تا پای تو یه ر: یه گاز زدمو گفتم 

 !زندگیم

 چه گندی؟ بهت تجاوز کردن و در رفتن آره؟ -

! ه؟فیلم زیاد میبینی ن! اینو ببین: نگاهی بهش کردمو گفتم 

دوتا کار ...قضیه من از تجاوز و عشق و عاشقی گذشته
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این رکوردی ...داشتم که تو یه روز از هردوتاش اخراج شدم

 !به هرکی بگی خندش میگیره که من تو اخراج شدن زدمو

واسه این چس کرده ...سلطان شانس مملکتو: خنده ای کرد 

 بشین خونه بابات ، کار کیلو چنده؟...بودی؟ بیخیال

به نظرت اگه بابا : نگاه عاقل انقدر سفیهی بهش انداختم 

داشتم یا بابام پولدار بود میرفتم به جای یکی دوتا کار پیدا 

 قول خودت برم تو چس؟کنم؟ بعدم بخاطرش به 

درس ...نه ناموسا راست میگی قانع شدم: سرشو تکون داد  

 !خوندی؟

 !آره -

 !چه رشته ای؟+ 

 !اریپرست: یه گاز دیگه به ساندویچم زدم و با دهن پر گفتم 

میتونم ببرمت ...خره منم پرستاری خوندم که! الکی نگو+ 

 .تو بیمارستانی که کار میکنم

 تم انداختی؟واقعا میگی یا دس -

مرض : چشماشو چپ کرد و به پشتی صندلی تکیه داد  

 دارم نصف شبی به نظرت؟

با اون طرز تکون دادنت و ...نمیدونم: سری تکون دادم 

ساندویچ مفتی دادنت و حاالهم کمک کردنت گفتم شاید 

 !مرضی چیزی داری
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از دیدن فرشته مهربونت وقتی مثل خمارا به ملت نگاه + 

 !از تباهی نجاتت دادم بدبخت...ال باشمیکردی خوشح

حاال چطور میخوای منو ببری جایی که کار میکنی؟ مگه  -

 رییسی که واسه خودت نظر میدی؟

 فقط شمارتو بده فردا صبح...تو به ایناش کار نداشته باش+ 

 !بهت آدرس میدم که بیای اونجا

 خدایا مثل: دستامو دراز کردم و گفتم ...ساندویچم تموم شد

از صبح یه عالمه بدبختی ریختی ...ینکه واقعا فیلمم کردیا

بعد یهو این فرشته رو فرستادی که هم غذا داشت ...رو سرم

 !هم کار

 بی: زدم به پهلوشو گفتم ...یهو انگار یه چیزی یادم اومد

تربیت پس نوشابت کو؟ ساندویچ خشک خشک که نمیدن 

 !پایین نمیره المصب...مردم

م بیا بریم بخر...خیلی پررویی: و گفت چشماشو گرد کرد 

 !کوفت کن

 نمیخواد بشین شوخی: تا بلند شد دستشو کشیدم و گفتم 

 اسمت چیه حاال فرشته جون؟( با خنده ادامه دادم! )کردم

بعد سه ساعت حرف زدن تازه : ابرویی باال انداخت و گفت 

 آوا ؛ تو چی؟...یادش افتاده اسممو بپرسه

 !آذر...اسمت یادم رفت از بس فرشته بودی -
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دیدی غصه ...اینم از کار...خب آذر خانوم: چشمکی زد 

 نداشت؟

و اگه این خبر...واقعا ناجیم بودی: لبخندی بهش زدم و گفتم 

مرسی بابت خبِر ...بهم نمیدادی شاید تا صبح دق میکردم

 !خوشحال کننده ات

دیگه بیشتر تشکر نکن که اصال از این لوس بازیا خوشم + 

 !دیگه باید برم...زود باش شمارتو بگو...یادنم

بعد از اینکه شمارمو بهش گفتم یهو یادم اومد من که جاییو 

یدونم م: سرمو برگردوندم طرفش و مظلوم گفتم ...بلد نیستم

پروییه ولی میشه تو این موردم ناجیم باشی و منو برسونی 

 بلدخونم؟ تو فکر بودم نفهمیدم از کجا اومدم ، اینجاها رو 

 ...البته اگه مزاحمت...نیستم

 !بیا بریم اسکل مزاحِم چی؟: حرفمو قطع کرد و بلند گفت 

 !خودم فرشتتم...همین که دوستمی بسه

 .لبخندی بهش زدم و پشت سرش راه افتادم

از سر و وضع آوا کامال مشخص بود که از یه خانواده 

 !مرفع بی درد چهار درصدیه

 کنم یا نه؟ نمیدونستم میتونم بهش اعتماد

شاید داشت سرکارم میزاشت یا شاید عضو یه باند مافیایی 

 !چیزی بود
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سری برای این فکرم تکون دادم و تو ذهنم چپ چپی به 

دیگه داشتم خیلی فیلمش میکردم قضیه ...خودم نگاه کردم

 !رو

 

کسی که نمیشناختم یهویی اومده بود و ...این یه ریسک بود

 .و داده بودبهم پیشنهاد کار کنار خودش

ولی با اون که شاید یه ساعت بیشتر از آشنایی مون 

و این ...نمیگذشت دختر خونگرم و خوبی به نظر میومد

یعنی شاید میتونستم روی شانسم حساب باز کنم و محکش 

 !بزنم

م نمیشد بازم میرفت...باالخره یا یه کاری جور میشد یا نمیشد

از کار ...دمرو همون نیمکت به مردم بیکار نگاه میکر

 !کردنم بهتر بود

 !ساکت به جلو خیره بود و رانندگی میکرد

 پشیمون شدی؟..تو فکری -

 از چی؟: همونطوری گفت 

 !از اینکه بیام بیمارستان همکارت شم -

وقتی زدم یعنی میبرمت ور ...نه دیگه حرفمو بهت زدم+ 

 !نگران نباش...دست خودم
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های تو پارکو پس تو فکر چی بودی عاشق؟ دلت ساقی  -

 هوس کرد؟

 !انگار ژنم رفته تو ژنت...تو چقدر شبیه منی: خنده ای کرد 

 !این منطقی تره...ژن من رفته تو ژن تو -

 منطقی بودنش کجا بود؟...من اول پیدات کردم فیلسوف+ 

 !اصل بزرگ بودن آدمه...چه ربطی به پیدا کردن داره -

 !من که بزرگترم ازت+ 

دت بلند باشه ولی از لحاظ دیگه فکر شاید ق! غلط کردی -

 !نکنم

از اینطرف ! یعنی تو مغزت از من بیشتره االن؟...آها+ 

 برم؟

کر ف...آره بپیچ سمت راست بعدش کوچه شهید فاضل پور -

 !نمیکردم ژن باهوش بودنمم انقدر سریع بهت انتقال پیدا کنه

 تپدر منو با عقل و هوش...انیشتنم انقدر باهوش بوده باشه+ 

 !درآوردی

مریلین مونرو هم عاشق : چشمامو دادم باال و با خنده گفتم 

وگرنه قیافش که وسط آسفالت ...همین هوش انیشتن بود نفس

 !بود

ماشین که وایساد فهمیدم رسیدیم سر کوچه نحس و خونه 

 !نحس تر خودم
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ه چ...دستت درد نکنه: بی حوصله نگاهی انداختم و گفتم 

 !که خماریو از سرم انداختی؟دعای خیری بکنم برات 

دیدی ...کار خوبه خدا درست کنه: چشمکی زد و گفت 

غصه نداشت؟ صبح ساعت هفت آماده باش همینجا میام 

 .فقط میدونی دیگه مدارکت حتمه همراهت باشه...دنبالت

دستی براش تکون ...سری تکون دادم و از ماشین پیاده شدم

 !و گرفت و رفتدادم که با خنده سری تکون داد و گازش

برعکس عصر که مثل مادرمرده ها شده بودم االن هم 

انقدر توی ...شکمم سیر بود هم بخاطر فردا هیجان داشتم

خونه گشتم و به آوا و پیشنهادش فکر کردم و دو دوتا 

 !چهارتا کردم تا باالخره خوابم برد

مانتو شلوارمو اتو زدم و ...صبح زود آفتاب نزده بلند شدم

لقمه نوم پنیر ...ه ساده با یه ضد آفتاب آماده شدممثل همیش

بزرگی گرفتم و همونطوری که میخوردمش مشغول جمع 

 !کردن مدارکام شدم

برعکس اونچه که فکر میکردم حتما آوا الکی گفته و نمیاد 

و من میکاره سر کوچه ، راس ساعت یه ربع به هفت زنگ 

 !زد و گفت نزدیکه خونه است

شیدم و با بسم هللا در خونه رو باز منم پاشنه کفشمو ک

امروز روز من بود و هیچ جوره نمیزاشتم خراب ...کردم

 !بشه
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توی فکر بودم و با پاهام روی آسفالت خط میکشیدم که با 

 !طرز بسیار فجیهی جلوی پام ترمز زد

 این...خرت ترمزش عیب کرده ها: پریدم هوا و با اخم گفتم 

 چه طرز وایسادنه؟

ال بشین که فع: و موهاشو فرستاد پشت گوشش  خنده ای کرد

 !محتاج همین خری

مدارکت رو برداشتی؟ نرم تا اونحا باز بگی : تا نشستم گفت 

 !برگردما؟ از این خبرا نیست

هزار ...بله ننه جون: چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم 

 !برداشتم...دفعه گفتی

رتو س اگه نمیگفتم مثل بز: نیشی کرد و سوییچو چرخوند 

 !مینداختی پایین و میومدی

حاال منو داری میبری : ابرویی باال انداختم و با خنده گفتم 

 یهو نگن خودش اضافه بود دمشم برداشت آورد؟

کجایی ...من به کل بیمارستان دستور میدم: زد زیر خنده 

گفتم با برف شادی دم ...بعدم ورودت هماهنگ شده اس! تو؟

 !در منتظرت وایسن

مسخره میکنی ...ز بانمک بودن گذشتی دیگه بی مزهتو ا -

 !مطمئنی قبولم میکنن؟...دارم جدی میگم! سر صبح؟
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آره نفس میگم که : آدامسشو باد کرد و کله اش رو تکون داد 

از دیشب استخدامی فقط مونده بری ...هماهنگ شده اس

 !روپوشت و بپوشی و ملتو سوراخ کنی

 .هومی گفتم و ساکت شدم

ه بعد جلوی یه بیمارستان فوق العاده شیک و بزرگ چند دقیق

 .وایساد

تو عمرم فکر نمیکردم ...پشمام دختر: نگاهی کردم و گفتم 

 !همچین جایی کار کنم

دیدی چه فرشته خوبی هستم برات؟ باز : لبخندی زد و گفت 

رشته تو به فرشته فکر کن ف...برو تو فاز شیشه و کوکایینات

 !خودش میاد

عاشق توام بوده که منو ...دوستم داشته فرشتهخدا چقدر  -

 !بهت نشون داده

 .با خنده دستمو کشید و به سمت بیمارستان راه افتادیم

یه حیاط بزرگ پر از درختای بلند و خوشگل که واقعا 

وقتی به این همه سبزی ...منظره اش رو جالب کرده بودن

 نگاه میکردی یاد پیک نیک و پارک و این حرفا میوفتادی

 !نه مریضی و مرگ و خون و بیمارستان

یه ...البته حیاط نبودا...حیاطش که خیلی خوشگل بود

 !شهرحیاط مانندی بود به چه بزرگی
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 .مطمئن بودم اگه یه روز آوا باهام نباشه راهو گم میکنم

 .از در اورژانس وارد شدیم

چند نفر یونیفرم پوشیده منظم سریع بلند شدن و با آوا سالم 

 !رسی کردناحوال پ

حاال من فکر میکردم قراره مثل خودش جیغ جیغ کنن و 

 !بپرن جلوش و شروع به وراجی

ولی برعکس از هرجایی رد میشدیم با احترام بهش سالم 

 .میکردن و تا رد میشدیم صدای پچ پچا بلند میشد

منو میگی جوری دهنم باز مونده بود که چخبره؟ مگه آوا 

 فقط یه پرستار نیست؟

 ودش رییس بیمارستانه؟نکنه خ

 دارن یعنی؟ا ۱۳۲همه رییسای بیمارستانا 

انقدر از رفتار بقیه متعجب شده بودم که وقت نکردم به در 

 .و دیوار بیمارستان نگاه کنم

 !دکمه رو زد و منتظر شد...باهم دیگه سوار آسانسور شدیم

ساکت به آهنگ آسانسور گوش میدادم که یهو یچیزی رفت 

چرا چیزی نمیگی؟ به خمار بودنت ...وی خرهه: تو پهلوم 

 الل بودنم اضافه شد؟

داشتم فکر ...دستت قلم شه وحشی کلیه ام عیب کرد -

 !مگه میزاری آدم تو خودش باشه...میکردم
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 باز شب! به چی فکر میکردی دوباره؟ به ساقی دیشبی؟+ 

 !میریم موادتو میگیرم غصشو نخور

،  نخیر...ره شد از خندهرودم پا: چپکی نگاش کردم و گفتم 

 !داشتم به پست و مقامت تو بیمارستان فکر میکردم

انقدر پست و مقام دارم که ...بیا بریم میفهمی: خنده ای کرد 

 !سر در بیمارستان عکسمو باید قاب کنن

 .باز دستمو کشید دنبال خودش

 نمیشه بزاری خودم بیام؟: کالفه گفتم 

 ! نخیر: جدی شد 

 .ی نگفتمپوفی کردم و چیز

 .اینجا خلوت بود

 .مثل طبقه اول کسی روپوش نپوشیده بود

 .مشخص بود قسمت اداری بیمارستانه

جلوی یکی از درا برعکس بقیه مثل پایین میز پذیرش وجود 

 .ساله پشتش نشسته بود ۰۳داشت که یه خانومی 

با آوا سالم علیک کردن و آوا از احواالت داخل اتاق جویا 

 !شد

خودشون بهم گفتن که قراره : حترام گفت خانومه با ا

 !بفرمایید منتظرتون هستن...بیاین
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تا خواست در بزنه ...باز مثل ِکش دست منو کشید سمت در

 !آوا من مثل سگ میترسم: آستینشو کشیدم 

یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد و بی توجه دستشو دراز 

 .کرد و دستگیره رو کشید

ونجا ول کرد و خودش رفت با باز شدن در دستم و هم

مثل بچه ای که دنبال مامانشه مظلوم پشت سرش رفتم ...تو

که روی یکی از صندلی ها نشسته و راحت داره شیرینی 

نمیدونی که چقدر گشنم : میخوره و پشت سرهم فک میزنه 

دختره گدا نگفت بیا بریم خونم بهت صبحونه ...بود

شب ...یا دنبالشصبح ب...تاکسی مفتی گیرآورده بود...بدم

من بیام اینجا با شیرینی ...خجالتم خوب چیزیه...ببرش خونه

 !شکمم رو سیر کنم آخه؟

 .با چشمای گرد شده نگاش میکردم

بی ...اگه جاش بود با پشت دست میزدم تو دهنش

وسط اتاق رییس و معارفه من این چه طرز ...ترتبیت

 !صحبت بود؟

سرمو ...دقهقهه بلند و مردونه ای نظرمو جلب کر

یه آقای حدودا سی و پنج ساله پشت ...برگردوندم سمت صدا

ته چهره اش تقریبا به صورت آوا نزدیک ...میز نشسته بود

 !بود

 .چشمامو ریز کردم و با دقت نگاشون کردم
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 یعنی باباش بود؟

 .باباش که نبود این خیلی جوون بود

ش واسه همون انقدر تحویل...آره همینه...پس حتما داداششه

 !میگرفتن

 !خواهر رییس بود باالخره...الکی نبود که

همینطور به جفتشون زل زده بودم که آوا با دهن پر از 

داداشمه نمیخواد مغزتو به ...چه دقتی میکنه: شیرینی گفت 

 !کار بندازی انیشتن

دهنمو براش کج کردم که خندش گرفت و یکم از شیرینی 

 !ریخت رو لباسش

د و شیرینی بعدیو درسته گزاشت تو بی توجه دستی تکون دا

 !دهنش

منم که اینجا مثل چغندر ...منم دیدم این که داره میخوره فقط

 وایسادم ؛

 .برگشتم و به پسره سالم کردم

سالم خانم مشفق ، : از روی صندلی بلند شد و جلو اومد 

از دیشب آوا سرمون و خورده که ...خیلی خوش اومدین

ادر با توجه به اینکه ک...مارستانمیخواد دوستشو بیاره تو بی

بیمارستان ما تکمیله به استثنای شما که آوا معرفیتون کرده 

 !میتونین کنار آوا کار کنین تا اونم جدا از دوستش نیوفته
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حوصله اینو که بخواد ...خداروشکر نیازی به معرفی نداشتم

سوال بپرسه یا بگه باید مثل بعضی از بیمارستانا آزمون 

 !ال نداشتمبدی و اص

منتظر بهم نگاه کرد که سریع پوشه مدارکو در آوردم و 

 .امیدوارم پشیمونتون نکنم: سمتش گرفتم و گفتم 

چه متشخص بود داداشش ...لبخندی زد و سرشو تکون داد

حاال داداشای من جوری باهات رفتار میکردن که ...واقعا

 دوتا پا داشتم دوتا دیگه هم قرض کردم تا کمتر تحملشون

 !کنم

باالخره خانوم دست از خوردن برداشت و باز دستمو کشید 

ه به آراز گفتم ب...آوا آخر هفته من نیستم: که داداشش گفت 

 !جای من میاد جلسه

 مگه آراز برگشته؟: یهو آوا وایساد و گفت 

رفته خونه ...آره ، دو روز پیش اومده ولی خونه نیومده -

 !دیشبم که اومد تو نبودی...خودش

وا با خوشحالی نگاهشو برگردوند سمت من و باز دستمو آ

 .دنبال خودش کشوند

 چه...بابا بخدا دسته ها اینجوری میکشی: عصبی گفتم 

 !عادتیه تو داری ، مفصالم دارن صدا میدن
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ماهه ...وای آذر اگه ببینیش...داداشم برگشته: بی توجه گفت 

از دکترا  چند تا...همه دکتر پرستارای اینجا عاشقشن...ماه

 !ازش خواستگاری هم کردن

عه واقعا؟ حاال چیکار کنم ، منم با دسته گل : خشک گفتم 

 مزاحم بشم واسه امر خیر؟

اگه ببینیش خودت ...هنوز ندیدیش اینجوری حرف میزنی+ 

 !با کله میای خواستگاری

و ت...من ندیده عاشقش شدم اصال: سرمو تکون دادم و گفتم 

 !من رو خدا نگهش دار واسه

میزارمش کنار واسه : چشماش برقی زد و گفت 

 !آکبنِد آکبند ، بسته بندی شده...خودت

حالت خوبه تو؟چی چرت ردیف میکنی پشت : نیشی کردم 

اتفاقیم قرار نیست ...تام کروز که قرار نیست بیاد...سرهم

 !بیوفته

تهش باید بری با ...میترشی بدبخت...خیلیم دلت بخواد+ 

تا فرشتت هست بزار یه ...رک ازدواج کنیهمون ساقیای پا

 !شوهرم جور کنیم باهاش و خالص

باشه ، هرچی تو : بی حوصله سری تکون دادم و گفتم 

 !بگی

 خنده ای کرد و ابروهاش رو برام باال انداخت
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حس میکردم دست راستم ...دوباره مثل ِکش دست منو کشید

 !از دست چپم دراز تر شده انقدر که این کشیده

تو برو منم میام پشت ...آوا بخدا دستمو کندی: د گفتم بلن

 !سرت دیگه ، مگه زندونیتم اینجوری دستمو میکشی

با ...انقدر تو گوشم ویز ویز نکن: اونم متقابال بلند گفت 

 !آدم باش...دندون که نگرفتمت

خواستم بلند تر حرفی بهش بزنم که با نگاه بقیه دهنمو بستم 

نگاهی به ...ای بخش وارد شدمو پشت سرش از در شیشه 

تابلوی باالی بخش انداختم و با آوا وارد اتاق استراحتشون 

 !شدیم

 !جراحی سختت نیست؟: نگاهمو دور اتاق چرخوندم و گفتم 

تو که خواهر ...من همیشه فکر میکردم اورژانس راحت تره

 !رییس بودی خودتو مینداختی اونجا

من اول : وش شروع کرد به باز کردن دکمه های مانت

 !حالمو بهم زدن تا اومدم اینجا...اورژانس بودم

چیکار کردن مگه باهات؟ جرات میکردن : متعجب گفتم 

 اصال؟

هرکی ! اوه چجورم: سرشو تکون داد و روپوششو برداشت 

واسه طرح یا کارآموزی جدید میومد پشت سرم میگفتن 

چون بیمارستان خودشونه کاری انجام نمیده و فقط 

در صورتی که اصال اینطور ...اش واسه ماستدستور
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منم مثل بقیه یه پرستار ساده بودم کخ کارمو میکردم ...نبود

 !و سر وقت میرفتم خونه

 اینجا اینطوری نیست؟...چه بد: نگاهی بهش انداختم 

جراحی بخش ...نه :آروم اومد جلو و کنارم نشست 

من از همون اول که دیدمت فهمیدم مثل ... آرومیه

واسه همین از آراد خواستم کنار خودم ...ودمیخ

شاید بیست و چهار ساعتم از آشناییمون نگذشته باشه ...باشی

 !ولی نمیدونم چرا حس میکنم خیلی میشناسمت

من همیشه بهت مدیونم : دستمو گزاشتم پشتش 

خیلی در ...نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم ولی...فرشته

 !حقم لطف کردی

هنوز که وایسادی : به کمر گفت لبخندی زد و دست 

 !بدو لباست عوض کن بریم...اینجا

کار بیمارستان به قدری برام شیرین بود ...شیفت خوبی بود

مخصوصا اینکه دیگه ...که اصال سختیش رو حس نمیکردم

 !تنها نبودم و یه نفر و کنارم داشتم

خداروشکر بچه های بخش ما خیلی آروم بودن و کاری بهم 

باهم حرف ...باهم چایی میخوردیم...ندیگه نداشت

 !باهم کار میکردیم...میزدیم

اینجوری بگم که بیمارستان برام یه شروع دوباره 

برای من که چهارسال با عشق درس خوندم و نتونستم ...بود
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کار موردعالقم رو پیدا کنم ، اومدن به همچین بیمارستانی 

 !یعنی درست وسط هدف

تر میشدیم آوا رو مخ تر هرچقدر به روز جلسه نزدیک 

جوری از برادرش تعریف میکرد که انگار واقعا تام ...میشد

کروز داشت میومد و من از بس حرفای تکراریشو شنیده 

 !بودم بی حوصله فقط سر تکون میدادم

تو اتاق استراحت نشسته بودم و داشتم چاییمو 

آواهم مثل همیشه فکش و باز کرده بود و میگفت ...میخوردم

ین چند نفری که تو بیمارستان ازش خواستن تو کل ا: 

دکتر مصطفوی عفونی تا ...بیمارستان خبرشون پخش شده

دونی نمی...خونشم رفته بود که بتونه خودشو به آراز بند کنه

تا مرز اخراجشم پیش ...اون روز چقدر آراز عصبانی بود

 !رفت

بعدش ...چقدر هات: بی حوصله سرمو تکون دادم و گفتم 

 د؟چیش

داداشم پر و ...هیچی دیگه: پشت چشمی نازک کرد و گفت 

این بنده خدام دوماه بعد با یکی عروسی کرد و ...بالشو چید

 !حاالهم ماهی یه بار میاد کیلینیک

خدایی آوا انقدر که تو از : از جام بلند شدم و رفتم سمت در 

داداشت تعریف کردیا ، تلویزیون از رییس جمهور تعریف 

 !ول کن سرجدت دو روزه دهن منو سرویس کردی...نمیکنه
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فردا آرایش : بی توجه به حرفم نگاهی به آینه اتاق انداخت 

 !مثل ماست موسیر نباش یه روزو...کرده بیای ها

م لوازم آرایش...خوشی زده زیردلت توام: نیشی کردم و گفتم 

مثل همیشه قراره ...کجا بود؟ داشتمم دست به صورتم نمیزدم

 !بیام

من که دارم میبینمت ...غلط میکنی: شم غره ای بهم رفت چ

 !عین روح میمونی...میخوام تو صورتت باال بیارم

بی حوصله باشه ای گفتم و راهمو سمت استیشن کج 

اینو ولش میکردی تا خود صبح نظراتشو رو ...کردم

 !میکرد

بخاطر نیومدن آوا دست کرده بودم تو جیب مبارک و تاکسی 

 !گرفته بودم

اصال به حرف آوا بابت آرایش و اینا توجهی نکرده بودم و 

 .مثل همیشه ساده رفتم بیمارستان

تا از در بخش رفتم تو آوا عصبی از اون ته سالن اومد 

کجایی تو؟ میخواستی شب بیای؟ جلسه رو : نزدیکم و گفت 

 !شروع کردن

خیلی کثافتی : بعد انگار حواسش نبود که دوباره گفت 

 !مه بهت گفتم مثل آدم بیااین ه...آذر
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با عجله در اتاقو باز کردم و روپوشمو از تو کمد بیرون 

االن روپوش ...االن مثل حیوون اومدم؟ گیر میدیا: آوردم  

 !آدم وار...میپوشم میشم پرستار نمونه بیمارستان

از خرم ...خوِد خری...خری خر: سری تکون داد و گفت 

 !رد کردی تو دیگه

ر بیا بریم دی...باشه: شم رو بستم و گفتم دکمه آخرم روپو

 !داداشت بگه مثال پرستار جدیده آخر همه اومده...شد

میخوام با ...یعنی حالم از این باشه گفتنت بهم میخوره+ 

 !پشت دست بزنم تو دهنت وقتی میگی باشه

 بیا بریم انقدر حرف مفت: دستشو کشیدم و قدمامو تند کردم 

 !نزن

مقنعمو ...سوخته اتاق جلسه بسته بود در بزرگ و قهوه ای

 !در بزن بریم تو: مرتب کردم و گفتم 

مگه دم دفتر مدرسه اس که من در : خنده ای کرد و گفت  

 !بزنم تو حرف بزنی؟

زهرماری نسارش کردم که یهو بدون در زدن مثل گاو در 

تی من ببین پار...یکی زدم تو پیشونیم...و باز کرد و رفت تو

 !کیه دیگه

 !ین خودش واسه استخدام یه پارتی کلفت میخواستا
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بس  از...پراسترس دستمو بردم جلو که درو بیشتر باز کنم

که آوا از این داداش تحفه اش تعریف کرده بود نشناخته 

 .ازش میترسیدم

نگاهی به دور و اطراف ...باالخره درو باز کردم رفتم تو

ای بخش انداختم ، همه سرپرستارا و سوپروایزرا و رییس

 !نشسته بودن

با دیدن چند تا از پرستارای ساده بیمارستان نفس عمیقی 

 .کشیدم

بسم اللهی زیر لب گفتم و سرم و آوردم باال که سالم کنم 

 ...اما

 !زبونم بند اومد

 !گلوم خشک شد

یه سالم ...آب دهنمو قورت دادم و به زور خودمو جمع کردم

 .آروم گفتم و مثل جت رفتم کنار آوا

 

 ین اینجا چیکار میکرد؟ا

 مگه رییس شرکت نبود؟

با تسلط کامل و جدی ...صدای لعنتیش هنوزم جذاب بود

 !داشت صحبت میکرد
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با رفتن انگشت آوا توی پهلوم چشم غره ای بهش رفتم و 

 !خواستم حرف بزنم که اشاره کرد چیزی نگم و گوش کنم

: چشمامو تو کاسه چرخوندم و به حرفاش گوش دادم 

انه بخاطر سهل انگاری مسئول رادیولوژی دستگاه متاسف

مند مریضای نیاز...خرابه و فعال کسی پیدا نشده برای تعمیر

 من با اونجا)...( به عکس برداری و بفرستین بیمارستان 

 !هماهنگ کردم که نوبت گیری کنن

سوپروایزرا دقت کنن که کارآموزا نباید سرخود دارویی 

خلی دیروز تجویزی کردن که آقای موسوی انترن دا...بدن

من ...ساعت بیهوش بشه ۰۱باعث شد مریض سرطانی ما 

 !این اتفاقات و از چشم سرپرستار بخش میبینم

همه خراب کاریای یه ماه کل بیمارستان و جمع کرده بود و 

 !به همه اخطار میداد

درباره دستگاه جدیدی که آورده بودن صحبت کرد و گفت 

 .ه معرفی کنهاگه کسی مسئولی میشناس

 !خالصه نیم ساعتی پشت سرهم حرف زد

منم همینطور دست به سینه بی حوصله به جلو خیره بودم و 

 !خانم مشفق: داشتم به حرفاش گوش میدادم که یهو گفت 

یکم صندلیمو آوردم جلو و صدامو ...سرمو چرخوندم سمتش

 بله؟: صاف کردم و رسا گفتم 
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سرش و باال نگاهی به کاغذ روبروش کرد و باز 

 تازه: نیشخندی زد و گفت ...معلوم بود منو شناخته...آورد

 !استخدام شدین؟

من : خواستم چیزی بگم که آوا از پشت سرمن گفت 

 ...معرفیش کرد

 !از خودشون پرسیدم: با اخمای توهم رفته گفت 

حداقل با خواهر خودت مهربون حرف بزن ...بیچاره آوا

 !اون که زیردستت نیست...خب

میتونین برین ...حرفی نیست: ا همون اخم بلند شد ب

 !سرکارتون

پوف آرومی کشیدم و زودتر از همه از جام بلند شدم که 

 !جز شما: گفت 

 از تنها بودن با اون...دستی به مقنعه ام کشیدم و باز نشستم

 !نمیخواستم باهاش حرف بزنم...خجالت میکشیدم

ال که رییسم بود نگاهش تا مغز استخونم رو میسوزوند و حا

 !و نمیتونستم بخاطر خراب کاری اون روز چیزی بهش بگم

گرچه اونم مقصر بود که رفته بود و همه چیو گزاشته بود 

 !کف دست اون زنیکه

با اینکه کاری نکرده بودم اما حس و حال خوبی نسبت بهش 

 !نداشتم
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آوا ...بقیه پر سر و صدا با نگاه بدی به من سالنو ترک کردن

 !نده چشمکی زد و آخرین نفر اتاقو ترک کردبا خ

 .با تنها شدنمون نگاهی بهش انداختم

دستشو تو موهاش کشید و رو به پنجره تمام قد به دیوار 

 !بیا جلوتر: تکیه داد 

نزدیک میز بزرگ ته سالن ...از جام بلند شدم و رفتم جلو

 .وایسادم

سرشو برگردوند و از گوشه چشم نگاهی بهم کرد و خشک 

 مگه تو شرکت باغبانی کار نمیکردی؟: گفت 

بعد زنگی که شما به خانم باغبانی : سری تکون دادم و گفتم 

 !اخراجم کردن...زدین

من چرا باید زنگ بزنم و : کامل برگشت و با اخم گفت 

 !راپورت کارت تو رو بدم؟

 

نمیدونم اما وقتی من رفتم شرکت خانم باغبانی همه چیو  -

 !میدونستن

 چطور اومدی اینجا؟: کون داد و با همون اخم گفت سری ت

چون رزومه ...آوا منو به داداشتون معرفی کرد: آروم گفتم 

 !ام خوب بود قبولم کردن

 چه بخشی؟+ 
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 !جراحی -

باز نگاهی به کاغذ توی دستش کرد و اونو گزاشت رو 

برام مهم نیست : دستشو به میز تکیه داد و اومد جلو ...میز

رفی کرده ، حتی اگه اون خواهرم کی تو رو مع

متاسفانه با اخالقی که از خودت نشون دادی شانس ...باشه

مطمئن باش اگه خطایی ...اینجا موندنت فقط سی درصده

یعا ، سر ازت سر بزنه یا کاری انجام بدی که باب میلم نباشه

 !اخراجی

جدی و ...سرمو باال آوردم و با ترس به چشماش زل زدم

اما باید اعتراف میکردم که رنگ ...شده بود سرد بهم خیره

 !چشماش خاص ترین رنگی بود که دیده بودم

 ...اما برادرتون گفتن که :دست از هیزی برداشتم و گفتم 

گفته و نگفته برادرم برام مهم : نزاشت حرفمو کامل کنم 

 !االن من دارم باهات حرف میزنم...نیست

امیدوارم ...دمکارمو بل: سری تکون دادم و آروم گفتم

 !اشتباهی ازم سر نزنه

اینم تو ذهنت داشته باش که آدمای دهن لق ...میتونی بری+  

 !تو محیط کاری من جایی ندارن

داشت میگفت اگه بری به آوا بگی با لگد پرتت ...کثافت

 !میکنم بیرون
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 دیگه برای من: سری تکون دادم و خواستم برم که باز گفت 

 !مفهومه؟...باشه بار آخرت...سر تکون نده

 با اجازه...بله: لبامو روی هم فشار دادم و گفتم 

بی توجه به من سیگاری از جیبش دراورد و با فندک سیاهی 

 !که شبیه خودنویس بود روشنش کرد

با دیدن دود غلیظی که دور و بر صورتشو گرفت یاد 

 !پدرخوانده و پیپ معروفش افتادم

ته بود و به پشتی نگاهی به صورتش که حاال چشماشو بس

صندلی تکیه داده بود کردم و از در اتاق زدم بیرون و 

 .راهمو به سمت بخش کج کردم

عمال سرپرستار بخش ...تو این دو روز کارم بیشتر شده بود

حاال از لج بود یا ..نصف کارا رو روی دوش من مینداخت

ولی وقتی شبا میرفتم خونه از درد پاهام ...حسودی ، نمیدونم

 .بح بیدار میموندمتا ص

شیفت عصر دوشنبه مال من بود و متاسفانه آوا شیفت صبح 

 !مونده بود و من تنها باید میرفتم بیمارستان

یکی از )هنوز لباسام رو عوض نکرده بودم که زینب 

فر آذر بدو یه ن: اومد تو و تند تند گفت ( پرستارای بخشمون

اده شی دکتر معصومی گفته آم...تصادفی اومده اورژانس

 !واسه اتاق عمل
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دکتر معصومی ! چرا من؟: سیخ سرجام وایسادم و گفتم 

ضام مری! االن فقط منو تو این بخش به این گندگی میبینه؟

 !منتظرن

 !بیا برو مریضه مرد: دستمو کشید و بلند گفت 

لباس ...پوفی کشیدم و قدم تند کردم سمت اتاق عمل

داداش مخصوص پوشیدم و خواستم برم سمت در که 

 !معروف آوا ر دیدم

عجیب تر اینکه توی ...بعد سه روز اومده بود بیمارستان

 !سالن رو به روی در درحال قدم زدن بود

پرستار بهتر از : تا منو دید اخِم بدی کرد چند قدم جلو اومد 

 !تو نبود واسه عمل؟

نو دکتر معصومی م: اخم کمرنگی کردم و با سر پایین گفتم 

 !خواستن

ه به نگاه خیره اش از زیر دستش در رفتم و در اتاق بی توج

 .عملو باز کردم

دو ساعت بعد با دستای پر از خون از در اتاق عمل اومدم 

 !بیرون ولی اینبار کسی توی سالن نبود

یکی از پرستارا مشغول پچ ...وارد اتاق تعویض لباس شدم

دیدی رییسو؟ امروز از همیشه : پچ کردن با اون یکی بود 

مثل اینکه مهندس امینی که گفتن برای ...بی تر بودعص
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امروز سر همه داد ...تعمیر میاد نیومده و کارا مونده رو هوا

 !کشیده

بی توجه به حرفاشون لباسم و عوض کردم و رفتم بخش 

یجوری میگن سرهمه داد کشیده انگار اژدهاس ...خودمون

 ! از دهنش آتیش میاد بیرون

 135اتاق : باعجله گفت  تا رفتم سمت استیشن زینب

از صبحه بیمارستان و گزاشته ...تعویض پانسمان داره آذر

 !یه مسکنم بهش بزن...رو سرش

من همین االن از اتاق عمل اومدم : خسته گفتم 

 ...نمیشه که...بیرون

اومدی ...نیومدی بخور و بخواب:  صداش حرفمو قطع کرد

 !غیر از اینه میتونی بری...برای کار

و نگاهی به صورت جدیش انداختم و پرونده برگشتم 

 !مریضو برداشتم

از شانس من با این عصبی بودنش امروز دوبار منو دیده 

اونطوری که ...بود یا کال گیرش روی من بود رو نمیدونم

 !اون دوتا بدبخت تو اتاقم میگفتن ، این کال قاطی داشت

 !یکم که جلوتر رفتم دیدم داره پشت سرم میاد

چه بیکاری بود ...چشمامو تو کاسه چرخوندمبا تعجب 

 !چرا نمیرفت شرکتش؟...این
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در اتاقو باز کردم و به آقای سی ساله ای که روی تخت 

چرا من باید پانسمان شکم یه ...خوابیده بود نگاهی انداختم

 مردو عوض کنم آخه؟

 وسایلم رو روی میز گزاشتم و پیرهنشو زدم باال

 !کت دستام نگاه میکرددم در وایساده بود و به حر

خصوصا آراز که ...نگاه آراز و اون مرده واقعا رو مخم بود

نگاهش تا مغز استخون آدمو میسوزوند و باعث میشد 

 !استرسم بیشتر و بیشتر بشه

با ...با حس نگاه مرده روی صورتم اخم کمرنگی کردم

اینکه گزارش داد و هوارش به من رسیده بود اما حاال 

 !هیز بدبخت! بود و حداقل دوتا داد نمیزد اللمونی گرفته

آروم پنبه رو ...شروع کردم به ضدعفونی کردن بخیه ها

 !روی زخمش میکشیدم که مچ دستمو گرفت

 :عصبی گفتم ...سرمو بلند کردم و دستمو کشیدم عقب

 !دستمو ول کن

دست مردونه ای مچ دستشو گرفت و با فشار مجبورش کرد 

دن آراز که دستشو گرفته بود لبخند با دی...تا دستمو ول کنه

خوب بود که ...محوی زدم و با چشمام ازش تشکر کردم

 !مرده فهمید اینجا بیصاحاب نیست
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تا وقتی که آخرین چسب و روی باند بزنم باالی سرم 

 .وایساده بود و با دقت به دستام نگاه میکرد

روی : کارم که تموم شد اخمی به مرده کردم و گفتم 

درد داشتین زنگو ...وابید تا بخیه ها باز نشنزخمتون نخ

اینجا بیمارستانه یکم آروم تر داد بزنین ...فشار بدین لطفا

 !مریضای دیگه آرامش داشته باشن

با سری که تکون داد  وسایلم و برداشتم و از در اتاق بیرون 

نشون دادی همچین بی هنرم : اومدم که پشت سرم گفت 

 !نیستی

با نیشخندی دست به ...بهش نگاه کردمسرمو برگردوندم و 

 .جیب وایساده بود و نگاهم میکرد

 !هرکسی متناسب با رشته اش یه هنرایی داره: آروم گفتم 

میتونه هنرش جلب توجه هم باشه؟ درسته : سری تکون داد  

 خانوم مشفق؟

 داشت بهم کنایه میزد؟ چه جلب توجهی؟

 !ایش بود؟دکلته پوشیده بودم یا رو صورتم هفت قلم آر

 چه جلب توجهی آقای دادفر؟: حرف دلمو به زبون آوردم 

آرایش : یه قدم اومد جلوتر و با صدای بمش جدی گفت 

کردن توی محل کار ، ناز اومدن جلوی مریض 

 اسمش رو باید چی گزاشت؟...مرد
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اگه جوابشو میدادم تضمینی ...چشمامو روهم فشار دادم

 !برای اینجا موندنم نبود

از نظر شما این برق لب آرایشه پس بقیه پرستارا که اگه  - 

بهتر نیست به جای گیر دادن به من یه ...سالن مد باز کردن

 !نگاه به بخشای دیگه هم بندازین؟

نیازی نیست : خشک گفت ...اخمی کرد و سرش و باال آورد

یادت باشه تو فقط یه پرستار ...تو به من بگی چیکار کنم

ون اینکه کسی بفهمه از اینجا بندازمش ساده ای که میتونم بد

آخرین باریه که این ...سرت تو کار خودت باشه...بیرون

 !برق لبو رو صورتت میبینم

بی توجه به چشمای گرد شده ام از کنارم رد شد و جلوی 

 :با صدایی که دو رگه شده بود بلند گفت ...استیشن وایساد

ازم ب! سالن مد؟ هربار باید تاکید کنم که اینجا محل کاره نه

این رنگارو رو صورتتون ببینم کار هیچکدومو تضمین 

 !نمیکنم

 .بعدم با قدمای محکم از اونجا دور شد

شونه ای باال انداختم و به بچه ها که پشت میز میخکوب شده 

 !بیچاره ها شانسشون مثل من بود...بودن نگاه کردم

 .بعد از اون روز دیگه خبری از آراز نبود

 .ای به آروم ترین شکل ممکن گذشتیه هفته 
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زی رو...دستگاه رادیولوژی درست شده بود و مریضا بیشتر

دوتا عمل سخت انجام میشد و ما بدبختا هم که بخش جراحی 

 !بودیم مثل اسب کار میکردیم

الفه ک...بخاطر جا به جا شدن شیفتم با آوا آژانس گرفته بودم

شدم وخواستم  از ترافیک سنگین خیابونا از ماشین پیاده

حساب کنم که چشمم به یه بنز مشکی خورد که وارد 

 .پارکینگ بیمارستان شد

هیچکدوم از دکترای بیمارستانو با همچین ماشینی ندیده 

 !نهایت یه سانتافه سوار میشدن میومدن...بودم

نگاهی به شیشه تمام دودی ماشین انداختم و بیخیال پامو تو 

از ...وزارت اومده بودنشاید از ...بیمارستان گزاشتم

 !یه خری بود باالخره دیگه...آقاباالسر ها بودن

روپوش پوشیده کنار استیشن وایساده بودم و مشغول بررسی 

یه پرونده بودم که آراز عصبانی در شیشه ای بخشو هل داد 

 پرستار شیفت کیه؟: و اومد جلو 

 منم: رفتم جلو و گفتم 

رگ گردنشو ...صورتش از عصبانیت قرمز شده بود

نمیدونستم باز چه خبر شده که این بنده خدا آمپرش ...میدیدم

 !زده باال

حواست کدوم قبرستونی بود : سعی کرد صداشو بلند نکنه 

 که سرم اشتباهی به مادر من وصل کردن؟
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 مادرش؟...چشمام گرد شد

اصال کدوم اتاق بود؟ کی ...من چمیدونستم کی مادرشه

که این بیاد پاچه منو  سرخود سرمشو عوض کرده بود

 !بگیره

 !حداقل یه خبر نداد که ننم بستریه...آواهم که بوق

 !سرپرستار باید حواسش باشه...مسئول من نیستم -

نگاهی به دختری که با ترس پشت سرش وایساده بود 

 !کارآموزا به ما مربوط نمیشن: انداختم و ادامه دادم 

رده بود از بدبخت زرد ک...نگاه بدی به دختره انداخت

 !دنبالم بیا: سرشو برگردوند و آروم تر گفت ...ترس

باالخره این رگ فضولیم طاقت ...پشت سرش راه افتادم

 !مادرتون عمل داشتن؟: نیاورد 

 امروز صبح+ 

 .آهانی گفتم و تند تر حرکت کردم

 انگار...المصب هر یه قدمی که برمیداشت سه تا قدم من بود

 !داشتم پشت سرش میدویدم

در یه اتاق و باز کرد و منتظر موند تا اول من برم 

 .نگاهی به اتاق انداختم...داخل

حسابی ...اما اصال مشخص نبود...یه خانوم حدودا پنجاه ساله

 !به خودش رسیده بود
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چه دل ...از دیدن ناخونای کاشته شده اش لبخندی زدم

 !جوونی داشت

 چه عملی داشتن؟: سرمو برگردوندم و پرسیدم 

 صفرا: با اخم جواب داد ...ر تخت مامانش وایساده بودکنا

نگاهی به دستور باالی سرش انداختم و داروهایی رو که 

 .نوشته بود رو از بیرون آوردم

داروها رو روی میز خالی کردم که با شنیدن صداش سرمو 

داروی اشتباهی بزنی من ...حواستو جمع کن: باال آوردم 

 !میدونم و کِل این بخش

 !همیدم از این همه تهدید چی نصیبش میشد؟نمیف

چرا با من دعوا داری ...حاال اون بنده خدا کارآموز بوده

 خب؟

ه؟ حالتون خوب: با باز شدن چشمای ننش جلو رفتم و پرسیدم 

 !اگه درد دارین سرم رو عوض کنم؟

فقط خیلی ...نه دردم زیاد نیست: یکم جا به جا شد و گفت 

 !تشنمه

االن ...ت بعد از عمل نباید آب بخورینتا دوازده ساع -

 !دستمال خیس میارم که لباتون از خشکی دربیاد

صدای حرف ...از کنارشون رد شدم و از اتاق زدم بیرون

 !زدن آرومشون میومد
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 از اینکارا هم...دستمال تمیزی پیدا کردم یکم خیسش کردم

باالخره مادر رییس ...واسه هیچکدوم از مریضا انجام ندادم

 !باز یه تهدید دیگه...جرات داشتی انجام ندی...تثنا بوداس

 نمیفهمیدم مگه این شرکت نداشت؟

 دو سه روز یه بار میومد اینجا چه غلطی بکنه؟

 این رییس بود...داداشش رییس اصلی بود

 !آدم نمیفهمید

فعال که با وجود مادرش باید هرروز تحملش 

 !مردک غیرطبیعی رو...میکردم

روی صندلی کنار تخت ...رفتم تو اتاقدستمال به دست 

از کنارش رد شدم که صدای عصبیش رو ...نشسته بود

 ! رفتی از سر کوچه آب بیاری؟: شنیدم 

خونه خودم که نیست همه چی ...داشتم دستمال پیدا میکردم -

 !کنار دستم باشه

 نفس عمیقی کشیدم و...چشمای عصبیش رو برگردوند سمتم

یه دستمال خیس بوده ! خب حاال خیلی...رومو برگردوندم

 !یکم اینور تر چیزی نمیشه...دیگه

کارم که تموم شد سرم توی دستش رو تنظیم کردم و از 

 .تخت فاصله گرفتم
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سرشو به پشتی صندلی تکیه داده بود و چشماش رو بسته 

 !بود

با حس اینکه سرش درد میکنه چراغای اتاق رو خاموش 

 .دمکردم و آروم از اتاق بیرون اوم

آوا گفته بود این داداش عزیز کرده اش میگرن شدیدی 

زیاد کسی حریف سردردش نمیشه و خودشم توجهی ...داره

منم امروز رگ مهربونیم گل کرده بود ...نمیکنه

 !خواستم به فکر سر مریضش باشم...مثال

به تو چه آخه فضول؟ چه ربطی بهت : زیرلب زمزمه کردم 

 ! ه خودت فعال کنداره مثال؟ رگ مهربونیتو واس

 !خوبه که بخش روان هنوز تخت خالی داره+ 

این چه طرز ...دستمو به صندلی گرفتم و رومو برگردوندم

 !اومدن بود؟

 !تا دو دقیقه پیش که عین میت رو صندلی افتاده بود

 !زهره ام ترکید خب: پوفی کشیدم و زیرلب گفتم 

از بخش جدا ...تخت خالی تو سردخونه زیاده: انگار شنید 

 !روان

 !االن هم بهم گفت روانی هم گفت برو بمیر؟

 .دستی به موهاش کشید و از میز فاصله گرفت
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و منتظر  به چشمای قرمزش نگاه کردم...جدی بهم خیره شد

 !شدم ببینم چی میخواد بگه

بفهمم کاریو کردی که ...حواستو چهارچشمی جمع میکنی+ 

کشیده اونوقت من مادرم ناراضی بوده یا زیاد از حد درد 

 !میدونم و تو

 .زیرلب بله ای گفتم و به رفتنش خیره شدم

از وقتی رفته بود مثل میگ میگ هی از اتاق ننش به اتاقای 

 !دیگه رفت و آمد کرده بودم

تو عمرم شیفت به این پرکاری ...جونی تو تنم نمونده بود

 !واینستاده بودم

اتاقشو ...دمتا کثیفی ملحفه اش و شامش رو خودم داده بو

این ...تمیز کرده بودم و با خوابیدنش یه نفس راحت کشیدم

دم آخری خیلی با دستوراش خسته ام کرده بود و منم یه 

آرامبخش خالی کردم تو سرمش ، بلکه یکم بخوابه منم 

 !راحت بزاره

از فکر اینکه تو این ساعت ...شب آنکال بودم ۰۱تا ساعت 

 !تنم سیخ میشدشب چطوری باید برم خونه مو به 

پاهامو راحت روی میز ...تو اتاق استراحت نشسته بودم

 !گزاشته بودم و از گرما مقنعه ام از سرم کشیده بودم بیرون
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با دیدن ساعت که تازه یازده و ربع رو نشون میداد دیگه 

 !میخواستم سرمو بکوبم وسط دیوار

کی تو این : عصبی بلند شدم و چایی ساز و روشن کردم 

دستشون نمیره یه شربتم درست ! چایی میخوره آخه؟گرما 

از صبح انقدر دستم تو خون و کثافت ...کنن بدن کوفت کنی

 !بوده دیگه االن چایی میخوام بخورم تو این گرما؟

شیطونه میگه همین امشب برم یه کاسه بستنی بگیرم 

 !نفسم دیگه باال نمیاد...گوربابای پول...دستم

دیگه اختیار ...ار آورده بودخستگی حسابی به مغزم فش

فقط دلم یه چیز خنک میخواست و یه تخت ...زبونمو نداشتم

 !نرم تا بخوابم

لیوان چاییمو برداشتم و برگشتم سمت مبل که با دیدن آراز 

 !سیخ سرجام وایسادم

 کی اومده بود که من نفهمیده بودم؟

انگار ...نگاهی به چایی تو دستم و در و دیوار اتاق انداخت

 !ا حاال اینجا رو ندیده بودت

مرده ...ننش بیدار شده ، نشده...منتظر بودم ببینم دردش چیه

 !باالخره یه بهونه ای چیزی...، زنده اس

انگار تیک عصبی ...سرش و برد پایین و دوباره آورد باال

 !دو سه باری دیده بودم که اینکار و میکرد...داشت
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ده ی پیشونیش افتادستی به موهای لختی که با این کارش رو

 .بودن کشید

 !راحتی؟: مستقیم تو چشمام نگاه کرد و بم گفت 

 !خواستم حرفی بزنم که یادم اومد مقنعه ام رو سرم نیست

 !پس بگو چرا دوساعته منتظرم حرف بزنه و الل شده

با این سر و ریخت موهام حتما فکر کرده پهلوون پنبه ای ، 

 !سرخ پوستی چیزی تو اتاقه

نعه ام رو از روی مبل برداشتم و روی سرم سریع مق

 !فکر نمیکردم کسی بخواد بیاد تو: حرصی گفتم ...انداختم

حضورشو اینجا ...منتظر بودم تا بره بیرون

خسته بودم و االن فقط خالی کردن عصبانیتم ...نمیخواستم

 !رو یه نفر میتونست اعصابمو آروم کنه

و روی هم با نزدیک شدنش و نشستنش روی مبل چشمام

 !چرا باید بیاد اینجا بشینه؟ نمیفهمیدم...فشار دادم

 !اتاق ریاست خودش اندازه یه هیئت صندلی و مبل داشت

سرشو بین دستاش گرفته بود و انگشت شصت و اشاره اش 

لبمو گاز گرفتم و عقب ...رو روی چشمش فشار میداد

 !بازم رگ مهربونی لعنتیم عود کرد...رفتم

م این چاییا که مزه آب...برداشتم و چایی ریختملیوان دیگه ای 

 !نمیداد ولی بهتر از هیچی بود
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چایی رو جلوش روی میز گزاشتم و بافاصله ازش 

هم از حضورش معذب بودم و هم اینکه از سکوت ...نشستم

 !اتاق داشتم کالفه میشدم

 !نمیتونم تحمل کنم...اینجوری نمیشه...دیدم نه

ن او...کشیدم و از جام بلند شدمنفهمیدم چطوری چاییمو سر 

اما همچنان حالت خودش و حفظ کرده بود و حرکتی نکرده 

 !بود

نفس عمیقی ...از کنارش رد شدم و از اتاق رفتم بیرون

 !کشیدم و به سالن خلوت و ساکتمون خیره شدم

یه ساعتی خودمو با کار مشغول کردم تا تایمم بگذره و بتونم 

انگار قرِص حاال آروم برو  عقربه های ساعت...برم خونه

 !دیر نمیشه خورده بودن

با خیال اینکه همچنان تو اتاق استراحت نشسته تقه ای به در 

با دیدن لیوان خالیش و ...زدم و آروم دستگیره رو کشیدم

جای خالی ترش لبخندی زدم و به سمت کمد لباسام حرکت 

 !کردم

که  تاکسی...کالفه نگاهی به خیابون تاریک و خلوت انداختم

آژانسی هم این نزدیکی نبود و اگه هم بود ...پیدا نمیشد

باید باز برمیگشتم داخل و از یکی ...شماره ای نداشتم

سریع منو میبستن به کار و خونه ! که اونم نمیشد...میگرفتم

 !بی خونه
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 .کیفمو روی شونه ام محکم کردم و بی هدف قدم برداشتم

 خونه یا میرسیدم...یا میگرفتن میبردنم

 !دو حالت که بیشتر نداشت

ده دقیقه ای رو پیاده رفته بودم ولی هنوز تا خونم خیلی راه 

با این روندی که من پیش گرفته بودم صبح میرسیدم ...بود

 !خونه

اگه برمیگشتم بیمارستان و به یه آژانس زنگ میزدم بهتر 

بهتر از این پیاده روی ...فوقش دوتا آمپول دستم میدادن...بود

 !صفه شبی بود که حداقلن

قدم هامو تندتر برداشتم تا اندازه یه پشکلم که شده به تایمم 

 !اضافه کنم

 .با دیدن نور ماشینی که جلوم افتاد قلبم ایست کرد

االن میندازنت تو ...آذر خانوم کل زندگیت همین بود عزیزم

دل و روده ات رو درمیارن و خودتم وسط باغچه ...ماشین

 !چال میکنن

 ...عمر غم انگیزی چه

این بار تقریبا داشتم ...به سرعت قدم هام اضافه کردم

میدویدم چون اصال دلم نمیخواست با عالفای نصف شب رو 

 !وگرنه کارم تموم بود...به رو شم
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قدم به قدم کنارم ...ماشیِن المصب دست بردار نبود

 !پوفی کشیدم و دل و جراتم رو جمع کردم...میومد

برو گمشو : عصبی گفتم ...تم سمتشوایسادم و برگش

 !شما اینجا چیکار میکنین؟...چه بیکاری هس....دیگه

اگه به چهارتا درخت این همه چراغ میدادم بهتر + 

 !سوار شو...بود

من خودم میرم ...ممنون اما فکر نمیکنم مسیرمون بخوره -

 !شما بفرمایین

 !سوار شو: محکم تر گفت 

ن گفتم که م: ز تکرار کردم با...حرفمو به یه ورشم نگرفت

 ...خودم میرم شما تشرف ببر

 !با نگاهی که کرد بی اراده رفتم جلو و دستگیره رو کشیدم

تو تاریخ اسالم باید ثبت ...چه مقاومتی کردم جلوش واقعا

 !کنن این همه صبر و استقامتو

آقای دادفر خوب نیست : قبل از اینکه سوار شم آروم گفتم 

باالخره شما رییِس منین خب ...بشینم من توی ماشین شما

 !من خودم برم بهتره...حرفای بعدش

ده دقیقه از وقتمو بخاطر یه : از گوشه چشم بهم نگاه کرد 

 !گفتم سوار شو...نشستن گرفتی

 .شونه ای باال انداختم و نشستم
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پس بنزی که دیدم ...نگاهی به دم و دستگاه ماشینش انداختم

قربون دست و پنجه سازنده اش ...به به...واسه این بود

 !واقعا

سرمو به سمت پنجره برگردوندم و سعی کردم حسرت 

 .خودمو توی دلم پنهون کنم

اگه تا حاال کنار دست رییستون ...کف دستام عرق کرده بود

که خیلیم ازتون خوشش نمیاد تو یه ماشین گرون نشسته 

 !باشین میتونین موقعیت منو درک کنین

جره تکیه داده بود و با یه دست فرمونو یه دستش رو به پن

هیچ صدایی ...ماشین تو سکوت کامل بود...حرکت میداد

 !ازش درنمیومد

 پس این آوا به کی رفته بود انقدر مخ آدمو میخورد؟

چرا این انقدر ...تو یه ساعت اندازه ده نفر حرف میزد

 !ساکت بود؟

دسته کیفمو محکم تر فشار دادم و به اطراف نگاه 

یه لحظه فکرم رفت سمت ...آدرسو نگرفته بود ازم...مکرد

 !این که شاید از آوا گرفته باشه

 حاالم...یه دست آبروم جلوی آوت رفته بود...چقدر بد میشد

 !برادرش

 !نبیا پایی: با ایستادن ماشین میم نگاهی بهم کرد و گفت 
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ساعت دوازده شب منو کدوم ...متعجب دستگیره رو کشیدم

 !ده بود؟قبرستونی آور

نگاهی به کافی شاپ بزرگی که رو به ...آروم پیاده شدم

چرا باید همچین جایی تا االن ...روش وایساده بودیم انداختم

 !باز باشه؟

 !اصال دلیل اینکه این منو برداشته و آورده اینجا چیه؟

 کی جوابگوعه االن؟

 .پشت سرش حرکت کردم

د و یهو بهم کاش میشد االن مثل فیلما همه چی سوپرایز بو

 !پیشنهاد ازدواج میداد

اونوقت منم با کله قبول ...چقدر رمانتیک و هندی میشد

 !حداقل از سگ دو زدن واسه پول که بهتر بود...میکردم

کل مکالماتت با این ده ...حاال یکی به من بگه آخه اسکل

چرا باید به پرستاری که با پارتی خواهرش ...دقیقه ام نشده

تان هنوز دو روزم از استخدامش نگذشته اومده تو بیمارس

 پیشنهاد ازدواج بده که تو تا بعدشو پیش بینی میکنی؟

لبخندی به فهمش زدم و ...جلوی در وایساد و منتظرم موند

 .جلوتر از اون وارد شدم

 !مثل همه کافه ها بود منتها تاریک نبود

 .یه فضای شیک و سلطنتی و براق داشت



86 

 

کشید و کنارش وایساد تا من صندلی یکی از میز ها رو 

 !بچه چقدر جنتلمن بود و رو نمیکرد...بشینم

 !میشه بدونم چرا االن اومدیم اینجا؟: وقتی نشست پرسیدم 

 .بی توجه به حرفم دستی برای گارسون تکون داد

خوش : بنده خدا سریع اومد جلو و تا کمر براش خم شد 

 چی میل دارین بیارم براتون؟...اومدین قربان

 :راز بدون اینکه نگاهی به من بندازه یا نظرمو بپرسه گفت آ

 !یه ظرف بزرگ بستنی برای خانوم بیارین

 !خودتون چیزی نمیخواین؟+ 

 !ممنون...یه لیوان آب -

 !با چشمای گرد شده نگاش میکردم

 نصف شبی منو آورده بود اینجا بهم بستنی بده؟

یه داد ی تکدید دیگه خیلی دارم نگاهش میکنم به پشتی صندل

 !گفتی دلت بستنی میخواد: و گفت 

من کی گفتم؟ شما زحمت کشیدین منو ! من؟: با تعجب گفتم 

 آوردین اینجا

یهو یادم اومد توی اتاق که بودم از شدت گرما به خودم گفتم 

 !که دلم یه بستنی بزرگ میخواد

 ...من واقعا نمیخواستم که...نیازی نبود: لبمو گاز گرفتم 
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بمونه برای تشکر مراقبت : کرد و آروم گفت  حرفمو قطع

 !از مادرم

 !کار خاصی انجام ندادم...وظیفه بود: مکثی کردم 

سرمو پایین انداخته بودم و انگشتای ...جوابی به حرفم نداد

 .دستمو فشار میدادم

دلم نمیخواست سرمو بلند کنم و نگاهش رو روی خودم 

ی منو معذب کرده همین کنارش بودن به اندازه کاف...ببینم

 !اونم به اون چشما...چه برسه به نگاه...بود

همین که جلوش تو همچین کافی شاپی نشسته بودم و برام 

 ...بستنی سفارش داده بود به اندازه خودش منو آب میکرد

فکر نمیکردم پرستار : با شنیدن صداش سرم و باال آوردم 

 !باشی

 فرقی هم میکنه؟ -

مثل ...وقع مریضی به دردت میخورهم...فرق میکنه...آره+ 

 !االِن من

میگفتین براتون مسکن : سری تکون دادم و آروم گفتم 

 !از چشماتون مشخصه...بیارن

دستی به صورتش کشید و سرش و به پشتی صندلی تکیه 

 !اثری نداره: داد 
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ستم نه کاری از د...یعنی چیزی نداشتم که بگم...چیزی نگفتم

 !ا حرف مثال آرومش کنمبرمیومد نه میتونستم ب

ن شاید برای م!باالخره بستنی سفارشی بعد چند دقیقه اومد

 ...دعا دعا میکردم زودتر برسه فقط...انقدر طول کشیده بود

چند دقیقه  همین...با اومدنش نفسی از سر آسودگی کشیدم

سکوت و کنار کسی مثل آراز موندن برام بس 

 !خالصمیخواستم زودتر تموم شه بره و ...بود

 همچنان چشماش بسته بود

منم فرصت و غنیمت شمردم و دیدم تا چشماش بسته اس 

 !شروع کردم به خوردن بستنیم

 !هم گشنم بود همم راستش بهم چسبیده بود

اینکه نصف شب یهویی منو بیاره کافی شاپ واسه تشکر 

 !حس خوبی داشت...خب

ف ااصال توجهی به اطر...تند تند داشتم بستنیمو میخوردم

به جز چندباری که نگاش کرده بودم ببینم در چه ...نداشتم

 !حاله که دیدم نه ، هنوز چشماش بسته اس

بیخیال دوباره نگاهی بهش انداختم و قاشقمو پر 

خواستم ببرم سمت دهنم که دیدم عه چشماش بازه ...کردم

 !که

 !تا همین چند ثانیه پیش که عین مرده ها چشماشو بسته بود
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بستنیمو قورت دادم و با دستمال کاغذی روی  خجالت زده

 .میز دور دهنمو پاک کردم

 !درمونده به اضافه بستنیم خیره شدم

 !منو بخووور...دلم میگفت همش دوتا قاشق مونده لعنتی

عقلم میگفت یکم باکالس باش جلو رییست نگه چه گشنه 

 !بود

نگاهی به اطراف انداخت و همونطوری ...صاف نشست

 !که شد بگو بریم تموم: گفت 

حس میکردم سردردش داره خیلی به چشماش فشار 

گه ا...دیگه نمیخورم ممنون: برای همین سریع گفتم ...میاره

 !میشه منو برسونید خونه تا االنم خیلی زحمت دادم

ع به طب...لیوان آبشو یه نفس سر کشید و از جاش بلند شد

توی کیف پول چرمشو از ...ازش بلند شدم منتظر موندم

جیب شلوارش بیرون آورد و چند تراول روی میز 

آروم ممنونی گفتم و ...با دست اشاره ای بهم کرد...گزاشت

 .به سمت در حرکت کردم

خداروشکر مقصد ...این بار بعد از سوار شدنم آدرسو پرسید

 !آخر خونه بود و من راضی بودم
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کالفه از این همه سکوت پوفی کشیدم و رومو سمت پنجره 

ضبطم که روشن ...خودش که الِل خدایی بود...دوندمبرگر

 چه وضعی بود آخه؟...نمیکرد

تا حاال تو جمع ! با آوا کجا آشنا شدی؟: یهو صداش اومد 

 !دوستاش ندیدمت

همون شب که از کارم اخراج شده بودم توی شهربازی  -

 !همو دیدیم

انقدر باهم صمیمی شدین که دستتو گرفت و : مکثی کرد 

 ارستان؟آورد بیم

شاید چون به میل اون پامو ...یه جور بدی این حرف و زد

تو بیمارستان نزاشته بودم اما لحن گفتنش باعث شد اخم 

 !کمرنگی روی صورتم بشینه

 !وقتی فهمید لیسانس پرستاری دارم منو آورد: محکم گفتم 

فکر کنم خودت فهمیده باشی که : پوزخندی زد و گفت 

من ...بقیه پرسنلم خیلی پایین تره سطحت از بیمارستان من و

همه رو در یه حد و با آزمون استخدام کردم و االن تو یه 

 !استثنا وسط همه به حساب میای

البته فکر میکنم این دوستی : با همون خشکی ادامه داد 

وگرنه من ندیدم آوا با ...سریع تو با آوا نیت دیگه ای هم داره

 !کسی مثل تو بخواد رفاقت کنه
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 !زده رومو برگردوندم بهت

حرفایی که خودم بهشون فکر کرده بودم رو محکم توی 

نزاشت خوشی بستنی یکم امیدوارم ...صورتم کوبیده بود

 !کنه

: آب دهنم و قورت دادم سعی کردم محکم حرفمو بهش بزنم 

اونقدر عزت نفس برام مونده که بخاطر پول از کسی گدایی 

ور از خانوادم تو غربت وگرنه برای یه لقمه نون د...نکنم

به احترامه ، ...سطح و مقام به پول نیست...سگ دو نمیزدم

البته ...به ادبه ، به حرف زدنه ، به  خیلی چیزاست

من نه با آزمون استخدام شدم و نه مثل بقیه سطح ...درسته

ولی کاربلدم و فکر میکنم تو این چند روز ...باالیی دارم

 نین برحسب سطح مالی یه نفرشما نمیتو...ثابتش کرده باشم

 !اونو قضاوت کنین

سریع دستگیره رو کشیدم و ...ماشینش جلوی کوچه ایستاد

 !ممنون بابت بستنی و اینکه منو رسوندین: گفتم 

با پیاده شدنم آقافیروز و دیدم که با اون زیرپوش نازک و 

 !شکم دریده اش جلوی در وایساده

 !روهم فهمیدیم معنی عزت نفس: صدای پوزخندشو شنیدم 

صدای بد کشیده شدن الستیکا روی زمین نشون از رفتنش 

 .میداد

 .دستمو مشت کردم به سمت خونه راه افتادم
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 !یه بستنی بهم داد چطور تهش زهرمارم کرد

از همون اول حس کردم که دلش نمیخواد من اونجا استخدام 

 !رفتارش اینو نشون میداد...بشم

دم در وایساده بود و دست به حاالهم که این مرتیکه خر 

هرکس دیگه ای هم بود با ...کمر منتظر رسیدن من بود

وجود دونستن اینکه من از خانوادم دورم و با دیدن این 

 !پیرخیکی فکر خوبی نمیکرد

 .بدون سالم از کنارش رد شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

و دوبار بهت ر: صدای بلندش رو شنیدم که پشت سرم گفت 

کاری نکن که آبروی من جلو ...م که االن سرخود شدیداد

در و همسایه بره وگرنه اسباب اساسیه ات رو باید کنار 

 !کارتن خوابا پهن کنی

 .بی توجه بهش در اتاقو محکم بستم

مگه آبرویی هم داشتی؟ توی بیشرف از همه بی آبرو تر 

مونده بودم چطور یک سال تو این خونه تحمل کردم ...بودی

 !نزدم و دم

 اینکه فکر...حرفای آراز خیلی تحت تاثیرم گزاشته بود

میکرد من چرا به خواهرش نزدیک شدم و حاال استخدامم 

 !نمیفهمیدمش...تو اون بیمارستان
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از یه طرف که نگاه میکردم میدیدم درست میگه و از یه 

 !نمیخواستم بخاطر کار منتی سرم گزاشته بشه...طرف دیگه

یت خوبی که این بیمارستان داشت رو با من نمیخواستم موقع

حاال که استخدام شده بودم تا ...چند تا حرف از دست بدم

تهش میرفتم اما نمیخواستم برای دادن این کار منتی سرم 

 !گزاشته بشه

 .دماغمو باال کشیدم و زانوهام رو بغل کردم

یه روزی میرسه که تو با همه غرور و پول و مقامت محتاج 

ساده ای بشی که با پارتی استخدام شده و در  همین پرستار

 !حد اون بیمارستان کالس باالت نیست ، آقای دادفر

صبح روز بعد آوا زنگ زد و از وضعیت مادرش 

گفت عملش خوب بوده و دکتر معصومی راضی بوده ...گفت

 !، بعد از یه روز مرخصش کرده بودن

عید ب ازش...بعد از اینکه قطع کرد خداروشکر بلندی گفتم

نبود مثل دیروز ازم کار نکشه و دستوراتش رو دم به دقیقه 

 !صادر نکنه

باالخره اونا سطحشون باال بود تیپ و کالسشون 

مثل ما ناهار سوسیس تخم مرغ نمیخوردن شام نون ...باالتر

 !ماست
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باز شیفتمون باهم افتاده بود ...بعد از چند روز دوری از آوا

بودم تنهایی بخشو بگردونم و من چقدر از اینکه مجبور ن

 !راضی بودم

نگاهی به رژ و ...حاضر و آماده منتظر رسیدن آوا بودم

یعنی همین دوتا ...مدادی که روی میزم افتاده بود انداختم

 !رنگ باعث میشد مثال کالست بره باال؟

یینا پا...اگه به اینا بود که صدسال نمیخوام کالس باال باشم

 !بهتر بود

ی اون داداش مزخرفش حرصم گرفته بود که انقدر از حرفا

مدام کالس کالس میکردم و همه چیزو با خودم مقایسه 

از این همه فکر چرتی که توی مغزم ریخته بود ...میکردم

 !درحال انفجار بودم

مانتوی سبز لجنی دوخِت مامانمو پوشیده بودم و یکم از اون 

 !بودم حال و هوای رسمی و مانتوهای تیره ام بیرون اومده

طبق عادت زودتر از اون سر کوچه وایساده بودم و دعا دعا 

میکردم امروز داداش تحفه اش نیاد که اصال حوصله دیدنش 

 !و برخورد باهاش رو نداشتم

حرفای دیشبش مدام توی ذهنم میچرخید و باعث میشد بازم 

 !همه چیز توی مغزم قاطی پاتی بشه
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گذشت و تا االن هنوز از زنگی که آوا زده بود نیم ساعتی می

از آوا این همه دیر ...دلم داشت شور میزد...نرسیده بود

 !کردن بعید بود

از شدت گرما یکم مقنعه ام رو تکون دادم و خواستم خودمو 

سمت سایه دیوار برسونم که بنز مشکی رنگ آراز جلوی 

 !پام ترمز کرد

 ! خدایا مرسی که کال باهام لجی

اشتم بهت سفارش میکردم امروز همین دو دقیقه پیش گفتم د

 صاف فرستادیش دنبال من؟...و نیاد

 رو خوشگال: آوا با نیش باز از پنجره آویزون شد و گفت 

 حواست هست؟...میدزدنا

چشم غره ای بهش رفتم و با اکراه دستگیره رو 

روی صندلی نشستم و بدون اینکه نگاهی به سمتش ...کشیدم

 .بندازم سالم آرومی زمزمه کردم

کاش حداقل آوا عقلش برسه و فکش و جلوی این باز نکنه 

 !وگرنه با پشت دست میزدم وسط دندونای صاف و صوفش

خبرایی که این ...ولی آوا بی توجه شروع کرد به حرف زدن

چند روز بهم نگفته بود و جمع کرده بود یه جا میخواست 

 !بهم بگه
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گیره ب قراره جمعه تولد( سرپرستار بخشمون)خانم جعفری + 

 ها

 االن به من میگی برم کیکشو بپزم؟ -

 .بهت گفتم که میخوایم جمعه بریم هممون+ 

 آنکالم ۰۱من جمعه تا ...تو میخوای بری برو -

 من تنها برم اونجا بگم خر کیم؟...بیخود کردی که نمیای+ 

 !اونم مثل تو بیکاره...با زینب برو -

خوش میگذره ...تو چرا انقدر لوسی؟ خب بیا توام دیگه اه+

 !یکم مغزت از این آکبندی درمیاد

 انقدر سخته درکش برات؟...۰۱میگم آنکالم جمعه تا  -

انقدر دوتاییمون راجب تولد این تحفه خانم بحث کردیم که با 

 !بسه: صدای داد بلند آراز الل شدیم 

 !مبیخیال حرف میزدی...اصال یادمون رفته بود اینم تو ماشینه

بدون اینکه به من و آوا توجهی ...ارد شدیماز در اورژانس و

تاق در ا...داشته باشه مستقیم راه طبقه باال رو پیش گرفت

 استراحت و که باز کردیم خانم جعفری روی مبل نشسته بود

 !چه حالل زاده بود بنده خدا
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خوبه که دیدمت ساناز : آوا مثل همیشه پر انرژی گفت 

م نمیشه تولد خانم هرچقدر به آذر میگ(...همون تحفه)جون

 !جعفریو نرفت ولی تو گوشش نمیره

اما من فقط تو رو دعوت کردم : با یه حالت بدی جواب داد 

 !آذر جون دعوت نیس...عزیزم

 !تو دلم یه به درک محکم گفتم و پشت بندش اینکه بهتر

 تولد گرفتنای اینا چی بود دیگه؟

د ن بایآخرم یه کادوی گرو...مست میکردن هی توهم میلولیدن

نم آیا که ای...میخریدی میبردی بعدم یه تیکه کیک بهت میدادن

 !از شامم که خبری نبود...به همه برسه یا نرسه

 .تنه ای به من زد و از کنارم رد شد

 .اون دوتا دمشم که همیشه باهاش بودن پشت سرش راه افتادن

دم چخبره اینجا؟ قتل کر: چپ چپ نگاهشون کردم و بلند گفتم 

 حی همه طلب دارن ازم؟سر صب

 .ولی اون روز همه باهام در افتاده بودن

تا رد میشدم پشت سرم حرف بلند ...بحث یکی دوتا نبود

 !چشمای چپ و کشیده اشون رو مغزم رژه میرفت...میشد

: خسته از این همه کار و حرف کنار آوا ولو شدم و گفتم 

 !حرف نبود که نفهمیده باشم...چقدر گند بود این شیفت

 میدونی چرا عزیزم؟: ابرویی باال انداخت  
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 .سری تکون دادم و منتظر نگاهش کردم

چند نفر از بچه ها دیشب تو رو تو ماشین آراز : شیطون گفت 

 !دیدن

 !پشمام در آن واحد ریخت

شب کی دیده منو؟ بعدم  ۰۱ساعت : با چشمای گرد شده گفتم 

ن تان میدوناالن کل بیمارس...چه سرعت عملی داشته...ببینه

 !که

جون من بگو کجا رفته بودین باهم : یکی زد تو پهلوم 

 رفتین دور دور خوش گذرونی؟ آره؟...دیگه

 همین که دیشب پرونده...اسکل: عاقل اندر سفیه نگاهش کردم 

دور دور رفتمون چیه ...ام رو نزده وسط سینه ام خداروشکر

 !دیگه

 .قضیه بستنی رو بهش نگفتم

 !همین...ه نداشتم منو رسوند خونهوسیل فقط گفتم چون من

نمیای : رو میبست گفت  همونطور که داشت دکمه مانتوش

 برسونیمت؟

 !نه شما برین من خودم میخوام برم...این صدبار: کالفه گفتم 

کدوم گوری میخوای : رژ لبشو از تو کیفش دراورد و گفت 

از اینجا تا خونت پیاده کم کم سه چهار ساعت ! بری؟

 !بیا بریم لج نکن...راهه
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آوا بیا برو سر : میخواستم دندوناشو توی فکش خرد کنم 

بعدم خودتون دعوتین من کجا ...شاید میخوام برم جایی...جدت

 !هوار شم رو سرتون؟

سوار ماشین رییس شدن ...بیا دیگه: دستمو کشید و گفت 

 !تا نصیبت شده محکم بگیرش...سعادت میخوادا

ام ، حتما می...آره میدونم: نیشی کردم دستمو کشیدم بیرون و 

 !حتما

 خدافظ :کیفمو برداشتم و جلوتر از آوا رفتم بیرون و بلند گفتم 

کدوم گوری داری : پشت سرم صداشو انداخته بود رو سرش 

حاال بگم ...من به این ابولهول زنگ زدم گفتم بیاد...میری

 نمیای؟

و یگه دوستی با تتو دلم گفتم آره حتما دارم میام که یه بار د

رو بکوبه فرق سرم و بگه موندنم تو بیمارستان فقط یه لطفه 

 !، لطف

همون ظهر قیافه توهم رفتشو تحمل کردم خیلی زیادی هم 

 !بود

 !زنگ زده بودم به یه آژانس شبانه روزی

اون دفعه دیگه برام درس عبرت شده بود و رفته بودم شماره 

 ا کرده بودم تا منت این ویه آژانس نزدیک به بیمارستانو پید

 !اون رو نکشم
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از در بیمارستان که بیرون رفتم پراید سفید آژانس و دم در 

 .دیدم

تند رفتم سمتش خواستم در و باز کنم که یکی از پشت بازومو 

 .کشید عقب

برگشتم چهار تا ریچار بارش کنم دیدم آوا ...فکر کردم آواست

انقدر زود چطور ...دههمون ابولهوله که آوا زنگ ز...کجا بود

 !خودشو رسوند؟

ی تنها میخواستی بر: عصبی سرشو آورد کنار گوشم و گفت 

 خونه همون بی ناموس جلوی در؟

رفت و آمد همه ...خونه ام اونجاست: دستمو کشیدم و گفتم 

 رو چک میکنین یا فقط من استثنام؟

باز دستمو بردم جلو که دستگیره رو بکشم دوباره بازومو 

 ! نو کشید عقبگرفت م

وی جل: سرشو باال آورد و عصبی دوباره آورد پایین و گفت 

وگرنه همینجا حالیت ...بیمارستانم زیاد خوبیت نداره

 !برو تو ماشین...میکردم

شما  دست...آژانس گرفتم خودم...دستمو ول کن: عصبی گفتم 

 !درد نکنه

 بی توجه رو کرد سمت راننده که از ماشین تقریبا پیاده شده

 !ول کن دختر مردمو: بود و با داد میگفت 



111 

 

من کرایه شما رو حساب : با همون لحن عصبی گفت 

 !خانم پشیمون شدن...میکنم

 مریضی مشتری مردمو میپرونی؟: راننده 

خدارو شکر دستمو ول کرد و رفت دوتا تراول گزاشت کف 

 !دست مرده تا بیشتر آبروریزی نکرده

هرروز داشت ...ه بوداستخون بازوم زیر دستش خرد شد

 !دستم از جاش دراومد...اخالقای زیباشو رو میکرد که

آوا رو دیدم که با ترس داره نگام ...سرمو با اخم برگردوندم

 !میکنه

 .بخدا آذر من فقط بهش گفتم نزاره بری: اومد جلو گفت 

از همه زورش استفاده : دهنمو براش کج کردم و گفتم 

همون اخالق گند ...دیگه چیزی نگو خواهشا...کرد

 !بیمارستانش رو تحمل میکنیم بسه

با اخم ...با دیدن ماشینش دیگه بیشتر از این نشد حرف بزنیم

 .در عقبو باز کردم و نشستم

 .تا در بستم ماشین مثل موشک از جاش کنده شد

اونم مثل من با اخم به جلو خیره بود و با یه دست رانندگی 

 .میکرد

ی خیلی بد شد جلو: تا آوا آروم گفت  چند دقیقه ای سکوت بود

 !باز فردا همه جا از ما میگن...بیمارستان
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همه اینا بخاطر دوست دو روزه ...به درک :آراز بلند گفت 

 !توعه

توی کدوم بیمارستان رییس باید یه پرستار : بلند تر ادامه داد 

تازه کار رو که با پارتی اومده برسونه؟ اونم برای اینکه دو 

 .گه صدای خراب کاری هاش درنیادروز دی

 .آوا بهت زده به داداشش نگاه میکرد

چی داری میگی؟ آذر مثل دخترای : اونم مثل خودش بلند گفت 

 !حواست به حرفات باشه...دور و برت نیست

چیه طرفدارشی؟ طرفدار دوستی که از تو : پوزخندی زد  

پارک پیداش کردی؟ معلوم نیست توی اون پارک چه غلطی 

 !یکرده که تو رفتی و ناتموم موندهم

 !کاش نمیگفتم کجا باهم آشنا شدیم

از نظر اون هر اتفاقی میتونست تو اون ...دختِر تو پارک

هرچقدرم که من اونجا بشینم و کاری ...پارک لعنتی بیوفته

 !انجام ندم

اون منو به چشم یه دختر غریبه و پایین تر از خودش میدید 

هر همه چی تمومش وارد بیمارستان که با پا در میونی خوا

 !همه چی تموم ترش شده بود
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اون که نمیدونست آوا فقط منو به برادرش ...ولی اشتباه میکرد

الکی که سرمو ننداخته بودم ...من مدرک داشتم...معرفی کرده

 !پایینو بگم من پرستارم

 !توی فکر بودم و دیگه به حرفاشون گوش نمیکردم

این اولین و آخرین باریه : ودم اومدم با صدای داد آراز به خ

فردا هم میفرستمت بخش ...که تو رو کنار خواهرم میبینم

 !اونجا شکل نحس خودتم جلوی چشمام نیست...زنان

تا جلوی کوچه وایساد زود از ماشین پیاده شدم و بدو بدو رفتم 

چقدر بی ...گریه نمیکردم اما بغض کرده بودم...سمت خونه

 !ونستم دم آخری جوابشو بدمعرضه بودم که نت

 ترس از اخراج شدن بود؟

شده اخراج بشم اما نمیزارم عزت نفس و آبروم زیر ...نمیدونم

 !سوال بره

لباسامو عوض کردم و بدون اینکه چیزی بخورم بالشمو بغل 

 .گرفتم

 .چند تا نفس عمیق کشیدم و فکر کردم

 !هربه این که مستقل بودن یه دختر تنها از سخت هم سخت ت

اینکه چقدر به آوا بخاطر داشتن برادری که مراقب خواهرش 

 .بود حسودیم میشد
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برادرای من فقط به دنبال این بودن که منو از سرشون باز 

کنن و آراز کسی که تو این دو روز خود واقعیش رو بهم 

نشون داده بود برای اینکه خواهرش گیر رفیق مثال نابابی 

 !شتنیوفته احترام رو کنار میزا

باید کاری میکردم که بفهمه همین به قول خودش دختر پارکی 

اخراجم میشدم ...از همه پرستارای اون بیمارستان سر تره

 !( خیلی مهم بود...مثل سگ دارم دروغ میگم)مهم نبود 

 !حداقل میتونستم خودمو ثابت کنم

ژلوفنی رو با یکم آب خوردم تا بتونم راحت و بدون فکر 

 !بخوابم

اید هرطوری شده خودمو تو همون بخش جراحی نگه فردا ب

منو بفرسته بخش زنان به اون ...الکی که نبود...میداشتم

 !دیوونه ام مگه...مهمی

 .صبح روز بعد با انرژی بلند شدم

نیمرویی درست کردم و با نون تازه ای که گرفته بودم زدم 

 !بر بدن

مارستان مثل همیشه آماده شدم و به آوا پیام دادم که تو بی

 .میبینمش



115 

 

خونسرد پامو توی بخش گزاشتم و به همه صبح بخیر 

وگرنه صبح ...اینم از اثرات انرژی زیاد از حدم بود...گفتم

 بخیر گفتن کیلو چنده؟

 .آخرین دکمه روپوشم رو که بستم آوا سررسید

 !فکر کردم قراره بری: بهت زده گفت 

ا کج...ها حالت خوشه: عاقل اندر سفیه نگاش کردم و گفتم 

 !برم مثال؟

 زنان دیگه+ 

جام ور دل ...داداشت یه حرفی همینطور رو هوا پرونده -

 ! بخش زنان تکمیل تکمیله...خودته گل

 !مطمئنی؟+ 

 (سرپرستار زنان)خانم رفیعی ...آره بابا چی فکر کردی -

و اینکه از ...به باال باشن ۰۳گفت پرستارای بخش زنان باید 

 !و جراحی و سرطان نباشن ICUو  بخش هایی مثل داخلی

من از استرس دیشب تاحاال مردم که تو االن اینا رو به من + 

 بگی؟

 .ابرویی باال انداختم و به آینه نگاه کردم

بهش میگی که نمیخوای ! آراز و چیکار کنیم حاال؟: باز گفن 

 بری؟
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با دلیل و منطق بهش : بیخیال موهامو دادم تو مقنعه و گفتم 

من از اینجا برم باز کیو میخواد بیاره جای ...نمیشهمیگم که 

 من؟

 .شونه ای باال انداخت و در کمدشو باز کرد

همونطور که فکر میکردم بخاطر کار دیشب رییس همه جا 

 .حرف از ما بود

 !درست مثل دیروز

اونجوری که آوا اوال میگفت داداشش به شدت از این خاله 

وشش نمیاد و سعی زنک بازیا و حرف پشت حرف آوردن خ

میکنه جلوی کارمنداش گاف نده که بعدش این بساط درست 

 .نشه

 .منتظر بودم خودش منو بخواد

البته اینکه تا چند روز شیفت صبح و شب بودم و خوشبختانه 

چون نه من حوصله منت گزاشتنشو داشتم ...دیدیم همو نمی

 !نه مطمئنا اون حوصله منو

ر این که من نتونستم برم فردای اون روز خبرش رسید بخاط

 !بخش زنان چه غوغایی توی بیمارستان به پا شده

 !حاال دیگه کم کم همه ی بخشا پشت سرمون حرف میزدن

یجوری شده بود که تا سرت رو برمیگردوندی یکی یه چرتی 

 !میساخت و توجه همه رو جلب میکرد
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حرفایی که اصال هیچ ربطی به من نداشتن ولی بازم بخاطر 

 .و دشمنی با من دهن به دهن چرخیده بود حسودی

باالخره چند روزی گذشت و امروز میدونستم که آراز قراره 

 .برای سرکشی به بیمارستان تشریف بیاره

 !ناهار خورده نخورده آماده شدم و منتظر موندم آوا بیاد دنبالم

برعکس اون که از اول تا آخر استرس اخراج شدن منو داشت 

 .من بیخیال بودم

 !انگار از ته دلم مطمئن بودم که قرار نیست اخراج بشم

تنها چیزی که میدونستم این بود که فعال تنها چیزی که برام 

مهمه ثابت کردن خودم به رییس بیمارستانیه که منو قبول 

 !و میدونستم قراره خوب از پسش بربیام...نداره

 !چون من به تواناییام ایمان داشتم

ی دهنم میچرخوندم و به حرفای بی پس بیخیال آدامسمو تو

 !سر و ته آوا گوش میدادم

همین که رسیدیم سریع آماده شدیم چون اصال وقتی برای 

مدام سرم به دست از این اتاق به ...نشستن و حرف زدن نبود

 این اتاق در حال رفت و آمد بودیم؛

از شانس ما صبح اون روز چند تا عمل سخت داشتن و حاال 

 !ابر شده بودکار ما چند بر
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مشغول عوض کردن سرم  یکی از مریضا بودم که خانم 

آقای رییس گفتن سریع تر بری : جعفری اومد داخل و گفت 

 !باال ، منتظرتن

میدونستم قراره بخاطر نرفتنم بازخواست بشم و حاال وقتش 

 .رسیده بود

خانم جعفری میدونی که : لبخندی زدم و رو به جعفری گفتم 

به آقای رییس بگین دستش بنده ...رمون شلوغهامروز چقدر س

 !فعال نمیتونه بیاد

بعدم بی توجه به اون وسایلم رو زدم بغلم و از اتاق بیرون 

 !رفتم

پشت میز نشسته بودم و ...مشغول آماده کردن داروها بودم

 !ریلکس کارمو انجام میدادکم

اصال عین خیالمم نبود که رییسم صدام زده و گفته بیا کارت 

 .ارمد

 !اونم رییسی که اگه اخراجم نکنه خیلیه

نیم ساعتی از وقتی که سرپرستار چسمون رفته بود گذشته 

 .بود

خوشحال از اینکه یادش رفته سرمو برگردوندم که دیدم با 

اون هیکل تپل و کفشای پاشنه بلندش عصبی داره میاد سمت 

 !ما
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جا به جایی های عظیمی بود برای خودش هزار 

 !کاشیا ترک برمیداشت از ضرب پاشنه اش...ماشاهلل

نیشی کردم و سرمو چرخوندم سمت ...چه حالل زاده ام بود

 .زینب و آوا و دوباره بحثمون رو از سر گرفتیم

 :با صدای عصبیش که معلوم بود هنوز به ما نرسیده داد زد 

 !حسابت با منه امروز...خانوم مشفق

ی یگه کی هستیکی بهش بگه تو د...دستی براش تکون دادم

 این وسط؟

 باجنم تر از تو نبود بفرستن بیاد؟

بخاطر توی تازه به : اومد جلومون وایساد عصبی توپید 

مگه ...دوران رسیده من چهار بار این پله هارو باال پایین رفتم

به  خودت باید بری باال دیگه...یاال پاشو...من کفتر پیام رسانم

 !من مربوط نیست

نتقلش بلکه م: و ابرو به آوا و زینب گفت نیشخندی زد با چشم 

 !کنه من یکی از دستش راحت شم

 !اگه توهین نمیکرد توهین نمیکردم

پله باعث تناسب اندام : آروم و خونسرد بلند شدم و گفتم 

 !خوبه یکمم تحرک داشته باشین...میشه

باز ...صدای خنده زینب و آوا رو شنیدم و از کنارش رد شدم

 !بده دیگهمیخواست جوابمو 
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میخواستم ...لج میکردم...آروم آروم پله ها رو میرفتم باال

بعدم تا حرفی زد بزنم تو ...طولش بدم تا حرصش دربیاد

 !واسه همون آروم میرفتم...چقدرم که من شجاع بودم...دهنش

 .رسیدم جلوی در اتاقش

 صدای حرف زدنش با تلفن میومد

وم نبود آر...بود صداش تقریبا عصبی...صبر کردم تا تموم شه

 !اما از عصبانیت هم داشت نمیترکید

 .لبخندی به منشی جلو در که بر و بر داشت نگام میکرد زدم

ادنش صدای افت...بعد از چند دقیقه شنیدم که گوشیو قطع کرد

 !روی میز اومد

 .آروم در زدم و منتظر موندم

 .با شنیدن صداش دستگیره رو کشیدم و وارد اتاقش شدم

 .تم جلو و سالم کردمآروم رف

نگاه جدی ...بدون اینکه جواب سالممو بده سرشو آورد باال

م آبروی بیمارستان: بهم انداخت و سعی کرد آروم صحبت کنه 

بیمارستانی که همه پرسنلش درجه یک و سطح باالن ...رفته

( دپوزخندی ز)تو با یه مدرک لیسانس آبکی استخدام شدی و 

 !ها االنم آبروی بیمارستانم خیلی رفتت...کاری هم که بلد نیستی

م گفته بود: دستشو توی جیب شلوارش فرو کرد و ادامه داد 

 !اگه اشتباهی ازت ببینم سریعا اخراجت میکنم؟
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 بله گفته بودین -

تا شب توی ...اخراجی: دستی توی موهاش کشید و گفت 

 !بیمارستان نبینمت

 ! میشه دلیل اخراجم رو بپرسم؟ -

؟ سه روز پیش بهت گفتم بری زنان و تو هنوز واضح نیست+ 

سرپرستار بخش باید بگه که ...تو جراحی جاخوش کردی

 !هنوز اونجایی؟

 .این دیگه کی بود...جعفری آشغال

اید بیشتر شما که ب...من نمیتونم برم زنان: نفسی کشیدم و گفتم 

 !از من بدونین

برو  موقتی گفت! توقع فرش قرمز داری؟: اخمی به حرفم کرد 

 !هیچ حرف و بهونه ای باقی نمیمونه...یعنی باید بری

 ۰۳من خواستم برم اما بخش زنان فقط پرستارای باالی  -

سرپرستار بخش منو رد ...سال و دارای سابقه رو قبول میکنه

 !کرد منم برگشتم جراحی

تون شما خود: نتونستم حرفمو توی دلم نگه دارم ...مکثی کردم

دم از منی که تازه اوم...شتین یادتون رفتهقانونایی رو که گزا

تو این چند هفته که اومدم هنوز اشتباهی  !چه توقعی دارین؟

 !شما گفتین اگه اشتباهی انجام بدم اخراجم میکنین...نکردم
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توی  دستشو برد...یعنی عصبیش کرده بودم...عصبی شده بود

 !موهاش و سرش رو برد باال

و جدی تر از قبل ادامه داد مکثی کرد ...چند دقیقه ای گذشت

بخاطر حرفایی که پشت سر بیمارستانم درست کردی قرار : 

 میدونی که رزومه کاریت...نیست حکم اخراجت تغییری بکنه

 به امضای من بستگی داره؟

پرسنل بیمارستانتون مشکل ...من حرفی درست نکردم -

من با قرارداد دوساله با امضای برادرتون استخدام ...دارن

 !جایی برای حرف نیست...کارمم دارم انجام میدم...مشد

 .چرخی زد و دستشو توی موهاش کشید

گفتم ن: عقب گرد کردم و خواستم از اتاق برم بیرون که گفت 

 گفتم؟...بری

 !چی میخواست بگه که نگفته بود؟...کالفه برگشتم سمتش

 چیزی مونده؟: با بی حوصلگی گفتم 

با اخم بهم خیره شد و گفت ...داومد جلوی میز و بهش تکیه دا

مهم ترین چیز برای من ...اگه حرفی نیست جمعشون کن: 

حرفایی رو که درست کردی جمع ...آبروی بیمارستانمه

بازم شکایتی ازت بشنوم اون قرارداد دوساله رو ...میکنی

 .پاره میکنم

 !فهمیدم...بله: سری تکون دادم که با نگاهش گفتم 
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کارت توی بخش خط ...درضمن: ت خواستم برم که باز گف

کوچیک و بزرگش فرقی ...اشتباه کنی اخراجی...قرمزمه

 !برام نداره

صاحبخونه ...اون پیرمرد: خواستم جوابشو بدم که ادامه داد 

 ات بود؟

 بله صاحبخونمه -

 !چند وقته اونجا مستاجری؟+ 

 !یک سال و خرده ای تقریبا -

 !ونجا بیا بیروناز ا: دستی به کاغذای روی میزش کشید 

ون ا...یعنی چی بیا بیرون...با چشمای گرد شده نگاش کردم

 !وقت برم تو خیابون ور دل معتادا بخوابم؟

 کو خونه که حاال من بیام بیرون؟...حرفمو به زبون آوردم

اینم یکی ...وقتی میگم بیا بیرون یعنی بیا بیرون: عصبی شد 

یه بی ناموس خونه ...از اون حرفایی که باید جمعش کنی

 ...موندن دست کمی از

 م شد؟شیرفه...میای بیرون: نفسی کشید و حرفشو قطع کرد 

و خب ت..میخواستم دوتا چپ و راست بخوابونم تو صورتش

فکر بعدش و کردی که میگی بیا بیرون؟ برم سر قبر عمه ام 

 بخوابم؟ یا شب تا صبح بیام تو بیمارستان طی بکشم؟
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جا  :بعدش چی میشه که خودش گفت خواستم بگم بیام بیرون 

نمیخوام بازم آبروی بیمارستانم ...جور میکنم تا بیای بیرون

 !بخاطر خونه و صاحبخونه ات بره

 !کی میفهمید من کجا زندگی میکنم؟...دستمو مشت کردم

زندگی اونجا جرمه؟ برای منی که یه نفر بیشتز نبودم همون 

توقعش ...بهتر میگرفتمپول بیشتر داشتم خونه ...اتاق کافی بود

مثل بقیه پرستاراش ویال لواسون و آپارتمان زعفرانیه بود 

 !حتما

 !میتونی بری سرکارت: نگاه خیره ام رو که دید گفت 

اینم ...لبامو روی هم فشار دادم و با حرص از در خارج شدم

 !واسه ما کار نشد

چند روزی بود که بیشتر تو بیمارستان رفت و آمد میکردیم 

 !حرفایی که دراومده بود رو جمع کنیمتا 

انقدر از این بخش به اون بخش رفته بودیم و خرحمالی کرده 

 !بودیم که بس باشه

 حسابی خر همه شده بودیم؛...تاثیر داشت ولی پدرمون دراومد

خداروشکر تو این چند روز خبری از آراز نبود و اونطور 

هفته  دو...ترکیهکه شنیده بودم برای یه قرارداد مهم رفته بود 

من و آواهم که تو این چنپ روز چشم ...ای هم قرار بود بمونه

هرچی پارک و فست فودی و رستوران بود درآورده 
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دیگه ابوالهول نبود که بهش گیر بده چرا با من میگرده ...بودیم

 !و دستمون باز بود

این چند روز واقعا جدا از همه دغدغه هایی که داشتم حسابی 

 !بود من و حس میکردم االن دارم زندگی میکنم خوش گذشته

 

بعد از دو هفته رییس از سفر برگشته بود و قرار بود عصر 

خشا همه ب...برای بازدید و سرکشی از بخشا بیاد بیمارستان

رو تمیز کرده بودن و هرچی گند کاری تو این دو هفته رو 

دستشون مونده بود پاک کرده بودن که حکم اخراجشون امضا 

 !بیچاره ها اسمش میومد پاهاشون قلم میشد...شهن

تنها بیخیاالی اون وسط من و آوا بودیم چون از بخش ما فقط 

جعفری برای استقبال رفته بود و ماهم که بخاطر مرخصی 

دکتر معصومی مریض زیادی نداشتیم دنبال عوض کردن 

 !پانسمان و بخیه های الکی بودیم

 .ای استقبال رفته بودنبخش خلوت شده بود و چند نفری بر

منم با کمک حضرت ِعلیه داشتم بخیه یکی از مریضا رو که 

 !باز شده بود از اول براش میزدم

تنها کار مفیدش این بود که یه ...آوا مثال داشت کمک میکرد

خدایی آذر : چراغ قوه واسه من گرفته بود و حرف میزد 

وتا د...اچطور دلت میاد دستتو بکنی تا ته شکم این بنده خد

 !هتموم میش...اورژانس شیرینی میدنا...کوک بزن بیا بریم
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بجای حرف زدن این چراغ بیصاحاب و نگیر تو چشم  -

 !بگیر اینجا من ببینم چه غلطی دارم میکنم...من

سیصد بار این دست منو ...بیااااا ، اه: پوفی کشید و گفت 

 چقدر اینور اونورش کنم آخه؟...چرخوندی

با همین دستام یه مهر خونی میزنم : اال و گفتم سرمو آوردم ب

انقدر حرف نزن فقط بگیر اینور این ...رو موهات

اگه بلد بودی یه چراغ بگیری که هی من بهت ...چراغو

 نمیگفتم

م اگه شیرینیا تمو! چند تا دیگه مونده؟...بسه آذر بیا بریم+ 

 !آخرم کوفت نصیبمون میشه...نشد

یکمم ...همش داری میخوری...نشیرینی بخوره فرق سر م -

 کار بد نیست ها

ظهر تا االن  ۰بابا من گشنمه ، از ساعت ...نفهمی از بس+ 

 .هی منو کشوندی پانسمان و کوفت و زهرمار عوض کنم

میخواستی بشینی اونجا ور دل اون زنیکه چس و فیس و  -

 ؟!افاده هاشو ببینی

یغو زده مردک ت...از دیدن دل و روده این که بهتر بود+ 

 ! داره حالم بد میشه...استخون کمرش معلومه وای

خوبه دست من تو این کثافت ...به چه امیدی پرستار شدی تو -

 !خونه اس ها
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از بس هی چپ و راست کردی دستتو صداش داره درمیاد + 

 !، انگار داری استخون مرغ پاک میکنی

مده این آخه داداش من بعد دو هفته او: با حالت گریه ادامه داد 

 انصافه من اینجا چراغ قوه بگیرم واسه این موش کور؟

سال ور دلش بودی دو  ۱۳داداش ندیده ای؟ ...خفه شوها -

 !دقیقه ام اینجا باشی چیزی نمیشه

خوبه خودش بیاد اینجا باز مثل جلوی ! اگه شد چی؟+ 

دلم خنک شه که دیگه اینجا ...بیمارستان پاچه ات رو بگیره

 !من بخیه نزنی واسه

 تف تو روت بیاد بگیر...به درک کارش پاچه گرفتنه اصال -

 !اینور این چراغو

 !سرویسم کردی ، دستم خسته شد...بیا بیا+ 

 پاشو بیا پنج تا دیگه مونده تو بزن من چراغو بگیرم -

تو کارآموزیامم ...عمرا دستمو ببرم وسط این همه خون+ 

 !بخیه نمیزدم اینکه اینجاست

مقنعه منو بکش عقب ...من که تو همکارمیخاک بر سر  -

 !چشمام نمیبینه

 فلجی؟ خودت بکش+ 

 بکش عقب میگم نمیبینم -

 !دیگه پامو تو شیفتات نمیزارم...خسته ام کردی ، خسته+
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شیطونه میگه دستمو بزنم وسط این رنگ و لعابش حالش  -

 !جا بیاد

 مریض بیچاره زیر دست ما با یه مسکن خوابیده بود ، انگار

 !در این حد بیهوش بود...نه انگار هی سوزن میرفت تو تنش

 .ولی حس نداشت...یکی دوبارم نفسشو چک کردم زنده بودا

کاش به منم یه مسکن میزدن یروز از صبح اینجوری 

 !میخوابیدم

هی بهت گفتم بیا بریم : فکرمو به زبون آوردم که آوا گفت 

 !حاال بخور ، خودش اومد...گوش نکردی

جلوی در با کت و شلوار ...ه باال آوردم دیدمشسرمو ک

 !اولین بار بود با کت و شلوار میدیدمش...وایساده بود

نمیتونستم از رو صندلی بلند شم برای همین یه سالم آروم 

 .کردم و با حرص نخ بخیه رو با پنس کشیدم

تا زخم ...سری تکون داد و اومد جلو ببینه داریم چیکار میکنیم

 .سرشو کشید عقب زیردستمو دید

 !اینم مثل خواهرش ترسو بود

 .لبامو بهم فشار دادم و نخ و گره زدم

 ! تو سالن نبودین: صداشو شنیدم 

بخیه اش پاره شده بود مجبور شدیم : جواب دادم 

 !اتفاقی شد...بمونیم
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دکتر نبود که تو داری : صدای خش دارش یکم حرصی شد 

 بخیه میزنی؟

نه ، دکتر : ماش خیره شدم سرمو آوردم باال و به چش

 !به جای ایشون من دارم بخیه میزنم...معصومی مرخصیه

نگاه بدی به بخیه ام انداخت و ...با اخم بازم سرشو آورد جلو

 حواست هست چطوری میزنی؟...این بخیه ها کجه: گفت 

اصال حواسش ...کالفه سرمو آوردم باال و به آوا نگاه کردم

 !دمتر اون طرف ترچراغو گرفته بود ص...نبود

آرنجمو تو پهلوش فرو کردم که نگاهی به چشمام کرد و تند 

 !بقیه اشو آراز بگیره...من دستشویی دارم: گفت 

 !چراغو پرت کرد تو بغل داداشش و دوید بیرون

آراز نگاهی به چراغ تو دستش انداخت و کالفه روی ترالی 

 دیهمه المپا رو که روشن کر: با حرص گفت ...پرتش کرد

 ، چراغ قوه ام میخوای؟

م المپا که روی زخ...باید ببینم سوزنو کجا دارم فرو میکنم -

 ! زوم نکردن

تیک عصبیش باعث شد سرشو بندازه ...توجهی به حرفم نکرد

اگه میشه  :نخ و بریدم و گفتم ...پایین و باز به دستام خیره بشه

ن وانگار حالت...نمیشه هم برین بیرون...که چراغو بگیرین

 !خوب نیست
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البته فقط برای اینکه ...نیم نگاهی بهم انداخت و جلوتر اومد

ثابت کنه حالش خوبه چراغو برداشت و روشنش 

دستشو به پشتی صندلیم بند کرد و سر چراغو روی ...کرد

 !زخم گرفت

با رضایت سوزن و روی چراغ الکلی ضدعفونی کردم و 

خیه تمیز ب :سرفه ای کرد و گفت ...توی پوستش فرو کردم

 !نمیزنی

 چطور؟ -

 !باید از اول بشکافن باز بدوزن...این کوکایی که تو زدی+ 

 بار اولم...هرکی دید کجه از اول بزنه: شونه ای باال انداختم 

 !که نیست

از پرستاری که وسط پارک و شرکتای آرایشی باشه این + 

 !بخیه ها بعید نیست

 .ول کن ماجرا نبود...پوف زیرلبی کشیدم

 !ربطی به کار قبلیم نداره...چهارسال درس خوندم -

اگه قرار بود با آزمون استخدام شی : صدای پوزخندشو شنیدم 

 !!همون اول با نمره منفی رد میشدی

ی اگه بخیه زدن آسون بود خیلیا...با بهترین نمره قبول میشدم -

 !دیگه االن جای من نشسته بودن



121 

 

همه پرستارای ...یفکر نکن کار خاصی داری انجام مید+ 

 !نه مثل تو...من بهترین بخیه هارو میزنن

شاید منظورتون همون پرستاراییه که بخاطر ...ما که ندیدیم -

 شیرینی اومدن تو سالن؟

 ببرمت ببینی بخیه یعنی چی؟: غرید 

نی بخیه یع :سرمو بردم باال و به چشمای عصبیش خیره شدم 

خوندن که من  بقیه ام همون درسی و...اینی که من زدم

 !بهتر از این میخوان خودشون بزنن...خوندم

از روی صندلی بلند شدم و دستکشم رو دراوردم انداختم توی 

 .سطل

 مرسی بابت چراغ گرفتن کج و کولتون-

ن چراغ گرفت: بعدم دست دراز کردم چراغو بگیرم که گفت 

 من درسته چشم تو چپه

 ولی فکر کنم بجای چشم من دست شما چپ بود-

 !از اون خونه اومدی بیرون؟: بی توجه به حرفم گفت 

 !نع-

جلوم وایسادی ...بهت گفته بودم از اون خونه بیا بیرون+

 !میگی نع؟

بی توجه به حرفش برگشتم و گاز رو برداشتم برای پانسمان 

 !کردن بخیه اش
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من اگه بگم میخوام بیام بیرون فرداش اساسم تو -

 !خوام برم که بعدش آواره نشم؟باید بدونم کجا می...خیابونه

 یکم رفت عقب تر و دستش رو کشید تو موهاش

 !بیا خونه من: سرش رو باال برد و همونطور گفت 

 جانممم؟؟؟!!! خشکم زد

 بیام کجا؟؟؟

 خونه کیییی؟؟؟؟

 اگه داداشام بفهمن! به حق چیزای نشنیده و ندیده

 پوست سرم و مثل پوست گوسفند میکنن

ی ولی فعال که جا...خیییلی ممنون: گفتم لبخند کجی زدم و 

 !من خوبه قصد بیرون اومدنم ندارم

بهت میگم از اون خراب شده بیا : عصبی برگشت سمتم 

وقتی میگم بیا بیرون یعنی فرداصبح اساست و جمع ...بیرون

 !مفهومه؟! میکنی میای خونه من

 از خونه اون بلند...نخیر مفهوم نیست: منم مثل خودش گفتم 

بیام خونه شما؟ پولم به اون خونه میرسه؟ مردم چی میگن؟  شم

 اونوقت خودتون میرین کجا؟ شب تو بیمارستان میخوابین؟

 تند تند پشت سرهم دهنمو باز کرده بودم و میگفتم
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 مرتیکه خررر

 !یه درصد به بقیش فکر نمیکنه

 !نمیگه حاال اینو ببرم خونم ننه بابام چی میگن

 !آوا که سر منو میخوره

از خونه یعنی خونه من : چشماشو روی هم فشار داد و گفت 

 اون مردک پفیوز بدتره؟؟ 

منتها شما به بعدش اصال فکر ...نه بدتر نیست-

پول  !مستقیم میبری و میدوزی میگی بیا بپوش...نمیکنی

اال اونجا رو باید اجاره اون خونه رو به زور میتونم بدم ح

 !طی بکشم حتما

ارم نمیز: ایی که دورگه شده بود گفت پوفی کشید و باصد

خونه من نیا ، برو هرجایی ...بیشتر از دو روز اونجا بمونی

 !که به جیبت میخوره اما اونجا جای تو نیست

اصال ...نمیفهمیدمش...با بیرون رفتنش نفس عمیقی کشیدم

کال چیزی به جز ...رفتارش برام مبهم بود...نمیفهمیدمش

 !ه ازش ندیده بودماینکه یه رییس گند اخالق

ه اگ...شونه ای باال انداختم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم

امشب کل تعویض پانسمانای بخش و نمینداختم گردن آوا آذر 

 !دختره خجالتم نکشید وسط کاری ول کرد رفت...نبودم
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توی سالن بخش داشتم با همراه یکی از مریضا حرف میزدم 

بی توجه ...هم نزدیک میشهکه آوا رو دیدم از در بخش داره ب

نکه ای...نزدیک شد و کنارم وایساد...ادامه حرفمو پیش گرفتم

آستین لباسمو ...دارم حرف میزنم هم اصال براش مهم نبود

 !یه دقیقه بیا...آذر هوی: کشید و گفت 

آستین لباسم در حال کنده ...مگه میزاشت حرفمو تموم کنم

عملش حالش کامال  دخترتون مشکلی نداره ، بعد: شدن بود 

فقط منتظریم دکتر حسینی بیان نظر آخرو بدن که ...خوبه

 ...مرخ

 میشنوی یا کری؟...آذر با توام+ 

برگشتم و چشم غره ای بهش رفتم و ادامه حرفمو پیش گرفتم 

 !که مرخص بشن: 

بیچاره دید مزاحمه یه تشکر ...خانومه نگاهی به آوا انداخت

 .سرسری کرد و رفت

قه دو دقی...آبروم رفت: آوا و با حرص گفتم  برگشتم سمت

 زرتو اونور تر بزنی چشم و چالت در میوفته؟

ه که این زنیک...خفه شو بدبخت شدیم: دستمو کشید و گفت 

 رفته بود اون سر دنیا آفتاب بگیره چرا برگشت؟

 زنیکه کیه؟ -
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یادته گفتم یه دکتری بود ...نمیشناسی این عجوزه رو که+ 

 شو بندازه به آراز؟ تا خونه اشم پیش رفته بود؟میخواست خود

 !گفتی رفته که...خب آره -

اندازه گاو دمبه داره همشو انداخته ...اونجارو نگاه+

یکی بهش پیشنهاد بیمه کردن این چربیا رو ...ماشاهلل...بیرون

ار منظور نشیمن گاه بسی)بده بلکه معیوب نشن وقتی میشینه

 (!، فقط یکم طاقچه ای بود چاق نبود بدبخت...بزرگش بود

خدایی چه کرده با این ...هیکلو ببین...داداشت چقدر خره آوا -

 !هیکل

اینو بخوان کارشو راه بندازن از سه جا ...خر خودتی نفهم+ 

 !میترکه ، تعمیرکار الزمه

اصال این همه ...خیلی اندامش خوبه: خنده ای کردم و گفتم 

 !نکنه واقعادست دکترش درد ...تراش قشنگش کرده

این اندامش خوبه؟ قبل ...میزنم تو دهنتا: چپ چپی نگام کرد 

از چهاره طرف صاف ...از این با جعبه هیچ فرقی نداشت

 !پکونده از اول داده باال بخدا...بود

چه دخلی به من و تو داره االن؟ اصال چرا برگشته؟ مگه  -

 نرفته بود کانادا؟
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از ...شته مارو بدبخت کنهاین برگ...چقدر تو ساده ای دختر+ 

از سر لجم شده میشیم برده این تحفه با ...امروز بیچاره ایم

 !ونش.اون ک

یه جوری میگی انگار : غش رفتم از خنده و همونطوری گفتم 

ول کن بابا ...زن تو بوده اول بعد رفته دنبال داداش جونت

 !هیچ غلطی نمیتونه بکنه ، مگه فقط اون دکتره؟

و صورتی جیغ از این شل و وال با یه شلوار لی زنه با یه مانت

ت تا دیدیم داره میاد سم...وایساده بود کنار استیشن پرستاری

البته من فقط دنبال آوا کشیده ...ما زود جیم شدیم تو اتاق

 !همین...میشدم

تی دس...در و بستم و رفتم سمت آوا که روی مبل نشسته بود

ما ...این چه مصیبتیهتو نمیدونی : به روپوشش کشید و گفت 

 !از دست این و خونوادش چی کشیدیم نگم برات

 !بهش نمیخوره خیلی دختر بدی باشه که...چی کشیدی -

مامانم یه زمانی دوره آرایشگری میرفت پیش یکی از + 

آذر یه آرایشگاه داره بری توش ...آرایشگرای معروف تهران

ری ه بکرک و پرت میریز...صد نفرو حقوق میده...گم میشی

از قضا این زنه یه نسبت دوری ...خالصه میره اونجا...توش

این دکتره هم دختر همون ...با خونواده بابام اینا دارن

از وقتی مامانم پاشو گزاشت برای اون دوره ...آرایشگره اس

تی تو هر مناسب...و یکم نزدیک تر شدن ، پاتق اینا شد خونه ما
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یر مستقیم به مامانم زنه یبار غ...خودشون رو دعوت میکنن

میگه که سن پسرت رفته باال و چرا براش نمیری 

بعدم به شوخی گفته اتفاقا دختر منم دنبال یه ...خواستگاری

 !کیس مثل آراز جونه

 االن با پارتی اومده بیمارستان یا یه دکتر حسابیه؟...اوهه -

به زور رفت دانشگاه آزاد ، یه مدرک ! بابا تو کجای کاری؟+ 

چند بار تا حاال دادگاه ..پزشکی از دوقوز آباد گرفت زپرتی

ز فقط بخاطر اینکه ا...پزشکی رفته واسه تشخیصای غلطش

 !ما کمتر نباشه

چند سال بعدم که من : لیوان چاییشو برداشت و ادامه داد 

پرستاری قبول شدم به همه میگفت دختره میخواد بره کلفتی 

 !با پا برم تو دهنشخدا شاهده میخواستم ...دکترا رو بکنه

یس ری...چه افاده ها...بیاد بره تو کوچه: نیشی کردم و گفتم 

 !جمهورشم انقدر با خودش حال نمیکنه

االن که تخصصش رو گرفته قراره ...این که هنوز خوبه+ 

مامانم که بدش نمیاد پسرش همچین ...بیاد اینجا پارمون کنه

دوتا رو بهم  واسه همین هی این...عروس پولداری گیرش بیاد

کال مامان من میخواد آراز یه زنی بگیره و ...بند میکنه

 !صد مدل دختر واسش کاندید کرده...خالص

راست سرشو انداخته پایین اومده بخش جراحی؟ میرفت  -

 !اتاق عشقش یه سالم علیک میکرد اول خب
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میاد ببینه بخش برای تشخیص ...متخصص داخلیه اسکل+ 

 !یا نهعمالی ابکیش جا داره 

کم کم سی و ! هم دکتره هم تخصص داره؟...چقدر پیره این -

 !خرده ای سالشه

 !سی و یک سالشه...از آراز سه سال بزرگتره+ 

و  کوچیکترم هست...اعتماد به نفسشو دوست داشتم...نه بابا -

انقدر میخوادش؟من جای این بودم آراز و جای بچم 

 تر نیست؟بره تو نخ اون یکی داداشت به...میدونستم

 !ببخشید که آراد زن داره+ 

هی با خودم ...منو باش که چه فکرایی کردم! دروغ نگو -

 !میگم مگه آراد بزرگه نیست پس چرا هی آراز آراز میکنه

آراد تو دانشگاه عاشق یه ...دستپخت مامان ماست دیگه+ 

دختر شهرستانی میشه ، مامانم پاشو میکنه تو یه کفش که این 

یک ...خوره و در حد خونواده ما نیستن و اینابه دردت نمی

سال بعدم به زور میرن خواستگاری دخترخاله ام که مثال 

 !بچه ام دارن...باکالس و پولداره

مگه شهرستانیا چشونه؟ خیلیم بهتر از بعضیای ...بیچاره -

اخالق و رفتار و ادب مهمه نه اینجور چیزای پیش پا ...دیگن

 !افتاده
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هرچی ما گفتیم پشمم حساب ...انم بگواینارو به مام+ 

 !فقط گفت من خیر و صالح بچمو میخوام...نکرد

با اومدن دکتر معصومی ماهم ...نفسی کشیدم و حرفی نزدم

ماشاهلل آوا همیشه خدا یه گونی ...دست از حرف زدن کشیدیم

 !حرف واسه گفتن داشت

 طبق گفته آوا از وقتی اون زنیکه اومده بود بیمارستان ، تو

داد دستورایی که می...چند روز کل بیمارستانو بهم ریخته بود

توی همه بخشا سرک میکشید و تو کار همه ...سرسام آور بود

نظریه های بیخود میداد ، در حدی که آدم ...فضولی میکرد

 !دهنش باز میموند این دکتره یا دیپلم ردی

چند روزی بود که آراز نمیومد بیمارستان و غیبش زده بود 

 !بجای اون آراد میومد سرکشی  و

اون بنده خدام جذبه ای نداشت ، انقدر مهربون بود هرجا 

 .میرفت همه با خنده بلند میشدن

 !فرق دوتا برادر انقدر اخه؟ از اینجا تا آسمون

همون )خالصه که چند روزی اخالق گند این سونیا جون 

 رو توی بخش( نین آقااسمشو با دهن کج بخو...زنیکه دکتره

 !متحمل شدیم

پنجشنبه بود و من شیفت شب بودم و آوا از دوازده به بعد 

 !یعنی فقط سه ساعت اول رو باهم نبودیم...آنکال بود
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تا پامو توی بخش گزاشتم زینب بدو بدو با سرم تو دستش 

بیا ببین چه خر تو خریه ...آذر چقدر دیر کردی: اومد و گفت 

 !تو بخش

 چیشده مگه؟ -

عصری دکتر دادفر و برادرش میان : هراسون گفت 

هم برای دیدن بخشا هم اینکه یه مشکلی پیش ...بیمارستان

فکر کنم دستگاهشون خراب شده ...اومده بود تو بخش قلب

ه دکتر دادفر ک...تا یه ساعت پیش طول کشید کارشون...بود

داداشش گفت ...از همون اول اومد تو پاچه هممون و گرفت

تو همین چند ساعت ...و برش نره سردرد داره و کسی دور

بنده ...که کنار مهندس دستگار بود انگار سردردش عود میکنه

ق میبرن میخوابوننش اتا....خدا اصال نمیتونست رو پا وایسته

چند ...(سونیا جونو میگه)باال ، دکتر شیفت دکتر نادری بوده 

تا قرص و یه سری آمپول و نمیدونم چه غلطی میکنن اون 

فقط میدونم هیشکی جرات نداره پاشو تو اتاق ...اشباال باه

یکی از کارآموزا میگفت حالش انقدر بد شده که خود ...بزاره

 !دکتر نادریم ترسیده

تر هیچ دک: پشت سر زینب با همون مانتو راه افتادم و گفتم 

 دیگه ای نبود مگه این کرفسو فرستادین باال سرش؟

 یاریم؟ عمومی که دکتردکتر از کجا ب...بابا شیفت شبه ها -

داداش دکترم که ...مدرسه اصال نیومد گفت سرم شلوغه
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مین وند هم...فرستادنش بخش اصال نزاشتن بیاد باالی سرش

 !چیکار میکردیم؟...دیگه

 .پوفی کشیدم و قدمامو تند تر کردم

چند تا از کارآموزا کنار دست سونیا جون وایساده بودن و 

 .ردنمردن این بدبخت و تماشا میک

 زنگ زدین به آوا؟: برگشتم سمت زینب و گفتم 

 !آره ، فکر کنم دیگه نزدیک باشه -

جلوتر ...سری تکون دادم و ِسرم رو از دست زینب گرفتم

سونیا جون کنار تخت وایساده بود ...رفتم و بهشون خیره شدم

اونجوری که این ریلکس ...و انگار میخواست رگشو بگیره

 !سرم نمیکشید اصال داشت فکر میکرد کار به

بدین من رگ : با دست دخترای دم در و کنار زدم و گفتم 

 !بگیرم

با تمسخر نگاهی به لباسم ...سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد

شما برو ...حاال دیگه منشیا رگ بگیر شدن: انداخت 

 !جات اینجا نیست...خودکارتو بگیر دستت عزیزم

 ام برو دوغتو بنوششیطونه میگه بهش بگم تو...عصبی شدم

مشفق هستم پرستار بخش : بی حوصله گفتم ...نالوتی

بیشتر از هرکسی تو این اتاق سوزن دستم ...جراحی

 !حاال هم تا حالشون بدتر نشده برین کنار...گرفتم
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د نخو...اینجا من میگم کی چیکار کنه: باز دهنشو باز کرد 

چیکار من دکترشم خودمم میدونم دارم ...وسط آش نخواستیم

 !برو عقب...میکنم

خواستم یه چیزی بارش کنم که آراز با صدای بمی که خش 

صدسالم بگذره تو یکی دکتر ...برو کنار: دار شده بود گفت 

 !من نیستی

بحث محرم نامحرمی نبود یه بوس گنده ...اصال حالم خوب شد

حتی مریضیشم جذبه داشت ...میزاشتم وسط پیشونیش

 !المصب

شید عقب ک( ایح ایح ایح)گه ضایع شده بود سونیا جون که دی

ت تو دستشو گرف( گارو وسیله رگ گیریه)و با حرص گاروی 

 .سمتم

خواستم گارو رو دور ...رفتم جلو و کنار دستش وایسادم

 .ساعدش ببندم که صدای آوا رو از پشت سرم شنیدم

آوا میخوای خودت رگ داداشتو : برگشتم سمتش و گفتم 

 بگیری؟

 اسکالپت کو؟...نه تو بگیر: اد گفت سری تکون د

عوض کن : اشاره ای به پایه سرم کردم و گفتم 

 !اسکالپ دست زینبه...سوزنشو
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از یه دکتر بعید بود واقعا با این ...رگای دستش واضح بود

 !همه رگ ، چطور نتونه یه کار ساده انجام بده؟

خواستم آستین لباس مردونه اش رو باال بزنم که خودش دست 

 :گارو رو به ساعدش وصل کردم و آروم گفتم ...کار شد به

 !دستتو مشت کن

دستشو که مشت کرد یه عالمه رگ از در و دیوار پوستش 

لبخند مثال محوی زدم و خواستم ذوق دلمو ...ریخت بیرون

 !پنهون کنم

بی توجه به ذوق همون دلم در اسکالپو کشیدم و توی دست 

رو روی رگش کشیدم و  با دست راستم پنبه...چپم گرفتمش

 !آروم سوزن و وارد رگ کردم

 مدیونین فکر...یکم صورتش جمع شد و سرش رو برگردوند

 !کامال با مالیمت...اصال بلد نیستم من که...کنین محکم زدم

 .سریع چسب و از آوا گرفتم و روی اسکالپ زدم

 .فتم کنارش بمونه تا سرم تموم شهبه یکی از کارآموزا گ

به قول آوا زنیکه خر زد ...زور نفس میکشید بنده خدا به

 !ترکوند پسر مردمو

تا یکم عقب تر رفتم سریع اومد کنارش و جامو پر 

 .سرشو جلو برده بود و داشت باهاش پچ پچ میکرد...کرد

 !نمیفهمید این االن داره میمیره حوصله خودشم نداره؟
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 دیدم خیلی به عنوان یه دکتر نقش پیازو داره بازی میکنه

سریع گفتم چند تا دارو ضد حساسیت و مسکن بیارن بزنیم تو 

 !سرمش

همه تقریبا رفته بودن و منم منتظر دارو باالی سر آراز 

 !وایساده بودم و به کارای این کرفس نگاه میکردم

یکم که گذشت آراز دستشو گزاشت روی چشماش و غیر 

 ؟مستقیم به سونیا جون گفت خفه شو نمیبینی سرم درد میکنه

چند دقیقه بعد با آوا به تشخیص خودمون دو سه تا ضدتهوع 

 !و مسکن تو سرمش خالی کردیم

سونیا جون هم با چند تا بوس و عشوه و توروخدا زودی خوب 

بدبخت بد خیلی ضایع شده ...شو و از این چرت و پرتا رفت

به من ...ولی نه حقش بود...دلم براش سوخت دم آخری...بود

 !چه؟

 منم دیدم خیلی نقش...ت روی صندلی نشسته بودآوا کنار تخ

برگ چغندر رو دارم بازی میکنم به آوا گفتم اگه کاری داشت 

 !بعدم بی سر و صدا اتاقو ترک کردم...صدام بزنه

هی ...قشنگ تو یه ساعت از شیفتم کل انرژیم تخلیه شده بود

بدو بدو واسه رسیدن دارو ها و سر و کله زدن با این 

 !کارآموزا

 .وفی کشیدم و راهمو سمت بخش کج کردمپ
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دستم درد نکنه بدون روپوش یه ...نگاهی به خودم انداختم

ته مانتوم بوی گند الکل گرف...دست کامل تر زده بودم به هیکلم

 !بود ، حال بهم زن بود واقعا

دیگه جون نداشتم ...با همون مانتو روی مبل اتاق پهن شدم

خودم گفتم یه ساعتی چشمامو بستم و با ...تکون بخورم

 !میخوابم یکم خستگیم در بره بعد میرم سراغ مریضام

 !گفتن یه ساعت خواب همانا و بیهوش شدن من همانا

 !اصال نفهمیدم چطوری خوابم برد

پاشو ...آذر هوی: با صدای آوا در گوشم یه چشممو باز کردم 

 خوابیدی؟...مثال شیفتیا

برو ...م نیست خوابیدمهنوز یه ربع: باز چشممو بستم و گفتم 

 !بیرون

بیخود کردی که یه ربع : باز تکونم داد و گفت 

سه بار رفتم و اومدم دلم نیومد ...دوساعته خوابی...نیست

 !پاشو ساعت دوازدهه...بیدارت کنم

مقنعه کج و کولم و درست کردم و ...پوفی کشیدم و نشستم

 .خمار نگاهش کردم

این زنیکه مخ ...االقربون چشمای خوشگلت پاشو بریم ب+ 

 .آراز و خورد از بس در گوشش حرف زد

 مگه داداشت نرفت خونه؟ -
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خودم گفتم تو برو خونه من چند تا مسکن ...نزاشت بره که+ 

عنتر ...میارم واسه سرت یه سرم دیگه وصل میکنم صبح

 !خانم گفت اینجا باشه کنارم خیالم راحت تره

د بنده خدا رو به میزدی تو دهنش کرفسو ، زد ناکار کر -

 االن چطوره؟...زور داشت نفس میکشید

میگه حالت تهوع و سرگیجش از بین رفته ولی سرش + 

 !همچنان درد میکنه

 .زدماز جام بلند شدم و آبی به صورتم 

نگاهی به آینه انداختم و بی توجه به رنگ و روی رفته ام 

 !تصادفی نداشتیم؟...چقدر خلوته امشب: گفتم 

سره فقط با موتور خورده بود زمین که بردن پاشو یه پ...نه+

این بندگان خداهم همه با یه آرامبخش ...گچ گرفتن و خالص

 !خوابن

 .سری تکون دادم و حرفی نزدم

عمه ...مثل همه شیفتای شب سوت و کور...بخش خلوت بود

 !یجورایی خواب بودن

ا اچند ت...به استثنای زینب که همیشه خدا در حال دویدن بود

 پرونده زده بود زیر بغلش و اتاقا رو یکی یکی رصد میکرد؛

ت جفتتون هروقت شیف: تا رسیدیم به هم با نفس نفس گفت 

م خوبه گفتم امشب تصادفی نداری...شبین نصف کاراتون عقبه
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قراره خلوت باشه وگرنه حسابم با این وضع شیفت دادنتون 

 !صاف بود

یه بار یه پانسمان ...دوتا اسم نوشتی دیگه...خبه حاال: آوا 

 !فقط کاغذ زیربغلته...عوض کن من ببینم اونم بلدی تو

آخ بمیرم که تو همش داری پانسمان : نگاه بدی بهش انداختم 

آذر هست ...وسط شیفت خوابت نبره بسه...عوض میکنی

 !عوض میکنه نترس

دوتا  !کثافت تو تا حاال کپیده بودی یا من؟: دستی به پشتم زد 

 !ل بخشو سوراخ کردیبخیه زدی ک

راستی حال دکتر : زینب خنده ای کرد و پرید وسط بحثمون 

چطوره؟ من خواستم برم باال گفتن دکتر نادری هست باال 

 !سرش

از دوساعت ...مغز داداشمو خورده: آوا پوفی کشید و گفت 

نمیزاره بره خونه که ، میگه ...پیش تا االن یه سره زر زده

ی بهش بگه االغ سرش سوت کشید یک...اینجا بمونه بهتره

اگه سردردشم میخواست خوب بشه با ...انقدر تو حرف زدی

 !صدای تو بدتر شد

این مریض نداره؟ همش این بخش و اون بخش : کالفه گفتم 

پشمم ...خوشم نمیاد سرخود میره تو اتاق مریضا...ولوعه

 !حسابمون نمیکنه
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ازه اومده ن تچو...بیشتر مریضا میرن پیش دکتر آقایی: زینب 

 .زیاد مریض نداره

حرف و حدیث پشت : بعدم سرشو آورد نزدیک تر و گفت 

 !سرش زیاده

ما برین ش: تا سرپرستار و دید سریع سرشو برد عقب و گفت 

منم ...به غیر از کارآموزا کسی سر نزده...طبقه باال پیش دکتر

 تهنوز خیلی مونده باید تو سایتم ثب...میرم برای پر کردن اینا

 !کنم

 .دفتر دستکش رو برداشت و مثل فرفره در رفت

 من و آوا بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده

ه برعکس ما ک...رابطه زینب با سرپرستارا اصال خوب نبود

 !کال حسابشون نمیکردیم

م با آوا منم میر: آوا دستمو کشید که بره طبقه باال آروم گفتم 

 !تو خودت برو...زینب واسه ثبت

چیو خودت برو؟ ندیدی زنیکه رو مثل خرس نشسته چی + 

پا نمیشه؟ بیا برو یه چیزی بهش بگو گمشه بیرون بتونیم دوتا 

 !مسکن بزنیم بهش حداقل

 !خوبه فامیل شماس ها ، تو باید بهش بگی نه من -
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من و این از وقتی یادمه حالمون از قیافه هم بهم + 

ایم وبیرون میخ االن برم بهش بگم عزیزم بیا گمشو...میخورد

 آمپول بزنیم عیبه تو ببینی؟

اونوقت اون نمیگه شما دوتا ببینین عیب نیس من که دکترم  -

و محرم عیبه؟ باور کن تاحاال صدبار دستاشو به داداشت 

 !مالیده ، این یه ذره ام ببینه حاللش

چرا ...بیا بریم من نمیخوام تنها برم باال: خنده ای کرد و گفت 

 !همیدن اینو نداری تو؟درک و شعور ف

 !بقیش به من چه...سرمشو وصل کردم دیگه...منم نمیام -

اونی که سرمشو وصل کرده تا تهش باید باالسر مریضش + 

وگرنه میفرستمت داخلی بری ...حرف نزن بیا...باشه

 !خرحمالی کنی

 .پوفی کشیدم و دنبالش رفتم

 شده...چه گیری کردم از دست تو و اون داداشت: آروم گفتم 

 !من بیام اینجا بزارین یه لیوان آب از گلوم بره پایین؟

کال حرفام به یه ...سری تکون داد و به حرفم توجهی نکرد

 !ورشم نبود

به جز یکی از کارآموزا که روی ...در و باز کردیم رفتیم تو

 !صندلی داشت جزوه اش رو میخوند کسی نبود

 ؟نادری کجاست دکتر: آوا جلو رفت و یواش از دختره پرسید 
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من نمیدونم خانوم به من گفتن نزارم کسی بیاد تو : دختره 

 !مزاحم دکتر بشه

 !خودش کی رفت؟: آوا 

گفتن کارشون تمومه میخوان برن ...چند دقیقه پیش: دختره 

 !مهمونی

ساعت دوازده شب جغدم خواب ...ابروهای جفتمون پرید باال

 !این میرفت مهمونی موش های کور؟...بود

ی میتون: ا نگاه معنی داری به من کرد و رو به دختره گفت آو

 !بری ، من به جات میمونم

دختره انگار خیلی خوشحال شد ، مثل جت از جاش کنده شد 

 .و رفت بیرون

کالفه نشستم رو صندلی و دستمو زدم زیر چونه ام و نگاهی 

 .به آراز انداختم

ده آرنج دست راستش روی چشماش بود و سرمی که بهش ز

 بودن درحال تموم شدن بود

 !ولی مشخص بود بیداره

نشستی اینجا بر و بر : آوا اومد جلو و یواش در گوشم گفت 

 !نگام میکنی؟ پاشو بهش بزن بریم دنبال کارمون

داداش توعه ، گمشو خودت : چپ چپ نگاهش کردم و گفتم 

 !منو آوردی باال تنها نباشی دستت نلرزه...بزن
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 من دستم میلرزه؟...خفه شوها :حرصی بلندتر گفت 

 !هیس عه ، االن بیدار میشه -

 !هیشکی مثل تو نمیزنه بخدا...آذر پاشو قربونت برم+ 

 .نوچی کردم و یه شکالت از ظرف روی میز برداشتم

با ناخنای درازش بازومو نیشگون گرفت که خدا میدونه تا ته 

 .استخونم تیر کشید

 ...یاددستمو گزاشتم رو دهنم که صدام درن

 !شم غره برگشتم سمتش و نگاش کردمبا چ

پاشو وگرنه اون دستتم کبود : از حالت چشمام خندید و گفت 

 !میکنم

برو ...سگ پنجول میکشه: دستمو از رو دهنم برداشتم و گفتم 

 !پوست دستم و کندی...گمشو دیگه

بدتر  اینبار...نزار دوباره خشونت استفاده کنم...پاشو میگم+ 

 !هشدارم توجه کن میشه ، به

 االنم...اگه یه درصد قرار بود بلند شم همونم از دست دادی -

 !دارم میرم پایین دنبال کارم

خواستم ...بعدم صاف وایستادم و موهامو کردم تو مقنعه ام

 !برم که روپوشمو کشید و مجبور شدم دوباره بشینم
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جون تو استرس میگیرم ، ...بتمرگ اینجا بهت میگم: آوا 

 !ونمنمیت

فکر کن ...چطور امتحانای عملیت و پاس کردی...به درک -

 !بادوتا نفس عمیق بزن بره...یکی از هموناس

با صدای بم و آروم آراز دهن آوا که باز شده بود حرف بزنه 

اون و بیرون کردین خودتون باال سر من حرف : بسته شد 

 !بزنین؟

 نه ، اومدیم ببینیم حالت: آوا نگاهی بهم انداخت 

 !بهتری یا نه؟...چطوره

آرنجش رو از رو چشاش برداشت و یکم دستشو صاف کرد 

 !اگه سر و صداتون بزاره خوبم: و گفت 

 حاال خوبه دو دقیقه بیشتر حرف نزدیم

 !اینارو به اون کرفس نگفت حاال داره سر ما خالیش میکنه

ار اینو از دستم بی: کالفه دستشو کشید تو چشماش و گفت 

 !بیرون

رفت جلو و سرم رو از دستش درآورد و همونطوری  آوا

 سرت دیگه درد نمیکنه؟ چی زدن تو سرمت؟: پرسید 

 دستش رو روی پنبه نگه داشت و نیم خیز شد

منم که مثل ماست نشسته بودم رو صندلی و شکالتم و 

 !میخوردم
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یکم از موهاش ریخت ...نشست رو تخت و سرشو کج کرد

من افتاد اخماش رفت نگاهش که به ...روی پیشونیش

بیخیال پوست شکالتمو انداختم تو ظرف و بهشون ...توهم

 !خیره شدم

ی آب قند خال: سرشو انداخت پایین و با همون صدای بم گفت 

 !بود

ه با خودم گفتم از این دکتر پولکی آبی گرم نمیش: آوا بلند گفت 

و نم اینببی...باز گفتم انقدرام خر نیست...خودم پاشم بیام باال

 !توپ چربیاشو خالی میکنم...فقط

آوا سرشو برگردوند ...خنده آرومی کردم و باز ساکت شدم

شونه ام ...سمت من و با چشم و ابرو برام خط و نشون کشید

 و انداختم باال و زیر لب گفتم به من چه؟

آراز که از روی تخت بلند شد منم پاشدم و با یه بهتر باشین 

 .پشت روپوشمو کشید راهمو گرفتم برم که آوا از

از ...حیف که زشت بود نمیشد جلو این بهش فحش داد

 !عصبانیت چشمامو روی هم فشار دادم

 چشمات...سرت خوبه؟ اگه خوب نیست بمون: آوا باز پرسید 

 !قرمزه

آراز بی توجه آستین لباس مردونه اش رو درست کرد و گفت 

 !از بیخوابیه...خوبم: 
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 سکن بهت بزنه؟میخوای بگم آذر یه م: آوا 

گه م: سرشو آورد باال و با پوزخند نگاهی بهم انداخت و گفت 

 پرستارای پارکی هم از این کارا بلندن؟

 !نه آخه میخوام بدونم! پس عمه ام بود واست سرم وصل کرد؟

حقت بود زیردست همون ...بشکنه این دست که نمک نداره

 !کرفس میموندی

 .و ترک کردما با قدمای بلند اتاقبی توجه به 

از وقتی فهمیده تو ...روانیه: آوا با اخم نگاهی بهم انداخت 

 ...!پارک آشنا شدیم با منم چپ افتاده

دو روز دیگه میفهمه پرستار پارکی ...پارکم زمین خداست -

 !یعنی چی

غ پرونده های روی هم تلنبار لبخندی زد و باهم رفتیم سرا

 !شده

شتم بح با ماشین آوا برگبعد از یه شیفت شب خسته کننده ، ص

 !خونه

انقدر از دیدن بالش و پتوم خوشحال بودم که بدون اینکه 

چیزی بخورم شیرجه زدم وسطشون و خودم و به یه خواب 

 !قشنگ مهمون کردم
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قرار بود عصر با آوا بریم یکم پاساژ گردی و بعد از اون 

ابی ی حسبیمارستان  هفته سختی و داشتیم و این آخرهفته ا

 !استیم خوش بگذرونیممیخو

اندازه یه لشکر خوابیده ...ساعت دو بود از خواب بلند شدم

 !بودم

ماست و خیار و نون )آب دوغ خیاری با ساده ترین امکانات 

درست کردم و کاسه ام رو برداشتم نشستم جلو ( خشک

 !تلویزیون

دومین قاشقو گزاشته بودم تو دهنم که صدای گوشیم 

ماهم باید یه گوشی بهتر باید میگرفتم با حقوق این ...دراومد

 !این دیگه آخرای عمرش بود

گوشیو که برداشتم صدای جیغ ...نگاهی به اسم آوا انداختم

یه ...آذر بمیری: جیغیش باعث شد ابروهام توهم کشیده بشه 

ربعه جلو درتون دارم بوق میزنم سه بار زن صاحبخونه 

 !ن وا مونده روبیا وا کن ای...دراومده منو گرفته به فحش

 عه تو بودی؟: هول کرده پاشدم و با همون قیافه داغون گفتم 

زنگ نداشت این خراب شده دستت و گزاشتی رو بوق؟ من 

 !فکر کردم همسایه اس

در آهنی زنگ زده رو که یه رنگ سفید سرسری خورده بود 

 .باز کردم

 .عصبانی از ماشینش پیاده شد و در و محکم بهم کوبید
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بیا تو : خودمو پشت در قایم کردم و گفتم با خنده 

 !عصبانی نباش خط اخم میگیریا...عشقم

اومد تو و پنجولش رو آورد سمت سرم و محکم موهای درهم 

نزدیک بود پام به پاسگاهم ...عشقمو کوفت: برهممو کشید 

 !باز شه با این در باز کردنت

؟ بمن چمیدونستم تویی خ: با صدایی که ته خنده داشت گفتم 

 !قبلش زنگ میزدی

نگاهی ...در اتاقمو باز کردم و جلوتر از اون وارد اتاق شدم

روش میشه بخاطر این اتاق : به دور و بر انداخت و گفت 

 درب داغونش پول بگیره؟

چیزی ...بشین داشتم ناهار میخوردم! فعال که روش شده -

 میخوری؟

 ومانتوش رو پرت کرد رو جا لباسی دم در و کلیپس موهاش

 چی میخوردی؟...نه ناهار خوردم و اومدم: باز کرد 

 !با چاشنی کباب...ماست عزیزم -

بعدم کاسه ام رو دستم گرفتم و نشستم جلوش با دهن پر گفتم 

 !میای دیگه ۰چه زود اومدی؟ گفتم تا : 

عین باغ ...از اورژانس بدتر...یه خر تو خری بود خونمون+ 

 !وحش شده بود

 مهمون داشتین؟ -
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عروسمون تشریف فرما شده ...مهمون که نه میمون داشتیم+ 

 !بودن

 زشت نشد اومدی بیرون؟...چه خواهرشوهری -

 !بشینم جلوش چس پول دادشمو بره؟! فدا سرم زشت شه+ 

یعنی مامانم عروس انتخاب کرده کپی برابر اصل 

 !همش فکر قر و فر...خودش

 !هوم ، پس فرار کردی یجورایی -

گفتم دوستم منتظرمه میخوایم بریم بیرون ...آره در رفتم+ 

 !بعدم جیم شدم

رازم آ: یه قاشق دیگه گزاشتم دهنم و سر تکون دادم که گفت 

 !رفته بود خونه خودش...که خونه نبود

 !چه خبر مهمی: دم و بیخیال گفتم لقمه ام رو قورت دا

 !خفه نشی حاال: ادامو دراورد و گفت 

 !گشنمه: با دهن پر گفتم 

 !ماسته دیگه...وری میخوری انگار واقعا کبابهیج+ 

ن گشنه االنم من همو...آدم گشنه نون خشکم براش نعمته -

 !مزه کباب میده واسم...ام

آخرین قاشقم خوردم و کاسه ام رو گزاشتم کنار دستم و گفتم 

 !دیگه چخبر؟ بریم کجا حاال؟ شش باید بیمارستان باشیما: 
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 یکم پول...ن تعریفشو شنیدمتازه زد)...( میریم پاساژ + 

 !برداشتم شاید قبل محرمی مامانم یه مراسم بگیره لباس بخرم

 چه مراسمی؟ -

حاال یا تولد من یا ...هرسال قبل محرم یه جشن میگیریم+ 

 !همینطور دورهمی

یادش بخیر یزد که بودم قبل محرم : سری تکون دادم و گفتم 

بودن نو ده  هرکی تو فامیل مراسم عروسیشون رو نگرفته

 !روز همه رو جمع میکردن میرفت

از این عروسی بیا بیرون برو اون یکی ...چه باحال+ 

 زیاد بودین؟...عروسی

کل فامیل ما اندازه یه شهرن ، منتها ...آره خیلی زیاد -

فقط همون خاله و دایی و ...بعضیاشونو اصال حساب نمیکنیم

 اینا

 !د ساله نرفتی یزدبرام عجیبه که چن: خنده ای کرد و گفت 

اگه بدونی چقدر دلم برای مامانم تنگ ...میخوام برم -

ولی اگه برم هم کتک میخورم هم باید برم خونه شوهر ...شده

 !تا آبروشون بیشتر نرفته

این دیگه یعنی ...وا:  ابروهاش از تعجب پرید باال و گفت

 داداشات دست بزن دارن؟! چی؟
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از وقتی بابام مرده انگار :  سری تکون دادم و پامو دراز کردم

بعضی وقتا مامانمم با اونا ...من زندونی بودم تو اون خونه

سال سن نمیزاشتن تنها پامو  ۰۱,  ۰۲با ...یک کالم میشد

 !جایی بزارم که خدایی نکرده بعدش گند به بار نیاد

 برای همین اومدی تهران؟+ 

ندگی من واقعا تو اون چند سال به معنای واقعی ز...آره -

فقط میشستم و میپختم عروسامون میخوردن و ...نکردم

ال من ک...مامانمم بیشتر وقتا خونه مامانبزرگم بود! میرفتن

واسه همین عزمم جمع کردم دانشگاه یه شهر دور ...تنها بودم

 !قبول شم تا بتونم فرار کنم فقط

 نه؟...چه دعوایی داشتین وقتی قبول شدی+ 

میخوردم که چرا میخوام  تا سه روز کتک...اوهوم -

آخرم انقدر کنار مامانم گریه کردم که اجازه اش صادر ...برم

ولی بعدش ...روز آخر ثبت نام خودمو رسوندم...شد

زنگ زد و گفت اینورا پیدام نشه چون ( داداش بزرگم)مهدی

 !مایه ننگم و اومدم وسط این همه مرد واسه درس خوندن

از قبول شدنت بخاطر چهارتا  یعنی االن تو بعد...چه قدر بد+ 

 !فکر مزخرف نرفتی یزد؟

یا دخترا رو زود شوهر ...طرز فکر بیشتر خونواده ها همینه -

چون خبرا زود میپیچه و ...میدن یا تو خونه زندونی میکنن
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البته اگه خود دختره بخواد بحثش ! همه هم دیگرو میشناسن

 ..جداست

 !متفکر سری تکون داد و چیزی نگفت

 دیگه آخریا آب دهنم تموم...باهم دیگه حرف زدیم ۰عت تا سا

 !شده بود از بس منو به حرف گرفت

بعد دوساعت فک زدن باالخره آماده شدم که بریم 

 .دستی به شال روی سرم کشیدم و نشستم تو ماشین...بیرون

همش با اون مقنعه ، ...دوزار اومد روت: تا آوا منو دید گفت 

 !خودت خفه نشدی؟

 !باال انداختم و با خنده کمربندم رو بستم ابرویی

ولی ارزش داشت بنده خدا سازندنش ...نیم ساعتی تو راه بودیم

ماهم همه طبقه هارو متر ...همه هنرشو به کار گرفته بود

آوا هم کارتش دستش بود ...کردیم از این هنره عقب نمونیم

 !هرچی خوشگل تر بود واسه خودش بخره

پاساژ گردی و خرید برای آوا و خودم  بعد از یه ساعت و نیم

یه بستنی قیفی !!!( یه جفت جوراب خرسی خریده بودم) 

اهم لیس شم...خیلیم چسبید...خریدیم و تا بیمارستان لیس زدیم

 !بزنین میچسبه

از شانس ما بعد از خوشیمون یه عالمه کار روهم تلنبار شده 

ازم ب...بوددو سه تا تصادفی آورده بودن و بخشا غلغله ...بود
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از شانس گند ما اون روز یه بچه ام موقع زایمان مرده بود و 

مرده از دست دکتر شکایت کرده بود و نگم که چه اوضاعی 

 !بود

آخرای شب بود نشسته بودیم با آوا و زینب چایی میخوردیم 

که جعفری تشریف آورد تو اتاق استراحت و هیکل تپلش رو 

 !انداخت رو صندلی

سه تاتون جمع شدین چایی : انداخت و گفت نگاهی بهمون 

! ه؟نمیبینین چه وضعی! بخورین وسط شیفت به این شلوغی؟

سریع یکیتون بره کناردست دکتر معصومی اومده واسه 

 !چکاپ

  !زینب که چاییش تموم شده بود سریع السیر جیم شد و رفت

من و آوا بیخیال سرامون و کرده بودیم توهم و یواش پچ پچ 

و آرایش ت! خانم مشفق: که باز پرید وسط حرفمون  میکردیم

ولی انگار نادون ! فکر میکردم میدونی...بیمارستان ممنوعه

 !تر از این حرفایی

 !کدوم ارایش؟! ابروهام چسبید به موهام

اون صورت رنگارنگت ! االن یه مداد توی چشم شد آرایش؟

 !ارایش محسوب نمیشه؟

ه لکه زردم ک! که خونیه روپوشتم: تا اومدم حرف بزنم گفت 

روت میشه با این روپوش اسم ! چه وضع نظافته؟...روشه

 پرستار رو خودت بزاری؟
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ولی این برای این شیفت بود ...نگاه کردم دیدم راست میگه

 !اگه برای شیفتای قبل بود میبردم میشستم

از آواجون بعیده : حرفمو به زبون آوردم که بلند تر گفت 

البته از آدمی که تو پارک پیدا ! زاکتیهمچین دوستای بی ن

این چند روز بهتره بهونه دستم ندی وگرنه ! شده توقعی نمیره

 !با دکتر دادفر حسابتو تصفیه میکنم

من پرستارم : آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم و گفتم 

ا مدرکمم ب! گدای توی خیابون نبودم...که اینجا استخدام شدم

 وگرنه بهونه گرفتن! هیچ فرقی نمیکنهمدرک شما مثل همه و 

کار شما و رییستون چیزی جز بهونه ...که زرد و سرخ نیست

 !های توخالی نیس

تر دادفر دک: بعدم با عصبانیت بلند شدم برم که صداشو شنیدم 

پرسنلش رو از سر راه نیورده که با توی شهرستانی یکسان 

ت ار بودنپرست وگرنه...تا همینجاهم بهت لطف کردن...باشن

 !عمری نداره عزیزم

 خیلی زیاد...عصبانی بودم

 !کار کردن با منت ندیده بودم که دیدم

 !برام مامور گزاشته بود

مدرک من و خواهرش از یه دانشگاه بود ولی چون از پارک 

 !پیدا شده بودم شهرستانی و دهاتی بودم
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با عصبانیت چشامو روی هم فشار دادم و موهامو زدم توی 

داداشت دور لج : عصبی برگشتم سمت آوا و گفتم ...مقنعه

کم مونده نگهبان دم درم بیاد بهم بگه چون ! برداشته با من؟

 !از پارک پیدا شدی برو ساقی مواد شو

عصبی از در اتاق زدم بیرون و رفتم سمت استیشن پرستاری 

ن به جو: تا پرونده مریضامو بردارم که آوا پشت سرم گفت 

 !بهش گفتم دست برداره تو نباشه چند بار

از روزی که اومدم شیفتی نبوده کسی اینو بهم نگفته ! کو؟ -

از تو پارکم پیدا شده ...بابا منم دارم اینجا کار میکنم...باشه

 !بد بود بگو آقا بسالمت...باشم تو که داری کارمو میبینی

تقصیر منه که بهش گفتم تو پارک آشنا ...آروم باش آذر+ 

 !ی صاحبخونه ات رو ندیده بود اینطور نبودتا وقت...شدیم

آهان پس : برگشتم سمتش و سعی کردم آروم باشم 

قضیه از خونه ات بیا بیرونم بخاطر آبروی خودشه که ...بگو

 !کارمندش تو خونه یه چشم دریده بیشرف زندگی میکنه نه؟

منم دارم زندگی میکنم ...خونه ام وسط کاباره که نیست

 !بوده وسعم همین...اونجا

آذر من زیاد ! چیکار کنم من؟: ناراحت اومد سمتم و گفت 

استخدام پرسنل فقط با اونه و حاال که یه نفر ...اختیاری ندارم

 !اومده و نظم انتخابش و بهم زده اوضاعمون اینه
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این  من محتاج...ببین آوا: پوفی از کالفگی کشیدم و گفتم 

م همو دیدیم بهت گفتوقتی ...باهم رودروایسی نداریم که...کارم

ازدوتا کارم اخراج شدم که یکیش از صدقه سر همین داداش 

مجبورم جلوی داداشت که مثال االن رییسمه ...جنابعالی بود

ولی اینا رو بهش ...کوتاه بیام تا کار و دوستمو از دست ندم

صبرم تموم بشه ...منم واسه خودم عزت نفسی دارم...بگو

هرروز که ...میرم یه جای دیگهچشممو رو نداریم میبندم و 

 !بحث نداریم سر این حداقل

! خوب شد؟...بهش میگم...چشم: سری تکون داد و گفت 

 گوششم بپیچونم راضی میشی؟

شد  ژبا دیدن لبخند بیحالم اونم شار...سعی کردم لبخندی بزنم

 !و باهم رفتیم سراغ کارامون

خداروشکر آراز جون از فرط سردرد دو روزی نیومد 

کشی وگرنه انقدر عصبانی بودم که کلشو میکوبوندم تو سر

 !دیوار

 !تو از این هنرا داری آخه هویج؟ یکی بهم بگه

چند روزی گذشت و تو این چند روز بخش ما پر شده بود از 

مریضای تازه وارد عمل کرده که بخاطر زیاد شدن یهویی 

مراجعین ، مجبور شدیم بعضی از مریضامون رو زودتر 

 !ممرخص کنی
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بعد از یه شیفت شب خسته کننده بهم گفته بودن بجای ساعت 

 !برم و جای یکی از پرستارا بمونم ۰باید ساعت  ۲

خسته با چشای پف کرده آماده شدم همینطور سرسری یه آبی 

 !به صورتم زدم و رفتم بیمارستان

طبق گفته آوا داداش جونش قرار بود امروز بیاد بیمارستان 

( لب و لوچه اش)حوصله پک و پوزشو منم اصال حال و 

 !رو نداشتم

بالش میدادن  انقدر بی حوصله و خسته بودم که اگه بهم یه

 !وسط بخش میخوابیدم

همین که پامو گزاشتم توی بخش جعفریو از اون ته دیدم که 

 !مثل بمب ساعتی نزدیک بود بترکه

بی توجه بهش راهمو کشیدم که برم لباس عوض کنم که بلند 

 !انم مشفقخ: گفت 

 سرمو برگردوندم و بیخیال نگاهش کردم

سریع برو اتاق : با همون صورت عرق کرده بلند تر گفت 

 .عمل تصادفی داریم

روپوشای پاره پورتم : خواستم یچیزی بارش کنم که گفت 

 !نپوش یچیزی بپوش آبروی بخشمون نره

 !خمیازه ای کشیدم و رفتم تو اتاق

 !رو نداشتم خداییحوصله این کدوی وسط ُکرت خیا
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عمل ...لباسمو عوض کردم و بیجون رفتم سمت اتاق عمل

 !کردنم کم بود همین وسط

تا من رسیدم در اتاق عمل باز شد و دکتر معصومی اومد 

چند تا خراش داره : نگاهی به من انداخت و تند گفت ...بیرون

 !اونا رو بخیه بزن ، من مریض دارم

 سالمم که...از جلوم رد شد بدون اینکه بزاره من حرفی بزنم

 !اینجا هیشکی بلد نبود

 !مِن پرستار برم بخیه بزنم پس تکنسینا چیکار کنن آخه؟

ستار به جز یه پر...پوفی کشیدم و با لباس مخصوص رفتم تو

 !دیگه که داشت فشارش رو چک میکرد کس دیگه ای نبود

ساله ، یه  ۱یا  ۱۲جلوتر رفتم دیدم یه پسر جوون حدودا 

صورتش کبود شده بود و روی پیشونیش خراش افتاده  طرف

یه دستش آتل بسته بودن یه ...بنده خدا خیلی داغون بود...بود

 !پاشم تو گچ بود

دستکشامو دستم کردم و رو کردم سمت پرستاره و ازش چند 

 با تریلی تصادف...کامال از سر فضولی...تا سوال پرسیدم

 !کرده بود مگه؟

از سمت چپ میزنه به در راننده محکم مثل اینکه یه ماشین 

 !و ماشین از سرعت زیاد چند دور ملق میزنه

 !شاه تصادف کرده بود این
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پهلوش داغون ...لباسشو باال زدم نگاهی به بدنش انداختم

جوری بریده بود که اگه پیداش ...چند تا خراش کنار هم...بود

 !نمیکردن با همینا میمرد

 !هاش دو ساعتی طول کشید بخیه...سریع دست به کار شدم

جدا از پهلوش باالی سینش هم یه خراش کوچیک ولی عمیق 

 !بود که شش تا بخیه خورد

تکون میدادم ترق ترق صدا ...گردنم خشک شده بود حسابی

 !میکرد

بعد از پانسمان و تمیز کردن زخماش به چند تا از پرستارای 

 !ینتشبا بعدا دکتر معصومی بیاد بمرد گفتیم ببرنش بخش ت

تا نشستم یه چایی واسه خودم بریزم باز این اََجل معلق سر 

 !رسید که بدو یکی از مریضای سرطانی تعویض سرم داره

 !یعنی کمر همت بسته بود این زنیکه منو بندازه بیرون

بدو بدو رفتم بیرون سرمای اون بنده خدارم وصل کردم و 

کار  بشینم یهباز تا رفتم ...رفتم اتاقای بغلی هم یه سر زدم

 !دیگه

ساعت اول شیفتم تکون خوردم که حس کردم  ۲انقدر تو این 

 !گوشتای تنم هم با چربیام آب شدن

 !بشکن میزدن جونم از بینیم درمیومد...دیگه نا نداشتم
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آوا که داشت چای  پاهامو روی میز دراز کرده بودم و به

 .میریخت نگاه میکردم

 ده بود برای آوا تعریفداشتم قضیه اون پسره که تصادف کر

من نمیدونم چه اصراری ...میکردم باز این زنیکه اومد تو

 !داشت هی قیافه نحسش رو ببینیم ما

زخمش  ۰۱۳مریض اتاق : اومدم یه چیزی بارش کنم که گفت 

 !خون ریزی کرده

ری دکتر دادفر گفتن تو ب: خواستم بگم به من چه که باز گفت 

 !سروقتش

آوا که دید من از خستگی ...و فشار دادمچشمامو روی هم بستم 

 بزار من برم که تازه اومدم: مثل میت شدم گفت 

ن رییس گفت...آوا جون این چه کاریه: باز این پرید وسط که 

 !شما بشینین فعال کاری نیست...این بره

مرده شور تو و اون رییست و باهم ببرن خیال همگی راحت 

 !شه

ش دست به جیب کنار استیشن از در اتاق زدم بیرون که دیدم

یه نگاه بهش انداختم و بی توجه دستی به موهام ...منتظره

 .کشیدم و سمت اتاق پاتند کردم

ساعتم از بخیه اش نگذشته بود ، چطور خون ریزی  ۳هنوز 

 !کرده بود و من نمیدونم
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 .بنده خدا از درد داشت هزیون میگفت

تش انداخت و نگاهی به سرم توی دس...آوا پشت سرم اومد تو

دستکشم رو دستم کردم و ...رفت تا داروهای جدیدشو بیاره

زخمش خونریزی کرده بود و ...پیرهنش رو زدم باال

 !پانسمانش خیس بود

سرمو که باال ...بساطمو پهن کردم و باز از اول مشغول شدم

آروم ...آوردم دیدم با چشمای نیمه باز داره نگاهم میکنه

 ؟ کی بهوش اومدی؟درد داری هنوز: پرسیدم 

یک ساعته میگم زخمم میسوزه کسی نیومد : بیحال بود هنوز 

 !خدا شما رو رسوند برام خانوم دکتر...به دادم برسه

ی سعی کن رو پهلو...وظیفه بود: خسته لبخندی زدم و گفتم 

سمت چپت نخوابی ، بخیه اش تازه اس دوباره باز میشه 

 !به همراهت زنگ زدن؟...خونریزی میکنی

 .سری باال انداخت و صورتش رو از درد جمع کرد

 شماره ای داری ازشون بگم زنگ بزنن؟: باز پرسیدم 

شماره دوستم روی : سرمو بردم جلو که صداش رو بشنوم 

 !فقط به اون بگین بیاد...سیمم سیوه

مادر و پدرت چی؟ کسی از اقوام نزدیک؟ باید : کالفه گفتم 

 بگیم که تصادف کردی
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فقط بگین بیاد سند ...کسیو به جز اون ندارم: ت با درد گف

 !ماشینم بیاره

تیپ و ...سری تکون دادم و چسب پانسمانش رو محکم کردم

موهایی که بغالش کوتاه تر بودن و ...قیافه امروزی داشت

باالی ابروش رو تیغ زده بود اما با همه اینا قیافه خوبی 

 !داشت

این چه وضعیه ...دنپسر مردمو زده بودن آش و الش کرده بو

 !آخه

م درد داشتی صدا...من تا شب اینجام: کارم که تموم شد گفتم 

 !بزن

برگشتم و از در اتاق زدم بیرون که دیدم آوا و داداش 

بی توجه اومدم راهمو بکشم ...محترمش دارن بحث میکنن

خانم : رو شنیدم ( آره جون ننت)برم که صدای مزخرفش

 مشفق

باال : اخم اشاره ای کرد و گفت  سرمو برگردوندم که با

 !منتظرم

 !بعدم با قدمای بلند از در شیشه ای بخش خارج شد

تف تو روی اون : آوا سریع اومد کنارم و با حرص گفت 

رفته گفته خودت داوطلب رفتی اتاق ...خرس گریزلی بیاد

شیطونه میگفت جلوی آراز ...تا با پسره الس بزنی ۰۱۳

 !نش بریزه کف سالنهمچین بزنم تو فکش که خو
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 ؟شوخیه دیگه: با چشمای گرد شده به آوا نگاه کردم و گفتم 

 !شوخی کجا بود؟: عصبی دستی به موهاش کشید و گفت 

خدا ...از دماغ آراز دود درمیومد! شوخی دارم من با تو االن؟

هرچی میگم بابا خود خرش گفت آذر بره تعویض ...رحم کنه

 !پانسمان انگار نه انگار

خاکی  چه: از کالفگی کشیدم و درمونده بهش نگاه کردم  پوفی

 چه...تو سرم بریزم حاال؟ غیر از تو کسی اونجا نبوده که

 گیری داده به من این زنیکه ، باز نشست نمیشه؟

منم باهات ...بیا بریم منتظرش نزاریم: آوا مضطرب گفت 

 !دیدم داره منفجر میشه میام تو نمیزارم بترکه...میام

انقدر هوامو نداشته باش : ی کردم و گفتم خنده ا

 !پشتم خم شد...توروخدا

از بخش که اومدیم بیرون نگاهم به دکتر معصومی افتاد که 

 .با لباس اتاق عمل وایساده بود

مریض : اونم تا منو دید همونطوری اومد جلو و گفت 

 تصادفیمون چیشد؟

راهش مگفتیم ه...بخیه زدم فعال با مسکن خوابه: آروم گفتم 

 !بیاد

حتما ...من دیگه دارم میرم...چند بار دیگه ام برین چکاپ+ 

 !پروندش و میبینم ، وضعیتش رو کامل برام بنویسین
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 .جفتمون سری تکون دادیم و خسته نباشید گفتیم

کتر خود د...بیا دیدی: با رفتنش برگشتم سمت آوا و گفتم 

ته گرفبنده خدا پاشو گچ ...معصومی گفت من برم اتاق عمل

 !بودن تو خون غرق بود

اخراجت ...وای آذر: اون بیشتر از من استرس داشت انگار 

زبونت رو مار بگزه که دروغ میگی ! کنه چی؟

مرده شور اون هیکل نحست و ببرن که مایه ...جعفری

مگه ...اخراجت کنه منم پشت سرت میام بیرون...عذابی

 الکیه؟

جیب منتظر  پوفی از حرفای تکراریش کشیدم و دست به

از آسانسور که پیاده شدیم منشیش سریع بلند شد و ...موندم

 !منتظرن...سریعتر برو داخل: گفت 

 !تقه ای به در زدم و منتظر کسب اجازه موندم

صداش رو که شنیدم مقنعه ام رو مرتب کردم و رفتم 

 .روی صندلیش تکیه داده بود و جدی بهم خیره بود...تو

 

 !رفتم جلو و سالم کردم

چند بار بهت گوشزد کردم که : سری تکون داد و گفت 

 ...نمیخواستم که...حواست به کارات باشه
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حواسم به کارام بوده و : پریدم وسط حرفش و گفتم 

 !کار اشتباهیم انجام ندادم...هست

گفتم خواهرم و : اخمی کرد و از روی صندلیش بلند شد 

 !یا نگفتم؟گفتم ...میزارم کنار اگه پای آبروم وسط باشه

سری تکون دادم و خواستم چیزی بگم که یه سری برگه از 

 !روی میزش برداشت و انداخت روی میز وسط اتاق

 به یه اشاره...کل مدارکته: سرم و آوردم باال که خشک گفت 

 !دود میشن میرن هوا( پوزخندی زد و سرش و انداخت باال)

اومدن پرسنل من همه با آزمون : مکثی کرد و ادامه داد 

با اصل و نسبن و بیشترشون برای من ...بیمارستان

تنها زندگی میکنی و من ...اما تو وسط همه غریبه ای...آشنان

نمیشناسمت اما ، باهاش کنار اومدم چون تا االن کارت خوب 

 !بوده

من میدونم : سری تکون دادم و سعی کردم خونسرد باشم 

  از رفتارتونکامال...اینجا بودنم برای شما خوشایند نیست

کار خالف شرع ...اما منم اینجا پرستارم...واضحه

ه اگ...مثل همه شیفت وایمیستم و حقوق میگیرم...نمیکنم

دنبال دلیلشین چند بار به آوا گفتم درسته من محتاج این 

کار قبلیم روهم بخاطر اون اتفاق و یه خط کوچیک ...کارم

نجام دادم شما گفتین اگه کار اشتباهی ا...از دست دادم
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االن فکر نمیکنم مشکلی وجود داشته ...میتونین اخراجم کنین

 !باشه

 !همه حرفامو یجا جمع کردم و بهش زدم

فکر کنم این بحث تا وقتی من پام تو این بیمارستان بود ادامه 

 !داشت و قرار نبود هیچوقت تموم بشه

 ۰۱۳اتاق ... آمارت دستمه: با اخم سری تکون داد و گفت 

مریض معمولیه ، نه وسیله الس زدن جنابعالی وسط  فقط یه

کار تا یه حدی برای من مهمه اما اینکه ...بیمارستان من

سرخود بری و به بهونه الکی بهش سر بزنی نقض قوانین من 

 منظورمو میگیری یا نه؟...و فراتر از حد خودته

من طبق گفته خانم جعفری رفتم برای بخیه زدن به دکتر  -

از بعدم ب...اتفاقا االن داشتن میرفتن...کنم معصومی کمک

خانم جعفری بهم گف که برم و زخمش رو که خونریزی کرده 

 !طبق وظیفم...بود تمیز کنم

بخیه زدن و پانسمان کردن برام خیلیم : با اخم ادامه دادم 

خوشایند نیست که بخوام برم و به این بهونه به قول شما الس 

 ! بزنم

حرف سرپرستارم واسم : د و گفت دستی توی موهاش کشی

یبار گفتم بازم میگم ، اینجا بودنت ...حواست و جمع کن...سنده

کافیه یبار دیگه از این خبرا بهم برسه تا ...به تایید من نیست

 !با خیال راحت پروندتو مهر کنم
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غیر از حرف سرپرستار حرف دکتر و : عصبی شدم و گفتم 

ندمه من بخاطر حرفای خواهرتون چی؟؟ اونام سنده؟ بار چ

کدوم پرستارتون اومده اینجا و ...الکی دارم بازجویی میشم

 بعدم...جواب داده؟ اول که به از پارک پیدا شدنم گیر دادین

 !حاالم به کار کردنم؟...که به صاحبخونه ام

 صدای کسی اینجا باالتر از: اونم عصبی شد و بلند تر گفت 

اینجا من رییستم ...باشهحواست به حرفات ...صدای من نمیره

 یه حرف رو چند بار باید تکرار...و تو فقط یه پرستار ساده ای

 !کنم تا متوجه بشی؟

تو با پارتی خواهر من از پارک پیدا : صداشو بلند تر کرد 

کدوم بیمارستانی اینطور پرسنل پیدا ...شدی و اومدی اینجا

قط و میکنه؟ آوردمت اینجا که یادآوری کنم وجودت اینجا ف

مه بخاطر خواهر( با هر فقط صداش بلند تر میشد)فقط و فقط

 !و هیچ دلیل دیگه ای نداره

ه با اخم انگشت اشار...چند قدم عقب رفت و باز برگشت سمتم

امروز رو ندید : اش رو به نشونه تهدید گرفت جلوم و گفت 

با این همه حرفی که برای خودت تو بیمارستان من ...میگیرم

حواست به خودت ...ق نداری سبک بگردیدرست کردی ح

 !باشه

گفته بودم : بعد انگار یه چیزی یادش اومده بود که گفت 

نمیزارم خونه اون پفیوز بمونی؟ فردا میری به آدرسی که آوا 
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به وسعت میخوره رو انتخاب ( با پوزخند)هرجا...بهت میده

 !میکنی

ه که انبرای بیمارستانم کسر ش: سرشو برگردوند و ادامه داد 

 !پرسنلم تو زیرزمین یه عوضی شب و صبح کنه

 !نزاشت نطق بکشم

 ..ته دلم هرچی فحش یاد گرفته بودم براش ردیف کردم

 !صدای دادشو نشنید؟...نمیدونم آوا چرا نیومد تو

 !دستشم درد نکنه...مرسی حمایت واقعا

 !مرخصی: سری تکون داد و خش دار گفت 

 :م که گفت رفتم سمت در ، از پشت سرم شنید

بار بعد که پاتو بزاری تو این اتاق حکم اخراجت 

 !میفهمی که چی میگم؟...حتمیه

 !بله میفهمم: زیرلب فحشی دادم و بلند گفتم 

ا آخرین شماهم لطف: با لبخند خونسردی برگشتم سمتش و گفتم 

ر فک...باری باشه که بی دلیل و مدرک منو میکشونی اینجا

 ! کنم بدونین که بخش شلوغه

 !درو باز کردم نزاشتم حرف بزنه

با اون اخمی که آخر کار کرده بود بعید نبود همون موقع فاتحم 

 !رو نخونه
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همین که درو بستم به آوا نگاهی انداختم که با ترس دستاشو 

 توهم میتابوند

خاک بر سر : سری از تاسف تکون دادم و گفتم 

باید کمتر اینجوری اومدی تو اتاق؟ مثال داداشته تو ...من

 !بترسی

حاال چیشد؟ اخراجت کرد؟ من تکلیفمو با این باید یه سره + 

 !کنم

نمیخواد دستتو به خونش آلوده کنی اوف ...نه بابا سوپرمن -

 !میشی

 چی گفتین تو اون اتاق؟...ِد زر بزن: چشم غره ای بهم رفت 

چیو ...تو که سرتو چسبونده بودی به در همشو شنیدی -

 میپرسی دیگه؟

متی ناسال...پشم که نیستم...من نمیدونستم اخراجت نمیکنه +

 !بیست و پنج سال برادرم بوده

 بیخود کردی که میدونستی -

اگه دیدم داره داد میزنه خودم میام تو : بعدم اداشو دراوردم 

چسو ، کاش چس کالسشو واسه من ...نمیزارم اخراجت کنه

 !نمیومدی حداقل

 شی تکون دادخفه شویی گفت و دستی برای من
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خداروشکر دوساعت دیگه : نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم 

 !دارم میمیرم از خستگی...بیشتر شیفت نیستم

امروز از همه جا ...من اگه جای تو بودم صدبار مرده بودم+ 

 !پره پری...شنیدی دیگه

حساب این ...پر چیه؟ دارم باال میارم ، رودل کردم اصال -

حیف اون اتیکت سرپرستاری که ...رسمموزمار روهم بعدا می

 !حیف...روی شکمش چسبیده

 !شیطونه میگه به آراد بگم بفرستتش یه بخش دیگه ها+ 

شه نمی...جون من بگو بفرستتش...شیطونه چقدر باشعوره -

آمار همه عالم ...بره بخش اداری؟ اونجا بیشتر به درد میخوره

 !تو دستشه

و ت...م که بهش بگمرفت...بخش اداری: چشمکی زد و گفت 

 بفهمه خر آوا...یکی از اتاقای باال با خودش تنها بمونه یکم

 !چند َمنه

میخواست زر مفت نزنه پشت : شونه ای باال انداخت 

 !گفتم االن اخراجت حتمیه...سرت

نه ولی اگه یبار دیگه از این زر مفتا بشنوه اخراجم  -

دنشون مدارکم رو پرت کرد جلوم گفت جزغاله کر...حتمیه

 !کاری برام نداره
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همونطور داشتم اداشو درمیاوردم و رو به آوا حرفاشو تکرار 

اونم با خنده بهم نگاه میکرد که یهو خندش خشک ...میکردم

 .شد

ببین  :منم همونطور دستام باال بود و صدام و کلفت کرده بودم 

می میفه...صدای کسی اینجا باالتر از من نمیره...خانم مشفق

 یا نه؟

 .یدم آوا همینطور مات داره به پشت سرم نگاه میکنهد

االن نکنه مثل فیلما داداش جونت پشت ...چته بابا: بلند گفتم 

 سرمه؟

 !خنده ای کردم و برگشتم دیدم یا علی العجایب

 ...دیگه واقعا واقعا زندگیم داره مثل فیلما میشه

دست به جیب وایساده بود کنار در و با پوزخند نگاهمون 

 !ردمیک

نمیزاره دو دقیقه آب ...همین یه ساعت پیش زیارتش کردیما

زرتی میاد تر میزنه وسط حرف ...خوش از گلومون بره پایین

 !زدنمون

با همون دستای باال مونده مقنعم رو درست کردم و عوض 

به  چیزی: معذرت خواهی قیافه حق به جانبی به خودم گرفتم 

 !اسم در هم هست اینجا احیانا
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نمیدونستم ! عجب: ون داد و باهمون پوزخند گفت سری تک

 !اسمش دره

تو اتاق ...االن که میدونین: ابرویی باال انداختم و گفتم 

 !استراحت خانوما زیاد درست نیست ها بدون در زدن

در نزده مثل میمون : اخمی کرد و دست به جیب اومد جلو 

 !ادامو درمیارین وای بر در زدنش

 خودتم گاومیشی با اون! ن سونی جونتهمیمو! دستت درد نکنه

 !موهات که هی میریزه رو پیشونیت باال و پایین میره

میمون واسه باغ : بلند شدم و روبروش وایسادم و گفتم 

 بیمارستانتون که باغ وحش نیست ، هست؟...وحشه

 !اونم عصبی اومد جلو و سرشو آورد پایین

 !(منظور چشم تو چشم)تخم تو تخم شده بودیم 

 !تا وقتی تو اینجایی باغ وحشه: با صدای خش دارش گفت 

 ! حتما شماهم نگهبان باغ وحشی؟ -

 ! من شیرشم...نه+ 

یهو دیدی رم کردم خرگوش : سرشو آورد نزدیک تر و گفت 

 !کوچولو

 !خواستم بگم اون اسب و خرن که رم میکنن دیدم نه زشته
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د کرد گرکه عقب ...داشتم فکر میکردم که چی بگم بهش خدایا

 !مریضتون گفتن برین سروقتش: و تو همون حالت گفت 

خدایی نکرده زخمشون : سرشو چپ کرد و با پوزخند گفت 

 !باز نشده باشه

 

با نیش باز داشت ...دستامو مشت کردم و برگشتم سمت آوا

 .بهمون نگاه میکرد

چیه؟ توام مثل داداشت : چشمامو ریز کردم و عصبی گفتم 

 رم کردی؟

 داشتم از الفاظی که بهم نسبت میدادین...نه عشقم: گفت  با خنده

 !مستفیض میشدم

هرچقدر من امروز ...بیخود کردی که مستفیض شدی-

 !نهاینم از شانس م...خواستم ریختشو نبینم ، دوبار دوبار دیدم

اتفاقا از شانس تو بار اولیه که آراز میاد سمت اتاقای +

 !ن سرک میکشیدقبلنا فقط از جلوی استیش...استراحت

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بار قبلی که اومد و کنارم 

 ..نشست رو فراموش کنم

پرونده اش رو از روی ...راه افتادم سمت استیشن پرستاری

از اعصاب خردی زیاد زیر لب ...میز برداشتم و راه افتادم

هرکی اینجا مریض میشه یه : شروع کردم به غرغر کردن 
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دختره نشسته پشت میز دارن باهم پچ پچ ...خر که بیشتر نیس

میکنن نمیگن حاال یه ثبت داروهم بکنیم ،دوتا لیستم در 

 !این کامپیوتر المصب واسه عمه من که روشن نیست؟...کنیم

همینطور غرغر کنان رفتم تو اتاق کع دیدم نیم خیز شده و 

م بدو رفتم سمتش و دستشو گرفت...دستشو گزاشته رو پهلوش

 سرمت کو؟ کی بازش کرد؟: رده گفتم و هول ک

اشاره کرد به ...از درد نمیتونست حرف بزنه بنده خدا

رو صدا زدم ( پرستار َمردمون)سریع سینا...دستشویی

تو دلمم آشوب بود ...خودمم هول کرده رفتم دنبال دارو...بیاد

 !که نکنه بخیه اش باز بشه باز مثل خر از اول بخیه کنم

شت برگشتم دیدم نشسته رو تخت پای یه چند دقیقه که گذ

تم با بدبختی پاشو گرفتم کشوندم باال و گف...شکستشم آویزونه

 آویزون نگهش ندار: 

دیدی ن: دستشو گرفتم و همونطور که رگ پیدا میکردم گفتم 

 کی سرمت رو درآورد؟

 ندیدم...بیدار شدم نبود: با نفس نفس گفت 

 باز درد داری؟ -

فقط زخمم خیلی : می کرد و گفت سوزنو زدم تو دستش اخ

 ..میسوزه
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ده خون ریزی نکر: لباسشو باال زدم و نگاهی انداختم و گفتم 

 فعال

سری تکون دادم و آمپوالیی که آماده کرده بودم رو ریختم تو 

همینطوری پیش ...دز مسکنت داره میره باال: سرمش و گفتم 

یکم  تفعال که من رو زخم...بره بدون مسکن نمیتونی بخوابی

شیفت شبم میسپارم حواسشون ...پماد زدم التهابش کمتر شه

تا ...تاکید میکنم باز که خیلی روی زخمت نخوابی...بهت باشه

 !چند روز تکون نخور بزار بخیه هات جوش بخورن

 خودت نیستی شب؟: نگاهی کرد و گفت 

نه ، یه ساعت دیگه شیفتم : سرعت سرمشو بیشتر کردم 

 !تمومه

 با...اشتم و اسم داروهای جدیدشو ثبت کردمپروندشو برد

بیرون رفتنم نفس عمیقی کشیدم ، نمیفهمیدم این طرز نگاه از 

 !یه فرد مریض چه معنی میده آخه؟

فکر کنم با این زخم پهلو و گچ پا و دستش یه هفته ای 

سردرنمیوردم که چرا هیچکس همراهش ...مهمونمون بود

 بهش بزنه؟یعنی کسیو نداشت که یه سر ...نیست

 ..این حالت دلسوزیو دوست نداشتم...دلم یه جوری شد
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زخمش ...چند بار دیگه ام توی همون دوساعت رفتم سراغش

که فعال خوب بود خودشم میگفت بعد از پماد سوزشش کمتر 

 !شده

صبح فردای اون روز ، توی شیفت اصال یه تغییر و تحولی 

م و ساکت بود ، همه جا آرو...ایجاد شده بود که نگو و نپرس

 !انگار همه بخشا خواب بودن

اولین کاری که کردم رفتم سراغ اون پسره ، بیشتر فکر اون 

زخم و بی کسیش باعث شده بود بیشتر حواسم بهش 

فکر میکردم خوابه چون معموال این وقت صبح بیشتر ...باشه

 !مریضا خواب بودن

 ه روزنامهاما با تعجب دیدم بیداره و تکیه داده به تخت و دار

 !تو دستش رو میخونه

رمو س...سرشو باال آورد و با لبخند سالم و صبح بخیر گفت

چرخوندم که دیدم یه پسر جوون دیگه رو نیمکت بغلیش 

خداروشکر که یکی اومد ...معلوم بود خسته اس...خوابیده

 !باالسرش ، وگرنه از فکر بهش مغزم تاب برمیداشت

 لت چطوره؟امروز حا: رو کردم بهش و گفتم 

از ...فقط دست چپم سنگینه...بهترم: سری تکون داد و گفت 

 !دیشب این ِسرمه تو دستمه

 کسی نیومد عوضش کنه؟ -
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 !ولی کسی مثل تو حواسش به زخمم نبود...اومد+ 

 میزاری ببینم؟: لبخندی زدم و جلو رفتم و گفتم 

سری تکون داد و روزنامش رو گزاشت روی میز بغل 

لباسشو ...پهلو مایل شد تا بتونم زخمشو ببینم بکم به...تختش

 !دوِر زخمش خیس بود...باال زدم و نگاهی انداختم

 زخمت عمیقه زود زود باید: دستی به مقنعه ام کشیدم و گفتم 

همینطوری ...پانسمانت عوض بشه وگرنه عفونت میکنه

 بمون االن برمیگردم

کالفه وسایل پانسمانم رو برداشتم و برگشتم توی 

 !رفیقشم انگار با رفتن من بیدار شده بود و نشسته بود...اتاق

تا منو دید بلند شد و شروع کرد به سالم احوال پرسی کردن 

خدا بهتون خیر دنیا و اخرت رو بده خانم دکتر ، رفیقمو : 

ی ه...نمیدونی از دیشب چقدر ازت تعریف کرده...زنده کردی

 !گفته دست و پنجش طالست

 !دستش درد نکنه: نگاهی کردم و گفتم با خنده بهشون 

نگاهی به ...رفتم جلو و پانسمان پهلوشو آروم باز کردم

فکر کنم رد اینا تا آخر عمر : زخمش انداخت و با اخم گفت 

 !روی پهلوم بمونه

یا میخوای ...فردا صبح به دکتر پوستمون میگم بیاد ببینتت -

 !تتت نیسخوبه که روی صور...بعد از کشیدن بخیه هات برو
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بعد از این که کارم ...با اخم به حرکت دستام خیره شده بود

نگاهی به ...تموم شد قرصاشو دادم و پروندش رو برداشتم

از پرستارای ...جای خالی اسمش انداختم و سری تکون دادم

 !بخش ما آبی گرم نمیشد

 اسمت؟: آروم پرسیدم 

 سیاوش حسینی پور -

اسمش خوشم میومد که انقدر از ...عه اسمش سیاوش بود

 !دلنوازان که میدیدم رو سیاوش خیرابی کراش بودم...نگو

به روی خودم نیاوردم و کد ملی و بقیه چیزاروهم پرسیدم و 

 !توی پروندش نوشتم

 ...من تا ظهر اینجام اگه: آروم برگشتم سمتش و گفتم 

 !ممنون...میدونم: حرفمو قطع کرد و گفت 

 ..اومدم بیرونسری تکون دادم و از اتاقش 

 

بعد از چند ساعت راه رفتن خسته کنار استیشن پرستاری 

وایساده بودیم و آوا اسم یه ایل و داشت برام ردیف میکرد که 

 !قراره توی تولد آخر هفته اش حضور داشته باشن

انگار جنگ بود که این ...از همه بخشا داشت آدم جمع میکرد

 ..نیرو میخواست
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بخدا خونتون این همه آدم جا بسه آوا : کالفه گفتم 

 !از خیر این دوتا کادو بگذر...ول کن...نمیگیره

پارسال تولد نگرفتم امسال باید عوضشو ...ساکت شو+ 

 !دربیارم

کیک ...فکر کن شام هست...خرجت زیاد میشه ها -

 !نمیدونم کوفت هست...هست

 !من فقط تو تدارکات نقش دارم...پول بابام هست دیگه+ 

ت؟ پس کو این داداش: م و نگاهی به ساعتم انداختم پوفی کشید

دکتر معصومی از صبح سیصد بار گفته دستگاه ُشک اتاق 

 !عمل خرابه

به من چه؟ چیکار کنم من؟ یه بار دیگه زنگ بزنم فحش + 

 !گفت میاد یعنی میاد...میخورم

هروقت اومد زنگ بزنین : پرونده سیاوش و برداشتم و گفتم 

باز ...ودش بگه دیگه کدوم دستگاه خرابهبه دکتر معصومی خ

 !حوصله ندارما...نیاد غر بزنه سرمون

همینطور که داشتم میرفتم سمت اتاق اون پسره آراز و دیدم 

فکر کردم با آوا کار ...که داره از در شیشه ای بخش رد میشه

 !داره پس بی توجه راهمو کج کردم و در اتاق و باز کردم
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ر زده بودم و هربار که رفته بودم از صبح دوبار دیگه ام س

خوبه ...نیششون تا اون ور دنیا باز بود و چرت و پرت میگفتن

 !باز گفتم بچه تنهاست دلش میگیره ، همش رفع شد

پسره اسکل چند بار بهش گفته بودم نخند اینجوری بخیه ات 

ی ول...باز بشه عمه ام هم نمیاد باز اینا رو از اول بخیه کنه ها

 وا؟کو گوش شن

تا امروز این زخمت باز نشه و باز مثل : اخمی کردم و گفتم 

 میت نیوفتی اینجا دست برنمیدارین نه؟

کنار تخت مریض داره ...اینو بندازین بیرون: با خنده گفت 

 !مزاحمت ایجاد میکنه نمیزاره من بخوابم

بی شرف مریض آره؟ من که میدونم چخبره : دوستش 

 !من که میدونم عوضی...اینجا

بی توجه نگاهی به سرمش ...چشم و ابرویی برای هم اومدن

اگه حالت خوبه تا دکتر معصومی هست بگم : انداختم و گفتم 

 !فرم ترخیصتو امضا کنه

نه کجا حالم : یهو دیدم دست گزاشت رو پهلوش و گفت 

 !دارم میمیرم از درد! خوبه؟

 :ابرویی باال انداختم و خواستم چیزی بگم که صداش نزاشت 

مگه حواست بهش ...مریضت چه سر و صدایی راه انداخته

 !نیست؟
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 !تیکه مینداخت واسه من...برگشتم سمتش و با اخم سالم کردم

حرف زدن زیاد : سیاوش خواست چیزی بگه که باز مانع شد 

زخمات باز میشه اونوقت دستای ایشون ...واسن خوب نیست

 نمیاد ، میاد؟دلت که ...باید همه اینا رو از اول بخیه بزنه

چه گیری ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و بهش خیره شدم

 باز باید برای...افتاده بودیم سر حرفای اون خرس گریزلی

 !اون اتیکت تاسف بخورم من؟

نگاهی به سیاوش انداختم که عصبی شده بود و دست سالمشو 

دستتو باز کن االن رگت پاره : کالفه گفتم ...مشت کرده بود

 !میشه

 :برگشتم سمت آراز و گفتم ...اهی بهم کرد و پوفی کشیدنگ

 کاری دارین؟

اگه شما ( با پوزخند)کار که داشتم : اخمش غلیظ تر شد 

 !کارتون اینجا تموم شده بفرمایین بیرون

درست حرف : تا خواستم چیزی بگم صدای سیاوش نزاشت 

 فضولی یا مفتش؟...بزن

 

ه های تخت آراز عصبی رفت جلو دستشو گرفت به میل

ن هم اینجا م: با استرس قدمی جلو گزاشتم که گفت ...سیاوش
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میخوام بدونم تو با این دست و پای شکسته ...فضولم هم مفتش

 و سر و صورت کبود میخوای چیکار کنی جلوم؟ هوم؟

صاف ایستاد و دستی به سرم ...مکثی کرد و دستشو برداشت

دی خوب ش...حیفه صورتت بازم کبود بشه: سیاوش کشید  

 !تصفیه حساب میکنیم

برگشت و نگاهی به من که میترسیدم بپرن بهم انداخت و گفت 

 !اتاق عمل منتظرم: 

 !کت اسپرتش رو صاف کرد و از در زد بیرون

اگه ...خدا خوبت کنه: برگشتم سمت سیاوش و پوفی کشیدم 

 میزد که میمردی اینجا

 این حرومی کی بود؟: با غیض گفت 

 دوربینا رو چک میکنه...زناین حرفارو ن -

نگهبانه اینجا که دوربینا رو ...آهان پس بگو: با اخم گفت 

 !چک میکنه

 رئیس بیمارستانه: آروم گفتم 

 :با درد گفت ...آخی گفت و دستش رو گزاشت رو پهلوش

 وگرنه انقدر خوب پیش نمیرفت؛...حیف که وضعم اینه

ر میز رو پماد کنا...رفتم جلو و به زخمش نگاهی انداختم

ش دلم آتی! برداشتم و یکم زدم رو زخمش که از ته دل گفت آخ

 !گرفت اصال
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 مجبور بودی جوابشو بدی؟: همونجوری گفتم 

بشینم که هرچی از دهنش درمیاد بهت بگه توام فقط نگاش + 

 کنی؟

 !اگه حرف بزنم اخراجم...مدلش گیر دادن به منه -

ده که باید تو قحطی اوم... این همه بیمارستان...بهتر+ 

 !بیمارستان این کار کنی؟

 !این چیزا به من مربوط میشه فکر کنم: اخمی کردم و گفتم 

ل از قب: در پمادو بستم و راه کج کردم برم بیرون که گفت 

 فرم ترخیص منم بیار...رفتن پیش رئیست

 !اخمم و غلیظ تر کردم و سری تکون دادم

ه جور ، اینم یه اون ی...همه اینجا طلبکار بودن واسه من

حیف اون همه دلسوزی که من واسه تو و اون زخم ...جور

 !حیف...شمشیرت کردم

 

در اتاق عملو باز کردم که دیدم خودشه و یه مهندس که داره 

 دستگاه رو بررسی میکنه

 !مثل اینکه نو آورده بودن

 نگاه بنداز ببین کار میکنه؟: با اخم گفت 

 جلو چشمامو تو کاسه چرخوندم و رفتم
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 هیچ خر دیگه ای نبود ةخه؟

 من مگه مهندسم که ببینم این کار میکنه یا نه؟

 !از قبلیه بهتر بود مثل اینکه

کار ....خوبی رئیس پولدارم همین بود دیگه....پیشرفته تر بود

 !کردن تو بهترین شرایط

 

پشمام از این همه !!!)روشنش کردم و بهم دیگه مالوندمشون

 (ادبیات

 ...کار میکنه: دم گفتم صداشو که شنی

اینو از کارخونه : سری تکون داد و رو به اون مرده گفت 

 آوردین؟

همین امروز صبح ...بله قربان: مرده سریع بلند شد و گفت 

 !بسته بندی شده بود

برو به بقیه بخشا هم سر : آراز سری تکون داد و با اخم گفت 

 ن همینواگه عیب و ایراد داشت عی...بزن دستگاهو نگاه کن

 !میگی بیارن واسه اینجا

 الساعه میگم قربان: مرده سری تکون داد و گفت 

 .بعدم وسایلش رو جمع کرد و بدو رفت

 !اجازه ندادم که بری: منم خواستم برم که گفت 
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 !میشه برم؟: دستی به موهام کشیدم و کالفه گفتم 

 !خیلی جلوتر...اومد جلوتر

دن البته جرات خیره ش...نفسی کشیدم و منتظر بهش خیره شدم

به چشماشو که نداشتم ، به پاهایی که هی جلو میومد نگاه 

 ..میکردم

مکثی کرد و با جدیت و همون صدای بم و خش دار همیشگیش 

 !پرستاری کردنو خوب بلدی: گفت 

 !باید بلد باشم...کارم اینه -

بوی ادکلن سردش رو حس ...دستشو روی میز کنارم گزاشت

هنمو قورت دادم و منتظر موندم ببینم چی آب د...میکردم

 !میخواد بگه

 !حتی اگه اون مریض تو بیمارستان نباشه؟...خوبه+ 

حتی اگه تو بیمارستان : سری تکون دادم و زیرلب گفتم 

 ..نباشه

ه شوک به دستگا...زیرلب چیزی گفت که نفهمیدم...عقب کشید

 !؟غیر از این دیگه چیزی خراب نیست: اشاره کرد و گفت 

از اتاق عمالی ...نه فکر نمیکنم اینجا چیزی خراب باشه -

 !دیگه خبر ندارم

 ..سری تکون داد و جلوتر از من از اتاق عمل زد بیرون
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لبمو گاز گرفتم و به سوال بی ربطی که ازم پرسیده بود فکر 

 !وسط کار یهو این سوال چی بود؟...کردم

 د وفرم ترخیص سیاوش توسط دکتر معصومی رد شده بو

انگار گفته بود تا زخمش بهتر نشه و این تازگی االن و نداشته 

 !باشه نمیزاره بره خونه

آراز هم به گفته آوا بعد از اتاق عمل مستقیم نشسته تو ماشین 

نمیفهمیدم این شمال چخبر بود که ...و شوت گاز سمت شمال

 !اینا تو یه ماه دوبار رفته بودن؟

ولی معلوم نبوذ چه ...فتشایدم میر...تنهایی که نمیرفت

 !بساطی اونجاست که هی دلتنگ شمال میشن

 

پنجشنبه بود و من تازه از شیفت برگشته بودم و با جنازه فرقی 

 !نداشتم

منم وادار ...آوا دو روز مرخصی گرفته بود برای تولدش

 !کرده بود جمعه رو مرخصی بگیرم

 !هرچی گفتم بابا من جمعه صبح میرم شیفت شب میام دیگه

 !انگار نه انگار

با دیوار حرف میزدم تا با این خواهر و برادر یه اثری داشت 

 !حتما
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س نه ح...اونم از صبح تولد...اصال نمیخواستم برم خونشون

کال فازم این بود ...خوبی به برادرش داشتم و نه به مادرش

 ...که نمیخوام بیام خونتون ولی آوا همون دیواری بود که گفتم

م بیرون اومده بودم و داشتم موهامو خشک تازه از حمو

 ...با لرزیدن گوشیم نگاهی بهش انداختم...میکردم

بیخیالم نمیشد پشت سرهم زنگ ...میس کال از آوا ۰۱

 شارژش تموم نمیشد آخه؟...میزد

 تو همین فکرا بودم که باز گوشیم زنگ خورد

از صبح سیصد بار زنگ : کالفه جواب دادم و گفتم 

 !اون خراب شده مرخصی گرفتم ، چشمرفتم ...زدی

باید یه منشی واست بگیرن فقط زنگ ...زهرمار و چشم+ 

یه وقت ...خودت که فلجی بلد نیستی...خوراتو جواب بده

 !جواب ندیا از کالست کم میشه

به گوه خوردن ! میزاری آدم جواب نده؟...چشم جواب نمیدم -

 !میندازیش

آماده ...ف بزنم نه توزنگ زدم که من حر...حرف نزن فعال+ 

 !شو تو راهم

 تو راه کدوم قبری؟ -

 ۰۰۳معطلم کنی زنگ میزنم ...تو راه قبر تو+

 ۰۰۳بیای اینجا خودم زنگ میزنم ...بیخود تو راه قبر منی -
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اومدم آماده ...آماده شو حرف نزن: بی توجه به حرفم گفت 

 !آفرین...باشی

تو  نگاهی خسته...پوفی کشیدم و گوشیو سرجاش پرت کردم

خدا خوبتون : آینه انداختم و با حالت زاری بلند گفتم 

ی چه اگه نمیگرفت...خرس گنده این چه تولدی بود گرفتی...کنه

 !االن من حوصله تولد دارم؟...مرگت میشد آخه

نه ازش بعید نبود بیاد ببی...موهامو بستم و لباسام رو پوشیدم

 !نهآماده نیستم خودش دست به کار بشه و تنم ک

در اتاقمو باز کردم که این گامبو رو دیدم وایساده جلو در 

 !اتاقم

 فرمایش؟: اخمی کردم و گفتم 

خونه مجردی ...رفت و آمدت خیلی زیاد شده دخترخانوم+ 

من تو این محل ...بهت اجاره دادم حواستو به خودت جمع کن

 !آبرو دارم

شما تو حساب باش زن ...ببین کی حرف از آبرو میزنه -

 !اج آقاح( دهنمو کج کردم و گفتم)صیغه ایت شکمش باال نیاد 

ه رو در خون...با کیفم زدم تو سینش و از جلوی در رفتم کنار

 که باز کردم همون موقع آوا سر رسید
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حسابت رو میرسم دختره : صدای نحسش هنوز میومد 

وقتی اساست رو ریختم تو خیابون میفهمی دهنتو باز ...نفهم

 !ت میخواد بگینکنی هرچی دل

ای هر غلطی میخو...برو بریز تو خیابون...باشه: بلند گفتم 

 !بکن

 درو محکم بستم و رفتم سمت ماشین

در چق...تقصیر خود خرته: آوا با اون آدامس توی دهنش گفت 

 آراز گفت از این خراب شده بیا بیرون

آراز جونت میگفت ...خر تویی و اون داداش خر ترت -

 !انگار من سر گنج نشستم...من تشریف بیار خونه

چرا وقتی بهت گفتم بیا آراز دوستشو فرستاده واست خونه + 

 گمشو حاال...پیدا کنه بیا بریم ناز اومدی واسم

بیاد خونه هم برام پیدا کنه که بعدش ...حوصله ندارما آوا -

 !بزنه تو سرم که آره هم کار بهت دادم هم جا

 !م اینطوری نیستهیچم داداش...غلط میکرد با تو +

صدبار ...آره جون خودت: چپ چپی نگاهش کردم و گفتم 

سر این پسره سیاوش هی این ...تاحاال بازخواستم کرده

جعفری پریده بهم که آره تا یکی میاد جوونه تو باهاش الس 

 !کی اینارو پر میکنه؟ عمه من حتما...میزنی
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به  تو...حاال اون یه زری زده: آدامسشو ترکوند و گفت 

 !بزرگی خودت ببخش

 !کجا داریم میریم؟: بی توجه به حرفش گفتم 

 داریم میریم واسه تو لباس بخریم+ 

 !این همه لباس دارم من! لباس چی؟ -

 !با مانتو شلوار که نمیخوای بیای...لباس واسه فردا+ 

 !اتفاقا تصمیم داشتم -

واسه من ...االن میریم واست لباس میخریم...غلط کردی+ 

 !فردا صبحم میای خونه ما...به به...و میخریکاد

 !تولدت شبه من کله سحر بیام چه غلطی کنم اونجا؟ -

بده ...حرف بزنیم...باهم آرایش کنیم...بادکنک باد کنی واسم+ 

 !مرخصیت حروم نمیشه؟

 ننت نمیگه این دختره صبح زود اومده اینجا چی میخواد؟ -

میره مزون بعدم  ننم صبح: جلوی پاساژ ترمز کرد و گفت 

یاد ...دوبرابر تو سن داره بیشتر به فکر خودشه ها...آرایشگاه

 بگیر

 .از ماشین پیاده شدم و کیفمو انداختم رو شونم
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هر ...از طبقه اول دستمو کشید از این مغازه به اون مغازه

مغازه ای میرفتیم نیم متر پارچه بهم دوخته بودن ادم 

 !نمیدونست یقه و آستینش کجاست

 !انقدر عجیب غریب شده بود جدیدا

منم چون ...طبقه دوم پاساژ فقط طال و نقره و بدلیجات بود

 !دست آوا رو گرفتم بردم سمت نقره فروشیا! پول طال نداشتم

 !آوا هم که عاشق اینجور چیزا

دست آخرم با انتخاب خودش یه ست دستبند و انگشتر خریدم 

 !واسش ناقابل

 !اسه فرداجلوی خودش کادوش کردیم و

خدایی کی جلوی : از مغازه که اومدیم بیرون با خنده گفت 

صاحب تولد کادوشو میخره؟ من االن میدونم چی تو اینه ذوق 

 !ندارم که واسش

همین که واست تولد گرفتن باید خدارو ...ذوق میخواد دیگه -

من که کسی واسم تاحاال کیک یزدیم نگرفته ...شکر کنی

 !سرمو کجا بکوبم؟

 ! ودم برات کیک یزدی از نوع خامه ایش میخرم خوبه؟خ+ 

فکر کنم لباس مجلسیاش طبقه : دستمو کشید و ادامه داد 

 !سومه

 م بیامخودم میتون...ول کن دستمو مفصلم ترکید: کالفه گفتم 
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گه جا یعنی ا...بی توجه دستمو بیشتر کشید سمت پله برقی

 !داشت یدونه با پشت دست میزدم تو دهنش

ازه ها آدامسی که از آوا گرفته بودم رو باد میکردم و جلو مغ

م دریغ از نی...هیچی چشمم رو نمیگرفت...نگاه میکردم فقط

 !متر پارچه ای که من بگم خوشگه

 !همشون چپر چالغ بودن

 

آوا که خودش دوتا کفش خریده بود واسه فردا که ببینه کدوم 

م ییه کوفتی بخر بیا بر: به لباسش میاد کالفه گفت 

 !خسته ام کردی اه...دیگه

یه کت و شلوار آبی نفتی خیلی ...جلوی یه مغازه وایسادم

 !ظریف و دخترونه و خوش دوخت

هم زیاد زرق و برق نداشت ...هم پوشیده بود هم کتش بلند بود

 !و ساده بود

دست آوا رو کشیدم رفتیم کت و شلواره رو حساب کردیم 

 !اومدیم بیرون

ازه ت...کادوی آوا و این کت و شلوار...محسابی پیاده شده بود

 !باید کفشم میگرفتم

خواستم از زیر خرید کفش در برم که آوا نزاشت و خودش 

 !یه صندل شیک دخترونه همرنگ لباسم برام خرید
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 !خسته و کوفته رفتیم دوتا برگر خوردیم و منو رسوند خونم

 !یواش در و باز کردم و رفتم تو اتاقم

آدم تو خونه ...دست نزده بود به وسایلم خداروشکر مردک خر

 ..خودشم امنیت نداشت

لباس و کفش و چند قلم وسیله آرایشی که داشتم و گزاشتم توی 

کوله ام که فردا میخوام برم خونه آوا اینا عجله نداشته باشم 

 !سه ساعت بخوام اینا رو جمع کنم

 ..وسایلمو جمع کردم و تقریبا بیهوش شدم

 

وا زنگ پشت زنگ که بدو چقدر دیر صبح ساعت هفت آ

خالصه که کله سحر ...کردی برای صبحونه منتظرت بودم

 !مخم و خورد حسابی

منم بیخیال رفتم حموم و موهامو خشک نکرده بستم که اگه 

میموندم خونه واسه خشک کردن مو دیگه باتری گوشیم 

 ..میسوخت

 میکم که وارسی...اینبار زنش اومده بود جلوی در بازپرسی

کرد گفت تا هفته دیگه وقت دارم تخلیه کنم میخوان اجاره بدن 

 !ویالشونو

تو دلم به درکی گفتم و با تاکسی خودمو رسوندم به آدرسی که 

 !آوا داده بود
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فکر کنم از بیمارستان و شرکتی که ...خونشون رو که نگم

 !دیگه نمیگم براتون...داشتن بدونین چه خونه ای بود

کل خونه ما و خونه داداشم اینا فقط حیاطش اندازه 

 !انگار میرفتی وسط پارک...باهم

 !آدم تو این خونه ها شور و شوق زندگی میگرفت! به به

از پله های خوشگلشون رفتم باال و خواستم در ورودیو باز 

 !کنم یهو در تو روم باز شد

خیلی خوش : ساله با لبخند گفت  ۳۳یه خانم حدودا 

 !ی وقته منتظرنآوا خانم خیل...اومدین

 !ممنونی زیر لب گفتم و پامو گزاشتم تو خونشون

 ...که نگم براتون باز

داشتم اطرافمو نگاه میکردم که آوا رو دیدم با موهای کوتاه 

 !شده و بلوز شلوار صورتی باالی پله ها وایساده بود

از هفت صبحه ...میزاشتی شب میومدی: طلبکار گفت 

 منتظرم

دی تو بیدار ش...بح مرغم تخم نمیزارههفن ص: بیخیال گفتم 

 !چه غلطی بکنی منم بیدار کردی؟

 !موهام چطور شدن؟: از پله ها اومد پایین و گفت 

 همونطوری چش بود؟...خیلی خری که کوتاه کردی آوا -
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االنم میخوام رنگ ...خیلیم قشنگه...خواستم مد روز باشم+ 

 !قشنگ تر شه...بزارم رو موهام

 چخبره؟! این همه به خودت میرسیدی؟عروسیتم بود  -

نه از صبح ...عروسیم بود از یه ماه قبل به خودم میرسیدم+ 

 !عروسی

 

نگاهی به اون خانومه که میگفت روی مبل بشینم انداختم و با 

 لبخند تشکر کردم

افتخار خانم بی زحمت سه تا : آوا نشست کنارم و بلند گفت 

 !شربت خنک بیارین برامون

 !چرا سه تا؟...ما که دونفریم: تم بی توجه گف

آراز پشت اون مبل کرم قهوه : چشمکی زد و در گوشم گفت 

 ندیدی لنگای درازشو؟...ایه دراز کشیده

پاهای ...سرمو برگردوندم و نگاه کردم دیدم راست میگه

 مردونش رو روی هم انداخته بود

 !یه شلوار اسپرت طوسی تنش بود

 !امو شنیده یعنی؟صد...خاک بر سرم: آروم گفتم 

 !بیداره...حتما شنیده: نیشش باز شد  
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نجا چرا ای...خوبه کار به فحشای بدتر نکشید...آبروم رفت -

 !خوابیده؟

در ...بعد صبحونه یه کتاب گرفت دستش دراز کشید اینجا+ 

هروقت تو خونه اس به زور ...عجبم که نرفته تو اتاقش

 !میتونی پیداش کنی

نگه چه بی ادبه سر ! بهش بگم سالم؟...شانس من بدبخته -

 !صبح اومده خونمون؟

 !ا نهببینه دیر میرسی ی...منتظرت بوده حتما: با شیطنت گفت 

خفه شویی نثارش کردم که همون موقع افتخار جون دستش 

طال دوتا لیوان بزرگ شربت آبلیمو گزاشت رو میز و تعارف 

 کرد

 شیدماز خدا خواسته یکیشو برداشتم و تا نصف سر ک

 !داشتم میمردم از تشنگی...جیگرم حال اومدا

مامان  :آوا هم به تقلید از من تا نصفه سرکشید و بلند گفت 

 نگفت فاطمه رو میفرسته یا نه؟

گفتن اگه قرار شد بیاد بهتون زنگ میزنه : افتخار جون 

ون اگه نیومد خودت...فعال برین باال کنارهم بشینین...عزیزم

 !اطمه هم نیاد کارتون راه میوفتهف...که خوشگل هستین

 آوا خنده ای کرد و از جاش بلند شد

 دستمو کشید که بلند شم ، منم نشستم از سرجام تکون نخوردم
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 بیا بریم نمیخورتت: با حرص سرشو آورد جلو و گفت 

یعنی ...آخه مبلی که آراز لنگر انداخته بود دقیقا جلوی پله بود

 !باال کامل براندازمون میکرد تا بریم

سالم نکردم بهش ، مثال : سرمو کردم تو گوش آوا و گفتم 

 !من نمیام...رییسه

اصال ...انگار اون محتاج سالم کردن توعه...پاشو ببینم+

 !نمیبینتت که تو بخوای سالم کنی

 پوفی کشیدم و به اجبار از جام بلند شدم 

 !مثل اینکه نشست سرجاش...پاهاش رو دیدم که تکون خورد

بیا بخاطر تو نشست رو : شو کرد تو گوشم و گفت آوا سر

همش مثل ...ون نشستن نداره که.وگرنه این اصال ک...مبل

 !سیرابی پخش مبله

از این همه توجه عرق سرد نشست : سری تکون دادم و گفتم 

 !پشتم واقعا

 

 دقیقا پشت مبل وایساده بودیم

پاهاش و گزاشته بود روی ...از کمر به پایینش مشخص بود

اگه من جای اینا بودم یدونه ...میز چوبی شیک جلوی مبل

 !میزدم زیر زانوش که بفهمه پاشو رو میز نزاره بی ادب

 رفتیم جلوتر
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 ...آروم سالمی کردم و سرمو آوردم باال که...سرم پایین بود

 استغفرهللا

 !چشمامو روی هم فشار دادم و زود سرمو برگردوندم

ه بهت گفتم لباس بپوش آذر قرار: آوا خنده ای کرد و بلند گفت 

 !بیاد

که چی بشه؟ به گناه آلوده : صدای بمش رو شنیدم که گفت 

 نشه؟

 !بی تربیت بی حیا

 با یه شلوار نشسته جلوم...انگار نه انگار رییس بیمارستانه

 ...داره کتاب میخونه

نه مثل ...ولی تو همون دوثانیه نگاه ، عجب هیکلی داشت

 !یک کالم ، مانکن...نه زیادی الغر بعضیا زیادی گنده بود

 خداهم ایشاهلل...ما که ندیدیم: دستمو گرفتم جلو چشمم و گفتم 

 !ندید میگیره

 آره جون خودت ما که ندیدیم

 !تو دوثانیه هیکل بنده خدا رو کم و زیاد کردی

 !رفت...چشماتو باز کن: آوا با خنده دستمو گرفت و گفت 

 تابو گزاشته رو مبل و رفتهآروم دستمو برداشتم که دیدم ک

 !تا همین االن اینجا بود که...مثل جن میمونه داداشت -
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که به گناه ...پشت سرته: آوا ابرویی عقب انداخت و گفت 

 !آلوده نشی

خیلیم ...تحفه نبود همچین که گناه کنم بخاطرش: آروم تر گفتم 

 !بهتر از این هستن و ما دیدیمشون

: در گوش من هوار کشید که  آوا بی توجه به حرف من باز

 !یه امروز و بمون خونه خب؟...آراز نریا

 !شب میام...کار دارم آوا: صدای بلند آراز و شنیدم  

بیام پایین ببینم نیستی زنگ خور گوشیتو فعال : آوا 

 !گفته باشم...میکنم

 !اینکارو نمیکنی: آراز 

 !وقتی کردم میبینی+ 

 !پاچه اتو بگیرم آوانزار روز تولدت : حرصی جواب داد 

سعی کن پاچه هاتو تا شب بگیری ...کارت همینه عزیز من+ 

 !آبرومون نره تو تولد

به جای صدای آراز صدای قدماش روی پله ها اومد که یهو 

 !آوا دستمو کشید توی اتاق و درو بست

بیرون که : صدای در اومد و پشت بندش صدای آراز 

 !من میدونم با تو...میای

برو بادکنکاتو باد کن االن نیرو کمکی ...شه عزیزمبا: آوا 

 !دوتایی دیزاین کنین تولدم پر برکت شه...میفرستم برات
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لگدی توی کمرش زدم و با چشم غره بهش اشاره کردم خفه 

 !شه

 

با خنده روشو برگردوند سمتم و گفت ...صدایی از آراز نیومد

ون ار جبرو پایین یکم به افتخ! تو که فعال کاری نداری؟: 

 !کمک کن تا منم برم حموم و بیام

اگه میخواستی بری حموم : پوفی کشیدم و از جام بلند شدم 

خونه خودم ! مرض داشتی گفتی من از صبح بیام اینجا؟

 !میموندم توام به قر و فرت میرسیدی

خونه میموندم خونه ...برو پایین آذر حرف مفت نزن+ 

 !االفاطمه اومد بیا ب...میموندم و زهرمار

سرکی به حال و پذیرایی ...در اتاقو باز کردم و رفتم بیرون

 چه کیفی میداد جلوی این تلویزیون...باال کشیدم و لبخندی زدم

م صدا میپیچید تو خونه بعد...بشینی فیلم ترسناک ببینی

 !میشد فیلم ترسناک سه بعدی! میگرخیدی از ترس

با ...انداختماز پله ها رفتم پایین و به فضای خونشون نگاهی 

جم اونم با اون ح...این وضع مبل و فرش که نمیشد تولد گرفت

 !مهمونی که آوا دعوت کرده بود

 !کاری هست من انجام بدم؟: رفتم سمت افتخار خانوم و گفتم 
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نه عزیزم اما اگه دلت میخواد باید این میوه و : لبخندی زد 

 !شیرینیا رو توی ظرف بچینیم

و یه ظرف بلور بزرگ رو  کنارش روی صندلی نشستم

 گزاشتم جلوی خودم

 !دست کم ده یا پونزده تا ظرف میوه پر شد

اینا  :دستمو به کمرم گرفتم و گفتم ...بیست تایی هم شیرینی

 !رو میزارین گوشه سالن؟

ا فعال همینج...خانوم به ما گفتن میخوان همه چی سلف باشه+ 

 !بمونن تا میز و مبال رو بچینیم

نگاهی به ...دم و از آشپزخونه زدم بیرونسری تکون دا

 !یعنی میتونستم بلند کنم؟...مبالشون انداختم

یه نفر بهم بگه آخه تو کدوم مسابقه مردان آهنین شرکت کردی 

 چسو؟

نشد ...یا بلند میشه یا نمیشه باالخره...حاال یه امتحان میکنیم

 !فدای سرم کور بشن خودشون جا به جا کنن

و رفتم سمت یه مبل یه نفره که صدای آراز  آستینمو زدم باال

 !میخوای چیکار کنی؟: و شنیدم پشت سرم 

 

نگاهی به نزدبک بودنش کردم و یکم رفتم ...برگشتم سمتش

 !میخوام مبال رو جا به جا کنم: عقب 
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: نیشخندی زد ...سرشو انداخت پایین و دوباره آورد باال

 !میخوای مبل جا به جا کنی؟

 !قد و قوارتو دیدی یا نه؟: که زیرلب گفت سری تکون دادم 

ه با اخم اشار...از کنارم رد شد و مبل رو به یه حرکت برداشت

یعنی چی قد و قوارتو دیدی یا نه؟ ...ای به گوشه سالن کردم

خوبه من به شما بگم خانوادگی تخم درخت خوردین انقدر 

 درازین؟

من ،  دونه به دونه مبالی  تک نفره رو برداشت و با نظر

 !دور سالن چیندیمشون

ین ا: اومد جلو و خواست مبل دونفره رو بلند کنه که گفتم 

 وایسین منم کمکتون کنم...سنگینه تنهایی نمیشه

 ایستاد و دستشو برد الی موهاش

 !استخونات میشکنه بچه: با اخم گفت 

رفتم اون سمت مبل زیرلب ...دیگه داشت خیلی بهم برمیخورد

 !لند کنبگو یاعلی و ب...استخون کی میشکنه حاال ببین: گفتم 

 !یه طرفشو بلند کردم و یه متری دنبال خودم کشوندم

 

مبل آهنیم انقدر وزن ...المصب خیلی سنگین بود

انداختمش زمین و دست به کمر بهش خیره ...نداشت

 ! مبلم انقدر مزخرف؟...شدم
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 !حاال بگیر سرشو! تموم شد؟: با اخم اومد سمتم 

یشتر تقریبا ب...اش رو گرفتم و باهم بلندش کردیم زیر دسته

من که دیگه نفس برام نمونده ...مبال رو جا به جا کرده بودیم

 ...نزدیک بود همون وسط سالن بخوابم دیگه...بود

مونده بود فرشای وسط سالن که افتخار خانم گفت تا یه ساعت 

 !دیگه کارگر میاد جمع میکنه

 ! رو هم کارگرا جمع میکنن؟خب نمیتونست زودتر بگه مبال

 !کمر این بدبخت شکست که

دستشو گرفته بود به کمرش و از پله ها ...نگاهی بهش انداختم

بنده خدا بایدم اینجوری مثل شصت هفتاد ساله ...باال میرفت

 !عمه منم این همه مبل بلند میکرد نفسش میگرفت...ها بره باال

: م ر خانم و گفتلبخند ریزی بهش زدم و برگشتم سمت افتخا

 بی زحمت میشه یه کیسه آب گرم بیارین با یه لیوان چایی؟

هرچی بهش ...کال لبخند میزد...لبخندی زد و سری تکون داد

 !میگفتی مهربون نگات میکرد

منم نشستم رو صندلی میز توی آشپزخونه و به حرفاش گوش 

در قسالی که اینجا کار میکنم تا حاال آقا رو ان ۰۳توی : میدادم 

اگه یه نفر دیگه جای شما انقدر بهشون ...آروم ندیده بودم

 !دستور میداد تیکه بزرگش گوشش بود خانم جان
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بنده خدا چه فکرایی با خودش ...جفت ابروهام پرید باال

نمیدونست همین آقاشون تا حاال صدبار خون من و ...میکرد

با تیپا ...وگرنه منم میدونستم انقدر آروم نمیشد...تو شیشه کرده

 !پرتم میکرد بیرون

 !از شانس من بوده حتما...بله: لبخند زورکی زدم و گفتم 

: سینی دور طالیی رو با دوتا لیوان چایی گزاشت جلوم 

ه تعجب کردم ک...آقا فقط چایی لیوانی میخورن...بفرمایین

 !شماهم میدونین

من همینجوری گفتم یه لیوان ، حاال ...لبخند زورکی زدم

 !ه فنجون حتما آقاشون چایی فنجونی دوست داشتمیگفتم ی

 !اینم از شانس منه حتما: زیرلب گفتم 

دیگه  دو دقیقه...بلند شدم و کیسه آب گرم و سینی رو برداشتم

 !میشستم کنارش قصمون میکرد و خالص

 اتاق آقاتون کجاست؟ -

 رو به روی اتاق آوا خانم عزیزم+ 

میز که نزاشت و گفت خواستم یکی از لیوانا رو بزارم روی 

 !برین باهم دیگه بخورین خستگیتون در بره: 

خودشون میتونستن یبار به ! خدایی چی میکشیدن اینا؟

 چشماش نگاه کنن؟

 !یا انقدر بهش نزدیک باشن که بوی عطرشو حس کنن؟
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چه توقعی از من داشتن؟ منی که قلبم از سینم میزد بیرون 

حاال برم ! یکردم؟وقتی به چشماش و حالت موهاش نگاه م

بشینم رو به روش دوتایی باهم چایی بخوریم خستگیمون در 

 ! بره؟

کالفه سری تکون دادم و زیرلب دستت درد نکنه ای بهش 

صدای دوش آب نشون میداد آوا ...گفتم و از پله ها رفتم باال

 !همچنان درحال رسیدن به شویداشه

نه وگر...خداروشکر یکی از شاهدای قصه سرش گرم بود

 !میدید من دارم چایی میبرم براش عاقد خبر میکرد

منتظر موندم چیزی بگه که یهو مثل ...رفتم جلو و در زدم

 !ظهر با صحنه های خاک بر سری مواجه نشم

صداشو که شنیدم با آرنجم دستگیره رو کشیدم و رفتم تو 

دکوراسیون مشکی با رگه های سفید اتاق بسیار من ...اتاق

 !پسند بود

 حدودا پنجاه متری میشد...بزرگی داشت اتاق

میز کار مشکی که یه لپ تاپ اپل روش گزاشته شده بود با 

مشخص بود آخرین بار حوصله ...یه عالمه پوشه و کاغذ

 !نداشته

از ...همه چی سفید مشکی بود...نگاهمو دور اتاق چرخوندم

پارکت کف اتاقش گرفته تا در کمد و پرده های آویزون به 

 پنجره اش
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با دیدنش که مثل میت به شکم روی تختش خوابیده بود جلوتر 

 .رفتم

 !دید زدنت تموم شد؟: سرشو برگردوند و گفت 

 

 خودم و زدم به اون راه و رفتم جلو

 سینی رو گزاشتم روی میز کنار تختش و نشستم روی زمین

 !اتاق رییسمون قشنگه -

 !چرا اومدی باال؟+ 

 اومدم به داد کمرتون برسم -

 وقتی مبالرو برمیداشتم عین خیالت: شو برگردوند و گفت سر

 نبود

االن ...اگه میدونستم قراره کارگر بیاد نمیزاشتم بردارین -

 !اومدم جبران کنم

 زیاد داغ نبود...دستی به کیسه آب گرم کشیدم

 متوسط بود

همونطور که به شکم خوابیده بود گزاشتم روی 

منم ...نگفتتکون محسوسی خورد ولی چیزی ...کمرش

 سرش و...دستمو گزاشتم روی همون کیسه و یکم فشار دادم

 !بردار اینو...پوست کمرم سوخت: آورد باال و گفت 
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 اصال داغ نبود که بسوزه -

 !دارم میبینم داغیشو...بردار+ 

کم ی...انقدری نیست که پوست بسوزه...گرمه...داغ نیست -

 صبر کنین روی کمرتون بمونه

برگشت و با صدتا آه و ناله صاف ...برش داشتمچند دقیقه بعد 

 !خوابید ، یکم خودشو کشید باال به تاج تخت تکیه داد

تم اگه میگف...خوبه حاال دوتا مبل بلند کرده: زیر لب گفتم 

 !فرشاروهم بلند کن که االن مرده بود

ی ب...کیسه آب گرم و از دستم کشید و گزاشت زیر کمرش

 !ستمو زدم زیر چونه امحوصله روی زمین نشستم و د

سینی چاییو از روی میز عسلی کنار تختش کشیدم جلو و بهش 

لبخند ...با دیدن چایی چشماش برق زد...تعارف کردم

 کمرنگی زدم و لیوان چایی خودمو برداشتم

جفتمون مشغول ...توی فکر بودم و اونم هیچی نمیگفت

اق ی اتانگار نه انگار به جز خودمون کس دیگه ای تو...بودیم

 !هست

لیوانشو که توی سینی گزاشت سرمو بلند کردم و بهش خیره 

 !اگه آب کیسه سرد شده بدین برم پرش کنم:  شدم 

 !خودم میام پایین...نمیخواد+ 

 !به کمرتون فشار میاد...استراحت کنین -
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انگار تیکه توی حرفمو ...نگاهشو برگردوند سمت چشمام

 ! خانوم پرستارنمیخواد ازم پرستاری کنی : گرفت 

 سرمو آوردم باال و باهاش چشم تو چشم شدم

 لعنتی چشاش مثل خورشید میسوزوند

 با...میبرمش...خب پس: سری تکون دادم و زیرلب گفتم 

 !اجازه

 !صبر کن: از جام بلند شدم و خواستم برم که گفت 

شید خودشو باال تر ک...برگشتم سمتش و منتظر بهش خیره شدم

به فکر خودتم : با نیشخند گفت ...داد و به آرنجش تکیه

 !کم مبل بلند نکردی...باش

 

 !من به فکر خودم هستم...نگران نباشین -

 ...چون هنوز پارتنر امشبمو پیدا نکردم و...خوبه+ 

 !امشبو با منی: مکثی کرد و ادامه داد 

 امشبو چی؟: سینیو محکم تر گرفتم 

ته مهمونیا گزاش فکر نمیکنم زیاد پاتو تو اینجور: جدی شد 

چون نمیخوام تولد خواهرم خراب بشه ، امشبو با من ...باشی

 !به عنوان یه همراه نه چیز دیگه ای...میمونی
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قرار نیست به خاطر حضور من مهمونی : اخمی کردم 

 !تنها رو مبل نشستن و ترجیح میدم...خواهرتون خراب بشه

نیدم شعقب گرد کردم و خواستم برم که صداشو از پشت سرم 

فکر میکنی با تنها رو مبل نشستن تو قرار نیست اتفاقی : 

زیادم با خودت فکر و خیال نکن ...کنار من میمونی! بیوفته؟

 !یتنها نباش( پوزخندی زد)، گفتم فقط به عنوان یه همراه که 

از چه اتفاقی حرف میزنین رو نمیدونم اما نه فکر و خیالی  -

این تنها بودنم رو دوست دارم خودم ...کردم و نه میخوام بکنم

 !و لطف شما رو نمیخوام

دستی توی موهاش کشید و با صدای خش دارش جدی تر بهم 

چه اینجا چه توی بیمارستان تو زیردست منی و داری : گفت 

یه درصدم ببینم واسه موقعیتم خطری ردت ...برام کار میکنی

امشب ، یه ...پس خوب گوش کن ببین چی میگم...میکنم

کنار من میمونی ، بازم تاکید میکنم ...ونی ساده تولد نیستمهم

چون نمیخوام جلوه خودم و مهمونی ...به عنوان یه همراه

 !فهمیدی یا جور دیگه ای باید بهت بگم؟...خواهرم خراب بشه

 چقدر زور میگفت...نفس عمیقی کشیدم

انقدر منت این بیمارستان لعنتیو رو سر من ...همه جا زور

د که میخواستم یه تف بندازم جلو درش و بگم بیا گزاشته بو

موقعیت شغلی ...این خراب شده ات ارزونی خودت اما...بابا
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به اون خوبی و از دست بدم و باز کدوم قبرستونی کار پیدا 

 کنم؟

الزم نیست هردفعه که منو میبینین رییس بودن : آروم گفتم 

 باشه فهمیدم که شما...خودتون رو به زبون بیارین

 !اگه نمیخواین بازم تکرارش کنین من برم...رییسین

بدون توجه بهش در اتاقو باز کردم و یجورایی خودم و انداختم 

اگه یکم دیگه اونجا میموندم همه حرفامو باال میوردم ...بیرون

 !کثافتو...رو صورتش

 

کارگرا زودتر از موعد رسیده بودن و مشغول جمع کردن 

دیگه نیازی به بودنش نیست اومد  آرازم که دید...فرشا بودن

 پایین یه چرخی زد و باز برگشت تو اتاقش

با کمک یکی از کارگرا کل سالن پایین رو واسه تولد آماده 

دیزاینر تولدش یه خانوم فوق العاده فیس و افاده ای ...کردیم

بود که دیگه داشتم از طرحای مزخرفی که میداذ حالت تهوع 

ظر قطعی من یه طرح آروم و ساده دست آخرم با ن...میگرفتم

انتخاب کردیم و با کمک وسایلی که خریده بودن سالنو درست 

 !کردیم

اون بنده خدام برای هر حرفی که من میگفتم سه ساعت طول 

خودمم از یه طرف به بقیه ...بیچاره گیر من افتاده بود...میداد

 میگفتم اینو کجا بزار ، اونو کجا بزار
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 !!وردم تا یه مهمون که دعوت شده تولدبیشتر به حمال میخ

 .عصر بود که کار سالن تموم شد ۰ساعت 

مونده بود قسمت پذیرایی که افتخار خانم گفت چون سلفه 

 !خودش میچینه و کمک نمیخواد خداروشکر

خسته و کوفته روی مبل لم داده بودم و چشمام خمار بو که 

 نا که نه زردناز ای)آوا رو لباس پوشیده با یه رنگ موی جدید 

 دیدم!( چی گفتم...نه طوسین نه سفید

دختر چه کردی دمت گرم بابا : از باالی پله سوتی زد و گفت 

 !چه دکوراسیونی ، حض کردم حسابی..دیزاین

 !نمیری حاال؟: بیحال سری تکون دادم که اومد نشست وردلم 

 هیچی خوردی؟

حمال گیر آوردی از ! چی بهم دادی؟...درد خوردم -

 !فرش جمع کن...مبل جا به جا کن...بادکنک باد کن...حصب

 خستگیت رفع شد؟...خب حاال دستت درد نکنه+ 

گمشو اونور بزار یه ساعت ...همین؟ دستم خیلی درد میکنه -

 !کپه مرگم و بزارم

رنگ و روت زرد ...اول ناهار بخور بعد کپه ات رو بزار+ 

 پاشو بیا...شده

 آشپزخونه رفتاز کنارم بلند شد و به سمت 
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اگه شیفت بودم کمتر خسته میشدم ...جون نداشتم راه برم

 !حداقل

رفتیم توی آشپزخونه که افتخار خانم بدو با سینی تو دستش 

میرم غذای آقا رو بدم ...خانم جان میز و براتون چیدم: گفت 

 .و میام

خورش قیمه روی میز حسابی بهم ...نگاهی به میز انداختم

 نشستم پشت میز و برای خودم کشیدم سریع...چشمک میزد

 !اگه تا دو دقیقه دیگه بهم غذا نمیرسید میمردم از بی غذایی

 

 !میدونستم انقدر گشنه ای زودتر میومدم پایین...خفه نشی: آوا 

ومدی نی...از نه صبحه چپیدی تو اون اتاق بخاطر این زلفات -

ت دو رداداش بی بخا...پایین ببینی اینا دارن چه غلطی میکنن

 !بار سر زد بهمون که تو نزدی

خب طول کشید میخواستم خوشگل باشم تو ...گیر دادیا+ 

 !بعدم داداشم دلش پایین گیر بوده وگرنه نمیومده...تولدم

تا عقد من و این و نخونین : چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم 

ول نمیکنین؟ صبحی هم افتخار خانم میگفت بخاطر توعه این 

 !انگار اتم شکافته بخاطرم...ا به جا کردههمه مبل ج

 !لقمه افتاد تو گلوش

 انقدر سرفه کرد نزدیک بود خفه بشه
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م سوراخ بسه پشت: با دستم دوتا محکم کوبیدم پشتش که گفت 

 آراز و میگی دیگه؟ مبل جا به جا کنه؟...شد

اره من که نمیدونستم قر...آره: سری تکون دادم و بیخیال گفتم 

 !اونم بنده خدا همه رو برداشت...کارگر بیاد

 شوخی میکنی دیگه؟+ 

 شوخی دارم من باهات؟ -

این زورش میاد تیشرتش رو از روی ...به حق چیزای ندیده+ 

تختش برداره بزاره تو کمد بعد تو بهش گفتی بیا مشتی مبل 

 بلند کن؟

حاال ...بخدا کار عجیبیم نیست: چپ چپی نگاهش کردم و گفتم 

 !ره بلند کرده ، نمرده کهدوتا تخته پا

 

جاتون ...یکم دیگه باهم حرف زدیم و از جامون بلند شدیم

 !انقدر چسبید که نگو...خالی حسابی شکمم پر شد

تا رسیدم تو اتاق آوا تعارفو گزاشتم کنار و مانتومو 

همه لباسامو ...زیرش یه تاپ ساده پوشیده بودم...درآوردم

 !کندم و با سر رفتم تو تختش

جوری که تو خسته : با خنده کنارم دراز کشید و گفت  اونم

 !شدی انگار عروسی عمه ات بوده توام دیزاینر عروسی
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هروقت عمه ام عروس شد دعوتت میکنم سالنو تو دیزاین  -

 !کنی بفهمی من امروز پاره شدم ، پاره

غذا رو به نیت ...غذای عروسی عمه اتم من میپزم...خوبه+ 

 !شفا بدین باال

شرطی که تا اون موقع یاد بگیری مثل آدم یه چیزی  به -

 !ملت با نیت شفا نون پنیر سبزی نخورن...درست کنی

حرف ...از تو یکی بیشتر بلدم: با پا یه لگد به پام زد و گفت 

 !مفت نزن

همون ...آره تخم مرغ آب پز و تن ماهی رو که همه بلدن -

 !عمه ی بنده خدای منم تخم مرغاش عالین

ت یه ساع...جون آوا چشمام داره میره: و خوابیدم و گفتم به پهل

 !دیگه صدام بزن میشینم تا صبح باهات حرف میزنم

 !سری تکون داد و چشماشو به تقلید از من بست

 

یه چشممو باز کردم و به آوایی که باالی سرم داشت خودشو 

 جر میداد نگاه کردم

خالی  ارچ آبوبخدا بخوابی پ: خواستم دوباره بخوابم که گفت 

 !میکنم رو سر و صورتت

دارم میمیرم از ...چقدر زود بیدارم کردی: بیحال گفتم 

 !بعد بیدارم کن...یه دیقه دیگه بخوابم...خواب
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ساعت شش و نیمه هنوز ...هی بخوابم بخوابم...پاشو ببینم+ 

 !میان ۸مهمونا ساعت ...آماده نشدیم

ه ساعت دیگه ی...اوووو یه ساعت و نیم دیگه وقته هنوز-

 !بخوابم بعد بیدارم کن

آراز دوبار اومده این تیپ قشنگتو ...زهرمار و بخوابم+ 

پاشو که آبروت جلوی رییست ...وارسی کرده و رفته

ن با این نگاه ک...دیگه سرتم تو بخش نمیتونی بلند کنی...رفت

 !سوتین باال رفته و شلوار نصف نیمه ات

کشیدم و نگاهی به تاپ  دستی به موهام...سیخ سرجام نشستم

برگشتم سمت آوا که دیدم داره ریز ریز ...باال رفته ام انداختم

 !میخنده

با این طرز بیدار ...زهرمار میمون: عصبی توپیدم بهش 

 !قلبم وایساد...به درد همینم نمیخوری...کردنت

ری میخوای ب...اگه اینو نمیگفتم تا فردا صبح میخوابیدی+ 

تا تو بیای یکم اینجا رو جمع ...رفتم حموم پاشو برو من که

 !کنم

اتاقش شده بود عین بازار ...نگاهی به دور و ورم کردم

 !وقتی خوابیدیم که از این خبرا نبود...شام

 !پوکوندی همه جا رو که...چیکار کردی تو این یه ساعت -



214 

 

خواستم همشو ...دنبال چند تا لباس میگشتم واسه امشب+ 

باالخره گل مجلسی ...دوم بهترهبپوشم نظر بدی ببینم ک

 !ستاره ای ، ماهی...گفتن

 !ستاره مگه تو دیروز پدر منو سر یه لباس درنیوردی؟ -

 !چرا اما میخوام بقیه رو هم بپوشم ببینم کدوم بهتره+ 

خمیازه ای کشیدم و به ...نیشی براش کردم و از جام بلند شدم

د قدر تو چناین...نیم ساعتی تو حموم بودم...سمت حموم رفتم

ساعت اینور اونور رفته بودم حمومی که صبح کرده بودم به 

 !فنا رفته بود

یه دختر دیگه به جز ...بعد از نیم ساعت با حوله اومدم بیرون

 !آوا تو اتاق بود و روی تخت نشسته بود

 تا منو دید بلند شد و سالم احوال پرسی کرد

فاطمه : آروم جوابشو دادم و برگشتم سمت آوا که گفت 

 !آرایشمون با اونه...اس

 !اما من که نمیخوام خیلی آرایش کنم...خوشبختم عزیزم -

غلط میکنی عزیزم که شب تولد : لبخند زورکی زد و گفت 

هرچی من بهت میگم ، حرف مفت ...من مثل ماست باشی

 !شوخی ندارما...بزنی با پشت دست آذر

زاشته رام گبی توجه پشتمو کردم سمتشون و لباسایی که آوا ب

 !یه تیشرت گشاد با یه شلوارک گشاد تر...بود پوشیدم
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ده کپی خودش ش...انگار بیلی ایلیش بودم تو جشنواره گرمی

 بودم با این تیپ

اصل کار ...فقط موهام سبز نبود که اونم زیاد مهم نبود

 !شخصیت آدمه

نشستم روی تخت و ماسک مو روغنام رو درآوردم بزنم به 

چه : دختره نگاهی به موهام کرد و گفت ...این سیم تلفنا

 !امشب با این موها دل همه رو میبری...موهای قشنگی

دل روسریو ...موهام که میرن تو روسری: بیخیال گفتم 

 میبرن حتما

حیف این موها نیست میخوای قایمش : فاطمه با تعجب گفت 

کمتر کسی پیدا میشه که ...کنی؟ امشب روسریو بیخیال شو

 !طبیعی باشه موهاش فر

همون ...به جهنمش نمی ارزه: سری باال انداختم و گفتم 

 !روسریو ترجیح میدم

 

 .دختره نگاه متعجبی بهم انداخت و دیگه چیزی نگفت

آوا دونه به دونه لباسایی که درآورده بود رو پوشید اما 

 !هیچکدوم پسند نشد
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جز یه لباس که مخلوطی از کرم و صورتی کمرنگ بود و 

 حسابی...بلند بود و دامن لباس ماهی طور...وبی داشتجلوه خ

 !به هیکل آوا میومد

وقتی لباس انتخاب شد فاطمه رفت سراغ صورت آوا تا 

 !آرایشش کنه

ایی این چ: لیوان چایی رو که روی میز بود برداشتم و گفتم 

 واسه هرکی بود من خوردم

 کنگاهی به قیافه های بیخیالشون انداختم و چایی و با کی

بی حوصله به آوا که زیر دست فاطمه ...روی میز زدم باال

از روی جالباسی چادرنمازی که ظهر ...نشسته بود نگاه کردم

باهاش نماز خونده بودم و برداشتم و مثل دخترای قجری که 

 !با موهای باز چادر سر میکردن رفتم پایین ببینم چخبره

 !دناون دوتام انقدر مشغول بودن که آدم حسابم نکر

یه عالمه پروژکتور و رقص ...سالن پایین خیلی خوب شده بود

یه میز بزرگ اون ...سالنو تمیز کرده بودن...نور آورده بودن

 وسط بود که قرار بود کیک و کادوها رو روش بزارن

 از اون طرف باز دوتا میز بزرگ بود

رو یکیش یه عالمه میوه و شیرینی و شربت و آب شنگولی؛ 

 با بشقابای مختلفگزاشته بودن 

 !که هرکی هرچی میخواست خودش بره برداره
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اون یکی میزم فعال فقط بشقاب و چند تا ظرف ساالد 

 !انگار غذا ها هنوز نرسیده بودن...بود

آوا  مامان...افتخار خانوم و توی آشپزخونه تلفن به دست دیدم

هنوز نیومده بود و فقط از پشت تلفن دستور صادر 

افتخار خانوم از صبح سرسام گرفته بود بیچاره ...میکرد

 !دیگه

بعد از یه چرخ حسابی تو سالن پایین از پله ها رفتم 

 !خواستم در اتاق آوا رو باز کنم که چادرم کشیده شد...باال

 هین بلندی کشیدم و سرمو آوردم باال

 !چخبره؟ نزدیک بود بیوفتم زمین:  با حرص گفتم

لباسشو عوض کرده بود و چون ...انگار اونم رفته بود حموم

 موهاش هنوز نم داشت

از ظهر رفتی تو این اتاق بیرونم : سرشو آورد جلو و گفت 

 !لباست چه رنگیه؟...نمیای

 !رنگ لباسم؟-

باید بدونم با چه رنگی با ...آره رنگ لباست: لبخند کجی زد 

 !پارتنرم ست باشم یا نه؟

ه عالمه من همینطوریم ی! میشه امشبو بیخیال من بشین؟ -

 !من تنها راحت ترم...حرف پشت سرم هست
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هردفعه باید برات تکرار کنم : ابرویی باال انداخت و گفت 

 اینو؟ نگفتی؟

ه ی...فکر نمیکردم حرفاش جدی باشه...کالفه ام کرده بود

درست مثل ...جورایی با خودم گفتم حتما میخواد اذیتم کنه

 !ودبیمارستان ولی این انگار خیلی جدی گرفته ب

 

الن ا...نمیدونستم چی بهش بگم...مکثی کرد و بهم خیره شد

 ! بگم رنگ لباسم آبیه برو آبی بپوش آفرین؟

چشمامو از حرص تو ...نگاهی بهم انداخت و چادرمو کشید

 !کاسه چرخوندم و چادرمو درست کردم

پوزخندی به وضعم زد و با ابرو اشاره ای به کمد دیواری 

 !فکر کنم سلیقت خوب باشه :بزرگ اتاقش کرد و گفت 

 !این تا سر منو نمیخورد ول کن نبود...نخیر

 باز این بهتر...بی حوصله رفتم سمت کمد و نگاهی انداختم

 !حداقل مجبور نمیشدم باهاش حرف بزنم...بود

 !اندازه یه فروشگاه لباس تو این بود

با این ...اصرافه اینا! چخبره؟...کمدش اندازه یه مغازه بود

 که آشنایی داشتن احتماال؟واژه 

شلوار و پیرهن سفیدی رو با یه کت آبی نفتی رو گزاشتم 

 ! دیگه اوج سلیقه من همین بود...روی تختش
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این عکسه که صبح نبود ...سرم و بلند کردم دیدم یا خود خدا

 !االن یهو پا درآورد بره رو دیوار؟...اینجا

کاش ...یه عکس بزرگ از خودش زده بود رو به روی تختش

 !یکم حیا داشت تو عکسش لباس میپوشید حداقل

 نمیخواستم چشم بردارم اما زشت بود

سری ...استغفراللهی زیرلب گفتم و نگاهمو برگردوندم سمتش

 ! بد نیست...هوم: تکون داد و گفت 

یعنی با زبون بی زبونی بهم ...با ابرو اشاره ای به در کرد

ردنش نه به االن که نه به اون به زور آو...گفت برو بیرون

 !میگفت گمشو بیرون

 تو دلم اداش و درآوردم و از در رفتم بیرون

حیا  این داداشت یه جو: مستقیم رفتم تو اتاق آوا و بلند گفتم 

 !نداره؟ این چیه چسبونده به دیوار اتاقش؟

تو اتاق داداش من چیکار : آوا سرش رو بلند کرد و گفت 

سازینا نه؟ چشم منو دور میکردی تو؟ رفته بودین صحنه ب

 !دیدی دیگه

باید ...حیف که نبودی ببینی...آره چه صحنه هایی که ساختیم -

ودشم خ...این زور گفتنای برادرت و یه کتاب کنن بدن بخونه

 !از حرفاش حرصش میگیره

 حاال چه غلطی کردی اونجا؟ رفتی ایست و بازرسی؟+ 
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 !رفتم واسه عروس خانوم لباس پسند کنم...نه -

پسند کنی که چی بشه؟ مگه دکمه پسنِد خودش خرابه که تو + 

 رفتی؟

که بره باهاشون سیمان لگد کنه واسه این ساختمون سر  -

 !کوچتون

رفتی لباس پسند کنی و  یه دید کلیم زدی هرچی عکس + 

 صحنه دار بوده ثبت کردی نه؟

این عکسا رو لندن : سرشو برگردوند سمت آینه و ادامه داد 

مثال مدلینگ بوده اونجا ، نه واسه یه هلدینگ ...فتنازش گر

دوستای دانشگاهش آدم ندیده بودن ، اینو ...یا برند خاصی

تازه اینجا که ...میبینن هی میزارنش ازش عکس میگیرن

 !خوبه ، در و دیوار خونه اش از عکس دیگه جا نداره

خودش میخواد هرروز قیافشو از جهت : نیشخندی زدم و گفتم 

 !خداروشکر لندن لباس که میپوشن! مختلف ببینه؟های 

ندید ...یه عکس دیدیا آذر: ابرویی باال انداخت و با خنده گفت 

به این فکر کن که چقدر بدنش از عکسش خفن ...بدید نباش

 !تره

 !خیز برداشتم سمتش که با خنده رفت عقب تر

 

 آرایش خوشگلی رو صورت آوا نشسته بود
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 فاطمه میخواست منو...ده بود لباسشکارش تموم بود فقط مون

هم مثل آوا پر از رنگ کنه که گفتم یه خط چشم و رژم کارم 

 !و راه میندازه

اون بنده خدام دید خیلی جدیم همون چیزی که خواستمو انجام 

قرار ...یکم از موهامم درست کرد برای جلوی روسریم...داد

همون گره من که به ...بود روسریمو دور گردنم مثال مدل بدم

 !ساده هم راضی بودم منتها اینا بودن که نمیزاشتن

 !ساعت یه ربع به هشت بود و ما آماده بودیم

چون آوا دیر تر از من میومد که مثال براش تولد مبارک 

بخونن و به قول خودش ستاره مجلسه ، من زودتر از اتاق 

 !اومدم بیرون

هم برم ...که هم سری به مامانشون بزنم حال و احوال کنم

 ..!پایین دیگه پوسیدم تو این اتاق

 از پله ها رفتم پایین و نگاهی به سالن انداختم

صدای آهنگ تا صد تا ...نصف بیشتر مهمونا رسیده بودن

 !کوچه اونطرف تر میرفت

خانوما که روی مبل نشسته بودن و باهم حرف 

 !جوون تراهم همو دوره کرده بودن و میلنبوندن...میزدن
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چند تایی رو ...بچه های بیمارستان خوردچشمم به 

ت باالخره زش...ولی اول باید میرفتم پیش مامان آوا...شناختم

 !بود از صبح تو خونشون بودم و حاال یه سالم بهش نکنم

دوتا پله باقی مونده روهم اومدم که دستی توی دستم قفل 

 !ندیده بودم که کی از پله ها اومد پایین...شد

علفم میزدم انقدر ...دم تو هوا سیر میکردمکال تو هپروت بو

 !فضانورد نمیشدم وهللا

گفتم  چی: خواستم دستمو دربیارم که محکم تر گرفت و گفت 

 !بهت؟

 !من راحت نیستم...دستمو ول کنین لطفا -

انگار فهمید چرا ...نگاهی به چشمام انداخت و دستمو ول کرد

 !میگم برو اونور من خوشم نمیاد

بدون اینکه دست ...به کتش رو درست کردبا دست چپش ل

خودم باشه نگاهی به یقه خراب لباسش انداختم و بعد دستم 

 ..ناخوداگاه برای درست کردنش باال اومد

 با اون لباس مردونه سفید و اون کت آبی نفتی

میتونم بگم نگاه همه دختر پسرای مجلس ...معرکه شده بود

 روی ما بود

: آورد نزدیک گوشم و گفت  سرشو...دستمو آوردم پایین

 !داری راه میوفتی
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 !مرتیکه رو...نگاه چپی بهش انداختم که نیشخندی زد

 دوتا پله باقی مونده روهم باهم پایین اومدیم

نگاهش کردم که فهمید و سرش و آورد پایین تا بتونم حرف 

 ! مامانتون کجاست؟:  بزنم

ه همه کآستینمو گرفت و باهم به سمت چند تا خانوم متشخص 

با موهای رنگ شده و کت دامنای شیک دورهم نشسته بودن 

 !رفتیم

 !(هنوز نمیدونستم اسمش چیه)چشمم خورد به مامانشون که 

لباس چسبونی تا روی زانو به رنگ بادمجونی پوشیده 

 !بهش میومد ، جوون ترش کرده بود...بود

مثل آوا موهای خرد شده بلوند کرده اش هم تا روی شونش 

 !دمیرسی

تون خانوما هم که مارو دیدن ...با دیدن آراز از جاش بلند شد

ن کاش اال...وای چه بد شد: معذب گفتم ...از جاشون بلند شدن

 !نمیومدم

 !باهم میریم جلو...قرار نیست اتفاقی بیوفته: آروم گفت 

من مثل بقیه لباس شب ! من و شما بهم نمیخوریم آخه -

ر  خدمه به نظر میرسم تا حس میکنم اینجا بیشت...نپوشیدم

 !دوست آوا

 !نظر بقیه مهم نیست: اخم کمرنگی کرد و گفت 
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 سرشو آورد پایین تر و تو چشمام نگاه کرد

من بهت میگم که با این لباس : آب دهنم و قورت دادم که گفت 

 !ساده ، تو از همه بهتر شدی

اگه بگم تو دلم کارخونه شکالت سازی بود دروغ 

انگار بقیه )وشم میومد یکی از تیپم تعریف کنه انقدر خ...نگفتم

 (خوششون نمیومد

 !حاال فکر کن اون یه نفر رییست باشه

 

لبخند کجی زد و دستشو با ...چشمامو بستم و آروم باز کردم

 فاصله پشت کمرم گزاشت و به جلو هدایتم کرد

اولش که اصال کسی منو تحویل ...باهم دیگه رفتیم جلو

 !نگرفت

 نداشتم کنارش اصال انگار وجود

همه اومدن جلو و یکی یکی به سرتاپای آراز نمره 

شاید به قول آوا همشون یکی یدونه دختر داشتن ...دادن

کجا ...پولدار و خوشتیپ! میخواستن به زور بندازنش به آراز

 !بهتر از این پیدا میکردن؟

 مامانشونم که حسابی از پسرش تعریف کرد

تو باید همون پرستار اون روز  :بعد برگشت سمت من و گفت 

 !تو بیمارستان باشی درسته؟
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خوشحالم که حالتون خوب ...بله خانوم: لبخندی زدم و گفتم 

 !شده و سرپا شدین

 !با آوا اومدی اینجا؟...ممنونم عزیزم+ 

 !باه ما آوا هنوز باالست ، میدونین که-

دهنشو کج کرد و مثال لبخندی بهم زد و روشو 

ال مشخص بود از این که به جای این همه دختر کم...برگردوند

 !لوند و خوشگل من کنار پسر عزیز دردونش وایسادم ناراحته

 !نه اینکه من زشت یا کج و کوله باشما

 زبونش الل شه هرکی بگه من زشتم

ولی تو این پارتی به این بزرگی تنها کسی که لباسش آستین 

ری که سرم با روس...داشت و پاهاش پوشیده بود من بودم

 ..!کرده بودم دیگه حسابی با همه فرق داشتم

مه ه...انگار این چیزا براشون عادی بود! اما بقیه راحت بودن

 !به فکر جفت خودشون و شکمشون بودن

ی پوفی از کالفگ...با کشیده شدن دستم دنبال آراز راه افتادم

 ..کشیدم و چشمامو تو کاسه چرخوندم

ه ب...یمیستاد و با همه حرف میزدهر دوقدمی که رد میشدیم وا

هرکیم میرسید سراغ یه نفرو به اسم پردیس میگرفتن و بعدم 

 !با تعجب به من نگاه میکردن

 !انگار شاخ و دمی چیزی داشتم
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دیگه صبرم تموم شد ، بعد از اینکه از یه خانوم و آقای 

 پردیس پارتنر قبلیتون بوده: متشخص خدافظی کرد گفتم 

 !احیانا؟

 :رو اشاره ای به وسط سالن کرد و نیشخندی زد گفت با اب

 ! پردیس اینه

یه دختر قد بلند که یه لباس سفید صدفی با ...نگاهی انداختم

موهای بلند لخت خرماییش ...دامن کلوش و دکلته پوشیده بود

 !دورش رها شده بود و با همه میرقصید و میخندید

 !شتهمه چیزش باهام فرق دا...نقطه مقابل من بود

با هر یه چرخی که میخورد تو بغل یکی از پسرای وسط سالن 

 !میوفتاد و مجبورشون میکرد بیان وسط و باهاش برقصن

 !چه نازه: ناخوداگاه زیر لب گفتم 

ناز برای همه : سرشو آورد پایین و گفت ...انگار شنید

 !نه ناز برای خودش...اس

نده باالست بروابط عمومیش : لبخند دندون نمایی زدم و گفتم 

 !صمیمی که نیستن...خدا

پوزخندی زد و روی مبل دونفره ای که بهش نزدیک بودیم 

 به...آروم کنارش نشستم و پامو انداختم روی پام...نشست

 صندل ساده و کت شلوار ساده ترم نگاهی انداختم
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حس این همه ...آراز دستشو پشت من روی مبل انداخت

با ...ل چی معذب بودممث...نزدیکی بهش رو دوست نداشتم

اگه تا االن کنارم نبودی معلوم نبود چی : صدای بمش گفت 

اینایی که مثال جنتلمنن و دستشون رو برای ...به سرت میومد

رقص دراز میکنن هیچکدوم به نیت همون رقص جلو 

 !وقتی بهت گفتم کنارم باش یعنی همین...نمیان

 با تعجب به جمعیت توی سالن نگاه کردم

 یگفتراست م

 

اما ...با اینکه بیشتر پسرا و دخترا دست تو دست هم دیگه بودن

 بازهم نگاهشون روی بقیه بود

 !و دستشون جاهایی که نباید

ر حداقل برای تشک...سری تکون دادم و زیر لب ممنونی گفتم

 !از این که کنار کارمندش موند تا امنیت من حفظ بشه

فت ت حوصلم سر میربعد از چند دقیقه نشستن دیگه واقعا داش

، تو این مدت چند نفر آراز و برای رقص دعوت کرده 

اونم منو بهونه کرده بود و گفته بود نمیخواد جفتشو ...بودن

 !تنها بزاره

 !جفت ابروهام چسبیده بود به سقف از حرفش...منو میگی
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نگار ا...تا اینکه ارکستر توی بلندگو اعالم کرد آوا داره میاد

خوشم نمیومد از این لوس ...ان بیانعروس دوماد میخو

 !چیه این پولدارا پول اضافه میارن از این کارا میکنن؟...بازیا

 !(وی اصال حسودی نمیکند)

اینا واسه یه ...واال ما عروسیامونم انقد بزرگ و مجلل نبود

 تولد چه خرجی کرده بودن

 !راسته که میگن دارندگی و برازندگی

تا اینکه ...نتظر اومدن آوا بودنهمه م...از جامون بلند شدیم

نور کم شد و صدای آهنگ تولدت مبارک توی سالن پخش 

 .شد

من که آوا رو از صبح ...نگاهمو به باالی پله ها انداختم

 !زیارت کرده بودم دیگه برای اومدنش ذوق نداشتم

با ...دستش توی دست یه پسر قفل بود...اما وقتی اومد تنها نبود

 !آشنا نبود ، نمیشناختمش...متعجب بهش نگاه کرد

مثل اینا که دو سه ...شاید عشقش بود یا مثل من و آراز همراه

 !تا همراه باهم میبرن

 !همه دست میزدن و با صدای بلند تولدت مبارک میخوندن

ساکت کنار آراز وایساده ...من اما حوصله این کارا رو نداشتم

 ..!بودم و به جمعیت نگاه میکردم



229 

 

ره از پله ها اومدن پایین و شروع کردن به آوا و اون پس

 !خوشامد گویی به بقیه

منم که خسته شده بودم باز نشستم روی مبل و باز پامو انداختم 

دو دقیقه وایسادن چه انرژی از من گرفته بود ...روی پام

 !نمیدونم ،انگار نود سالم بود

سرشو ...آرازم یکم با گوشیش ور رفت و کنارم نشست

 !چیزی نمیخوای؟: متم و گفت برگردوند س

 !نه ممنون -

 نمیفهمیدم چقدر باید بهش...نگاهی بهم انداخت و دستمو گرفت

 !برو اونور...یادآوری کنم که من خوشم نمیاد دستمو میگیری

 چقدر سردی+ 

 میشه دستمو ول کنین؟...سالن خنکه...خوبم -

 !ولی خیلی سردی+

بود کرد و چیزی اشاره ای به خدمه ای که درحال پذیرایی 

من خوبم  :آستینش رو کشیدم و گفتم ...گفت که درست نشنیدم

حس میکنم باید برم ...اینجا یکم خنکه ، خفه اس...دکتر

 !بیرون

با دیدن لیوان شربتی که جلوم ...اخمی کرد و سری تکون داد

 !گرفته شد به خودم اومدم

 لیوانو از دستش گرفتم و تشکری کردم
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 ش یه مایع بی رنگ بودلیوان توی دست خود

یشم مست...بخوره بره فضا...که حدس میزدم اب شنگولی باشه

 !ببینیم امرور

ناخوداگاه اخمی کردم و خودمو با لیوان توی دستم سرگرم 

 .کردم

 

ا گرم ب...چند دقیقه ای خودمو با لیوان توی دستم مشغول کردم

ول شدن دستم سرم و باال آوردم که دیدم آوا و اون پسره مجه

 نگاه آوا به دستامون بود...رسیدن جلوی ما

 سعی کردم دستمو از دستش دربیارم که نزاشت

 !هرچیم بهش میگفتم ول نمیکرد المصب...کال بی فایده بود

 پسره رفت...از جامون بلند شدیم و به احترامشون وایسادیم

آوا هم اومد جلو و سرش و کرد ...سمت آراز و کنارش وایساد

بگو لباس انتخاب کنم و اتاقشو و عکس جذاب  پس: تو گوشم 

 !چه ستم کردن باهم...و اینا الکی نبوده عزیزم

از وقتی نشستم اینجا کم مونده ...اینا دستپخت داداش توعه -

 !بیان قتل عامم کنن که چرا دست این تحفه رو گرفتم

من که گفتم داداشم کم خاطرخواه نداره تو باور + 

اینا از ...گه کیه مگه کیههی میگفتی م...نمیکردی

 !حسودیشونه ، تو بچسب بهش ولش نکن
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 خودت بگو بینم این پسره کیه؟...اینا رو ول کن -

 !این که همون پسرخالمونه که با آراز رفیقن+ 

کسی ...تو رابطه ایم: سرش و آورد نزدیک تر و گفت 

 !نمیدونه

 وقتی دست تو! االن باید میفهمیدم من؟...دستت درد نکنه -

 !دست جیک تو جیک میومدین پایین همه میفهمیدن مهم نبود

همه برای خودشون جفت دارن ، کسی شک ...اینجا پارتیه+ 

اگه آراز بفهمه با رفیقش ریختم روهم زنده زنده ...نمیکنه

 !آتیشم میزنه

ی ریخت...جرم که نکردی: چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم 

نمیدونم دیگه ، اون حاال چقدر ریختی روهمو من ...روهم

 !بستگی به خودت داره

تو ! دوسش داری نه؟: مثل خودش سرمو آوردم جلو و گفتم 

 !چرا نگفتی؟...که از من کلک تری بزمجه

درد عاشقی که گفتن نداره : مثال خجالت کشید و گفت 

 !نه که تو خیلی رابطت رو با آراز به من میگی؟...خواهر

 !نمیدونستی؟من که از آراز حامله ام مگه  -

 !خفه شویی با خنده بهم گفت و رفت سمت عشقش

شما باید آذر : با صدای همون پسره برگشتم سمتش 

 !تعریفتون رو از آوا شنیدم...باشین
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 !و شما؟...ممنونم آوا لطف داره: لبخند کمرنگی زدم و گفتم 

 !خوشبختم...من رادینم: دستشو آورد جلو و گفت 

: آراز لبخندی زدم و گفتم  با فشرده شدن دستم از طرف

 !همچنین

اگه یکم دیگه گفت و گومون ادامه پیدا میکرد دستم تو دستش 

 !خرد میشد

آراز باقی مونده نوشیدنیشو سر کشید و ...با رفتن آوا و رادین

نگاهی به اطراف کرد که با اومدن چند نفر سمتش مشغول 

 !حرف زدن شد

 !ی بود من بودمفکر کنم پیاز ترین کسی که تو این مهمون

نه میتونستم دستمو از دستش ...پوفی از کالفگی کشیدم

 !نه میشد تو بحثشون شرکت کنم...دربیارم که بشینم

 

کمی این پا و اون پا کردم که نیمرخش کج شد سمتم و نگاهی 

از اون چند ...انگار فهمید حوصله ام سررفته...بهم انداخت

ایی ج...شه ی سالننفر مزاحم خدافظی کرد و دستمو کشید گو

 که هیچکس بهش دید نداشت

دستمو ول کرد و چند قدم ازم دور ...با اخم دنبالش کشیده شدم

 دستشو کشید تو موهاش و برگشت سمتم...شد



233 

 

چرا شب تولد دوستت نمیری وسط ! چت شده؟: آروم گفت 

 !کنار همکارات؟

صلم فقط حو...من چیزیم نیست: شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !مهمونیتون کسل کننده اس...رفتهسر

نی میدو...اتفاقا منم همین نظر و دارم: سری تکون داد و گفت 

 !چرا؟

اگه به جای تو که از زمین تا : خیره نگاهش کردم که گفت 

آسمون با ما فرق داری با یکی از این دخترا جفت شده بودم 

 !االن اینجا واینستاده بودم

 !مستی به سرش زد که

خودتون ...عوت نامه نفرستادم بیا و جفت من شومن که د -

ر االن که چند تا دخت...گفتین از کنار من جم نمیخوری و فالن

 !خوش آب و رنگ دیدین یادتون افتاده؟

 اومد جلوتر...با حرفم عصبی شد

ولد توی ت: دستشو گزاشت رو دیوار پشت سرم و یواش غرید 

نظرم هنوزم ...خواهرم نمیخوام اسیر امل بازی های تو بشم

 !نباید از کنارم جم بخوری چون اینجا امن نیست...مثل قبله

اصال نمیدونم چرا باید االن : سرشو برد عقب و آروم تر گفت 

 !نگران امنیت تو باشم
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فتی گ: انگار عصبی تر شد که باز سرش و آورد باال و گفت 

 !!االن حوصلت رو سرجاش میارم! حوصلت سر رفته آره؟

انگار من گفته بودم توروخدا بیا و ...اهش کردمبغ کرده نگ

 !دستم و بچسب

 آه کوچیکی کشیدم و دنبالش کشیده شدم

همه دارن نگاهمون ! میشه انقدر منو نکشی؟: آروم گفتم 

 !میکنن

 !سعی کرد قدماش رو با من برداره...آروم تر شد

 در...با رسیدن به میز ارکست دستمو ول کرد و جلو رفت

ی گفت نمیدونم اما یهو همه جا تاریک شد و گوش ارکستر چ

 !نور روی قسمت وسط سالن افتاد

 !همه با دیدن این کار کنار رفتن

 

 .توجهم به وسط سالن جمع شد

 !چند تا پسر با لباسای لش و اسپرت اومدن جلو

 !همه کاله کپ داشتن و قیافه ها درست معلوم نبود

م تنه وار لی و نیبا پخش شدن آهنگ التینی چند تا دختر با شل

 !صدای دست و جیغ همه رفته بود باال...بهشون اضافه شدن
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انگار چندین سال آموزش دیده ...خیلی قشنگ میرقصیدن

 !بودن

 !کامال هماهنگ...با آهنگ تکون میخوردن

 حوصله ات خوبه؟: صدای آراز رو کنارم شنیدم 

 فکر...ذوق داشتم ، همینجوری الکی...با لبخند برگشتم سمتش

میکردم یعنی میشه یه روزی آراز هم کمر منو اینجوری توی 

 !دستش تاب بده؟

 !پوزخندی به فکرم زدم و سرم و تکون دادم

 !خواستم ازش تشکر کنم که یادم افتاد باز بهم گفته بود اُُمل

 :سری تکون دادم و خشک گفتم ...لبخندم روی لبم خشکید

 !از اون بی حسیش دراومد...قشنگ بود ممنون

بعد از روشن شدن چراغا و تموم شدن رقصشون اون دختره 

 !پردیس اومد نزدیکمون

 !ناخوداگاه به آراز نزدیک تر شدم

یجورایی میخواستم بهش بفهمونم که االن این بشر بسی 

چون همراه منه همتون ...خوشتیپ تو این مهمونی مال منه

 برین گمشین ، بعد از مهمونی برین هر غلطی میخواین باهاش

 ! بکنین
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آراز هم که بیخیال داشت سومین لیوان نوشیدنیشو سر 

از حالت چشمای خمارش میشد فهمید که یکم رفته ...میکشید

 تو حس

 !اما هنوز هوشیار بود

اومد ( هروقت میگم جون با دهن کج بخونین)پردیس جون 

عزیزم : جلو و بدون توجه به من با خنده رو به آراز گفت 

چقدر ساکت شدی تو ، ...م بیام پیشتامشب اصال وقت نکرد

 !تازه دیدمت

 بیا بریم بابا مجلس: دستشو گزاشت روی شونه آراز و گفت 

 !بدون تو گرم نیست

 تو که خوب: آراز لیوان به دست نگاهی بهش انداخت و گفت 

 !االنم برو ادامه اش بده...گرم کرده بودی

 خودشو پردیس جون اما...لبم کش اومد ولی خودمو نگه داشتم

بخاری شدن بدون کبریت چه ...بیاااا: نباخت و دستشو کشید 

 !تا تو باشی همه گرمن! فایده؟

که از  دستم...بعدم بی توجه به من دستشو کشید و بردش وسط

دستش کنده شد حس کردم یه بچه رو وسط بازار ول کردن 

 !رفتن

 

 !حاال من وسط این جمعیت خر تو خر بدون آراز چیکار کنم؟
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آروم خودمو ...م انگار از خداش بود که سریع در رفتاون

 کشوندم سمت دیوار

همه دخترای مجلس جمع شده بودن و ...نگاهی بهشون کردم

 !دور آراز میرقصیدن

آرازم وسط وایساده بود و دوتا بشکن میزد 

بره گمشه با ...پوزخندی زدم و رومو برگردوندم...براشون

به بهشون سفت بچس...همون خوشگالی مو زرد قناری

 !ولشونم نکنه

خودش میگه از کنار من تکون بخوری فالن میکنم ...مرتیکه

دست آخرم بلند میشه میره با این خیابونیا ...و بهمان میکنم

 !میرقصه

 هوای سالن از قبل برام خفه تر شده بود

 .انگار تو این مجلس کوفتی یه گرم اکسیژنم برای من نبود

مدم بیرون و با تموم وجودم هوا آروم از در ورودی سالن او

 !انگار از قفس آزاد شده بودم...رو نفس کشیدم

حیاطشون به جز چند تا المپ ...نگاهی به دور و برم انداختم

 تزیینی روشنایی خاصی نداشت

 !یا شایدم داشت روشنش نکرده بودن
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پامو گزاشتم رو پله و رفتم تو ...زیر درختا زیاد معلوم نبود

تز روش برگای ...هروی وسط حیاطشونیکی از این را

 !درختا رد شده بود و حسابی عاشقانه بود

منتها االن تو این تاریکی بیشتر شبیه فیلم ترسناک بود تا 

 !فضای رمانتیک و عشقی

خیال  به...یکم که جلوتر رفتم تکون خوردن چیزیو حس کردم

 !اینکه باده رد شدم و رفتم جلو تر

کم نوری که از الی درختا سرک به جز ی...کامل تاریک بود

 !کشیده و سایه انداخته بود منبع نور دیگه ای نبود

اگه االن روز بود و هوا روشن اینجا دنج ترین جای ممکن 

ن بدو...برای نشستن دوتا مرغ عشق وسط این درختا! میشد

 !اینکه کسی بفهمه

توی فکر بودم که گزاشته شدن دستی روی دهنم شک بدی 

 .بهم وارد کرد

به زور منو کشوند پشت درخت بید مجنون خوشگلی که تا 

 .االن از دنج بودنش داشتم تعریف میکردم

صدای نحس یکی ...دست و پا زدم که دستش خالص بشم

دست و پا نزن ...هیس هیس: دیگشون رو شنیدم 

 !اونوقت بیشتر درد میکشی عزیزم...خوشگله
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خودشون بریده بریده حرف زدنشون نشون میداد توی حال 

 !نیستن

دندونمو توی گوشت دست کثیفش فرو کردم و با تموم وجودم 

 .دادی زد و دستش رو از دهنم برداشت...فشار دادم

فرصت و غنیمت شمردم و خواستم در برم که عوضی دست 

با زانو خوردم زمین ولی تسلیم ...انداخت و مچ پامو کشید

 نشدم

 

ه نتونن بود گرفتم کدستمو به پایه صندلی که به زمین چسبیده 

بیشتر از این منو روی زمین بکشن اما با حس کردن دست 

 !هرزشون روی رون پام دستم کنده شد

خوراک امشبمونم جور شد : صدای خمار یکیشون بلند شد 

 !بکش پایین اون المصبو که دیگه نمیشه نگهش داشت...سعید

دست کثیفشو گزاشت روی صورتم و سرم و بلند کرد که با 

 .وم وجودم جیغ زدمتم

با تودهنی که خوردم مزه خون رو توی دهنم حس کردم اما 

 !قلبم از ترس داشت وایمیستاد...بازم شروع کردم به جیغ زدن

ا ته دلم ...بدترین لحظه ای که تو کل عمرم داشتم این بود

 خدارو صدا میزدم
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برای یبارم که شده شانس باهام یار باشه و کسی از اینجا رد 

 !بشه

محتویات معدمو حس میکردم که به سمت دهنم هجوم 

حالت تهوع شدیدی گرفته بودم و زور میزدم تا بتونم ...میارن

 !باال بیارم رو اون قیافه های مزخرف و نحسشون

ه تا اینک...سعی میکردم با لگد زدن نزارم بهم نزدیک بشن

یکیشون منو به تنه درخت چسبوند و زبونش رو روی گردنم 

 کشید

نده اینبار دیگه ز...چه تولد نحسی بود...ام راه افتاده بودناشک

اگه سکته نمیکردم داداشام با قمه سرمو ...نمیموندم

 !آبروم همه جا میرفت...میبریدن

گار ان...دستش که به سمت دکمه شلوارم رفت امیدم ته کشید

چشمامو بستم و راه افتادن قطره به ...فهمیدم که این آخر راهه

 !روی گونه ام حس کردم قطره اشکمو

با حس کنار رفتن اون لجن ...یهو انگار از هوا کمک نازل شد

 !خودمو بغل کردم و کشیدم عقب....چشمامو باز کردم

با دیدن کسی که توی تاریکی شبیه آراز بود خداروشکر 

 !ولم کرد رفت اما به موقع رسید...کردم

ه ادزیرلب بهش فحش میداد و با مشت و لگد به جونش افت

 !اون یکیشونم احتماال در رفته بود...بود
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اگه خودمم ...انقدر کتک خورد که الجون روی زمین افتاد

 !جون داشتم بلند میشدم انقدر با پاشنه کفشم میزدمش تا بمیره

 صاف ایستاد و...انگار اونم خسته شد که دست از زدن کشید

 با چشم دنبال من گشت

تنه درخت وا رفته بودم اومد با دیدن من که مثل مرده ها کنار 

 !حالت خوبه؟: سمتم و گفت 

هرچقدر نگهش داشته ...انگار با این حرف بغضم سرباز کرد

ا از اشکام مثل سی...هق هقم تبدیل شد به گریه...بودم بس بوپ

 !سر و صورتم میریختن پاییپ

 دستشو گزاشت زیرسرم و منو کشید تو بغلش

 !تموم شد...هیشششش+ 

اگه تو حالت عادی بغلم میکرد ...گریه میکردمهق میزدم و 

یدونه میکشیدم زیر گوشش ولی به این بغل واقعا احتیاج 

محرم نامحرمی واقعا اون موقع برام مسئله مهمی ...داشتم

 !نبود

بعد از چند دقیقه نفس بلندی کشید و دستشو انداخت زیر 

خواست بلندم کنه که آستینش رو کشیدم و بت صدای ...زانوم

 !خودم میتونم بیام...کمرت درد میکنه: غضیم گفتم ب

ین تو ا: دستشو کشید توی موهاش و باصدای عصبی گفت 

 !وضعیت نگران کمر منی؟
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بی توجه به حرفش از جام بلند شدم و دستمو به تنه درخت 

 کالفه بازومو گرفت و کمکم کرد...گرفتم

 

 دمویجورایی تو بغلش ب...دستشو محکم دور کمرم گرفته بود

ولی بوی عطرش معرکه بود المصب ، تو اون حالم دست از 

 !عطر و بو و قیافش دست برنداشتم

هق هقای گریه ام رو توی گلوم خفه میکردم و این باعث شده 

یاد زبون و قیافه کریهش که میوفتادم ...بود سکسکه ام بگیره

 !دستام از استرس میلرزید...میخواستم باال بیارم

معلوم بود تازه اوج ...ون رفتیم طبقه باالاز در پشت ساختم

 .تولده و کسی متوجه ما نمیشد

 در اتاقو با آرنج باز کرد و هلش داد داخل

منو برد سمت تخت و خودش عصبی شروع کرد به قدم 

موهای پشت ...مدام دستشو میکشید وسط موهاش...زدن

با یه حرکت کتشو درآورد و ...سرش از عرق خیس شده بود

گوشیشو از جیبش درآورد و با اخم ...روی مبلپرت کرد 

 .شماره ای گرفت

نمیدونم حالمو اون ...من همچنان بغض کرده نگاش میکردم

فقط اونقدر استرس منو گرفته بود ...لحظه چطور توصیف کنم
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و بهم شک وارد شده بود که چشمه اشکم یهویی خشک 

 !فقط مثل جن زده ها به کارای آراز نگاه میکردم...شد

انگار طرف مقابلش جواب نمیداد ...ند باری شماره گرفتچ

اینبار با قدمای بلند رفت سمت گوشی ...که عصبی تر شد

انگار میخواست با پایین حرف ..روی میز و اونو برداشت

 !بزنه

 گوشیو گزاشت کنار گوشش و منتظر شد

لیست مهمونای امشب تا پنج دقیقه : تا طرف جواب داد غرید 

 به اون مردک لطیفی هم بگین بیاد باال...باشه دیگه تو اتاقم

تکونی خوردم و خودمو جمع ...گوشیو محکم کوبید روی میز

گره روسریم باز شده بود و موهای جلوم به صورتم ...کردم

انقدر گریه کرده بودم که میدونستم اگه برم ...چسبیده بود

 !جلوی آینه قراره جن ببینم اونجا

یدم خودمو کش...از لرزششون کم بشهدستامو بهم قفل کردم تا 

حس کردم تخت کمی تکون ...باالتر و به پایین خیره شدم

 خورد

اخم کمرنگی ...سیبک گلوش تکون خورد...نگاهش کردم

داشت و سفیدی چشماش جاشو به یه قرمز وحشتناک داده 

ر پد...چیزی نشده...آروم باش: مکثی کرد و بَم گفت ...بود

 !جفتشون رو درمیارم
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دهنمو قورت دادم و باز همونجوری نگاهش  آب

دم میفهمی...چشماش و بست و دستشو کشید تو موهاش...کردم

 !کالفه اس ، عصبیه ،حالش خوب نیست

 !احتماال سرشم درد گرفته بود

دستشو گزاشت روی بازوم و مجبورم کرد روی تختش دراز 

 دراز بکش: روسریو از دور گردنم باز کرد و گفت ...بکشم

 !میگم افتخار خانم بیاد پیشت...ااینج

 خواست بره که آستین لباسشو گرفتم

 

 !برمیگردم: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !از کجا معلوم کسی نیاد باال؟...نرو: با بغض گفتم 

یاد میمونم تا ب: نفسی کشید ...انگار از صدام عصبی تر شد

 !پیشت

 به تاج تخت تکیه داد و پاهاش رو دراز کرد

 !نان بغض کرده نشسته بودممنم همچ

 !مگه نگفتم از کنارم تکون نخور؟: با صدای خش دار گفت 

 !چرا رفتی بیرون؟

اما زورم اومد از این همه بی ...اول خواستم حرفی بهش نزنم

 !انصافی
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 من: عصبی شدم و با همون صدای بغض دار مزخرفم گفتم 

م رشما که با پردیس رفتین مجلسو گ...از کنارت جم نخوردم

تم رف! من بدبخت وسط این شلوغی کیو میشناختم؟...کنین

علم غیب که نداشتم قراره چه ...بیرون یکم حالم عوض شه

 !اتفاقی بیوفته

د یبار دیگه ام میکشید کچل میش...بازم دستشو کشید تو موهاش

 !و خالص

انگار فهمیده بود که اشتباه از اون بوده نه ...چیزی نگفت

میگفت باید مراقبت باشم و کنارم باش و نه به اولش که ...من

 !نه به تهش که ول کرد رفت...اینا

صدای در باعث شد از جاش بلند بشه و به سمت در 

با ...افتخار خانم با سینی شربت و قرص اومده بود باال...بره

دیدن آرامبخش توی سینی بی توجه به آراز و مردی که دم 

خوردم و بغضمو با  در داشت گزارش مهمونا رو میداد یدونه

سرم و گزاشتم روی بالش و عطرش رو ...شربت قورت دادم

صدای در اتاق و خاموش شدن المپ ...توی ریه ام فرستادم

کم کم آرامبخش اثر کرد و من توی ...نشون از رفتنشون میداد

 !خنثی ترین حالت ممکن فرو رفتم
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بوی گند عرقش رو ...زبونش رو روی گردن و لبم میکشید

 ..!ر دماغم حس میکردمزی

حس ...سعی میکردم با دست و پام اونو دور کنم اما نمیشد

مدام ...کردم یکی منو از زمین بلند کرد و به سمت ته باغ رفت

صدای لعنتیش که میگفت اینم از خوراک امشبمون توی گوشم 

دستش به سمت دکمه شلوارم رفت و با حس کشیده ...میپیچید

شوک ...دم و از ته دلم جیغ زدمشدن موهام دستمو مشت کر

 !زده از جام بلند شدم

از ...اشکام کل صورتم رو پر کرده بود...تنم خیس عرق بود

ه تنم روی ویبر...سرما یا ترس بود رو نمیدونم ، اما میلرزیدم

 !رفته بود

پشت سرش آوا با ...در اتاق با ضرب باز شد و آراز اومد تو

ار انگ...نفس راحتی کشیدم با دیدن آراز و آوا...ترس وایساد

اما بغضی که از سر شب توی ...مطمئن شدم خطری نیست

 !گلوم مونده بود دیگه طاقت نیاورد و شکست

 !با دستام خودمو بغل کردم و شروع کردم به هق زدن

 

الهی بمیرم ، همش : آوا دستشو جلوی دهنش گرفت و گفت 

 !تقصیر من شد

حس میکردم ...دچشماش کاسه خون بو...آراز اومد جلو

 !میخواد گلومو پاره کنه که از خواب بیدارش کردم
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کسی ...من اینجام...آروم: نشست روی تخت و جدی گفت 

 !نیست که اذیتت کنه

دست لجنشو برد سمت ( هق...)اونا منو بردن: یواش گفتم 

 ..اگه من نمیرفتم توی باغ ، اگه بالیی سرم میومد...شلوارم

وتر خودشو کشید جل...یه ام شدید تر شدنتونستم ادامه بدم و گر

دستای سردمو که دور پاهام حلقه کرده بودم ...و مکثی کرد

سرمو پایین انداختم و سعی کردم گریه ام ...گرفت و فشار داد

 !بغضم تمومی نداشت...رو تموم کنم اما نمیشد

 !میخوای تا صبح همینجوری گریه کنی؟: صداشو شنیدم 

ست قرار نی...ه ، هیشکی اینجا نیستمهمونی تموم شد...ببین

 !کسی اذیتت کنه

و شونه ام ر...دستی زیر چشمام کشیدم و اشکام رو پاک کردم

آروم ...فشار داد و مجبورم کرد روی  تخت دراز بکشم

ی به چیز: لحاف رو تا سینم باال آورد و گفت ...نگاهش کردم

 !من همینجا کنارت میمونم تا خوابت ببره...فکر نکن

 اطمینان از وجودش چشمام رو بستمبا 

امنیتی که چند سال ازم دور شده ...احساس امنیت داشتم

 نفسی کشیدم و بوی...این حامی بودنش رو دوست داشتم...بود

خوب بود که کنارم موند ...عطرشو توی ریه هام فرستادم

 !وگرنه باز یه جیغ میکشیدم و همه رو از خواب میپروندم
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آوا با اخم ...پرده چشمم رو باز کردمبا صدای کشیده شدن 

ه به ب: دستی به کمرش زد و حرصی گفت ...برگشت سمتم

 !چه عجب چشمای وزقیتون رو باز کردین...خانم مشفق

م به کت و روسری و کفش...دستی به چشمام کشیدم و بلند شدم

که روی مبل افتاده بود نگاه کردم و پام رو روی پارکتای 

 .سرد اتاق گزاشتم

نه به ...خوب اتاق داداش مارو صاحب شدی: ز گفت با

اونوقت که به زور میرفتی ببینیش نه به االن که از تو تختش 

 !تکون نمیخوری

سر صبحی کله پاچه با زبون : خمار نگاهش کردم و گفتم 

 !اضافه خوردی؟

ساعت دوازده ظهره ...صبح کجا بود خواهر من...اینو باش+ 

حضرت ...ت کنم یه چیزی بخوریاومدم صدا...، وقت ناهاره

 !آقا فرمودن بخاطر اتفاق دیشب ضعف کردی میمیری

 

ساعت ...الکی نگو: با چشمای گشاد شده نگاهش کردم  

پاشم برم ...از دیروزه اینجام...خاک به سرم! دوازدهه واقعا؟

 !خونمون

 هراسون بلند شدم و کت و کفشمو برداشتم
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 !م قبری میخوای بری؟کدو: آوا دستمو از پشت کشید و گفت 

 !وایسا ناهار بخور بعد درباره رفتنت صحبت میکنیم

نمیگن این کار و زندگی ...از دیروزه اینجام...زشته آوا -

خوب شد بیدارم ...عصرم شیفتم تازه باید برم خونه! نداره؟

 !کردی

کجا زشته هی زشته زشته ، ...زشت منم: پوفی کشید و گفت 

فتی صاحبخونت گفته باید تخلیه بعدم تو نگ...زشته و مرگ

 !کنی؟

 !یه هفته وقت دارم هنوز ، دیر نشده...گفتم -

دستگیره رو ...کتمو پوشیدم و روسریمو انداختم رو سرم

کشیدم و در و باز کردم که با قیافه پر اخم آراز رو به رو 

 انگار همه حرفامونو شنیده بود...شدم

 !کجا؟: در و هل داد و اومد تو 

خیلی  تا االنم...میخوام برم خونه: داختم پایین و گفتم سرم و ان

 بهتون زحمت دادم

همون خونه کلنگی پایین ! کدوم خونه؟: پوزخندی زد و گفت 

 !همون که تا یه هفته دیگه باید تخلیه کنی؟! شهر؟

از ...وسایلم اونجاست: چشمامو روی هم فشار دادم و گفتم 

 !دیروز اینجام ، دیگه باید برم

 !همینجا میمونی تا هروقت که من بگم...فتت کنسلهشی+ 
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 !اینجا راحت نیستم...وسایلم اونجاست...اما من میخوام برم -

بعد از ناهار راجب ...جایی نمیری: یه قدم اومد جلوتر و گفت 

 !خونه ات حرف میزنیم

حث حوصله ب...پوف کالفه ای کشیدم و از کنار دستش رد شدم

شینم تعارف تیکه پاره کنم که چی سه ساعت ب...کردن نداشتم

 !حداقل ناهار مفتی و از دست ندم اینجا! بشه؟

موهاشو با کش کوچیکی ...در اتاق آوا رو هل دادم و رفتم تو

 !ظرتمبپوش بیا پایین منت...لباس گزاشتم برات: بست و گفت 

با رفتنش کت و شلوارم که از دیشب تنم بود و کثیف شده بود 

و گزاشتم توی کیسه تا بعدا حسابی رو درآوردم 

 !حیف اون همه پول که دادم و اینجوری ِگل مال شد...بشورم

تونیک شلوار اهدایی آوا رو پوشیدم و شال مشکی خودمو 

صورتم که به لطف آرایش و گریه های دیشب ...سرم کردم

 !مثل عجوزه شده بود شستم و دیگه برو که رفتیم واسه ناهار

دم دیدم برعکس دیشب االن سالن مثل از پله ها کن پایین اوم

 !چه سرعت عملی داشتن اینا...قبل چیده شده و همه جا مرتبه

آراد و خانومش و بچشون روی یه مبل سه نفره نشسته بودن 

 !و آوا جلوشون روی زمین پهن شده بود

آرازم روی مبل راحتی دراز کشیده بود و ...مامانشون نبود

 !حرفای برادرش گوش میداد پاشو انداخته بود رو پاش و به
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ینجا بیا ا: آوا بلند شد و گفت ...سالم آرومی کردم و رفتم جلو

 !آذر

آذر دوست و : رو کرد سمت زن داداشش و گفت 

 !تو بیمارستان کار میکنه...همکارمه

 

همونطوری که از شنیده های آوا توقع داشتم زن داداشش 

م خدا برام گفتجوری قیافه گرفت ...خیلی فیس و افاده ای بود

 !دهن باز کرده این از وسط سوراخ آسمون پرت شده پایین

جوری ...نگاهی از باال بهم انداخت و فقط سرش و تکون داد

یجورایی گفت نمیخوام ...نشست که پشتش طرف ما بود

 !باهاتون حرف بزنم

انگار ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و دهنمو براش کج کردم

 !حاال چپه نشسته مهم بود واسه من که این

میخوام با : آوا با حرص سرشو آورد نزدیک گوشم و گفت 

لگد بندازمش جلوی سگ تیکه پاره اش کنه زنیکه 

 !میبینمش باال میارم...رو

المصب این بنای ...بنای غیبت رو گزاشت...نیشم باز شد

 !غیبت ما هیچوقت خراب شدنی نبود

فهمیدم  انقدر محو حرف شدیم که عمال عروسشون رو که

 !اسمش سحره نادیده گرفتیم
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بعد از چند دقیقه حرف زدن مامان آوا از باال اومد پایین 

 !(میزنم زمین هوا میره)

 بلند شدم و باهاش سالم و احوال پرسی کردم

به روم نیاورد که چرا دیشبو ...بنده خدا با مهربونی جواب داد

 !اینجا موندم و االنم نرفتم خونه

عروسش و شروع کرد با اون حرف اونم نشست ور دل 

 !توقعی هم نمیرفت...باالخره خاله اش بود...زدن

ةواهم سرشو کرده بود ...یکم که گذشت واقعا حوصلم سررفت

 !تو گوشیش و با رادین چت میکرد

من نمیدونم این همه وقت ما تو بیمارستان ور دل هم بودیم 

ر یه نفمگه میشه ...چطور نفهمیدم این با یکی تو رابطه اس

 !انقدر مارمولک باشه آخه؟

ساعت حدودای یک و نیم بود که افتخار خانم اومد و گفت 

 !ناهار آماده اس

انقدر دلمو برای این ناهار مفتی صابون زده بودم که حد 

حاالهم میخواستم ...دیشب که گشنه خوابیده بودم...نداشت

 ! گشنه برم تو اون گشنه خونه

که دیروز کرده بود امروزم قرمه بنده خدا با اون همه کاری 

 !سبزی پخته بود
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حاال اگه من بودم چون ...حسابی شکمم و مالش داد این غذا

ست تخم مرغ ه! دیروز کار کرده بودم میگفتم کوفت بخورین

 !یاال ببینم...گازم هست...روغنم هست...که تو یخچال

بقیه که کشیدن من به عنوان مهمون چون غریبه بودم بینشون 

 خر از همه غذامو کشیدم، آ

سعی کردم کم و باکالس باشه که به قول خودشون غربتی 

 !بازی درنیارم

دهن کج )هنوز دوتا لقمه بیشتر نخورده بودم که سحرجون 

آذرجون شنیدم از دیروز صبح برای کمک اومدی : گفت ( آقا

 !اینجا؟

آره اومدم کنار آوا باشم روز : لبخند مصنوعی زدم و گفتم 

 !تولدشو

مامان ...اما امروز که تولدش نیست: پوزخندی زد و گفت 

 !بابات نگران نمیشن؟

 

آروم لقمه ام قورت دادم و سرم و ...غذا تو دهنم زهرمار شد

باالخره راست میگفت از ...انداختم پایین ، چیزی نگفتم

بعدم خوب نبود جوابشون رو بدم ...دیروزه اینجا پالسم

هم اینجا پالسه هم زبونش بگن ...ناسالمتی مهمون بودم

 !دومتره؟



254 

 

زیزم ع: اونم که دید من چیزی نگفتم شیر شد انگار و ادامه داد 

شاید خانواده بخوان برن جایی یا کاری داشته باشن که نخوان 

اگه ...برنامه امروز ما بخاطر شما بهم ریخته...تو بدونی

زحمتی نیست بعد از ناهار تشریف ببرین که ماهم به 

 !برسیم برناممون

حس مزاحم بودن ...همه ساکت بودن و به من نگاه میکردن

مخصوصا اینکه یه نفر بی شخصیت اینو تو ...خیلی حس بدیه

 !جمع بهت بگه

اگه منو میکشوند یه گوشه و بهم میگفت شاید انقدر بد نبود 

 !ولی حاال وقت ناهار و موقعی که همه سراپا گوشن

چشم هرچی شما : آروم گفتم ...سعی کردم صدام نلرزه

 !دستتون درد نکنه...تا االنم خیلی مزاحم شدم شرمنده...بگین

سرم و انداختم پایین سعی کردم ...سیر شدم ، حرف سیرم کرد

حتی آوایی که عصبانی شده بود و ...به کسی نگاه نکنم

میدونستم اگه آوا چیزی بگه ...ناخناشو تو پای من فرو میکرد

 !دعوا میشه

گزاشتم و با ابرو اشاره کردم غذاشو  دستمو روی دستش

اونم با حرص چشماشو روی هم گزاشت و سرش ...بخوره

 !رو برگردوند

ساعت  ۱۰کل غذایی که بعد از ...دیگه نتونستم چیزی بخورم

خورده بودم همین چهار تا قاشق قرمه سبزی بود که اونم به 
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چقدر برای این غذای مفتی برنامه ...لطف ایشون زهرمار شد

یه نفر فاقد شعور که وسط جمع باشه همین ...خته بودماری

 !میشه

نشستم تا غذای بقیه تموم بشه و خودمو با ساالد و لیوان نوشابه 

 !ام مشغول کردم

منم که ...بعد از ناهار همه کوچ کردن سمت جاهای قبلیشون

دیدم اضافه ام یکم با افتخار خانم ظرفا رو جمع کردم و نزاشتم 

 !خیلی دیگه داشت زحمت میکشید...ه بنده خداتنهایی جمع کن

ه دید آوا ک...بی توجه بهشون رفتم باال تا وسایلم رو جمع کنم

در اتاقو بست و بجاش ...دارم میرم باال پشت سرم راه افتاد

کی ی...دختره ی خاک بر سر سلیته نفهم: دهنش رو باز کرد 

ی بهش بگه ته برنامه تو هر و کر با اون خاک بر سر ترا

اصال ! به تو چه که مهمون من تا کی اینجا میمونه؟...خودته

کسی ازت نظر خواست؟ کسی پرسید سحر جان نظر شما 

 چیه؟

 :کرم مو رو گزاشتم تو پالستیک و انداختم ته کوله ام و گفتم 

حتما میخواین برین بیرون اونم کار رو راحت ...ولش کن

 !راست میگفت نباید میموندم...کرده دیگه

واسه من ...زهرمار و راست میگفت: ی بهم زد و گفت لگد

بعدم آره قرار بود بریم باغ داییم اینا ...چه زر زرایی میکنه

ولی تو حالت خوب نبود آراز گفت ما نریم مامان و ...امروز
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من که ...نش سوخته.حاال چون آراز نمیاد کو...آراد برن

 !این ذاتشه...میدونم

 

 ...رفتم سمت مانتومبیخیال زیپ کیفم و بستم و 

 !کجا داری شال و کاله میکنی؟: آوا 

بعدم ...میرم دنبال خونه بگردم: شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !برم همون خرابه بخوابم

 !این یه چیزی گفت...بتمرگ همینجا+ 

میخوام برم دنبال خونه دو روز دیگه ! چیکار به این دارم؟ -

اندازه کافی اعصاب تو و  دیشب به...تو خیابون آواره نباشم

 !داداشتو خرد کردم

اگه دیشب اتفاقی برات میوفتاد هیچوقت ...خفه شو آذر+ 

حاالهم زوده نمیخواد بری دنبال ...خودمو نمیبخشیدم

 !یکم بگذره بعد برو...خونه

یکار من چ...شما میخواین برین بیرون: پوفی کشیدم و گفتم 

 !ردم کمترهاز دسته بیلم کارب! دارم وسطتون آخه؟

 !شاید ماهم شب رفتیم...گفتم مامانم و آراد میرن فقط+ 

 اونوقت میای...تو داره دلت پرپر میزنه بری پیش عشقت -

 !وردل من شر و ور میبافی؟

 !بشین باهم میریم دنبال خونه...رفیقم از عشقم مهم تره+ 
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 !درک و فهمت میکشه یعنی چی؟...میگم خودم میرم -

 !خالص...ه نخورمنم میگم نه گو+ 

االن  :نگاهش کردم و گفتم ...پوفی کشیدم و نشستم رو تخت

 !اینجا باشم که چی بشه؟

 !ساعت دو ظهر بری تو خیابون که چی بشه؟ -

 !وقت ندارم دیگه...میرم خونه پیدا کنم+ 

 !امالکیا خودشون خونه کپیدن تو میخوای بری دنبال خونه؟ -

 !یه بار دیگه بگی میزنم دهنتا

 !همو نگاه کنیم؟! االن چیکار کنیم آخه؟+ 

 یهو در زدن و افتخار خانم اومد تو 

 !خانم جان آقا گفتن آذر خانوم برن اتاقشون: با لبخند گفت 

االن این دوتا میشینن کنار هم مهمونای ! دست آراز درد نکنه

 !عروسیمونم دعوت میکنن

روسریمو درست کردم و بی حوصله از اتاق اومدم 

 ..جلوی در روبه رویی مکث کردم...بیرون

 !..راستش خجالت میکشیدم ببینمش! با اتفاقات دیشب

اصال دلم ...درسته دست خودم نبوده اما باالخره رییسم بود

دست خودم بود یه ...نمیخواست برم تو چشمش نگاه کنم

 !قبرستونی خودم و گم و گور میکردم نبینمش
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ر د!( عنتی صداشل)با شنیدن صداش ...در زدم و منتظر شدم

پشت میز کارش نشسته بود و عینک ...و باز کردم و رفتم تو

 .طبی روی چشماش بود

 !کاری داشتین؟: رفتم جلو و گفتم 

 

سرش رو آورد باال و اشاره ای به صندلی کنارش 

انگار با چشماش ازم ...فهمیدم که خیره به لباسام شد...کرد

 !حرف میکشید

االن ...رست رو به روم نشستنشستم و اونم صندلشو کشید د

وز دو ر...یاد سیاوش بخیر)دقیقا مثل مفتشای شاه شده بود 

 !(بود ندیده بودمش

میخوام ازشون ...راجب دیشب ، اونا دوست مامانم بودن+ 

 !شکایت کنم

 !جلو دوستاش...اما مامانتون ناراحت میشه -

 !باید حساب پس بدن...مهم نیست: اخمی کرد و گفت 

 .دادم و ممنونی گفتمسری تکون 

 !فردا کی شیفتی؟+ 

 عصر -

باید اولش به عنوان ...صبح میریم برای کارای شکایت+ 

 !برای بقیه اش رادین کارا رو درست میکنه...شاهد باشی
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 بازم سری تکون دادم و چیزی نگفتم

 !چیزی شده؟: سرشو آورد پایین تر و گفت 

 !نه ، همه چی خوبه -

 !از حرفای سحر ناراحتی؟...ولی حالت اینو نمیگه+:

از ...نه باالخره حقیقتو گفت: شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !االنم آماده شدم که برم آوا نمیزاره...دیروزه اینجا پالسم

ساعت دو ...آوا خیلی کار خوبی میکنه: اخمی کرد و گفت 

 ! ظهر کجا میخوای بری؟

ا که شم...ع کنماساسم جم...باید تخلیه کنم...برم دنبال خونه-

 !نزاشتین برم سرکار الاقل به این کارا برسم

بارم نمیخوام این...یکم بگذره میبرمت باهم میریم دنبال خونه+ 

 !صاحب خونت آدم آشغالی مثل این باشه

 !اونجا دعوتین...اما شما قراره برین باغ داییتون -

 فهمیدی؟...میمونی باهم دیگه میریم...قرار نیست من برم+ 

فقط ممنون خشک خالی گفتم و باز سرم و پایین ...ث نکردمبح

 .انداختم

از چشمای قرمزش میشد بفهمی که میخواد منو بخاطر این 

 !سرد رفتار کردنم حلق آویز کنه
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د دیگه زانوش چسبیده بو...یکم دیگه صندلیشو آورد بجلوتر

 !به زانوم

 !میشه برین عقب تر؟: معذب گفتم 

یخوام بدونم این پرستار رو به م...نه نمیشه: بم گفت 

 !کارش برای من چطوره؟...روم

 !عینکشو درآورد و گزاشت روی میز

: آب دهنم و قورت دادم و گفتم ...خیره خیره نگاهم میکرد

 !خب ، مشخصه که سردرد دارین

 برام چیکار میکنی؟: ابرویی باال انداخت 

 !چی؟ -

ن اینم یه ک فکر...گفتی غیر از بیمارستانم پرستاری بلدی+ 

 برای سِر من چیکار میکنی؟...آزمونه

قرمز قرمز ...سرم و آوردم باال و به چشماش نگاه کردم

انگار دوتا کیسه خون مردمو باال کشیده ...کاسه خون...بود

 !بود ، آدم میترسید

 .صندلیمو عقب تر و بلند شدم

بخاطر بیخوابی دیشب ...من میرم شماهم استراحت کنین -

 !یکم بخوابین بهتر میشه...ود کردهمیگرنتون ع

 !باید کنارم بمونی تا بخوابم+ 
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من دیشب کنارت : متعجب نگاهش کردم که بلند شد و گفت 

 !بهم بدهکاری...موندم

 سری تکون دادم و از در اتاق اومدم بیرون

 

انگار بین الحرمین بودم ...باز رفتم در اتاق آوا رو باز کردم

 !رو بیااز این در به اون در هی ب

ی داداشت وقت: نگاهی به قیافه لش کرده اش انداختم و گفتم 

 !سرش درد میکنه چیکار میکنین؟

 !سر و صدا نمیکنیم کلش رو بزاره بخوابه: بی حوصله گفت 

مثل اون روز که ! هیچ دوا درمونش نمیکنین بیچاره رو؟ -

 !کاسه خون شده چشماش...حالش بد بود

 !خودشم چیزی نمیگه...کردیم اینا عادیه ما دیگه عادت+ 

واقعا که دلسوز تر از : با افسوس سری تکون دادم و گفتم 

 !شما ندیدم من

یه لیوان چایی با نبات گزاشتم توی ...مثل دیروز رفتم پایین

یه دمنوش آذر پز هم درست کردم که بخوره آرامش ...سینی

مسکن قوی پیدا کردم و همه این ...بگیره ریلکس کنه قشنگ

 !هیجان انگیز و بردم طبقه باال پَک

به نگاه های سحرم که میگفت تو چرا هنوز نرفتی اهمیتی 

 !ندادم
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هنوز سرش تو لب تاپ و کاغذای ...در اتاقشو زدم و رفتم تو

اگه  :سینی رو گزاشتم روی پاتختی و گفتم ...روی میزش بود

همینجوریشم ...سرتون درد میکنه لب تاپو خاموش کنین

 !زهچشماتون قرم

نگاهی بهم انداخت و حرف گوش کن لب تاپشو خاموش 

منو میگی همچین احساس غرور کردم که نگو و ...کرد

اون که ...انگار واقعا میخواست ازم امتحان بگیره...نپرس

هیچ درس خوندن منو قبول نداشت ، به قول خودش پرستار 

 !پارکی بودم من

روی تخت کنارم نشست و لیوان چایی رو 

میدونستم داغ دوس داره برای همین نگفتم که اول ...برداشت

 !دمنوش رو بخور

 خودت؟+ 

 !این برای شماست...شما بخورین -

م میخواست...ابرویی باال انداخت و خیره بهم همه رو سر کشید

چی ! چطور رفتی باال؟...بگم المصب اون آب جوش بود

 میزنی به گلوت آخه؟

: آروم گفتم ...دستش رو برد سمت قرصی که آورده بودم

 !آرومتون میکنه...قرص و با این دمنوش بخورین

 !خودت درست کردی؟: لبخند کجی زد 
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 !بعد از خوردنش میتونین راحت بخوابین...آره -

میخواستم یه چشم بند بزنم به چشماش تا با نگاهایی که بهم 

 !میکرد هی آب تر از قبل نشم

 ..با دراز کشیدنش از جام بلند شدم

آروم المپای اتاقو خاموش ...و گزاشت رو چشماشآرنجش ر

 !کردم و کنار تخت روی زمین نشستم

از این صدا ...صدای نفسای آرومش حالمو خوب میکرد

مثل دیشب که نفسای کشیده اش نشون از ...حالشو میفهمیدم

 !عصبی بودنش میداد

انقدر به آراز و رفتاراش تو این چند وقت فکر کردم که کم 

 !م شد و منم مثل خودش رو تخت خوابم بردکم چشمام گر

 

اما چشمم هنوز ...با حس لمس دستم توسط کسی هوشیار شدم

 !هیچ انرژی برای باز کردن چشمام نداشتم...بسته بود

انگار برای لمس کردنش ...انگشتش روی دستم کشیده میشد

 !شک داشت

کم کم داشت دوباره خوابم میبرد که در اتاق با ضرب باز شد 

تکونی خوردم که صدای عصبی ...از خواب از سرم پریدو ب

آراز درحالی که سعی میکرد یواش حرف بزنه به گوشم 
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طویله اس مگه سرتو میندازی پایین میای ! چخبرته؟: خورد 

 تو؟

عجله داشتم ...چیزی نشده حاال: صدای آوای بیخیال اومد 

 !حوصلم نکشید در بزنم

پاشو مگه نمیخواستی آذر : بعدم صداش و انداخت تو سرش 

 !بری دنبال خونه؟

 برو بیرون! مگه نمیبینی خوابه؟...یواشششش: آراز غرید 

 !خودم میبرمش

همشم که اینجا خوابش ...بسشه! بابا چقدر میخوابه این؟: آوا 

 !اتاقت بهش ساخته ها...میبره

برو بیرون چرت و پرت ! میدونی که االن سگم؟: آراز 

 !یرم امروزنزار پاچه اتو بگ...نگو

افتخار جون میگفت آذر دمنوش آورده بوده ...لیوانا رو: آوا 

 !اثر نکرده هنوز؟...برات

صدای برخورد یه چیزی اومد و بعدم صدای خنده آوا که گفت 

با مالیمت پرنسس رو بیدار کن یچیزی ...باشه باشه رفتم: 

 !ظهرم سحر نزاشت ناهارش تموم کنه...بخوره

خیال بی...فقط پشت بندش صدای در اومدصدای آراز و نشنیدم 

کابوسای دیشب یه ...مغزمو آروم کردم و سعی کردم بخوابم
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دقیقم خواب راحت برام نزاشته بود ، االن فقط میخواستم 

 !کمبود خواب دیشبو جبران کنم

شممو چ...نتونستم خودمو به خواب بزنم...پنج دقیقه ای گذشت

 !باز کردم و موقعیتو سنجیدم

کجا ...چشمام گشاد شد...اینکه االن رو تخت بودمخب مثل 

 !پس آراز کجا بود؟! رو تخت؟! بودم؟

سرمو چرخوندم که دیدم با فاصله از من به کوسن های روی 

 !تخت تکیه داده و خمار نگام میکنه

جاهامون عوض شد که : دستشو زیر سرش گزاشت و گفت 

 !خانوم پرستار

 نی اگه کالهمم بیوفتهیع...سریع از روی تخت پریدم پایین

تو بیست و ...طرف اتاقش و خودش و خواهرش نمیام بردارم

 !چهار ساعت چطور آبروم به فنا رفته بود

 !پنج و نیم بود...هول کرده نگاهی به ساعت انداختم

 !کجا؟: روسریمو درست کردم و رفتم سمت در که گفت 

 !خونه -

، خودم  منتطر باش: دستی به موهاش کشید و نیم خیز شد 

 !میبرمت

بفهمم خودت تنها : سری تکون دادم و خواستم برم که گفت 

 !رفتی ، من میدونم با تو
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هنوز سردردش ...نگاه آرومی به چشمای قرمزش انداختم

 !از دیشب این چشما قرمز بودن...خوب نشده بود

 !آوا میگفت میگرنش خیلی بده ولی تا این حد ندیده بودم واقعا

یعنی اصال یه ...عروس افاده ای رو نداشتم تحمل دوباره اون

دقیقه تحملشم صبر ایوب میخواست ، چه برسه به اینکه برم 

 !بشینم ور دلش

 با همون مانتو و شال رفتم پایین

 .دورهم نشسته بودن و چایی میخوردن

 چه جمع قشنگی...خوشبحالشون

خیلی ! چند وقت بود پامو تو جمع خانواده نزاشته بودم؟

 ...وقت

 !نگار کسی به اسم آذر تو این دنیا وجود نداشتا

 آه آرومی کشیدم و سر به زیر کنار آوا نشستم

آواهم سریع چایی و شیرینی گذاشت جلوم و سرشو برد تو 

حوصله بیمارستان رفتن ...بخور پس میوفتی: گوشم 

 !ببینن اومدیم باید شیفت وایسیم...نداریما

 چاییمو خورده بودم کهنصف ...لبخندی زدم و چاییمو برداشتم

لباساشو عوض کرده بود و اسپرت پوشیده ...آرازم رسید

 !نمیفهمیدم چرا انقدر رسمی و اسپرتش قشنگ بود...بود
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سوییچشو توی دستش ...بوی عطرش از اونجا میومد

 !میچرخوند و با موبایلش حرف میزد

نگاهشو برگردوند سمت ما و همونطوری که گوشیش رو 

 .اد لیوان چایی رو از روی میز برداشتتوی جیبش هل مید

میدونین که این جون بدتر )همه ساکت بودن که یهو سحر جون

مثل اینکه همه حاضرن ، بهتره بریم بقیه : گفت ( صدتا فحشه

 !منتظرمونن

من مامانو : آراد گفت ...مامانشون با آراد بلند شدن

 !شماهم خودتون بیاین...میبرم

 !من میمونم...با آراد برو:  آراز رو کرد به آوا و گفت

پس وایسین من االن آماده : آوا نیم نگای به من کرد و گفت 

 !میشم باهاتون میام

قرار بود ! چرا نمیای؟: سحرجون رو کرد به آراز و گفت 

 !یه روز و ول کن...همه دورهم باشیم

 !بمونه بعدا...کار دارم امروز نمیتونم بیام: آراز خشک گف 

حتما کارت این دختره اس که پا ! اری؟چه ک: سحرجون 

 !نمیشه بره خونشون و اینجا جا خوش کرده؟

آراز بی توجه بهش ته مونده چاییشو سرکشید و خونسرد گفت 

 !حرفی داری؟...میخوام ببرمش بیرون...آره ، کارم همینه: 
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دو روز اومد ...که اینطور: سحرجون پوزخندی زد و گفت 

اون از دیشب ، اینم ...بهم ریخت اینجا همه برنامه هامون رو

 !از حاال

با دیدن اشاره اش که میگفت برو باال از جام بلند شدم و حرکت 

 .کردم

 

 صدای آراز و اون دختره از پایین میومد

 !اینا همیشه اینجوری بهم میپرن؟: نگاهی به آوا کردم و گفتم 

وقتی مامانم میره خواستگاری ...آره: سری تکون داد و گفت 

وقتی آراد و ...ر فکر میکرده قراره با آراز ازدواج کنهسح

 !جای آراز میبینه میخوره تو پرش

من اگه بودم تا حاال صدبار ! چطور آراد تحملش میکنه؟ -

 !چیه این؟...طالقش داده بودم و خالص

هر غلطی دلش میخواد ...اون آزاده...آراد تحملش نمیکنه+ 

 !المت آمیز دارنیه زندگی مس...میکنه آرادم همینطور

 .آهانی گفتم و در و باز کردم

 کمتر...با رادین جونت خوش بگذره: چشمکی زدم و گفتم 

 !همو کبود کنین همه عالم فهمیدن

 !با خنده خفه شویی گفت و باهم از پله ها پایین رفتیم
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 !من موندم و آراز...آوا خدافظی کرد و ازمون جدا شد

د صدتا کار داشت میوفتا...هنمیخواستم باهاش بریم دنبال خون

شیطونه میگفت بهش بگو ...پشت سرم که خونه بگیریم

 !بیکاری؟

ماشینشم بوی عطرش رو ...نشستم توی ماشینش

المصب انگار شیشه ادکلن بغلت نشسته بود و منم ...میداد

 !حساس ، جوری سرم درد میگرفت که نگو و نپرس

مون دوست انگار به ه...با دست راستش شماره ای رو گرفت

 !امالکیش زنگ زد

به دستش که ...پوف آرومی کشیدم و به خیابون خیره شدم

قط ف...فرمونو میچرخوند نگاه میکردم ، استایل نابی داشت

 !حیف که اخالق نداشت مرتیکه

بعد از تموم شدن حرفش گوشیو پرت کرد روی داشبورد و 

 .آرنجش رو به پنجره تکیه داد

ه من خودم ی...نو برسونین خونهشما م: یکم که گذشت گفتم 

 روز دیگه میرم

 !نه: اخمی کرد و گفت 

منو برسونین ...شما سرتون درد میکنه خوب نخوابیدین -

 !خونه بعدش برین استراحت کنین

 !نه+ 
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ه چ...نه و نگمه...پوفی کشیدم و چشمامو تو کاسه چرخوندم

 !بابا نمیخوام تو واسم خونه انتخاب کنی...خری بود

 !نگفتم؟...خودم باهات میام گفتم+ 

 ...سرتون درد میک -

 !مهم نیست: حرفمو قطع کرد و گفت 

 !حقوق این ماهت و ریختن؟: سرشو چرخوند و گفت 

 !سری تکون دادم و آره ای گفتم

 .همون موقع سر یه خیابون ترمز کرد

ساله با یه کیف بزرگ و یه عالمه پوشه تو  ۰یا  ۱۰یه پسر 

 !دستش نشست تو ماشین

نمیزاری چند تا مشتری دیگه ام بگم : سالمی کرد و گفت 

 !بابا من چند تا قرار داشتم امروز! بیان؟

 

 !کارم واجبه...کنسل کن: آراز 

م گفت...اه...کار و کاسبی مارو کساد کردی یه روزه: پسره 

 !قبول نکنما

 !کجا برم؟: آراز 

پسره یه کاغذ داد دست من و خودش مشغول شماره گرفتن 

 !با ابرو اشاره کرد که بخونم...دش
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دوتا خیابون پایین تر از بیمارستان بود ...آدرس اول و خوندم

خواستم بگم نرو که راهنما زد و از دور ...، پولم نمیرسید

 !برگردون برگشت

 !اینجاها گرونه من پولشو ندارم: آروم گفتم 

بعدا راجبش حرف : از گوشه چشم بهم خیره شد و گفت 

 !میزنیم

 !شاره ای به پسره که سر تا پا گوش شده بود کردا

 جلوی یه ساختمون!خودم میدونستم...نظر من پشمم نبود اصال

 شش طبقه نوساز وایسادیم

 .پیاده شدم و کوله ام رو تو ماشین جا گزاشتم

 این ساختمون: تا پیاده شدیم پسره شروع کرد به حرف زدن 

 ! واسه حبیب فالحه میشناسی که؟

واحدای : تکون داد و اونم دنباله حرفشو گرفت  آراز سری

باال هنوز تکمیل نیست ولی واحدای پایینش نوساز و مبله 

اجاره نمیده فقط فروش منتها من صحبت کردم ، طبقه ...اس

همکف یه سوییت داره گفته اونجا رو واسه سرایدار در نظر 

 !گرفته بوده و میتونه چند ماهی اجاره اش بده

این همه مارو آورد باال شهر که ...برگردوندمبا اخم رومو 

 !خونه سرایدار واسم بگیره؟

 !حیف بنزین...دستشم درد نکنه
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سوییت سرایدار : آراز وایساد و با اخم برگشت سمت پسره 

 !حبیب فالحو واسه من جور میکنی؟

من فکر کردم واسه خانوم ...ببخشید: پسره ترسیده گفت 

 !میخوای

ه حقت...واسه هرکی بخوام: د و گفت آراز بهش نزدیک تر ش

 !یه مشت حرومت کنم که بفهمی چرا اینجایی

ینا هم...آخه به قیافه این نمیخوره خیلی مایه دار باشه: پسره 

 !کاخ نیاوران که نمیخوای براش؟...خوبه دیگه

اینبار آراز عصبی تر از همیشه یقه اش رو گرفت و از الی 

نگفتم ...خونه میخوام مرتیکه گفتم: دندونای کلید شده اش گفت 

اگه قراره این بچه بازیا رو ...لونه موش واسم َسوا کن

دربیاری همین االن زنگ بزنم صاحب کارت پرتت کنه 

 !بیرون

وای به : یقه اش رو ول کرد و جدی تو چشماش خیره شد 

 !حالت بعدیا هم مثل این باشه

 هرچی شما: پسره یقه اش رو درست کرد و با ترس گفت 

 ..فقط حد و حسابشو بهم بگو که...بگی

 !خونه های بعدیتم باید ببینم...برو: حرفشو قطع کرد 

بی حوصله به حرفای پسره گوش ...دوباره سوار ماشین شدیم

 .میدادم
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اینم یه آپارتمان بود منتها قدیمی و ...رفتیم سمت آدرس بعدی

 !نسبت به اون یکی کوچیک تر بود...متوسط

هم ...مبله ام هست...وم یکی از واحدا خالیهپسره گفت طبقه س

 !فرقی نمیکنه...برای رهن و هم اجاره

 .ساله خیلی متشخص بود ۳۳صاحب خونه ام یه آقای 

 

آراز که با اون پاهای درازش تند تند از پله ...آسانسور نداشت

کی حال ...ها باال میرفت من بدبختم از همه عقب تر بودم

 !داشت بره باال آخه؟

سه تا ...رسیدیم دستمو به نرده گرفتم و نفسی تازه کردم وقتی

 !همه گوشتای تنم آب میشد که! طبقه و این همه پله؟

جوری که پسره گفت مبله ...پشت سرشون وارد خونه شدیم

 !که گفتم االن چخبره

آشپزخونه اپن ...یه فرش افتاده بود وسط کاشیای حال

چال یه یخ...ش بودکوچیکی داشت که یه قابلمه و ماهیتابه تو

 البته...چند تا تیکه ظرف...کیلویی ۰کوچیک و لباسشویی 

ه وقتی درشو باز کردم چینی ب...کابینتاشم چرک گرفته بود

 !بینیم دادم که آرازم فهمید خوشم نیومده

یه کمد دیواری و یه فرش کف ...یه اتاق داشت فقط

 !خبری از تخت و میز و اینجور چیزا نبود...اتاق
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یوارا کاغذ دیواری بود و یه تلویزیون کوچیکم گزاشته روی د

 !بودن گوشه حال

آراز نگاه سرسری انداخت و مثل من همه سوراخ سمبه هاشو 

 !اما از اخمش مشخص بود که خوشش نیومده...نگشت

 !البته اگه قیمتش خوب باشه...من میخواستم بگم خوبه ها

 .هرچی بود بهتر از خونه قبلیم بود

ده بود و دست به جیب به حرفای مرده راجب آراز وایسا

 !بعد از چند دقیقه قیمتو پرسیدیم...خونش گوش میداد

واسه یه همچین خونه کهنه ای ...ابروهای جفتمون رفت باال

 !با چارتا تیکه وسایل ماهی سه تومن اجاره میخواست

خواستم وایسم چونه بزنم که با چشماش گفت حرف بزنی با 

 !م تو دهنتپشت دست میخوابون

 .آستینمو پشت سر خودش کشید و از در خونه زد بیرون

 !یواش تر برو منم برسم...دستم کنده شد: کالفه گفتم 

 !بی توجه تند تند از پله ها اومد پایین و رفتیم جلوی ماشین

 ! یعنی تو به همچین خونه ای راضی؟: عصبی گفت 

منم ...رهبلیه بهتاز ق...خوبه دیگه: شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !همینم از سرم زیاده...یه نفرم کسیو ندارم

سره پ...کالفه دستی توی موهاش کشید و در ماشینو باز کرد

 !پسند نشد؟: ام بدو بدو از پله ها اومد پایین و گفت 
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خونه های بعدیت اینطوری باشه قبرستون پیادت : آراز غرید 

 !میکنم

 

 .یگفتمدست به سینه نشسته بودم و چیزی نم

اینکه حالش خوب نبود بعیدم نبود این وسط پاچه منو هم 

 !بگیره

خالصه تا شب چند تا دیگه خونه ام رفتیم که هیچکدومو پسند 

 !نکردن

 !آخرا مثل میت دنبالش میرفتم و مثل بزم نگاهشون میکردم

 اون بیچاره...شب بود که اون پسره رو پیاده کردیم ۹ساعت 

 !بدو و فک زدن ام خسته شده بود هی بدو

 .سرسری خدافظی کرد و رفت

 

حس کردم میخواد منو ...از همون فلکه دور زد و برگشت

چشمامو بستم و به پشتی صندلی تکیه دادم ،  ...برسونه خونه

 !به آهنگ آرومی که از ضبط پخش میشد گوش میدادم

صدای زنگ تلفنش ...چند دقیقه ای تو سکوت سپری شد

 !بشهنزاشت سکوتمون طوالنی 

به مامان بگو من میرم خونه ! بله؟: با صدای بمش جواب داد 

 !گفتم نه یعنی قطع کن...نه نمیام...خودم امشب
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! چش بود این؟...بعدم صدای افتادن گوشی روی داشبورد

تا خونه ام دو تا خیابون فاصله ...کالفه چشمامو باز کردم

 !داشتیم

تش روی موهای لخ...سرمو چرخوندم سمتش و نگاهش کردم

ابروهاش توهم گره خورده بود و حسابی ...پیشونیش افتاده بود

توی تاریکی دیده نمیشد ولی میتونستم حدس بزنم ...اخمو بود

 !دونه به دونه رگ چشماش قرمزن

سرش و برگردوند سمتم و دوباره ...متوجه نگاه خیره ام شد

 !حرف نزدنش کالفه ام میکرد...به جلوش خیره شد

 !چته؟: آروم گفت ...کردمسرفه کوتاهی 

 !حرف نمیزنین...چیزیم نیست! من؟ -

 !بگو تا جواب بگیری+ 

 !؟...واقعا دلتون نمیخواست برین اونجا یا به خاطر من -

 همین بود حرفت؟...دلم نمیخواست+ 

 !همین بود: سری تکون دادم و زیرلب گفتم 

 .فرمونو چرخوند و به سمتم برگشت

فکر نمیکردم با ...دیروز و امروزممنون بابت : آروم گفتم 

اون همه حرفی که تو اون اتاق ازتون شنیدم بیاین کمکم و 

 !برام خونه پیدا کنین
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البته هنوز برای من ...کار و زندگی من بحثش جداست+ 

پرستار نیستی ولی االن به عنوان دوست آوا دارم بهت کمک 

 !میکنم

پرستارم ...نهمون اولم از دوستی من با آوا ناراضی بودی -

 !دلیلتون واسه کمک موجه نیست...که نیستم

به هیچ کس نمیشه ...چون جای خوبی پیدات نکرده بود+ 

 !حتی خواهرم...هرکی که میخواد باشه...اعتماد کرد

انقدر مثل چی تو بیمارستان ! یعنی هنوز بهم اعتماد نداشت؟

یا به قول خودش ! کار کردم و هنوز پرستار پارکی بودم؟

 ! پرستار نبودماصال

کس به هیچ...بله: چشمامو تو کاسه چرخوندم و با کنایه گفتم 

 !نمیشه اعتماد کرد

از اینکه منو در حد پرستارای بیمارستانش نمیدید خوشم 

این حرفش برام گرون تموم میشد و اون هربار اینو ...نمیومد

ولی من خودم به توانایی خودم اطمینان داشتم ، ...بهم میگفت

از اونا نه اما در حد خودم بودم و میدونستم که میتونم  بهتر

 !ثابتش کنم

 

تشکری کردم ...با ترمز ماشین جلوی کوچمون به خودم اومدم

چبا تعجب بهش نگاه کردم که پشت سرم ..و درو باز کردم
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به جز لباسات چیز ...وسایلت رو جمع کن: پیاده شد و گفت 

 !دیگه ای نمیخواد برداری

 ...ولی: ردم باال و گفتم ابروهام و ب

 !طول بکشه مجبورم بیام تو خونه...فقط سریع+ 

با تعجب قدم برداشتم سمت در زنگ زده خونه اون 

 !االن وسایلم رو بردارم برم کجا آخه؟...پیرخیکی

تند تند ...چشمامو روی هم فشار دادم و در و آروم باز کردم

ز که وقتی ا از پله ها رفتم پایین و چمدون مشکی قدیمیم رو

 !یزد میومدم برداشته بودم از زیر پله پیدا کردم

 .خداروشکر دست به وسایلم نزده بود

 !تند تند هرچی توی کشو ها بود ریختم توی چمدون

لوازم آرایشی هام و بقیه چیزای مربوط به موهام تو کوله ام 

 بود

 پس فقط لباسا و مدارکم رو جمع کردم

 !ودمبا چند تا کتابی که خریده ب

در و بستم و کلید رو روی در جا ...چیز دیگه ای نداشتم

 .گزاشتم

بی سر و صدا از خونه اومدم بیرون و چمدون رو دنبال خودم 

 .کشوندم
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ی رو...یکم که جلوتر رفتم سایه اش رو توی تاریکی دیدم

 !زانوش نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود

با تردید ...دمچمدون و وسط کوچه ول کردم و کنارش خم ش

 !حالت تهوع دارین؟! چیشد؟: پرسیدم 

بهم خیره شد و چیزی ...اخمی کرد و چشماشو باز کرد

چند قدمی که رفت تعادلش رو از ...از جاش بلند شد...نگفت

نگاه کن ...رفتم سمتش و بازوش رو گرفتم...دست داد

 !االنه پس بیوفته...توروخدا پسر مردمو

در سمت شاگرد و باز ...شینکمکش کردم و بردمش سمت ما

 !کردم و کمکش کردم بشینه

ود مشخص ب...قبل از اینکه در و ببندم نگاهی به چهرش کردم

 بنده خدا...حالت تهوع و سرگیجه حسابی بهش فشار آورده

 من روهم! حاال چیکار کنم من؟...پوفی کشیدم و در و بستم

 !که قبول نداشت

در راننده رو ...قبچمدونم رو برداشتم و گزاشتم صندلی ع

 !باز کردم و نشستم پشت فرمون

چه حالی میکرد پشت ...عجب ماشینی بود! پشمام دختر

همه عمرم و پیاده رفت و آمد کردم می ارزید به اینکه ...این

 !یبار سوارش بشم

 !من که بلد نیستم؟...این همه دم و دستگاه...اینا رو ول کن حاال
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ز و پاتو میزاری رو گا...ایدهتو دلم گفتم بیخیال اینم مثل پر

 !خالص

به چهره آراز که از سردرد جمع شده بود نگاهی کردم و 

 !ماشین رو روشن کردم

ببین عین ...خدا بزرگه...ایشاهلل که تصادف نمیکنیم

اینی که سوار شدی بنز نیست پرایده ، هی با خودت ...پراید

 !تکرار کن نزنی ماشینو بترکونی

از ...۸۳به  ۲۳از ...و حرکت کردمپامو گزاشتم روی گاز 

 !۰۱۳به  ۰۳۳و از  ۰۳۳به  ۸۳

انگار نه انگار ماشین بود هیچ صدایی ...نرم حرکت میکرد

حاال تو پراید سوار بشی از دکمه های رادیوش هم ...نمیداد

 !صدای خش خش میده

 اگه ام بود...اون پایینا خبری از داروخونه نبود

بودن و صد تا خواب دیده  تا اون وقت شب همه درا رو بسته

 !بودن تو خونشون

یدم پر...کنار یه درمانگاه یه داروخونه شبانه روزی پیدا کردم

 پایین و کیف پولم رو از تو کوله ام برداشت

چند تا قرص گرفتم با یه سرم و آمپول مسکن و حالت 

که  از اونجایی...میدونستم نمیره بیمارستان وصل کنه...تهوع
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شیفت بودن و مثل دفعه قبل قرار بود  امشب سونیا جون

 !حسابی زجر کش بشه

یه بطری آب از سوپر مارکت همون نزدیکی هم گرفتم و رفتم 

 سمت ماشین

 

با دیدن در باز ماشین و سر پایین افتاده اش یعنی این حالت 

 !تهوع کار دستش داده

بیحال ...در ماشینو بستم و قرصو با شیشه آب گرفتم سمتش

تم خواس...ت و شیشه آب رو تا نصفه رفت باالاز دستم گرف

 !ازش بگیرم که بقیه آب رو روی سرش خالی کرد

 ! االن وقت این کارا بود آخه؟...با حرص چشمامو بستم

پنجره رو دادم باال که دیگه این وسط سرما 

 !سرماخوردگیش کم بود فقط...نخوره

آدرس خونه اش رو ازش پرسیدم ، اونم شکسته فقط با دست 

المصب آدم نمیخواست ...اشاره میکرد که از کدوم سمت برم

 !از ماشینش پیاده شه انقدر خوب بود

یه برجی که خیلی ...باالخره با هر زور کندنی بود رسیدیم

با نمای سنگ و ...طبقه داشت اما من حوصله نداشتم بشمارم

 !خیلی خوشگل و باکالس و بله
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ی میکرد با خودش سع...کمکش کردم از ماشین پیاده شه

مجبوری دستش رو ...فشردن چشماش تعادلش رو حفظ کنه

 بنده خدا آقاهه تا آراز...گرفتم و تا نگهبانی برج بردمش جلو

شما ...خدا بد نده آقای دکتر: و تو اون حال دید اومد و گفت 

 !که اینجوری نبودین

 !میشه کمکشون کنین برن باال؟: کالفه گفتم 

با عجله ... ت و سری تکون دادبا تعجب نگاهی بهم انداخ

چمدون و کوله ام رو برداشتم و پشت سرشون رفتم تو 

یا طبقه ده ...دکمه آسانسور رو زدم و منتظر شدم...آسانسور

با خودم ده بیست سی چهل کردم و دکمه طبقه ...بود یا دوازده

اه فوِق فوقش اشتب...یا بود یا نبود دیگه...دوازده رو فشار دادم

 !شتمبود برمیگ

 !با چمدون و اون کیسه دارو و کوله ام حسابی دیدنی بودم

با اون ...در آسانسور که باز شد دیدم آره بابا درست اومدم

 .دستای پر به سمت در نیمه باز واحد راه افتادم

آراز روی مبل دراز کشیده بود و اون نگهبانه ام باالی سرش 

 .حرف میزد

 .رفتم جلو و چمدونم رو زمین گزاشتم

رین شما تشریف بب...حال آقای دکتر خوب نیست: بلند گفتم 

 !من حواسم بهشون هست
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 طبقه باال! به دکتر زنگ نزنم؟: نگهبانه اومد جلو و گفت 

 !دکتر نعیمی هستن بهشون نگم بیان؟

گفتم که حواسم بهشون ...نه ممنون: سری تکون دادم و گفتم 

 !هست

ین درم ببند...فرمایید لطفاب: اشاره ای به در کردم و ادامه دادو 

 !پشت سرتون

نگهبانه که رفت کیسه دارو هارو گزاشتم روی میز جلوی 

چسب ...تند دست به کار شدم و سرم رو آماده کردم...مبل

 ...کاغذیو با دندون باز کردم و رفتم کنارش

همینجوری میگرفتم یه چیزی میشد ...گارو که نداشتم الحمدهللا

 !باالخره

 

با انگشت رگای ساعدش رو لمس ...م طرف خودمدستشو گرفت

پنبه رو کشیدم و سوزن و برعکس دفعه قبل آروم ...کردم

 !وارد دستش کردم

چسبارو ...اخمی کرد و دست راستش رو گزاشت رو چشمش

چون چیزی اونجا نبود تا سرم ...زدم روی اسکالپ و وایسادم

 با...رو بهش بند کنم مجبوری خودم سرمش رو نگه داشتم

هزار زحمت آمپوالیی رو که آماده کرده بودم با یه دست 

 !ریختم توی سرمش
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به ...باالی سرش روی دسته مبل نشستم و نفس راحتی کشیدم

قطره های سرم که به سرعت وارد شلنگ میشدن نگاه 

انگار با خودشون میگفتن هرکی زودتر رسید برنده ...کردم

 !اس

ود و دست رفته ب یک ربع که گذشت تقریبا نصف بیشتر سرم

یکم بازوم رو ماساژ دادم و سرم ...منم حسابی خشک شده بود

 .رو تند ترش کردم

 !دربیار اینو: صدای بمش مثل همیشه غافلگیرم کرد 

 !حیفه ، همه موادش تهشه...تا تموم نشه درنمیارم -

 !دربیار گفتم: دستش و از روی چشمش برداشت 

 !ه تهشهکل خاصیتش ب...منم گفتم درنمیارم -

نیم خیز شد و ...نگاهی بهم کرد که خودمو زدم به اون راه

بده بهم : دست آزادش و دراز کرد و گفت ...نشست روی مبل

 !میرم تو اتاق میخوابم

از جاش بلند شد و با قدمای ...دو به شک سرمو بهش دادم

 !کوتاه به سمت در گوشه سالن رفت

 !پشت سرش رفتم تا مطمئن بشم میخوابه

به جالباسی باال سرش وصل کرد و با کفش روی تخت  سرمو

سوزن توی دستش با این کار یکم کشیده شد و ...دراز کشید
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باعث شد چند قطره خون از کنار چسب دستش تختو کثیف 

 !کنه

با عجله رفتم جلو از روی میز دستمال کاغذی 

رگ ...چسب روی سوزنو کندم و سوزن و درآوردم...برداشتم

 !این همه با دقت رگشو گرفته بودم...اره کردبنده خدا رو پ

دستمالو گزاشتم روی جای سوزن تا خون دستش بند 

 !خودم نگه میدارم: دستش و گزاشت رو دستم و گفت ...بیاد

اگه حالتون بهتره بندازمش ، اگه نیست اون ...حیف شد تهش -

 !یکی دستتون هنوز سالمه خداروشکر

رو گرفت و و لبخند کجی  کنایه ام...چشماشو روی هم گزاشت

 !ببرش...خوبم: زد 

از جام بلند شدم و سوزن رو انداختم توی سطل ولی سرم رو 

ف حی...تا اگه بازم حالش بد شد بهش وصل کنم...نگه داشتم

 !بود باالخره اون همه پول

 

تازه یادم افتاد ...المپ اتاقش رو خاموش کردم و زدم بیرون

 !ببینم خونه اش چه شکلیه

متری بود و  ۱۳۳حدود ...ونه مدرن با آخرین امکاناتیه خ

شاه نشین و دکوراسیون پذیرایی رو که ...سه تا خواب داشت

 !نگم اصال
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منم که ...کامال مشخص بود خونه مجردیه...ولی نامرتب بود

بنده خدا از عصر  با این سردردش راه افتاده بود ...بیکار

ا م دست خر خونه پیدآخرش...دنبال من که مثال خونه پیدا کنیم

 !کردیم

ولی نرفتم توی اتاقا ...شروع کردم به جمع و جور کردن خونه

تا من ...، شاید خوشش نمیومد میگفت دختره چه فضوله

 !خوابیدم رفت پی فضولیش

لباساش رو که روی مبل افتاده بود برداشتم و همه رو انداختم 

 !تو ماشین لباسشویی

طبقه دوازدهم ...فتم بیروندر تراس خونه رو باز کردم و ر

 !و باالی تهران و شب و ویو رو فقط

توی تراسش یه میز و صندلی کوچیک و دنج گزاشته بود با 

 !یه عالمه گل و گلدون

ته تهش میخواست گل ...بهش نمیومد انقدر طرفدار گل باشه

 !به اخالق خوبشم میخورد...نگه داره کاکتوس

ظرف یبار مصرف غذا  یه عالمه...آشپزخونه که پوکیده بود

بهش  یکی...روی هم یه بوی گندی گرفته بود که نگو و نپرس

 !بگه خب خوردی تا اون سطل آشغال مگه چقدر فاصله اس؟

 !برو بنداز دیگه

شالمو بستم به بینیم و همه اش رو با بدبختی و کلی ادا جمع 

 !کردم و این همه راه بردم تا سطل آشغال تو خیابون
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طی کشیدم و به حجم قاشق و لیوانایی که  کف آشپزخونه رو

ا یعنی ج...توی ظرفشویی روهم تلنبار شده بود نگاه کردم

بگم ...داشت یه فیلم کامل از خونه اش بگیرم ببرم بیمارستان

نگاه به خوِد آنتیک کرده اش نکنین ...این خونه رییستتونه

 !اصال

ه و ماگه بگم کف همه قابل...اوناروهم شستم و رفتم سمت گاز

 !ماهیتابه هاش سوخته بود دروغ نگفتم

از اثرات باقی مونده مشخص بود یا تخم مرغ و املت درست 

 !کرده یا سوسیس

خونه خودشون افتخار خانوم دستپخت داشت مثل ِشف 

جا خب برو همون...این سوسیس میخورد...رستوران کالیفرنیا

 !ناز میکنی چقدر؟

ه دست هنرم نگاه با تموم شدن آشپزخونه عقب کشیدم و ب

یعنی آشپزخونه به این تمیزی با اون همه وسایل نو ...کردم

 !فقط یه بوِی غذا کم داشت

توی کابینتا که جز ظرف و چند تا وسیله برقی چیزی 

ننش اومده  انگار...البته کابینتا خیلی تمیز و مرتب بودن...نبود

 !جهازشو چینده

 یه پنیر نصف در یخچالشم که باز کردم جز شیشه های آب و

 !فریزرشم بدتر...نیمه و نون خشک شده چیزی نبود
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منم لباس ...ساعت ده و نیم شب تابستون تازه سرشب بود

پوشیده رفتم سراغ سوپرمارکت بزرگی که یکم جلوتر از تو 

 !ماشین دیده بودم

 

انقدر آدم تو این فروشگاه بود که فقط با شنا میتونستی از وسط 

سبد به دست پر از آت و  همه...قفسه ها رد شی

نگاهی با چندش به این مرفه های بی درد تن پرور ...آشغال

محض رضای خدا یکیشون یه کیلو سیب زمینی تو ...کردم

 !سبدش نبود

سبد کوچیکی برداشتم و از قفسه های اول شروع 

روغن و ماکارونی و رب و خالصه هرچی برای ...کردم

با یه سبد تو این  همیشه دلم میخواست...پختن نیاز بود

فروشگاهای بزرگ راه بیوفتم و هرچی که دلم میخواد و خالی 

 اما متاسفانه...اصال هم قیمتش برام مهم نباشه...کنم تو بار

 !شانس نداشتم! همیشه قیمت برام حرف اولو میزد

از کارت خودم کشیدم و باز پیاده با اون پالستیکا راه 

ودم به نظرم اصال مسئله اینکه کلیداشو برداشته ب...افتادم

تهش بیدار میشد میدید عه ، وسایالش هست و ...مهمی نبود

 !خودش نیست که

مسکنا خوب روش ...آرامش خونه نشون میداد که هنوز خوابه

 !اثر گزاشته بود



289 

 

نه دلم ...کالفه از گشنگی نگاهی به پالستیک خریدام انداختم

رطان ، س میخواست سوپ بپزم که مثال بگم مریضی بیا بخور

 !نه دلم میخواست به خودم زحمت بدم...که نداشت باالخره

یه ...با دیدن بسته ماکارونی پروانه ای ابرویی باال انداختم

اون عن خانوم که ...ماکارونی پر رب چرب با ته دیگ

 !نزاشت اون قرمه سبزی از گلومون بره پایین

انقدر با اون ...روسریمو درآوردم و موهامو باال بستم

آشپزخونه حس آشپزی گرفته بودم که ولم میکردن واسه 

 !بیست نفر ماکارونی میپختم

 ...تا گزاشتم دم بکشه یه ساعتی گذشت

لباسارو از ماشین لباسشویی درآوردم ، برگشتم سمت در که 

برم بندازم خشک بشن که آراز و دست به سینه تکیه داده به 

 !دیوار دیدم

ه ی...شو عوض کرده بودلباس...هینی کشیدم و رفتم عقب

 !شلوارک اسپرت با یه تیشرت

اینکه لباس پوشیده بود و مثل دیروز پشم حسابم نکرده بود 

 !واقعا خوب بود

در و دیوار خونه اش پر از عکسای ...البته آوا راست میگفت

روزی هزار بار قیافه خودشو ...خودش بود تو ژستای مختلف

 !در زاویه های مختلف میدید
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 !دقت نکرده بودم ولی احتماال اونجام پر عکس بود به اتاقش

 

با چشمای خمارش نگاهی بهم کرد و دستی به موهاش 

فکر کردم : صداش بخاطر خواب خش دار شده بود ...کشید

 !تو خونه اشتباهی خوابیدم

سبد رو گزاشتم روی زمین ...یادم افتاد هیچی روی سرم نیست

ز سبدم رو از روی با...و شالم رو از روی صندلی برداشتم

زمین برداشتم و خواستم از کنارش رد شم که دستش رو سد 

 !ولش کن...نمیخواد ببری: راهم کرد 

بندازم میام شام و ...آخریشه: سرم و انداختم پایین و گفتم 

 !میکشم براتون

 از بیرون حتما؟! شام؟: ابرویی باال انداخت و گفت 

زحمت ! نخیر دستپخت خودمه: اخمی کردم و گفتم 

نو رستورا...دیدم ماشاهلل ظرفای غذاتونو توی سطل...کشیدم

 !خریده بودین

نگو هنر ...میگم یه بوهایی داره میاد: سرش و آورد جلوتر 

 !ایشونه

از کنارش رد شدم و ...دستش رو برداشت و رفت سمت گاز

 ...رفتم تو تراس
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 هیکم که گذشت سبد خالی و زدم زیر بغلم و رفتم تو که دیدم ب

خیلی ریلکس روی مبل لم داده بود و پاهاشو روی میز ...به

 ...با دیدن ظرف تخمه کنار دستش نفسی کشیدم...گزاشته بود

 :رفتم توی آشپزخونه پیش دستی برداشتم و  گزاشتم جلوش 

 !این بهتر از زمینه

بی توجه سرشو به پشتی ...انگار که با دیوار حرف زده باشم

 .یزیون خیره شدتکیه داد و خمار به تلو

روی مبل نشستم و کالفه به فوتبالی که پخش میشد نگاه 

و بکشم غذا ر: یکم که گذشت طاقت نیاوردم و گفتم ...کردم

 !براتون؟

اهمو نگ...سرشو تکون داد که باز موهاش افتاد روی پیشونیش

 بیار: به زور از تار موهاش گرفتم و به دستاش خیره شدم 

 !اینجا

دوتا بشقاب برداشتم و ...از جام بلند شدم سری تکون دادم و

یه جوری رنگش بهم چشمک میزد ...پر از ماکارونی کردم

 !بیااا...که میگفت بیا من و بخور لعنتی

سفره رو انداختم جلوی مبل و دونه دونه همه چیو چیدم رو 

 !سفره

یعنی منتظر بودم ...معذب وایسادم ببینم چیکار میکنه

 !و جیم شم برم فقط ماکارانیو بزنم به بدن
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د با دست بهم اشاره کر...از جاش بلند شد و نشست کنار سفره

 !نمیخوام تنها بخورم...بشین: و گفت 

میدونم خوشتون نمیاد با من : روبه روش نشستم و آروم گفتم 

 !هم سفره بشین

 !غذاتو بخور: اخمی کرد و گفت 

در انق...اولین قاشق و که گزاشتم توی دهنم دلم ضعف رفت

 !اصال نمیدونین چیکار کرده بودم...که خوب شده بود

با دیدنش که با خیال راحت داشت شامش رو میخورد لبخندی 

 !حتما خوشش اومده بود...زدم

 

بعد ...سحریمون توی سکوت سپری شد...شام که نمیشه گفت

از تموم شدن غذا بی حرف ظرفا رو جمع کردم و بردم توی 

ال زدم و بشقابای خوشگل مربعی آستینام رو با...آشپزخونه

بعد از تموم شدن این چند تیکه ...شکل رو زیر آب گرفتم

 !دستامو با گوشه مانتوم خشک کردم و  رفتم سمت کوله ام

ه حداقل باید میرفتم یه مسافرخون...اینجا که نمیتونستم بمونم

منم ...خوب نبود تو خونه یه پسر مجرد و غریبه...ای جایی

ز کنارش بودن معذب بودم ، دیگه حتما آب همینجوری که ا

 !میشدم از خجالت
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شمای با چ...کوله ام رو گزاشتم کنارم و با فاصله ازش نشستم

خمار به تلویزیون بزرگ چسبیده به دیوار خیره شده بود و 

 !انگار قصد خوابیدن نداشت...تخمه میشکست

بدون اینکه به چیزی فکر ...خیره خیره نگاهش میکردم

رفتو ح: صداش نزاشت بیشتر از این بهش خیره بمونم ...کنم

 !بزن

آروم ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و انگشتام رو فشار دادم

 !میشه زنگ بزنین به یه آژانس؟: گفتم 

پاهای عضله ایش رو ...خودش رو باال کشید و صاف نشست

 !آژانس برای؟: انداخت روی پا و با اخم گفت 

 !برای من -

 !کجا؟+ 

ا دو سه شب اونج...م مسافرخونه تا بتونم خونه پیدا کنممیر -

 .بمونم

 خودت تنهایی فکر کردی که بری مسافرخونه؟+ 

چه ! خب االن چه غلطی بکنم من؟...کنایه میزد...اخمی کردم

 !خری بود این دیگه

فوقش میرم ...تکلیف منو مشخص کنین: کالفه گفتم 

 !بیمارستان کمکشون تو شیفت شب
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امشب همینجا میمونی : ید نزدیک تر و گفت خودش رو کش

 دوتا اتاق بدون...تا خونه واست پیدا شه که فکر نکنم بشه

 !اجاره خونتم از حقوقت کم میکنم...استفاده تو این خونه اس

خب االن تو ...باز برگشت سر حرف اولش...پوفی کشیدم

 !اجاره خونه اتو کم کنی از حقوق من چقدر میمونه؟

من اینجا راحت : ن آوردم و ادامه اش گفتم حرفمو به زبو

شما خیلیم لطف کردین تا االن صرف دوست پارکی ...نیستم

من نمیتونم شبو اینجا بمونم ، ...بودن آوا خیلی کمکم کردین

 !معذبم

 !فکر میکردم خودتون فهمیده باشین: آروم تر گفتم 

 

نتی لع...سعی کردم به چشماش نگاه نکنم...اخمش شدید تر شد

بی توجه به نگاهش خودمو زدم به کوچه ...میسوزوند میرفت

 !علی چپ

تو اون اتاق سه در چهار تو خونه : با صدای خفه ای گفت 

 اون آدم معذب نبودی ، اینجا معذبی؟

من دارم بهت لطف میکنم که میگم اینجا : بلندتر گفت 

وگرنه برو ، هرجایی که فکر میکنی از اینجا برات ...بمون

اما یه درصدم فکر نکن که ...برای من مهم نیست...امن تره

 !با این کارت دیگه میتونی تو بیمارستان من کار کنی
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نمیفهمید کال ...آب دهنم و قورت دادم و ترسیده نگاهش کردم

 !من چی میگم؟

 !با چشماش بهم گفت پاشو نشین اینجا

دسته چمدونم رو که گزاشته بودم گوشه سالن برداشت و از 

 !له گوشه سالن باال رفتچهارتا پ

اتاقت سرویس جدا هم داره : یکی از در هارو باز کرد و گفت 

 !که الزم نباشه بیای پایین

چمدونم رو گزاشت توی اتاق و ...پایین پله ها وایساده بودم

آخر هفته ام میرم خونه ...من اکثرا روزا خونه نیستم: گفت 

 گه شیفتت عصرا...بعضی وقتا برای ناهار میام خونه...مامان

صبح و شب رو به آژانس ...بود که با خودم میای بیمارستان

 !میگم برسونتت

خیره شد توی ...پله هارو اومد پایین و مقابلم وایساد

 !حس کردم تموم عضالتم با این نگاه خشک شد...چشمام

نمیخواد خونه رو تمیز کنی یا ناهار و شام درست + 

 !میگم یخچال و واست پر کنن...کنی

اینجا بودنتم صرفا ...در ضمن: چیزی نگفتم که ادامه داد 

نبینم بخشو از حرفای بیخود پر ...بخاطر دوست آوا بودنته

 !از این حرفا و فکر و خیاالی بیخود اصال خوشم نمیاد...کنی
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کی ...تحفه چه فکرایی با خودش میکرد...حرفش بهم برخورد

 ! ؟هستی تو که من درباره ات خیال بافی کنم اصال

صدایی توی مغزم گفت هیشکی عزیزم فقط یه شرکت بزرگ 

چیزی ...داروسازی داره و یه بیمارستان خصوصی باالشهر

 !نیست که

پخش  قرار نیست حرفی: به افکارم نیشخندی زدم و بلند گفتم 

من خودمو تو این چند ماه ثابت کردم ، بقیه اش دیگه ...بشه

ه اصال ب...اینجا بمونممن هنوزم دلم نمیخواد ...مشکل شماست

 !نظرم درست نیست

ای جایی بر...خب: سرشو برد باال و دستی توی موهاش کشید 

 !موندن داری؟

 !فوقش برمیگردم یزد: شونه ای باال انداختم و گفتم 

پس قرارداد دوساله ای که امضا کردی : پوزخندی زد و گفت 

 گنج خفته ای هست که بشه خسارتش! چی میشه خانوم مشفق؟

 هوم؟! رو داد؟

 !حرفای خودمو به خودم برگردوند...اخمی کردم

 !چیزی نگفتم و منتظر شدم حرفش رو ادامه بده

ط شرای...خونه من خالیه...من مشکلی با اینجا موندنت ندارم+ 

میتونی بری توی خیابون و ...میل خودته! روهم که بهت گفتم

 !زیر کارتن موز و پرتقال بخوابی
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ت و به سمت جایی که نشسته بود حرکت از جلوم کنار رف

ناخونامو توی دستم فشار دادم و از حرص رومو ...کرد

 !برگردوندم

یه  از...مثل خر مونده بودم وسط ِگل...نمیدونستم چیکار کنم

ز ا...طرف میدونستم جام کنارش امنه ، بخاطر تجربه دیشب

 !یه طرفم نمیخواستم خونه اش بمونم

 

ای سفید خوشگل کوبیدم و از پله پامو محکم روی اون سنگ

با تعلل در و هل ...در اتاق نیمه باز مونده بود...ها باال رفتم

 !دادم داخل

 !اتاق پایینو اصال یادم نیست چجوری بود

حاال از فکر بود یا هول دست آراز نمیدونم ولی حتی یادم 

 !پیر شده بودم رفته بود...نیست دیواراش چه رنگی بودن

 یکمم تو این...خوب که نه عالی بود...ی بوداتاق بیست متر

 !اتاقا زندگی کنیم مزه زندگی رو بفهمیم واقعا

یادمه بچه که بودم آرزوم این بود بریم خونه داییم و من روی 

 !تخت دختر بزرگش چند دقیقه بشینم

 !یا اینکه از ذوق داشتن مبل خودمو بزرگ فرض کنم

زمین تشک  روی...اما خونه ما نه مبل داشت نه تخت

 !مینداختیم و میخوابیدیم
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دور تا دور اتاقمونم پر از پشتیای مخمل زرشکی بود و همه 

 !به اینا تکیه میدادن

یا بالشای دوقلوی ترمه که یک در میون وسط پشتیا گزاشته 

 !شده بود

جلوی پشتیا رو مامانم تشکای کوچیکی درست کرده بود که 

احساس ناراحتی وقتی مهمون میاد روی فرش زمخت خونه 

 !نکنه

 !یهو یادم افتاد از دیروز به مامان زنگ نزدم

هول کرده و با عجله رفتم سمت کوله ام و گوشیمو از جیبش 

شماره خونه مامانبزرگمو از حفظ گرفتم و منتظر ...درآوردم

 !شدم

شبا ...مامانم همیشه صبح حدود ساعتای ده بهم زنگ میزد

ه مامان بزرگم بودن و مامانم معموال همه از جمله داداشام خون

 !جرات نمیکرد زنگ بزنه

حاال من این جرات رو از کجا پیدا کرده بودم نمیدونم اما 

 !میدونستم دل مامانم آشوبه

 !اگه زنگ نزنم از نگرانی میمیره

 ! بله؟: بوق چهارم بود که صدای زمخت مردونه ای گفت 
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احتمال دادم یکی از ...ساکت شدم و حرفی نزدم

آروم ...اگه حرف میزدم مامانو اذیت میکردن...اشامنداد

 !گوشیو قطع کردم و نفسی کشیدم

دوتا ...همه داداش دارن ماهم داریم! اینم از شانس ماست

 !قلچماق نفهمشو البته

 !چه بالیی سرمامانم میاوردن به خاطر من خدا عالمه

 .چشمامو روی هم فشار دادم و دکمه های مانتومو باز کردم

 !بودم اما از خستگی زیاد خوابم نمیبردخسته 

نجا مثل اینکه حاال حاالها ای...بلند شدم تا لباسامو تو کمد بچینم

 !موندنی بودم

 

چند تا لباس مجلسی و ...در کمد دیواری بزرگ رو باز کردم

 کامال...متعجب درشو بستم! لباس خواب توش آویزون بود

ن دیگه وارد حاال م...مشخص بود کیا اینجا اقامت داشتن

 !جزییاتش نمیشم

 پسر پیامبر که نبود بود؟...البته انتظاریم نمیرفت

ناسالمتی چند سال لندن وسط حوری و پری زندگی کرده بود 

 !نمیتونست بیاد اینجا یهویی از این رو به اون رو بشه که

توی یکیش لباس زیر بود که همه ...در کشوها رو باز کردم

 !وز مارکشون بهشون چسبیده بودبسته بندی شده بودن و هن
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اینارو که خودش ...استغفرهللا...جفت ابروهام رفت باال

 !نمیپوشید ، میپوشید؟

سری از تاسف تکون دادم و لباسای خودم و چیندم توی دوتا 

 !از کشوها

در کمدو که بستم با خودم گفتم این دوست دختراش لباس 

 زیرشونو آوردن اینجا

 !یش غلغله اسحتما تو کشوهای میز آرا

 !با این فکر بدو رفتم سمت کشو میز توالت و درشو باز کردم

یه عالمه لوازم آرایش به طور شلخته ای ...حدسم درست بود

 .درهم برهم توی کشو بود

 از سر بیکاری کشو رو درآوردم تا مرتبشون کنم

انقدر که همیشه آرزوم ...از بچگی آرایش کردنو دوست داشتم

 !ند بود اما نماز مانع میشدالک و ناخنای بل

هروقتم که عروسی دعوت بودیم از شوق زدن رژ لب و یه 

کرم ساده تا خود شب ذوق میکردم و آخرم مامانم اجازه نمیداد 

آرایش کردن واسه دخترای ...دختر باید خانوم باشه: و میگفت 

 !جلفه

و من هیچوقت نفهمیدم چرا باید رسیدن به زیبایی های 

 !شه؟صورتت جلف با



311 

 

با اینکه داداشم ...مثال الهام عروسمون همیشه آرایش کرده بود

خیلی مثال غیرتی بود اما به این چیزای زنش کار 

 !مستقیم گوش منو میگرفت...نداشت

دونه به دونه از توی کشو آوردم بیرون و درشون رو باز 

بعضیاشون بالاستفاده شده بودن و به درد ...کردم

 !بودن یا شکسته یا خشک شده...نمیخوردن

مرتب به ترتیب سایز چیندمشون توی کشو تا سر فرصت 

 !ازشون استفاده کنم

یه ساعتی خودمو با این چیزا مشغول کردم تا یکم ذهن شلوغم 

 ...حالش خوب بشه

صدایی از بیرون نمیومد و مشخص بود آرازم برای خواب 

 !به اتاقش رفته

تاق پرت خمیازه ای کشیدم و خودمو وسط تخت خوشگل ا

 !بالش اینجا هم بوی آراز و میداد...کردم

 توی این دو روز خیلی به آراز نزدیک شده بودم

 !انقدر که بوش رو حفظ کرده بودم

 نفس عمیقی کشیدم و خودمو جا به جا کردم

 !خدا خودش عاقبت مارو بخیر کنه
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 هرچی سعی...روشنی زیاد نور پنجره افتاده بود توی چشمم

صاف میخ شده بود رو ...ر کنم فایده نداشتمیکردم ازش فرا

 !کاش دیشب پنجره رو باز نمیکردم...چشمام و میسوزوند

 چه خورشید خری بود ،...پوف بلندی کشیدم و نشستم سرجام

چشمامو با حرص روی هم کشیدم و ...خب برو گمشو اونور

 !سرمو خاروندم

اگه : چند تقه ای به در خورد و پشت بندش صدای خودش 

 !باید بیای واسه طرح شکایت...اری بیا صبحونهبید

آماده شم : لبخند بی جونی زدم و با صدای گرفته گفتم 

 !ممنون...میام

 !از جام بلند شدم و راه افتادم سمت دستشویی

حوله رو روی صورتم کشیدم و از دستشویی اومدم 

لباسای همیشگیم رو پوشیدم و توی چشمام رو مداد ...بیرون

 !کوچیکمو انداختم روی دوشم و در و باز کردم کیف...کشیدم

ی آراز و تو...از این باال کل خونه به جز آشپزخونه معلوم بود

 .حال و پذیرایی ندیدم

آروم از پله ها رفتم پایین و با حدس اینکه تو آشپزخونه اس 

 .راهمو کج کردم

برعکس دیروز شلوار مردونه مشکی پوشیده بود با یه لباس 

 !مردونه مشکی
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 !آستیناش رو تا آرنج باال زده بود و دکمه اول لباسش باز بود

سالم و صبح بخیر بلندی گفتم که سرشو بلند کرد و آروم 

 :فنجونای چایی رو گزاشت روی میز و گفت ...جوابمو داد

 !بشین

یومد با اینکه بهش نم...نشستم پشت میز و به کاراش نگاه کردم

بود با پنیر و چایی و کره و  نون تازه گرفته...اما میز پر بود

 !مربا

صبحونه ای که شما درست کنین حسابی : لبخندی زدم و گفتم 

 !خوردن داره

 .لبخند کجی زد و رو به روم نشست

بعد از تموم شدن صبحونه میز و جمع کردم و ظرفا رو شستم 

 !و منتظر موندم تا صحبتش با تلفن تموم بشه

 رده بوداز دیروز تا االن با صدنفر صحبت ک

 !چه حوصله ای داشت جواب بده...انقدر کار داشتنم سخته ها

همین کار خودم برام زیادم ...من که حوصله نداشتم

 !بیچاره هی باید حرص و جوش میخورد از دست اینا...بود

 

تلفنش که تموم شد اشاره ای بهم کرد و خودش منتظر شد اول 

کنم تنظیم می در و واست: در و که بست گفت ...من برم بیرون

 !که خودت بتونی باز کنی
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نفس ...بیخیال سری تکون دادم و پشت سرش رفتم تو آسانسور

 !بلندی کشیدم و کنارش منتظر موندم

به معنای واقعی سیخ ...در آسانسور که باز شد پشمام ریخت

 !شدن و ریختنشون رو حس کردم

 !یه ماشینایی تو پارکینگ پارک بود که تو عمرم ندیده بودم

کل خانواده ما و دوتا داداشام و مامان بزرگم و خاله ها و دایی 

 !ها باهم که بفروشیم میشد یکی از اینا

 !چقدر خفن: زیرلب گفتم 

بنزش ...نگاهی بهش کردم ، بی توجه به روبرو خیره بود

 !وسط اون ماشینا چشمک میزد

مثل دو دفعه قبل چند دقیقه اول ...دزدگیر و زد و سوار شدیم

نمیشه شکایت : ت بود اما بازم طاقت نیاوردم و گفتم سکو

 نکنیم؟

 !نه+ 

 پوفی کشیدم و باز برگشتم تو حالت اولم

باید انقدر با شالق بزنن رو ...من مخالف شکایت نبودم

اما حوصله اینکه برم ...ماتحتشون دست درازی یادشون بره

 این اتاق اینکار و کنم بعد برم اون اتاق بعد اون اداره رو

 !اصال نداشتم
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آدم تو این خراب شده بخواد بره یه کار اداری انجام بده انقدر 

نصفشم فقط واسه ...اذیتش میکنن که پشیمون میشه

 !حیف اون همه کاغذ...سرگرمیه

بعضیا میشینن پشت یه میز فیس و چس میشن و تهش یه مهر 

بعد وقتی میفهمی این دیپلمه اس و ماهی ...میزنن رو برگه ات

یلیون حقوقشه فقط دو دستی میکوبی وسط سر سی م

 ...!خودت

 :نگاهی به ساعتش کرد و گفت ...جلوی کالنتری وایساد

ما فقط میریم ...رادین اونجاست ، بیشتر کارا رو انجام داده

منم اونجا به عنوان ...امضا میزنیم و تو میگی که چی شده

 !حله؟...شاهد

 .سری تکون دادم و دستگیره رو کشیدم

سالن کالنتری به جز یه آقای الغر مردنی که خمار بود  توی

از صدفرسخی میفهمیدی معتاده با یه خانم که صورتش کبود 

 !بود کسی نبود

بی توجه ...دوتا سرباز کچل هم کنار دیوار وایساده بودن

ارازم سویچش رو تو ...داشتم به در و دیوار نگاه میکردم

 !دستش میچرخوند و منتظر بود

ن از اون ته سالن با یه کیف سامسونت و دوتا برگه یهو رادی

 !تو دستش اومد سمت ما

 !دم آوا گرم ، چی گرفته بود واقعا...لبخند کمرنگی بهش زدم
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رادین نگاهی ...آراز قدمی جلو گزاشت و رو به روش وایساد

پشت تلفنم گفتم ،  فقط یه امضاست : به من انداخت و گفت 

ای سرگرد تعریف بعدم اذر خانوم قضیه رو بر

 !مطمئنی همینا بودن دیگه؟...میکنن

یه سرباز دونفر رو بهم دستبند زده ...اشاره ای به پشتش کرد

 !سرمو بلند کردم و نگاهی به چهرشون کردم...بود

شیطونه میگفت تا غل ...دستمو مشت کردم...خودشون بودن

و زنجیرن برم سه چهارتا مشت بزنم وسط اونجایی که نباید 

 !حالم جا بیاد...بزنم

سر و صورتش ...یکیشون با غضب به آراز نگاه میکرد

ونیه معلوم بود ا...حسابی کبود بود و گوشه لبش پاره شده بود

 !که کتک خورده

منم سرم و ...این دوتا هنوز وایساده بودن داشتن حرف میزدن

انداختم پایین و با کفشم روی سرامیکای سفید نقاشی میکشیدم 

سرمو آوردم باال و منتظر نگاهش ...دستم گرم شد

 !باید بریم برای امضا: جدی بهم خیره شد ...کردم

ود زشت ب...سری تکون دادم و دستمو از دستش کشیدم بیرون

گشت ارشادشون میومد دعوامون ...تو کالنتری

 !خوب بود وسطشون بودیم...میکرد
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از اون سالن کذایی رد شدیم و پشت سرشون وارد یه اتاق 

 .شدم

یه سری برگه رو برای تنظیم شکایت امضا کردم و ماجرای 

سرگرده میگفت فقط من نبودم و ...اون شبو هم تعریف کردم

مثل اینکه اون شب به دونفر دیگه ام دوتایی تجاوز کرده 

 !بودن

 چجور میشد؟...چه زوری داشتن الکردارا

 !خر با اون همه خربودنش هفته ای یبار

من ک نجات پیدا ...دختر بیچاره دلم سوخت واسه اون دوتا

 !کرده بودم اما اون دوتا چی؟

 !گناه داشتن که

 !کارا که تموم شد از اون کالنتری لعنتی اومدیم بیرون

 اصال...کال از این فضا ها خوشم نمیاد

 !آدم استرس عالم میوفته به جونش

اینکه شما از بیمارستان خوشتون نیاد به من اصال ربطی )

 !(نداره

حاال ...عت ماشین آراز فهمیدم که تازه ساعت ده و نیمهاز سا

 !چه غلطی بکنیم آخه...تا ساعت سع که من شیفتم

 خونه کاری داری؟: ماشینو روشن کرد و گفت 
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 !کاری ندارم...نه -

 !واسه شیفت میرسونمت...میای شرکت+ 

 شرکت چخبره؟...جفت ابروهام رفت باال سرم

م با اون خاطره ای که کنج من پامو تو اون قبرستون نمیزار

 !ذهنم گزاشتی

سرفه ای کرد و ...انگار فهمید که خوشم نیومده...اخمی کردم

 !بهتر از کار با اون شرکت بود...اخراجت به نفعت شد: گفت 

اما حرفایی که به خاطر یه خط دوسانتی شنیدم ...اخراجم آره -

 !نه

 

 !مهم االنه: جدی گفت 

 !هردوجا شنیدم اندازه خودم...البته فرقی نکرد واسه من -

 .آهی کشیدم و به جلو خیره شدم...نیشخندی زد و چیزی نگفت

رسیدیم سر در همون ساختمون خوشگلی که رفته بودم برای 

 !قرارداد

 کنارش که راه میرفتم احساس غرور میکردم

 !انگار شوهرمه منم همچین حس گرفته بودم نگو و نپرس

رفتیم توی ...سالم میکردن همه از جلوپاش بلند میشدن و

 .ساکت و آروم به قیافه خودم توی آینه نگاه میکردم...آسانسور
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 میدونستی؟: صدای آراز و شنیدم 

 چیو؟: سرم و آوردم باال و گفتم 

 !اینکه اون خط روی جعبه تازه نبود+ 

 !یعنی چی! تازه نبود؟...جفت ابروهام پرید باال

طو نکشیده بود؟ اگه یعنی اون خودکار توی جیب من اون خ

ن از همین تریبو...اینطور باشه که تف تو صورتت باغبانی

 !دارم اعالم میکنم

 چطور فهمیدین تازه نبود؟ -

 :در آسانسور باز شد و همونطوری که میرفت بیرون گفت 

من اگه فرق جوهر تازه خودکار با جوهر خشک شده رو 

 !نفهمم االن اینجا نبودم

برای همون مردکی که اون روز  سری...رفتیم توی شرکت

منو مثل گونی سیب زمینی پرت کرده بود بیرون تکون 

مردِک نمیدونم ...نیشی براش کردم و سرمو برگردوندم...داد

 !چی

لبخندی از ...در و باز کرد و منتظر شد تا اول من برم داخل

 .سر ذوق زدم و جلوتر ازش پامو توی اتاق گزاشتم

ببخشید من دو سه روزه همش : فتم قبل از اینکه چیزی بگه گ

حتما میگین تو بیمارستان کم بود حاال همه جا ...دنبالتونم

 !میبینمش
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آره : وایساده لپ تاپشو روشن کرد و سری تکون داد 

 !توی بیمارستانم نمیخواستم جلوی چشمم باشی...دقیقا

شانس باهاتون یار نبوده : منم از لجش لبخندی زدم و گفتم 

 !تحمل کنین رفتمیکم ...دیگه

ون درباره ا...راستی: بعد انگار یادم اومده باشه سریع گفتم 

اگه فهمیدین که تازه نبود پس چرا زنگ زدین به ...خط

 !باغبانی؟

 !من چرا باید زنگ بزنم به باغبانی؟: سرشو بلند کرد 

خودش گفت شما زنگ زدین : شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !اکتم یه جعبه نتونستم نگه دارمگفتین که من خیلی بی نز

لپ تاپشو آورد گزاشت روی میز وسط اتاق و روی مبل 

خانوم باغبانی میخواد : اشاره ای بهم کرد و گفت ...نشست

محصوالت مزخرفش با مارک و کد شرکت من ببره وزارت 

اون خط بهانه بود تا من اینو رد ...بهداشت تا مهر تایید بخوره

که برای بار هزارم نمیخوام قراردادی کنم و به گوشش برسه 

 !مسئله نه تو بودی و نه اون خط و کارت...بینمون باشه

 

یه ...چیزی نگفتم و روی مبل مقابلش نشستم و بهش خیره شدم

روی صندلی خشک شده ...ساعتی به همین منوال گذشت

جا  یکم...هیشکی به داد ما نرسید! این چه وضعی بود؟...بودم

 !گوشه مانتوم مشغول بازی شدم با جا شدم و با
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فکر کردم تا چند وقت دیگه میتونم سربارش باشم؟ چقدر 

من که گفتم ! ولی خودش گفت به من چه؟...زشت شد واقعا

 !برام خونه بگیر خودش ناز کرد که نه و فالن

همه به خودشون ...آدم که بی کس و کار باشه همینه دیگه

 !جرات میدن براش تصمیم بگیرن

ل یه حداق...سرمو انداخته بودم پایین و چیزی نمیگفتممظلوم 

 !لیوان آب نیاوردن گلومون خشکید

 !شرکت به این گندگی بهشون نمیخورد انقدر گدا گشنه باشن

به تابلوهای فانتزی و ...آه آرومی کشیدم و سرمو چرخوندم

البته ...شیکی که با اشکال مختلف کشیده شده بود نگاه کردم

 !ولی توی اشکالش غرق میشدم...بار صدم بود ها

خیره خیره روی یکی از تابلو ها زوم بودم که صدای آراز 

 !سرعت تایپت چقدره؟: منو به خودم آورد 

 متوسط: تکونی خوردم و گفتم 

 شکه خودمو چسبوندم...لپ تاپو برگردوند و گزاشت روی پام

تن اول م: چند تا ورق کاغذم داد دستم و گفت ...به پشتی مبل

مه صفحه بعد ترج...نگلیسیش رو کامل بنویس ، عین خودشا

 !فارسیشو

از ...هوم خوب بود...آب دهنمو قورت دادم و نگاهی انداختم

 !بیکاری بهتر بود
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سری تکون دادم و پاهامو آوردم باال چهار زانو روی مبل 

لب تاپو گزاشتم روی پام و شروع ...نشستم تا راحت باشم

چاپ شده حسابی مرتب و منظم  سعی کردم مثل متن...کردم

 !باشه

تو این فاصله یه خانومی با عینک باحالی که زده بود چند 

 .باری اومد تو اتاق و یه سری برگه آورد و رفت

 !دیدین آخر یه لیوان آب بهمون ندادن؟

دو ساعتی سرم و مثل بز انداخته بودم پایین و تایپ 

حاال ...کت بوداینم که بدتر هیچی نمیگفت ، همش سا...میکردم

 !خواهرش مغزتو میخورد

جنس  که نمیدونم چرا این...البته چند باری پشت تلفن داد کشید

 !اینجوری رد شده و این چه وضعشه

 !ولی بعد باز آروم میشد سرشو مینداخت پایین

 

با ویرایش آخرین کلمه سرمو آوردم باال و گردنمو یه تکون 

روی گردنم گزاشتم و با صدایی که داد دستمو ...حسابی دادم

 ...چشمامو بستم

 .تموم شد: بلند شدم و لپ تاپو بردم سمتش و گفتم 

 !بزار اینجا بعدا میبینمش: سرشو برگردوند سمتم و گفت 
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عقب گرد ...لب تاپو روی میز گزاشتم و کمر راست کردم

 !کردم و باز روی همون مبل نشستم

شک شده نفهمیدم چقدر گذشت اما با صدای آراز و گلوی خ

ودم از بس نشسته ب...خودم از جام بلند شدم و پشت سرش رفتم

دیگه کارایی خودش ...حس میکردم ماتحتم صاِف صاف شده

 !رو از دست داده

از شدت گرمی هوا آب ...سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم

این گداها یه لیوان آب ندادن آخرسر من ...بدنم ته کشیده بود

 !کوفت کنم

نگه داره برم کیک آبمیوه ای چیزی  میخواستم بگم

 !چه وضعشه اخه؟...بگیرم

ا بی: ولی همون موقع جلوی یه رستوران نگه داشت و گفت 

 !ناهار بخوریم میرسونمت...پایین

باز بحث محرم نامحرمی اینجا مطرح میشه که اگه نبود حتما 

 !یه دست ماچش میکردم

 

مد ید بدو اوگارسون تا آراز و د...پشت یکی از میزا نشستیم

خیلی خوش ...سالم آقای دکتر: تا کمر براش خم شد 

 !بفرمایین منو خدمتتون...اومدین
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صفحه اولش غذاهای ...سری تکون داد و منو رو داد دستم

منم دیدم اینا چقدر گرونن ، هم ...دومیش خارجیا...ایرانی بود

 !بلد نیسدم که! اینکه من چطور باید بخورمشون؟

 نتظر نگاهش کردممنو رو بستم و م

تا منو رو بستم لبخند کجی ...با چشماش خیره نگاهم میکرد

 !چی میخوری؟: زد و گفت 

 !فرقی نداره هرچی شما بخورین -

دستی برای همون پسره تکون ...انگار خوشش اومد از حرفم

 !داد و دو پرس جوجه سفارش داد

 .نگاهی به در و دیوار رستوران انداختم

 کاش...گ نزده بود و حسابی نگران بودممامانم صبح بهم زن

حداقل انقدر دلم شورش رو ...ببینمش...میشد یه سر برم یزد

 !نمیزد

چرا دیشب از : صدای بم آراز باعث شد فکرمو قیچی کنم 

 کارت خودت واسه من خرید کردی؟

 !از کارت کی میخریدم؟ -

 کیف پولمو روی میز ندیدی؟+ 

حاال ...کیفتون پول بردارم درست نبود وقتی شما خوابین از -

 یا...بعدا روی حقوقم پوالیی که خرج کردمو حساب کنین

 !روی اجاره خونه
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بحث خونه بسته : یکی از ابروهاش رو داد باال و گفت 

 !دلم نمیخواد دوباره راجبش حرف بزنم...شد

شماره خونه ...تو دلم اداش رو درآوردم که گوشیم زنگ زد

 !بله؟: بیخیال جواب دادم ...یزد بود مامان نبود اما شماره از

خوش ! چخبر دختر تهرونی؟...به به آبجی خانوم ما+ 

 میگذره؟

باشنیدن صدای داداشم چشمامو روی هم فشار 

مامان : نمیخواستم جوابشو بدم اما نگران مامان بودم ...دادم

 چرا بهم زنگ نزده؟! کجاست؟

ی با مامان این مدتم زیاد...این چیزا به تو مربوط نیست+ 

یادت باشه وقتی رفتی تهرون دیگه از این ...حرف زدی

پس زنگ و زونگ و حرف زدن و فضولی ...خونواده نیستی

 !موقوف

من هروقت بخوام میتونم زنگ ...این چیزا به تو ربطی نداره -

 !گوشیو بده به مامان...بزنم هروقتم بخوام میتونم برگردم

من یه در ض...شتارگاهتو برگرد ببین چجوری میفرستمت ک+ 

بار دیگه شمارت رو روی این تلفن ببینم میام برت میگردونم 

 !تو همین خراب شده کنار مامانت باشی

 !با قطع کردنش نفس عمیقی کشیدم و گوشیو آوردم پایین
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منو میترسوند که فکر نکنم میتونم هر ...کار هرماهش بود

زد اعصابمو هر دفعه که زنگ می...غلطی دلم بخواد انجام بدم

 !بهم میریخت

کاش مامان انقدر جلوشون ضعف نداشت که سریع شماره منو 

وگرنه تا االن صد بار سیم کارتمو عوض کرده ...بده دستشون

 !بودم

 

 .میرم دستمو بشورم: از جام بلند شدم و آروم گفتم 

 

ه ی...توی آینه شیک سرویس رستوران به خودم نگاه کردم

انقدر برای درس خوندن لج و  وقتایی آرزو میکردم کاش

 !کاش خونوادمو فدای درس نمیکردم...لجبازی نمیکردم

اون دوتا قلچماق هرچند برای من برادر نبودن ولی هرچی 

بهم میفهموندن که کسی هست باال ...که بود کنارم بودن

 !که حواسش بهته...سرت

صبحا با صداش بلند ...کتک زیاد خوردم اما مامانمو داشتم

 !االن چی؟...میشدم

 !چرا باید تو خونه یه پسر غریبه زندگی کنم؟

ف به صر...کسی که بخاطر موقعیتم چند بار تحقیرم کرده

 !برادر دوستم بودن باید تو خونه اش میموندم؟
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بور که مج...کاش انقدر پول داشتم که بتونم یه خونه رهن کنم

نباشم جلوی این آقای دکتر که همه تا کمر براش خم میشن 

 !عذب باشمم

بزار یه امروزو ...دستامو شستم و با دستمال خشک کردم

پس ...من که تا حاال اینجاها غذا نخوردم...خوش بگذرونم

 !بزار این غذا برای دفعه اول و آخر حسابی بهم بچسبه

آروم از سرویس خارج شدم و به سمت میز حرکت 

گوشی این بشر حسابی ...آراز با تلفن حرف میزد...کردم

 !دقیقه به دقیقه دینگ دینگش هوا بود...خور داشت زنگ

هم نگاهی ب...تا نشستم گوشی و قطع کرد و روی میز گزاشت

 !خوبی؟: انداخت و دستشو کشید تو موهاش 

مگه میشه ! آره عالیم ، چرا بد باشم؟: لبخندی زدم و گفتم 

 !کسی با رییسش بره رستوران و حالش بد باشه؟

کر کردم رفتنت بهونه اس که بری ف: لبخند کجی زد و گفت 

 !گریه کنی

هرماه زنگ میزنه که بفهمم ...ارزش گریه کردن نداره -

 !هنوز حواسش هست غلط بیجا نکنم

 !هرماه تهدیدتم میکنه؟+ 

 .شونه ای باال انداختم و سری تکون دادم
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غذاها رو روی میز چید و باز ...گارسون با غذاهامون رسید

 .تا کمر خم شد

 

لیوان دوغمو خوردم و با دستمال دهنم رو پاک کردم  یکم از

 !و کشیدم عقب

کجا جا میداد این همه ...آرازم که تا ته خورده بود ماشاهلل

 !غذارو؟

این همه استرس و اضطراب بکشه ...باالخره مرد بود دیگه

 !بعد یه دیس برنج نخوره؟

 !پول خودشه! حاال بخوره به تو چه فضول؟

 !اگه تمومی بریم: و داد عقب و گفت باز با دست موهاش ر

انقدر از صبح سرمو ...سری تکون دادم و کیفم و برداشتم

 !تکون داده بودم پیچ و مهره گردنم شل شده بود

برو تو ماشین تا من : سویچ ماشینش رو داد دستم و گفت 

 !حساب کنم و بیام

 

در ماشینو باز کردم خواستم بشینم که حس کردم کیفم به جایی 

ساله ترک یه موتور  ۰۸یا  ۰۱برگشتم دوتا پسر ...ر کردهگی

 !هوندا نشسته بودن و بند کیفم تو دست یکیشون بود
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بکش  :عصبی بندکیفمو و از دستش کشیدم و بیرون و گفتم 

 ! دستتو

پامو گزاشتم توی ماشین که یکیشون پرید پایین و یجوری 

 !زنهجلوی در ماشین وایساد که انگار داره باهام حرف می

پای ...دستش و گزاشت روی در و با تمام قدرتش فشار داد

دم صداشو شنی...حس کردم نفسم رفت...من بدبختم اون گوشه

سویچ ماشین و کیفتو رد کن بیاد بچه مایه : که گفت 

 !وگرنه این استخوناتو مثل جناغ خردش میکنم برات...دار

من بدبخت از درد ...دست آراز و دیدم روی شونه پسره

ه فقط تونستم دستمو ببرم جلو و یدون...نمیتونستم حرف بزنم

 !محکم بکوبم تو قفسه سینش

پسره که عقب کشیده شد فشار دستش روی پام برداشته 

المصب ...چشمامو روز هم فشار دادم و پامو آوردم باال...شد

اونم این انگشت ...انگشت کوچیکم انگار خرد شده بود

 !ی که روی پام بودبغض کردم از شدت درد...حساس

ن انگار آراز با زبو...آراز و پسره فعال باهم درگیر نشده بودن

اما یهویی پسره یورش برد سمتش و ...یچیزی بهش گفته بود

 !چاقوی جیبیش و درآورد

 !چاقو دستشه...مواظب باش: بلند داد زدم 

آرازم انگار حواسش از من جمع تر بود که دستشو گرفت و 

رفیقش از ...زدیک موتور درب و داغونشونآورد ن...پیچوند
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بی معرفت حداقل نرفت کمک ...ترس زرد کرده بود

 !این دیگه کی بود...دوستش

: صدای عصبی آراز از ال به الی دندوناش اومد بیرون 

هروقت موهای صورتت اندازه موهای دست من شد بیا اینجا 

ل مث نمیخوام مچ دستتو...حاالم هری...و چاقو کشی راه بنداز

 !جناغ خرد کنم

 !لگدی به پاش زد که از درد دوال شد

آراز با دیدن من که بغ کرده نشسته بودم با ضرب پسره رو 

دستی به ...ول کرد روی زمین و اومد سوار ماشین شد

االن میریم ...گریه نکن: موهاش کشید و به عقب هلشون داد 

 !بیمارستان

د بودم کی ریخته بودستمو آوردم باال و اشکی رو که نفهمیده 

 .پاک کردم

 !چیزی نشده ، احتماال یکم کبود بشه فقط: آروم گفتم 

 .سری تکون داد و با اخم به جلوش خیره شد

 .نفسای بلند و عصبانی میکشید

 

خواستم از ماشین پیاده شم ...جلوی در اورژانس زد رو ترمز

 !بشین بگم ویلچر بیارن: که گفت 
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پام قطع شده بود که میخواست مگه از زانو ...اینو خدایی

 !ویلچر بیاره حاال

رم پشت س...عاقل اندر سفیه نگاهی بهش انداختم و پیاده شدم

 !میتونی راه بری؟: در ماشینو کوبید بهم و گفت 

آره میتونم ...چیزی نشد: چشمامو تو کاسه چرخوندم 

 !خداروشکر هنوز دوتا پا دارم

راهمو کج کردم ...کردم لنگون از پله ها رفتم باال و در و باز

 .احتماال آوا هم رسیده بود...سمت بخشمون

هنوز لباساش رو عوض نکرده ...کنار استیشن آوا رو دیدم

 :منو که دید اومد سمتم و گفت ...بود معلوم بود تازه رسیده

 چرا مثل فلجا راه میری؟! چته تو؟

فکر کنم انگشت کوچیکم خرد : دستشو گرفتم و گفتم 

 !تیکه به تیکه استخوناش رو حس میکنم قشنگ...شده

کشون کشون خودمو رسوندم به مبل روی اتاق و 

سریع کفشو جورابمو درآوردم و نگاهی ...نشستم

 !کوفته شده بود و خون مرده بود...حدسم درست بود...انداختم

ببین پای : با حالت گریه نگاهی بهش انداختم و گفتم 

االنه که انگشتم خشک بشه ...دردش تا زانوم میاد...نازنینمو

 !بیوفته



322 

 

یه ...هیچیش نیست: آوا بیخیال نگاهی به پام انداخت و گفت 

 !اتل ببند فرداصبح خوبه پات

دیگه فقط ...این پا دیگه پا نمیشه واسه من...برو گمشو -

 !خودت موندی و خودت

 یکم چپ و راستش کرد که...نشست کنارم و انگشتم و گرفت

پ خودم بلد نبودم چ...ست نزن درد میکنهآشغال د: بلند گفتم 

 و راستش کنم؟

یکم کوفته شده ، نشکسته ...خاک بر سر کولی بازت کنن+ 

 !میرم یچیزی بیارم ببندمش...که

 از جاش بلند شد و از اتاق رفت بیرون

دکمه های مانتومو باز کردم و با انگشت سعی کردم روپوشمو 

زدم دستم نمیرسید هرچی زور ...که آویزون بود بکشم اینور

آخر یکم خم شدم و به زور انگشتمو بهش رسوندم و ...که

 !کشیدمش

ا باند آوا ب...نشسته روپوشمو پوشیدم و مانتومو انداختم کنارم

 !ُسمت رو بیار ببینم: و آتل اومد کنارم نشست و گفت 

 !اگه تو سم داری و دیگه من نمیدونم...من آدمیزادم پا دارم -

 !آدمیزاد میدونی چیه تو؟...قاطرم نیستی+ 
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این صندالی سفید زینب : باند و دور پام پیچید و گفت 

بزار یکم هوا بخوره ...اینجاست بپوش دیگه اینو پات نکن

 !کبودیش بپره

 .نگاهی به صندالی گوشه اتاق انداختم و سری تکون دادم

 

 طبق روال...صندالی زینب و پوشیدم و از اتاق اومدم بیرون

م سراغ استیشن و پرونده های مریضای جدید و همیشه رفت

یکی از پرستارا میگفت سیاوش امروز آخرین ...زدم زیر بغلم

 !روز بستریشه و فردا صبح مرخص میشه

ش جدیدا بخ...بی حوصله رفتم سراغ مریضای جدید بخشمون

پر شده بود از پیر پاتاالیی که سرطان داشتن یا غده و براشون 

ه حالم بهم میخورد از بس یه چیزیو دیگ...عمل کرده بودن

 !صدبار توضیح میدادم

حاال المصبا خودشون پیر بودن و مریض 

اونا دیگه هیچی ...همراهاشون بدتر بودن...نمیفهمیدن

یا توقع داشتن مثال من برم پوشک مامان بزرگش ...نمیفهمیدن

 !یعنی در این حد یه پرستار و میوردن پایین...رو عوض کنم

ل اگه وظیفه من عوض کردن پوشک بود دیگه خب آخه اسک

 !تو رو میخواستن چیکار؟

 کنارشون وایسی ور بزنی و کمپوت بخوری؟
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از حرص همراه مریض آخری میخواستم تر بزنم به اولین 

پر حرص در اتاقو کوبیدم و محکم پامو ...نفری که دیدم

ه یه تیری کشید ک...که از دردش نگم براتون...گزاشتم زمین

 !نگو

به زور ...از درد خم و راست شدم و دستمو گرفتم به دیوار

 !خودمو رسوندم به صندلی و نشستم روش

نفس راحتی کشیدم و یکم پامو ماساژ دادم که سر و صدای ته 

 !سالن نظرمو جلب کرد

 حتما یه خبری...آوا رو دیدم ِسرم به دست با توپ پر داره میاد

 !شده که انقدر یهویی صدا باال گرفت

م متعجب گفت...ومد جلوم وایساد و دست به کمر بهم خیره شدا

 ! چخبره؟: 

کباب  بعدم گوشتشو...کاش میشد این کرفسو تیکه پاره کرد+ 

 !یه نوشابه ام پشت بندش زد باال...کرد و گزاشت روی برنج

 !کیو میگی؟ -

مریض زیر دستش مرده حاال ...این زنیکه نفهم رو+ 

خودشم ...رو باهم ِدرو کننهمراهاش دارن میان هممون 

طلبکار وایساده جلوشون میگه مرده بود من کاری 

 !دو قورت نیمشم باقیه...نکردم

 !کیو کشته؟ -
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خیر سرت پرستار بخشی همه ...چه خری هستی دیگه تو+ 

 !خبرا آخرین نفر به تو میرسه؟

 

ام که تو! خوبه مثل تو پاشم برم دنبال همه عالم راه بیوفتم؟ -

حاال چه غلطی کرده ...نفر پاچه منو میگیری سگ اولین

 !زنیکه دلم آب شد

تو خیابون به یه مرده چاقو میزنن کیف و مدارکش رو + 

چاقو که نه قمه خورده مثل اینکه ...برمیدارن و ِد برو که رفتیم

یکم دست و پاش کبودی ...، حسابی خون ازش میره تا بیارنش

زخمش رسیدگی کنه  داشته این االغم به جای اینکه اول به

تو این فاصله خون ...میگه اول از دست و پاش عکس بگیرن

 !بدن بدبخت ته میکشه و نبضش میره

حاال اون ! از کدوم خراب شده مدرک گرفته این؟ -

راست رفتن سروقت لنگ ! پرستارا نگفتن اول زخم؟...هیچی

 و پاچش؟

خواست دهنشو باز کنه که سونیا جون حالل زاده با سر و 

ورت سرخ شده و لباس جراحی از پیچ سالن رد شد و ص

 !داشت میومد سمت ما

سوراخای دماغشو میدیدم که از شدت نفسای بلندش تنگ و 

 !گشاد میشد
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 :اومد جلومون وایساد و بلند بلند شروع کرد به حرف زدن 

تو بیمارستانی که نصفشون با پارتی استخدامن ...همینه دیگه

 !میشه نصفشونم َشل و کورن همین

از جام بلند شدم و روبه روش ...جفت ابروهام پرید باال

 !چیزی شده خانوم دکتر؟: وایسادم 

 !تازه میپرسن چی شده: دستشو زد به کمرش و گفت 

مقصر اصلی این آقایی که : برگشت سمت استیشن و گفت 

 !جنازش روی تخته همین تنبالی توی این بخشن

وقتی : رو سرش  برگشت سمت من و باز صداش و انداخت

پرستار از دکترش حرف شنوی نداشته باشه و هرکار میخواد 

یه مشت بی سواد تو این بیمارستان کار ...بکنه همینه

 !دکتر شیفتم که انگار نه انگار...میکنن

خودش بی سواد تر از همه بود با ...عصبی شدم از حرفش

 !این تشخیصای صد من یه غازش حاال طلبکارم میشد؟

دکتر شیفت جراحی ما شما نیستی که اعتراضتو : تم عصبی گف

یکیو تو یه بخش دیگه کشتی برو یقه اونا رو ...میاری اینجا

 !اینجا کسی قرار نیست به حرف شما گوش کنه...بگیر

نفس عمیقی کشیدم با غیض به اون دکتر الکی نگاه 

خاک بر سر اونی که زیر پروانه نظام ...نفهم االغ...کردم

 !ضا کردپزشکیتو ام
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اومد دهنش و باز کنه که صدای ...از دماغش دود میزد بیرون

 !چخبره اینجا؟: فرشته نجات این چند روزم مانع شد 

بدو بدو عین این بچه هایی ...انگار آب ریختن رو آتیش این

از رفت سمت آر...که مامانشون رو میبینن برن خبرکشی کنن

ه چه جایی ببین کارم ب: و انگشتش و دراز کرد سمت من 

رسیده که این بچه پرستار پارکی تازه به دوران رسیده میگه 

 !من چیکار کنم چیکار نکنم

بی توجه بهش رومو برگردوندم و با اخم دست آوا رو گرفتم 

 !برو این پرونده کوفتی سیاوش و وردار بیار: و گفتم 

آوا نگاهی به قیافم انداخت و مطیع سری تکون داد و رفت 

صدای حرف زدنش توی بخش میپیچید و این ...سمت استیشن

برای بخش ما که همش همه میزدیم تو سر هم که هیس ساکت 

 !مریضا خوابن یه تودهنی بود

برو زیر گواهی فوت اینو امضا : صدای جدی آراز و شنیدم 

هنوز شکایت چند ماه پیشت تو دادگاه تازه اس یه شکایت ...کن

 !دیگه گزاشتی رو دستم

نده رو از دست آوا کشیدم و رفتم سمت اتاق تا بی توجه پرو

 .داروهای تو پرونده رو بردارم

 

 .دست آراز وسط راه مانعم شد
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خوشم نمیاد با کسی دهن : سرش و آورد نزدیک گوشم و گفت 

فکر کنم حرفای توی اتاق هنوز یادت ...به دهن بزاری

این دو سه روز بهت خوش گذشته انگار کال جایگاهتو ...باشه

 !اموش کردیفر

دم نخیر جایگاهم یا: عصبی چرخیدم سمتش و با غیض گفتم 

منتها شماهم به دکتراتون به جز علم زیادی که دارن ...نرفته

 !یکم ادبم یاد بدین بد نیست

راهمو کشیدمو چند قدم رفتم جلوتر رو به روی در اتاق 

صدای قدمای محکم و بلندش پشت سرم ...سیاوش وایسادم

جه خواستم دستگیره رو بکشم که دستش مانع بی تو...میومد

حکم اخراجت صحیح و سالم الی : یواش تر بَم گفت ...شد

 !معرکه دفعه بعد رو با این امضا تموم میکنم...پروندته

یعنی کارد میزدی خونم ...دستش و برداشت و از کنارم رد شد

 !چه خر تو خری بود امروز دیگه...درنمیومد

دم و در اتاق و با ضرب باز چشمامو روی هم فشار دا

 .دراز کشیده بود و چشماش بسته بود...کردم

نرو : به خیال اینکه خوابه راهمو کج کردم برم  که گفت 

 !بیدارم

شنیدم ! حالت چطوره؟...سالم: سعی کردم آروم حرف بزنم 

 !فردا مرخصی

 .چشماش رو باز کرد و خودش و باال کشید
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 !خسته ام کرده...خودم خواستم زودتر برم...آره+ 

 .لباسشو باال زدم و نگاهی به زخمش انداختم

 .هنوز زخمش تازه بود و رد و بوی خون داشت

مشغول کندن پانسمان بودم که گفت ...پهلوش رو به روم بود

 !چرا این دو روز و نیومدی؟: 

 !مرخصی بودم -

 !شنیدم رفتی جشن...آهان مرخصی+ 

هی به چشمای خمارش نگا...سرم و آوردم باال و مکث کردم

 !تولد دوستم بود: انداختم و دوباره سرمو انداختم پایین 

 !دوستت که خواهر همین رییستونه؟+ 

 سوالی هست بازم؟...آره همین -

 !اینو پرستار قبلی آورد...نه: از لحنم تعجب کرد و گفت 

به آمپول آماده شده روی میز نگاهی انداختم و سرمو تکون 

به زخمش پماد زدم ...ای توی سکوت گذشت چند دقیقه...دادم

بعد از سفارشای الزم برای ...و دوباره باند پیچی کردم

اگه کسیو داری که ازت مراقبت کنه دم اخری : زخمش گفتم 

بگو بیاد بهش بگم چطور پانسمانت و عوض کنه و حواسش 

اگه نه آقای خجسته هست میاد عوض ...به داروهات باشه

 !میکنه برات

 !فقط خودت هستی دیگه؟...باشه: ون داد و گفت سری تک
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 !فردا صبح خودم هستم...آره -

گار ان...مسکنو ریختم توی سرمش و از تخت فاصله گرفتم

 !ه؟پات چیشد: کمی با درد جا به جا شد و گفت ...تازه پامو دید

 

 !یکم کوفته شده...چیزی نیست: بیحوصله گفتم 

 گه شکسته باشه چی؟ توبا این پا اینجوری اومدی شیفت؟ ا+ 

 !که خودت از من بدتری

 !دو روز نبودم نمیشد نیام...گفتم که چیزی نیست -

 یکم استراحت: وسایالمو جمع کردم و با لبخند زوری گفتم 

مسکن ...به جز پهلوت پا و دستت هم درد دارن میدونم...کن

 !زدم برات تا صبح راحتی

وز برای من دوسال این دو ر: اونم مثل من لبخندی زد و گفت 

 !هیشکی مثل تو حواسش به زخمم نبود...گذشت

نگاهی بهش انداختم و دستگیره رو فشار دادم بیام بیرون که 

 !حداقل تا فردا که اینجام...بهم سر بزن: ادامه داد 

همه یه چیزیشون ...چیزی نگفتم و از اتاق اومدم بیرون

 !البته اعصاب نداشتن منم بی تاثیر نبود...میشد

 انگار نوکر مفت گیر...تا شب حسابی دکتر عقده ای تازوند

سر هر مریض میرفت بهونه هایی میگرفت که ...آورده بود

 !مغزمون سوت میکشید
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گه دی...بخیه این...سرم این...سوند این...هی بدو پانسمان این

 !از دستش سرسام گرفته بودم

کر وشخدار...بی جون نشسته بودم رو صندلی و پامو میمالیدم

ای منتظر بودم این بی بی سی ه...شیفتم یه ربع دیگه تموم بود

جعفری از اتاق برن بیرون تا لباسمو عوض کنم اما مگه 

وایمیستادن انقدر حرف میزدن و پی فضولیشون رو ...میرفتن

 !میگرفتن که شیفتای بعدی سر میرسیدن

به قول خودش میرفت با رادین ...آوا که یه ربع پیش رفته بود

 جونش بستنی بخورن

 !منم باید با آژانس میرفتم خونه آراز

 

منو ...توی البی ساختمون فقط همون آقای دیشبی نشسته بود

یه کلید گنده لنگه همون ....که دید سری تکون داد و اومد جلو

که دیشب دیده بودم بهم داد که بتونم در و باز کنم خودم محتاج 

 !این و اون نباشم

از تو یخچال یه کیک و آبمیوه ...ودخونه سوت و کور ب

 .درآوردم و دکمه هامو باز کردم

 !از قرار معلوم آراز قرار بود دیر بیاد امشب
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خواب بهترین گزینه ...بیخیال راه اتاقمو در پیش گرفتم

اونم براِی منی که یه روز بدون استراحت و پر از ...بود

 !استرس داشتم

 

ز کجاست و چرا دیشب صبح روز بعد بدون اینکه بفهمم آرا

نیومده و چرا صبح خونه نیست آماده شدم وبا تاکسی خودمو 

 .رسوندم بیمارستان

زیاد عمل نداشتیم و بیشتر به مریضای ...صبحا خلوت بود

 .قبلیمون میرسیدیم

به ...سیاوشم بعد از یه هفته مهمون ما بودن مرخص شد

دش بعالبته ...دوستش یاد دادم چطور پانسمانش رو عوض کنه

فهمیدم به زور شماره منو از استیشن گرفتن که اگه نتونستن 

نمیفهمیدم بدون اجازه من شماره گرفتن یعنی ...بهم زنگ بزنن

 !شماره دادن منشیمون بدتر رو مخم بود! چی اصال؟

 !حاال خر دیگه ای جز من نبود که؟

 !اینم رو خر بودنم

 

 ...دو هفته ای به همین منوال گذشت

اصال ...آراز انقدر کم شده بود که انگار نبوددیدار منو 

 !نمیدیدمش
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فقط بعضی شبا صدای بهم خوردن در نشون از اومدنش و 

 !میز مفصل صبحونه نشون از رفتنش میداد

روزا تکراری تر شده بودن و ما توی سه مرحله خوردن و 

 .خوابیدن و شیفت سپری میکردیم

 دلم واقعا یه چیزانقدر که از بی حوصلگی رو به فنا بودم و 

 !هیجان انگیز میخواست

 

جمعه بود و آراز خونه ...یه روز از همون روزای تکراری

از ...احتمال میدادم که شب قراره همونجا بمونه...ننه باباش

 !رییس بی بی سی پرسیده بودم اوضاع احوال خونشون رو

یه ...منم راحت رفته بودم حموم و موهامو باز کرده بودم

گشاد تنم بود و با یه شرتک توی خونه  تیشرت گله

 !بعد از چند وقت حس آزادی منو گرفته بود...میچرخیدم

فلش آراز و زده بودم به تلویزیون و دست به کمر جلوش 

 .وایساده بودم

هله دان ...عروسی...یه بندری...المصب همش غمگین بود که

 !دانی

 !ردحالمون بهم خو...همش اشک و آه و ناله...هیچی نداشت

ا اینجا دوت...یکم آهنگا رو عقب جلو کردم تازه دیدم عه دختر

چشمامو تو کاسه چرخوندم و پوشه دو ...یک و دو...پوشه اس
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یکی بهم بگه همون اول چشمت کجا بود که ...رو باز کردم

 !ندیدی؟

آهنگای پوشه دومی همش اهنگای ...حدسم درست بود انگار

 التین و انگلیسی ریتم دار بود

 !ه فارسی هم شاید از وسطاش پیدا میکردییدون

نهایی با ت...اولیو گزاشتم و با رقص شروع کردم به گردگیری

اولین بار بود انقدر اُپن شده بودم و تو ...خودم حال میکردم

انگار یه حسی بهم میگفت امشب آراز ...خونه راحت میگشتم

 !آزاد و رها...مال خودت باش...نمیاد

طی و گرفتم دستم و با ریتم آهنگ طی گردگیری که تموم شد 

 !مثال رقص التین بود...و پاهامو چپ و راست میکردم

انگار میفهمیدم چی ...وسطا هم واسه خودم میخوندم الکی

 ...فاز جنیفرلوپز گرفته بودم حسابی...میگن

م خم شد...جلوی تی وی و پشت مبال رو با رقص طی کشیدم

ت کردم و تا رومو کمرم و راس...و سطل طی رو برداشتم

 !برگردوندم با دیدن آراز خشکم زد

مگه ...آب دهنم و قورت دادم و خشک شده نگاهش کردم

 !امروز جمعه نبود؟

 .آهنگ لعنتی همچنان واسه خودش میخوند
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از تصور اینکه منو تو چه حالتی دیده یه آن صورتم خشک 

حس کردم یه عالمه آتیش دور و برم داره منو ...شد

 !میسوزونه

دست به سینه وایساده بود و دکمه های اول لباسش باز بود و 

وسط اون خراب کاری من ...سینه پهنش حسابی تو چشم میزد

 !به تیپش دقت میکردم

با اون لباس وایسادی ...یهو یادم اومد تیِپ خودت المصب

 !جلوش براندازش میکنی که چی بشه؟

دیگه ام طی و سطل رو گزاشتم زمین و دوتا پا داشتم دوتا 

 !قرض گرفتم و بدو سمت اتاق

 نفهمیدم چطور خودمو انداختم روی تخت

 !بود ۰۸۳ضربانم روی ...دستمو گزاشتم روی قلبم

از ...دستی به صورتم کشیدم و چشمامو روی هم فشار دادم

شدت آبرویی که ازم رفته بود این صحنه مدام وسط مغزم 

 !ول کنم نبود...تکرار میشد

آبرو حیثیتم مثل برگ از بدن ! برم بیرون؟حاال با چه رویی 

 !ریخت

 

اینکه سطل و طی رو ول کردم و پریدم باال ...لبمو گاز گرفتم

 !این مرتیکه چرا هنوز میخوند؟...هیچی
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دلم میخواست موهامو از دوطرف بکشم و سرمو بکوبم به 

 !دیوار

با قطع شدن صدای آهنگ و پشت بندش صدای در نفسم 

هول کرده پریدم و چادر نمازم ...پشت دراومده بود ...گرفت

آروم جوری که خودمم نشنیدم ...رو از روی جالباسی برداشتم

 !بفرمایین: گفتم 

چند قدمی اومد جلوتر و نگاهی به اتاق همیشه ...در باز شد

بدون اینکه حتی یه نیم نگاه به سمتم بندازه ...مرتبم انداخت

 !یای پایینمنتظر میمونم ب...غذا سفارش دادم: گفت 

حاال تا شورتک پامو هم دیده بود ...همچنان سرم پایین بود

 !ولی باز من جلوش این چادر و سفت چسبیده بودم در نره

سرشو برگردوند تا بره بیرون اما انگار یچیزی یادش 

آب دهنم و ...برگشت و با تعلل قدمی جلو گزاشت...اومد

 ..قورت دادم و چادرمو محکم تر چسبیدم

با همون ...ورد پایین و مقابل صورتم خم شده بودسرشو آ

چشمایی که تا ته استخونمو میسوزوند عمیق نگاهم کرد و 

 ! هوم؟...من چیزی ندیدم: گفت 

صدای نیشخندش رو ...خجالت زده سرمو انداختم پایین

انگار تیکش باعث شد دستی تو موهاش بکشه ، با ...شنیدم

 تا پنج: ت گفت مکث برگشت و همونجوری که در و میبس

 !دقیقه دیگه منتظر میمونم
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رژ لب قرمز ...رفتم جلوی آینه و نگاهی به خودم انداختم

 پاک بی...دیگه از این غلطا نکنیا...خاک بر سرت! میزنی؟

 !فقط همین قیافه رو ازت ندیده بود...آبرو شدی رفت

ی آب...دستمال کاغذی و برداشتم و با حرص روی رژ کشیدم

تم زدم و لباسمو با یه تونیک شلوار عوض به دست و صور

 !شالمو انداختم و معذب در و باز کردم...کردم

کاش امشبم مثل هرشب فقط صدای ...کاش منتظر نمیموند

نه اینکه هوس شام خوردن ...تلویزیونش و در اتاقش میومد

 !کرده باشه ، اونم تو این شب بسیار زیبا

 

شکی رنگی که رکابی م...اونم لباساشو عوض کرده بود

 !عضو ثابت لباس راحتیش بود و شلوار اسپرت مشکی

نفسی کشیدم و از پله ها پایین اومدم و معذب روی دور ترین 

یشه های با ر...هنوز نمیتونستم سرم و بگیرم باال...مبل نشستم

شالم بازی میکردم و به صدای نکره گزارشگر فوتبال گوش 

 !میدادم

ادت نشستنشم به قول آوا یا پهن ع...اینبار تخمه نیاورده بود

غیر این دو حالت ...مبل میشد یا پاهاشو میزاشت روی میز

 !بلد نبود بشینه اصال

االنم لم داده بود همچین که یه مبل سه نفره رو مال خودش 

 !کرده بود
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 ...پوفی کشیدم و بدتر سرمو تو یقه ام فرو کردم

ندم یمواگه یکم دیگه م...صدای زنگ نزاشت بیشتر آب بشم

 !آذِر مایع شده تحویل میگرفتن

برو روی اون مبل : از جاش بلند شد و اشاره ای بهم کرد 

 !بشین

یعنی شخص خاصی بود که نباید ...متعجب از جام بلند شدم

 !منو میدید؟

نم حواسمو شش دنگ جمع ببی...نشستم روی مبلی که گفته بود

 !کیه که اومده دم در

وش دادم و سری از تاسف با حواس پرتی به صدای پیک گ

 !پیر پیر شده بودم ، با این حافظه ام...واسه خودم تکون دادم

از توجهی که بهم کرده بود لبخند کمرنگی روی لبم 

با یه حرف چطور واسه خودم ...خیلی توجه بود...نشست

 !توجه برداشت میکردم

به با دیدن جع...صدای بسته شدن در باعث شد سرمو بلند کنم

 !ا باز لبم رفت که باز شه اما خودمو کنترل کردمهای پیتز

خدایی اگه میدونستم شب جمعه ای خونه ننش نمیمونه شام 

چه ...پوزخندی زدم! زشت شد یا نشد؟...درست میکردم

یه بارم اون به من غذا ...دوتا جعبه پیتزا گرفته ها! زشتی؟

 !بده
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 !انگار من هرشب بهش غذا میدادم

اشت و برگشت سمن جعبه ها رو روی میز گز

لیوانای پایه بلند رو روی میز گزاشت و خودش ...آشپزخونه

اول از همه در نوشابه رو باز کرد و ...روی زمین نشست

 !لیوان خودش رو یه نفس سر کشید

گلوی من به جای اون ...از این کارش اخم کمرنگی کردم

 !سوخت

دمش بوتا دیده ...منم که جزو اسباب اساسیه خونه بودم احتماال

هی اون صحنه یادم میومد و هربار ...باز سرمو انداختم پایین

میخواستم عزمم و جمع کنم و یه هفته تو اون اتاق بمونم تا 

 !اصال نبینمش

جعبه ها رو باز کرد و با دست اشاره زد تا بیام پایین و کنارش 

 ...بشینم

ته پاهای الب...دستی به موهام کشیدم و با فاصله کنارش نشستم

رازش در هر صورت اندازه یه مبل جا میگرفت ولی من د

 !سعی کردم با فاصله بشینم

 

تیکه های پیتزا دونه ...چهارچشمی به تلویزیون نگاه میکرد

من هنوز یه دونه ام روهم تموم نکرده ...دونه محو میشدن

گی وگرنه گشن...البته نصفش بخاطر همون خجالت بود...بودم

 !یتزا رو باید با کله خورداونم پ...که رو برنمیداشت
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به جز صدای تلویزیون صدای دیگه ای شنیده 

ده البته این بن...دوتامون روزه سکوت گرفته بودیم...نمیشد

تا حرف نمیزدی دهن باز ...خدا که همیشه خدا ساکت بود

 !این اخالقش خیلی اعصاب خرد کن بود...نمیکرد

 ه مبلبا صدای زنگ گوشیش دست دراز کرد و از روی دست

با دیدن اخمش خودم و جمع و جور ...برش داشت

 !معلوم نبود باز کی زنگ زده...کردم

نه خونه ! مگه نگفتی نمیام؟: آروم صحبت میکرد 

 !به درک ، بیا پشت در بمون...هرجا میخوای برو...نیستم

گوشیو قطع کرد و انداخت روی مبل و بی حوصله صدای 

 !تلویزیونو کمتر کرد

خم ...تا تیکه پیتزایی که مونده بود انداخت ۳و نگاهی به من 

با ...شد و یکی از تیکه هارو برداشت و نصفشو کرد تو دهنش

تعجب از این کارش یکم از نوشابه ام رو خوردم و عقب 

 !کشیدم

 چرا: لیوان دوم نوشابه اش رو برداشت سر کشید و گفت 

 !نمیخوری؟

یکم ...زی بخورمیعنی االن نمیتونم چی...من یکم سیرم...خب -

 !بگذره میخورم ، ممنون

من  :مکثی کردم و برای اینکه خراب کاریمو صاف کنم گفتم 

 ...فکر کردم که امشب جمعه اس
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 خب؟ جمعه اس؟: ابرویی باال انداخت و گفت 

فکر کردم که شما حتما میرین : آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

 !خونه مامانتون واسه همین اونجوری شد

اگه میدونستم میاین شام : روی هم فشار دادم و گفتم چشمامو 

 !درست میکردم و خب اونجوری نمیشد

 جونم باال اومد تا این دوتا جمله رو گفتم

دا خ...نفسی کشیدم و دستمو سمت لیوان نوشابه دراز کردم

همه پیتزایی که خورده ...هیچ بنی بشری رو جای من نزاره

 !بودم هضم شد اصال

 .لم داد و پهن مبل شدروی دسته مبل 

انگشت شصت و اشاره اش رو گزاشت روی چشماش و فشار 

نمیخواد انقدر دلیل و منطق بیاری ، من چیزی : داد و گفت 

 !گفتم که چیزی هم ندیدم...نپرسیدم

ور چشم من از اینج: دستشو برداشت و سرشو برگردوند سمتم 

 !این یه قلمو بردم بایگانی...چیزا سیره

 

من خواستم خودم و ...به هرحال: ی کردم و گفتم اخم کمرنگ

اینکه چشم شما سیره رو نمیدونم ...توجیه کنم که از عمد نبوده

 ...اما هردختری انقدر حیا داره که

 !حیا؟: حرفمو قطع کرد و خودش و باالتر کشید 
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مثل همه دخترایی که ...درسته: پوزخندی زد و ادامه داد 

 !همه نجیب و باحیا...دورمن

از جام بلند شدم و روی میز و جمع کردم و همونطوری گفتم 

 !همه رو نمیشه به یه چشم دید: 

اگه یکم احساس ...این تعادل اخالقی نداشتنش رو مخم بود

راحتی میکردی یا خودش بهت نزدیک میشد سریع با حرفی 

 !حدتو نگذرون...که بهت میزد میگفت بشین سرجات

دم و راهمو به سمت اتاقم دستمامو با گوشه لباسم خشک کر

 !وایسا: کج کردم که صداشو شنیدم 

 !میخوام برم بخوابم: بی حوصله برگشتم سمتش 

 !بشین میخوام باهات حرف بزنم...زوده+ 

اصال هم نمیخوام به حرفات ...الزم نکرده باهام حرف بزنی

 !گوش بدم( مثل سگ دروغ میگم)و اون صدای مزخرفت 

 !حرفاتونو زدین...هتربزارین برای یه وقت ب -

 وقتش یعنی: پامو گزاشتم روی پله که باز صداش مانع شد 

 !گفتم بیا...االن

ونیش موهای توی پیش...زیر لب پوفی کشیدم و برگشتم سمتش

 !منتظرم: رو کنار زد و صاف نشست و بم گفت 
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شتی نزا! االن من بهت گفتم منتظر باشی؟...خب منتظر نباش

و سه تا سیخ و کنایه هم که بارمون د...به خوابمون برسیم

 !دیگه چی میخوای؟...کردی

 

پامو انداختم روی پام و بهش خیره ...کالفه نشستم روی مبل

 .جدی نشست و به پشتی مبل تکیه داد...شدم

 !خب؟: آروم گفتم ...چند دقیقه ای تو سکوت گذشت

 !خب؟+ 

 !منتظرم...حرفتون -

م حس میکن! ا چایی؟به نظرت االن قهوه بیشتر میچسبه ی+ 

 !به معدم نساخته

ظرم به ن: لبخند مزخرفی زدم و گفتم ...با حرص نگاهش کردم

 !زیاد خوردین ، برین بخوابین بهتره

موهای لختش با ...سرش و انداخت عقب و به سقف خیره شد

لبمو گاز گرفتم و سرمو ...این حرکت توی هوا معلق موندن

 ...برگردوندم

 !نظرت خوشم نیومداز : نچی کرد و گفت 

از جاش بلند شد و همونطوری که به سمت آشپزخونه میرفت 

 !شیفت فردات؟: ادامه داد 

 !احتماال با اضافه کاری...فردا شب شیفتم -
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 !پس قهوه میخوریم+ 

دستت درد نکنه بخدا راضی به ...چه انتخاب درجه یکی

 !زحمت نیستم من

 دکمه قهوه ساز و زد و به دیوار تکیه داد

ست روز بی...قراره بریم سفر: دون اینکه بهم نگاه کنه گفت ب

 !تا یه ماهی طول میکشه

 یعنی چی؟! قراره بریم؟ -

 !یعنی توام میای+ 

 

 االن دارین بهم خبر میدین یا دارین ازم میپرسین؟-

 !دارم بهت خبر میدم که میریم سفر ، ازت نظر نمیخوام+ 

 !یاداز نظراتت خوشم نم: پوزخندی زد و گفت 

 !اونوقت کجا؟ -

تا بعدش باید ...جاهایی که مشخصه فعال شمال و تبریزه+ 

 !تصمیم بگیرم و البته کارم مشخص میکنه

 !بیمارستان چی میشه؟! من برای چی باید بیام؟ -

این سی روز ساعت به ساعتش ...تو میای چون من میگم+ 

 !برات حساب میشه چون قراره برام کار کنی
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 اصال نمیفهمیدم...شمامو تو کاسه چرخوندمپوفی کشیدم و چ

 چرا باید برم اصال؟...چی میگه

 ولی دختر اگه برات ساعت میزد که خوب بود

بعدش میتونی با پول اون سی روز یه خونه اجاره ...خر نباش

 !کنی از اینجا بری

 !منو برای چی میخواین ببرین؟ -

 !تدوتا فنجون قهوه ریخت و روی مبل دونفره کنارم نشس

قهوه هارو گزاشت روی ...یکم خودمو جمع تر کردم

 !اینا رو بعدا میفهمی: سرشو کج کرد طرفم و گفت ...میز

 !تنها نیستی...آوا هم میاد: مکثی کرد و ادامه داد 

 فکرم رفت سمت اون سی روز و اجاره خونه

 !یعنی حتی ساعت شبارو هم میزد برام؟

 !بعدش میتونستم برگردم سرکارم؟

 ...نا رو به زبون آوردمهمه ای

گفتم که ساعت به ساعتشو حساب : خشک جواب داد 

 !کارتم محفوظه البته اگه اونجا ازت راضی باشم...میکنم

حسابی ...فنجون قهوه اش رو برداشت و مشغول خوردن شد

البته خوب بود یه سفر بعد این همه سال بدو ...توی فکر بودم

 بدو و بدبختی
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 !کجا؟ داداشام نفهمناز یه طرفم پاشم برم 

با اینکه اونا خیلی وقت بود راهشون از من ...این بدتر بود

جدا شده بود اما بازم اگه میفهمیدن همون یه درصد احتمال 

 ...برگشتنم به یزد هم دود میشد میرفت هوا

قهوه ام رو ...حوصله فکر و خیاالی تکراری رو نداشتم

از  زده بود بیشتر حرفشم که...خوردم و بلند شدم برم بخوابم

 !اینم دیگه حرف نمیزد

بعدم تلویزیونشو میدید و ...فعال که روی مبل لش کرده بود

 !همین...میرفت بخوابه

ه با برگشتم سمتش ک...نیم خیز شده بودم که مچ دستمو گرفت

با این قهوه دیگه خوابت : چشمای خمار بهم خیره شد 

 !فیلم ببینیم؟...نمیبره

 

 !فیلم ببینیم؟: آروم پرسیدم ...چشمام گشاد شد

 فیلم دیدن تعجب داره؟: دستمو کشید و گفت 

 !بشین: چیزی نگفتم که ادامه داد 

 !غمگین نباشه: مطیع نشستم کنارش و گفتم 

 هوم؟...عاشقونه کمدی -

 !بهم میرسن؟...خوبه+ 
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 !آره -

نمیدونم این ...سری تکون دادم و چهارزانو روی مبل نشستم

حس بهتری بهم ...نجوری نشستن روی مبلچه کرمی بود ای

 !اصال چهارزانو نشستن کال خوب بود...میداد

بساط تخمه هم مثل هرشب به ...فیلم شروع شد

خداروشکر تخمه و تنقالت این خونه ور ...راه

 !وگرنه باید با هوا زندگی میکردیم...نمیوفتاد

 رییس و کارمند بودن...فیلمش قشنگ بود

کلکل میکردن ...باهم دعوا میکردن...درست مثل من و آراز

و دست آخر پسره توی تولد دختره سوپرایزش کرد و ازش 

 !خواستگاری کرد

 آخراش یکم غمگین بود اما باالخره بهم رسیدن

 !بعدم رفتن برای کار خاکبرسری

دوساعت فیلم فقط با صدای شکستن تخمه و بازیگرا 

 !هیچکدوم حرفی نمیزدیم...گذشت

 اصال حوصله نداشتم...شتی مبل تکیه دادنخسته سرمو به پ

م تا تیتراژ آخر فیل...از جام بلند شم و برم توی اتاق بخوابم

پخش میشد گردنم کج شد و کم کم چشمام رو به خماری 

نخواب اینجا : فقط صدای آراز و شنیدم که گفت ...رفت

 !گردنت درد میگیره دختر خوب
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بسته نگه داشتم تا  چشمامو...اما دیگه نای بلند شدن نداشتم

 ...اینکه خوابم برد

 

هنوز خوابم ...هنوز شب بود...غلتی زدم و چشمامو باز کردم

 !میومد اما یجورایی مغزم پر شده بود

خب اینجا که ...با یه چشم باز دور و برم رو وارسی کردم

 !اتاق نبود

نمیفهمیدم این گنگی و خنگی بعد ...یکم به مغزم فشار آوردم

 !رات چی میتونه باشهخواب از اث

 

روی کاناپه ای که نشسته بودم ...یکم دیگه سرمو چرخوندم

 !شالمم افتاده بود روی دسته مبل...خوابیده بودم

جالب ترش این بود که آرازم پایین روی زمین یه کوسن 

 !لباسم که تنش نبود...گزاشته بود زیر سرش و خواب بود

 !ت لباسش؟این که رکابی داشت کجا رف...استغفرهللا

گیج ...تو تاریکی زیاد مشخص نبود برای همین بیخیال شدم

و منگ از خواب بلند شده بودم دیگه حوصله دقت بیشتر 

 !!همه اینارو هم با یه چشم باز دیده بودم...نداشتم

سرمو گزاشتم روی بالش و پتوی رومو که نمیدونم از کجا 

 اومده بود کشیدم باالتر
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خاموش میکردی گرم بود  ...بودالمصب کولر جلوی صورتم 

 !، روشن میزاشتی سرد

بهترین راهکار این بود که بزاری روشن بمونه و بری زیر 

 !پتو

سردشه که جلوی ...یهو یادم اومد آراز که لباس تنش نیست

خودش تا صبح ...حتما این پتو روهم واسه من آورده...کولر

 !یخمک میبست

دسته مبل پریدم اونور  از جام بلند شدم و خواب آلود از روی

تو اتاق خودم که پتو نبود ، یا توی ...که برخورد نکنم باهاش

 !اتاق خودش بود یا اتاق باالیی

سعی کردم با کمترین صدا در اتاق رو باز کنم و برم 

 !آباژور رو روشن کردم که نور نزنه بیرون بیدار بشه...تو

م و بدون اشتیه پتوی دیگه نامرتب روی تختش افتاده بود ، برد

پتو رو کشیدم روش که ...اینکه در اتاقو ببندم اومدم بیرون

 تکونی خورد

 !با ترس عقب تر وایسادم دیدم نه خواب خوابه

بهم ...لبخند بی جونی زدم و به همون روش پریدم روی مبل

وگرنه روی مبل گردنم تا ...خوش گذشته بود که نرفتم اتاقم

 !شده بود
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سرمو ...کش موم رو باز کردم دستی به موهام کشیدم و

 ...!گزاشتم روی بالش و رفتم برای تایم دوم خواب

 

سر صبح شروع ...صدای زنگ گوشی آراز نزاشت بخوابیم

 !کرده بود به زنگ زدن دستم برنمیداشت ، هی پشت سرهم

انگار کوه ...چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم بخوابم

 !کنده بودم دیشب

مشخص بود تازه از خواب ...ه آراز جواب دادتا اینکه باالخر

مرد حسابی سر ! هوم؟: اون صدای لعنتی بمش ...بیدار شده

صبح بار چندمته زنگ میزنی توقع داری قربون صدقتم 

 خودت...میخوام بخوابم...نه نمیام امروز...کارتو بگو! برم؟

 به...بهش بگو بندازه یه وقت دیگه...سر و تهشو هم بیار

 !رداد و امضا نکرد بفرستش برهقرا...درک

 .صدای افتادن گوشی روی میز اومد

 

طاق باز دراز کشیده بود و به سقف خیره ...چشمامو باز کردم

االن که اتاق روشن بود میتونستم بهتر هیکلشو ببینم و ...بود

 !بهتر واسه خودم جهنم درست کنم

 سرشو برگردوند و با یه لبخند کج...سنگینی نگاهمو حس کرد

 !بخواب زوده هنوز: گفت 
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 !صبحتون بخیر...دیگه خوابم نمیبره -

 !خیرصبح توام ب: به پهلو گشت و دستشو گزاشت زیر سرش 

جون نداشتم از جام بلند ...نگاهش کردم و لبخند کمرنگی زدم

 چشمامو بستم تا...شم انگار یه وزنه سنگین روم افتاده بود

 !نگاهم بیشتر از این بهش نیوفته

منم همچنان مثل ...ش بلند شد و به سمت سرویس رفتاز جا

 !مرده ها خوابیده بودم

ا میخواستم ت...تازه هشت و نیم بود...نگاهی به ساعت انداختم

اگه گوشی آراز زنگ نمیزد بی شک ...یازده بخوابما

 !میخوابیدم

ادتم ع...دستمو بردم الی موهام و خیره به سقف توی فکر بودم

 !ید ویندوزم باال میومدبود بعد از خواب با

 با این...آراز از سرویس اومد بیرون و رفت سمت آشپزخونه

تق و توقی که راه انداخته بود معلوم بود قراره از اون میزای 

 !مفصل صبحونه بچینه

شاید بخاطر هیکلش میخورد بهم ...اینم عادت جالبی بودا

آدم هوس ...صبحونه انقدر تجمالتی و رستورانی...نریزه

 !کردمی

 !صبحونه خانوم: چند دقیقه ای گذشت تا اینکه صدام زد 
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همون پشت مبل ...لبخندی به لحنش زدم و از جام بلند شدم

شالمو انداختم روی سرم و رفتم سرویس تا دست و صورتم 

 !و بشورم

دلم میخواست جا داشتم تا ...میز صبحونه از همیشه بهتر بود

ه ام کامیون نبود که جا یه روز همشو بخورم اما متاسفانه معد

 !خودش دو سه تا جاساز داشت ، همه رو میخورد...بگیره

 :وسطای صبحونه بودیم و داشتم لقمه امو میجویدم که گفت 

اگه چیزی الزم داری ...دوشنبه صبح اول وقت راه میوفتیم

 !امروز بریم بگیر

 !نمیشه نیام؟! حتما من باید باشم؟...نمیدونم باید ببینم -

 !ن خر چونه زدمباز م

 

عصر ...گفتم باید بیای: سرشو آورد باال و با اخم نگاهم کرد 

 !میریم خرید ، فکر کن ببین چی میخوای که نداری

تم خب حتما باید میرف...لقمه ام رو گزاشتم دهنم و چیزی نگفتم

 !حتما از بیمارستان بیشتر خوش میگذشت...دیگه

ار آنالین کارشو انگ...بعد از صبحونه آراز رفت تو اتاقش

 انجام میداد و نمیرفت شرکتش

 آخرم ما نفهمیدیم این دقیقا چیکاره اس؟

 رییس بیمارستانه؟...دکتره...شرکت داره
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 !باید از آوا بپرسم اینجوری نمیشه

یکم حال و جمع و جور ...منم بیکار تو خونه ول میچرخیدم

 یکمم تلویزیون...کردم و پوست تخمه های دیشبو جارو کردم

 !دیدم تا نزدیکای ظهر شد

صبحونه با آراز بود ...قورمه سبزی بار گزاشتم برای ناهار

حداقل ناهار رو من درست کنم هنرامو به نمایش ...هرروز

شاید این وسط یه شوهریم واسه من ...خدارو چه دیدی...بزارم

 !پیدا شد

ا ام...برنجو که گزاشتم دم بکشه آرازم از اتاق اومد بیرون

ظهر  سر...با تعجب بهش خیره شدم...ی پوشیده بودلباس رسم

 !اونم این همه شیک و پیک! چه وقت بیرون رفتنه؟

 !ناهار گزاشتم! جایی میرین؟: از جام بلند شدم و گفتم 

ناهار : رفت جلوی آینه و نگاهی به خودش انداخت و گفت 

 !ساعت پنج آماده باش میریم بیرون...بیرونم

که ناهار درست کردم نمیشه بمونین اما من : بغ کرده گفتم 

 ...خو

همون روز اولم بهت : حرفمو قطع کرد و با اخم جواب داد 

ز ناهارتو بری...گفتم نمیخواد توی این خونه کاری انجام بدی

 !دور به من ربطی نداره
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البته این ! چرا یهو اخالق عوض کرد؟...چه خشک...وا رفتم

 به...عوض شده نباید میگفتم که...اخالق همیشگیش بود

صرف تو خونه موندنش اخالق بیمارستانش داشت یادم 

 !میرفت

مثال خواستم خستگیشو ...چیزی نگفتم و سرمو کج کردم

تر زد وسط ...تشکر دیشب و صبح پیشکش...دربیارم

 !احساساتم

 

گاز و خاموش کردم و قابلمه ها رو گزاشتم توی 

 !یگهبمونه واسه یه روز د...اشتهام کور شد...یخچال

تازه ...به تلویزیون خاموش خیره بودم و منتظر اومدن آراز

 !حوصلم سررفته بود...ساعت سه شده بود

یه ارایشی ...موهامو درست کنم...تصمیم گرفتم برم حموم

 بکنم و به خودم برسم

چطور اون به خودش برسه و بره بیرون ناهار بخوره من تو 

 !خونه بپوسم تنهایی؟

اما اصال از ...م گرفته بود خدا میدونهحاال چرا انقدر حرص

 !کارش خوشم نیومده بود

بعد از حموم جلوی آینه نشستم و لوازم آرایش توی کشو رو 

 !درآوردم
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از قیافه جدیدم به وجد اومده ...بعد عمری به خودم رسیده بودم

نیشخندی توی آینه ...بودم و حسابی خوشم اومده بود

 !لتو جا میاوردآرایش کردنم بعضی وقتا حا...زدم

 لباسامو پوشیدم و آماده منتظر اومدنش بودم

 !پنج دقیقه مونده به پنج زنگ خونه به صدا دراومد

در و باز کردم و ...ماشینش جلوی در ساختمون پارک بود

 لباساش رو عوض کرده...برگشتم سمتش...سالم آرومی گفتم

اون کت و شلوار رسمی و شیک صندلی عقب توی ...بود

 !ود و اسپرت پوشیده بودکاور ب

تا ساعت و ...اونم انقدر منظم! کجا لباس عوض کرده بود؟

 ...جورابش هم عوض شده بود

منم آروم توی خودم جمع ...آهنگ آرومی از ضبط پخش میشد

 شده بودم و چیزی نمیگفتم

هم اینکه ظهر خورده بود توی پرم ...یکم ترسیده بودم

 !میخواستم اون شروع کننده باشه

دستی توی موهاش کشید و گفت ...وی یه پاساژ ترمز کردجل

از لباس زیر گرفته تا مانتو ...هرچی الزم داری بگیر: 

 !اونجا وقت این کارا رو نداریم...شلوار

کیف دوشی کوچیکم رو انداختم ...سری تکون دادم و پیاده شدم

 و جلوتر راه افتادم
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 !میخواستم ناراحتیمو نشون بدم...منتظرش نموندم

دستمو محکم گرفت ...لنگای درازش باعث شد زود بهم برسه

 !از کنارم ُجم بخوری خونت حالله: و محکم در گوشم گفت 

چرا فکر میکرد من خوشم میاد ...چشمامو روی هم فشار دادم

 !چرا واقعا؟...دستمو بگیره

 ...فشار دستشو کم تر کرد و راه افتاد

 

اضافیم نداشتم خرج پول ...همه چی داشتم...چیزی نمیخواستم

فعال دستم تو دست صاحبم بود و ...لباسای چرت و پرت کنم

 !تا اینکه فرمان بدن یه جا وایسیم...نگاه میکردم فقط

م فکر کن...طبقه دوم جلوی یه مغازه بزرگ مانتو استپ کرد

یه عالمه مانتو های َعَجق ...بزرگترین مغازه تو اون طبقه بود

 !یده بودَوَجق به در و دیوارش چسب

 جلوی ویترین وایساد و صورتش رو کج کرد

 !نظرت؟: از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و گفت 

نیاز ...همه چی هست...من چیزی الزم ندارم: خشک گفتم 

 !باشه خودم میگم

این مانتو ها برای کار ...نظرت مثل همیشه به دردم نخورد+ 

 !زیاد تو تنت میبینمشون...خوبن
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قرار نیست همش لباس ...اتاق مانتو ندارمببخشید که یه  -

 !عوض کنم

اونجا باید طبق میل من : دستمو کشید و بی توجه گفت 

 !بریم یه نگاه بنداز...باشی

دوتا آقا و یه خانوم توی مغازه ...پشت سرش کشیده شدم داخل

رنگاشون ، طرز ...بی حرف به مانتو ها نگاه میکردم...بودن

 !دوم به دلم نمیشستهیچ ک...دوختشون ، مدلشون

آراز هم اون طرف مغازه وایساده بود و مثل من به مانتوها 

گاهی وقتا حتی استایل راه رفتن و وایسادنش ...نگاه میکرد

 هم جذاب بود

مثل االن که اون دختره پشت ویترین با چشماش در حال 

 !خوردن آراز بود

 !به من چه اصال؟...با اخم رومو برگردوندم

 ارمند ساده زیر دستش بودممنم فقط یه ک

 چه رویا هام! )هروقت زنش شدم میتونیم راجبش حرف بزنیم

 !(آرزو بر جوانان عیب نیست! قشنگه ها نه؟

آرازم ال به الی مانتوها گم ...من که از چیزی خوشم نیومد

 !منتظر شدم ببینم چی انتخاب میکنه...شده بود

 چند دقیقه ای گذشت تا اینکه صدام زد

 !آذر :ه بود فقط گفت
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 لبخندمو قورت دادم و به سمتش حرکت کردم

نگاهم به مانتوی خوش دوخت و ساده ی ...اشاره ای کرد

 !صورتی چرکی افتاد

 خوشم...سلیقش خوب بود...لبخندی زدم و سرم و تکون دادم

 !البته به پای سلیقه من که نمیرسید...اومد

پایین و  سرشو آورد...آقاهه رو صدا زد که مانتو رو بیاره

 !پرو میکنی؟: آروم بهم گفت 

 !نه سایزمو میدونم -

 !و بعد اشاره ای به پسره کردم که داشت قورتمون میداد

 .آراز اخمی کرد و باز مچ دستمو گرفت

 

و خواستم کارتم...مانتو رو تا کرد و گزاشت توی پالستیک

دربیارم حساب کنم که دست دیگه آراز روی دستم نشست و 

 !مانع شد

 !هزینه سفرتم با من...حقوقت بامنه+ 

 ...اما نمیشه که شما -

 !از حقوقت کم میکنم+ 

انقدر که این از حقوقم کم میکرد تهش اندازه یه بستنی 

 !عروسکی میهن میموند
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ا خانوم مهمون م: پسره نیشش و تا بناگوشش وا کرد و گفت 

 !قابلشون رو نداره...باشن

یاد و نیشش رو اخم آراز باعث شد پسره به خودش ب

صدای بم و کوبنده اش محکم تر از همیشه به نظرم ...ببنده

 !اومد

زودتر حساب کنی به : کارتش رو روی میز کوبید و گفت 

فکر نمیکنم خوشت بیاد مغازه به این گندگی بسته ...نفعته

 !بمونه

پسره حساب کرد و چیزی ...پوزخندی زد و بهش خیره شد

 !جاهم آشنا داشته باشهفکر میکردم آراز این...نگفت

 معموال جایی نمیرفت که کسی نشناستش

اون رستوران و کافی شاپ ، بنگاه ، حتی چند جای دیگه ام 

 !که رفته بودیم مشخص بود

ه نگاهی ب...کیسه رو گرفتم دستم و از اونجا اومدیم بیرون

به جز این کفش راحت دیگه ای : کفشام انداخت و گفت 

 !نداری؟

 !اون قدیمی تره یکم تو چشم میزنه...ه ام دارمیه اسپرت دیگ-

 !واجب شد...بریم: دستمو کشید و گفت 

همون اول یه جفت کفش ...خرید کفش خیلی زود تموم شد

اما نزاشتم پاشنه بلند ...اسپرت ساده مشکی پسند کردم
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کامال مشخص بود از رفتارم حرصش گرفته اما ...بگیره

 !نیازی نداشتم

چخبر ...یه کفش پاشنه بلند دیگه ام داشتم...کفش تولد آوا بود

 !بود این همه؟

 

من که فقط نگاه ...یکم دیگه ام تو اون طبقه گشتیم

واقعا چیزی نمیخواستم ، یجورایی حوصله خریدم ...میکردم

 !نداشتم

 بوتیکای اسپرت و مجلسی...طبقه سوم فقط لباس مردونه بود

جلوی مغازه رو منم همه لباسای تن مانکنای ...کنارهم دیگه

 !تو تن آراز تصور میکردم ببینم بهش میاد یا نه؟

لباس مردونه خاکستری رنگی تن یه مانکن نظرمو جلب 

کت همرنگشو هم دیده بودم ...مطمئن بودم به آراز میاد...کرد

 !دستشو کشیدم و مجبورش کردم وایسه...تو خونه

 !اون لباسه چطوره؟ -

 !بگیرم بمون میرم: لبخند کجی زد و گفت 

 !منم میام -

یرم میگ...همینجا بمون نمیخوام بیای داخل: اخمی کرد و گفت 

 !میام
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مغازه اش نسبتا بزرگ بود اما ...به زور سری تکون دادم

از این دکورایی که تازه مد ...شلوغ پلوغ و درهم برهم بود

 !از اینا...شده هر دوقدمی یه چیزی علم میکنن ها

 !رو بگیره بیادمنتظرش موندم بره لباسه 

تو همون فاصله رفتم چند تا مغازه جلوتر و لباسای توی 

 !ویترینشون رو دیدم

یه کت اسپرت کرم با لباس سفید زیرش تن یه مانکن 

 .خوب بود...داشت

 دو دقیقه بعد آراز از اون مغازه اومد بیرون

با سر کمی دنبالم گشت که دستمو تکون دادم و زیر لب گفتم 

 !بیا اینجا: 

 !خانوم چی پسند کردن؟: با قدمای بلند اومد سمتم و گفت 

لبخند کجش جالب ...با انگشت اون کت رو نشونش دادم

 !به لحن و چشمای همیشه جدیش میومد...بود

برعکس اون یکی این خیلی منظم و تمیز چیده بود همه 

آراز رفت بگه که ...چند نفری هم توی مغازه بودن...چیشو

و کشیدم و مجبورش کردم سرش و بیاره کته رو بیارن دستش

 !بگو همونی که تن مانکنه رو بیاره: پایین 

 !فرقی نداره ، همش یه مدله: خیره نگاهم کرد و گفت 
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ز رنگشم ا...اونی که تن مانکنه رو هیچکس پرو نکرده...نه -

اونا رنگ رو رفته ان تو تن صد نفرهم امتحان ...همه بهتره

 !شدن

 !ده گفت کت تن مانکنو بیارهابرویی رو به فروشن

 

دم با لبخند منتظر مون...لباسارو گرفت و رفت سمت اتاق پرو

حسابی ذوق داشتم کت رو توی تنش ...که بیادش

 !میدونستم که معرکه میشه...ببینم

هیکل آراز نه زیاد گنده بک و گوریل طور بود نه زیاد الغر 

 !مثل مانکن بود واقعا...مردنی

 !عضله ای و خوش فرم...مون بودسایز و استایلش ه

البته تو این دوره زمونه همه دنبال تناسب اندام و نمیدونم 

اما من ...زیادم عجیب نبود هیکلش...بدنسازی و اینا هستن

 دوست داشتم

یه جورایی منحصر به ...استایل و تیپش برای من خاص بود

فرد راه میرفت ، وایمیستاد ، تیک های عصبیش ، سرشو که 

 !پایین میبرد و موهاش میریخت توی صورتش باال

 !انگار واقعا لیلی شده بودم...همشون برام خاص بودن
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گذشت  یکم که...گوشه سالن منتظر بودم که از اتاق بیاد بیرون

در اتاق پرو باز شد و آراز درحالی که یقه کت رو درست 

 !میکرد برگشت سمتم

 !هعالی: لبخند دندون نمایی زدم و با ذوق گفتم 

توی ...دستی توی موهاش کشید و از اتاق پرو اومد بیرون

تونم می: آینه قدی چسبیده به دیوار خودشو نگاه کرد و گفت 

 !این بار روی سلیقه ات حساب کنم

خودم میدونم چقدر ...همیشه روی سلیقه من حساب کن -

 !خوش سلیقه ام

دیگه چیزی به ...خب خانوم: سرشو برگردوند و گفت 

 !نخورده همین جا بگیریم؟سلیقتون 

شلوارشم هست ، بگم ...فعال فقط همین: نچی کردم و گفتم 

 !بیارن؟

 !همین خوبه...نه+ 

حسابی کرک و ...جاتون خالی انقدر کته گرون بود که نگو

یا ب: میخواستم دست آراز و بکشم و بگم ...پرم ریخته بود

ست وپ! چخبره؟...نش انقدر گرونه.کتشو بکنه تو کو...بریم

 !آهو هم انقدر نمیفروشن

بعد دیدم نه آراز زودتر از اینکه من بگم کارتشو 

حاال دو تا مغازه اونور ...حرصی شده بودم از دستش...کشیده
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به کل یادم رفته بود که آراز یه ...تر ارزونش پیدا میشد وایسا

 !بیمارستانو میچرخونه مثال

 

م آرو...انساعت حدودا هشت بود و من باید میرفتم بیمارست

ونی میشه من و برس: به آراز که درحال دیدن ویترین بود گفتم 

 !بیمارستان؟

 !شیفت امروزت کنسله+ 

زنگ نزدم ...من شیفت بودم امشب باید برم! برای چی؟ -

 !هماهنگ کنم اصال

 !من زنگ زدم گفتم تا یه مدتی نمیری بیمارستان+ 

 !گهی دیتو نباشی یک...پرستار زیاده: مکثی کرد و گفت 

انگار ...پوفی کشیدم و بی حوصله تر از قبل به لباسا خیره شدم

 !اونم خسته شده بود که به سمت پله برقی حرکت کرد

 

نیم ساعتی بود که توی خیابون ...حوصلم سررفته بود

 !مرد انقدر کم حرف؟...اینم هیچی نمیگفت آخه...میچرخیدیم

 !سر جمع بندی دوتا کلمه حرف میزد و خالص

! چرا مقصد مشخصی نداریم؟: الخره صبرم تموم شد با

 !حوصلم سر رفت

 !میخوام ببرمت یه جایی+ 
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 !خب پس چرا هی دور خودمون میچرخیم؟ -

 !چون هنوز زوده+ 

سرم ...حداقل یه حرفی بزنین...خیلی ممنون: با غیض گفتم 

 !از این همه سکوت درد گرفت

 !واسم جالبه+ 

 !چی جالبه؟ -

وست پارکی خواهرم کنارم نشسته و بعد از اینکه همون د+ 

 !خرید داریم توی خیابون باهم میچرخیم

 !میدونم مجبوری تحمل کنی: پوزخندی زدم 

اگه تو تو خونه من نبودی االنم ...خودم خواستم: اخمی کرد  

 !کنارم نبودی

اگه خونه پیدا میشد مجبور نبودم ...خونه هم مجبوری شد -

 !اونجا بمونم

 !؟ناراحتی+ 

 !ازچی؟ -

 !از اینکه تو خونه منی+ 

جالبی  خیلی کار...بهتونم که گفتم...نه ناراحت نیستم ، معذبم-

 !نیست

 پوفی کشید و فرمون ماشینو کج کرد و وایساد
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نمیفهمم این معذب بودنت از چیه وقتی : برگشت سمتم و گفت 

 !ماهی یبارم منو تو اون خونه نمیبینی

نه از نظر من تموم شده بحث خو: نفسی کشید و گفت 

 !دیگه نمیخوام راجبش حرفی زده بشه...اس

 !پیاده شو: در ماشینو باز کرد و گفت 

 

م اومده بودی...با تعجب به جایی که وایساده بودیم خیره شدم

 !!!شهربازی

اونم شهربازی که منو آوا همدیگه رو پیدا ! آراز و شهربازی؟

 !کردیم؟

 !اومدیم بازی کنیم؟ -

 !هآر: ه رو خیره بود و دست به جیب کنارم قدم میزد به رو ب

 از تعجب چیزی که شنیدم سرجام وایسادم

 چخبر بود اینجا؟...یه چیزیش شده بود امروز

 !نمیخوای بیای؟: وایساد و برگشت سمتم 

 .وسط اون همه وسیله وایساده بودیم...پشت سرش راه افتادم

 !نیم؟از کدوم شروع ک: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !از هرکدوم که ترس نداره: بیخیال گفتم 

 !برمیگردم...بمون همینجا: دستی به موهاش کشید و لب زد 
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به قدمای بلندش که به سمت باجه بلیط فروشی میرفت خیره 

 !یه چیزیش میشد...حالش خوب نبود واقعا...شدم

حس ...اینکه با رییسم اومدم شهربازی اصال چیز معقولی نبود

ید بازم میخواد سر بحث از پارک پیدا شدن من و میکردم شا

 !پرستار نبودنم و این حرفا رو پیاده کنه

با برگشتنش به خواست من اول سوار چرخ و فلک 

اما خوبیش این بود مثل بقیه ...خیلی گنده بود المصب...شدیم

ولی برای من که از ...زیاد هیجانی نبود فقط بلند بود دیگه

 !بد بود ارتفاع میترسیدم خیلی

 من که سفت خودمو...رو به روی هم توی کابین نشسته بودیم

آراز اما انگار نه ...چسبیده بودم و توهم جمع شده بودم

 !مثل مبل پهن شده بود روش ، راحت...انگار

 !میترسی؟: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !دو دور میچرخه پیاده میشیم...ترس نداره که -

 :همونطوری گفت ...خیره شد سرشو برگردوند و به اطراف

 !نمیوفتی نترس

 !کی جوابگوعه؟! بیوفتم چی؟ -

 !میگیرمت+ 

نو چجور میگیری م...وقتی افتادم دیگه افتادم: زیرلب گفتم 

 !آخه سوپرمن
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تو بیوفت ، هروقت : انگار شنید که نیشخندی زد و گفت 

 !افتادی من میگیرمت میبینی

اشت کم کم د...اه نکنمچشمامو بستم و سعی کردم به پایین نگ

 !اوج میگیرفت و فاصله اش بیشتر میشد

 !تهران از این باال زیبا بود...نگاهی به اطراف انداختم

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به متراژ زیر پام فکر 

 !اینکه ماروی دوتا ورقه آهن نشستیم اصال جالب نبود...نکنم

 !تادهت اففکر کنم فشار: با شنیدن صداش سرمو برگردوندم 

 ! تیکه مینداخت؟

ن ای...فقط حس میکنم زیادی داریم میریم باال...نه ، خوبم -

 !اصال خوب نیست

 !تازه اولشه...خیلی باال نرفتیم+ 

 

جوری که این ...اصال هم اولش نبود! این اولش بود لعنتی؟

چرخ و فلک حرکت میکرد اگه سوار الکپشت بودیم رسیده 

 !بودیم

خب پول داده که ...یخواست سوار شه حتماهمه بلیطاشو هم م

 ! سوار شه ، میخواد چیکارش کنه؟

منو ...بقیش رو خودت تنهایی برو: آب دهنمو قورت دادم 

 !معاف کن
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 !دوتا بلیط گرفتم+ 

همین یکی هم از ...من نمیدونم...یکیو پیدا کن باهات بیاد -

 !سرم زیاد بود

که  حاال...بگیمیتونستی همون اول : نوچی کرد و جدی گفت 

 !بلیط خریدم باید بیای

 !قیافه ترسیده ات رو دوست دارم: لبخند کجی زد و ادامه داد 

من االن بگم میخوام برم پایین این میشنوه ...هنوزم دیر نشده -

یا همینجوری میخواد مارو وسط هوا و زمین نگه ! یا نه؟

 !داره

ه و نگا شهر...تازه اومدیم باال: دستش رو روی میله گزاشت 

 !کن ، ازش لذت ببر

میخوام برم ...من نمیخوام لذت ببرم: با حالت زاری گفتم 

روی دوتا تیکه آهن ...این باال اصال قشنگ نیست...پایین

 !زپرتی نشستیم دلمونم خوشه

 !یه لحظه تکونش بدم میفهمی...محکمه: لبخند کجی زد 

خیلی ...باشه باشه محکمه: دستشو برد که بلند گفتم 

 !واقعا احساس امنیت دارم االن...کمهمح

ایی زیب...نگاهشو به شهر دوخته بود مثال...بهم نگاه نمیکرد

 !ببینه
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دستمو محکم به ...یهو همون حرکت مورچه ایش هم وایساد

 !یهو چش شد؟...میله گرفتم

ایین انگار از پ...همهمه شده بود...نگاهی به بقیه کابینا انداختم

رکت نمیکرد و ما دقیقا باالی باالی برقش قطع شده بود که ح

 !این چرخ دراز بودیم

 !چیزی نشده: آراز نگاهی به پایین انداخت و گفت 

این باال  !حاال نمیشد یکم پایین تر خراب بشه؟: بغ کرده گفتم 

 !یکم دیگه بمونیم با مخ میرم رو زمین...من حس خوبی ندارم

قه چند دقی : دستی تو موهاش کشید و بازم به اطراف خیره شد

 !نترس...بیشتر طول نمیکشه

تند تند پشت سرهم آیت الکرسی ...بیشتر خودمو جمع کردم

منو باش با ...االن آراز میگفت چه ترسوعه دختره...میخوندم

 !کی اومدم شهربازی

ن بشین االن میوفتی ، به ای: ترسیده گفتم ...از جاش بلند شد

 !وای داره تکون میخوره...اعتباری نیست

ت نشس...لباسشو درست کرد و باز نگاهی به پایین انداخت

 !هوم ، مثل اینکه درست شده: سرجاش و گفت 

 ...خداروشکری زیر لب گفتم و منتظر موندم تا حرکت کنه
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همون موقع چرخ و فلک تکون محکمی خورد و راه 

خدایا شکری زیر لب گفتم و ساکت نشستم ...افتاد

ونستم قندم از ترس مید...سرم گیج میرفت...سرجام

ته با چشم بس...چشمامو بستم و سعی کردم آروم باشم...افتاده

 !لذتش بیشتر بود

چشمامو باز کردم و از جام بلند ...بعد از پنج دقیقه وایساد

کل شهربازی داشت دور سرم ...چشمام سیاهی میرفت...شدم

 !میچرخید

 دستمو به یه جا بند کردم که نیوفتم...نزدیک بود بیفتم

دستی دور کمرم حلقه شد و منو از کابین گزاشت رو ...پایین

چشمامو باز کردم و به صورت جدیش خیره ...زمین

دستی به ...فشاری به کمرم داد و مجبورم کرد راه برم...شدم

پیشونیم کشیدم و خودمو لعنت کردم با این ادعای شجاع 

 !بودنم

د ازم نبا نشستنم روی نیمکت نزدیک به صندلی با قدمای بل

 .جدا شد

سرمو به پشتی نیمکت تکیه داده بودم و چشمامو بسته 

 .یکم که گذشت حس کردم کنارم نشست...بودم

هنوز ...چه زود جا زدی: صدای بمش رو کنار گوشم شنیدم 

 !بلیطا تو جیبمه؛ بیا اینو بخور
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کیک رو از دستش ...چشمامو باز کردم و به دستش خیره شدم

انگار خون برگشت به مغزم ...زش کندمگرفتم و تیکه ای رو ا

 !، حالم بهتر شد

 .نگاهی بهش انداختم و زیرلب تشکر کردم

راحت روی نیمکت نشسته بود و به رو به رو خیره 

به نظرت بعدی کدوم : بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت ...بود

 ! باشه؟

اگه به شانس من باشه همه اینا یه دور ...من نمیام دیگه -

 !خوش بگذره بهتون...خراب میشن

 ! هوم؟...بشقاب پرنده+ 

اصال خوب نیست خیلیم ...نه: چشمامو روی هم فشار دادم 

 !خودتون تشریف ببرین دور بشقاب بچرخین...مزخرفه

امشب اومدی که با من : سرشو برگردوند سمتم 

 !یاال...نمیخواستم نمیاوردمت...باشی

از تو که ...بارهفقط یه : با حرص نگاهش کردم که ادامه داد 

 ! تو پارک پیدا شدی بعیده از اینا بترسی

بشقاب و ...من به همون تاب و سرسره تو پارک راضیم -

شماهم بیاین این تاب و امتحان کنین ...کاسه نمیخوام سوار شم

 !، از این دو سر به هوا بهتره
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نیای همینجا : نیشخندی زد و ابرویی باال انداخت 

 !مون وقتی که پیدا شدیدرست مثل ه...میزارمت

 !تهدیده؟ -

ت زیاد وق: بلند شد و دستاشو توی جیب شلوارش فرو کرد 

 !اگه حرکت کنه پیش همینا میمونی...زود باش...نداری

کاش همون شب یه ...تو دلم اداشو درآوردم و از جام بلند شدم

 !جرثقیل میومد این پارکو میترکوند خیالش راحت میشد

 

نفس عمیقی کشیدم و به هجم ...وایسادیمرو به روی دستگاه 

ین آست...آدمایی که با ذوق روی صندلیا مینشستن خیره شدم

دستم کشیده شد و از وسط اون جمعیت به زور ردم 

اینجا غش و ضعف : نگاهی به صندلیا انداخت و گفت ...کرد

بند از تفریحت لذت ببر ، کمربندتو محکم ب...کنی میوفتی پایین

 !رود نیایکه وسط پارک ف

 !فرود اومدم چی؟ -

میبرمت همون بیمارستانی که از اینجا توش استخدام + 

 !غصه بعدشو نخور...شدی

 :بی حوصله به سمت صندلیا حرکت کردم و زیرلب گفتم 

قبرمم وسط همین پارک ...خدایا همین وسط منو بنداز پایین

 !بَکن ، من از دست این راحت شم
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کنارم گرفتم و به بقیه خیره  دستمو به میله...کنارم نشست

 !نگاه به قیافه هاشون باعث میشد ترس یادم بره...شدم

 !یکم که نه خیلی...یکم قیافش ترسناک بود ها

میچرخه و ...چیزی نمیشه که...سعی کردم نترسم

فوقش میوفتی میمیری دیگه ، باالتر از این که ...خالص

 !نیست؟

شتر گذشت انگار بییکم که ...با حرکتش از ته دل جیغ کشیدم

صدای جیغایی که از سر لذت بلند میشد منو به ...بهم حال داد

انقدر جیغ کشیده بودم که حس میکردم حلق ...وجد آورده بود

 !و گلوم داره پاره میشه

هی بهم نگا...با ایستادنش بدون اینکه معطل کنم پریدم پایین

پس  تخوبه که قرار نیس...زیادم بد نمیگذره: انداخت و گفت 

 !بیوفتی

 ! بعدی چیه؟...اگه اینم خراب میشد پس میوفتادم -

با قدم برداشتنش پشت سرش حرکت کردم و به دستگاها خیره 

نمیفهمیدم چرا هرچی یه دستگاه دراز تر باشه ترسناک ...شدم

 !!!یعنی چی آخه...تره

به جز تونل وحشت که ...چند تا دستگاه دیگه ام سوار شدیم

البته اونم خسته شده ...هوایی که من نرفتمخراب بود و ترن 

 محتاج رفتن من...بود وگرنه منو میزاشت خودش تنها میرفت

 !نبود که
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من خسته از اون همه جیغ و ...توی ماشین نشسته بودیم

 !آدرنالین بیش از حد خمار به صندلی تکیه داده بودم

 از ظهر چیزی: با شنیدن صداش سرمو به سمتش برگردوندم 

 !ه؟موند

 !دست نخورده تو یخچاله: بی حوصله گفتم  

 !ناهار نخوردی؟: اخم کمرنگی کرد 

نخواستم تنها غذا ( مکثی کردم و ادامه دادم)میلم نکشید -

 !شما که رفتین گزاشتمش تو یخچال...بخورم

با سریع تر شدن ماشین نگاهی بهش انداختم که لبخند کجی 

 !االن میریم میخوریمش: زد و گفت 

 

 !وبی غذاهای رستوران نیستخ -

 !امتحانش میکنیم...مهم اینه که غذاس+

تو این مدت فهمیده بودم از هرچی بگذره از شکمش 

آوا میگفت به اندازه ای که غذا ...خیلی میخورد...نمیتونه

الکی نبود که ، وگرنه االن ...میخوره کالری هم میسوزونه

 !دبنده خدا صاف صاف بو...اندازه گامبو شکم داشت
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با رسیدنمون غذاهای توی یخچال رو درآوردم و روی گاز 

نگاهی به شعله زیرش انداختم و منتظر کنارش ...گزاشتم

 .وایسادم

دلم ضعف ...بوی قورمه سبزی توی خونه پیچیده بود

از صبح رو با یه کیک سه در چهار سر کرده ...رفت

که د ترسم تلنگری بو...قندمم از گشنگی افتاده بود پس...بودم

 !معدم یادش بیوفته گشنشه

 کل حرفایی که...با شنیدن صدای بلندش سرمو برگردوندم

میشد ازش کشید بخاطر همین تلفنایی بود که یه در میون بهش 

 !میزدن

 :فضول به حرفاش گوش دادم ...انگار بحث سر سفرمون بود

نه زیاد نیستیم ، چهار ! زنگ زدی بیان تمیز کنن ویالرو؟

جنسا  !معتمدی چی گفته؟...اینا کار نداشته باش تو به...نفریم

مکثی کرد و عصبی دستشو الی موهاش ! )رو رسوند یا نه؟

بگو تا جنسام نرسه از پول خبری نیست ، دندونشو ( کشید

ه گوه خورده مرتیک( بلند تر داد زد)واسه حساب من تیز نکنه 

برسم اونجا دخلت ! حتما وایسادی اونجا هرچی خواست بگه؟

م خود...حالمو داری بهم میزنی...مده با این کار کردنت تیاماو

 حواست...زنگ میزنم ، عرضه داشتی جلوی اون و میگرفتی

 !به خودت باشه ، باز نیام ویال سوتین زیر تختم پیدا کنم
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انگار اون اونجا کار میکرد گزارشو برای آراز 

البته من هنوز جریان سفر شمالو نمیدونستم ...میفرستاد

 !آوا هم نگفته بود ، انگار اونم خبر نداشت...هچی

پشت ...به صدای قُل قُل خورشت لبخندی زدم و میز و چیدم

ت بشقاب خورش...میز نشست و منتظر با گوشیش مشغول شد

منتظر بودم تا ...رو روی میز گزاشتم و رو به روش نشستم

 !بدم بود فدا سرم...انگار سرآشپز بود حاال...نظرشو بفهمم

دم ابرویی واسه خو...دیدن لبخند کجش فهمیدم بدشم نیومدهبا 

 .باال انداختم و مشغول شدم

ِجنای این ...کال همه چی توی سکوت...شامم توی سکوت

 !خونه صداشون از ما بیشتر بود

م آستینمو باال زد...ظرفا رو جمع کردم و توی سینک گزاشتم

به  وپشت سرم وایساد و سرش...و دستمو زیرشیر آب گرفتم

من ...میتونی با این غذا یه رستوران بزنی: گوشم نزدیک کرد 

 !تضمینشو میدم

 !لبخند محوی زدم و نوش جوِن آرومی گفتم

نمیفهمیدم داره چیکار میکنه ...همچنان پشت سرم وایساده بود

 !اما این وایسادنش اعصابمو بهم میریخت
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 :دستشو از پشت سرم آورد جلو و بشقاب توی دستمو گرفت 

 !ظرفای امشب با من...برو کنار

نزدیک بود از شدت تعجب حرفی که شنیدم چهل و پنج دقیقه 

 !سکوِت دوباره اعالم کنم

نه شما برین من خودم : با بهت ابروهامو دادم باال و گفتم 

 !دوتا بشقاب بیشتر نیست...میشورم

 !از دستت لیز میخوره ظرفامو میشکنی...برو+ 

کابینت  به...از جلوی سینک کنار رفتمبا حرفش نیشی کردم و 

 لبخند پت و پهنی...تکیه دادم و به حرکت دستاش خیره شدم

 !روی صورتم نشست

جا ...لبخندم گنده تر شد...رییسمون واقعا داشت ظرف میشست

داشت یه عکس بگیرم ازش بفرستم تو گروه 

چاپ کنن بزنن روی تابلوی بیمارستان ...بیمارستان

 !مت کش بیمارستانمدیر زح...دادفر

 !چیز خنده داری تو صورتمه؟+ 

دستمو جلوی دهنم گرفتم و با صدایی که ته مونده خنده توش 

جا داشت یه عکس بگیرم به : داشت فکرمو به زبون آوردم 

 !بهترین عکس تاریخ میشد...بچه های بیمارستان نشون بدم
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بچه های بیمارستان جرات : شیر آب و بست و برگشت سمتم 

خوش بحالت که داری زنده ...کردن به اون عکس نگاه کنننمی

 !اش رو میبینی

ظرف شستن یه مرد و از نزدیک ...واقعا خوشبحالم...اوهوم -

 !ندیده بودم

روز اول هم ...غذا رو تو درست کردی ، ظرفشم با من+ 

 !بهت گفتم نمیخوام کاری انجام بدی

رو  فردا چمدونت: دستی به موهاش کشید و ادامن داد 

 !صبح زود دوشنبه راه میوفتیم...ببند

من فردا نیستم : همونطوری که میرفت سمت اتاقش ادامه داد 

 !، میتونی راحت باشی

با کنایه ای که بخاطر اون روز بهم زد لبمو گاز گرفتم و پشت 

 !سرش از پله های جلوی اتاق رفتم باال

 

صدای مزخرف زنگ گوشیم باعث شد الی یه چشممو باز 

نشد یبار من بگم میخوام بخوابم اما این خواب به ثمر ...کنم

 !برسه

مرده شور سازنده این ...بدون اینکه ببینم کیه قطع کردم

با اخم چشمامو بستم و دوباره خودم و به خواب ...موبایلو ببرن

 .زدم
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 !به یه دقیقه ام نکشید که دوباره زنگ خورد

ی دیدن اسم آوا رو با...پوف کالفه ای کشیدم و از جام بلند شدم

صفحه چهارتا فحش زیرلبی به خودش و داداشش دادم و 

نمیشد بزاری دوساعت دیگه من کپه مرگمو : وصل کردم 

 !راحت بزارم؟

بجای دوساعت سه ساعت صبر ...االغ ساعت یازدهه+ 

 !چخبرته انقدر میخوابی؟...کردم

! مگه میزاری؟...میخواستم بخوابم هنوز...خسته بودم دیشب -

بیکار تر از توام پیدا نمیشه با این زنگ ...همش مزاحمی

 !زدنت

 !چمدونت رو بستی؟...خواب بسه...پاشو زر مفت نزن+ 

 !تو خواب که نمیتونم چمدون ببندم...نه هنوز -

حتما آرازم ...همه کاراش دقیقه نودیه...پاشو دیگه اه+ 

 !چمدونش و نبسته آره؟

 !یه آخه؟چه سوال...من چمیدونم بسته یا نه -

حاالهم قطع کن ...بیا پاشدم: روی تخت نشستم و ادامه دادم 

 !مزاحمم نشو برم به کارام برسم

 مگه...زنگ زدم یه عالمه خبر بهت بدم! چی چیو قطع کن؟+ 

 عالفم سر صبح زنگ بزنم بیدارت کنم؟

 !سونیا مرده؟! چه خبری؟ -
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ذوق  با)آذر میدونستی ! سونیا مرده زندش چه فرقی میکنه؟+ 

 !من قراره با رادین بیاممممم( فراوان

باشه  !یا حضرت عباس: گوشیو از گوشم فاصله دادم و گفتم 

میترسم از شدت هیجان بمیری به فردا نکشه ...باشه یواش

 اصال

از دیروز که فهمیدم ...انقدر خوشحالم که حد و حساب نداره+ 

 !رادینم میاد فقط دارم َسندی گوش میدم جون تو

آوا دمشم با ...داداشت به من میگه آوا میاد تنها نیستیبعد  -

 !خودش میاره که تنها نباشه

خیلی رمانتیکه آذر ، حسابی ...تو و آراز...من و رادینم+ 

 !البته فکر نکنم اونجا تنها باشیم...سعی خودتو بکن

چند باری آراز با یه نفر ! تو میدونی دقیقا اونجا چخبره؟ -

 !هنگ کنهحرف میزد کاراشو هما

 !معاونش...آره ، رادین میگفت کارای شمال همه با تیامه+ 

حاال شمال ...آهان ، اسمش و وسط حرفاشون شنیده بودم -

 !چخبره که ماهم باید بریم؟

 

 !آراز داره یه بیمارستان میزنه اونجا+ 

 !چخبره این همه؟! مگه یدونه نداره؟: جفت ابروهام پرید باال 
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بین سه تامون تقسیم ...که مال بابامه خره این بیمارستان+ 

 !آراز و آراد فقط مدیریتش میکنن...میشه

 !پس اونی که تو شماله مال خوده خود آرازه؟...آهان -

از  تو یکی...البته رادین میگفت زیاد بزرگ نیس...دقیقا+ 

 !شهرستانای محرومه تقریبا

 !یکی اینو به من بگه! من چرا باید بیام حاال؟...عجب -

از خود آراز ...اینو دیگه شرمنده روی ماهت من نمیدونم +

 !بپرس

بی حوصله به حرفاش گوش دادم و بعد از ده دقیقه فک زدن 

 !باالخره قطع کرد

چیدن چمدون رسیدن به کارای خونه و جمع کردن چند تا چیز 

 !میز برای وسط راه تا عصر طول کشید

 

اه یزیون نگخسته روی مبل لش کرده بودم و بی هدف به تلو

در چق...میکردم که صدای زنگ گوشیم از فکر بیرونم آورد

 !زنگ خورم خوب شده بود امروز

ا فکر ب! نمیدونستم باید جواب بدم یا نه؟...شماره ناشناس بود

اینکه شاید خواهرم یا مامانم از یزد زنگ زده باشن دکمه سبز 

 !بله؟: و زدم و گفتم 
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خانوم دکتر دستم به  وای: صدای هیجان زده مردی اومد 

 !بیا ببین چه خاکی باید تو سرم بریزم؟...دامنت

 !شما؟: مکثی کردم و با تعجب گفتم 

بخیه هاش باز شده ، ...من رفیق اینم ، یعنی سیاوش+ 

ر فقط لطفا زودت...نمیدونم چیکار کنم...پانسمانش غرق خونه

 !بیا

 موزخمش رو با یه چیزی ببند ، من االن خود: شوکه گفتم 

 !میرسونم

کاش اینجوری التماس ...نفهمیدم چطوری آماده شدم

شماره یکی از پرستارای َمرد ...وگرنه عمرا میرفتم...نمیکرد

 .و میدادم

بیچاره بخاطر این زخم ...زخمش خیلی بد بود...اما گناه داشت

حاال دوباره روز از نو روزی ...لعنتی چقدر درد کشیده بود

 !از نو

ه آدرسی که گفته بود رسوندم و زنگ با تاکسی خودمو ب

تا در باز شد بدو بدو از پله ها رفتم ...واحدشون رو زدم

 !کوش؟: دسته کیفمو فشار دادم و هول کرده گفتم ...باال

از ...زخمشو با باند بستم اما بانده خیسه خیس شده...تو اتاقه+ 

 خونریزی نمیره؟
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نفس نفس در و باز کردم و سیاوشو دیدم که داره از درد 

معلوم بود خیلی ...سر و صورتش پر از عرق بود...میزنه

 بهش فشار میاد

 

پارچه  آب گرم و: تند رفتم سمتش و بلند رو به دوستش گفتم 

 !بدو...بیار

مسکنی بهش زدم و باند َچپَرُچالغی که دوستش زده بود رو 

چند تا از بخیه ها باز ...زخمش عفونت کرده بود...باز کردم

 (اغراق! )و باز در و دیوار کلیه اش معلوم بودشده بود 

اگه یه ذره ! اینجوری حواستون بود؟! این چه وضعیه آخه؟ -

 !دیر تر میرسیدم که از خونریزی میمردی

یه کوفت قویتری ...میرم ، آخ..دارم می: بریده بریده گفت 

 !فقط دردشو خالص کن...فقط! نداری بهم بزنی؟

رون فته بود رو با پنس کشیدم بیبخیه ای که توی گوشت فرو ر

 .که آخ بلندی گفت و تو خودش جمع شد

کن  تحمل...بی حسی نیاوردم ، نتونستم بگیرم از داروخونه -

بعدش بهت مسکن ...این چهارتا بخیه رو تا تموم شه

 !خب؟...میزنم

 .سری تکون داد و دستش رو مشت کرد
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ی قسمتزخمش رو تمیز کردم و شروع کردم به بخیه زدن اون 

بدبخت هی دستشو از درد فشار ...که باز شده بود

 !یا من گرمم شده بود؟...چقدرم گرم بود این اتاقه...میداد

قش خیلی ن...دوستشم اونور نشسته بود هی عرقاشو میگرفت

 !مفیدی داشت

 !چیکار کردی اینطوری شد؟ کشتی گرفتی؟ -

اقا پاشده رفته کمک اساس ...تقصیر خود خرشه: دوستش 

 !چارتا وسیله سنگین بلند کرده حاال اینه وضعش...شیک

تم اگه من نمیرف...خفه خون بگیر نفهم: سیاوش با درد گفت 

 ؟!خواهرم یخچال میگرفت پشتش؟ آره

پماد ...نخو قیچی کردم و خونای دور زخمش رو پاک کردم

انگار خیلی سوخت ...رو از کیفم درآوردم و زدم روی زخمش

نمیخواد اینو بزنی ، آتیش ...اااشیو: که آخش بلند شد 

 !ولش کن...میگیرم

حتما هی ...اگه اینو نزنی زخمت زود خوب نمیشه...بچرخ -

 !نزدی که جوش نخورده

دستمو ...به زور سرشو گرفت تو دستاش و باز به پهلو چرخید

 .روی پماد حرکت دادم که خودش و جمع کرد
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سنگین ، ورزش تا یه ماه دیگه ام کار ...این پماد و میزنی -

هیچکدوم رو انجام ...قدرتی ، چمیدونم دو و پیاده روی زیاد

 !نده تا این جوش بخوره بهم

خودش ...بخدا خانوم دکتر من همش بهش میگم: دوستش 

از وقتی مرخص شده یه ساعتم روی این ...نفهمه گوش نمیده

 !تخت نخوابیده

ه یدور زخمش رو باند پیچیدم و خسته به میز کنار تخت تک

 .دادم

رم اگه دردت زیاده برات س: دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم 

 !وصل کنم؟

ه این دفع...یچیزی بزن زود اثر کنه...سرم نه: بریده گفت 

 !دارم پاره میشم

 .پوفی کشیدم و دستمو به سمت مسکن دومی دراز کردم

هروقت ...داینو میزنم دردت آروم میشه اما زود اثرش میره-

 !د خودت قرصای دکتر و بخوردردت زیاد ش

 !دیگه نمیتونم...فقط بزن...هر چی هست بزن+

 

 کیفم و برداشتم که برم...آمپولشو زدم و وسایلم رو جمع کردم

 !کجا؟: که دستشو گرفت به پهلوش و برگشت 

 !کارم تموم شد...برم دیگه -
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 !لطفا...بمون+ 

 دیر بود و دیگه...نه شب بود...نگاهی به ساعت انداختم

 !نمیتونستم برم خونه

 !تا االنم دیر شده...نمیشه باید برم -

 اینجایی حالم...دردم که کم شد برو...آذر خانوم ، لطفا بمون+ 

 !بهتره

م دستی به صورت...کالفه نشستم روی زمین و پامو دراز کردم

ت بی تربی...کشیدم و سرمو برگردوندم سمت نگاه خیره اش

ور لباس بپوشه که تو گیر حاال آخه چط...لباس تنش نبود

 !میدی

ز وگرنه ا...مرسی که اومدی: لباشو با زبون تر کرد و گفت 

 !درد مرده بودم

ی تو که میدون...دفعه بعد بیشتر مراقب باش...وظیفه بود -

 !این همه بخیه خوردی...زخمت عمیقه

 !دیکه دردشو کشیدم ، بیشتر مراقبم...از این به بعد چشم+ 

 .زی نگفتملبخندی زدم و چی

این پسره بلد نیست اصال  پانسمانمو : سرفه ای کرد و ادامه 

اسکل ...انگار هرچی بهش یاد دادی کشک بود...عوض کنه

 !دستش میلرزه میخواد دوتا چسب بزنه



388 

 

 !بیچاره چند بار از این کارا کرده؟: خنده ای کردم و گفتم 

 میترسیدم یه امپول ساده...منم تو طرحم خیلی ترسو بودم

اونم تا یاد بگیره تو دیگه ...کم کم برام عادت شد...بشکنم

 !زخمت خوب شده

له اون پرستار تپ...خیلی خوب آمپول میزنی ، دستت سبکه -

 منو با ماکت اشتباه گرفته...دو سه باری فلجم کرد! کی بود؟

 !بود

 .لبخند محوی زدم و چیزی نگفتم

 ه زور لباتوچرا ب...درست بخند:  مثل من لبخند پر دردی زد

 !کج میکنی؟

 !حال و حوصله ندارم...خسته ام یکم -

 سینی رو گزاشت...همون موقع دوستش با سینی چایی اومد تو

ن اال! چرا رو زمین نشستی خانوم دکتر؟: کنار پام و گفت 

 !زشته اینطوری...این پسره میره اونور تخت شما بشین باال

همین االن ...بکشهاذیتش نکن لطفا بزار دراز ...نه راحتم -

 !بخیه زدیم

 چاییمو خوردم و یکم دیگه کنارشون نشستم

سیاوش با اون حالش یه چیزایی میگفت ...خیلی باحال بودن

 !که میخواستم از خنده ریسه برم
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به سیاوش ...کم کم خودمو جمع کردم و آماده شدم برای رفتن

 که حاال آروم تر شده بود و رنگش به سفیدی میزد نگاه کردم

احتماال برم یه جایی تهران ...من شاید نتونم بیام: و گفتم 

اگه چیزی شد زنگ بزن بیمارستان بچه های ...نباشم

پانسمانتم عوض بشه حتما ...پمادم یادت نره...اورژانس بیان

 !، باز عفونت نکنه

مریضت پهلوش از اینجا تا اون سر دنیا چاک ! کجا میری؟+ 

 !خورده تو تهران نیستی؟

به دوستت بگو چیزی شد زنگ بزنه ...بورم ، باید برممج -

رف ح...خودتم خیلی به زخمت فشار نیار...راهنماییش میکنم

 !گوش کن باش

ما مخلص ...چشممم: دستش و گزاشت رو چشمش و گفت 

 !خانوم دکترمونم هستیم

 .لبخندی زدم و خداحافظی کردم

دوستش انقدر اصرار کرد توروخدا برسونمتون و سیاوش 

 !بفهمه میکشتم و اینا تا آخر سوار شدم که منو برسونه

 

یای پرش...منو رسوند جلوی ساختمون و گازشو گرفت و رفت

ا دیه میگفت ب...نویی سوار بود و حسابی با گازش حال میکرد

 !ای که سیاوش گرفته ماشین خریده باز
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ل مث...نمیدونستم آراز خونه اس یا نه...ساعت حدودا یازده بود

 !نمیدونم...ه بعد یک میومد یا امشب زودترهمیش

تا خونه نسب...دستمو روی دستگیره گزاشتم و در و باز کردم

 .فقط یکی از چراغای وسط حال روشن بود...تاریک بود

آراز روی مبل نشسته بود و سرشو وسط ...سرمو چرخوندم

 .دستاش گرفته بود

 رببا شنیدن صدام با ض...جلوتر رفتم و آروم سالم کردم

 !سرشو بلند کرد

دکمه های لباسش باز بودن و موهاش از ...نیشخندی بهم زد

 !هروقت دیگه ای بهم ریخته تر بود

با صدای بَم و خش ...از جاش بلند شد و آروم جلوم وایساد

 !تا االن کجا بودی؟: دارش لب زد 

 !سعی کردم به چشمای ترسناکش نگاه نکنم

 ...رفته بودم خونه یکی از مریض-

 !کدوم مریض؟: رفمو قطع کرد و بلند داد زد ح

رفتی خونه همون شارالتانی که تو بیمارستان راه به ! هان؟! 

 راه پانسمانش رو عوض میکردی؟ آره؟

ده بخیه اش باز ش...حالش خوب نبود: قدمی عقب رفتم و گفتم 

 !نتونستم نرم...بود
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 !هیچی نگو ، نمیخوام بشنوم! هیششش+ 

 ساعت: ید و عصبانی تر اومد سمتم دستی توی موهاش کش

یه نگاه ! تا االن خونه اون بی ناموس موندی؟...یازده شبه

 !انداختی ببینی ساعت چنده؟ یا فقط مشغول بخیه زدن بودی

 از وقتایی...چه قدر عصبی شده بود...چشمامو از دادش بستم

 !که تو بیمارستان بود سگ تر

آروم ...وی دیوارچیزی نگفتم که دستشو گزاشت کنار سرم ر

 !تو چشمام نگاه کن: گفت 

 بهت میگم تو چشمام: سرمو بیشتر انداختم پایین که داد زد 

 !نگاه کن

با ترس سرمو آوردم باال و به چشمای قرمزش نگاه 

دو ...میگرنش زده بود باال که اینجوری پاچه میگرفت...کردم

 !روز بیمارستان نرفته بودم بد عادت شده بود

تا وقتی تو اون بیمارستان ...اینجا ، تو خونه منیتا وقتی + 

حق نداری سرخود ...خراب شده زیر دست من کار میکنی

 !کاری انجام بدی

رفت و آمدت ، خورد و : سرشو آورد نزدیک تر و گفت 

! خوراکت ، دوست و آشنا ، همه و همه به من مربوط میشن

الم هم کدفعه بعد نمیخوام بشنوم که با این الت بی سر و پا 

ه ب...این ادعای وظیفه پرستاریت روهم جمع کن...شده باشی

 ! اندازه کافی بهم ثابتش کردی
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بهتم زده بود ، قلبم داشت ...پلکی زدم و نگاه ازش گرفتم

یچی بهش بگه دوتا داد بود دیگه ، ...خودشو میکشت

 !چخبرته؟

با  :سرفه ای کرد و گفت ...عقب کشید و سرشو باال گرفت

 !ا اتاقمقهوه بی

 

 .با قدمای بلند وارد اتاقش شد

از داداشام هم اینطوری ...نفسی کشیدم و چشمام و بستم

جلوی آراز ، ...جلوی اونا زبونم دراز بود...نترسیده بودم

 !واقعا لکنت میگرفتم

آبی به صورتم ...قهوه جوش رو روشن کردم و منتظر موندم

 م عوض شدکاش بگه نظر...زدم تا یکم حالم برگرده سرجاش

راحت تو خونه یه ماه زندگیمو ...نمیخواد باهام بیای

خونه ام پیدا میکردم که ...اینم میرفت و برمیگشت...میکردم

 !برم

فنجونای چینی سفید رنگ و توی سینی گزاشتم و با قهوه 

اهل تلخ خوردن نبود ، ظرف شکر رو کنارش ...پرشون کردم

 .گزاشتم و دستی به روسریم کشیدم

 !حسابی استرس داشتم...مجلس خواستگاریم بودانگار 
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به  تقه ای...سینی رو برداشتم و به سمت اتاقش حرکت کردم

چمدون بزرگی روی تخت ...در نیمه باز زدم و سرکی کشیدم

 !گزاشته بود  و داشت لباساش رو از کمد درمیاورد

 !کارت دارم...بشین: نگاهی بهم انداخت و با دست اشاره زد 

 .ی میز گزاشتم و روی مبل گوشه اتاق نشستمسینی رو رو

 !کسی بود که نگو.جاتون خالی یه اتاق س

چه حوصله ...انواع ژستا...همش عکس لخت در و دیوارش

 !ای داشت

اگه من چ بودم و میگفتن این همه ژست بگیر میزدم شیشه 

 !دوربین رو میاوردم پایین

ت تخیکی جلوی ...دو تا عکس بزرگ به دیوار چسبیده بود

سرمو ...اما چند تای دیگه زیاد بزرگ نبود...یکیم باالی تختش

 !انداختم پایین و استغفراللهی گفتم

چقدر جهنم درست میکنی واسه ...مرده شور چشمات و ببرن

 !خودت آخهچه بشر؟

جدا از اخالق ...اون زیادی خوب بود...دست من نبود

 !مزخرفش از تیپ و قیافش ایراد در نمیومد

نشست و همونطوری که لباساش رو توی چمدون روی تخت 

رادین و آوا و تیام ...اونجا تنها نیستیم: جا میداد گفت 

 !گفته؟ BBCاحتماال سردبیر ...اونجان
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یه ذره لبم کش اومد اما باز جدی ! اینم خواهرشو میشناخت

 !شدم و بله ای گفتم

جلف بازی ، مسخره بازی ، از زیر کار در رفتن ، کاری + 

دون اطالع انجام دادن ، میدونی که از هیچکدوم خوشم رو ب

 !البته درمورد تو این فکر و نمیکنم...نمیاد

چون تو این چند وقت بهت اعتماد کردم : بهم خیره شد و گفت 

میخوام همونجوری باشی که توی ذهنم بهش ...دارم میبرمت

 !فکر کردم

 .همچنان سرم پایین بود...چیزی نگفتم

 !فهمیدی چی گفتم؟: نمیگم گفت وقتی دید چیزی 

 !بله -

 !چمدونت رو بستی؟+ 

 !بستم -

 !چیزی از قلم نیوفته...هرچی میخوای بردار+ 

 !حواسم هست...برداشتم -

 فنجون...در چمدونش رو بست و اومد روی مبل کنارم نشست

 قهوه اش رو برداشت و با شکر مخلوطش کرد

 

 .جمع شدمبه طبع فنجونمو برداشتم و ساکت تو خودم 
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 !چرا بدون اینکه بهم بگی رفتی اونجا؟+ 

چقدر چشماش بد نگاه ...به چشمای قرمز و جدیش نگاه کردم

 !انگار میخواست حرفاتو از توی مغزت بخونه...میکرد

زخمش خیلی بد بود ...وقتی زنگ زد خب من نگران شدم -

 !نتونستم نرم...میدونستم حالش چجوریه

 !ت؟شماره ات رو از کجا داش+ 

وقتی مرخص میشد از استیشن به زور گرفته بود ، که اگه  -

 من خودم بهش...نتونست یا مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزنه

 !ندادم

 پوفی کشید و قهوه رو رفت باال

 !هنوز گرم بود که! چجوری خورد

کر بدی نمیخوام ف...اینکه بیام و تو خونه نبینمت اذیتم میکنه+ 

 !راجب نبودنت بکنم

ولم کن برم دنبال خونه نمیخوام اینجا باشم توام ! چی؟فکر 

 !همه فکرای عالمو رو من پیاده کنی

من فقط وظیفه ام رو انجام دادم یا ببخشید نباید از حقوق  -

حق میدم بهتون ، دیروقت ...پرستاری جلوی شما بگم

 !اما دیگه اینجوری سر کسی داد نزنین...بود

ت نبودی تا اونجا سرت داد شیف...الزم بود: لبخند کجی زد 

 !بزنم
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 !عروسک پیدا کرده بود انگار...بی تربیت

ح شش صب: منتظر نگاهش کردم که از جاش بلند شد و گفت 

 !منتظرتم

دستش رفت سمت دکمه هاش که فهمیدم میخواد 

 !سینی رو برداشتم و شب بخیر آرومی گفتم...بخوابه

همه چی خداروشکر ...رفتم اتاقم و وسایلم رو چک کردم

 !هان؟...اگه چیزی الزم شد میخریم فوقش...برداشته بودم

دیروز به مامان زنگ زده بودم اما از سفرم چیزی 

نبال اونام د...میدونستم میره میزاره کف دست پسراش...نگفتم

یه بهونه که بگن بیا این سفره عقد ، بشین سرش و برو زندگی 

 !کن

 ی کردم به چیزیناراضی از این وضعیت چشمامو بستم و سع

 ...فکر نکنم

 

همه چیز برای رفتن آماده ...صبح زود از جام بلند شدم

کیف و چمدون به دست ساعت شش صبح با چشای پر ...بود

 !خواب مارو نشوند کنار دست خودش

انقدر خمار خواب بودم که اگه این بشر کم حرفم میخواست 

م بود بی حوصله به جاده خیره...حرف بزنه جوابشو نمیدادم

 .و سرمو به شیشه تکیده داده بودم



397 

 

یک ساعتی رو ثابت نشستم اما آخر سر گردنم خشک 

 !چایی میخورین؟: نگاهی بهش انداختم و زیرلب گفتم ...شد

خم شدم ...سری تکون داد و با دست آزادش موهاشو کنار زد

ی انقدرم چای...و از فالسک جلوی پام دوتا لیوان چایی ریختم

هر لحظه امکان داره روت ...ین سخته که نگوریختن توی ماش

 !چپه شه

تک ...لیوانو طرفش گرفتم و خمار به بخارای چاییم خیره شدم

باید یه جا نگه ...صبحونه نخوردیم: سرفه ای کرد و گفت 

 !دارم

تا چاییو میخوری برات ...الزم نیست من همه چی برداشتم -

 !لقمه میگیرم

افرت با آدم اللم به درد مس...فرمونو چرخوند و حرفی نزد

 !اه...اعصاب خرد کن...نمیخورد

سط و...نصف چاییمو خورده بودم که صدای گوشیش بلند شد

لیوانو داد دستم و ...چایی خوردنم ولش نمیکردن بیچاره رو

 ...سعی کرد گوشیو از جیبش درآره

ه کالف...دو سه باری فرمون و کج و کوله کرد آخرم نتونست

 !جیبم دربیار گوشیمو از: گفت 

حاال جیبه کجا بود؟میترسیدم دستم ...دستمو بردم سمت جیبش

 ...!بخوره به یه چیزی که نباید بخوره
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یکم خودشو باال کشید ، دستمو بردم سمت گوشه موبایلش که 

تا درش آوردم قطع ...از جیبش زده بود بیرون و کشیدمش

 !کرد

بردم یه این همه زحمت کشیدم با هزار استرس دست ...االغ

 !جایی که دوست دختراشم نمیبرن بعد تو زرتی قطع کردی؟

نه حیف که گوشی من نبود وگر...پوفی کشیدم و برگشتم عقب

 !پرتش میکردم بیرون

چیه : عصبی جواب داد ...باز دوباره گوشیش زنگ خورد

گفتم برسیم خودم زنگ ! هی زنگ میزنی؟

باشه ناهار مفصل ...نه نمیخواد...گورباباش...میزنم

هرچی میخوای و قبل از اینکه برسم بفرست رادین ، ...فقط

 !سر ماشینم برسه به شهر دیگه خبری نیست

لیوانشو که گزاشته بودم ...عادت داشت خدافظی نکنه اصال

 !یکی دیگه ام بریز: روی داشبورد برداشت و گفت 

 

 

چند باری گوشیش زنگ خورد ...بقیه راه زیاد حرفی زده نشد

تا داد کشید سرشون بعدم گزاشت رو حالت که دو سه 

صدای آهنگو باالتر برده بود و ریلکس رانندگی ...پرواز

عین بچه ها ...صبحونه اش روهم تمام و کمال خورد...میکرد

 !لقمه گرفته بودم و میدادم دستش تا ایشون رانندگی کنن
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حاال اگه میرفتیم یزد ...بی حوصله به منظره نگاه میکردم

 !چقد قشنگ بود اینجا...ن و خار و خاک میدیدیهمش بیابو

سرمو برگردوندم ...صدای بم آراز نزاشت بیشتر دقت کنم

 !آخرین بار کی اومدی شمال؟: طرفش 

به جز دو سه بار مشهد جایی ...تاحاال نیومدم...دفعه اوله -

 !نرفتم

 !خیلی محوش شدی: ابرویی باال انداخت 

 !هبهم آرامش مید...قشنگه...اوهوم -

صدای آهنگ آرومی که از ضبط پخش میشد رو بلند تر کرد 

 .و پاشو بیشتر روی گاز فشار داد

اول از همه رو ...حدود ساعت یازده بود که وارد شهر شدیم

ند لیست بل...به روی یه مارکت بزرگ پارک کرد و پیاده شد

باالیی که رادین فرستاده بود و با اخم باال پایین میکرد و فقط 

 !منم مثل شلغم بهش نگاه میکردم...و برمیداشتجنسا ر

کنار یخچال بستنیا وایساده بودم و به تنوع بستنی نگاه 

از هر رنگ و طعم و شکلی که بگی توی اون ...میکردم

منم انقدر هوس کرده بودم ، حس میکردم ...یخچال لعنتی بود

 !اگه نخورم قراره چشم بچه ام چپ بشه
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گه فقط منتظر بودم ب...و بلند کردمبا ایستادن آراز کنارم سرم

 !رادین سفارش بستنی هم کرده

 کدومش؟: لبخند کجی زد و گفت 

 چی کدوم؟ -

هرکدومو دلت : در یخچال و باز کرد و با دست اشاره زد 

 !زیاد بردار ببریم ویال...میخواد بردار

 ...بردارم؟ ولی این که: با تعجب گفتم 

فکر کنم شکالت ...هترهاین از همه اش ب: حرفمو قطع کرد 

 !دوست داشته باشی

از همه طعم ...بستنی رو از دستش گرفتم و بهش خیره شدم

چیپس و پفک هم که یه لشکر و ...بستنی دو سه تا برداشت

با دهن باز به شونه بزرگ تخم مرغ و سطل ...سیر میکرد

 !ماستی که برداشته بود خیره شدم

هار پنج تا کیسه جلوی صندوق دار عین آدمای عیال وار چ

 !بزرگ پر از خوراکی کردیم

حاال برم ...بنده خدا آراز دو سه تومن سر خوراکیا پیاده شد

مفت ...خونه به رادین بگم انقدر بخور تا از بینیت بزنه بیرون

 !خور
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ما  :شونه بزرگ تخم مرغ رو روی صندلی گزاشتم و گفتم 

ر پنج نف واسه...سی نفر بودیم این همه تخم مرغ نمیخوردیم

 !تخم میزارن خودشون! چخبره؟

ماشینو روشن کرد و ...لبخند کجی زد و کنارم نشست

 شوخی یا جدی؟! سی نفر؟: همونطوری گفت 

البته بدون بچه سی نفر ، با ...جدی: دستی به موهام کشیدم 

خونه مامان بزرگم از آدم دیگه جا ...بچه پنجاه تا بودیم

 !نداشت

 نمیخوای برگردی؟+ 

میدونم ...زندگی اینجام رو دوست دارم ، کارمو...یدونمنم -

 !که اونجا نه میزارن کار کنم نه زندگی

 کی نمیزاره؟+ 

ن اونا فکر میکن...اگه برم باید ازدواج کنم...داداشام نمیزارن -

 !االن تو تهران یه دختر خراب شدم که هرکاری میکنه

تا ...نمیزن داداشاتم حرف مفت...باالخره که باید ببینیشون+ 

 !مامانت هست اونا چیکاره ان؟

 از وقتی بابا فوت شده اینطوری: شونه ای باال انداختم و گفتم 

مامانم آب میخوره باید ...احساس بزرگتر بودن میکنن...شدن

 !از اینا اجازه بگیره

 !خواهر نداری؟+ 
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سال ...اونم چند سال پیش ازدواج کرد رفت یاسوج...دارم -

 !نمیاد به دوازده ماه

 !چیزی نگفت و متفکر به جلو خیره شد

 !بعد از چند دقیقه باالخره انگار رسیدیم

اون منطقه پر از ویالهای شیک و بزرگ با نماهای سنگی 

چی بود اون ...آدم هوس میکرد تو اینا زندگی کنه بخدا...بود

 !تهران خراب شده

 به نسبت بزرگتر از همه...رو به روی اخرین ویال وایسادیم

خونه تهرانشون که حسابی قشنگ بود ، اینم ...به چشم میومد

 !تو همون متراژ و اندازه

یه استخر گنده وسط حیاط ...ریموت و زد و وارد حیاط شدیم

عین پارک شده ...دوتا تاب و االچیق هم گزاشته بودن...بود

 !بود

 ماشینو گزاشتیم پشت...دوتا ماشین دیگه ام توی حیاط بودن

 !ده شدیمسرشون و پیا

آراز چمدونا رو از صندوق درآورد منم تخم مرغ و شیر و 

 !سبد چایی و صبحونه رو گرفتم دستم و پیاده شدم

 

عصبانی موهای تو ...در باز شد و آوا با شلوارک پرید بیرون

دو ساعته هی میگم حاال : صورتش رو کنار زد و گفت 
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نگو دیر تر میان خودشون میرن ...میرسن حاال میرسن

 !این رادینم یه کلمه نگفت دیر تر میاین...وشگذرونیخ

! رادین نگفت اندازه یه مغازه سفارش داده دست من؟: آراز 

 !راهتو بکش برو این چمدونم ببر ، دستم خسته شد

خیلی میخوای کمک کنم این ...صد سال دست به این نمیزنم -

 !کیسه رو بده

اه ...، بده من باشه میارم: با نگاه آراز اومد پایین و گفت 

کم تو بیمارستان ! چی بود اینو با خودمون آوردیم؟...اه

 میدیدمش؟

نمیخواد آوا ولش کن ، خودم :خواستم از دستش بگیرم 

 !بیا اینا رو بگیر ببر تو...میبرمش سنگینه

لبخند دندون نمایی زد و اومد جلو یه ماچ محکم از لپم کرد و 

میدونی چند ...دختردلم برات تنگ شده بود ...آخیش: گفت 

 !وقته همو ندیدیم؟

همین : چپ چپ نگاهش کردم و سبد و دادم دستش و گفتم 

 !دیروز دوساعت مخ منو خوردی یادت رفته؟

از پله ها رفتم باال و خواستم دسته چمدون رو بگیرم دست 

 !بده به من...نمیخواد ببری: آراز مانع شد 

 !خریدا هم هست...خودم میارم -
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انداخت و چمدون رو از زیر دستم بیرون کشید و نگاهی بهم 

 !سمت در شیشه ای ویال پاتند کرد

ه بیا یکم از اینا رو بده ب: پوفی کشیدم و برگشتم سمت آوا 

 !خسته ای توام...من

از گشنگی مردم ...بیا بریم تو...ولش کن خودم میارم+ 

 راه...هی به رادین میگم چرا نمیرسن میگه میان حاال...بخدا

 !ه ساعته رو شش ساعت اومدین شماس

شونه ای باال انداختم و دست خالی پشت سر آوا راه افتادم و 

 ولی...توی ویال مثل تهران خیلی بزرگ نبود...رفتم داخل

 !برای مِن ویال ندیده...زیبا بود

صدای ظرف و ظروف از آشپزخونه ...کسی پایین نبود

 .میومد

سرا باالن ، اونجا هم پ: آوا به سمت آشپزخونه رفت و گفت 

شگله من اتاق خو...سه تا اتاق بیشتر نیست...یه سالن کوچیکه

تا سه  ویو رو ببینی...رو برداشتم دوتایی بریم عشقشو ببریم

 !روز خماری آذر

نمش ببی...اتاقو ندیده خمارم...انقدر خستم که نگو...دمت گرم -

 !که تا چهار پنج روز خوابم

کله سحری نزاشتن ...رم از خوابآخ گفتی منم دارم میمی+ 

 !انگار ویالشون در میرفت...هی بدو بدو...بخوابیم که
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آوا که از پیچ آشپزخونه رد شد و منم راه پله ها رو پیش 

 ...گرفتم

رادین و یه پسره که ماشاهلل چشم برادری اروپایی 

انگار از ناف پاریس آورده ...موهای بور و چشمای سبز...بود

 !بودنش

 !همین قیافه رو میپسندیدم...کی آراز نمیشدولی هیش

آرازم روی یه مبل دو نفره کن دقیقا ..کنار هم نشسته بودن

 !جلوی پله بود نشسته بود و اول از همه منو دید

 .اشاره کرد برم کنارش بشینم

 رفتم جلوتر و سالم کردم

 

سالم  :رادین بلند شد و گفت ...سر هردوتاشون برگشت سمتم

 !خوش اومدین...آذر خانوم

 جفتشون شلوارک...اون پسره ام به تبعید از رادین بلند شد

واقعا تیپ مردا تو خونه خیلی با بیرون فرق ...پاشون بود

 !آدم کال ناامید میشه...میکنه

من تیامم ، معاون ...خیلی خوش اومدی: پسره با لبخند گفت 

 !آراز

اسین شنشماهم که منو می...خوشبختم: سری تکون دادم و گفتم 

 !نیازی به معرفی نیست
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با اخمی که آراز بهم کرد رفتم طرف مبل و نشستم 

 با معتمدی کی قرار: دستشو انداخت پشتم و گفت ...کنارش

 !گزاشتی؟

م گفت به منشیش گفت...مرتیکه خودش که تلفنش خاموشه: تیام 

 گفتم بهش زنگ بزنه بگه تا اخر هفته...رفته کیش خبرمرگش

 !ولش رو میدم نفر قبلیخودشو نرسونه پ

 !کارای ساختمون چطور؟: آراز 

میمونه وسیله که همه رو گفتم از ...دو هفته دیگه تمومه: تیام 

به جز تخت و یکم خرت پرت برا ...کارخونه خودمون بیارن

 !مدیریت همه چی آماده اس

مونده اینجا که فردا ...کارای اداریش تو تهران تمومه: رادین 

 .ونا رو حل شده بدونمیرم شهرداری ا

یکم دیگه باهم حرف زدن منم بی حوصله نگاهشون 

 !چیزی از حرفاشون نمیفهمیدم...کردم

ناهار حاضره : ساعت یک بود که صدای آوا دراومد 

 !دیگه صبر ندارم...هرکی نیاد سهمش رو میخورم...آقا

پایین روی میز ساده شش نفره چوبی تو آشپزخونه ناهار چیده 

 !خانم تپلی قد کوتاه بود با یه آقای الغریه ...بودن
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آوا و رادین کنارهم رو به روی من و ...نشستیم پشت میز

نفسی کشیدم و به میز رنگینی که سفارش آراز بود ...آراز

 !خیره شدم

 !چی برات بکشم؟: آراز 

 !ممنون...یکم مرغ اگه میشه -

مرغ ه با دیدن تیکه سین...بشقابم و برداشت و برام برنج کشید

 مگه...بزرگی که توی بشقاب خودش گزاشت تعجب کردم

 !برای من نبود مرغه؟

یکم از ساالدم رو گزاشتم ...برای خودشم برنج ریخته بود

دهنم که دوتا تیکه مرغ گزاشت تو بشقابم و اشاره کرد 

 !بخورم

ساالدمو به زور قورت دادم و درحالی که تو دلم قند میسابیدن 

جاتون خالی خوشمزه ترین ...مرغچنگالمو زدم تو تیکه 

 !از این کارا ازش برنمیومد آخه...مرغی بود که خوردم

تا میدید مرغ توی بشقابم تموم شده سریع برام یه تیکه مرغ 

بسه دیگه بیشتر از این نمیتونم : دست اخر گفتم ...میزاشت

 !بخورم

 !دستات سرده...جون داشته باشی یکم...بخور: آروم گفت 
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به سردی ...تم پایین به زور قورت دادم غذاموسرمو انداخ

دستی که فقط یه برخورد کوچیک ...دست منم توجه میکرد

 !باهاش داشت

 پسرا رفته بودن...ناهار با توجه های کم و بیش آراز تموم شد

 !و آرازم احتماال رفته بود بخوابه

وای یا حضرت : دستی به شکمم کشیدم و از جام بلند شدم 

 !کمه شلوارمو باز کنه ، شکمم این تو خفه شدیکی د...عباس

آوا که پشت سرم داشت دستاشو خشک میکرد مانتومو زد باال 

 .و دکمه شلوارم و باز کرد

کجا قایم ...شکمشو ببین...المصب کاه از خودت نبود: آوا 

 !کرده بودی اینو؟

 !فهمیده اس...در مواقع نیاز ظاهر میشه بچم...بچه هامن اینا -

 

منم خوابالود پشت ...ته بودن استراحت بعد از ناهارهمه رف

 !سر آوا رفتم اتاق رویاییش رو نشونم بده

 یه اتاق با تم سفید قهوه...در و باز کرد...آخرین در اتاق ما بود

عین همه اتاقا خیلی شیک و مرتب چیده شده ...ای کرمی

حموم و دستشویی هم داشت که آوا میگفت دوتا اتاقای ...بود

 !ندارن دیگه
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دریا ...یه تراس فوق العاده خوشگل و یه ویوی بی نظیر

از اینجا راهی نبود حدودا دو دقیقه پیاده ...مشخص بود کامال

 !روی

فقط ...انقدر خسته بودم که نخوام به بقیه جزییات توجه کنم

 !لباسامو عوض کردم و شیرجه زدم وسط تخت

 

وا ابر بود و ه...دستی به گردنم کشیدم و چشمام و باز کردم

 ساعت پنج...نگاهی به ساعت انداختم...اتاق تاریک شده بود

 .و نشون میداد

 !چقدر خوابیده بودم

 لباسمو با یه...از جام بلند شدم و آبی به دست و صورتم زدم

همونطوری ...تونیک شلوار عوض کردم و در اتاقو باز کردم

 !اکه میرفتم بیرون روسریمو انداختم و رفتم سمت پله ه

داشت با یکی دعوا میکرد ...صدای داد آراز از پایین میومد

 !پوفی کشیدم و چشمامو تو کاسه چرخوندم...پشت تلفن

اون خانوم تپله رو دیدم که سینی چایی ...از پله ها رفتم پایین

 !از دستش گرفتم و رفتم سمتشون...رو میخواد ببره

ی تاپش رواول از همه به تیام که روی زمین نشسته بود و لب 

 .پاش بود و با اخم بهش نگاه میکرد تعارف کردم
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دست شما درد : سرشو بلند کرد و لبخند چایی رو برداشت 

 !این چایی خوردن داره...نکنه

نوش جونی گفتم و رفتم سمت رادین که بیخیال کنار آوا لم 

 داده بود

عصبانی سرشو ...به اونام تعارف کردم و رفتم سمت آراز

نارش ک...ته بوذ و اون طرف سالن نشسته بودوسط دستش گرف

 !نشستم و چایی رو گزاشتم روی میز

 :سرشو برگردوند سمتم و با چشمای قرمزش بهم نگاه کرد 

 !بیدارت کردم؟

 !چیزی شده؟...نه ، بیدار شده بودم -

داروهایی که امروز باید : دستی به موهاش کشید و گفت 

تا فردا باید از مرز ...میرفته گمرک رو وسط راه نگه داشتن

 !کسی تهران نیست بهش بسپارم...رد بشه

! با حرص خوردن که درست نمیشه میشه؟...نگران نباش -

 بعدش...اعصابتو بهم نریز ، یه لیوان چایی آرومت میکنه

 !منطقی راجبش تصمیم بگیر

 !لیوان چایی رو از دستم و گرفت و لبخند کجی زد

انگار مسئله ...حرف زدن اینبار رادین شروع کرد با تلفن

 زنگ...حله پسر: پنج دقیقه بعد داد زد ...همین کامیون بود
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تا شب خبرش بهمون ...زدم علیرضا رفته ببینه چخبره

 !میرسه

خداروشکری زیر لب گفتم و با چشمام به صورتش که حاال 

 آروم تر شده بود نگاه کردم

 !یه چایی دیگه؟: لبخندی زدم و گفتم 

جز امروز دیگه خبری از بیرون ...ریم بیروننه ، بپوش ب+ 

 !نیست

 !دو دقیقه ای آماده ام: از جام بلند شدم و گفتم 

 

یکم دست و دلبازی به خرج ...حاضر و آماده با آوا رفتیم پایین

 !داده بودم و بعد از سالها یه رژ خرج لبام کرده بودم

آراز سوییچ ماشین رو توی ...پسرا هم آماده وایساده بودن

 .دستش چرخوند و حرکت کرد

 !من و آوا کنار هم و آواهم کنار رادین...تیام جلو نشست

 !نه که بزرگ بود...ماشاهلل هممون راحت تو ماشین جا شدیم

ایین سرمو انداختم پ...نگاه تیام از آینه بغل ماشین اذیتم میکرد

با صدای رادین ...و سعی کردم خودمو بی توجه نشون بدم

 ...شتوجهمو دادم به

بریم بازار یکم خرت و پرت بگیریم واسه این چند : رادین 

 !روز حوصلمون سر نره
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انگشت آوا تو پهلوم ...آراز فرمونو کج کرد و چیزی نگفت

 !چرا این انقدر بهت نگاه میکنه؟: فرو رفت 

 !کی؟ -

 !تیام...این پسره+ 

از وقتی نشستم تو ماشین زوم کرده رو ...من چمیدونم -

 !شم ریخته یا بینیم کج شده؟آرای...من

نگاش ...شیطونه میگه به آراز بگم یه چک حرومش کنه+ 

 !نکنیا

 !چقدم واسه آراز مهمه...اوهو: نیشی کردم و گفتم 

مهمم نباشه من بگم بهش ! پس چی؟: چشمکی زد و گفت 

 !من از چشمای داداشم غیرتشو میفهمم...چکو میزنه

 انگار...و پرت نگو انقدر چرت: رومو برگردوندم و گفتم 

 !چشمای آراز گوگله که همه ازش یه چیزایی میفهمن

نیشش باز شد و خواست حرف بزنه همون موقع ماشین 

 !وایساد

بوی خوب غذاهای ...از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت بازار

محلی که تو دکه های جلوی در میفروختن حس خوب شمال 

 !و به رگات تزریق میکرد
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اول به بازوی رادین آویزون شد و کشوندش آوا که همون 

: سری تکون دادم و زیر لب گفتم ...سمت لواشک و آلوچه

 !نگاه کن کیو آوردن من تنها نباشم

 !مگه تنهایی؟: صدای آراز باعث شد سرمو برگردونم سمتش 

 !میترسه رادین و بدزدن...آوا خانومو: با حرص گفتم 

 !ر منو بازی کنی؟میخوای توام نقش دزدگی: نیشخندی زد 

 !انگار بیشتر میخوان منو بدزدن

به چشماش که جدی به جلو خیره شده بود نگاه کردم و سرمو 

نگاه همه روی این دوتا پسر ...راست میگفت...چرخوندم

خوشتیپ گیر کرده بود که ورودی بازار وایساده بودن و 

 !ژست میگرفتن

زیرلب ...دندونامو روی هم فشار دادم و رومو برگردوندم

آبروی دختر جماعتو ...خاک بر سرای پسر ندیده: گفتم 

 !میبرین

دو قدم که وارد بازار ...با قدمای آروم کنارش حرکت کردم

پر ذوق به مغازه ها خیره بودم ...میشدی شلوغی بیشتر میشد

 !و به جمعیت نگاه میکردم

با دیدن اکیپ دخترایی که بهمون نزدیک میشدن دستمو مشت 

نگاهشون به آراز و پچ پچ کردناشون میشد فهمید  از...کردم

 !قصدشون چیه
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ه توج...تاثیر هورمونای بلوغشونه: صدای بمش رو شنیدم 

 !نکن

ه فکر میکنم ک...توجه نمیکنم: نگاهی بهش انداختم و گفتم 

 !چقدر بیکارن

 بیکارن؟: تای ابروشو داد باال 

 یزای قشنگبه جای نگاه کردن به این همه چ...آره ، بیکارن -

با ...مدام چشمشون رو روی پسرای اطرافشون میچرخونن

نگاهشون از صد فرسخی هم میشه فهمید که این بازار و بی 

از این کار خوشم نمیاد ، توجه زیادی ...قصد و نیت نیومدن

نشون دادن و خودتو به آب و آتیش زدن واسه پسری که فقط 

 !چند دقیقه تو مسیرته همون بیکاریه

نظرت ...خوبه: ه موهاش کشید و لبخند کجی زد دستی ب

 !فلسفی اما مورد قبول بود

تو ...آوا بازار و خالی کرد: نگاهش جدی شد و ادامه داد 

 !چیزی نمیخوای؟

 

قدم هامو آروم تر برداشتم و تو جمعیت به مغازه ها نگاه 

دلم به جز اون لواشک های محلی که یه در میون ...میکردم

 !میخواستمیفروختن هیچی ن
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هی خواستم نخرم اما دیگه نتونستم نگاه کنم و 

آخر جلوی یه مغازه که یه پیرزن پیرمرد بودن ...نخرمشون

 .وایسادم

جلوتر از اون پامو ...آرازم کنارم وایساد و به مغازه خیره شد

ای ظرف...چند نفری داشتن خرید میکردن...تو مغازه گزاشتم

حسابی چشمک  آلوچه و ترشک و ترشی های محلی بهم

 !میزدن

آب دهنم و قورت دادم و به خانومه گفتم دوتا کاسه آلوچه بیاره 

 !برامون

سرم و سمتش ...چشمای آراز زوم بود روی صورتم

 !همین؟: برگردوندم که گفت 

آره ، چخبره مگه : کاسه هارو از دست خانومه گرفتم و گفتم 

 !بیشتر از این؟

ه ی...همه لواشکا بزارین از: بی توجه به من به خانومه گفت 

 !ظرف بزرگ از این آلوچه هم بدین

تونیم نمی...نمیخواد انقدر ، گرونه: آستینشو کشیدم و گفتم 

 !همین بسه...بخوریم حیف میشه

ابرویی باال انداخت و بی توجه به من کارتشو از جیبش 

 پوفی کشیدم و منتظر موندم تا حساب کنه...درآورد
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م نگاهی بهش کرد...ک اومدیم بیرونبا پالستیک پر از لواش

انگار دوتا بچه داریم با این ...کل مغازه رو بار زدیم: و گفتم 

 !همه لواشک

 !نداریم مگه؟...بچه داریم خب+ 

 !چیکارش کنیم اینا رو؟...همین دوتا کاسه بس بود -

 !فکر نکنم به دو روزم بکشه+ 

تازه میگفت ...همونجا آراز یکم میوه هم گرفت برای خونه

 !اش خوبه اونا میوه یخچالین

منم دوتا کاسه آلوچه گرفته بودم ...دستش پر از کیسه شده بود

 !انگار کوه تو دستم بود...دستم هیچکاری نمیکردم

کیف و کفشای دست ...بعد از خوراکیا صنایع دستی بود

خالصه که خیلی خوشگل ...کار چوب...لباسای قشنگ...دوز

 !بودن دلتون نخواد

تک و توک آدم رفت و ...خلوت تر از اون قسمت بود اینجا

من جلوتر از آراز میرفتم اونم پشت سرم و به ...آمد میکرد

 .چیز میزای خوشگل دکه ها نگاه میکردم

ا انقدر عاشق این...جلوی یه مغازه با یه عالمه بدلیجات وایسادم

از خریدن اینا بیشتر از طال خوشحال ...بودم که نگو

ه فقط یه وقتایی اجاز...نم هیچوقت برام نمیگرفتماما...میشدم

 !میداد از پشت ویترین بهشون نگاه کنم
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به دستبندای ظریف و خوشگل دخترونه اش که کنار هم 

 !یکیش چشمم و حسابی گرفت...گزاشته شده بود نگاه کردم

دوتا زنجیر نازک بود که وسطش یه قلب کوچیک آویزون 

 !توی قلبه نوشته بود الو...بود

چه گرون ...نگاهی به قیمتش کردم و از کنارش رد شدم

خب برمیگردیم سر بحث طال ، حداقل قیمتش به قیافش ...بود

 !می ارزه

حاال تو این دوران نمیخواستم پولمو صرف چیزای بی ارزش 

با اینکه آراز حساب میکرد اما بعدش باید بهش میگفتم ...کنم

 !ن کسی باشمنمیخواستم زیر دی...که از حقوقم کم کنه

 

بعد از یکم گشتن توی بازار باالخره راضی شدیم و برگشتیم 

 !بیچاره آراز با این همه کیسه سنگین...سمت ماشین

خودشون رفته بودن ...ندیدیمشون...بقیه هم که نبودن اصال

 .واسه خودشون خرید

بعد از اینکه کیسه ها رو توی صندوق عقب گزاشت منتظر 

 به در ماشین تکیه داد

خودمم در ...کنارش وایسادم و کاسه آلوچه رو گرفتم سمتش

 !ظرف رو باز کردم و شروع کردم به خوردن

 !ترشه؟+ 
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 !ملسه...نه زیاد: نگاهش کردم 

 !به قیافش نمیخوره ملس باشه+ 

 !امتحان کن خوشت میاد...خوشمزه اس -

ظر منت...با تردید در ظرفو باز کرد و یه قاشق گزاشت دهنش

 ملش خیره بودمبه عکس الع

س از مل)معلوم بود از طعم تقریبا ترش ...ابروهاش رفت توهم

 !آلوچه خوشش نیومده!( ترش تر

قاشقای آخرم . منم تو دو دقیقه تا ته کاسه رو درآورده بودم

آبلیمو میخوردم : آلوچه هارو به زور قورت داد و گفت ...بود

 !بهتر بود تا این

عجب چیزی : تم آب ته ظرفو سر کشیدم و زیرلب گف

 !خوب شد یه سطل خرید ازش...جیگرم حال اومد...بود

حیفه ...هبخور دیگ: برگشتم سمتش و با دیدن کاسه پُرش گفتم 

 !میزاریش اینجا

 !خوشم نیومد...تو بخور+ 

ظرفو از دستش کشیدم و ظرف خالی خودمو دادم 

: قاشقمو تا ته کردم وسط آلوچه ها و گزاشتم دهنم ...بهش

 !این یکی مزه اش بهتره...اوم

 !چون واسه من بوده: لبخند کجی زد 

 !از عصاره ات ریختی توش؟ -
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 ! اصال به حرفی که زدم توجهی نکردم

 !دوست داری؟...آره: نیشخندی زد 

شما آلوچه با ...آلوچه های خودم بهتر بودن...نه: نیشی کردم 

 !عصاره خودتو میخوردی

 !نظرت عوض شد؟...اول گفتی بهتره+ 

االن حرفمو پس ...اول مزه اش رو درک نکرده بودم -

 !میگیرم

 درک کن خوب ،! زبونتم مثل مغزت فلسفی فکر میکنه؟+ 

 !ببین عصاره ام چه مزه ایه

 !مرده شور عصاره تو و زبون منو باهم ببرن...ول کنم نبود

نم نقطه فکر ک: یه قاشق گنده دیگه ام تو دهنم گزاشتم و گفتم 

 !بی حس شد...فتاد دیگهدرکش از کار ا

دستش درد نکنه حسابی بهم ...ظرف دومم تموم کردم

 !االن واقعا در وضعیت اسهال در کمین است بودم...چسبید

ظرفارو انداختم توی سطل نزدیک بهمون و باز وایسادم 

ه احتماال ب...کالفه گوشیشو درآورد و شماره گرفت...کنارش

هوا داشت تاریک ...این َکدو ها زنگ میزد که کجا موندن

 !میشد اینا هنوز ول میچرخیدن
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آوا  دست...یه ربع دیگه ام صبر کردیم تا تشریف فرما شدن

تیامم مثل من یه ظرف آلوچه گرفته ...و رادین که جا نداشت

 !بود دستش و ملچ مولوچ میکرد ، مرد گنده

همین االن کاسه دوممو تموم : نزدیک که شدن گفتم 

 !یدونه دیگه دلم خواستجوری میخوری ...کردم

م من و تو نداری...بیا: قاشق دهنیشو پر کرد و گرفت سمتم 

 !یه سطل گرفتم ازش...بخور حالشو ببر...که

ه به قاشقت متبرکه بد...دستت درد نکنه: نیشی کردم و گفتم 

کی قراره بخوره اینا ...ماهم یه سطل گرفتیم که...یکی دیگه

 !رو؟

م شد بازم میگیریم تمو...باهم دیگه میخوریم+ 

 !آلوچه چیه که قابل شمارو داشته باشه...میخوریم

یخواین شب م...بشینین بریم دیره: صدای عصبی آراز بلند شد 

 !برین ساحل دیگه؟

تیامم تند ...مثل بچه حرف گوش کن همه سوار ماشین شدیم

 !تند آلوچه اش رو خورد که دیگه تو ماشین بهش نتوپه

کر ف...شدین دونفره رفتین گردش ها خوب دوتایی جیم: آوا 

 !کردی نفهمیدم مثل کواال به دستش چسبیده بودی؟
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وقتی تو مثل خرس به رادین چسبیده بودی و از این مغازه  -

ی اصال یادت رفت آذر! به اون یکی میپریدی من چیزی گفتم؟

 !هم هست

خره من دیدم تو و آراز رفتین تو حس گفتم مزاحمتون + 

 !؟بد کردم...نشم

چی تو ما دیدین ...چرت و پرت میگی چرا! حس کجا بود؟ -

 !که هی میخواین مارو بهم بچسبونین؟

نمیدونی که تو دلم قند آب میکنن وقتی کنار ...از بس خوبین+ 

 !میخوام همینجا خطبه عقدو جاری کنم...هم میبینمتون

بجای خطبه عقد من و ...مشکل دیگه ای نداری...تو اسکلی -

 !کر خطبه عقد خودتو رادین باش پروفسورآراز به ف

 !پشت چشمی نازک کرد و دیگه چیزی نگفت

خوریم تیام گفت یه بستنی بگیریم ب...چون دیگه تقریبا شب بود

 !و ساحل و بزاریم برای فردا عصر ، واسه امشب دیره

منتظر نشسته بودیم تو ماشین آراز و تیام رفته بودن واسمون 

شون آوا و رادین جفت...ی میخواستممن شکالت...بستنی بگیرن

 !آب هویج بستنی

این دوتا مرغم کنارم داشتن ...توی فکر به جلو خیره بودم

فرصت نبودن آراز و غنیمت شمره ...جیک جیک میکردن

 !درواقع داشتن حالمو بهم میزدن...بودن
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میخواستم باال بیارم رو ...هی عشقم عزیزم قربونت برم

 !جفتشون چندشا رو

دم نگاهی به تیام کر...ستنی جلوروم حواسمو پرت کردکاسه ب

رش سفا...بفرمایین: که باخنده کاسه رو گرفته بود سمتم 

 !گفتم حسابی سس شکالت بریزه روش...شما

وان آراز با دوتا لی...ممنونی گفتم و کاسه رو از دستش گرفتم

 .آب هویج بستنی اومد و به رادین تحویل داد

دو ...گفتم آماده کنه برات: اه کنه گفت بدون اینکه به دستم نگ

 !دقیقه دیگه میرم بگیرم

 !همین االن تیام برام آورد...ممنون ولی من که دارم -

مگه به تیام گفتی چی : نگاهی به دستم کرد و با اخم گفت 

 !میخوای؟

نمیدونستم که دوتاتون باهم سفارش ...نه اما آورد منم گرفتم+ 

 !دادین

د و رفت ظرف بستنی که ظاهرا برای دستی به موهاش کشی

آب طالبی ...من بود و از دست بنده خدا مغازه داره گرفت

خودش رو همونجا سر کشید و لیوانش رو انداخت توی 

با کاسه بستنی که ظاهرا مال من بود نشست توی ...سطل

 !ماشین و شروع کرد به خوردن
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دین و را آوا...بستنیمو تموم کرده بودم و به دستام خیره بودم

از ماشین پیاده شده بودن و رفته بودن یدونه دیگه 

 !تیامم به کاپوت تکیه داده بود و تو ماشین نبود...بگیرن

 .نفسی کشیدم و دستامو توی هم حلقه کردم

 !بیا جلو بشین: آراز 

 !من؟: سرمو آوردم باال و با تعجب گفتم 

در  عجبمت...بدون اینکه بهم جواب بده با دست بهم اشاره کرد

ا سر تیام برگشت سمتمون ام...ماشینو باز کردم و جلو نشستم

 !بازم سرشو برگردوند

 چخبره مگه؟ -

نمیخواستم ، خورده ...یه قاشق بستنی گرفت جلوی دهنم

 !دلم بیشتر نمیکشید...بودم

 !خودت بخور...من خوردم: سرمو عقب کشیدم و گفتم 

 !باز کن...این بستنیو واسه تو گرفتم+ 

 ...ما ما -

 تا دهنمو باز کردم قاشقو فرو کرد تو دهنم

 !اگه بگم خوشمزه ترین بستنی بود که خوردم باورتون میشه؟

یه قاشق دیگه گرفت جلوم که ...لبخندی زدم و قورتش دادم

 !واقعا میلم نمیکشه...دیگه بسه ، همونم زیاد بود: گفتم 
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 یشصتشو گزاشت روی چونم و ناخوداگاه دهنم باز شد برا

 !یه قاشق دیگه

پنج دقیقه همینطور جلوش نشسته بودم و بهش نگاه 

با .. .با دو سه تا قاشق بستنی و فرو کرد تو حلقم...میکردم

 !سبیدبیشتر بهم چ: تموم شدنش دستی به موهاش کشید و گفت 

نگاهی بهش انداختم و خواستم چیزی بگم که همون موقع آوا 

 بستنی قیفی رو تو دستشآوا یه ...و رادین نشستن تو ماشین

سری از تاسف تکون دادم و به قیافش ...گرفته بود و لیس میزد

چه عین ب...که لباش مخلوطی از رژ و بستنی بود نگاه کردم

 !دبستانیا میمونست ، با اون مقنعه کج و کولشون

خواستم برم عقب بشینم که تیام بیاد سرجای خودش که دست 

نقدر ا...نزاشت از جام بلند شمآراز آستین مانتوم رو گرفت و 

 !بنده خدا رفت عقب کنار رادین نشست...زشت شد که نگو

 نمیدونم...درسته ماشین بزرگ بود اما خب

 !یجورایی معذب بودم کنارش

انگار ...کال آراز نمادی از اضطراب و استرس بود برای من

 !دارم کنکور میدم اونم مراقب درجه اولمه

آرازم فرمونو ...شالمو درست کردمدستی به موهام کشیدم و 

چرخوند که بریم سمت ویال ، و منی که این همه ذوق داشتم 

بغ کرده به بیرون خیره بودم و به ...واسه دریا ذوقم کور شد

 .حرفای چرت و پرتشون گوش میدادم
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خودشون هی ماهی ...اینا نزاشتن...من میخواستم برم دریا

 !د خبیدفعه میان ، من بدبخت بار اولم بو

فردا : صدای آروم آراز باعث شد سرمو بچرخونم سمتش 

 !میبرمت

خیلی ذوق داشتم ...دلم میخواست زودتر دریا رو ببینم -

 !براش

 !بدون مزاحم میریم: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 فردا کی؟: لبخندی به حرفش زدم و گفتم 

 هوم؟...صبحونه هم با من...قبل از بیدار شدنشون+ 

فکر کنم تو همین یه روز دیابت ...تو دل من سابیدن دوباره قند

با چشمای پر از هیجان به موهایی ...گرفتم انقدر ذوق کردم

 !که بخاطر باد تکون میخورد نگاه کردم و از ته دل لبخند زدم

 

 

نگاهی به آوا که خواب عروسی خودش و رادینو میدید انداختم 

آراز پیام داده دیشب موقع خواب ...و آروم از جام بلند شدم

 !بود که شش صبح برم پایین

بگیر بخواب تا لنگ ظهر ...چقدر این بچه سحرخیز بود آخه

 !اینجوری باهم به مشکل میخوریما...دیگه اه
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من انقدر خوابم برام عزیز بود که یادمه دبیرستان همش 

ز آفتاب اینم هنو...کالسو میپیچوندم و توی کتابخونه میخوابیدم

 !ره ساحلنزده میخواد ب

مو نماز...تازه آفتاب طلوع کرده بود و هوا تقریبا روشن بود

خونده بودم و یه مانتوی اسپرت تا باالی زانو پوشیده 

شالمو انداختم روی سرم و آروم در اتاقو باز کردم که ...بودم

واب وقتی میخوابید دیگه خ...البته بیدار که نمیشد...بیدار نشه

 !ین بشر خواب بودبمبم میترکید ا...خواب بود

مون ه...یواش در و بستم و همونجا نشستم بند کفشمو ببندم

موقع در اتاق بغلی باز شد و آراز با سویشرت اومد 

 تق در و کوفت بهم...انگار نه انگار که بقیه خوابن...بیرون

 !دستش درد نکنه

 

دستی به موهاش کشید و آستینای سویشرتش رو تا 

 !بریم؟: فت نگاهی به من کرد و گ...زد

پشت سرش راه ...شالمو درست کردم و سری تکون دادم

از در ویال که اومدیم بیرون نفسی کشیدم و پاهامو ...میرفتم

 !تند تر کردم تا باهم هم قدم بشیم

شب دی...چه سرده: دستامو تو جیب مانتوم فرو کردم و گفتم 

 !که هوا خوب بود
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ه لباست واس...هصبح هوا سرد تر: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !االن خوب نیست

 !میگم -

 .سرشو برگردوند سمتم و منتظر نگام کرد

 !تا دریا چقد راهه؟: نفسی کشیدم و گفتم 

 !حدودا پنج دقیقه+ 

 !اینجوری هم گرم میشیم هم ورزش کردیم! اگه بدوییم چی؟ -

دیر برسی صبحونه : لبخند کجی زد و ابرویی باال انداخت 

 !باتوعه

نزاشت این حرف ...ش از کنارم سرجام موندمبا رد شدن

 !بیصاب از دهن من دربیاد بعد بدوعه بره

قدمامو بلند برداشتم تا بهش ...نزاشتم خیلی دور بشه ازم

م املت صبحون: وقتی داشتم ازش رد میشدم بلند گفتم ...رسیدم

 !باشه با نون تازه لطفا

 !بعدم گازشو گرفتم و ِد بدو

اما ...و زیاد تر کرد و رسید بهماونم کم نیاورد سرعتش

انقدر جلو و عقب رفتیم که آخر سر فرز از زیر ...نزاشتم

 !دستش فرار کردم و زودتر رسیدم

: چون کسی نبود مثل بچه ها دستم و بردم باال و گفتم 

 !من بردم...یوهو
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پ زی...آراز دستشو گرفته بود به زانوش و بهم نگاه میکرد

آورد بیرون و روی ساعدش  سویشرتش رو کشید و از تنش

 !انداخت

میخواستم دونه دونه ...تیشرت سرمه ای جذبی تنش بود

 تیشرتاشو بسوزونم تیکه پاره شن

دستای لعنتیش واقعا محشر ...از بس تو تنش خوب بودن

رگای بزرگ دستش باعث میشد هی چشمم هیزی ...بود

 !این جهنمو من برای خودم خریده بودم ، میدونستم...کنه

 

 فکر کنم بفهمین)ویشرت و از روی شونه اش چنگ زده بود س

وگرنه ...شانس آوردی: و همونطوری گفت !( چطوری میگم

 !میخواستم یه صبحونه رستورانی حسابی سفارش بدم

نوز وگرنه ه...از همین ترسیدم که بردم: خنده ای کردم و گفتم 

پول صبحونه رستورانی در حد ...نصف راهو هم نرفته بودم

 !ب ما نیست رییسجی

 آروم بود ،...جفتمون به دریا خیره شده بودیم...رسید کنارم

 !خیلی آروم

به خورشیدی که نصفش مشخص ...شاید از همیشه آروم تر

 !چه قشنگه: بود نگاه کردم و زیر لب گفتم 
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دستامو بغل کردم و به ...همونجا چهارزانو نشستم روی زمین

 !ه شدمموجایی که میومد تا جلوی پام خیر

 ! اولین تجربه هرچیزی موندگار ترینشه+ 

 .به کنارم نشسته بود و دستاشو تکیه گاه خودش کرده بود

این چند ماه اولینایی رو تجربه کردم که هیچوقت یادم  -

 !مثل االن...نمیره

امیدوارم دفعه های : لبخند کجی زد و سرشو برگدوند طرفم 

 !قت یادت نرهبعدی هم اونقدر بهت خوش بگذره که هیچو

عد از ب...فکر نکنم دفعه بعدی وجود داشته باشه: آروم گفتم 

 !هنوزم نمیدونم چرا اینجام...چند سال این سفر اونم کاری

مهم اینه تو کارتم بهت خوش ...کاری و تفریحی مهم نیست+ 

 !بگذره

 !هنوز بهم نگفتی چرا منو آوردی اینجا - 

ن بیمارستان بدو...نیآوردمت چون تو پرستار بیمارستان م+ 

 !پرستار راه نمیوفته

  !میخوای منو بفرستی اینجا تو این بیمارستان کار کنم؟ -

 !همون بخش جراحی برات خوبه...نه: اخمی کرد و گفت 

کارم درست بشه یه روز دیگه ام : چیزی نگفتم که ادامه داد 

اولین تجربه ات با ...میارمت ، کل اینجارو باهم میگردیم

 !باشهرییست 
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از جاش بلند شد و ...لبخندی زدم و به چشماش خیره شدم

دستمو به زمین گرفتم و از جام بلند ...منتظر بهم نگاه کرد

 ..شونه به شونه هم کنار ساحل حرکت میکردیم...شدم

 !که گفتی املت میخوای؟+ 

با پیاز و نون ...یهویی دلم هوس کرد...اوهوم: نگاهش کردم 

 !تازه

 !خیلی وقته یه املت التی نخوردم...فکر خوبیه+ 

 !با دستمال یزدی میخورن؟! املت التی چیه دیگه؟ -

 !وقتی خوردی بهت میگم: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !آذر: چند دقیقه ای توی سکوت گذشت که گفت 

از اینکه اسمم و صدا زده بود ...سرمو برگردوندم سمتش

یساد و سرشو وا...نگاه خیره ام رو حس کرد...متعجب بودم

موهای فرم که ...برگردوند سمتم ، جدی به چشمام خیره شد

 چشماش...از شالم بیرون زده بود و باد اونارو جابه جا میکرد

 !روی موهام چرخید و دستشو مشت کرد

مهربون ترین لحنی که تاحاال صحبت ...بعد از این همه وقت

رامش همیشه برام آ...اینجا کنار ساحل: کرده بود و شنیدم 

حتی وقتی از دست طلبکارای شرکت تازه کارم ...بخش بود

درست توی همین نقطه ...فرار کرده بودم و اومده بودم اینجا

 !اون موقع دریا آرومم کرد...وایسادم
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منتظر با ...نفسی گرفت و دستی به موهای لختش کشید

تا بازم با همون ... چشمای لرزون بهش خیره شدم تا ادامه بده

 !رکه برام حرف بزنهصدای مع

 

هیچوقت فکر نمیکردم به جز وقتایی که با این آب و هوا + 

 !حضور یکی بتونه آرومم کنه...آروم بشم

 .آب دهنم و قورت دادم و دستامو بهم قفل کردم

به اینکه تو ...نمیفهمم چرا اما ، به حضورت عادت کردم+ 

 این...اسمت رو از زبون آوا بشنوم...بیمارستان ببینمت

انگار این حسو همیشه با ...حضورت برام پر از آرامشه

 !خودت داری

سرشو آورد پایین تر و با همون چشمایی که جونم براشون 

ر حتی بیشت...اینکه هستی آرومم میکنه: در میرفت ادامه داد 

وجودت ...از اون وقتی که به دریا خیره میشدم

 !میفهمی اینو؟...آرامشه

مبهم بهم ...ه شدمپلکی زدم و به چشماش خیر

 !منظورشو نمیفهمیدم...گفت

هرچیزی رو نمیشه از ...فکرمو از چیزای بیخود خالی کردم

حتی االن هم میگه که فقط ...از رییسم...آراز توقع داشت

 !بخاطر کار آوردمت اینجا ، نه چیز دیگه ای
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 بی توجه به مکان...چند ثانیه ای به عسلی چشماش خیره شدم

اش نگاه میکردم و توی دلم فقط به یه چیز به چشم...و زمان

 !فکر میکردم

 !یعنی میشد این چشما مال من بشن؟

 ...نیشخندی به فکرم زدم و سرمو برگردوندم

س پ: قدمی به عقب برداشتم و سعی کردم بحثو عوض کنم 

 !قار و قور شکمم دراومد! صبحونه چیشد؟

ن دستی به موهاش کشید و بدو...بازهم اون تیک همیشگی

 !اینکه حرفی بزنه جلوتر از من راه افتاد

به طبیعت بکر اینجا نگاه میکردم و ...کنارش قدم برمیداشتم

فکر میکردم با فاصله چند ساعت از کویر یزد ...لذت میبردم

 !میشه به جایی رسید که حتی فکرشم نمیکنی

 اخماش توهم...انگار فکر میکرد...توی سکوت راه میرفتیم

 !و خیره بود و طبق معمول ، ساکتبود و جدی به جل

برام این اخالقش عجیب ...تا کسی حرفی نمیزد جواب نمیداد

ولی اگه میخواست حرف بزنه جوری میشستت که بهش ...بود

 !بگی بسه دیگه الل شو

شه می...یکم که راه رفتیم رسیدیم به یه جایی با نمای چوب

 !گفت یه رستوران محلی اما زیاد به رستوران نمیخورد
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دور تا دور ...تختای چوبی توی فضاش گزاشته شده بود

هرتخت پر از درخت بود که هم خوشگلش کرده بود هم اینکه 

 !تختا بهم دیگه دید نداشتن و این یه مزیت محسوب میشد

از زیر تختا یه جوی آب فانتزی درست کرده بودن که به 

 !حوض کوچیک وسطش راه داشت

 ...بحونه خوب بودزیاد بزرگ نبود ولی برای یه ص

صدای ...روی یکی از تختا نشستم و منتظر آراز موندم

دستی به ...گنجشکا از ال به الی درختا حالمو خوب میکرد

سعی میکردم به ...موهام کشیدم و به پشتی تخت تکیه دادم

 !هرچیزی فکر کنم تا شنیده هامو از ذهنم خط بزنم

فت و رو به دستشو به زانوش گر...نگاهی به آراز انداختم

ه که نزدیک...حتما تا االن بیدار شدن: آروم گفتم ...روم نشست

 !آوا زنگ بزنه

آوا میدونه بیشتر از یبار نباید به من زنگ : بیخیال گفت 

 !صبحونه اونجا بهم نمیچسبه...بزنه

 !چون رستورانی نیست؟! چرا؟ -

قط نه ف...صبحونه باید کامل باشه: خیره به رو به رو گفت 

 !و نون خشک پنیر

بنده خدا فقط پنیر بود تو ...راست میگفت...خنده ای کردم

 !فقط پنیر...نه گوجه ای ، نه گردویی...یخچالش
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همیشه باید صبحونه ...آرازم حساس...پنیر خالی میخوردن

 !اش تا ته میخورد

 

یه پسر با شلوار لی رنگ و رو رفته و لباس چهارخونه اومد 

 .خت گزاشتو سینی سفارشمون رو روی ت

بزرگی که وسط سینی ( از جنس روی)به ماهیتابه رویی

 .گزاشته بود خیره شدم

نون سنگک تازه که هنوز ...بوی املت هوش از سرم برد

 !چه صبحونه ای...بخاراش معلوم بود

انگار قرار نیست بفهمم چی ...این فضا و آراز و این غذا

 ...!میخوام بخورم

 !این االن املت التیه؟ -

 !خوردنش باید التی باشه...نه: یی باال انداخت ابرو

یه تیکه نون بزرگ برداشت ، درست ...منتظر بهش خیره شدم

انداخت وسط ماهیتابه و با دست پیچوندش ...اندازه کف دستش

 !و همشو تو دهنش گزاشت

ن لقمه به ای...لپاش باد کرده بود...با دهن باز نگاهش میکردم

 !گندگی واجب نبود که

با زور قورت داد و یکم از پارچ استیل توی سینی  لقمشو

 .واسه خودش آب ریخت
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 !به این میگن املت التی: با ابرو اشاره کرد و گفت 

تی خیلی ال...بیژامه و سبیل و دستمال یزدیش کم بود فقط -

 !بود واقعا

 .آب توی لیوان و سر کشید و بهم اشاره زد

مه ه اونقدر گفتم یه لقالبت...بقیه املت و دیگه مثل آدم خوردیم

 !دیگه اونجوری بخور دست آخر یدونه دیگه ام گزاشت دهنش

 !با اون لپای باد کرده واقعا سوژه عکس بود

روی تخت نشسته بودم و با شکم پر به آسمون نگاه 

آراز رفته بود و من منتظر نشسته بودم حداقل یکم ...میکردم

 !از غذام هضم شه

 !بریم؟: ندم سمتش با شنیدن صداش رومو برگردو

دست ...تکون بخورم ترکیدم...اندازه یه الت باد کردم -

 !آشپزش و خریدارش درد نکنه

گوشیشو از جیب شلوارش درآورد و صفحش رو بهم نشون 

 !هشت میس کال از آوا...داد

دو دقیقه نمیزارن آدم راحت باشه : با حالت چندشی گفتم 

 !ت زنگ بزنه؟خوبه تو میری بیرون یکی انقدر به...که

 !پدرشو درمیاری که

 .غرغر کنان کفشامو پوشیدم و آروم پشت سر آراز راه افتادم
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هر دو دقیقه یبار وایمیستادم نفس ...حسابی سنگین شده بودم

 !نفسم باال نمیاد...وایسا: نفس میزدم میگفتم 

توی خیابون به دیوار تکیه داده بودم و دستم و به شکمم گرفته 

 !یکم جلوتر وایساده بود منتظر که من راه بیوفتمآرازم ...بودم

این چند روز انقدر خورده بودم قشنگ دو سه کیلو اضافه 

 !همش این دهن وامونده داشت میجنبید...کرده بودم

یگه هم ده کیلو د: حرفمو بلند گفتم که برگشت سمتم و گفت 

 !ظهر شد...میخوای

نه کنم میموبشکه میشم همون نصف کاریم که می! ده کیلو؟ -

 !رو هوا

 

مثل سرپرستارای بیمارستان که یکی از یکی فعال ...خوبه+ 

 !ترن

انقدر خندیدم که ...با این حرفش غش کردم از خنده

 !منظورش جعفری بخش ما بود...نگو

ظر من از ن...کاش تپل مهربون بود آخه: نفسی گرفتم و گفتم 

 !یرهرو بگاین منتظره حرف بزنی تا پاچه ات ...تپال مهربونن

 !شاید ببرمش بخش اداری+ 

 چرا؟! واقعا؟: با تعحب پرسیدم 
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چه زود رسیده ...نگاهی بهم انداخت و زنگ ویال رو زد

ز یکم ا...کاش میشد فلش بک زد و دوباره برگشت...بودیم

 !آراز بیمارستان دور شده بودیم

 ! مگه نمیخواستین نباشه؟+ 

تکون دادم و باهم رفتیم سری ...یاد حرفی که آوا بهم زد افتادم

 !توی ویال

فقط اون بنده خدا سرایدار و خانومش ...هیچکس نبود

مثل اینکه این سه تاهم طاقت نیاورده بودن و زده بودن ...بودن

 !بیرون

موهامو شل پشت سرم ...رفتم توی اتاق و لباسمو عوض کردم

 !کاری نداشتم انجام بدم...بستم و یه روسری گنده انداختم

بل نشستم و کنترل تلویزیون رو برداشتم و روشنش روی م

 !بی هدف کاناال رو تند تند عوض میکردم...کردم

با تعجب به  آراز لباس رسمی پوشیده اومد پایین نگاه 

من باید : یقه کتش رو درست کرد و با عجله گفت ...کردم

 !تا برمیگردن مجبوری تنها بمونی...برم

 !باشه: سری تکون دادم و  گفتم 

مردد بودم صداش بزنم یا نه ...یهو انگار یه چیزی یادم اومد

 !اما گفتم
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برگشت سمتم و با لبخند ...اولین بار بود اسمش و صدا میزدم

ممنون : آروم تر و خجالت زده گفتم ...کجش بهم خیره شد

مواظب خودت ...خیلی بهم خوش گذشت...بابت صبح

 !امیدوارم کارات خوب پیش بره...باش

 !ن داد و با قدمای بلند از در ویال زد بیرونسری تکو

 !تنهای تنها...پوفی کشیدم و لش کردم

 !خب حاال چیکار کنیم؟

ک کم( همون زن سرایداره)از سر بیکاری یکم به ناهید خانوم

یکمم توی ویال چرخ زدم تا ...کردم و میوه هارو شستم

 !نزدیکای ظهر شد

 !ولی هنوز خبری از کسی نبود

اما ...ودم جمع شده بودم و منتظر بودم برسنکالفه توی خ

 !کسی نیومد

خواستم برم باال به آوا زنگ ...ساعت از دو ظهر رد شده بود

 !بزنم و بگم کجا موندین که تلفن ویال زنگ خورد

 :بی حوصله رفتم سمتش و بدون توجه به شماره جواب دادم 

 !الو؟

 ! عه آذر خانوم ، شما خونه ای؟: رادین 

 !من از صبح منتظرتونم! کجایین؟! بین؟شما خو -
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بم چند ش...یه مشکلی پیش اومده ما نمیتونیم تا شب برگردیم+ 

به ناهید خانوم بگو ...تا از مهمونای شرکت قراره بیان ویال

 !شام رو برای پونزده نفر تدارک ببینه

 !بی تربیت...بدون اینکه منتظر حرفم باشه قطع کرد

 !میپوسیدم که! ؟یعنی من تا شب تنها بمونم

 

 !به ناهید خانوم سفارش غذا رو کردم و رفتم توی اتاق

دیگه نزدیکای ...تا ساعت هفت خودمو مشغول کردم

ی مهمونا...اومدنشون یه دوشی گرفتم و شیک لباس پوشیدم

 !شرکت آراز بودن و خب نمیشد مثل گونی بشینم اونجا که

رفتم  با شنیدن صدای ماشین و سر و صدا از حیاط ویال

یجورایی رفتم ...در و باز کردم و منتظرشون موندم...پایین

 !استقبالشون

میشه گفت ...زیاد جلف نبودن...هشت تا دختر و پسر بودن

برای امشب شاید آرایش و مانتوهاشون خوب بود اما برای 

 !کار نه

سری تکون دادم و سعی کردم از روی لباس بقیه رو قضاوت 

نگاهی به بچه ها ...م سمتشونلبخندی زدم و رفت...نکنم

 !انگار جای من تنگ بود فقط...همشون باهم بودن...انداختم

 .با همشون سالم و احوال پرسی کردم و بهشون خوشامد گفتم
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نگاهی به بچه ها کردم که با یه سالم خشک از کنارم رد شدن 

 !و پشت سر اونا رفتن داخل

شون رو جدی شونه ای باال انداختم و سعی کردم زیاد رفتار

باالخره همکار بودن باهم و مهمونی کاری بود ، ...نگیرم

 !وقت نداشتن

 ...یه جوری خودمو قانع کردم

بحثشونم کاری ...همه روی مبل نشسته بودن و حرف میزدن

حاال به وسطاش که تیکه مینداختن و میخندیدن کار ...بود

 !نداشته باشیم

دم و سینی شربت منم دیدم وسطشون اضافه ام از جام بلند ش

 بنده خدا...رو از ناهید خانوم تحویل گرفتم تا تعارف کنم

 !کمردرد بود میدونستم نمیتونه زیاد خم و راست بشه

دوتا دختر اولی بی توجه لیوانشون رو برداشتن و باز به 

 حرفشون ادامه دادن

جلوی یکی از پسرا که وایسادم نگاهی بهم انداخت و بلند گفت 

از این خدمتکارا واسه ...تون چه دافیه پسرخدمتکار ویال: 

 !ماهم بگیر

شیطونه میگفت لبه سینی رو ...مرتیکه رو...اخمام رفت توهم

 !بزن تو دهنش قشنگ چاک بخوره

 !آدم با یه شربت تعارف کردن خدمتکار میشه؟
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 !حاال خدمتکار بودن خنده داره؟ کار کردن عاره؟

 :دم که تیام نزاشت خواستم جوابشو ب...همه با حرفش خندیدن

 !شما به این چیزا کاری نداشته باش...یکی از آشناهاست

منتظر صدای آراز بودم اما دیدمش که با یکی از پسرا که 

میشه گفت از بقیه سنگین تر بود حرف میزد و حسابی اخماش 

 !توهم بود

به جز چند نفر که چس شدن و ...به همه تعارف کردم

س شدن چ...کر کن آبه ، بخور برهف...شربته دیگه...برنداشتن

 !یا جدیدا مد شده با نخوردن کالس میزارن! داره؟

 

تنها واسه خودم یه گوشه ای نشسته بودم و به حرفایی که 

 !هیچی ازشون سردرنمیاوردم گوش میکردم

مثل اینکه سر یه قرارداد با یه شرکت خارجی به تفاهم نرسیده 

یه ...کمک کنن بودن و از شرکت اینا میخواستن بهشون

 !همچین چیزی فهمیدم کال

ناهید خانمم میزو ...ساعت ده شده بود که حرفاشون ته کشید

 !چیده بود و منتظر بود بگن غذارو بکشه

کار دیگه ای که ...رفتم تو کشیدن غذا بهش کمک کنم

مخصوصا ...یجورایی احساس غریبگی میکردم...نداشتم
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ر ن تو بحث و کااینکه کسی تحویلم نمیگرفت و همه سرشو

 !حتی آوا که نمیدونم کجای این معامله بود؟...خودشون بود

آخرین ظرف خورشتو روی میز گزاشتم که دیدم همه جاها 

همه روی صندلی نشسته ...پر شده و جایی برای من نیست

جایی ! کسی نگفت آذر کو؟...بودن و مشغول خوردن بودن

 براش هست یا نه؟

اخمای درهم نشسته بود و به حرفای به آراز نگاه کردم که با 

 دختر بغل دستش گوش میداد

 !آوا هم که تا رادینو داشت غم نداشت

ناهید خانم هم رفته ...عقب گرد کردم و رفتم توی آشپزخونه

 !بود خونش و دیگه کسی اینجا نبود

روی صندلی میز آشپزخونه نشستم و یکم از ساالدی که ته 

 !مطرف مونده بود برای خودم کشید

 !یعنی منو آورده بودن اینجا حمالی؟

 !البته اگه صبحش رو ندید بگیریم...امروز که اینطور بود

گونمو به دستم تکیه داده بودم و با چنگالم کاهو هارو به بازی 

 !فکر لعنتی نمیزاشت از گلوم پایین بره...میگرفتم

صدای همهمه و تشکرای بلند نشون میداد شامشون تموم شده 

 !ان کسی متوجه نبودن من نشده بوداما همچن
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 انگار نه انگار...دستش درد نکنه...از آوا توقع نداشتم دیگه

 !رفیقی هم هست

د با تعجب بهم خیره ش...یکم که گذشت تیام اومد تو آشپزخونه

 !شام نخوردی؟! تو چرا اینجایی؟: و گفت 

 !شامتون تموم شد؟...جا نبود اومدم اینجا نشستم...نه -

 !کجاست؟...ومدم ناهید خانمو صدا بزنمآره ا+ 

خودم جمع ...کمرش درد میکرد گفتم بره استراحت کنه -

 !میکنم

از جام بلند شدم و خواستم برم بیرون که راهمو سد کرد و 

بزار بمونه خودش صبح جمع ...نه نمیخواد: گفت 

 !اومدی سفر نیومدی که ازت بیگاری بکشیم...میکنه

ن کاریه منم چیزی شما بحثتو...مهم نیست -

 !خودمو مشغول کنم بهتره...سردرنمیارم

دونه دونه بشقابا و ...از کنارش عبور کردم و رفتم سمت میز

 !غذاهای نیمه تمومشون رو جمع کردم و گزاشتم توی سینک

اگه ...اینم از شانس منه امشب...اینجا ماشین ظرفشویی نداشت

 !کارم داشت که راحت میزاشتم تو ماشین و میرفتم پی

قدر ان...آستینامو زدم باال شروع کردم به کف مالی کردنشون

چه حس ...ذهنم تهی بود...حالم گرفته شده بود که فقط میشستم

 !بدیه اضافه بودن وسط یه جمع



444 

 

مخصوصا اینکه کسی تحویلتم ...خدا نیاره واسه هیچکس

 !نگیره

 انقدر ذهن و دلم آشوب بود...بدون اینکه بفهمم ظرفارو شستم

 .که متوجه گذر زمان نشدم

 

دستامو با دستمال آویزون تو آشپزخونه خشک کردم و یه 

فقط ...میخواستم بخوابم...مسکن از در یخچال برداشتم

 !به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکنم...همین

سرجای قبلیشون ...از آشپزخونه که بیرون اومدم دیدمشون

پذیرایی نشسته بودن و با میوه های روی میز از خودشون 

بدون اینکه متوجه بشن از پله ها رفتم باال و در ...میکردن

لباسامو با یه لباس راحتی عوض کردم و ...اتاق و باز کردم

مام چش...لحاف رو تا جایی که میشد کشیدم باال...دراز کشیدم

اما انگار ...و به زور روی هم فشار دادم و سعی کردم بخوابم

ی این بدخواب...سعی کردم نمیشد هرچقدر...خوابم باهام لج بود

کالفه ام کرده بود و باعث شده بود سردردم به نخوابیدنم 

 !اضافه شه

سرو صدای ماشیناشون از پایین نشون از رفتنشون 

 !باالخره بعد سه چهار ساعت عزم رفتن کرده بودن...میداد

ی هر قبرستون...به درک...غلتی زدم و پتو رو باالتر کشیدم

 !عصابمو خراب کرده بودن امشب...رنمیخوان برن ب
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چشمامو بستم و خودمو به ...یه ربع بعد صدای در اتاق اومد

 !خواب زدم

 

 !جایی نرفته...اینجاست خوابیده: آوا 

: صدای قدمای محکم کسی اومد و پشت بندش صدای آراز 

 !شام خورده؟

از صبح ...اصال حواسم بهش نبود امشب! من میدونم؟: آوا 

 !یچکدوم پیشش نبودیمه...تنهاست

از صبحه تنهاش گزاشتین کدوم : صدای عصبی آراز اومد 

 باید حتما با خودم ببرمش؟! گوری رفتین؟

فکر کردم ...من چمیدونستم...شما رفته بودین بیرون: آوا 

ظهر که رادین زنگ زد گفت آذر خونه ...هنوز بیرونین

 !تنهاست

 .هند شنفسای عمیق و عصبیش یعنی نمیخواست صداش بل

در و ببند بیا بیرون بزار ...خیلی خب: آروم گفت 

 !خوب ازش کار کشیدین امشب...بخوابه

دست تنها اون همه ...الهی بگردم: آوا صداشو یواش تر کرد 

شام هم که چیزی نموند ...ناهید خانومم نبود...ظرف و شست

 !حتما ناهارم نخورده...براش
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بهم آراز اومد و دیگه بعدش صدای م...در اتاق و بستن و رفتن

 !نفهمیدم چی گفتن

 ...کم کم مسکنه کار خودشو کرد و چشمام گرم شد

 

توی این دو روز اگه بگم وقتی تهران بودم بیشتر بهم خوش 

 !میگذشت دروغ نگفتم

آراز و رادین و تیام حتی برای ناهارم نمیتونستن بیان 

 دلم داشت...یعنی من آراز و دو روز ندیده بودم...خونه

 !میترکید

آوا هم یا خواب بود ، یا جلوی تی وی لش کرده بود و فیلم 

انقدر که این دو روز مخ منو ...میدید ، یا فکش تکون میخورد

 !خورده بود صورتش الغر تر شده بود

یکی دوبار بچه های بیمارستان زنگ زدن و از اونجا 

خبر رسیده بود سونیا جون رفته ترکیه با دوست ...گفتن

 !از وقتی ما اومدیم شمال خبری ازش نشده پسرش و

از شانس گندمون حاال برمیگردیم یه عالمه کار انبار شده 

 !روی شونه هامون

دراز کشیده بودم روی مبل و با گوشی آوا بازی 

خودشم اونطرف تر لب تاپ رو پاش بود و بازی ...میکردم

 !مثال اومده بودیم شمال...اوج تفریحمون این بود...میکرد
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ا لرزیدن گوشیش و دیدن اسم عشقش گوشیو پرت کردم ب

 !ایید انقدر زنگ زد.اینم مارو گ...بیا آقاتونه: سمتش 

 !رمقربونش ب...بچم دلش تنگ میشه: نیشش باز شد و گفت 

نی یع...گوشیو وصل کرد و شروع کرد قربون صدقه رفتن

من نمیدونم ...حالمو بهم میزدن از بس لوس بودن این دوتا

 !طور نفهمیده که اینا باهم تو رابطن؟آراز چ

 !انقدر تابلو دیگه؟...خرم باشه میفهمه

 !شایدم میدونه به روشون نمیاره هان؟

 !اینم هست

رو  باز باید این مرحله: گوشیو که قطع کرد از دستش گرفتم 

 !میمرد دو دقیقه اونور تر زنگ میزد؟...برم

 !بالمونساعت هشت میان دن...شام میریم رستوران عشقم+

یشاهلل ا...دستشون درد نکنه...دانقدر تو خونه موندیم پوسیدیم-

 !خدا به این دم و دستگاهشون برکت بده

نه که کم ذوق میکنی ! مسخره میکنی االغ؟: دستش هرز شد 

 !آراز برات مرغ جدا میکنه میزاره تو بشقابت؟

 !ذوق کردن داره این؟...پاوهو-

میدونی روزی ...به این ماهی داداشم...دلتم بخواد! نداره؟+ 

 چند تا خواستگار داره؟
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میترشه ها ، از سن ازدواجش ! چرا عروس نشده پس؟ -

 !میگذره

 !منتظر یه عن خانومی مثل توعه+ 

 !چرا انقدر خری؟...خدایی آوا:  نگاهی بهش انداختم و گفتم

 !هی منو به داداشت میچسبونی؟

آراز و میشناسم  من...من خاطرتو میخوام نفهم...خر تویی+ 

یه ذره هنر تو وجودت نیست ...به دلم افتاده یه چیزایی...نه تو

 !خودتو بهش بندازی؟

از آر...دلتم مثل خودت: پوزخندی زدم و پشتمو کردم طرفش 

اونی ! اونم من؟! مغز گاو خورده بیاد زیر دستش و بگیره؟

تهشم میره دختر یه کارخونه ...که این همه حرف شنید

 !یه چیزی که به کالسش بیاد...کتری مهندسید...داری

 !مگه همه چی به پوله؟...تو خودت و دست کم گرفتی+ 

هروقت به پول نبود من ...فعال که ما داریم میبینیم به پوله -

 !خودم میام خواستگاریش

 

اگه به پولم نباشه به : با دست محکم زد رو باسنم و گفت 

 !نامرد؟ اینا رو کجا قایم کرده بودی...ونه.ک

 !مگه خودت نداری؟...دستتو بکش بی حیا -
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 جلوی...نگاه کن توروخدا...مال تو یه چیز دیگه اس اصال+ 

 !من حداقل یکم خودتو نشون بده

ون .دستتو بردار بزار رو ک...هیز چشم چرون -

 !خجالتم نمیکشه...خودت

پامو بلند کردم زدم تو ...یکی دیگم زد که نزاشتم در بره

 کمرش

 !کنه استخونت کمرم وا رفتبش+ 

دستت مثل دستگاه ! ون منم شکست من حرفی زدم؟.ک -

 !شکنجه میمونه

ون تو که همش چربیه استخونش کجا .ک...غلط کردی+ 

 !بود؟

 !حسودیت میشه؟ -

چی فکر ...خودمم دارم: نگاه چپه ای بهم کرد و گفت 

 !فکر کردی تو کف این دو گرم چربی توام؟...کردی

ون ملتو سوراخ کردی چشمات هیز .از بس کبیا برو  -

توام که دوساعت ...برو آماده شو چیزی نمونده دیگه...شده

 !طول میکشه ، اگه بیشتر نشه

گ دلت تن! میرم حموم خب؟: یکم مثال با ناز راه رفت و گفت 

 !باشه؟...شد بیا باهم بریم

 !رفتی در و قفل میکنم دلتنگیم رفع شه...باشه تو برو -
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چون ...یس توی راهرو رو محکم بهم کوفت و رفتدر سرو

 !حموم اتاقمون کوچیک بود یعنی فقط یه دوش بود

 کیف دنیا رو...اگه پسرا نبودن میرفتیم این حموم بزرگه

 !میکردیم باهاش

منم با همون حموم فسقلی یه دوش سرپایی گرفتم و رفتیم 

 !حاضر شیم

سایلم رو به دهن باز آوا موقع ریمیل زدن خیره شدم و و

سر و صدای پسرا که از پایین اومد منم عزم رفتن ...برداشتم

آوا هنوز دهنش اندازه نهنگ جلوی آینه وا بود و خط ...کردم

 !چشمش رو صاف و صوف میکرد

 !ه عهخوبه دیگ...نیم ساعته به این گیر دادی...بیا بریم بابا -

هرکار میکنم شبیه این ...المصب این یکی کجه+ 

 !یطونه میگه پاک کنم از اول بکشمش...نمیشه

با صدای تقی که به اتاق خورد خط چشمو از دستش کشیدم و 

با حرص نگام کرد و خواست چیزی بگه که ...درشو بستم

 !خیلی وقته اومدیما! خانوما حاضرن؟: صدای تیام اومد 

 لبخند حرص درآری بهش زدم و در و باز کردم

 !نباشین خسته...سالم خوش اومدین: گرم گفتم 

 قربان شما: سرشو خم کرد و دستشو گزاشت روی سینش 



451 

 

نمیدونم من خیلی وقته ندیدم : نگاهی بهم انداخت و ادامه داد 

 !یا االن دارم میبینم

 !چیو؟ -

 !این همه زیباییو: لبخندی زد و جوری که آوا نشنوه گفت 

 !اولین بار بود اینطور صریح...شوک زده بهش نگاه کردم

 ...نگاهاش غافلگیرم میکرد اما اینبارهمیشه با 

م آوا که اومد باهم رفتی...سرم و انداختم پایین و چیزی نگفتم

رادین جلوی آینه توی سالن وایساده بود و به مدل ...پایین

 !موهاش نگاه میکرد

نگاهی انداختم ...انقدر ذوق داشتم برای دیدنش...آراز اما نبود

 !پس رییس کو؟: و گفتم 

ناِکس فقط لباسای یه ماه یه شرکتو با خودش ...مداو: تیام 

 !آورده شمال

یعنی اگه دختر بودم تا حاال سه تا بچه ازت داشتم : بلند گفت 

 !آراز

این صدای ...صدای بمش و شنیدم و قلبم از جاش دراومد

 !لعنتی

 !کی میخواست قلبم به این سونامی عادت کنه؟

 

 !نماالن که پسری به زور تحملت میک: آراز 



452 

 

آستین پیرهن مردونه اش ...برگشتم سمتش و بهش خیره شدم

بقیه ...لبخندی بهش زدم و منتظر موندم...رو درست میکرد

صدای آوا از بیرون ....رفتن اما من میخواستم با اون برم

 !میومد که با ماشین آراز بریم ، گنده تره

موهای ژل زدش از روی پیشونیش تکون ...سرشو آورد باال

 .خورد

و نگاهش...دو قدم فاصلمون بود...اومد سمتم و نزدیکم وایساد

 !توی صورتم چرخوند

 !خسته نباشی -

 !این دو روز با خودت چیکار کردی؟...دو روز ندیدمت+ 

 !کار خاصی نکردم واال...دخوردم و خوابیدم-

اگه  :فاصله بینمون رو پر کرد و سرشو آورد نزدیک گوشم 

ردن و خوابیدن انقدر تاثیر دکترای زیبایی میدونستن خو

 !از بیکاری مگس میپروندن...داره

ایی دکترای زیب: لبخندی به تعریف نامحسوسش زدم و گفتم 

تر وگرنه االن دک...باید بدونن که تو کار خدا نباید دست برد

 !زیبایی وجود نداشت

کار خدا امشب حسابی تو چشم : با همون لحن جذابش گفت 

 !منه
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سرمو انداختم پایین و موهامو پس ...شدلبخندم پررنگ تر 

 دستشو با فاصله پشت کمرم گزاشت که راه بیوفتم...زدم

از کنارم تکون : همونطوری که پشت سرم میومد ادامه داد 

 !رییستو که میشناسی؟...بخوری خونت حالله

 !تکون نمیخورم: سری تکون دادم و گفتم 

 .در باز کرد و منتظر شد

آوای مسخره از شیشه ماشین شروع  از در که زدیم بیرون

عروس دوماد باالخره تشریف : کرد به کل کشیدن 

 !میموندین میخواستیم شام بگیریم براتون...چه عجب...آوردن

دهنمو واسش کج کردم و خواستم در عقبو باز کنم که با چشم 

در جلورو باز کردم و نشستم ...غره آراز پشیمون شدم

 !کنارش

پنج دقیقه بعد جلوی یه ساختمون با نمای ...تقریبا نزدیک بود

چه خوشگل بود ...فوق العاده شیک و سلطنتی وایساد

 !المصب

حتی گل و درختشونم مرتب و تمیز ...حسابی تزیینات داشت

 !میز های سفید و طالیی خیلی شیک چیده بودن...بود

 !توی خود ساختمون که عین قصر

و های تابل...کاری سقف بلند و سفید طالیی با یه عالمه کنده

 !نفیس روی در و دیوار و مجسمه هایی از آدمای معروف
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 !لوسترای بلند و میز و صندلی های سلطنتی

یکیشون اومد جلو و ...خدمه اش تا کمر برامون خم میشدن

 !آقای دادفر درسته؟: گفت 

 !بفرمایین طبقه باال

از پله های پیچ پیچی با نرده های طالیی رد شدیم و دو تا 

 !راهرو رو زیر پا گزاشتیم

با یه میز و صندلی شیک و سلطنتی درست ...یه اتاق کامل

 !مثل پایین

صندلیا رو واسمون عقب ...دو نفر از کارکنا اونجا هم بودن

 !کشیدن و خوشامد گفتن

به گالی رز طبیعی که توی چند ...همگی نشستیم پشت میز

دن انقدر خوشگل بو...رنگ گزاشته بودن نگاه میکردم

 !هی وسوسه میشدم بردارمشون...ها

 

وقتی با مایی ناهار و از : رادین با خنده رو به آراز گفن 

 !اینجاها رو رو نمیکنی...رستوران سرکوچه میگیری

 !مثل االن...اینجا ها واسه مواقع خاصه: آراز 

منم یکی مثل آذر خانوم کنارم نشسته بود مواقعم خاص : تیام 

میبردمش کاخ صعدآباد ...ها که سهله از این رستوران...بود

 !مثل ملکه ها غذا بخوره
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 !این چی بود گفت؟...ابروهام پرید باال

 !ره اینجاچخب! استغفرهللا...آوا هم با پا زد به پام که یعنی ببین

تیام هم سرشو چرخوند ...نگاهی بهش انداخت و چیزی نگفت

ن دباز بحث این کار لعنتی رو کشی...با رادین مشغول شد

میدونی دلم چی : نگاهی به آوا انداختم و آروم گفتم ...وسط

 !میخواد؟

 !من که االن دلم فقط غذا میخواد! چی؟+ 

دلم یه شیفت عصر با خانم جعفری ...غذارو که میخوریم -

 !یکم بپریم بهم دلم وا شه...میخواد

س دلم هو...آی گفتی: غش غش شروع کرد به خندیدن و گفت 

من ...اینا که کارشونو برداشتن آوردن اینجا...بیمارستان کرد

 !و تو هی مگس میپرونیم

پسرا هم ساکت شده بودن و به حرف ما گوش 

 دو روز: رادین دستشو گزاشت پشت آوا و گفت ...میکردن

 !حوصلتونم سر نمیره...دیگه شمام میرین بیمارستان

هفته دیگه آماده اس ...آخراشه: تیام سری تکون داد و گفت 

 !یم برای افتتاحیهمیر

 بخش...ولی هیچ جا بیمارستان خودمون نمیشه...بسالمتی -

 !اینجا آدم غریبه...مریضامون...خودمون

 !مخصوصا مریضایی که پهلوشون بخیه خورده: آراز 
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نگ اتفاقا یادم رفت بهش ز...دقیقا: نگاهی بهش انداختم و گفتم 

 !نگران میشه...بزنم امروز حالشو بپرسم

! ی؟کیو میگ: ک نگاهی بهم کرد و باز با پا زد به پام آوا با ش

 !هان؟ چخبره من نمیدونم

 دو...که تصادف کرده بود زخمش بد بود...سیاوشو میگم -

 !ساعت تو اتاق عمل بخیه زدیم

چقدر آذر آذر میکرد تو ...آهان همون شوِت هوایی+ 

کم مونده بود وقتی مرخص میشه تو رو هم با خودش ...بخش

 !مراقبش باشیببره 

همین چند روز پیش بخیه پاره کرده بود : نیشم باز شد و گفتم 

 !، باز رفتم از اول همه اینارو دوختم

خاب انت...بسه: آوا خواست چیزی بگه که صدای آراز بلند شد 

 !کنین ، ِمنو رو آوردن

ستم میدون...آوا چشمکی بهم زد و سرشو فرو کرد تو یقه رادین

اد آراز و حرص بده همراهیمون داره میگه که میخو

 !خوشحالم میشد...اونم بدش نمیومد بنده خدا...کنه

بی ...منو رو از دست گارسون گرفتم و درشو باز کردم

حوصله به صفحه اول که یه مشت غذای َعجق َوجق و 

 !خارجی بود نگاه کردم و ورق زدم
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دای ص...با دیدن اولین غذا منو رو بستم و منتظر بقیه موندم

که دلت واسه بیمارستان و مریضات : راز و شنیدم در گوشم آ

 !تنگ شده

 !آره خیلی: الکی مثال ناراحت سرمو تکون دادم و گفتم 

خونه رو برات بیمارستان : سری تکون داد و محکم گفت 

 !جوری که وقت نفس کشیدن نداشته باشی...میکنم

 .متعجب از حرفش نگاهی بهش انداختم و حرفی نزدم

باز اینا رفتن سراغ ...و سفارش دادیم و منتظر موندیمغذاهار

 !بحثای کاریشون و من و آوا هم به چرت و پرتا و غیبتامون

 

گه دی...بخیه میزدی و میدوختی و...خب عزیزم میگفتی: آوا 

 !چیکار کردی؟

 چهارتا وسیله سنگین بلند کرده بود...رفته بود اسباب کشی -

کل این نخ بخیه رفته بود ...وا، انقدر زخمه داغون شده بود آ

 !توی گوشت پهلوش

دستامو توهم قفل ...اخم کمرنگ صورت آراز غلیظ تر شد

بعد تو از کجا : کردم و به ادامه حرف آوا گوش دادم 

 !فهمیدی؟

 دوستش از استیشن: بیخیال چنگالمو زدم تو ساالد و گفتم 

 ازهمون موقع زنگ زد بهم ، منم رفتم ...شمارمو گرفته بود
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بدون بی حسی ...نمیدونی چه دادی میزد که...اول بخیه زدم

 !دوختمش رفت

بدون بی حسی اون : با چشمای گرد شده نگام کرد و گفت 

نمرد؟ مگه عضو ! همه بخیه رو کشیدی باز از اول زدی؟

 ساواک بودی تو؟

همینطوری زخمش خیلی ...اشک تو چشماش جمع شده بود -

 !جه اش کردمبد بود منم رفتم یه دور شکن

نگاه کن توروخدا پسره رو زنده زنده ...بعضیا یاد بگیرن+ 

 !بعد به اینا یه آمپول میزنی تا دو روز َشل میزنن...دوخته

 اصال نمیفهمن باور...لوس بازیشونه: خنده ای کردم و گفتم 

 !الکی میخوان بگن آره خیلی دردمون گرفته...کن

ال انداختم و لبخندی شونه ای با...آراز با اخم برگشت سمتم

 !زدم

یه سرفه کنن کل دنیا رو بهم ...مردا همینن...دروغ که نمیگفتم

دستشون بشکنه دستشویی هم ...میریزن که سرماخوردن

 !وای بر اون سوزن کوچولو...نمیرن

کدوم سوزن کوچولو آذر : حرفمو بلند گفتم که رادین گفت 

اگه ...وردهماشاهلل دست آوا انگار جای مفت گیر آ...خانوم

 !مجبور نبودم که جنازم روهم رو دوشش نمینداختم
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بیخود کردی که بد : آوا با غیض نگاش کرد و گفت 

 !دست من از همه سبک تره تو بیمارستان...میزنم

د از بع...از دادایی که مریضا میکشن معلومه: خندیدم و گفتم 

 !خانوم جعفری تو دستت از همه سبک تره

اتفاقا اصال هم ! مسخره میکنی؟: گفت با پا زد تو پام و 

 !همش مریضای تو و زینبن...مریضای من داد نمیزنن

هرکی میاد ...ما که ندیدیم: ابروهام و انداختم باال و گفتم 

 !بیمارستان سراغ منو میگیره نه تو رو آوا خانوم

یه آمپول بلدی بزنی کل ...خب حاال: دهنشو کج کرد و گفت 

 !بیمارستانو پوکوندی

کباب لقمه ای که بدون برنج ...همون موقع غذارو آوردن

 !سفارش داده بودم و گزاشتن جلوم

انقدر که خورده ...بعد از شام یکم نشستیم غذاها هضم شن

 !بودیم ، تا بعدش بتونیم بریم خونه

انقدر فضای اون رستوران خوشگل بود که من هی میخواستم 

 نمیخواستم برگردماصال ...بشینم به در و دیوارش نگاه کنم

 !خونه
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 بی جون از پله ها...با اینکه کاری نکرده بودم اما خسته بودم

تونست نمی...آوا هنوز پایین بود...رفتم باال و در اتاقو باز کردم

 !از عشقش دل بکنه که

داشتم موهامو ...لباسمو عوض کردم و نشستم روی تخت

ه مثل گاو آوا ک...باالی سرم گوجه میکردم که صدای در اومد

با فکر اینکه یکی از ...سرشو مینداخت پایین میومد تو

پسراست چادر نمازمو از جالباسی گوشه اتاق برداشتم و روی 

آراز و دیدم که منتظر سرشو ...سرم انداختم و در و باز کردم

 !انداخته پایین

با دیدن من نگاهی به راهرو کرد و پاشو گزاشت تو 

 !ر که بهم برخورد نکنیمخودمو چسبوندم به د...اتاق

 !زیر گلومو سفت چسبیدم و در و بستم

 شروع کرد به باز...دستی به موهاش کشید و نشست رو تخت

 !کردن دکمه های لباسش

 !چیزی شده؟ -

 !جلوی من اونطوری از اون پسره تعریف میکنی؟+ 

 !کدوم پسره؟ -

بخیه زدی ...همونی که رفتی خونش: پوزخندی زد و گفت 

 !یادت رفت؟...براش
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فعال ...میشه هردفعه هی تکرارش نکنی: پوفی کشیدم و گفتم 

بدون هیچ حرفی منو ...که اینجا کنار جنابعالیم نه اون

 !برداشتی آوردی اینجا برای کار من حرفی زدم؟

دکمه های لباسش و کامل ...از جاش بلند شد و جلوم وایساد

 !باز کرده بود و هیکلش تو چشم میزد

ون نمیخواستم تو اون تهران خراب شده تنها آوردمت چ+ 

نمیخواستم بدون من بری بیمارستان و هرکی ...ولت کنم

 !هرچی خواست بهت بگه

 !یادت رفته؟...خودتم کم نگفتی -

 تو سکوت بهم خیره شد

 !چشماشو بست و دستی توی موهاش کشید

: دوباره با اون چشمای پر از برق بهم خیره شد و گفت 

چیزی که مال ...هت میگم خوب آویزه گوشت کناینو ب...آذر

تو االن پرستار بیمارستان منی نه هیچ ...منه تا ابد مال منه

نه اونو ...دستت به بدن یه بی ناموس بخوره...خر دیگه ای

 !شیرفهم شد؟...زنده میزارم نه تو رو

 .آروم تو چشماش خیره شدم

لوی من دفعه دیگه ام اسم اون پسره پفیوز و ج: ادامه داد 

 !تضمینی نمیکنم روی اون پهلوش یه خط نندازم...بیاری
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بدون اینکه منتظر حرفم باشه از کنارم رد و شد و از اتاق 

 .رفت بیرون

 

چادرم و انداختم اونور و خودمو پرت کردم توی 

از اونایی که ...چشماش امشب یه جور دیگه شده بود...تخت

 !هی دلت میخواد بهشون نگاه کنی

در کمدو ...آوا خانوم بود...در اتاق رومو برگردوندمبا صدای 

 !جمعه شب مهمونی دعوتیم: باز کرد و گفت 

 !من که نمیام! مهمونی؟ -

آره آرازم : برگشت و موهاش و از توی صورتش زد کنار 

 !فردا میریم خرید واسه جمعه...میزاره تو نیای

 !تو این هیر و ویر مهمونی گرفتنشون چیه دیگه -

فهمیده ما ...یکی از رقیبای آراز مهمونی گرفتهپسر + 

 !اینجاییم خواسته آراز و به یه مزایده دعوت کنه

بعد من ...کاش تو میرفتی به جای من لباس میخریدی -

 !خیلی خوب میشد نه؟...میپوشیدم

اینا که صبح میرن ...از این خبرا نیست خانوم+ 

ره نمیاد ، میمنتها تیام ...عصر میان بریم خرید...بیمارستان

 !یه قبری کار داره
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حضور مهمی هم ...هرقبری میخواد بره بره...بهتر نیاد -

 !نداشت

کم کم چشمامون ...اونم لباسش و عوض کرد و اومد توی تخت

 !رفت روی هم و خواب اومد سراغمون

 

چشممو باز کردم ...با تکون شدیدی شوک زده از خواب پریدم

 .مرش زده بود نگاه کردمو به آوا که طلبکار دستشو به ک

 اسکل این چه طرز بیدار: پر حرص یکی زدم پشتش و گفتم 

 !فکر کردم زلزله اومده...سکته کردم! کردنه؟

بیا ...سه ساعته مثل آدم دارم صدات میکنم مگه بیدار میشی+ 

 !برو پایین یچیزی کوفت کن ، ظهره

ساعت ! ظهره؟...غلط کردی کله سحر من و بیدار کردی -

 !م نشدههفت

ک ساعت ی: با غیض ساعت موبایلش و کرد تو چشمم و گفت 

اینام نمیان وگرنه عمرا منت تو ...پاشو ناهار یخ کرد...و نیمه

 !رو میکشیدم

 چقدر: با چشمای گرد شده دستی به موهام کشیدم و گفتم 

قشنگ ...بعد از نماز خوابم نبرد یه ساعتی...خوابیدم من

 !جبرانش کردم



464 

 

ی هفته دیگه که رفتی کف بیمارستانو ط: و گفت دستمو کشید 

کل خوشگذرونیت همین چهار ...کشیدی تنبلیت یادت میره

 !روز بود

خیلی خب دستم کنده : بی حوصله از جام بلند شدم و گفتم 

 .تو برو منم میام...شد

 

خیال  به...دست و صورتم و شستم و با موهای باز رفتم پایین

 !اینکه پسرا نیستن

لَش با چشمای پر از خواب دستی به سرم کشیدم و  همونطور

 ...اومدی منو بیدار کردی میز خالیه که! کو پ غذا؟: گفتم 

 !کجا رفتی؟...اسکل میز اینور: صدای آوا اومد که 

ه واسه یه نفر رفتین سر اون میز گنده ک: پوفی کشیدم و گفتم 

 ....نه که خیلیم جمع میکنی و میش! چی بشه؟

 با تیشرت آستین...خواب از سرم پرید...ز بودنهمشون سر می

 !کوتاه تنگ و شلوارک اخه؟

این تیپو عمه ات هم تو خونه نمیزنه اخه دهن ...مو هیچی

 !سرویس

یعنی دوتا پا داشتم دوتا دیگه ام قرض کردم رفتم پشت 

این ...از همونجا یه چادر گیر آوردم انداختم رو سرم...دیوار

 !؟چه بساطی بود ما داشتیم



465 

 

 !بیا آذر خانوم ما چیزی ندیدیم: صدای پر از خنده تیام اومد 

 !نیشتو ببند...از خنده ات معلومه چیزی ندیدی: و بعد آراز 

آروم از پشت دیوار اومدم بیرون و پایین چادرمو محکم 

اینکه نمیخواستم از جلوشون رد بشم طبیعی بود یا ...گرفتم

 !نه؟

 با این...ر خودشون بودسرشون تو کا...نگاهی بهشون کردم

 وضع که نمیتونستم ناهار بخورم

 ...آروم راهمو کج کردم برم باال

 !کجا؟: دو قدم دور نشده بودم که آراز گفت 

 !نوش جونتون...شما بخورین...میرم باال -

در اتاقو بستم و نشستم کف ...نفسی کشیدم و زود جیم شدم

 !رن ایناقشنگ میخواستم طول بدم ناهارشونو بخو...اتاق

 !دستی به سر و روم کشیدم و فرفریامو با کش محکم بستم

لباسامو پوشیدم و روی تخت نشستم تا کامل زمان بگذره و 

 !بعد من برم پایین...اینا برن دنبال کارشون

 .باالخره راضی شدم...نیم ساعت ، چهل دقیقه که گذشت

 رفتم...میزم جمع شده بود...خداروشکر تو سالن که نبودن

شپزخونه دیدم یه بشقاب پر از برنج و خورش قیمه با یه آ

 !ظرف ساالد برام گزاشتن
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بعد از ناهار آوا سر و کله اش پیدا شد و گفت اون و رادین 

قراره باهم برن یه مرکز خرید پیش دوست رادین و با ما 

 !نمیان

کال آوا اسماً اومده بود کنار من باشه ولی همش چسبیده بود 

بی حوصله تیکه ای بارش کردم و کنترل ...به این عن اقا

 !تلویزیون رو برداشتم

 !روشن نکن: خواستم روشن کنم که صدای آراز اومد 

 !من که اومدم ندیدمش...صدا بود ولی تصویر نبود

 !کجایی؟: یکم گشتم پیداش نکردم آخر سر گفتم 

 !اینجا+ 

 !چقدر واضح آدرس میدی...خیلی ممنون نمیدونستم -

دقت کردم لنگاشو دیدم روی دسته مبل اونور  یکم دیگه

قت خب میرفتی تو اتا...پوفی کشیدم و نشستم سرجام...سالن

 !االن من حوصلم سررفته عه...میخوابیدی

 اینجوری نمیشه...ده دقیقه گذشت دیدم نه

انگار اون به من دید داشت که ...پاشدم برم تو حیاط حداقل

 !بیا اینجا: گفت 

روبروش وایسادم که دیدم عه باز لباس ...کالفه رفتم سمتش

کال عادت داشت رو مبل بخوابه و لباس تنش ...تنش نیست

 !نکنه
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اگه کاری نداری من برم : دستمو گزاشتم روی چشمام و گفتم 

 !خداروشکر قحطی لباس اومده انگار( زیرلب گفتم)

 

بی حوصله خواستم راهمو بکشم برم که گفت ...چیزی نگفت

 !بیا اینجا: 

 !برم تو بغل اینجا؟! چقدر بیام اینجا دیگه؟

م با فاصله نشست...یه چشمم و باز کردم دیدم نشسته سرجاش

عینک طبی مطالعه اش رو زده بود و به کتاب تو ...کنارش

 !دستش خیره بود

چی کال هی! بهش نمیومد خیلی اهل کتاب باشه ولی انگار بود

 !بهش نمیومد

برام ...هم تو خونه هم اینجا...چند باری تو دستش دیده بودم

 !جالب بود

به نوشته های انگلیسی کتاب خیره شدم و بی حوصله تر گفتم 

 !خب؟: 

اما باز دوباره سرشو کرد ...سرشو آورد باال و بهم خیره شد

آوا رو آوردم اینجا که تنها : تو کتابش و گفت 

 !برعکس شد...نباشی

 اونم نمیتونه همش...مهم نیست: شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !وقف من باشه
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عینکش همچنان روی ...کتابو بست و روی میز گزاشت

 .چشمش بود

م نمیخواست: دستی به موهای روی پیشونیش کشید و گفت 

 !واسه مهمونی فردا شماروهم با خودم ببرم

 !خب پس نریم: خوشحال شدم و گفتم 

 !وسط حرفم نپر: اخمی کرد و ادامه داد 

 !نتظر موندمچیزی نگفتم و م

 .انگار رشته کالم از دستش در رفت که چیزی نگفت

 .کنجکاو سرمو آوردم باال و منتظر بهش نگاه کردم

آب دهنمو قورت دادم و خواستم سرمو بندازم ...خیره بود بهم

 !به من نگاه کن: پایین که نزاشت 

فکر نمیکردم : زیر لب گفت ...به زور سرمو آوردم باال

حتی از ...یه دختر انقدر برام مهم باشه روزی بشه که حجاب

 !خواهرم

 !حجاب کی؟: کنجکاو گفتم ...شنیدم

وگرنه اینجا رو به ...خوبه که همیشه موهات پوشیده اس+ 

 !گند میکشیدم

خب مال من مثل بقیه رنگ کرده و خوشگل نیست  -

 !از شما چند پله عقب ترم...میدونم
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 توام...دشو دارههرچیزی زیبایی خو: اخمی بهم کرد و گفت 

 !با موِی مشکی و بدون رنگ ، خاصی

 ...لبخندی زدم و مثال خجالت کشیدم از تعریفش

حوصلت سر رفته ...بریم بیرون: از جاش بلند شد و گفت 

 !انگار

تیشرتش رو که افتاده بود پایین مبل برداشت و با یه حرکت 

میرم چایی : خواست بره طرف در که گفتم ...تنش کرد

 !میام...بریزم

دوتا فنجون چایی ...سری تکون داد و از در رفت بیرون

ش عادتا...ریختم و یه ظرف بیسکوییت هم گزاشتم کنارش

 دستم اومدن بود

 !میدونستم چایی لیوانی دوست داره اما خب لیوان پیدا نکردم

پا در  باز با...سینی رو تو دستم گرفنم و با پا در و باز کردم

سعی کردم تو سینی ...ها رفتم پایینو بستم و آروم از پله 

 !(اینارو یاد بگیرین آداب خونه داریه)چیزی نریزه

 

سینی رو گزاشتم روی میز ...دیدمش که روی تاب نشسته بود

ا کنارش نشستم و ب...تاب رو برام نگه داشت...و رفتم سمتش

 !پام تاب رو هل دادم که تکون بخوره
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همیشه خونه آرزوهام یه : نگاهی به فضا انداختم و آروم گفتم 

تاب و میز و صندلی ...حیاط گنده داشت با یه عالمه درخت

تو خوابمم نمیدیدم یه روزی بیام ویالی شمال ...های الکچری

 !از نزدیک اینارو ببینم

ی خونه بزرگ با زندگ: دستشو روی میله تاب گزاشت و گفت 

وقتی که بیای تو خونه و بوی غذای روی گاز مستت ...خوبه

 !کنه

چرا خونه خودت کسیو نگرفتی که برات غذا درست  -

 !هم اینجا هم خونه خودتون هستن آخه...کنه

دلم نمیخواد دستپخت کسیو بخورم که ...خوشم نمیاد+ 

اونی که غذا میپزه هم باید روح زندگی ...وظیفشو انجام میده

 !مثل تو...داشته باشه

آدم ...سخته باالخرهپولداری هم ...نمیدونم: لبخندی زدم و گفتم 

 !چمیدونه ، فقط خوشیاش رو میبینه

 توی سکوت تاب میخوردیم...چیزی نگفت

جله داشت ، انگار که ...که یهو در باز شد و تیام اومد بیرون

 !اتفاقی افتاده باشه

 تا بانک...چک و برگشت زده: نگاهی بهمون انداخت و گفت 

 !نبسته بجنب بریم
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 !یعنی چی برگشت زده؟: و گفت آراز با پا تابو نگه داشت 

 !مگه پول تو حساب نبوده؟

پوش ب...من نمیدونم مرتیکه خر چی میگه: تیام عصبی گفت 

زنگ زده تهدید میکنه واسه من میگه با مامور ...بریم

 !پاشو ببینم چه خاکی باید تو سر بریزیم...میاد

منم مات و مبهوت بهشون ...آراز سریع بلند شد و رفت تو

 !کردمنگاه می

من هی تنها ...این چه وضعشه آخه! باز منو میکارین میرین؟

 !بمونم

همش منو گزاشتن تو ...انگار نه انگار اومدیم مسافرت اخه

دوبارم که بیشتر دریا ...خونه خودشون رفتن بیرون

 !اینم شمال ماست...نرفتیم

 دو دقیقه ام نشد آراز آماده شده اومد پایین

 !بشین تو ماشین: ه من گفت آستینش و صاف کرد و رو ب

 !منم بیام؟ -

 !نمیخوام اینجا بمونی...آره ، دیگه برنمیگردم+

آراز با سرعت ...بی حرف در عقبو باز کردم و نشستم

حس میکردم االنه از دوتا اگزوز پشت ...موشک میرفت

 !ماشین آتیش دربیاد
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با عجله از ماشین پیاده شدن و ...رسیدیم جلوی بانک

یه آقای کچل خیکی ...همچنان نشستم تو ماشینمنم ...رفتن

انگار ...جلوی در بانک وایساده بود با پلیس حرف میزد

 .همونی بود که چکو برگشت زده بود

آراز رفت سمتش و خواست بره توی بانک که مرتیکه چک 

و پنجره ر...دستشو کوبید تو سینه آراز و صداش بلند شد

 !کشیدم پایین بفهمم چی میگن

 

مگه یه قرون دوهزاره که ! چی میگی واسه خودت؟ :مرده 

عرضه ...این همه بار خالی کردم برات! صبر کنم واسش؟

 !نداشتی پول بریزی حسابت تقصیر منه مگه؟

دوساعت صبر کن پول و نقد : صدای عصبی آرازم بلند شد 

پنج ...انقدرم بار بار نکن اینجا واسه من...میریزم به حسابت

با این همه خسارتی که رو دستم گزاشتی ...روز تاخیر خورده

 !طلبکارم هستی؟

داری بده ، نداری بفرما برو ...آقا من پولمو میخوام: مرده 

یکی دوساعت نمیتونم صبر ...زندون هروقت داشتی بده

 !تا االنم خیلی صبر کردم...کنم

باز رفت ...آراز دستی تو موهاش کشید و عقب گرد کرد

شرف داره تا حرف زدن با گدا  زندون رفتن: سمتش و گفت 

زنگ زدم ، اشتباه شده پولو نریخته به ...گشنه هایی مثل تو
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ه حرف حالیت...دوساعت دیگه نقد میریزم به حسابت...حساب

 !که؟

 !نه آقا اینجوری نمیشه: مرده نچی کرد و گفت 

یف بیاین ببرینش تا تکل...پس چرا وایسادین: بلند تر داد زد 

هروقت پول اومد تو حساب ایشونم آزاد ...پول من روشن بشه

 !کنین

سربازه اومد جلو و خواست دستبند بزنه به دست آراز که 

اما مگه تو ...تیامم عصبی رفت جلو و آروم با مرده حرف زد

 !گوشش میرفت مرتیکه

طاقت ! نکنه آرازمو ببرن زندون؟...منم عصبی شده بودم

خودشون ! دون؟با اون همه جذبه بفرستنش زن...نمیاره بچه

 خجالت نمیکشن؟

 !میخواستم پیاده بشم بهش بگم حاال به این دوساعته پلشت؟

وره نمیخواد بخ...صبر کن میریزن دیگه...آبرو خودتو میبری

 !بچه مردمو تو مضیقه قرار میدی...که پولتو

به زور به آراز دستبند زدن و ...هرچی گفتن فایده نداشت

 !بردنش

تیام با سرعت اومد سمت ماشین ...ریدن تو روزمون حسابی

 :گوشیشو درآورد و شماره گرفت و بلند داد زد ...و نشست

هرچی زنگ میزنم این ! کدوم گوری رفتی مرد حسابی؟

 !وامونده ات خاموشه؟
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تف تو روت پاشو بیا چک این یارو : مکثی کرد و باز گفت 

میگه ...من چمیدونم...برگشت خورده آرازو بردن آگاهی

ه نه حاال ب...بح آراد زده به حساب مثل اینکه نرفتهص...بهش

منم میرم آگاهی ببینم چه ...اونم زنگ زدم یه بار دیگه بریزه

یا  تو وکیلشی! من برم سندارو بیارم؟...خاکی تو سرم بریزم

 خدافظ...باشه باشه! من؟

و نگران انگشتم...ماشینو روشن کرد و پاشو گزاشت رو گاز

 !اخنمو میجویدمکرده بودم تو دهنمو ن

ا اینا تو کار م...االن حل میشه...آذر خانوم نگران نشینا: تیام 

 !عادیه

مگه چقدره که ! رضایت نده چی؟! اگه آزادش نکنن چی؟ -

 !انقدر براش سوز میزنه؟

هار چ...اگه چهارصد پونصد ملیون بود میشد یکاریش کرد+ 

 !چک روز و برگشت زده دیوث...میلیارد جنس آورده

اینجوری آراز تا آخر عمرش ...وای: ام گرد شد و گفتم چشم

 !باید اون تو بمونه که

رنش االن حتما میگ: استرسم بیشتر شد و با حالت زاری گفتم 

 !نزننش؟...حالش بد میشه اونجا...عود کرده

زیاد اونجا بمونه ...نگران نباش: پوفی کشید و گفت 

ه بزرگی زد شرکت به این...به دوساعتم نمیکشه...دوساعته

 !باید فکر این گرفتاریاشم باشه دیگه
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فقط میدونستم آراز و بردن ...اصال نمیفهمیدم چی میگه

از بس بد رانندگی کرد دو ...نزدیک بود گریم بگیره...زندون

دو دقیقه ای رسیدیم ...سه باری نزدیک بود تصادف کنیم

 !آگاهی

تو  :پشت سرش از ماشین پیاده شدم که برگشت سمتم و گفت 

 !کجا؟

 !نمیتونم بمونم تو ماشین...منم میام -

 چند تا سرباز...به اجبار سری تکون داد و جلوتر از من رفت

ساله  ۱۳توی سالن بودن و به یکی از سربازا یه پسر حدودا 

 .هرچی با چشم دنبال آراز گشتم پیداش نکردم...دستبند بود

ی که همون موقع از راهروی کنار ورودی دیدمش با دستای

ند تیام داشت تند ت...نگران دویدم سمتش...دستبند خورده بود

 !اونم سر تکون میداد...یه چیزایی رو توضیح میداد براش

نگاهی به ...سربازه نزاشت بیشتر از این باهم حرف بزنن

 !چشمای قرمزش انداختم و وا رفتم روی صندلی

ند تند ت...به زور دستشو کشید و بردش تو یه قسمت دیگه

ش یکی از دالیل...اصال حالمو نمیفهمیدم...صلوات میفرستادم

این بود که اصال از اداره پلیس و دادگاه و اینجور کارای 

 !(یه بار دیگه ام گفته بودم)استرسی خوشم نمیومد
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یکم ...تیام کالفه توی سالن قدم میزد و به ساعت نگاه میکرد

 بعد رادین با چند تا کاغذ توی دستش اومد سمتمون

شما چرا  :اول نگاهش افتاد به من و گفت ...از جام بلند شدم

 !اینجایی؟

 !اگه امشبو بمونه اینجا چی؟...نتونستم بمونم تو ماشین -

 !توروخدا یکاری کن زود آزادش کنن

خیلی بمونه اینجا ...نگران نباش: سری تکون داد و گفت 

 !دوساعته

 !همون حرف تیامو تکرار کرد

سند ...سند ویال رو داشتیم فقط: گفت برگشت سمت تیام و 

به آرادم زنگ زدم سریع بره ...خونه خودم که رهن بانک بود

 !شرکت از اول با مهندس کریمی بشینن پای سیستم

گفتم تا عصر ، ! پول چیشد؟...بردنش بازداشتگاه: تیام 

 !حواست هست؟

اگه نرسید زنگ میزنم به ...خبرا تهرانه...گفتم بهش: رادین 

 !مبابا

نگاهی به سربازی که گوشه دیوار وایساده بود انداخت و رفت 

همین االن ...سلطانی هستم وکیل آراز دادفر: سمتش 

 !آوردنش
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باید برین اتاق مدیر : سربازه سری تکون داد و گفت 

 !پرونده رو اونجا تشکیل دادن...بخش

بعدم اشاره ای به همون دری کرد که آراز ازش اومد 

سری تکون داد و به سمت همون اتاق حرکت رادین ...بیرون

 !کرد

تند تند پامو تکون میدادم و با استرس هرچی بلد بودم 

اگه به من بود که سفره حضرت ابوالفضل مینداختم ...میخوندم

 !زود آزادش کنن

عت بعد از نیم سا...رادین نیم ساعتی تو اون اتاق کوفتی بود

را نمیدونم چ)آوردباالخره اومد بیرون و گوشیشو از جیبش در

 !(واسه اونو دم در نگرفتن

زن کی پولو میری...چشم دوخته بودم به دهنش ببینم آراده یا نه

 وقتی بانک باز نیست! اصال پول دارن که بریزن؟...به حساب

 !چطوری میریزن آخه؟

غذ کا...آراد پول و ریخته: با خوشحالی اومد سمتمون و گفت 

 !بازیاش بگذره آزادش میکنن

 !سی گرفتم و خدایا شکر بلندی گفتمنف

 

یه ربع بعد همون مردک کچِل بی ادب اومد تو آگاهی و رفت 

دلم میخواست بلند شم یدونه با زانو بزنم ...سمت همون اتاق
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حیف اون چهار میلیارد که ...جای حساسش جیگرم حال بیاد

 !گیر تو میاد

ن وپنج دقیقه ای طول کشید تا اینکه یه سرباز رفت سمت هم

یه ساعت و نیم بچه تو بازداشتگاه ...جایی که آراز و بردن

 !مونده بود

انگار به جای یه ساعت و نیم یک سال بود ندیده ...اومد بیرون

انقدر که من نگران بودم ، این دوتا به یه ورشونم ...بودمش

 !نبود

 پایین لباسش رو درست کرد و اومد جلوتر

همه رفتم از روی صندلی بلند شدم و زودتر از 

ناخوداگاه دستمو بردم باال و یقه اش رو درست ...سمتش

 !کردم

 .لبخند کجی زد و دستمو از روی یقه اش برداشت

نرفتم بمیرم که بغض : سرشو آورد نزدیک گوشم و گفت 

 !کردی

اگه اینجا : آب دهنمو قورت دادم و با صدای گرفته گفتم 

 ...اگه پول نمیرسید...میموندی دق میکردم

با چشمای بغ کرده بهش خیره ...نستم حرفمو کامل کنمنتو

استرس این یه ساعت و نیم داشت خودشو با گریه بروز ...شدم

 !میداد
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اک اشکاتو پ...پیشت...االن اینجام: مهربون تر از همیشه گفت 

 !کن دختر خوب

چ کنار گوشم پ...دستمو زیر چشمام کشیدم و سری تکون دادم

 !بدتر از بد: آروم گفتم ! نبودم انقدر بد بود؟: زد 

دستی به موهاش کشید و دستش رو با فاصله پشت کمرم 

 .گزاشت و باهم به سمت پسرا حرکت کردیم

 :رادین اومد جلو و دستشو گزاشت روی شونه آراز و گفت 

واسه این شرکت زپرتی زندون نرفته بودی که اونم 

 !پرونده ات کامل کامل شد...رفتی

ومدیم تیام سوییچ ماشینو پرت کرد سمت از اداره که بیرون ا

 !سوییچ لگنت...بیا :آراز و گفت 

 !بشین میرسونمت: آراز در ماشینو باز کرد و گفت 

شما ...تاکسی میگیرم ، وسط راه کار دارم: تیام بی توجه گفت 

 .برین

آذر خانومو ببر یه چیزی : نگاهی به من انداخت و ادامه داد 

 !و خوند تا تو بیای بیرونیه قرآن کامل...بده بخوره

 !چشمکی بهمون زد و با گرفتن دربست ازمون دور شد

با نشستنمون باز دستی به موهاش کشید و انگشت شصت و 

خرید کردنمون ...اشاره اش رو روی چشمش گزاشت

 !زهرمار شده بود امروز
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 !کجا بریم؟...خب خانوم: با شنیدن صداش سرمو برگردوندم 

 !خونه -

! خریِد مهمونی؟: نداخت و باز به جلو خیره شد نگاهی بهم ا

 ازش میگذری؟

 !االن حوصله خرید کردنو ندارم واقعا -

 میاد؟! حوصلت بیارم چی؟+ 

 !اگه بیاد...آره: بی حوصله سری تکون دادم و گفتم 

 کوچیک بود اما چند نفری...جلوی یه کافه خیابونی نگه داشت

 !وایساده بودن برای خرید

نرو من چیزی نمیخوام اما اصال نزاشت حرف خواستم بگم 

 !در ماشینو کوبید و رفت...بزنم

 

توی فکر بودم و به ماشینایی که به سرعت از کنارمون رد 

ی یه سین...میشدن نگاه میکردم که در ماشین باز شد و نشست

دوتا لیوان یبار مصرف ...بار مصرف دستش رو گرفت سمتم

 !چایی

گرنه خمار میشد ، خون به مغزش کال چاییشو باید میخورد و

 !نمیرسید

گفتم برات شیرینش : یکی از لیوانا رو برداشت و گفت 

 !تا گرمه بخور...کنه
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خواستم بگم من که مثل تو روده فوالدی ندارم هی چایی داغ 

 !اما چیزی نگفتم و با لیوانم مشغول شدم...بریزم توش

به  ستید...اونم چاییشو خورد و لیوانشو گزاشت توی سینی

 !موهاش کشید و ماشینو روشن کرد

ن نه نه م...چیزی نمیگفتیم...آروم توی خیابونا گشت میزدیم

اونم که ذاتا ساکت ...من که حوصله حرف زدن نداشتم...اون

 !بود

 !یخ کرد! چرا نمیخوری؟+ 

 !ممنون...میخورم: از فکر بیرون اومدم و گفتم 

ت نخورده توی یه قلپ از چاییم رو خوردم و به کیکای دس

آراز  به...به زور چایی رو فرستادم پایین...بشقاب خیره شدم

آرنجش رو به پنجره ..نگاه کردم که مثل من توی فکر بود

 .تکیه داده بود و دستشو به سرش گرفته بود

از فکر ...با دستم یه تیکه از کیک کندم و گرفتم جلوی دهنش

 !دت بخورخو...واسه تو گرفتم: دراومد و بهم خیره شد 

 !باهم میخوریم -

دهنشو باز ...لبخند کجش ضربان قلبمو آورد روی هزار

کیکو گزاشتم تو دهنش و خواستم دستمو بکشم که گوشه ...کرد

 !انگشتمو گاز گرفت

 !انگار بهم برق وصل کردن...تند دستمو کشیدم عقب
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 !نفسی کشیدم و سعی کردم به روی خودم نیارم

واال انگار ...دستش خودش بخورهدادم ...دیگه نزاشتم دهنش

 !بیکارم

اید اما فاصله ب...البته دروغه که بگم خوشم نمیومد از این کار

 !یعنی چی...رعایت میشد باالخره

 !حوصله ات اومد سرجاش؟: ماشینو نگه داشت و گفت 

ه پس پیاده شو بریم ک: سری تکون دادم که پیاده شد و گفت 

 !حسابی دیر شده

نگاهی به لباس شبای تو ...و پیاده شدم شالمو درست کردم

کنارم وایساد و هم قدم ...ویترین انداختم و منتظرش وایسادم

 !باهام شروع به حرکت کرد

باس از ل...یه خیابون گنده بود پر از مغازه...اینجا پاساژ نبود

 ...و کیف و کفش گرفته تا کت شلوار مردونه و لوازم تحریر

ی یه مغازه گنده لباس مجلسی هم البته وسط هر دوتا مغازه ا

 !بود

برای مهمونی فردا یه طرح توی ...نگاه میکردم و رد میشدم

ذهنم بود و میخواستم اون لباسی رو بگیرم که تصورش 

 !کردم
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باالخره بعد از کلی دید و بازدید و حرص آراز و درآوردن 

 !یه لباس خفن گرفتم

ش که دم دست با آستین کلوش...از کمر تا مچ پا کلوش میشد

ا ب...پارچه نرم و لطیف و برق برقی ساتن...مچی خورده بود

 !رنگ سبز زمردی

ه آرازم گیر داد...انقدر ذوق کردم واسه لباسم که نگو و نپرس

حاال مگ با این رنگی که من ...بود لباسشو با من ست کنه

 !دیگه داشتیم از پا و کمر میوفتادیم...خریده بودم پیدا میشد

ه کن این نگا! میخوای سرمه ای بپوشی؟: تم و گفتم نفسی گرف

 !کتا چقدر قشنگن

 ! نه+ 

 !رنگ لباس مردونه اش نیست بخدا...دیره دیگه...شب شدا -

 !هنوز دیر نشده...پیدا میکنیم: نگاهی بهم کرد و گفت 

خب نظرت چیه یه کت مشکی یا سفید بپوشی دستمال تو  -

 !تخوشگلم هس! هان؟...جیبشو سبز بزاری

 اینم: وایساد و نایلون تو دستش رو جابه جا کرد و گفت 

 !اونجا رو ببین...میشه

 !بینیم؟بریم ب: نگاهی به مغازه ای که گفته بود انداختم و گفتم 

 تا ته میرفتی کت و شلوار بود...سری تکون داد و رفتیم داخل

 .چهار پنج تا فروشنده داشت...فقط
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و همون...مشکی ساده دیدم تن یکی از مانکنا یه کت و شلوار

 !گفتم بیارن بپوشه اول ببینیم چجوریاست

بعد از اون بنده خدا ...با همون لباس خودش پوشید ، خوب بود

رفت سه ساعت گشت تا دستمال جیبی رنگ لباسمو پیدا 

اما ...سبز کمرنگ بود ، گلگلی بود ، نمیدونم همه نوع...کنه

 !این سبز نبود

و دیوار با این لباس انتخاب میخواستم کلمو بکوبم ت

باالخره بعد ساعت ها انتظار یدونه از تو انبارش پیدا ...کردنم

لباس مردونه ای سفیدم داد دست آراز و حاال من منتظر ...کرد

 !ببینم ترکیب رنگش چطوری میشه

آراز زیاد رسمی نمیپوشید ، مگر برا همین مراسما و 

 !مهمونیای چرت و پرت

 :ستمو گفتم جلو دهنم و ذوق کرده گفتم وقتی بیرون اومد د

 !چه ترکیب خوبی شد واقعا...ایول سلیقه

لبخند کجی زد و با استایل مخصول خودش دکمه لباسشو باز 

 ...کرد

ه فروشند...خالصه که تا ساعت  نه شب خریدمون طول کشید

دیگه ...میگفت کراوات یا پاپیون هم برداریم ولی من نزاشتم

 !خیلی رسمی میشد

راز باید دکمه اول لباسش باز باشه تا هوا برسه به مخش آ

 !مسخره...بعد این میگه پاپیون ببند...اصال
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شامم یه ساندویچ سردستی گرفتیم و همون تو ماشین 

 !انقدر که خوشمزه بود...خوردیم

 حتی از مزه...نمیدونم چرا این ساندویچ کثیفا انقدر خوبن

 !انم بهترنگرون ترین برگر تو لوکس ترین رستور

انقدر که آراز گفت این چیه میخوای میریم یه رستوران غذا 

 میخوریم تو گوشم نرفت

 !آخرم انقدر گفتم تا با حرص وایساد....همینو میخواستم

 

ده بیدار که ش...صبح جمعه یه غلغله ای تو ویال بود که نگو

ه آوا خانوم که رفت...بودم و فقط به بدو بدو اینا نگاه میکردم

 !اصال دیشبم ندیده بودمش...ن آرایشگاهبود

اوناهم شب دعوت ...چند تا از همکاراشون اینجا اومده بودن

فقط من نمیدونم کار مهمشون چی بود که نمیزاشتن با ...بودن

 !دل خوش آماده شیم

ایناهم سرشون تو کار ...منم که دیدم هیچکدومو نمیشناسم

 !ونلباس پوشیدم و از ویال رفتم بیر...خودشونه

هنذفریمو گزاشتم توی گوشم و به آهنگای انگلیسی که به 

انقدر محو ...تازگی خیلی عالقه مند شده بودم گوش میدادم

آهنگ و اون خیابون خوشگل تا دریا شده بودم که اصال مکان 

 !و زمان یادم رفت
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روی یه تیکه سنگ دور از همه آدما نشستم و پاهامو دراز 

همه موهام پخش شده بود تو ...یه باد خنکی میومد...کردم

خداروشکر بنا به تجربه قبلی ایندفعه سوییشرت ...صورتم

بزی ک مو ندارد و درحال )پوشیده بودم که اینجا مثل بز َگر 

 !یخ نکنم( فرهنگستان...لرزیدن است

م آهنگام برای بار دو...نمیدونم چقدر بود که اونجا نشسته بودم

 ..از اول لیست داشت پلی میشد

مردم نگاه کردم که دور از هر دغدغه ای فرش و  به

بساطشون رو پهن میکردن و بچه هاشون وسط ساحل ولو با 

 !شن و ماسه بازی کنن

 .برعکس اون روز که خلوت بود اینبار شلوغ تر بود

از این باکالسا که از دور ...اما معلوم بود همه از همین محلن

دوسه تا از ...دناینجاهم همه همینجوری بو...تو چشم میزنن

همسایه های ویال رو که دیده بودم با دماغ عملیشون قر تو 

 کمر میدادن و از جلوت رد میشدن همچین

 !انگار ملکه انگلیس اومده

 با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم

 !بدون اینکه ببینم کیه وصل کردم

 !بله؟ -

 !کجایی؟: صدای نفسای عصبی آراز اومد 



487 

 

 !اومدم دریا -

کل ویال رو دنبالت ! االن وقت دریا رفتنه؟+ 

 !نمیتونستی یه خبر بدی؟...گشتم

 بی سر و...ذخب کار داشتین نخواستم بپرم وسط کارتون-

 صدا اومدم بیرون

 !باید بریم یه جایی...خیلی خب ، زود برگرد+ 

 !بمونیم خونه دیگه...بخدا اصال جون ندارم! کجا؟ -

دیگه اینجا نباشی خونت  دو دقیقه...گفتم پاشو بیا+ 

 !مفهومه که؟...حالله

 !اومدم...مفهومه: از جام بلند شدم و پوفی کشیدم 

حاال ...آهنگو از اول پلی کردم و راهمو کج کردم سمت ویال

 !کجا میخواست ببره و چخبر بود خدا داند

سه ساعت ..دوازده و نیم ظهر بود...نگاهی به ساعت انداختم

 !تو ساحل نشسته بودم

آفتاب مغزتو نسوزوند که ...حاال یکی بهم بگه آخه اسکل

 نفهمیدی این همه وقته اینجا نشستی؟ هی به ملت نگاه کردی؟

 !نچی کردم و زنگ ویال رو زدم...چشم چرون

با دیدن ماشین آراز خداروشکری گفتم و زود از پله ها رفتم 

وان ا لیت...از کاغذ و پوست میوه بگیر...سالن پکیده بود...باال

 !چایی و کتری
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 این زنیکه بدبخت...حرصی نگاهی به این همه تمیزی انداختم

 !چه گناهی کرده آخه

این وحشی بازیا ...خب خوردین حداقل مثل آدم میخوردین

 !چیه؟

یجورایی سردرد ...اصال از نامرتب بودن خوشم نمیومد

 !میگرفتم وقتی یجایی انقدر کثیف و بهم ریخته بود

 

ار کردن چیک...یا علی ، بازار شامو: لند گفتم پوفی کشیدم و ب

حداقل این قندو که نصفه تو دهنت اب کردی ...معلوم نیست

در  به معنای کثیف! )پَُچال رو ببین بخدا...رو زمین نمینداختی

 (واژه نامه یزدی

سالمی ...ناهید خانوم داشت وسایل روی میز و جمع میکرد

طبقه باالست  گفت...بهش کردم و سراغ آراز و گرفتم

 !منتظره

رفتم سمت اتاق که دیدم در اتاق نیمه ...تو سالن که نبود

نشسته بود روی مبل چرمی تو اتاق و پاهاشو گزاشته ...بازه

 !عادت نشستنش بود دیگه...بود روی میز

 انقدر وقتی...به عینک طبی و لب تاپ روی پاش نگاه کردم

ی اش خیلی جد چهره...این عینکو میزد دوستش داشتم که نگو

با اخمی که میکرد وقتی چیزیو میخوند یا ...میشد

 !دیگه اونوقت باید براش غش میکردی...مینوشت
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سرشو آورد باال و با اخم بهم ...تقه ای به در زدم و سالم کردم

در لب تاپ رو بست و پاهاش و جمع ...خیره شد

 !دستاشو گزاشت رو زانوهاش و به جلو خم شد...کرد

 !دفعه آخرت باشه بدون خبر میری جایی: جدی گفت 

 !دیگه نمیرم...چشم: چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم 

لباس و ...ناهارو بخوریم میریم بیرون...آماده شو...خوبه+ 

 !کفشم بردار

 !کجا میریم؟ -

 !وقتی رفتیم میفهمی: از جاش بلند شد و گفت 

دستشو گزاشت پشت کمرم و مجبورم کرد از اتاق برم 

اشاره ای به اتاقم کرد و خودش در سرویس و باز ...رونبی

 !احتماال میرفت حموم...کرد

تو حموم کوچیک اتاقمون پنج دقیقه ای خودمو شستم و اومدم 

 !کارای بیرون از حمومم بیشتر طول میکشید...بیرون

موهامو با یه کش باال سرم بستم و مانتو شلوار ساده ای 

و بدون هیچ آرایش دیگه ای از کرم ضدآفتابمم زدم ...پوشیدم

 !اتاق رفتم بیرون

تا در و باز کردم آراز با یه حوله دور کمرش از در روبه 

 !چشمامو بستم و استغفراللهی گفتم...رویی اومد بیرون
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من خودمو شستم این همه ام طولش دادم تازه آقا از حموم 

بدون اینکه چیزی بگم دستمو مثل کورا دراز ...دراومده بود

 !دم و از اتاق اومدم بیرونکر

 !یه نظر حالله...نیوفتی حاال: صدای پوزخندش اومد که 

 چشمامو باز...پررویی زیر لب گفتم که صدای در اتاق اومد

زندگی کردن با پسر مجرد اونم از نوع ...کردم و پوفی کشیدم

 !بخدا که آزمون بود...آراز واقعا آزمون الهی بود

ها که دراتاق باز شد و اومد  تازه رسیده بودم جلوی پله

 !نه به این حموم کردنش نه به این لباس پوشیدنش...بیرون

یکی بگه تو چمیدونی آخه شاید پشماشو میزده که طول 

 !هی گیر بده حاال...کشیده

 

 

تو ماشین نشسته بودم و به دست آراز روی فرمون نگاه 

 جایکم پاهامو جا به ...باکس لباسم روی پام بود...میکردم

 !نمیگی کجا میریم؟: کردم و گفتم 

 !االن میرسیم میفهمی+ 

 !هی دست منو میکشی یه خبرم بده...خب حداقل بگو -

 !جای بدی نمیبرمت: نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !خب کجاست؟ -
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میخواستم با پشت دست بزنم ...جوابمو نداد و به جلو خیره شد

 !حاال یه کلمه حرف بزنی میخورنت؟...تو دهنش

اهی نگ...دوتا خیابونو رد کردیم و باالخره ماشین استپ کرد

ساژ پا...چند تا ساختمون با نمای سنگ...به دور و برم انداختم

 ! اومده بودیم خرید؟...و مغازه های کوچیک بزرگ

 در و باز کردم و...با تعجب نگاهی بهش انداختم که پیاده شد

جعبه ...درو بستم با اون جعبه گنده تو دستم پیاده شدمو با پا

پشت سرش مثل جوجه اردک راه ...رو ازم گرفت و راه افتاد

 !میرفتم

تو کوچه هم چند تا ساختمون بزرگ ...رفتیم توی کوچه

 !از تمیزی برق میزد...کوچه هاشونم لوکس بود المصبا...بود

ته کوچه جلوی یه ساختمون پنج طبقه با نمای سنگ 

 !ازیباکده سلن: بلو رو خوندم سرمو آوردم باال و تا...وایسادیم

چرا ! این چه کاری بود آخه بشر؟...منو آورده بود آرایشگاه

 !انقدر خوبی تو اخه

پر ذوق نگاهی بهش انداختم که لبخند کجی زد و زنگو فشار 

 !کیه؟: صدای نازک یه خانومی اومد ...داد

 !وقت گرفته بودم...دادفر+ 

 !بفرمایین طبقه سوم -
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آراز جعبه لباسو داد دستم و تو چشمام خیره ...تق در باز شد

هرچیزی راجب من ...خودت برو...من دیگه نمیام داخل: شد 

 !خب؟...یا کارم و رابطمون پرسیدن جواب نمیدی

 ...باشه فقط -

 !مرسی رییس: منتظر نگاهم کرد که گفتم 

خواست چیزی بگه که یه خانوم دیگه ...چشماش مهربون شد

به در اشاره کرد و گفت ...ازه بدو پرید تواومد و تا دید در ب

 !کارت تموم شد بهم زنگ بزن: 

 !مواظب خودت باش...بشه -

براش بای بای ...دستی به موهاش کشید و مهربون نگام کرد

 کردم و رفتم تو ساختمون

 :در چوبی قهوه ای رنگ که روش با تابلو طالیی زده بودن 

 !میکاپ و شینیون

یه خانوم با تاپ و شلوار لی و ...مزنگ کنارش و فشار داد

ساله  ۰۳جوون و حدودا ...موهای رنگ شده در و باز کرد

 !بود

 !شما آشنای آقای دادفر هستین؟: لبخندی زد و گفت 

 .سری تکون دادم و سالم کردم

 حسابی...خیلی خوش اومدی عزیزم: هدایتم کرد داخل و گفت 

 !بخاطرتخود مهشید جون امروز اومده ...سفارش شده ای
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اد زی...صاحب آرایشگاه هستن: مبهم نگاهش کردم که گفت 

کار نمیکنن مگه اینکه یه نفر مثل شما انقدر سفارش شده 

 !باشه

 

 !دستشون درد نکنه -

خیلی ...یه سالن بزرگ بود که از یه طرف کامل آینه بود

با چند تا صندلی برای ...خوشگل دکورش کرده بودن

بودن که یکی داشت موهاش رو  دوتا خانوم دیگم...آرایش

 !میبست یکی دیگم رو صورتش دوال شده بود

همون ...مانتومو درآوردم و نشستم روی یکی از صندلی ها

عد چند دقیقه ب...خانوم اولیه اومد مانتو و شالمو گرفت و رفت

موهایی که باالی سرش ...ساله مثل هلو ۰۳یه خانوم حدودا 

رمز دوبنده و شلوار با تاپ ق...ساده بسته شده بودن

ناخنای مانیکور کرده قرمز و ...صندلم پوشیده بود...مشکی

 !آرایش تکمیل روی صورتش

 !پس شما آشنای آقای دادفری...به به: اومد سمتم و گفت 

 سالم...بله -

ماشاهلل آقای دادفر ...خیلی خوش اومدی...سالم عزیزم+ 

 !دست رو چه دختر خوشگلیم گزاشته
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فقط من اطالع ...لطف دارین ممنون: فتم لبخندی زدم و گ

 ...ندارم ک

آقای ...نگران هیچی نباش خوشگلم: حرفمو قطع کرد و گفت 

بعد چند ماه آستینم رو باال ...دادفر خودش همه چی رو گفته

 !زدم بخاطر تو

آقای دادفر گفتن موهات رو : تشکری کردم که باز ادامه داد 

 !نمیخوای مشخص باشه؟...کاری نکنم

فقط اگه میشه جمعش کنین که توی ...نه زیاد خوشم نمیاد -

 !توربان جا بشه

مات چش...نگران نباش بسپرشون به من: لبخندی زد و گفت 

 !و ببند و روی صندلی ریلکس کن

 به حرفش گوش دادم و چشمامو بستم

اما ...فکر میکردم چون فقط صورتمه یکساعت بیشتر نمیشه

چیزا روی صورتم حرکت هی یه سری ...مگه تموم میشد

چند باری سرمو تکون دادم که بهم تشر زد که بچه ...میکردن

 !بشین سرجات

صورتم مو نداشت اما ...بعد دوساعت کار صورتم تموم شد

نزاشته بودم برداره و گفتم همین مدلی ...ابروهام دخترونه بود

 !برام جذاب تره
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وس انقدر بدم میاد از این ل...نزاشتن خودمو ببینم که

شاید خوشم نیومد از ...خب حاال ببینم چی میشه مگه...بازیا

 !میکاپ

بعد دوساعت تازه یکی اومد منو نشوند رو یه صندلی دیگه و 

اونجاهم یه ساعتی ...شروع کرد به درست کردن ناخونام

 !طول کشید

مهشید خانم ...باالخره رضایت دادن من برم لباسمو بپوشم

رم میزاره که هم به جلوی گفته بود خودش توربانو رو س

 !موهام شکل بده هم پشتشو درست کنه

ت ساپور...رفتم توی اتاق گوشه سالن و لباسمو عوض کردم

 خدایی...مشکی که آورده بودم برای زیر لباسمو هم پام کردم

 !کی جوابگوعه؟...نکرده یهو دامنه رفت باال

کفشای پاشنه بلندمو هم پوشیدم و از در اتاق اومدم 

مهشید خانم و چند نفری که تو سالن بودن برگشتن ...نبیرو

 :مهشید خانم شروع کرد به کل کشیدن و بلند گفت ...سمتم

میترسم چشمت ...دلم میخواد هی نگات کنم آخه...هزار ماشاهلل

 !بزنم آخرسر

 !لبخندی زدم و مثال خجالت زده سرمو انداختم پایین

وی توربان خالصه مهشید خانوم موهای پشتمو جمع کرد ت

چند تا تار فرفری بلندمو از ...سبز رنگی که ست لباسم بود

 !جلو گزاشت بیرون که خودم حسابی خوشم اومده بود
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من حاضر و آماده منتظر ...و باالخره انتظار به سر رسید

پارچه رو از توی آینه برداشتن ...بودم تا خودمو تو آینه ببینم

 !و من مات تصویر خودم شدم

پشت چشمای ...ُکپ کرده بودم...شد که این منمباورم نمی

درشت مشکیم با سایه شاین نقره ای دیزاین شده بود و خط 

چشم و مژه مصنوعی باعث شده بود چشمام کشیده تر به نظر 

 !برسن

ابروهای مشکی دخترونه و چند تار موی فر و بلندی که تا 

 دپایین چونم اومده بود هارمونی قشنگی با رنگ پوستم ایجا

 کرده بود

 !و در آخر رژ قرمز آتیشی که تو چشم میزد

دست و پنجت طال : با دهن باز به خودم نگاه کردم و گفتم 

 !اگه بگم لولو بودم و هلو شدم دروغ نگفتم بخدا...مهشید خانم

خوشگل خانوم شما ناز : صدای خندش از پشت سرم اومد 

با  ر گفتدست مریزاد و باید به آقای دادف...بودی نازتر شدی

 !این انتخابش

ش دکتر سفار...آتلیه طبقه باالست: دستمو گرفت و گفت 

بیا بریم چند تا عکس خوشگل ازت بگیره منم ...عکسم کردن

 !مشکلی که نداری؟...چند تاشو بزنم به دیوارای آرایشگام
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 !نه فقط اگه زیاد طول نمیکشه من زنگ بزنم بیان دنبالم -

 !ربع بیشتر کار ندارهیه ...آره عزیزم زنگ بزن+ 

رفتیم طبقه باال و اونجاهم یه خانوم چند تا عکس قدی و 

 !ازم گرفت و باالخره ولمون کردن( منظور میکاپم)غیرقدی 

وا  روی صندلی...آخرین عکسو که گرفت نفس راحتی کشیدم

تم دامن لباسمو گرفتم توی دس...رفتم که صدای گوشیم بلند شد

 !مو موبایلو از کیفم درآورد

 !بله؟: جواب دادم ...آراز بود

 !پایین منتظرم! کارت تمومه؟+ 

 !آره ، االن میام پایین -

گوشیو قطع کردم و تند نگاهی به خودم توی آینه 

اقعا مهشید جون و: برگشتم سمت مهشید خانم و گفتم ...انداختم

در فقط هزینش چق...خیلی زحمت کشیدین...دستتون درد نکنه

 ...میش

نگران ...این چه حرفیه...عه وا: کرد و گفت  اخم شیرینی

فقط بدو برو که دل تو ...نباش خود دکتر حساب کردن عزیزم

 !دلش نیست

 در و باز کردم که با...با همشون حدافظی کردم و رفتم پایین

 !معجزه زیبایی خدا رو به رو شدم



498 

 

آراز با اون کت و شلوار شیک ، با موهایی که از همیشه 

دست به سینه به بنز مشکی رنگش تکیه ...بودخوشگل تر شده 

 !داده بود

 .با شنیدن صدای در برگشت

 !خدایا فقط امشب بهم کمک کن تا با این نگاه دووم بیارم

 لبخندی زدم و از پله جلوی در اومدم پایین

چشماش خیره از باال تا پایینم رو کنکاش ...مات شده بود

 !هانگار با نگاش میخواست ذوبم کن...میکرد

 :آب دهنمو قورت دادم و با صدایی که از ته چاه میومد گفتم 

 !آراز

 

جلوتر رفتم و رو بروش ...حتی پلکم نمیزد...انگار نشنید

انگار به ...توی چشماش خیره شدم و لبخندی زدم...وایسادم

 ! خودش اومد که لبخند کجی زد

با هزار زحمت ...در ماشین رو برام باز کرد و منتظرم شد

 !توی ماشین نشستم

آهنگ آروم و ...نفسی کشید و دستش رفت سمت ضبط

ریتم زیبا و آروم آهنگ بهم حس خوبی ...عاشقانه ای پلی شد

توی سکوت به الک انگشتام خیره شده بودم که گفت ...میداد

 !خیلی عوض شدی: 
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 !خوب یا بد؟! چطور شدم؟: سرمو آوردم باال و گفتم 

 !نفس گیر+ 

 !توام: و زیرلب گفتم  اب دهنم و قورت دادم

 !منم چی؟+ 

 !نفسگیر شدی -

 سرشو برگردوند سمتم و مهربون نگام کرد

میدونی که یکی از رقبای شرکت این : یهو جدی شد و گفت 

 !مهمونی رو برای چی گزاشته؟

اینکه نصف تجارت ...تا حدودی آوا برام تعریف کرده بود

تی ی تو مسشرکتشون به همین مهمونیا برمیگرده و یه جورای

 !و رقصیدن پولو از دستشون میقاپیدن

 !آره آوا بهم گفته -

میدونی ...از کنار من و رادین و تیام جم نمیخوری...خوبه+ 

 !که آخر شب؟

 !خونم حالله -

منتظر شدم در و برام باز کنه ...ماشینو پارک کرد و پیاده شد

میتونم بگم دوتا خونه ...یه ساختمون خیلی بزرگ(...اوهو)

 !وا اینا بودآ
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از همین اول اخم ...کنارش وایسادم و باهاش هم قدم شدم

هرکی میومد جلو با ...محکمی روی صورتش نشسته بود

 !جدیت سری تکون میداد

پیش خدمت جلوی در پانچو ...از پله های ساختمون باال رفتیم

 !و شالی که همینطور انداخته بودم رو ازم گرفت

به جز ما بقیه ...الن رفتیمبه سمت یکی از میزای گوشه س

آراز صندلی رو برام کشید و منتظر شد ...رسیده بودن

 !خودشم کنارم نشست و دکمه کتش رو باز کرد...بشینم

مسعود و نجفی هم دعوت ...نرسیده بساط کردن: تیام 

 !حسابی دندونش و سابیده واسه امشب...کرده

 !نهیحتی برنگشت تا اونو بب...جدی نگاهی به جلو انداخت

ثل م...حتی کل ایرانم دعوت کرده باشه برام مهم نیست: آراز 

 !همیشه ته خطه

شنیدم تازگیا با شرکت شفق یه قرارداد دوساله امضا : رادین 

 !حسابی کار صادراتش به ترکیه و عراق باز شده...کرده

ترش  باید جدی...دیگه مثل قبلنا نیست...آره راست میگه: تیام 

 !بگیریم

صدای آهنگ باالتر ...شت مهمونی شلوغ تر شدیکم که گذ

 !رفت و پیش خدمتا درحال پذیرایی کردن بودن
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آراز نگاهی به ساعتش انداخت و از جاش بلند شد و به سمت 

میز بزرگ چوبی حاشیه سالن رفت که چند تا مرد کت و 

 !شلواری پشت میز نشسته بودن

 

راشون و آوا و رادین که س...متعجب نگاهی به اینا انداختم

سرمو ...انقدر که حال بهم زن بودن...کرده بودن توهم

 !آراز کجا رفت؟: برگردوندم سمت تیام و پرسیدم 

 !سر میز معامله+ 

 ...مگه فقط بحث نمی! چه معامله ای؟ -

گفت تجارتشون از این مهمونی !! معامله...حرفمو قطع کردم

 !پس این میز قمار بود...نشعت میگیره

 ...جانکنه حدسم درسته و اون: تیام انداختم و گفتم نگاه تندی به 

آراز تا مطمئن نباشه پای اون میز ...نگران نباش+ 

 !سهیل خوب میدونه که ازش نمیبره...نمیره

 !پس این کار چه معنی میده؟ -

نگاهی به آراز انداختم که ساکت به صندلیش تکیه داده 

دستش ور پاهاشو روی پا انداخته بود با جام توی ...بود

 !میرفت

ز این می...این کار یجور نشون دادن قدرتشون بهم دیگه اس+ 

 !سرنوشت یه شرکت و رقم میزنه
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 ...پس حتما اون رقمی که روی میز برای معامله میاد -

سود شش ماه کامل یه شرکت وسط گزاشته ...رقم زیادیه+ 

 !میشه

زحمت یه نفر انقدر راحت ! خب این به چه دردی میخوره؟ -

نمیتونن مسالمت آمیز باهم بحث کنن و قدرتشون ...به باد میره

 رو نشون بدن؟

 !واردشون نشو...این چیزا برات خیلی زوده خانوم کوچولو+ 

اه ...نگاه چپه ای بهش انداختم پشت بهش به صندلیم تکیه دادم

 اه

اصال از نگاهایی که ...زورش میومد دو کلمه جواب آدمو بده

پوفی کشیدم و ...میکزد خوشم نمیومد سرتاپای آدمو وارسی

 !بازم چشمام آراز و نشونه گرفت

هراز گاهی به ورق توی دستش نگاه میکرد و باز جدی به 

 ...رو به رو خیره میشد

 !این اقتدار ارثی بود یا فقط ژنش اینجا خودنمایی میکرد

یی دختر پسرا...چشممو ازش گرفتم و به وسط سالن خیره شدم

د هر سیاستی با آهنگ خودشون و تکون که فارغ از وجو

 !میدادن و پیک پیک مشروب میخوردن

از ترس اون شب تولد آوا ...مهمونی حوصله سربری بود

ینجا هم اینکه ا...خاطره خوبی نبود...نمیتونستم از جام بلند شم
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بی در و پیکر تر بود و آدمای بیشتری دور هم جمع شده 

 !بودن

ی بهتر از هیچ...سرگرم کنم تصمیم گرفتم خودمو با خوردن

از ظرف بزرگ وسط میز سیب بزرگی برداشتم و ...بود

از مامانم یاد ...شروع کردم به طراحی کردن روی پهلوش

 !گرفته بودم

بی ...با سر چاقو خیلی ریز خراش هایی رو ایجاد میکردم

تا اینکه صندلی ...توجه به همه جا سرم به کار خودم گرم بود

رمی کسی رو حس کردم و بعد بوی عطر چسبید کنارم و گ

 !مارک دار شکالتیش

 ...نفس عمیقی کشیدم و بوشو با تمام حسم جذب کردم

چشماش خمار ...به زور سرمو آوردم باال و بهش خیره شدم

پس اون تک به تک جامایی که توی دستش پر ...تر شده بود

 !میشد داشت اثر میکرد

 !مستی نه؟: لب زدم 

 !نه :مثل خودم لب زد 

 !صدای تیام نزاشت بیشتر از این بهم خیره بشیم

 

سر  چی گفتین...میبینم حسابی از سرش دود بلند شده: تیام 

 !میز؟
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مثل خوک چسبیده به نجفی ...فقط زر مفت: پوزخندی زد 

 !روی یک سوم سهام کلیک کرده...ولش نمیکنه

یهو دیدی زد زیر همه چی و گفت ...نجفی طبل تو خالیه: تیام 

 !احمق تر از این حرفاست...اهتو بکش برور

آخرین خراش رو روی سیب ایجاد کردم و چاقو رو روی 

به به ، آدم هوس میکرد ...نگاهی بهش انداختم...میز گزاشتم

 !دستای هنرمندم چه کردن باز...اصال

 !رز قشنگیه+ 

با ...چشم و ابرو مشکی و نافذ...سرمو برگردوندم سمت صدا

کنار من و آراز وایساده بود و به ...رنگکت و شلوار مشکی 

 !طرفم خم شده بود

سرمو پایین انداختم و سیب و توی بشقاب آراز 

آقای دکتر : دستش و گزاشت و پشتم و گفت ...گزاشتم

میبینم سلیقه ات ...همراهت حسابی سر و صدا کرده...دادفر

 !خیلی بهتر شده

درست ...اددور زد و رو به رومون وایس...آراز جوابشو نداد

ابرویی باال انداخت و گفت ...کنار صندلی خالی رادین و آوا

خیلی دلم میخواد این زمرد چشم نواز توی پیست کنارم : 

 نمیخوای بقیه رو امتحان کنی؟! نظر تو چیه؟...تکون بخوره
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یه جور بدی حرف ...چشمکی زد و صندلی عقب کشید

چی که تو هی انگار میخواست بهت بفهمونه...با تمسخر...میزد

 !نیستی

یه بار ! توچی؟: آراز به جلو خم شد و با همون جدیت گفت 

نمیخوای همین چند دقیقه ...دیگه کنار من سر یه میز نشستی

 !پیشو بهت یادآوری کنم؟

 تهدید: پسره دستی تو هوا تکون داد و با همون لحن مسخره 

 !اصال کار درستی نیست! اونم اینجا؟! جناب دادفر؟

اون میز فقط بهونه ای برای : از به جلو خم شد مثل آر

ولی من خیلی از چرخیدن و دور زدن ...چرخوندن شماست

 !دلم میخواد همه چی رو راست پیش بره...خوشم نمیاد

 !چرخیدن خیلی بهتر از راه رفتن کنار شغاله: آراز 

 :از جاش بلند شد و با خنده گفت ...خنده ی مزخرفش بلند شد

میدونم دلت از خاطره سال قبل ...جوش نیار دکتر

 !اما بیا قبول کنیم که بخت باهات یار نبود...چرکینه

ش این حالت...آراز سکوت کرد و مستقیم تو چشماش خیره شد

 !میدونست کجا باید حرف بزنه...رو دوست داشتم

 !نظرت درباره قرصای الغری چیه؟: پسره 
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بیزینس با  :آراز ابرویی باال انداخت که پسره ادامه داد 

میتونیم ...با بازار یابی شرکت محسن...تولید از تو...من

 !معرکه باشیم

فکر میکنم جواب این پیشنهادت رو پشت تلفن داده : آراز 

 !باشم

 

چرا ...هیچ جوره کوتاه بیا نیستی: پسره پوفی کشید و گفت 

 !یکم به پیشرفت فکر نمیکنی؟

 برای همکاریپیشرفت یعنی بقیه : آراز اخمی کرد و گفت 

پیش من التماس میکنن اما این تویی که هرسال اینطوری به 

 !پام میوفتی

 !خوش باشی: اخمی کرد و گفت ...انگار بدش اومد

دستش و گزاشت رو ...رو کرد سمت من و اخمش باز شد

 !خوشحال میشم بیشتر باهم آشنا بشیم لیدی: سینش و گفت 

یزهارو در پیش چیزی نگفتم و اونم دور زد و راه بقیه م

 خوشحال میشم بیشتر: تا یکم دور شد اداشو درآوردم ...گرفت

مارمولکی که )ُسندَُرک در َخال ...گگگگگ...باهم آشنا بشیم

 !(جلوی در دستشوییه

نگاهی به آراز کردم که با اخم به سیبی که گزاشته بودم تو 

یف ح...حوصلم خیلی داشت سر میرفت...بشقابش خیره بود
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ول لباس و آرایشگاه که بشینی پشت میز هیچکاریم اون همه پ

 !نکنی

دستمو گزاشتم زیر چونم و شربتی که روی میز بود و برداشتم 

تیام ...آراز سفت بهم چسبیده بود نمیزاشت برم که...که بخورم

یه قلپ از شربتمو خوردم و آروم ...و رادین و آوا رفته بودن

 !چقدر چرت: گفتم 

 !چی چقدر چرت؟+ 

کمرم خشک شد انقدر نشستم رو این صندلی ...ن مهمونیای -

اینا ...دلم میخواد بلند شم بگردم اینجا رو یکم...به درد نخور

 !همشون رفتن

 !دردت همینه؟+ 

 این همه پول لباس...آره: سری تکون دادم و بی حوصله گفتم 

 !و آرایشگاه دادیم بعد بشینم پشت میز به اینو اون نگاه کنم؟

 !پاشو بریم: ند شد و گفت از جاش بل

 !کجا؟: متعجب سرمو بردم باال و نگاش کردم 

 !مگه همینو نمیخواستی؟...بریم بگردیم: ابرویی باال انداخت 

 دستشو گرفت...از جام بلند شدم و دامن لباسم و درست کردم

با تردید دستمو تو دستای مردونش گزاشتم و باهم ...سمتم

 .حرکت کردیم

 !کجا میریم؟ -
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 سر اون میز +

چند تا زن و مرد ...نگاهی به میزی که اشاره کرد انداختم

یه آقای حدوداد شصت ساله با یه خانوم ...نشسته بودن پشتش

جوون تر ، یه کت کاراملی پوشیده بود با موهای رنگ کرده 

 !تا روی شونه اش

یه دختر الغر و کشیده هم بود که خیلی قیافش برام آشنا به 

مامو ریز کردم و از باال تا پایینش رو بررسی چش...نظر اومد

لباس دوبنده صورتی جیغ ...موهای بلند خرمایی رنگ...کردم

 !پوشیده بود که از روی سینش تا پایین زانوش گره میخورد

 !یکم که دقت کردم دیدم عه اینکه پردیسه

اینجا چیکار میکرد ...همون دختره که تو تولد آوا هم بود

 !یعنی؟

 

سر ...تقریبا به میزشون نزدیک شده بودیم...یسادمسرجام وا

موهاش که میوفتاد توی صورتش به ...آراز برگشت سمتم

زور باید دستمو که برای کنار زدن موهاش له له میزد کنترل 

 !کنم

 میخوای اونو ببینی؟! اون دختره پردیسه نه؟: آروم گفتم 

مگه دیدن : مکثی کرد و با چشمای خمارش بهم خیره شد 

 !داره؟
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 !پس چرا میریم؟: لبخندی زدم و گفتم 

رفت ...باباش دوست قدیمی بابامه: دستمو کشید و حرکت کرد 

 !و آمد داشتیم

آهانی گفتم و سعی کردم خیلی خانومانه لبخند بزنم و حرکت 

البته ظاهرمون که ...دلم میخواست از اون سرتر باشم...کنم

 !بود تا من اون ظریف و دخترونه تر...خیلی فرق میکرد

 !(میم اینروزا مگه نه؟...)اصال اخالق مهمه فقط

راز آ...به به: با نزدیک شدنمون به میز آقاهه از جاش بلند شد 

 !چخبر پسر؟...میدونستم دعوتی اما ندیدمت...جان

مثل اون گرم نگرفت ...آراز خیلی جدی جوابشو میداد

 !ما که خبر نداشتیم...شاید خوشش نمیومد...باهاش

 !خانومو معرفی نمیکنی؟: اهه آق

امشب تو ...یکی از آشناهاس: آراز نگاهی بهم کرد و گفت 

 !این مهمونی به من افتخار داده

البته باعث افتخار منه که با آراز : لبخندی زدم و گفتم 

 !آذر هستم...باشم

 ...خوشبختم دخترم: آقاهه لبخند مهربونی زد و گفت 

 عزیزم: رفش قطع بشه صدای دخترونه نازکی باعث شد ح

 !فکر کنم شمارو تو تولد آوا دیده بودم درسته؟
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پاهای کشیده و برنزه ای ...رومو برگردوندم سمتش

کنار باباش به ...کفش بندی صورتی پوشیده بود...داشت

 !صندلی تکیه داد و بهمون نگاه کرد

خیلی خوشحال شدم که : دستشو دراز کرد سمت آراز و گفت 

 !قت بود خبری ازت نداشتمخیلی و...دیدمت

ر قرا...ممنون: آراز دستشو تو دستم محکم تر کرد و گفت 

 !بود از هم خبری داشته باشیم؟

ا با نه اما قبلن: پردیس ناراحت از اینکه بهش دست نداده گفت 

 !معرفت تر بودی

نم فکر میک...من یادم نمیاد: آراز سرد سری تکون داد و گفت 

 !اعث سوتفاهم شدهاون چند تا برخوردمون ب

آروم دستشو فشار دادم یعنی ...بیچاره دختره خیلی ناراحت شد

 !مهمونی و زهرمارش نکن...بسه دیگه عه

 !نگفتی عزیزم؟: پردیس برگشت سمتم و گفت 

البته خیلی باهم برخوردی ...منم شمارو تو تولد آوا دیدم -

 نداشتیم

 خیلی...امشب باهم آشنا شدیم: لبخند خوشگلی زد و گفت 

 !خوشبختم خانومی

 منم همینطور: دستشو با گرمی فشار دادم 
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یکم دیگه اونجا وایسادیم و بعد ازشون خدافظی 

نباید اینجوری باهاش ...پردیس دختر مهربونی بود...کردیم

 !خوشم نیومد اصال ، دختره کنف شد جلوی ما...حرف میزد

احت اربیچاره ن...خیلی بد با دختره حرف زدی: با اخم گفتم 

 !شد

 !صدبارم ناراحت بشه برام مهم نیست...به درک+ 

 اصال جلوه جالبی...جلوی بقیه نباید کسی رو ضایع کرد -

 !از شما بعیده اینکار...نداره

 

خواست چیزی بگه که یهو دیجی گلوی خودش رو پاره کرد 

دکتر دادفر و ...و حاال به سالمتی مهمون افتخاری امشب: 

 !همراه محترمشون

اغا خاموش شد و با افتادن نور روی ما شوکه سرجام چر

اه ! این جلف بازیا چی بود دیگه؟...یا علی...وایسادم

 !چراغو بگیر اونور کورمون کرد...اه

 !االن باید سیخ وایسیم اینجا؟...چخبر شد یهو: آروم گفتم 

 !میریم بیرون: دستشو با فاصله از کمرم قرار داد و گفت 

من  :نداختم که با اطمینان چشماشو بست نگران نگاهی بهش ا

بدون اینکه بهشون نگاه کنی میریم سمت در ...کنارتم

 !باشه؟...اصلی
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حرکت کرد و جدی به جلو ...سرمو تکون دادم و باشه ای گفتم

از ...سعی کردم پاهامو با پاهاش هماهنگ کنم...خیره شد

 !وسط سالن که رد شدیم صدای دست و سوت بلند شد

بشینین ...بی جنبه ها...وس دوماد اومدنانگار عر

 !هیچ خبری هم نیست...سرجاتون

تا از در بریم بیرون این نور لعنتی از رومون کنار 

یر مغزم آب پز شد ز...خفه شدم: نفسی کشیدم و گفتم ...نرفت

 !چراغ

بود ، کسی ن...از آراز فاصله گرفتم و از پله ها رفتیم پایین

ند تا نگهبان کس دیگه ای تو به جز چ...بیشتر داخل بودن

 !حیاط نمیدیدی

شاخه ...راهمو سمت یه درخت بزرگ بید مجنون کج کردم

زیرش چمن کاری بود و ...های بلند و تنه بزرگی داشت

کفشمو درآوردم و پامو روی چمنا ...راحت میشد نشست

 !گزاشتم

ر مرده شو...راحت شدم...آخیش: نفس عمیقی کشیدم و گفتم 

 !فقط خوشگلی داره...سازندشو ببرن

دامنمو باال گرفتم و خواستم بشینم که آراز دست به جیب دور 

 !خیسن...لباست کثیف میشه: تر از من وایساده بود 

ته نشدی خس...بیا بشین توام...نخیر خشکه: نچی کردم و گفتم 

 !انقدر سیخ نشستی رو اون صندلیا؟
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دن گلم بهم بیه دسته ...نشستم روی زمین ، دامنم دورم پهن شد

 چهارتا عکس ازم بگیرن

 !دختری در مهمانی...خیلی خوب میشه

یکم از نور ...دستاش توی جیب شلوارش بود...اومد جلوتر

خند لب...المپای تزیینی حیاطشون افتاده بود توی صورتش

 !کجی بهم زد و اومد سمتم

دکمه دومی لباسشو هم ...کتشو درآورد و پرت کرد کنار من

به درخن تکیه داد و پاهاشو دراز ...ارم نشستباز کرد و کن

 !کرد

 .چیزی نگفتم و کنارش به تنه درخت تکیه دادم

مزخرف ترین اخالق : آروم با اون صدای بم خوشگلش گفت 

و  اینکه جلوت گوسفند باشن...یه نفر میتونه دو رو بودن باشه

 !پشت سرت گرگ

 

مدام  ن ، باباشاوایل که رفته بودم لند: نفسی کشید و ادامه داد 

زنگ میزد و میگفت برای دخترش دعوت نامه 

میگفت تو اونجایی خیالم راحته که حواست بهش ...بفرستم

 !هست

د وقتی رسی...یه ماه طول کشید تا کارای دعوت نامش جور شد

 باباش امانت دست من سپرده بود...لندن بردمش پیش خودم
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اد تا ی طول کشید...دست و پا شکسته انگلیسی حرف میزد

 .کلمه به کلمه بهش یاد میدادم...بگیره

کارای دانشگاه و بورسیه اش رو درست کردم و مثل خواهر 

 کم کم حرفای...چند ماه که گذشت...خودم فرستادمش دانشگاه

 ...عجیب میزد

مدام از روابط عاشقونه همکالسیاش و ازدواج : مکثی کرد  

ز ا...ظور دارهمیدونستم من...و کوفت و زهرمار برام میگفت

تا ...نزدیکی بقیه دخترا به خودم این حرفا رو از حفظ بودم

اینکه باالخره مجبورش کردم حرفشو رک و پوست کنده بهم 

 .بزنه

شروع کرد به گفتن اینکه که نتونسته جلوی احساسش رو 

بگیره و بهم عالقه مند شده و بعد از نیاز جنسی و عاطفی 

خواسته اش ...لندن برام گفتهرفرد و ازدواج و مزایاش توی 

 !نه چیز دیگه ای...ازدواج بود

اون شب خیلی جدی باهاش برخورد کردم و گفتم که دستم 

ه قرار نیست اتفاقی بیوفت...امانته و باباش اونو به من سپرده

 !ما فقط باهم همخونه ایم

اما جنبه همخونه بودن رو نداشت ، حریم خصوصی براش 

ر مسئله ای دخالت میکرد و من راحت تو ه...وجود نداشت

بعد از اینکه درخواستش رو ...به شدت از این کار متنفر بودم

خودشو تو ...رد کردم ، چند هفته ای دور و برم پیداش نشد
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اتاق حبس میکرد و به بهونه کالسای فشرده و درسای سنگین 

اما میدونستم که فقط دانشگاه ...بیشتر وقتش رو بیرون بود

 !نمیره

به بهونه تولد دوستش مجبورم کرد به عنوان همراه  یه شب

اون شب همه هم ...باهاش به یکی از کالب های لندن برم

دانشگاهی هاش رو دعوت کرده بود و خیلی ناگهانی جلوی 

به دروغ به همه گفت که ما تو ...همه ازم خواستگاری کرد

 !رابطه ایم و قراره ازدواج کنیم

 !مل انجام شدهبا زرنگی منو گزاشت تو یه ع

 

اما خودش خیلی جدی گرفته ...اون شب چیزی بهش نگفتم

وقتی از عصبانیت به آب سرد پناه برده بودم و اومدم ...بود

عصبی ...با لباس خواب توی تختم دیدمش...بیرون

بهش گفتم که فکر اینارو از ...چشمام هیچیو نمیدید...شدم

تم که گزاشسرش بیرون کنه و تا االن خیلی بهش لطف کردم 

 !تو خونه ام بمونه

فردای اون روز باباش زنگ زد و ال به الی حرفای 

همیشگیش گفت خیلی خوبه که من و دخترش ازدواج کنیم و 

فهمیدم این برنامه و این عالقه ...اقامت کامل لندن و بگیریم

 !یهویی دختره الکی نیست و حتما دارن برام نقشه ای میکشن
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رکت تازه تاسیسم رو درست رادین تو ایران کارای ش

همونجا بهش زنگ زدم و گفتم حواسش به این پیری ...میکرد

باشه تا کار دستم نده چون بابام با این مرتیکه باهم شریک 

 !بیمارستان بودن

با تعجب نگاهی بهش انداختم که سرشو برگردوند سمتم و 

می باهم صمی...همین بیمارستانی که توش کار میکنی: گفت 

درصد سهام رو داشت و حرف آخر و اون  ۲۳بابام ...بودن

حدس میزدم که بخاطر ریاست دست به سمت نقشه ...میزد

 !ببره

با رادین هماهنگ کرده بودیم که سر از کارش دربیاریم اما 

ده منم چند وقتی بیخیال ش...انگار قصد و نیتی نداشت...نمیشد

ر خب بودم و سرم به شرکت و کارای خودم بند بود تا اینکه

بابام توی اتاق کارش سکته کرده بود ...سکته بابام بهم رسید

 !و همونجا تموم کرده بود

 !خدا رحمتشون کنه...متاسفم -

نی یه تماس تلف...خودمو رسوندم ایران: نفسی گرفت و گفت 

یه ماهی طول ...باعث شده بود بابام بهم بریزه و سکته کنه

در همه چی برام مبهم و انق...کشید تا بفهمم چه اتفاقی افتاده

دم اما باالخره فهمی...گنگ بود که به سختی میشد چیزی فهمید

بابام بخاطر اعتماد زیادش ...که اون تماس از وکیل بابام بوده

ه مرتیک...به شریکش اختیار تام تو امور بیمارستانو میده
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دیوث بابامو مجبور میکنه چند ماهی تو خونه بمونه و 

رو بسپره به اون و از دور نظاره گر  کارا...استراحت کنه

 !باشه

همون موقع سر من و به دختر هرزه اش و کارای مزخرفش 

مردک ...آرادم از همه جا بیخبر سر خونه زندگیش...بند بود

کم کم اختیار بیمارستانو به دست میگیره و شروع میکنه به 

ی منم بابا...اخراج کردن پرسنلی که بابام دست چین کرده بود

همه جا بیخبر توی خونه نشسته بود و فکر میکرد چقدر  از

انقدر آروم و تمیز کارشو پیش میبرده که ...رفیقش به فکرشه

 !هیچکس نتونسته بفهمه چه غلطی میخواد بکنه

ت مس...آراز کم کم داشت عصبی میشد و این اصال خوب نبود

 !بود و عصبی شدنش یعنی انفجار

 !ربه خودت فشار نیا...آروم باش -

انگشت شصت و اشاره اش رو روی چشمش گزاشت و تو 

کم کم با جعل سند سهام بابام رو از چنگش : همون حالت گفت 

درمیاره و یجورایی وانمود میکنه مالک اصلی بیمارستان 

همه پرسنل عوض میشن و طبق خواسته اون عمل ...اونه

بیمارستان از نظم خودش خارج میشه و پذیرش ...میکنن

 !میشه مریضا کم
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بر و به خ...وقتی وکیل بابام میفهمه که کار از کار گذشته بود

بابام میده و اونم با اعتماد کاملی که به رفیق چندین و چند 

 !!سالش داشته ، با شنیدن این خبر درجا سکته میکنه

بهش نمیومد همچین ...چه بد: آب دهنم و قورت دادم و گفتم 

 !بعدش چیشد؟...آدم کثیفی باشه

 

 !خوشت اومده؟ :خند کجی بهم زد و گفت لب

 اصل کار آخرشه خب: لبخندی زدم و گفتم 

اول میخواسته ...نقشه اش همین بود: بهم خیره شد و گفت 

دخترشو به من قالب کنه تا اینجوری بیمارستانو از چنگ بابام 

 !وقتی دیده نمیتونه رفته سراغ جعل سند و کاله بازی...درآره

 !ستانو برگردوندین؟چطوری باز بیمار -

اما حواسم ...من مجبور شدم برگردم لندن...آراد پیگیر شد+ 

رادین تونست جعل اسناد و کاله برداریشو ...به کاراشون بود

بعدم که ...خیلی طول کشید اما شد...توی دادگاه ثابت کنه

شرکتم افتاد رو روال چهل درصد سهام باقی مونده اشو خریدم 

 !ین خون بیمارستانو بمکهو نزاشتم بیشتر از ا

 !پردیس چیشد؟ -

هرزه بازیش که تو لندن تموم شد ...گوربابای پردیس+ 

 !درسشم نصفه ول کرد...برگشت ایران
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 !ولی خیلی خوشگله...عجب: ابرویی باال انداختم و گفتم 

خوشگل تر از اونم ...نه: با چشمای خمارش نگام کرد و گفت 

 !اهم خوشگلهکه هم ظاهر و هم باطنش ب...هست

 !زشتی وجود نداره...به نظر من همه خوشگلن !مثل کی؟ -

 !ولی خوشگل تر از اونا رو من پیدا کردم+ 

 حتما سونیا! خب کی؟ -

 آره ، زیبای: پوزخندی زد و گفت ...به شوخی این حرفو زدم

 !خفته بود و من نمیدونستم

ه خدا خرباال: لبمو گاز گرفتم و گفتم ...صدای خنده ام بلند شد

 !آفریده ، دست خودش که نبوده

 !حیف وقتی که خدا براش گزاشته...گند زده به خلقت خدا+ 

 !پس کی خوشگله؟ -

یکی که امشب : نگاهی بهم کرد و سرش و آورد نزدیک تر 

 !با این لباس سبزش حسابی تو مجلس ترکونده

 مثال خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین

 !یزی نگفتمدستامو توهم قفل کردم و چ

 دستشو گزاشت زیر چونم و سرمو آورد باال

خوشگل ترین دختری که من : توی چشمام خیره شد و گفت 

 !دیدم اینه
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نمیتونستم تو چشماش خیره ...لبخندی زدم و چشمامو بستم

حس میکردم یه عالمه ...عسل چشماش ذوبم میکرد...بمونم

 !حرف نگفته بهم میزنه

 !آذر ، بهم نگاه کن+ 

سعی کردم تو چشماش خیره ...چشمامو باز کردم آروم

 ...آب دهنمو قورت دادم و منتظر شدم...بشم

 !نگاهت آرومم میکنه...هیچوقت چشماتو ازم نگیر+ 

آروم توی چشماش خیره شدم و بدون اینکه دست خودم باشه 

 !اما چشمای تو ذوبم میکنه: گفتم 

ه یا دقیقه نمیدونم اون لحظه چند ثانی...خمار بهم خیره بود

انگار زمان متوقف شده بود و ما همچنان تو چشمای ...گذشت

 !!هم دیگه خیره بودیم

 

اخمی کرد و ...با صدای زنگ گوشیش به خودمون اومدیم

 ...پاشو دراز کرد تا گوشیو از جیب شلوارش درآره

حاال وقت زنگ زدنه ...خرمگس معرکه: زیر لب گفت 

 !؟...قرم

ان سعی کردم ضرب...رخت تکیه دادمنفس عمیقی کشیدم و به د

قلبمو برگردونم به حالت قبل تا انقدر محکم به در و دیوار 
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پاهامو جمع کردم و دستی به موهای تو صورتم ...سینم نکوبه

 !کشیدم

 !باید بریم تو: آراز تلفن و قطع کرد و گفت 

 دستی بهش کشید و تنش...از جاش بلند شد و کتشو برداشت

 .دم لباسمو تکوندم و کفشامو پوشیدممنم بلند ش...کرد

همون دم در سالن آراز ازم جدا شد و باز رفت سر همون 

با این تفاوت که دیگه خبری از جام شرابو ورق و این ...میز

 !مسخره بازیا نبود

له حوص...همه جدی نشسته بودن و با اخم بهم دیگه خیره بودن

ا واستن امضیه قرارداد میخ...نداشتم که بدونم چیکار میکنن

 !کنن پنجاه تا مرحله داشت

به ...پوفی کشیدم و رفتم سمت همون میزی که نشسته بودیم

من نمیدونم آوا و ...جز کیف و وسایلمون چیز دیگه ای نبود

 !رادین کجا غیب میشدن؟

فکر کنم همش داشتن توهم دیگه ...اصال من ندیدمشون

ونم بیر...چون هرچی دقت کردم تو سالن که نبودن...میلولیدن

 !پس کدوم گوری بودن این دوتا چندش؟...نبودن

سعی کردم خودمو با لباس و قیافه این و اون مشغول 

 لباس یکیشون خیلی جالب بود...کنم
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انگار جنیفر میپوشید میرفت مراسم مد ...اصال خفن ، مد سال

 !پاریس بخدا

یه لباس بلند که از بغل رونش چاک داشت یه پا رو کامل 

سینه و پشتش و با پر قهوه ای ...قهوه ای سوخته...دادنشون می

 !یقشم کج بود و جلوی سینش و پر گرفته بود...پوشونده بودن

 !کمربند چرم مشکی خار خاری و کاله کابویی

توپر ...خودشم خیلی رو فرم نبود...خوشم اومد از تیپش

 !پاهای تپلی داشت ولی شکمش خبری نبود...بود

انگار رییس مجلس مد ...انه نظر میدمحاال منو چه کارشناس

 !پاریسم

به دوتا دختر که انگار دوقلو بودن و باهم میرقصیدن خیره 

 ...بودم

میدونستی تا حاال هیچ دختری انقدر منو جذب خودش + 

 !نکرده؟

نزاشت ...خلوتمو بهم زد...اخمی کردم و برگشتم طرفش

 !بیشتر چشم چرونی کنم

 !نیست که بدونمبرامم مهم ...نه نمیدونستم -

ن این از بی...مهم بودن یا نبودنشو من تعیین میکنم کوچولو+ 

 تو با این لباس سبز ساده...همه دختر با لباسای باز و سکسی

 !چرا؟...خیلی تو چشمی
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برام جالب بود که چرا اون پشت اون ...جوابشو ندادم که بره

 !مگه خودش میزبان نبود؟...میز نیست

 

میدونی ، از نظر من تو برای ...ت دارماسمتم دوس...آذر+ 

 !حداقل امشبو...آراز زیادی

بازم اینو ...نظرت نه واسه من نه واسه آراز مهم نیست -

 !تکرار میکنم

خواستم ...سرشو آورد رو به روی صورتم...جلوتر اومد

 !رومو برگردونم که دستشو روی مچ دستم گزاشت

جیک  پس زیادم باهم جیک تو...شنیدم پرستارشی+ 

باید بهت بگم که کارش باهات تموم شه با زباله روی ...نیستین

 !زمین براش فرقی نداری

االن مثال اومدی بگی آراز بده و من ! این حرفا یعنی چی؟ -

 !خوبم؟

 ...نگاه چندشی بهش انداختم...نیشش باز شد

دوست دارم بعد از اینجا بازم ...اومدم بگم ازت خوشم اومده+ 

 !ببینمت

منم میگم دوست ندارم و بازم ...حرفتو زدی...ی خبخیل -

 !برای بار سوم...برام مهم نیست
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سعی ...فشار دستشو روی مچم زیاد تر کرد...نیشش باز تر شد

کردم دستمو از دستش بکشم بیرون اما خیلی محکم گرفته 

 .بود

 !دستمو ول کن: عصبی گفتم 

و  خودت هار شدی...من که بهت گفتم ازت خوشم اومده+ 

 !نزاشتی خوب پیش بریم

خواستم محکم دستمو ...دستمو کشید و به زور منو بلند کرد

از تو دستش بکشم بیرون که با فشار بدی که به مچم داد 

 !صدای ترق استخوناش رو شنیدم

متاسفانه نه آراز و نه ...همینطور پشت سرش کشیده میشدم

ود تیام اصال حواسشون به من نبود و به فکر مذاکره و س

 !شراکتشون بودن

نگاهی بهشون کردم که دستمو بدتر کشید و مجبورم کرد 

دستشو گزاشت پشت کمرم و محکم منو کشید ...جلوش وایسم

 !آهنگ مالیمی پخش شد...جلو

با فشاری که به پشتم وارد کرد مجبور شدم کنارش تکون 

از لمس دستش داشت ...دستم که کال نابود شده بود...بخورم

 !این لبخند دندون نمای مسخرش...یخوردحالم بهم م

االن حرفشون تموم میشه و آراز برمیگرده میبینه + 

پارتنرش از موقعیت سواستفاده کرده و پریده تو بغل ...عه

 !یکی دیگه
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مطمئنا ...فکر آراز مثل تو انقدر مسموم و مریض نیست -

جای کبودی دستمو بهش نشون بدم میفهمه چه وحشی منو 

 !اکشونده اینج

جایی که االن هستی آرزوی خیلیاست که االن با : اخمی کرد 

بزار منم ...ازش لذت ببر...حسرت دارن نگاهت میکنن

 !طعمشو بچشم

 آهنگ به اوج خودش رسیده بود

س دیگه واقعا ح...چشماش و بسته بود و مثال رفته بود تو حس

باال آوردن روش داشت منو تحریک میکرد که اینکارو انجام 

 !بدم

از موقعیت سواستفاده کردم و پاشنه کفشمو گزاشتم رو 

دستش که شل شد خودمو کشیدم عقب و ازش فاصله ...پاش

 .گرفتم

میخواستم برم یه دل سیر باال ...به نگاه بقیه توجهی نکردم

 !بوی الکل دهنش ششم و کثیف کرده بود...بیارم

ه ک دیدم داره با غیض نگام میکنه و االنه...چند قدم رفتم عقب

ه هیشکیم ک...دوباره بیاد و منو مثل اسیرا اینور اونور ببره

 !نبود حواسش به من باشه
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خواستم عقب گرد کنم و از پیست خارج بشم که تو بغل یکی 

دستشو ...عطر آشناش بهم فهموند که خودشه...فرو رفتم

چی بهت : گزاشت پشت کمرم و آروم توی گوشم گفت 

 !میگفت؟

 !رت و پرتچ...حرف خاصی نزد -

 !مگه نگفتم از سرجات تکون نخور؟...چرا باهاش رفتی+ 

 !منو به زور کشوند...من باهاش نرفتم -

فی پو...اخمی کردم و بی حوصله خواستم ازش فاصله بگیرم

 !دهنش کنار گوشم بود...کشید و سرشو آورد نزدیک تر

چیزی که مال منه تا آخرش مال من ...دیگه نمیزارم ببرنت+ 

 !میمونه

 آهنگ که تموم شد ازهم فاصله گرفتیم

با این که با آراز در حد یه مورچه رقصیده بودم اما بازم اون 

حال و هوام عوض شده بود و ...رقصی که میخواستم نبود

 !واقعا چیزی از این مراسم مسخره نفهمیده بودم

مت رفتیم س...صدای دست و جیغ باعث شد سرمو باال بگیرم

ه وقت شام بود و بعد از شام هم میرفتیم خداروشکر دیگ...میز

 !خونه

 .تحمل این فضا داشت غیرقابل تحمل میشد
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دلخور بدون اینکه به ...باالخره سر و کله آوا و رادین پیدا شد

آوا نگاه کنم منتظر نشستم تا خلوت تر بشه و همه غذاشونو 

اینجوری که اینا ریختن رو غذاها فکر نکنم چیزی ...بردارن

 !گشنه های سومالی هم اینجوری حمله نمیبرن...بمونه

 !چی میخوری برات بیارم؟+ 

خیلی گشنم نیست ، ...منتظرم خلوت شه: نگاهش کردم 

 !شیرینی زیاد خوردم

اونم اینجا که باید دوتا دیسم ! ش یرینی مگه جای غذاست؟+

 !با خودت ببری خونه

 تر شه یکم خلوت: لبخندی به شوخی زیرپوستیش زدم و گفتم 

 .آوا و رادینم رفتن...شما برین...خودم میرم میکشم

ن تو بشی...من واسه آذر خانومم میارم: تیام بلند شد و گفت 

 !اینجا کنارش تا باز این مرتیکه نیاد

 

انقدر از رفتنمون ...شامو خوردیم و آماده شدیم برای رفتن

زودتر میخواستم از این فضا برم ...خوشحال بودم که نگو

 !میخواستم چشمم به هیچکدومشون بیوفتهن...بیرون

جلوی در سهیل راهمونو سد ...آخر همه کنار آراز راه میرفتم

مخصوصا شما ...امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه: کرد 

 !بانوی سبزه قبا
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به درد سلیقه ...مهمونیات همیشه فقط خرج اضافه داره: آراز 

 !خودت و همجنسات میخوره

خرج اضافیای من بهتر از ...دکترتوام کم نداری : سهیل 

 !خشک بودن شماست

روی دستپختتم باید کار : آراز سری تکون داد و جدی گفت 

به نجفی سالم ...برنجات شفته بود مهندس...کنی

خیلی دلم میخواد یه دست ورق دیگم باهاش ...برسون

ه ب: اخمی کرد و جدی شد ...سهیل متوجه کنایه آراز شد!بزنم

 ! ر بساطش جور شه آب شنگولیشم با منهرچه زودت...به

فته برنج ش...انگار با این حرفا جلوی هم دیگه جبهه میگرفتن

 !و ورق و آبشنگولی اخه؟

 

نشستم ...دستش و با فاصله پشت کمرم گزاشت و رفتیم بیرون

توی ماشین و منتظر آراز بودم که داشت با بابای پردیس 

 .حرف میزد

شیدم و بهشون خیره دستی به ناخونای الک خوردم ک

حیف االن برم خونه باید پاک ...چه قشنگ بودن...شدم

 !آرایش به این خوشگلیو که نگو اصال دلم نمیاد...کنم

دستی به چونه اش کشید و ...یکم بعد آراز نشست تو ماشین

 !بمیری راحت شیم...پیر سگ: زیر لب گفت 
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 !اینم میمیره باالخره...تهش مردنه -

قیافش و میبینم حالم ...انک از روش رد شممیخواستم با ت+ 

 !بهم میخوره

که خیلی با این...بیخیال: لبخندی به لحن عصبیش زدم و گفتم 

حیف نیست امشبو گند ترش ...بیشعوره ولی ارزش نداره

 !کنیم؟

با دیدن این و سهیل : ماشینو روشن کرد و تو همون حالت 

 !حسابی گند زده شد

مرغشون خیلی خوشمزه  مثال...خوبی هم داشت ها -

من که یه عالمه خوردم ، حیف بود مفت ...شیرینیاشونم...بود

 !در بره

مخصوصا اون یدونه طراحی شده ...سیباشونم خوب بود+ 

 !اش

 !موند تو بشقابت...تو که نخوردی: آروم گفتم ...نفسم حبس شد

 !با خودم آوردمش...نتونستم بخورم+ 

 !ه بود یعنی؟کجاش گزاشت...ابروهام پرید باال

 !جاش امنه: نگاه متعجبمو که دید لبخند کجی زد 

 !اصال معلوم نیست! کجا گزاشتیش؟ -

سرمو روی شیشه گزاشتم و به خیابون خلوت ...جوابمو نداد

 ...تک و توک ماشین رد میشد...آخر شب خیره شدم
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حال خوش...با رسیدنمون ماشینو پشت ماشین تیام پارک کرد

 میخواستم فقط تختمو ببینم و شیرجه...ییناز ماشین پریدم پا

 !انقدر که خسته بودم و خوابم میومد...بزنم وسطش

 :در ماشینو آروم بستم و خواستم برم سمت پله ها که گفت 

 !صبر کن

اومد نزدیک تر و جدی مثل وقتایی که تو ...برگشتم سمتش

ه حرفایی که امشب بینمون گفت: بیمارستان بود بهم خیره شد 

من امشب زیاد خورده بودم و ...همه رو فراموش کن...شد

 !نفهمیدم چی بهت گفتم

اصال از آدمای دهن ...در ضمن: چیزی نگفتم که ادامه داد 

ب اینطور خو...بفهمم چیزی به کسی گفتی...لق خوشم نمیاد

 !پیش نمیرم

م منو بگو فکر میکرد...سری تکون دادم و آروم باشه ای گفتم

دیدی ...ده که نشسته باهام حرف زدهچقدر بهم اعتماد کر

همونی که به ...تو همون پرستار زیردستشی! خانوم؟

 !پرستاری هم قبولت نداره

 

خواستم برم که باز دستمو گرفت و منو برگردوند سمت 

 !ببین: چشماشو بست و کالفه گفت ...خودش

 !نمیتونم: مکثی کرد و زیر لب گفت 
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 !ت؟چیو نمیتونس...متعجب بهش نگاه کردم

ی وقتی خیل...تیکش بود...سرشو برد باال و چشماشو بست

 !کالفه میشد این کارو میکرد

هنوز آثار به ...باز سرشو آورد پایین و خمار بهم خیره شد

گاه خواب آلود به چشماش ن...قول کیان آبشنگولیا تو بدنش بود

 !کردم

 !اینم فراموش کن: آروم و جوری که بشنوم گفت 

دم حس کر...باش روی لبام روح از تنم رفتبا گزاشته شدن ل

 !مثل ادمای برق گرفته شده بودم...جونی توی بدنم ندارم

ه بوس...دستشو گزاشت روی کمرم و منو به خودش فشار داد

 !کوتاهی روی لبام گزاشت و عقب کشید

 !شب بخیر: دستی به موهاش کشید و گفت 

 !همین...و رفت

انگشت اشاره ام ...بودممن همینطور شوک زده به جلو خیره 

 رو روی لبای خیسم گزاشتم و به مسیر رفتنش خیره شدم

 !دیگه نمیتونستم...این دیگه از توانم خارج بود
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من گوشه گیر تر شده ...دو روز از اون شب کذایی گذشت

زیاد تو جمعشون نمیرفتم مگه اینکه صدام بزنن یا ...بودم

 !باهام کاری داشته باشن

بیشتر با رادین بود و من ...اهام کاری نداشتآوا هم زیاد ب

اوناهم درگیر کارای بیمارستان و شرکت ...اکثرا تنها میموندم

 !و قرارداد و نمیدونم کوفت و زهرمار شده بودن

بی حوصله تو اتاق نشسته بودم و روی برگه کاغذ با مداد 

 .سیاه نقاشی میکشیدم

 !نمرو خالی ک فقط برای اینکه یجوری حسم...زیاد بلد نبودم

همینطور که مشغول سیاه سوله کردن کاغذ بودم صدای در 

اهید چیزی شده ن: به خیال اینکه ناهید خانومه گفتم ...بلند شد

 !خانوم؟

برگشتم ...در باز شد و هیکل پری تو اتاق سایه انداخت

نم میزاشتین حرف بز: اخمی کردم و گفتم ...تیام بود...سمتش

 !بعد بیاین داخل

 .و جلوتر کشیدم و موهامو مرتب کردمشالم

اصال از ...اومد نزدیک تر و روی تخت کنارم نشست

سرمو انداختم پایین و به پاهام ...حضورش حس خوبی نداشتم

 .خیره شدم
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اومدم ببینم حالت ...دیدم چند روزه ازت خبری نیست+ 

 !چطوره؟

 کارتون تموم شد؟...ممنون خوبم -

 !یعنی؟ انقدر مزاحمم: خنده ای کرد 

 :دستی به زانوش کشید و گفت ...اخمی کردم و چیزی نگفتم

 !فقط جای تو خالیه...همه دورهم جمعیم...بیا پایین

 شما خوش...من اینجا راحت ترم: نگاهی بهش انداختم و گفتم 

 !باشین

دو روزه چپیدی تو این ...همه هستنا...پاشو...بیا دیگه+ 

 !دلت نپوکید؟...اتاق

 !شما برین پایین باهم باشین...ن اینجا راحت ترمگفتم که ، م -

باشه هرطور : از جاش بلند شد و گفت ...زیاد اصرار نکرد

 !چیزی خواستی بگو برات بیاریم...میخوای

د در اتاق که بسته ش...سری تکون دادم و ممنون زیرلبی گفتم

به تاج تخت تکیه دادم و باز شروع کردم به کشیدن خطای 

 ...درهم

 

گذر زمان از دستم در رفته ...قیقه ای مشغول بودمچند د

شدیدا توی فکر بودم و به خطوطی که میکشیدم نگاه ...بود

 !میکردم
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مراه یا ه...کمی جا به جا شدم که صدای پیامک گوشیم بلند شد

باشه  کی میخواست...اول بود یا تبلیغ کاشت مو کرده بود دیگه

 !جز این دوتا بیکار؟

دو دقیقه بعد باز صداش ...نقاشیم ادامه دادمتوجهی نکردم و به 

همراه اول از کی انقدر پیگیر زیادی شده بود ما ...دراومد

 !نمیدونستیم؟

با ...پیامو باز کردم...خم شدم و گوشیو از روی میز برداشتم

 !کمال تعجب آراز بود

 !بیا پایین: اول نوشته بود 

 !ام باالخودم میتا پنج دقیقه دیگه پایین نباشی  :پیام دومیشم 

از بحث خجالتشم که ...نمیخواستم باهاش رو به رو بشم

این با دست خواستن و با پا پس کشیدنش حالمو بد ...بگذریم

من بازیچه نبودم که هروقت بخواد بیاد و هروقت ..میکرد

 !نخواد بره که

این حس یه طرفه یا باید ...منم باید رو خودم تمرین میکردم

در هوا  فعال که لنگ...علوم میشد تکلیفش چیهیا م...نابود میشد

 !مونده بود

 !نمیام: انگشتم روی کیبورد گوشی حرکت کرد 

همون موقع جوابش ...انگار گوشیش دستش بود...تیک ارسال

 !گفتم بیا پایین...اون روی منو باال نیار: اومد 
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بی حوصله شالمو درست ...پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

صدای خنده های آوا تا اینجا ...قو باز کردمکردم و در اتا

 .میومد

چون جایی که نشسته بودن تو دید نبود ...از پله ها رفتم پایین

سینی چایی و ظرف کیکو از ...بی سر و صدا رفتم آشپزخونه

 !ناهید خانوم گرفتم و به سمتشون حرکت کردم

تیشرت جذب سورمه ای پوشیده بود با ...اولین نفر منو دید

تکون محسوسی خورد و جا به جا ...ر اسپرت راحتیشلوا

 !شد

بدون اینکه نشون بدم از رادین شروع کردم به تعارف 

 !دیدی باالخره اومدی: جلوی تیام که رسیدم گفت ...کردن

ایِن دیگه واسم مونده بود ...جوابشو ندادم و از جلوش رد شدم

 ...که اضافه شد حاال

م که از دستم گرفت و آخرین نفر سینی و جلوی آراز گرفت

با فاصله از همشون روی ...گزاشت روی میز جلوی خودش

 .دور ترین میز نشستم و پامو روی پام انداختم

نمیدونم ...یجورایی بینشون حس غریبگی بهم دست داد

 !شاید بعد از اون شب منم کم کم فاصله میگرفتم...چرا

 

 ...یدادممساکت با لیوان چاییم ور میرفتم و به حرفاشون گوش 
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مونده تمیز کردن و مرتب ...وسایال رسیدن: رادین 

 خودمون...بخواین کارگر میگیرم اما امن نیست...کردنشون

 !باید باالسرشون باشیم

من و آذر که ...نه کارگرا بلد نیستن چجوری بچینن: آوا 

 !فقط دو سه تا کمکی کنارمون باشن بسه...هستیم

که ...فردا نیرو بفرستنخب پس زنگ بزن بگو واسه : تیام 

 !آراز پرسنل چی؟...پنجشنبه افتتاحیه است

فقط یه کارشناس رادیولوژی مونده ...سپردم به سلطانی: آراز 

 !و مسئول داروخونه

مسئول داروخونه رو من یکی ...چه سرعت عملی پسر: تیام 

به سلطانی بگو فقط یه ...میسپرم بهش...سراغ دارم

 !رادیولوژی پیدا کنه

تابلوی دکترا رو هم امروز دادم درست کنن واسه : ن رادی

کار دیگه ای نیست فقط خرده ...چهارشنبه که نصاب میاد

 .ریزاش مونده

رادین فردا باید بری شهرداری باز یادت ...حله پس: تیام 

بازرس بیاد و نباشه ...سند و مجوزا همه اونجاست...نره

 !بیوفته عقب باز دادگاه نبرن واسمون...میدونی خودت دیگه

آوا هم ...رادین سری تکون داد و یه شیرینی گزاشت دهنش

 .سرش تو گوشیش بود و چیزی نمیگفت
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لم د...دستمو دور لیوان گرم چایی پیچیدم و خودمو جمع کردم

پوفی کشیدم و چشمامو تو کاسه ...میخواست برگردم تو اتاق

 ..چرخوندم

آوردین شمال یه هفته است مارو : یهو آوا پرید هوا و گفت 

جمع کنین بریم االن دیگه ...یه ساحل درست حسابی نرفتیم

 !نمیشه رفت بعداً 

کتری و سیب زمینی : رادین سری تکون داد و تیام گفت 

من سیب زمینی ذغالی نخورم روزم شب ...یادتون نره ها

 !نمیشه

فنجونمو گزاشتم روی میز و پشت سر آوا که میرفت طبقه 

به شدت با پیشنهاد ساحل موافق ...وشمباال رفتم تا لباس بپ

 .بودم

 !یکم برای روحیه ام بعد این دو روز خوب بود

مانتو چهارخونه اسپرتمو برداشتم و روش یه سوییشرت 

اینجا نسبت به شهریور بودنش هواش خیلی خنک ...مشکی

 !بعد ما توی یزد آب پز میشدیم از گرما...بود

: میزد گفت  آوا همونطوری که ریمیلش رو به چشماش

همش تنها تنها واسه خودت ...دیگه نمیای با ما...پکری

 !خبریه عاشق؟...میچرخی

فعال که تو عاشقی : از جلوی اینه هلش دادم اونور و گفتم 

انوم خ...آراز تو رو فرستاده با من که مثال تنها نباشم...مجنون
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تازه میگه خدایی نکرده آراز ...از عشقش جدا نمیشه اصال

 !انگار خره...یهونفهمه 

باید از موقعیت استفاده ...خب دیگه نمیرم...چه دلت پر بود+ 

 !همش یباره...کی با عشقش سفر مجردی میاد آخه...کنم دیگه

 

زار ب...حاال این یبارم واجب نیست انقدر خودت و غرق کنی -

 !یه چیزیم واسه بعدش بمونه

شه آدم اصال مگه می...دیگه همش میام پیش تو...باشه خب+ 

 !ذراونم رفیقی مثل آ! هان؟! رفیقشو ول کنه عشقش و بچسبه؟

باشه منم : پوزخندی زدم و رژ آوا رو از روی میز برداشتم 

 !اونیم که با رادین میگشت غلوم از قزوین بود...خرم

قهر : لبای رژ خوردش رو محکم رو گونم فشار داد و گفت 

انقدر ...دتهمش میام پیش خو...خب نمیرم...نکن دیگه عه

 !کنارت بمونم که خودت بگی برو پیش رادین

رژ ماتشو با دست و دلبازی روی لبام کشیدم و سعی کردم 

 !خاطره اون شب بعد مهمونی و به یادم نیارم

یخوام به بعدش نم...فعال بیا بریم: شالمو درست کردم و گفتم 

توام تا رادین هست سفت بهش بچسب آذر که تو ...فکر کنم

 !تان وردلتهبیمارس
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گفتی : پشت سرم اومد و از پله ها پایین رفتیم 

انقدر دلم هوس یه شیفت عصر کرده ...بیمارستان

 !عشق کنم...سوپروایزرام نباشن راحت...ها

نا بیا ای...فردا میری بیمارستان و طی میکشی یادت میره -

 !انقدر که لفتش دادی...آماده ان

 نسه تاییشون اسپرت پوشیده آماده بود

دست رادین یه سبد کوچیک بود که چند تا چیز میز گزاشته 

 .تیامم یه زیرانداز دستش بود...بودن

 !تا اینا هستن چرا اون اخه؟...دست آرازم که خالی

دستمو تو جیب جا دادم و ...سعی کردم زیاد بهش خیره نمونم

 !کنار آوا شروع کردیم به قدم زدن

 !ین تو رابطه ایم؟به نظرت آراز میدونه من و راد: آوا 

کم مونده از وزارت خونه زنگ بزنن آمارتو بدن ، ...اینو -

 !مگه خره بنده خدا که نفهمه اخه! کجای کاری؟

 !عجیبه که به روم نمیاره...فکر میکردم سرمو میبره: آوا 

زیادم مخفی کاری خوب : شونه ای باال انداختم و گفتم 

 !ها بگیناگه قصدتون جدیه که به خونواده ...نیست

 انگار...اون میگه من آمادگی ازدواج ندارم...به رادین گفتم+ 

همین دیروز که باهم صحبت کردیم ...قراره همون اول بزاد
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چون مامان من و خاله ام که ...گفت بعد سفر به باباش میگه

 .میدونن

همین که ماماناتون ...نگران نباش...ایشاهلل مجلس عقدت -

تو فقط روی لباس ...شده است میدونن یعنی نصف کار حل

 !خواستگاریت تمرکز کن

 .خنده ای کرد و چیزی نگفت

فقط دو تا خونواده دیگه نزدیک ما نشسته ...ساحل خلوت بود

تیام زیر انداز رو پهن کرد و خودش اول از همه ...بودن

 .نشست

 !رادینم سبدش و گزاشت زمین و آراز اما هنوز وایساده بود

 

پاشو خر بزار خانوما اول : پای تیام و گفت  رادین با پا زد به

 رو آب که نمیخوای...بعدم راهتو بکش هیزم جمع کن...بشینن

 !آتیش درست کنی

همه ...خانوما بفرمایین: تیام به زور از جاش بلند شد و گفت 

 !شما راحت باشین...جا یه خر هست که باید حمالی کنه

ا هم کنارم آو...لبخندی به شوخی تو حرفش زدم و نشستم

سرشو روی شونه ام گزاشت و ...شست و خودشو جمع کرد

 !به دریا خیره شد
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اینجوری که تو به دریا نگاه میکنی انگار رادین ...عاشقیا -

 !پری دریاییه

 !نگاش کن...فکر میکردم آراز چقدر عاشقه...زهرمار+ 

د آراز دست به جیب چن...سرمو برگردوندم سمتی که گفته بود

موهای لختش و ...ر از ما رو به دریا وایساده بودمتر دور ت

 !باد تکون میداد و باعث شده بود جذاب تر به نظر برسه

ه از بس تنها بود: زود نگاهمو ازش گرفتم و مصنوعی گفتم 

 !یکیم واسه داداشت پیدا کن از تنهایی درآد...خل شده

فقط ندونم چرا انقدر بی ...من که همون اول یکی پیدا کردم+ 

 !اگه سنگم میزاشتم روی گاز حاال به تهش رسیده بود...بخارن

از داداشت که آبی گرم ...خب به دختره بگو پیش قدم شه -

 !نمیشه

 یوقتایی...اتفاقا از داداش من آب گرم میشه اما از دختره نه+ 

 !میخوام انقدر بزنمش که بمیره

 آشناس؟! کیه؟ -

 !همه میشناسنش دیگه پخمه رو...آره بابا+ 

 !از بچه های بیمارستانه؟ -

 .یکی از تازه وارداست...آره+ 

 !بخش خودمون؟...تازه وارد کدوم بخش -
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 !آره+ 

نگاه چپ ...خب تازه وارد بخش خودمون که فقط من بودم

 خیلی بی مزه: چپی به نیش بازش انداختم و هلش دادم اونور 

 !؟هربار من باید اینو بهت بگم تا بفهمی...و مسخره ای آوا

حاال هی من بگم که داداشمو ...بابا تو خری خر+ 

هی تو بهونه ...رفتاراش واسم تازه است...میفهمم...میشناسم

 !هی خودت و بکش کنار...چرت و پرت بیار

زیاد با رادین گشتی همه چیو فانتزی و ...اسکلی توام -

به جای اینکه انقدر از این شر و ورا تو ...رمانتیک میبینی

 !نی تو گوش داداشت بخونگوش من بخو

انقدر میخونم که گوش اون و ...واال بیشتر از تو میخونم+ 

 !کشتمش...حنجره من باهم درد بیاد

نگو بخاطر زر زرای ...میگم چقدر جدیدا عصبی تر شده -

 !توعه

 بخاطر یچیز دیگه است...نخیر+ 

 !چی؟ -

خودتم ...یه چیزی که اگه بفهمی پشمات که هیچی+ 

 !صال خودت میریزی پشمات میموننا...میریزی

 !خب چی؟+ 
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تا ...فعال گفتنش جایز نیست: پشت چشمی نازک کرد و گفت 

 !آقامون اجازه بدن بعد من بگم

همون اول نگو ...مرده شور برده لوس: نیشی کردم و گفتم 

 !خب

 

 .دلم میخواد خوب رگ فضولیت بزنه بیرون بعد بهت بگم+ 

 !زود بیرون نمیاد رگ فضولی من انقدر! مریضی؟ -

منتها من تا اجازه نگیرم چیزی ...اتفاقا االن بیرون اومده+ 

 !نمیگم

تیم بگی وق...به درک اسفل السافلین: سرمو برگردوندم و گفتم 

انگار من دارم له له میزنم که بدونم ...مهم نیست برام اصال

 !چخبره

 !تو راست میگی باشه...آره آره ، من میدونم که+ 

یکم اونطرف تر تیام آتیش ...ع تیام و رادینم رسیدنهمون موق

 .روشن کرد و روی یه تیکه سنگ کنارش نشست

کتری و از تو سبد برداشتم ...منم دیدم که رادین اومده پیش آوا

تیام تا منو دید از جاش ...و پر از آب کردم و رفتم سمت تیام

 !بلند شد و یه سنگ دیگه آورد تا منم بشینم کنارش

بو گزاشتم رو آتیش و به شعله هایی که میکشید نگاه کتری آ

 .کردم
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ی خیلی پکر شد...حس میکنم اصال بهت خوش نمیگذره: تیام 

 نسبت به قبل

م میرفت...تهران بودم خیلی بهتر بود...نه زیاد...چرا دروغ -

 !اینجا همش تو ویالم...بیمارستان

ه نه ک اگه بگیم...ماهم که دنبال کارای رییسمون...میفهمم+ 

 !با تیپا میندازتمون بیرون

کی جرات داره ...واال: خنده ای کردم که لبخندی زد و گفت 

 !آخه

منم توقعی ندارم ، از اولم قرار بود که ...میدونم سفر کاریه -

 !همینطوری باشه

ی یکم دم و دستگاه میبین...از فردا میری یه بیمارستان جدید+ 

 .از این پکری درمیای

هیچ جا اون : ردم و سرم و تکیه دادم بهش زانومو بغل ک

اونجا جاییه که من وقتی تو اوج بی کسی ...بیمارستان نمیشه

 !و نداری بودم به دادم رسید

ه نقش...یکم کوچیک تره ولی نوسازه...این یکیم خوبه ها+ 

 !اش رو هم یکی کشیده که اصال مو الی درزش نمیره

 !ما کشیدیحتما ش: نگاهی به چشمای پر خندش کردم 
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خیلی ...چاکر شما: دستشو گزاشت روی سینش 

 انقدر از...هرکی میبینه میفهمه این استعداد منو...مخلصیم

 !قیافم مهندس بودن میباره؟

 !مگه همکالس آراز نبودین؟! ولی چطور؟ -

 فقط...دوستم کشیده...شوخی کردم: خنده ای کرد و گفت 

 !س به من نمیدناز این کارای باکال...خرحمالیاش واسه منه

چی بهتر از ...معاون یه شرکت گنده...شماهم کم ندارین -

 !این؟

تا اسمش میاد مثل جن ...بیا اومدش...با یه رییس گنده تر+ 

 !ظاهر میشه

 

آراز با اخم اومد ...سرمو برگردوندم سمتی که اشاره کرد

و برو از ت: روی زانوش نشست و رو به تیام گفت ...سمتمون

 !آتیش داره خاموش میشه...بنزین بیارماشین یکم 

 .هبسه نمیخواد دیگ...این همه آتیش میخوایم چیکار! کو؟: تیام 

 !میگم برو: آراز بلند تر گفت 

ینم ا...دیدی آذر خانوم: تیام از جاش بلند شد و رو به من گفت 

 .سند و مدرکش
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سعی کردم بهش نگاه ...ازمون دور شد و به سمت ماشین رفت

دمو با بند سوییشرتم مشغول کردم و سرمو انداختم خو...نکنم

 پایین

صدای بمش منو به خودم ...حس کردم کمی بهم نزدیک تر شد

 اما سرمو باال نیاوردم...آورد

 ! خوشت میاد دنبالت باشم؟! چرا انقدر دور؟+ 

شما کارتون زیاده منم ...نه برای چی خوشم بیاد: آروم گفتم 

 !نباشم سعی کردم زیاد تو دست و پا

 االنم چشماتو...دو روز خودتو چپوندی تو اون اتاق کوفتی+ 

 !این رسمشه لعنتی؟...ازم میگیری

 یعنی...چشماش قرمز بود...نفسی کشیدم و بهش خیره شدم

 !بازم سردرد داشت؟

چند تار موش روی ...اخمش از روی صورتش کنار نمیرفت

باس باز ل سینه پهنش از الی دکمه های...پیشونیش افتاده بود

 ...مردونش مشخص بود

رتون شما س...گفتم که: سریع چشممو انداختم پایین و گفتم 

 !منم تو اتاق راحت ترم...شلوغ بود

 آره؟! بخاطر اون شب؟! چرا؟+ 

 !به من نگاه کن آذر: چیزی نگفتم که صداش بلند تر شد 
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به خاطر : سرمو آوردم باال به زور تو چشماش خیره شدم 

 !احتی؟اون شب نار

ناراحتی من چه فایده ای داره وقتی یه اتفاق افتاده و تموم  -

 !شده رفته؟

شب  من اون...ببین: چشماشو بست و دستشو تو موهاش کشید 

اقی هر اتف...نفهمیدم دارم چیکار میکنم...حالم دست خودم نبود

 !که افتاده به خواست خودم نبوده

شما مست ...مممیفه: آروم و بغ کرده گفتم ...ناراحت شدم

 !منم که چیزی نگفتم...بودین و اختیاری نداشتین

ببینمت ، ( مکثی کرد و ادامه داد)اینجوری بغض نکن + 

 !انقدر به دستات نگاه نکن...سرتو بیار باال

فهمید چرا نمی! چرا نمیفهمید نمیتونستم به چشماش خیره بشم؟

 !که هربار چه دردیو تحمل میکنم

 

 :اال و با بغضی که تو صدام بود گفتم به زور سرمو آوردم ب

میدونم رییسمی نباید ...مست بودی نفهمیدی...میدونم! چیه؟

فکر میکنم چیزی ...منم که چیزی نگفتم...چیزی بگم

حاال چیشده که ! مگه همون موقع نگفتی فراموش کن؟...نشده

 !دنبال ناراحت شدن یا نشدنمی؟
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دستی ...رف بودتوی چشماش یه عالمه ح...جدی بهم خیره شد

 !به موهاش کشید و از جاش بلند شد

انگار با ...مردد به دستش نگاه کردم...منتظر بهم خیره شد

 !چشماش دستور میداد از جام بلند شم

آروم از جام بلند شدم که یهو دستمو کشید به خالف جهتی که 

 !بچه ها نشسته بودن

 ...پس چایی: بی حواس گفتم 

 !به درک+ 

آروم کنارش قدم ...زی نگفتمچی...چه عصبی

هو میترسیدم این وسط ی...نفسای بلندی میکشید...برمیداشتم

 سگ شه پاچمو بگیره

 بعدم پرتم کنه تو دریا

 !بعید نبود ازش

درست رو به ...برگشت سمتم...یکم که گذشت وایساد

خیلی جدی بهم خیره ...مجبور شدم به چشماش نگاه کنم...روم

 !شده بود

وزی رو داشتم که بردنش دفتر و االن ناظم احساس دانش آم

 !داره ازش بازخواست میکنه

 !خودتو از من مخفی نکن...هراتفاقی که افتاد...هیچوقت+ 

 .منتظر بهش نگاه کردم
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دست خودم ...بخاطر اون شب ، من معذرت میخوام: ادامه داد 

اما دیگه ازم دور ...فکر نمیکردم انقدر ناراحتت کنه...نبود

 !م؟هو...نشو

 با چشمای گشاد شده بهش خیره بودم

آرازی که جلوی همه هرچی از دهنش دراومد بهم ...آراز

 !ازم معذرت خواهی کرد...گفت

به ...از شوک حرفی که بهم زده بود چند ثانیه پلک نزدم

 !چشماش خیره شده بودم و مبهوت اون چند کلمه مونده بودم

تمو عقب با فشاری که به مچ دستم داد آخی گفتم و دس

 !همون مچی بود که اون شب اون پسره فشارش داد...کشیدم

نیازی نبود معذرت خواهی : سرمو انداختم پایین و گفتم 

 !اشتباهو همون وقت معذرت خواهی میکنن...گذشته...کنین

 !دستت چیشده؟: بدون توجه به حرفم گفت 

 چی؟: سرمو آوردم باال 

 !بده ببینم...دستتو پس کشیدی+ 

 فقط یکم کوفته است...چیزی نشده: بردم پشتم و گفتم دستمو 

بهش ...ساعد دستمو گرفت و محکم کشید سمت خودش

آستین مانتومو زد باال و به الیه ای از کبودی ...نزدیک تر شدم

 ...روی مچ دستم خیره شد

 !کی اینکار و کرده؟: عصبی گفت 
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 !میگم که یکم کوفته است خودش خوب میشه...هیشکی -

ت رد دس...این رد کوفتگی نیست آذر: م بهم خیره شد با خش

 !هان؟! کیه؟

االن همه رو جمع ...آروم تر: چشممو از صدای دادش بستم 

 !میکنی

دستی به موهاش کشید و ...دستمو ول کرد و عقب گرد کرد

اینم یکی از تیکایی بود که خیلی دوست ...باز برگشت سمتم

 !داشتم

 !شم هیشکی جلودارم نیستمیدونی سگ ب! بگو کار کیه؟+ 

اون شب اون پسره وقتی میخواست منو مجبور کنه باهاش  -

 !ردش مونده...برقصم دستمو فشار داد

 

صدای دندوناش رو که روی هم ...عصبی بهم خیره شد

آب دهنم و قورت دادم و خواستم دستمو ...میسابید دراومد

ش دبکشم که دستمو آروم تکون داد و از الی دندونای قفل ش

 آره؟! اینو االن به من میگی؟: گفت 

وقتی اتفاق افتاده و تموم شده بگم که چی ! چرا باید بگم؟ -

 بشه؟

انگشت شصت و ...دستمو آروم ول کرد...نگاهی بهم انداخت

 !اشارش رو روی چشمش گزاشت و چیزی نگفت
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واال ...آروم آستینمو درست کردم و جلوتر از اون قدم برداشتم

 بخدا

 بهت میگفتم دستم اینطوری شدهحاال من 

 !فوقش دوتا داد میزدی و خالص

 !اینم نمیزدی حتی

اگه مهم بودم که همتون ول نمیکردین برین ! چیکار میکردی؟

 !منو وسط مهمونی به اون گندگی با اون همه آدم

مثل اینکه عواقب این مهمونی قرار نبود هیچ جوره تموم 

 !کال باهامون بود...بشه

منم حوصله ...حرفی نمیزد...سرم حس کردمحضورشو پشت 

نمیدونم واقعا اما انگار حوصله ...نداشتم تا بحثیو شروع کنم

هرموضوعی باعث میشد سریع بغض ...ام کال ته کشیده بود

 !کنم و ناراحت بشم

م اینکه وقتش رسیده اون تای...البته خودم دلیلش رو میدونستم

را هردفعه از یه اما نمیدونم چ...لعنتی هرماهه شروع بشه

 !هفته قبلش انقدر از لحاظ روحی بهم میریختم

مخصوصا االن که اون مهمونی کل احساساتم رو زیر و رو 

 !کرده بود و نمیفهمیدم با خودم چند چندم

هرچی از بچه ها دور تر ...حس کردم بهم نزدیک تر شد

 .میشدیم شلوغ تر میشد
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ختم سرمو اندا...کم کم به دکه و پاتوقای اکیپی رسیده بودیم

پایین و سعی کردم خانومانه از جلوشون رد شم تا متلک بارم 

 نکنن دعوا درست شه؛

 !تخمشم نداشتیم...اما انگار اینجا هم شانس که هیچی

به قیافه  زیاد...ده نفری بودن...یه اکیپ دختر پسر نشسته بودن

 هاشون دقت نکرد

نگاه  پسره رونگااار : یکی از دخترا انگار به دوستش میگفت 

 !حیف این پسره با این دختره میمون...کن

دختر به این خوشگلی کجاش : یکی از پسرا بلند تر گفت 

 !بقیه روهم مثل خودت فرض کردی؟! میمونه؟

چون از کنارشون رد میشدیم صداشونو ...آروم حرف میزدن

 !میفهمیدم که آرازم میشنوه اما چیزی نمیگفت...میشنیدم

جون میده گاز ...لباشو: را بلند تر داد زد یکی دیگه از پس

 !بگیری با قرمز ست شه

 

ولشون ...بیا بریم: آستینشو کشیدم و گفتم ...یهو آراز وایساد

 !کن

نگار چند میدی برم مخ پسره رو : صدای دختره باز اومد که 

 ! بزنم؟
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 دنبال...حالت خوش نیست تو انگار: یه دختر دیگه گفت 

 !بشین سرجات! دردسری؟

 !حله؟...باختم شام مهمون من...شرط میبندم سرش: دختره 

بشین بابا تو به زور خرج خوابگاهتو : یکی از پسرا 

 !سرتو بنداز پایین نمیخواد شام بدی...درمیاری

ره پسره واسه نگار دخت: همونی که بهم تیکه انداخته بود گفت 

 !همین که حالشو ببرم بسه...یه شبم یه شبه...واسه من

یه قدم ...ینشو بیشتر کشیدم و مجبورش کردم راه بیوفتهآست

بیشتر نرفته بودیم که صدای نازک اون دختره از پشت 

 ما بلیط! شما قایق سوار نمیشین؟...ببخشید: سرمون اومد 

 !گرفتیم واسه چهار نفر یه نفر دیگم جا هست

 مانتوی جلوباز سفید گشادی تنش بود...برگشتیم سمت دختره

 !تیپش رو مد بود...ی زاپ دار و شال مشکیبا شلوار ل

یه پرسینگ کوچیک تو بینیش داشت و ...قیافشم معمولی بود

موهای لخت مشکیش که تهش قهوه ای بود رو توی صورتش 

 .ریخته بود

اون یه نفرم کیفتو بزار جاش پر : نگاهی بهش کردم و گفتم 

 !شه

ما ش...با شما نبودم عزیزم: دختره لبخند زورکی زد و گفت 

 !اگه بشینی تو قایق یه وری میشه
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ز ا...نه که تو بشینی مثل تایتانیک رو هواهم راه میره: من 

 !به خودت بستی بادبان قایقتون جور میشه( پارچه)بس ُجل

 .آراز چیزی نمیگفت

دختره تا خواست جواب بده دست زبری مچ دستی رو که 

ماهم ...ما یقخانومی تو بیا تو قا: کبود شده بود گرفت و کشید 

 یه جای خالی داریم فقط مخصوص عروسکاست؛

تره دخ...از کشیده شدن دستم آخی گفتم و خودمو کشیدم عقب

از فرصت استفاده کرد و اومد جلو دست آراز و بگیره ببرتش 

 !که آراز پسش زد

یقه اش رو درست کرد و برگشت سمت پسره که دستمو کشیده 

 نداری ماهم بشینیم فیض دیگه جای خالی...خب میگفتی: بود 

 !ببریم؟

ما ش: پسره خالل دندون تو دستشو گزاشت تو دهنش و گفت 

ما فقط ...خانومو دریاب که قایق دونفره واست رزرو کرده

یدونه ام پیدا کردیم اگه سگ پاسبانش ...عروسک دوست داریم

 !اجازه بده

حیف که زنجیر سگ : آراز پوزخندی زد و جلوتر رفت 

 !ه شدهپاسبانه پار

ی اینجام خیل: رفت جلوتر و آروم سرشو برد تو گوش پسره 

عاشق الشه ...سگارو میشناسی...بوی الشه میاد

 !مخصوصا از نوع شغالش...ان
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نمیدونم چطور با این سرعت دست پسره رو کشید و پیچوند 

مردی ول کن بهت : صدای داد پسره بلند شد ...پشت سرش

 !نشون بدم شغال یعنی چی

دیگه  سگای پاسبان...نشد: دستشو محکم تر کشید و گفت آراز 

مخصوصا اگه طعمه انقدر بی عرضه ...طعمه رو ول نمیکنن

 !باشه

دستشو محکم تر کشید جوری که تق صدا داد و صدای داد 

 !چند نفری دورمون جمع شده بودن...پسره بلند شد

یهو سر و کله دوستای ...اون دختره چس و فیسم غیب شده بود

 ۱۱ته ته سنشون ...همه اشون الغر بودن...ره پیدا شدپس

 !تازه موهاشونو با ژل نگه میداشتن...بود

 زود باش...رضااا بدو: یکیشون داد بلندی زد و گفت 

سرمو برگردوندم دیدم یکیشون دویید و رفت سمت آراز و 

 !چاقوی توی دستش و محکم از پشت کشید رو بازوش

دستش در رفت و با رفیقاش دستش که شل شد پسره از زیر 

 !دویدن سمت پرایدی که اون دختره پشتش نشسته بود

 !ببینم دستتو...وای چیشد: دوییدم سمت آراز و گفتم 

 دستشو...اخم بدی کرده بود و به رد ماشین پسره خیره بود

 !ولش کن: تکون دادم که سرشو برگردوند سمتم و گفت 
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ا این ب...بیا بریماگفتم ...چی چیو ولش کن...لباست خیسه -

 !عالفا نباید دهن به دهن شد

در چق)دستمو پس زد و با دست چپش دستی تو موهاش کشید

 !!(دست دست شد

زنگ میزنم ...بیا بریم ویال تا بدتر نشده: پوفی کشیدم و گفتم 

 !به آوا میگم که ما رفتیم

چشمای قرمزشو دوخت تو چشمام و ...اخمش غلیظ تر شد

 !بچه ها منتظرن...خودش خوب میشه...نمیخواد: گفت 

اونجا ...بهت میگم بیا بریم ویال: عصبانی شدم و بلند گفتم 

 !داره ازش خون میره...وسیله دارم

نفری  به چند...دستشو کشیدم و مجبورش کردم پشت سرم بیاد

 کار و زندگی ندارین! چیه؟: که دورمون جمع شدن بلند گفتم 

 !برین رد کارتون! شما؟

 ...فضوالی به درد نخور: ر لب گفتم بعدم زی

دخترم دست شوهرت : یه خانوم میانسال اومد نزدیک و گفت 

میخوای با ماشین پسر من برین تا ...خیلی بد بریده

 !میرسونتتون...بیمارستان

نه فقط اگه میشه مارو برسونن جلوی : بی توجه به آراز گفتم 

 !ممنون میشم...ویالمون
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االن بهش ...چرا نمیشه عزیزم: ت خانومه لبخندی زد و گف

 !زنگ میزنم بیاد

با  بعدم...این همه راه پیاده ، اسکل بودیم مگه...واال بهتر بود

این پسره لجباز که فعال اخماش توهم بود و دست منو فشار 

 !میداد

پام که  دستم بریده :خانومه که رفت با تلفن صحبت کنه گفت 

 !خودمونمیرفتیم ...توام فلج نیستی...سالمه

 !پام خسته شده بود...نمیخواستم پیاده برم -

 !زنگ میزدی به آوا بیاد دنبالت+ 

تم نمیخواس: چشمامو برگردوندم سمتش و آروم و شمرده گفتم 

 !بهش بگم

نمیشه ...دید حریفم نمیشه کال...نگاهی بهم کرد و چیزی نگفت

 !که همش حرف حرف اون باشه

 !فقط اونه که بلده داد بزنه...انگار ما جذبه نداریم...واال

 

به ...سفید جلوی پامون ترمز کرد ۰۳۳چند دقیقه بعد یه پژو 

خانومه گفتم خودش جلو بشینه و من و آرازم نشستیم صندلی 

 !عقب

 ساله پشت رل نشسته بود ۰۳یه آقای حدودا 

 بی تربیت...آراز که هیچی نگفت
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دم منم سالمی کردم و آدرس ویال رو دست و پا شکسته دا

 !بنده خدا خودش فهمید کجارو میگم...بهش

این آرازم نکرد یه کلمه حرف بزنه ، حداقل آدرسو بده که 

 !هیچی...دستت درد نکنه ای...بلده

جفت ابروهاش رو همچین بهم چسبونده بود و با غیض به 

 !جلو خیره بود که آدم میترسید باهاش حرف بزنه

ش دور دستمو بردم سمت زخمش و یکم پارچه رو از

پسره فقط چاقو رو کشیده ...خیلی خون نمیومد دیگه...کردم

 !بود دست آراز آزاد شه

 !تقصیر خودشه...بهش گفتما بیا بریم گوش نکرد

انگشتمو یکم رو زخمه فشار دادم که از الی دندوناش غرید 

 !چخبرته؟: 

عین : سرمو بردم نزدیک جوری که اون دوتا نفهمن گفتم 

یه سالم میکردی ...نمجسمه نشستی وردل م

 !مرده داره لطف میکنه میرسونتمون خونه...زشته...حداقل

میخواست لطف ! عه؟: سرشو برگردوند سمتم و گفت 

 ِکش مو تو اون...االنم درست بشین شالتم درست کن...نکنه

 !خراب شده پیدا نمیشه؟

مرده همچین تو ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و صاف نشستم

 !انگار آدم ندیده بود...میکرد آینه بهمون نگاه



559 

 

 !عجیبه خیلی؟...خب بنده خدا دستش بریده دیگه

دستت چی شده : آخرم طاقت نیاورد و با لهجه شمالی پرسید 

 !میخوای بریم بیمارستان؟...پسر

چشم ...این حرف نمیزد هیچ...نع...نگاهی به آراز انداختم

 !غره ای بهش رفتم که پوزخندی زد و روشو برگردوند

یه دونه نزدیک به اینجا ! برم بیمارستان؟: مرده دوباره گفت 

 .هست

همون آدرسو برین ...نه: باالخره عروس خانوم لب باز کردن 

 !فقط

و انگشتمو فرو کردم ت...پنج دقیقه بعد رسیدیم جلو در ویال

د و پوفی کشی...پهلوی آراز که یه دستت درد نکنه بگه حداقل

 !ممنون...زحمت کشیدی: به زور گفت 

از خانومه تشکر کردم ...لبخندی از رضایت زدم و پیاده شدم

با صدای گوشی آراز ...و رفتم سمت در خونه و زنگو زدم

دست سالمشو برد سمت جیب شلوارش و به ...برگشتم سمتش

 .زور گوشیو درآورد

: جدی گفت ...آروم تر شده بود اما هنوز سگ بود

سیب زمینی ...بمونیننه شما ...برنمیگردیم...ویال...بگو

 !باشه ، قطع کن فعال...نخورده نیستیم آوا
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خوبه آیفون داشت ...ناهید خانم در و بعد سه ساعت باز کرد

 !وگرنه دو قرن طول میکشید

توی کمد اتاق خودمون از قبل یه کیف ...بدو رفتم طبقه باال

گنده پر از قرص و سرم و آمپول و وسایل بخیه و اینا بود که 

میاوردن اینجا که راحت ...فت کیفه مال باباشون بودهآوا میگ

 !باشن و یدونه مثل این تو خونه خودشونم هست

 

سنگین بود  انقدر...آستینمو زدم باال و کیفو برداشتم ببرم پایین

ی کشیدم پوف...انگار پنجاه کیلو وسیله ریختن تو این...که نگو

 !و در اتاقو به زور باز کردم

سرم و لباسمو با همون تونیک تو خونه  شالمو گره زدم پشت

به زور با اون کیف سنگین خودمو از پله ...ای عوض کردم

 !ها کشوندم پایین و گزاشتمش رو میز مبل

خبری ازش نبود ...نفسی کشیدم و چشم چرخوندم دنبال آراز

 نکنه رفته باال باز من این همه پله رو با این کیف برم؟...که

 آراز کجا رفت؟...ومناهید خان: بلند گفتم 

 !فکر کنم رفتن اتاقشون...نمیدونم خانم+ 

باز کیفه رو برداشتم و به زور خودمو از پله ...شانس عن منه

 !در اتاقشون رو زدم و منتظر موندم...ها کشوندم باال
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دوباره در زدم و اینبار دستگیره رو کشیدم ...کسی جواب نداد

 یاهلل: و پشت بندش گفتم 

 فقط...وری بود مثل اتاق من و آوا تراسم داشتاتاق جمع و ج

 !از کاغذ بگیر تا لباس و قوطی نوشابه...نامرتب و بهم ریخته

 انگار یکی...روی تخت نشسته بود و گوشیش دستش بود

 داشت پشت تلفن حرف میزد

نگاهی بهم انداخت و باز جدی به پایین خیره شد و به حرفای 

 .اون خر پشت خط گوش داد

تلفن این زنگ خور داشت تلفنای مخابرات  انقدر که

 !دو دقیقه یبار زنگ میزدن بهش...چخبره این همه...نداشت

م خودم...کیفو کنارش روی تخت گزاشتم و نفسی کشیدم

 !نشستم رو تخت و در کیفو آروم باز کردم

انقدر دوست ...عه از اینا بود که طبقه طبقه میشد

ده و بیخود نبود انقدر گن...همیشه تو فیلما میدیدم فقط...داشتم

 سنگین بود

 !کیفش حسابی بوده

پروندش و باز کردی چاییم ...مگه نگفتم کنسل کن: آراز 

 !واسش ریختی؟

و باال آستینم...باز دوباره ساکت شد و با اخم به دستام خیره شد

 !زده بودم و رد کبودی مچ دستمم مشخص بود
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خ بخیه ن...ست بخیه رو درآوردم و پهن کردم رو تخت

چرا زحمت بدم ...فکر کردم شاید بخیه نخواد اصال...نداشت

 !به خودم الکی؟

دست بردم تا آستینشو بزنم باال که خودشو کشید عقب و گوشیو 

با شونش نگه داشت و با دست چپش شروع کرد به باز کردن 

 !دکمه های لباسش

 !استغفراللهی زیرلب گفتم و چشم گرفتم

ثل خودم م...وش بپوشی بد نیست بخداحاال زیر لباست یه زیرپ

 !گرمایی بود حسابی

از ...دکمه های لباسشو باز کرد و باز گوشیو گرفت دستش

 .سرشونش گرفتم و لباسو از دستش درآوردم

از داخل نمیدیدم ...طولش زیاد بود...نگاهی به زخمش انداختم

دستکشم که نداشتم ...دورش خون خشک شده بود...قشنگ

 !م بازشون کنمحداقل یکم ازه

 

آوا  همیشه وقتی بخیه میزدم...باید دستمو تا ته با خون میشستم

مسخرم میکرد میگفت انگار مرغ پاک میکنی که انقدر صدا 

 !میده

از تو بسته پنبه ای که توی جعبه بود یه تیکه بزرگ کندم و 

 !زخمشو تمیز کنم که بتونم ببینم توش چخبره...الکلیش کردم
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سعی کردم خیلی ...اشتم رو زخمشآروم پنبه رو گز

 !بچه دردش نیاد ، گناه داشت...نسوزه

حاال اگه چند ماه پیش بود بود هرچی ِدق دلی داشتم سر دستش 

 !خالی میکردم

دم رفتم جلوتر و دست سر...تکونی خورد و دستشو کشید عقب

نگاهی با اخم بهم ...و گزاشتم رو مچ دستش که تکون نخوره

حالت  وای به: ون بنده خدا پشت تلفن گفت انداخت و بلند به ا

برو خداروشکر کن ...بیام تهران پدرتو درمیارم...سلطانی

 !کنارم نیستی

دستشو محکم تر گرفتم که ...باز پنبه رو گزاشتم رو زخمش

اخمی کرد و از الی دندونای بهم فشرده شده ...تکون نخوره

م بیام دتا خو...فعال که ریدی به شرکت...خیلی خب: اش گفت 

 !صافش کنم

اون قراردادم ایمیل کن ببینم چه گلی به : مکثی کرد و گفت 

 !به تیام زنگ بزن به من ربطی نداره...نه...سرم زدی

منم همچین با ...باالخره گوشیو قطع کرد و انداخت کنارش

دقت پنبه رو میکشیدم رو زخمه انگار دارم بینی عمل میکنم 

 !خدایی نکرده کج نشه

 هی...حاال اینو...ش بدبختو عین فیل بخیه زدمازخم سیاو

 !کیه که قدر بدونه! میبینی؟...خدا

 !چقدر سردی+ 
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 اخمی کرد و...چیزی نگفتم و باز پنبه رو کشیدم رو زخمش

همون موقع در اتاق باز شد و آوا مثل گاو پرید ...نفسی کشید

 !تو

خاک تو سرت : هول کرده برگشتم سمتش و بلند گفتم 

 !سکته کردم! ل آدم بلد نیستی بیای تو؟مث...کنن

دست این چرا ! چیشده؟...اوووو: اومد جلو و گفت 

 !آره؟! فردین بازی درآورده؟...زخمه

چیزی نگفتم و بلند شدم با پا سطل آشغال گوشه اتاقو کشیدم 

 !کنارم و پنبه توی دستمو انداختم توش

یه کوچولو عمق ...یکم زخمو با دست وارسی کردم

آستین لباسش از خون خشک ...انقدرم خراش نبود...داشت

 !واسه همین بود پس...شده بود کال

 دستکش تو این: به آوا که هنوز باالسرم وایساده بود گفتم 

 ! بساطت نیست؟

 !شاید تو اتاق باشه ، باید بگردم...نمیدونم+ 

نه تا نک: یهو نگاهش به دستم افتاد که پر از خون بود و گفت 

 !ن؟ها! تا ته بدون دستکش کرده بودی این تو؟ االن دستت و

مشو یا بیا کمک یا برو گ: نگاهی با افسوس بهش کردم و گفتم 

 !چایی و دستکشم بیار...بیرون
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انگار داره عمل قلب باز ...دست خره: راست شد و گفت  

 !پاشو برو خودت بریز بیار...میکنه

ت تاق رفچشم غره ای بهش رفتم که برام بای بای کرد و از ا

 !باز تا کمر خم شدم تو کیفه دنبال نخ بخیه...بیرون

 

پنس و سوزنو گرفتم دستم و نشستم ...باالخره نخو پیدا کردم

چیکار : نگاهی به دستم کرد و گفت ...کنارش رو تخت

 !میخوای بکنی؟

 !بخیه بزنم -

 !زیادم عمیق نیست...فقط ببندش...نمیخواد+ 

اگه فقط ببندم عفونت ...بخیه میخواد...جوش نمیخوره -

 !میکنه

دست چپمو ...با شک نگاهی بهم انداخت و سری تکون داد

گزاشتم رو بازوش و خواستم سوزنو ببرم سمت دستش که 

 کشید عقب

 !چیشد؟: کالفه سرمو باال بردم و گفتم 

 همینطوری میخوای منو بدوزی؟! بی حسیش کو؟+ 

دیدی  :نگاهی به کیف وارفته وسط اتاق کردم و گفتم 

 !یشهدو دقیقم نم...مجبوری تحمل کنی...گشتم پیدا نکردم...که
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مگه من جسد تشریحم هی سوزنو فرو کنی تو دستم ...نخیر+ 

 !هیچی نگم؟

بالتکلیف مثل بچه ها ...گوشیشو برداشت و شماره گرفت

ش حاال اگه بگم سیاو...وایساده بودم ببینم میخواد چیکار کنه

ه بخیه خورد باز یچیزی بارم بدبخت بدون بی حسی اون هم

 !میکنه

 !!تازه اون زخم عفونت کرده و پر از چرک

 !زنگ زد تیام بدبخت بره بی حسی و دستکش بگیره بیاد

 !نشستم و دستمو زیر چونه ام گزاشتم تا تشریفشو بیاره

اونم نیمه لخت لم داده بود روی تخت و با گوشیش ور 

 به: چایی اومد تو  در اتاق باز شد و آوا با سینی...میرفت

 !گفتم تموم شده رفته ها! میبینم که کوک نزدی هنوز؟...به

پانسمانشم کرده بودم و ...نزاشت وگرنه تموم شده بود -

 .خالص

ی چرا نزاشت: با پا زد به پای آراز و سینیشو گزاشت زمین 

 !خوابیدی اینجا؟...بچه کارشو بکنه عالفش کردی

 !ه؟چش: من نیشی کرد و گفت  جوابشو نداد که آوا به طبع از

 !زنگ زد بره بگیره...بی حسی نزدم ، نزاشت -
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 !دو متر قدته خجالت نمیکشی؟: آوا سری تکون داد و گفت 

دو دقیقه بیشتر میشد؟ من میگم تیام همین االن نشسته باز داره 

 !نگو ماموریت تازست...کجا میره ها

 !انقدر حرف نزن: آراز 

اصال آذر بیا برو ، ...مدم مختو بخورماو...دلم میخواد: آوا 

چه معنی میده خواهرش پرستار باشه یکی دیگه دستشو بخیه 

 بزنه؟

قربون آدم چیز : از خدا خواسته از جام بلند شدم و گفتم 

مونده دستکش و لیدوکائین که ...بیا وسیله هاشم چیندم...فهم

 !میرسه االن

م برم که آراز خم شدم لیوان چاییمو بردارم بعدم راهمو بکش

 !کجا؟: گفت 

 پایین -

 !همینجا باش نمیخواد بری پایین...االن میرسه+ 

اومد بهش میگم بیاره ...من دیگه باشم چیکار...آوا هست -

 !باال

مینجا گفتم بشین ه: نگاه جدی بهم انداخت و یکم بلند تر گفت 

 !تا بیاد

 

 !من خسته ام ، حوصله هم ندارم...آوا میزنه دیگه -
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زنه آوا بره دهنشو بخیه ب...بشین آذر: خیز شد و بلند گفت  نیم

 !ه,از این هنرا ندار...انقدر چرت و پرت نگه

خودت ...خیلیم دلت بخواد...درست حرف بزنا...آی: آوا 

 !لوسی نمیزاری وگرنه من و آذر فرقی نداره

 !منم ماکت تو نیستم...تو بلد نیستی: آراز 

 ...دم کهالکی پرستار نش...بلدم: آوا 

چند تا بخیه تو بخش زدی ...خانوم پرستار: آراز نیشخندی زد 

 !که خودمو بسپارم دستت؟

با سونیا برین با مدرکای ...دکتر الکی: آوا حرصی گفت 

 !الکیتون نمایشگاه بزنین

همینه که انقدر تو بخش از دست و پنجت ! فضولی تو؟: آراز 

 !تعریف میکنن

تازشم مامان که ...لشونم بخوادد...خیلیم خوبه! چشه؟: آوا 

همه ...من بدبخت! مریض شده بود کی کاراشو میکرد؟

 !پانسمانا و سرم آمپوالش و خودم زدم

به خودش بود اصال نمیخواست بیاد ...چاره ای نداشت: آراز 

 !خونه که زیر دست تو بیوفته

ه من و این چه فرقی دار...بسه دیگه: کالفه از حرفاشون گفتم 

 !تو یه خراب شده درس خوندیمدوتامون 
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اگه ...بیا سفارشاتت تحویل بگیر: در باز شد تیام اومد و گفت 

احیانا وسطا غش و ضعف میخوای بکنی بگو من لباس 

 !عوض نکنم دیگه

لباس نصفشو از تنش درآورد ...آراز بلند شد و باالخره نشست

زخمشو با سرم شست شو از اول شستم ...و انداخت پایین تخت

 !ستکش دستم کردمو د

ی آوا باال...به زخمش بی حسی زدم و پنس و سوزنمو برداشتم

ر خداروشک...سرم وایساده بود و به حرکت دستام نگاه میکرد

 !آراز چیزی نگفت دیگه

درد ...بخیه چهارم مکثی کردم و یکم مچ دستمو تکون دادم

 !میومد المصب

د ته بودستشو قائم رو زانوش تکیه داده بود و سرشو انداخ

 !با مکثم سرش و آورد باال و منتظر نگاهم کرد...پایین

سایه ...آوا هم مثل بز خم شده بود رو دستم ، هیچی نمیدیدم

 !کله گندش افتاده بود

 .برو اونور وایسا هیچی نمیبینم: پوفی کشیدم و گفتم 

ن م...کوری از بس: راست شد و رفت اونظرف دستم و گفت 

مگه ...ا این کوکای کج و کولتب....بودم تموم شده بود

 !جورابه

 !تو کوری که نمیبینی...خیلیم مرتبه -
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صورت آراز و ...باز شروع کردم به ادامه دادن

از اونورم آوا جلوشو ...سرشو انداخته بود پایین...نمیدیدم

 !گرفته بود خوب نمیتونستم ببینمش

 

از عمد سوزنو محکم تر فرو کردم که دستشو کشید 

واال خب یعنی ...تم سرشو بیاره باال ببینمشخواس...عقب

 !عه...چی

اومدم دستمو ببرم جلو سوزنمو دربیارم که باز دستشو کشید 

 !وایسا درش بیارم: کالفه نگاهش کردم و گفتم ...عقب

 !یکی دیگه بزن...بی حسیت تموم شد+ 

 !دو دقیقه تکون نخور تموم میشه...نخیر هنوز بی حسه -

باید دو نفرو ...هی تکون میخوری...گهراست میگه دی: آوا 

 !بیارن باال سرت نگهت دارن عین بچه ها؟

تا با لگد ننداختمت : آراز چشم غره ای به آوا رفت و گفت 

 !بیرون گمشو از جلوی چشام

من باید ...خواهر غم خوار آدمه! میبینی چه بیشعوره؟: آوا 

 !االن باال سرت باشم نه این بی لیاقت

 !برنگردی: فت آراز زیر لب گ

 شنیدما: آوا 

 !کسی نیاد باال...درم ببند پشت سرت: آراز 
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عه؟ چیکار میخواین بکنین که کسی نیاد باال؟ نخود سیاها : آوا 

 !کجان؟

 از اینا که میگفت...برگشتم سمت آوا و لبخند مصنوعی زدم

ی انگار افاقه نکرد و ب...خفه شو وگرنه جفت پا میام تو حلقت

پس من میمونم به آذر کمک : راز گفت توجه رو به آ

 !وسط کار خسته شد یهو من باشم...دست تنهاست...میکنم

: آراز نیم خیز شد که بلند شه و همونجوری عصبی غرید 

 ! میری یا بندازمت بیرون؟

خب میخوام به آذر کمک : آوا یه قدم عقب رفت و گفت 

ج کگردنشم انقدر که خم کرد ...نگاه مچش درد گرفت...کنم

 !شد

چایی ...سینی چاییتم جمع کن: آراز نگاهی به من کرد و گفت 

 !اینم میخوای آذر بریزه تو فقط بخور! یخ کرده میاری؟

 آوا ایشی کرد و سینیو از رو زمین برداشت

 .دستم خسته شد...میشه بشینی لطفا: کالفه گفتم 

ت مچم و حرک...دست چپشو تکیه گاه کرد و نشست رو به روم

ده اینبار رو دستم زوم ش...با پنس سوزنو کشیدم بیروندادم و 

 .بود

تمرکزمو از دست ...چه غلطی کردم گفتم سرشو بیاره باال

پنبه الکلی رو برداشتم تا بکشم رو زخمش باز خونای ...دادم
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دستمو بردم جلو که مچمو ...خشک شده رو پاک کنم

المصب همینجوری که مچم کبوده حاال ...آخی گفتم...گرفت

 !توهم هی بگیرش قشنگ استخونش توهم در بره

 

ه خون دیگ...ولش کن بسه: فشار دستشو آروم تر کرد و گفت 

 !نمیاد

 !پانسمانش کنم میرم -

برای اینکه ...سرشو تکون داد و کالفه مچ دستمو ول کرد

ی نگاه...دستشو عقب نکشه دست چپمو گزاشتم رو ساعدش

 .به دستم انداخت و نفس بلندی کشید

به رو روی زخمش کشیدم و آروم خونای خشک شده پن

 !گاز و برداشتم و چسبوندم رو زخمش...دورشو پاک کردم

از جام بلند شدم و ...کل بخیه زدنم بیست دقیقه طول کشید

 :وسایلمو جمع کردم و گفتم ...دستکشامو انداختم تو سطل

وگرنه از اول همه اینا ...حواست بهش باشه خونریزی نکنه

 !ک بخورهباید کو

سری تکون داد و با اخم از جاش بلند شد و رفت سمت 

دستش که رفت سمت کمربند شلوارش عقب گرد کردمو ...کمد

 !از اتاق اومدم بیرون
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خواب آلود سرمو به شیشه ماشین تکیه داده بودم و به آوا که 

 داشت چرت میزد نگاه کردم

ه وا کآ...ساعت شش صبح با رادین در راه بیمارستان بودیم

تا ...انقدر دیشب ذوق داشت االن مثل خرس خوابیده بود

خمیازه ای کشیدم و باز ....ساعت دو شب کنار گوشم فک زد

حسابی جون ...هوا مه و ابری بود...سرمو به شیشه تکیه دادم

 !میداد برای خواب

 حاال نمیشد در این بیمارستان کوفتی دیر تر باز شه؟

 اهم افتتاح کننیروزه میخواستن تموم کنن فرد

 !صبر نداشتن که

 ماشین جلوی ساختمون ترمز کرد

 یکی همکف و...دوتا ساختمون بود...بیمارستان بزرگی بود

 یکی دیگش چهار طبقه

 !توی یه فضای نسبتا کوچیک

مثل حیاط بیمارستان خودمون نبود که بشه توش ملق 

 !همین...دوتا باغچه کوچیک داشت با یه پارکینگ...بزنی

 !پاشو رسیدیم...هوی: وا رو کشیدم دست آ

 :عصبی بیشتر تکونش دادم ...هومی گفت و تکون نخورد

 !هزار تا کار داریم تا شب ، تمرگیده اینجا...َوخی اینجا نخواب
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شما ...بیدار کردنش قلق داره: رادین خنده ای کرد و گفت 

 !برین من بیدارش میکنم

رچ پا...میدونم وگرنه قلقش و من...بله شما بدعادتش کردی -

 !آب یخ و لگده

تا شما ...از شما بعیده به این آرومی: خندش پررنگ تر شد 

بری یه چرخ تو بیمارستان بزنی من بیدارش میکنم 

 !میفرستمش داخل

فقط وای به حال جفتتون که منو : سری تکون دادم و گفتم 

م تا طی دستش ند...بزارین برین و خودتون برین عشق و حال

 !بخوابهنمیزارم 

از ماشین پیاده شدم و به طرف در ورودی بیمارستان حرکت 

 .در کشویی باز شد و رفتیم داخل...کردم

همه جا بیمارستانا تو یه ! بیمارستان بود دیگه...خوب بود

 !شکل و قیافه ان واال

 

ده نفر جلوی پذیرش وایساده بودن و لباس خدماتی تنشون 

جلو رفتم و بهشون ...آقاشش تا خانوم بودن و چهارتا ...بود

 .سالم کردم

 :یکی از خانوما انگار سر دستشون بود اومد نزدیک و گفت 

 !شما آذر خانومی؟
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ار مثل اینکه بهتون گفتن باید چیک...بله: لبخندی زدم و گفتم 

 !کنین

منتظر شما بودیم که بگین ...یه آقایی بهمون توضیح دادن+ 

 !از کجا شروع کنیم

همه تجهیزات نو و بسته بندی ...ببینین: سری تکون دادم 

چند نفر ...یه نفر با من بیاد برای چیدن وسایال...شدست

تختارو درست کنن و بقیه هم توی سالن ...مسئول اتاقا بشن

 !خوبه؟...اول تمیز کاری بعد چیدن...رو تمیز کنن

 !از کجا شروع کنیم؟: سری تکون دادن که یکیشون گفت 

 خراب...خوب کف اینجا رو تمیز کنینخوب ...از طبقه اول -

یم بعد میر...برق بزنه ها...کاریای ریخته شده رو پاک کنین

 !اونوقت خودم کمکتون میکنم...سراغ وسیله ها

همون موقع آوا با چشمای پر از خواب و شال و کج و کولش 

من میرم رو یکی از تختا : کنارم وایساد و گفت ...اومد تو

 !کن ده شد صدام...میخوابم

 !بد نگذره یوقت؟...نه بابا: چپ چپ نگاهی بهش انداختم 

چشمام از بیخوابی ...دارم میمیرم جون تو: بیحال نگاهم کرد 

 !توروخدا بزار برم...میسوزن

برو اما خیلی خری : آروم جوری که نشنون گفتم ...دلم سوخت

 !منو تک و تنها ول میکنی وسط اینا
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میدونم ...هوم ، من خرم :مثل زامبی سرشو کج کرد و گفت 

 !خودم

 !اینم از این...بعدم راهشو کشید رفت

وتاه مانتو ک...پشت سرش رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم

 چهارخونه معمولی با روسری بلند که باالی سرم چفتش کردم

شلوار پارچه ای کهنمو با کفش اسپرتم پوشیدم و مانتو شلوارم 

 .غل آواو گزاشتم تو کولم و انداختم ب

 !شوینده ها کجاست؟...خب: از اتاق بیرون اومدم و گفتم 

ت چهار نفر سراغ تخ...یه ساعتی بود توی سالن مشغول بودیم

 .و اتاقا رقته بودن

تخته  ۱۳اورژانس که ...طبقه پایینش شامل چهار بخش میشد

 !بخش زنان و اطفال و داخلی...بود

کافی ...بود داروخونه بزرگی همون اول دم در بیمارستان

قط داخل ف...شاپ رستوران بیمارستان بیرون تو حیاطش بود

 !یه قسمت داشت کیک و آبمیوه میفروختن

ن گفته بهشو...سه نفر سالنو طی میکشیدیم و بقیه پخش بودن

بودم بعد از اینکه تمیز کردن بیان بگن که بهشون بگم چیکار 

 !کنن
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سرکی به اتاقا ...ده و چهل دقیقه بود که کار سالن تموم شد

هرجا ...طیبه خانم اگه تمومین اتاقا رو بچینین: کشیدم و گفتم 

 !نتونستین من تو داروخونه ام

 !ملحفه ها تو کمده دیگه؟...باشه خانم جان: صداش بلند شد 

رده پ...پرده ها هم بسته بندی شده تو پالستیک سبزه...آره -

 ها رو نصب کنین تشک هارم بزارین

 !یه کارا رو بهتون میگمخودم میام بق

 چشم خانم جان+ 

طی رو تو سطل گوشه سالن گزاشتم و با یکی از خانوما رفتیم 

کِفش رو یکی از بچه ها تمیز کرده ...تو داروخونه

 ..دستمال برداشتم و شروع کردم به تمیز کردن قفسه ها...بود

 حداقل نکرده...باالی هر قفسه گفته بودن چه دارویی بزارم

 !خیلی زیاد بودن که...ینن اینا روبودن بچ

گیر بیا این دستمالو تو ب: نفسی کشیدم و رو به دختره گفتم 

 !قفسه ها رو تمیز کن تا من دارو هارو بچینم

نشستم رو زمین و ...دستمالو از دستم گرفت و شروع کرد

یاعلی گفتم و شروع کردم به ...جعبه ها رو باز کردم

قرصا رو میشد یکاریش ...اخیلی زیاد بودن المصب...چیدن

 آمپوال رو که دونه دونه...جعبه ای برمیداشتم...کرد

 !کمرم داشت خرد میشد...سرما رو دونه دونه
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طمئن م...انقدر از صبح زیردلم شروع به درد گرفتن کرده بود

شانس گند من امروزم این ...بودم امروز نشه فردا حتما میشه

 !همه کار سرم ریخته بود

ت ، من هنوز دوتا از قفسه هارو کامل چیده دوساعت گذش

لباسش و عوض ...همون موقع سر و کله آوا پیدا شد...بودم

 !چرا صدام نزدی؟: کرده بود و اخمالو اومد تو 

 !بیدارت کردن؟...یادم رفت اصال -

 !این همه خوابیدم خودت دست تنها یه طبقه رو تمیز کردی؟+ 

داروخونه تموم شه ...اووووو انگار من همش طی کشیدم -

 دیدی اتاقا رو؟...میرم باال کمکشون

کمدا ...تختا رو مرتب کردن قفسه هارم چیدن...آره+ 

مونده تیام بیاد کامپیوترا رو وصل ...پرده هاهم نصبه...مرتبه

کار ...منم االن رفتم داروهای اصلی رو چیدم تو اتاق...کنه

 !دیگه ای نیست

 .ه میرم طبقه باالباشه ، پس من داروخونه تموم ش -

 !من داروخونه رو میچینم...نمیخواد بیا برو باال+ 

دامه آخی گفتم و ا...کمرم و راست کردم و دستمو گزاشتم پشتم

 !پذیرشم تمیز نکردیم هنوز...باشه پس بقیش باتو: دادم 

ا تو برو خرده ریزاش ب: دستشو گزاشت پشتم و بیرونم کرد 

 !من
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 ...آسانسور سرمو تکون دادم و رفتم سمت

 .طبقه باالهم دوساعتی طول کشید

 .خداروشکر بچه ها فرز بودن و تند و سریع کار میکردن

برامون ناهار آورده ...ساعت سه تیام با دوازده نفر دیگه اومد

 !یکی بهش بگه چه ناهاری دیگه ساعت سه آخه؟...بود

دو نفر برای نصب سیستم اومده بودن و ده نفر دیگه ام برای 

 .کمک

داشتم تو یکی از اتاقا طی میکشیدم که زیر دلم ...عصر بود

 !تیر عجیبی کشید

 

با چیزی که ته دلم ...آروم خم شدم و دستمو روی دلم گزاشتم

این چند روز لعنتی برای من چند ...خالی شد فهمیدم وقتشه

 !حاال تو مسافرت اونم االن وسط کار؟...سال میگذشت

شدم و کنار دیوار پوفی کشیدم و روی زانوهام خم 

طی رو به دیوار تکیه دادم و گوشیمو از جیب مانتوم ...نشستم

 .درآوردم

خوبیش این بود جون ...شماره آوا رو گرفتم و منتظر موندم

آوا به جون گوشیش وصل بود و دو بوق نخورده جواب میداد 

 !جون دلم عشقم؟: 

 !نشستم ۰۳۰من تو اتاق ...یه لحظه بیا باال...آوا -
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 !صدات چرا اینطوریه؟! یشده؟چ+ 

از داروخونه ...عملیات منطقه دو سه چهار...اوضاع وخیمه -

 !کسی نفهمه ها...خمپاره وردار بیار باال

از صبح تا االن با این حالت خوش و خرم داری کار + 

ناهارم که ! اسکل نمیگی بهت فشار میاد؟! میکنی؟

 !میمیری ها...نخوردی

 اشو بیا باال دیگهپ...چقدر حرف میزنی اه -

 دو دقیقه ای باالم...خیلی خب+ 

م سعی کرد...گوشیو قطع کردم و سرمو به زانوهام تکیه دادم

 .به درد زیر دل و شکمم توجهی نکنم

روز اول عملیات همیشه پدرت و ...اما نمیشد

مخصوصا من که از صبحه مثل خر داشتم کار ...درمیاورد

 !فتممیکردم و پله هارو باال پایین میر

نگاهی بهم ...دو دقیقه بعد آوا در اتاقو باز کرد و اومد داخل

این از خمپاره ...بیا: انداخت و رو به روم دوزانو نشست 

این شکالتو بزار دهنت قندت ...برات آذوقه هم آوردم...ات

 !نیوفته

 همونطور که...بسته رو از دستش گرفتم و از جام بلند شدم

 :تشویی تو اتاق میرفتم گفتم دست به کمر خمیده به سمت دس

 !ساعت چنده؟
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 ۱۳پنج و سی و شش دقیقه و ...عرضم به خدمتت که+ 

 !۱۱عه ...۱۰االن شد ...ثانیه

ینا تا ا: بی حوصله و با درد نگاه چپه ای بهش انداختم و گفتم 

 !کجا پیش رفتن؟

تیام اومد خرده ریزاشم انجام ...پایین که تکمیل تکمیل+ 

سالن و اتاقا ...ه این اتاق و تموم کردیاین طبقه ک...شد

 طبقه سومم...مونده اتاق عمل که دونفر رفتن االن...تکمیله

اونجام اتاق عملش و خرده کاریاش ...اتاقا و سالنش تمومه

 !مونده

 !تقریبا چقدر طول میکشه؟: دستمو به دیوار گرفتم و گفتم 

قه طبباور کن االن ...بابا اینا مثل میگ میگ کار میکنن+ 

اتاق عمال و اتاق دارو ...سه و چیدن شوت رفتن طبقه بعدی

 .و وسیله ها مونده که خودمون باید باشیم

حاال برو عملیاتتو راه : درمونده نگاهی بهش کردم و که گفت 

نمیخواد با این حالت پشت سر من راه بیوفتی ...بنداز

 !کتک میخوری...بیای

برو طبقه سه و چهار باال تو ...نه اینو بزارم میرم اتاق عمل -

 !اینجا که چیزی نمونده...سر اینا

این ...نبینم غش و ضعف کردیا...پس دو نفرو ببر با خودت+ 

 .شکالت و کیکم بخور
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 !سری تکون دادم و رفتم دستشویی

طبقه دوم داشت از ...شکالته یکم چشمم رو باز کرده بود

تاق عمل در ا...تمیزی برق میزد و حسابی بهم حال داده بود

یه آقا و یه خانوم ...بزرگی که داشت و باز کردم و رفتم داخل

 !منتظر بودن

وی ر...شما این وسیله برقیا رو وصل کن: رو به آقاهه گفتم 

 .همش زده چطوری باید نصب بشن

شماهم کنار من وسیله ها و : بعدم رو کردم به خانمه گفتم 

 !داروها رو بچین

 ...چشمی گفتن و شروع کردیم

 

دمش گرم خانومه تا دید ...به زور میتونستم خم و راست بشم

حالم زیاد خوب نیست تند تند کار میکرد و هرچی بهش میگفتم 

 !اتاق عمل نیم ساعته تموم شد...انجام میداد

با کمر خمیده رفتم سمت اتاق دارو و وسیله های 

نمیتونستم به کسی ...این دیگه کار خودم بود...بیمارستان

همون خانوم تو اتاق عمل دنبالم اومد و رفتیم تو ...بسپارمش

 !اتاق
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وسطا یه دختر دیگه ام اومد ...اونجاهم چهل دقیقه طول کشید

کمکمون و گفت طبقه سه کامل شده و تیام داره میاد برای 

 !تجهیزات و خرده کاریای باال

ساعت هشت شب بود و تقریبا همه کارها انجام شده 

دارو و وسایل طبقه چهارم و اتاق مونده بود اتاق ...بود

 !عملش

آوا اتاق عملو گردن گرفته بود و من تنهایی رفته بودم تو اتاق 

بنده خدا داشت قفسه ...و جلوی یه عالمه کارتون نشسته بودم

 !هارو دستمال میکشید تا من جعبه هارو باز کنم و بدم دستش

 .دوتا از قفسه هارو چیده بودیم

تر شده بود جوری که به زور نفس درد دل من از عصرم بد

 !میکشیدم

همون موقع آوا زنگ زد و گفت که آراز برای سرکشی رفته 

اونجا کلینیک پزشکان بود و کار خاصی )ساختمون بغلی

و تا نیم ساعت دیگه میاد ( نداشت برای همین ما نرفتیم اونور

 !این طرف

پشت یکی از قفسه ها روی چهارپایه وایساده بودم سرمارو 

رم گیج س...به ترتیب میچیندم که بهو زیر دلم تیر بدی کشید

دستم و گرفتم به قفسه که ...رفت و تعادلم رو از دست دادم

بتونم تعادلمو حفظ کنم اما طبقه کج شد و کل ِسرما افتادن 
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خودم رو نتونستم نگه دارم و از روی چهار پایه افتادم ...روم

 !پایین

! وای خانوم چیشد؟: شد بلند ( همون خانومه)صدای زهره

 !چیکار کردین؟

دمو سعی کردم خو...از بس بی جون بودم نتونستم جوابشو بدم

المصب ...از زیر چند تا سرمی که افتاده بود روم نجات بدم

 !همه سرم هزار گرمی ، انقدرم که سنگین بودن

تازه یکم راه ...به زور یکیشون رو از روی شکمم برداشتم

وباره با تیری که دلم کشید و حس خالی اما د..نفسم باز شد

 !شدن و حالت تهوع باعث شد آه آرومی از دهنم خارج بشه

! خانوم جان چیشد؟...یا امام حسین: زهره اومد سمتم و گفت 

 !خدا منو ببخشه شمارو با این حال ول کردم

هول کرده بود و نمیدونست چیکار ...هراسون از جاش بلند شد

 ...کنه

 :شدن در و بعد صدای عصبی آراز بلند شد  صدای بلند باز

 صدای چی بود؟! چخبره؟

آقا بیاین بنده خدا از روی : زهره رفت جلو و هول کرده گفت 

 !منم اون پشت بودم ندیدمشون...چهارپایه افتاده پایین

 .صدای قدمای محکم آراز روی سرامیکا بلند شد

 



585 

 

بودم اما از بس بیحال ...سایه اش رو روی خودم حس کردم

حس میکردم خون از همه ...نمیتونستم چشمام رو باز کنم

 !بخشای بدنم داره گرفته میشه و من االن خالی خالی میشم

 !صدامو میشنوی؟...آذر: صدای بلندش اومد 

اده سنگینی چند تا سرم افت...میشنیدم اما نمیتونستم جواب بدم

 یهویی...از روم برداشته شد و بعد حس معلق شدن توی هوا

بلند کردنم باعث شد کمرم درد بگیره که ابروهامو توهم کشیدم 

 .و آخ آرومی گفتم

صدای دادش بلند ...آراز تند روی سرامیکای سالن راه میرفت

 کدوم اتاق کارش تمومه؟: شد که 

 !بیاین این طرف...همه اتاقا آقا: خانومه 

 !زود باش در این اتاقو باز کن: عصبی گفت 

کمرم ...آراز منو روی تشک نرمی گزاشتدر اتاق باز شد و 

 .با گرمی تشک یکم بهتر شد

: د بلند بلند پشت تلفن داد میز...صدای نفسای عصبیش میومد

االن به من ...از روی چهارپایه افتاده...۰۳۲بیا اتاق ! کجایی؟

 !نه حرف نمیزنه ، بیهوشه...به درک پاشو بیا! میگی؟

 !آوامنتظرم : پوفی کشید و آروم تر گفت 

حرکت انگشتش رو روی پوست دستم ...تخت باال و پایین شد

 !چیکار کردی با خودت دختر خوب؟: حس کردم 
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کم کم حس ضعف بهم ...صدای آرومش توی مغزم اکو شد

 !دست داد و منو با خودش برد

 

چشمام باز ...با حس صدای پچ پچ باالی سرم هوشیار شدم

درد دل و کمرم ...انگار هنوز جونی توشون نداشتن...نمیشد

 !بهتر شده بود و دیگه مثل قبل تیرای ناجور نمیکشید

 ...سعی کردم گوشمو تیز کنم تا بفهمم چی میگن

 عصری حالش...از شش صبحه کل بیمارستانو متر کرده: آوا 

 !بد شد ، بهش گفتم نمیخواد دیگه کار کنی

بعد از چند دقیقه مکث صدای بمش رو شنیدم ...صدایی نیومد

 چی ریختی تو سرمش؟! را بیدار نمیشه؟چ: 

صدبارم گفتم مسکن ریختم و ...صدبار پرسیدی: آوا 

 !نمیبینی رنگ و روشو؟...تقویتی

 !پس چرا بیدار نمیشه؟: آراز نفس عصبی کشید و غرید 

ناهار درست حسابیم که ...بدبخت از صبحه کار کرده: آوا 

چه ...ادهاز چهارپایه ام افت...خرمشهرم که هست...نخورده

 !توقعی داری تو؟

 مگه تیام ناهار نیاورد؟! خرمشهر چیه؟: آراز 
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کوبیده گرفته بود نمیدونم آذر چرا تا خورد ...آره آورد: آوا 

م که صبحون...حالش بد شد نتونست بیشتر از دو لقمه بخوره

 !پَر

 خرمشهر چیه؟! نگفتی؟: آراز 

خدا م توروتو دلم گفت...انگار نمیخواست بگه...آوا مکث کرد

جون هرکی دوست داری برای یبارم که شده دهنتو ...نگیا

 !ببند

 

آوا به این دهن لقی ، مگه ...منم خوش خیال بودم واسه خودم

 !میشد حرف نزنه؟

کاش دیروز به جای دست آراز یه نخ بخیه ام حروم دهنش 

 !میکردم

یعنی وسط ...روز اولشه...ماهانه است: آخرم طاقت نیاورد 

چون ناهارم نخورده بود بدتر ...بهش فشار اومد کار یهو

 !کال حالشم بد میشه اینطور موقع ها...شد

یه جورایی انگار میخواست صداشو ...آراز بدتر عصبی شد

حالش  با این! بعد تو االن به من میگی؟: کنترل کنه بلند نشه 

 ! فرستادینش واسه کار؟

دیگه ...همن بهش گفتم نرو حالت بد...خودش رفت خب: آوا 

 !من که چهارپایه رو از زیرپاش درنیاوردم
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برو بیرون ، دیگه خیلی داری حرف ...خیلی خب: آراز 

به تیام بگو بره خونه از ناهید خانوم شام بگیره بیاد ...میزنی

 !نمیخوام بره رستوران...اینجا

دوستمو ول کنم که چی ...من پیش آذر میمونم خودت برو: آوا 

 !بشه؟

تو برو خونه به تیامم بگو ...واد بمونی خودم هستمنمیخ: آراز 

 ببینم میتونی یه کار انجام بدی؟...شام بیاره

عه؟ میخوای پیش آذر بمونی که چی : آوا نچی کرد و گفت 

بشه هان؟ به نظرم اینجور مواقع یه خانوم پیشش باشه 

 !وجود تو االن الزامی نیست عزیزم...بهتره

 !آوا: آراز 

 جانم؟+ 

بزار تا میتونم عصبانیتمو کنترل ...گمشو بیرونبرو  -

 !خب؟...کنم

واال تو عصبانیتت کال واسه : صدای قدمای آوا اومد و گفت 

این آذر بدبخت که کال انواع عصبانیت هارو به چشم ...ماست

 !حداقل با این حالش سر اون خالی نکن...دیده

 !در و آروم ببند بیدار نشه: آراز پوفی کشید و گفت 

میخوای لباس راحتی هم ...درم آروم میبندیم...چشمممم: ا آو

 بیارم برات ور دلش بخوابی؟
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 !ظخداف...چشم چشم: انگار آراز بهش چشم غره رفت که گفت 

اما بازم جوِن اینکه ...پلکم لرزید...در اتاق آروم بسته شد

حس کرختی تو بدنم بود که دلم ...بازشون کنم نداشتم

 !نمیخواست تکون بخورم

بوی آراز و حس ...صدای کشیده شدن صندلی اومد

دستش رو روی ...عطر معرکش پیچید زیر بینیم...کردم

 ...موهای از روسری بیرون زده ام حس کردم

میخواستم بلند شم و ...جای دستاش داغ شده بود و میسوخت

از جون دل من ! بهش بگم چرا داری اینکار و با من میکنی؟

 رم میکنی ولی باز پا پس میکشی؟چی میخوای؟؟ چرا امیدوا

انگشتش رو ال به ...دستش روی موهام در حال گردش بود

 ...الی موهای فرم میچرخوند

 چطور: آروم و زیر لب گفت ...حال دلم داشت دگرگون میشد

 چطور ببینم و چیزی نگم؟! طاقت بیارم خدا؟

اره دلم د...جون به لبمون کردی...خب کثافت دهن باز کن بگو

ر میون نبض میزنه تو تازه با خدا نشستی درد و دل یه د

 میکنی؟

 :با انگشت روی مچی که اون مرتیکه کبود کرده بود کشید  

یکه مرت...دستت و نشکنم آراز نیستم...پدرتو در میارم سهیل

 !بیناموس
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خواستم چشمامو باز کنم اما دیدم حاال که داره زیرلبی حرف 

حداقل ...که مستقیم نمیگفتاون ...میزنه بزار یکم دیگم بگه

 !اینجوری باهاش دلمو آروم کنم

 

تش انگش...سنگینی نگاه خیره اش روی صورتم اذیتم میکرد

 بازم برام...منتظر بودم حرف بزنه....رو پشت دستم کشید

 !بگه

آروم ...انگار نمیخواست چیزی بگه...اما انتظارم بی فایده بود

 .پلکم و باز کردم و به سمتش چرخیدم

اخمی کردم و نگاهی ...ور چراغ اتاق مستقیم چشمم رو زدن

کنار تخت روی صندلی نشسته بود و با اخم به ...بهش انداختم

 .دستم که آنژیوکت بهش وصل بود نگاه میکرد

سرشو ...یکم خودمو تکون دادم و آخ بی جونی از درد گفتم

 .باال آورد و بهم خیره شد

باالخره چشمای شما ...به به: خودش رو جلو تر کشید و گفت 

 !باز شد

به چشماش نگاه کردم و لبای خشکم و با زبون خیس 

سرشو آورد جلوتر و آروم با صدای ...چیزی نگفتم...کردم

 جاییت درد نمیکنه؟! حالت خوبه؟: بمش گفت 

 ساعت چنده؟...خوبم: آروم گفتم 
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یازده و : نگاهی به ساعت چرم روی دستش انداخت و گفت 

 !نیم

تِر زده ...نگاه کن توروخدا...چندساعتی بیهوش بودم...اوه

 !بودم به برنامشون

نیاز داشتم که سریعا برم ...چیزی نگفتم و چشممو بستم

کمرم روی تخت خشک شده بود و میدونستم که ...دستشویی

 !اگه بلند شم قراره از درد بترکه

 !آذر+ 

 !دلت ، بهتره؟: چشممو باز کردم و نگاش کردم 

سعی ...ال اله اال هللا...چیزیو داره به روم میارهچه ...وای

: کردم به چشماش نگاه نکنم و جواب بدم 

 !شماروهم از کارتون انداختم...ممنون...بهتره

از جاش بلند شد و از روی میز کنار تخت بسته قرصی رو 

 ی؟میتونی بلند ش: یه لیوان آب پر کرد و اومد سمتم ...برداشت

کیه کردن به دست چپم خودمو کشیدم سری تکون دادم و با ت

 !دهنتو باز کن: نگاهی به چشمام انداخت و آروم گفت ...باال

 !خودم میخورم...میتونم -

 !باز کن+ 
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قرصو گزاشت روی زبونم و لیوان آب رو ...دهنمو باز کردم

انقدر تشنم بود ...چند قلپ ازش خوردم...به دهنم نزدیک کرد

 !که نگو

وان آب نصفه رو کنار تخت گزاشت و لی...سرمو عقب کشیدم

 !باز روی همون صندلی رو به روم نشست

چرا با این حالت استراحت : پاشو انداخت روی پاش و گفت 

 مگه نمیدونستی امروز وقتشه؟! نکردی؟

مرده ...لعنت به دهن لقت آوا...باز داشت از اون میگفت

 !حاال اگه نمیگفتی چی میشد؟...شورتو ببرن

نمیتونستم وسط کار ول کنم ...نکردم کار زیادی -

 !مسئولیتش با من بود...برم

 !با کیه؟! مسئولیت خودت چی؟+ 

نمیخوام اینطور : با تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد 

 !جای تو کنار این تخته ، نه اینطوری درازکش...ببینمت

همیشه طالع : چشممو ازش برگردوندم و همونطوری گفتم 

 !یجور نمیمونه

 

خودم ...کالفه شدم...چند دقیقه ای تو سکوت گذشت

اینم اینجا ...همینطوری حال روحی و جسمیم خوب نبود

 !میشست فقط و هیچی نمیگفت
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دست به سینه روی صندلی نشسته بود و به پایین خیره 

اعصاب خرد ...انقدر به اونجا خیره شو تا درخت دربیاد...بود

 !کن

سرم رو از دستم خودمو باال کشیدم و با دست چپم 

دستمال کاغذی گوشه تختو روی دست گزاشتم و ...درآوردم

 ملحفه رو کنار زدم

دستمو به تشک گرفتم و خواستم از جام بلند شم که کمرم یه 

 !تیری کشید که نگو و نپرس

صدای آراز ...مکثی کردم و چشمام و روی هم فشار دادم

 !کجا میخوای بری؟: باعث شد بهش نگاه کنم 

 !شوییدست -

از جاش ...انگار فهمید چرا میخوام برم...چند لحظه نگام کرد

زیر بازوم و گرفت و کمک کرد تا از ...بلند شد و اومد سمتم

 .روی تخت بیام پایین

هن دستمو به پیر...تا پام به زمین رسید جلوی چشمام سیاه شد

 آراز گرفتم که نیوفتم

م خود...دستمو بگیر: دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت 

 !میبرمت
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دست چپشو دور کمرم ...دستمو بردم جلو و ساعدش رو گرفتم

 :جلوی در دستشویی گفتم ...حلقه کرد و آروم کنارم میومد

 !ممنون دیگه خودم میرم

 میتونی بری داخل؟+ 

دستشو از دور ...سری تکون دادم و دستمو به دیوار گرفتم

 .کمرم برداشت

 !رفتم تو دستشویی و در و بستم

منتظر جلوی در وایساده ...از دستشویی که اومدم بیرون

 !خودم میتونم: اومد سمتم که گفتم ...بود

 !نمیگیرمت...دستتو بده به من+ 

 !چیزی نشده که...میخوام خودم بیام -

دستت ! جون نداری حرف بزنی بعد میخوای راه بری؟+ 

 !آذر

ی کالفه نگاه...دستشو گرفتم و باز برگشتیم سمت تخت

 میشه برگردیم خونه؟...من حالم خوبه: داختم و گفتم ان

 !امشب باید اینجا بمونی +

اونجا استراحت ...میخوام برم خونه...اما من چیزیم نیست -

 !میکنم

 !فردا صبح میریم خونه...نه ، امشب و اینجا بمون+ 
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 !فردا مگه افتتاحیه نیست؟ -

 !عقبش انداختم+ 

 نبود چهارشنبه افتتاح بشه؟مگه قرار ! چرا؟: چشمام گرد شد 

 !یه روز اون طرف تر چیزی نمیشه...حالت خوب نبود -

 بخاطر من عقب انداختی؟+ 

 دراز: نگاه خیره ای بهم کرد و بدون اینکه جواب بده گفت 

 !هروقت شامو آورد صدات میکنم...بکش

مامو چش...نگاهمو از روش برداشتم و به بالش پشتم تکیه دادم

حرف که ...م حضورشو فراموش کنمبستم و سعی کرد

حداقل چشمامو ببندم که ...مثل دیوار میمونست...نمیزد

 !نبینمش حرص بخورم

چشمام میرفت که ...باز دوباره داشتم بی حال میشدم

نمیدونم چقدر گذشته بود اما با صدای در هوشیار ...بخوابه

 !شدم

مگه من پیک موتوریم ...سفارشای امروزت خیلی بودا: تیام 

 !هی بیار ببر

 !یواش حرف بزن! نمیبینی خوابه؟...هیس+ 

 .چی شده؟ عصر که حالش خوب بود -

 !بده به من خودتم برو...از چهارپایه افتاده+ 
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 !شما نمیاین خونه؟ -

 !نه ، امشبو اینجا میمونیم تا حالش بهتر شه+ 

 ن میخوای بیاریش خونه؟-

 !اینجا خیالم راحت تره+ 

نو انگار اولش م...و از اتاق خارج شد تیام باشه ضعیفی گفت

 !ندیده بود که انقدر عصبی به جون آراز غر زد

 

ظرف و گزاشت روی ...صدای قدماش روی سرامیکا اومد

 !بوی عطرش رو زیر بینیم حس کردم...میز و بهم نزدیک شد

همچنان روم ...یکم گذشت...انگشتشو روی گونه ام کشید

گه نمیتونستم خودمو به خواب دی...خسته شده بودم...خیره بود

 ...بزنم

وم آر...خواستم چشمامو باز کنم که سرشو آورد نزدیک گوشم

 !نمیخوای بیدار شی؟...خانوم: گفت 

آب دهنمو نامحسوس قورت ...از صداش لرزی توی بدنم افتاد

 :اینبار بلند تر گفت ...دادم و سعی کردم خودمو کنترل کنم

 !شنه تت نیست؟گ...شام رسیده ها...آذر خانوم

دستشو به حفاظ ...الی چشممو باز کردم و سرمو چرخوندم

یجوری که هرکی میدید انگار روم خیمه ...تخت گرفته بود

 !هدهنم تلخ...نمیخورم: کمی خودمو باال کشیدم و گفتم ...زده
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شو دست...با یه حرکت خودشو کشید باال و روی تخت نشست

و سمت خودش  دراز کرد و ظرفای یبار مصرف روی میز

 !میل ندارم و نمیخورم نداریم...نچ: کشید و همونجوری گفت 

زیرلب ...در ظرف و باز کرد و نگاه مختصری انداخت

 چیزی گفت که نفهمیدم

 !نمیدونم چی بود اما انگار خیلی به مزاقش خوش نیومده بود

! شتبدون گو...عدس پلو بود...یه قاشق پر کرد و گرفت سمتم

بچم دلش خورشتی چیزی ...جوری اخم کردهپس بگو چرا این

 !میخواست

و ناخوداگاه دهنم...خواستم عقب بکشم که با اخم بهم نگاه کرد

 ...باز کردم

واسه غذا خوردنمم : لقمه امو بزور قورت دادم و زیرلب گفتم 

 !اختیار ندارم دیگه

با همون قاشق دهنی من یه قاشق پر گزاشت دهنش و ...شنید

هروقت دیگه بود ...االن نه ، اختیار نداری: همونجوری گفت 

 !خودمم نمیخوردم ، زنگ میزدم جوجه بیارن

 من االن واقعا نمیخوام چیزی بخورم -

االن مریضی باید تقویت ...بخواه نخواهی نیست+ 

 !دهنتو باز کن...شی
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خودش ...چشمامو با حرص روی هم کشیدم و دهنمو باز کردم

 مزاجش با غذاهای بدون کال...دوست نداشت...زیاد نخورد

 !گوشت سازگار نبود

ظرفو روی میز گزاشت و همونجوری که روی تخت نشسته 

دستمو بردم سمت آستینش که ...بود سرش و کرد تو گوشیش

 !نمیخواد ببینی: از گوشه چشم بهم نگاه کرد 

 !پانسمانش باید عوض بشه...ببینم چطوریه -

 !تم میکنهاذی...بکن بنداز دور...اینم نمیخواد+ 

تا تازه است پانسمان ...کل لباستو خونی میکنه...نمیشه -

 !میخواد

سه تا دکمه باالی لباسش رو باز کرد و یه طرف لباسش و 

 !فکر کنم کل لباس راحتیاش رکابی مشکی بود...کشید پایین

هنوز زخمش ...خودمو کشیدم سمتش و چسب پانسمان کندم

به سیاوش میزدم واسه اینم  باید از اون پمادایی که...تازه بود

 .بزنم تا زخمش زودتر خوب بشه

 

رم ب...هنوز تازه است: انگشتمو روی زخمش کشیدم و گفتم 

 !یه پماد بیارم بزنم روش

بشین بلند : خواستم از جام بلند شم که بازومو گرفت 

 !خودم میارم...نشو
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پام که ...بخدا خشک شدم رو تخت: با حرص گفتم 

 ود میاممیرم ز...نشکسته

 در و باز...از روی تخت پرید پایین و لباسشو درست کرد

 !خودم میارم: کرد و گفت 

خودم ...گگگگگ: نیشی کردم و اداشو درآوردم 

چه حرف زوری ...نمیخوام رو این تخت بخوابم عه...میارم

 !میزنه ها

حاال نه که توام خیلی بدت میاد؟ خوبه االن که خودتو زدی به 

ولی خدایی اونم کم ...اسش بهت هستمریضی حسابی حو

 !مریض نشد که منم همش حواسم بهش بود

یه ...زمین و زمانو بهم میدوخت...وقتایی که سردرد میگرفت

ازه االن که ت...پاچه همه رو میگرفت...سگی میشد بیا و ببین

 !خوبه

جدیدا که خیلی آروم ...باید دورش بگردی و بعدم ماچش کنی

حسابی مهربون ...ن یه هفته مسافرتمخصوصا ای...ترهم شده

 شده بود

 !محبتای زیرپوستی میکرد آدم میخواست براش بمیره

به برق خاموش سالن نگاه ...در و باز کرد و اومد تو

 !تو کل بیمارستان فقط ما بودیم یعنی؟...کردم

 اگه میرفتیم خونه چی میشد؟: بی حوصله گفتم 
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 !اینجا بمونیم چی میشه؟+ 

همش تو تخت ...خونه راحت ترم...اینجا باشم من نمیخوام -

 !کمرم نابود شد

ند کمرب...دکمه های پیرهنشو باز کرد و انداختش رو صندلی

 نشست روی تخت...شلوارشم باز کرد و کشید انداخت کنارش

 !صبح میریم خونه: و بهم خیره شد 

 نمیشه االن بریم؟ -

 !نه+ 

 !دم میزنمخو: خواستم پماد و از دستش بگیرم که گفت 

واال همینجوریشم اعصابم خراب بود ...عصبانی شدم دیگه

فالن ، خودم میکنم ، حرف نزن ، توجه اینجوریم ...اینم هی نه

 !نمیخواست آدم

و هنوز زخمش...بده به من ببینم: پمادو از دستش کشیدم و گفتم 

خوبه از روی چهارپایه ...ندیده بعد میخواد کرم بزنه روش

ست و پام شکسته بود که مثل مجسمه اینجا فقط افتادم ، اگه د

 !بگم بله چشم

یه تای ابروشو باال داد و به حرکات پر حرص من خیره 

 !دروغ میگم مگه! چیه؟: اخمی کردم و گفتم ...شد

 لبخند کجی زد و دست چپشو کشید تو موهاش
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مو دست چپ...در پمادو باز کردم یکم ازش روی انگشتم ریختم

ش با دست راستم که آنژیوکت بهش وصل گزاشتم روی بازو

 ...بود پماد و روی زخمش حرکت دادم

 چرا انقدر خوبی؟+ 

 چی؟ -

ز منظورشو ا...خواستم دوباره بگه...اما شنیدم...زیرلب گفت

 !اما بهم نگاه کرد و چیزی نگفت...حرفش بهم بفهمونه

 دیگه واقعا طاقتم طاق...پوفی کشیدم و پمادو زدم روی دستش

خودمو کوبیدم به تخت که هم صدای خودم هم ...دشده بو

 .صدای تخت بلند شد

 

آراز از روی تخت پرید پایین و رفت سمت تخت کناری و 

 !آروم تر: گفت 

االن میرفتیم خونه چی میشد خب؟ تو تخت ...میزاری مگه -

 راحت اتاق خودت بخوابی بدتر از اینجا بود؟

شت ت چپشو گزابی تفاوت روی تخت بغلیم دراز کشید و دس

صبح میریم خونه رو تخت خودت ...االن بخواب: زیرسرش 

 !بخواب

مگه خرسم هی میگی بخواب ...چقدر بخوابم من -

 خوابم کجا بود انقدر؟...بخواب
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 االن: سرشو برگردوند سمتم و به قیافه اخمالوم خیره شد 

 !حالت خوب نیست نمیفهمی داری چی میگی

 !شماها بزرگش کردین...یستهیچیم ن...خیلیم حالم خوبه -

نفسی کشید و اینبار دستشو از زیر سرش برداشت و گزاشت 

 !یعنی خفه شو میخوام بخوابم...روی چشماش

صبح ...کم شب تا صبح خوابشو میدیدم...پشتمو کردم طرفش

زندگی ...کل زندگیم شده بود آراز...تا شبم که وردلم بود

 !اینجوریم به درد نمیخورد

ا اینکه ب...و فرهنگی از زمین تا آسمون فاصله فاصله طبقاتی

و ...اخالقن خیلی خوب بودن اما تفاوت رو نمیشه نادیده گرفت

من هی خودمو آروم میکردم که عشق همه چیو درست 

 ..میکنه

االن بیشتر از شش هفت ماهه که همو ! اما کو عشق؟

یه ...مگه عاشق شدن چقدر وقت میخواد...میشناسیم

 دوسال؟...سال

خودمو خیلی به حرفای آوا ...ولی منم خیلی خوش خیال بودم

 .امیدوار کرده بودم

 .با اینکه تقدیر هیچکس مشخص نیست

شاید منی که االن با این حال کنار همین مردی که جونم براش 

 !در میره توی یه اتاق خوابیده باشم
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برای چی ...اما وقتی میدونم قلبامون چقدر ازهم فاصله داره

 میدوار کنم؟خودمو ا

آخرم ...تقریبا هرچند وقت یکبار این کشمکش و با خودم داشتم

با کسی که ...یادم میرفت و غرق میشدم توی رویاهام

 !اما از دل اون خبری نداشتم...میخواستمش

س پ...اگه به قول آوا اینجوری که نشون میده بی میل نیست

 !چرا حرفی نمیزنه؟

 میبینه؟یعنی منم مثل دوست دخترای قبلیش 

این درد دل لعنتی باعث شده بود به چه چیزای ...چشمامو بستم

 .مزخرفی فکر کنم و حال خودمو بدتر از اینی که هست بکنم

سعی کردم خودمو توی حالت خنثی بدون آوا ،  آراز ، تیام ، 

 !سیاوش و همه اونایی که دور و ورم بودن قرار بدم

 

 

مم رو باز با صدای همهمه ای که میومد الی یه چش

تخت آراز نامرتب بود و خبری از خودش ...کردم

 !آفتاب از پنجره درست میتابید وسط چشمم...نبود

نه و نیم صبح ...دستمو به چشمام کشیدم و نشستم سرجام

آدم فکر میکرد ...سر و صدایی از سالن میومد که نگو...بود

 !!آرازم که نبود بپرسم چخبره انقدر صدا...عروسیه
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ی لباسامو مرتب کردم و آب...لند شدم و رفتم دستشوییاز جام ب

عملیات اول هنوز ادامه ...به صورت رنگ پریده ام زدم

 !تا به عملیات دوم و سوم برسه طول میکشید...داشت

سالن پذیرش پر از آدم ...در اتاقو باز کردم و سرکی کشیدم

از این طرف به اون طرف میرفتن ...لباس فرم پوشیده...بود

 !برعکس دیروز غوغایی بود...دنمیوم

 چخبره اینجا؟: از یکیشون که داشت رد میشد پرسیدم 

ودمونو خ...فردا افتتاحیه است: برگشت سمتم و باعجله گفت 

اگه لباس فرم نداری برو طبقه اول ...آماده میکنیم برای جشن

 !بگیر

نگاهی ...چه خر تو خری بود اینجا...یاعلی...بدو ازم دور شد

 آراز کجا بود حاال؟...انداختم و از کنارشون رد شدم به سالن

یا اونجا ...پوفی کشیدم و راهمو کج کردم سمت بخش اداری

منم انقدر کمرم خشک شده ...بود یا یجایی مشغول بود دیگه

 !حالمم بهتر میشد...بود یکم راه رفتن برام بد نبود

برعکس بیمارستان تهران که یه طبقه کامل بخش اداری بود 

درشم خیلی بزرگ بودا ، مثل ...اینجا یه در جداگونه داشت

توی اون دره یه راهروی تقریبا بزرگ که ...در اتاق نبود

 !کل بخش اداریو چپونده بودن اونجا...هفت تا اتاق داخلش بود

که من خودم تمیز کرده ...ته همون راهرو هم اتاق مدیریت بود

 !بودم
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باز بود و چند نفر هجوم  در دوتا از اتاقا...رفتم تو راهرو

چند نفر داشتن تابلو های هراتاق و ...برده بودن داخل

هنوز طبقه باال سیستم نداشت ...هربخشو نصب میکردن

 !خالصه

سایه دونفر دیده میشد ولی ...در نیمه باز مدیریتو فشار دادم

تقی به در زدم و به خودم جرات ...هیچکدوم سایه آراز نبود

 !دادم برم تو

پشت میز نشسته بود و داشت تند تند روی کاغذ جلوش  تیام

 .باالی سرش یه آقایی وایساده بود...چیزی مینوشت

ی گفتم برا...ببین: تیام همینجوری پشت سرهم حرف میزد 

آگهیا ...مجری هم گفتم بیاد...کامل سالن تمیز بشه...نفر ۰۳۳

 چطور شد؟

 !چند جا گفتیم پخش کنن اقا: مرده 

دکتر ...باز سفارش نکنما...بیا اینارو بگیر...خبخیلی : تیام 

 !دادفر بیاد ببینه خوب نیست همه رو برمیگردونه

تیام ...مرده باز چشمی گفت و بی توجه از کنارم رد شد و رفت

 تا خواست...انگار تازه منو کنار در دید که از جاش بلند شد

 !چیزی بگه گوشیش زنگ خورد بنده خدا

اشاره میزد بشینم گوشیشو جواب داد همونطوری که با دست 

از صبح صدبار بهت زنگ ...خاک بر سرت رادین: 

نه همه پرسنل ...سگ برای یه لحظشه...میکشتت...زده
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امروز اومدن این مرتیکه ببینه ...فرداهم بیان خب...اومدن

آذر ...آره آره...فردا نگه اینا چین گزاشتی تو بیمارستان من

 !خانومم االن پیش منه

تم بیشتر از این نمیتونس...ی تکون دادم و نشستم روی مبلسر

رادین فردا اوکیه : از پشت میز اومد بیرون و گفت ...وایسم

حکمش ...دیگه؟ شهردار فرموندار همه رو گفتی؟ آره

بخدا بفهمه همین جا چالم ...تازه هفته دیگه میاد...چیشد

 !بزار باشه هفته بعد...فعال بهش چیزی نگو...میکنه

 

لبخند مصنوعی زدم و بهش خیره ...باالخره خدافظی کرد

 .شدم

حالتون بهتره؟ میبینم رنگ و روتون باز ...دبه به آذر خانوم+

 !شده یکم

 !آراز نیست؟...ممنون خوبم -

 داره پرسنلشو...همین دور و وراست: یکم قیافش توهم رفت 

 کاری دارین باهاش؟...آزمایش میکنه

 !با اجازتون...بله: تم از جام بلند شدمو سرد گف

سالن شلوغ تر شده بود ...در و باز کردم و رفتم بیرون

 !چرا همه چی درهم برهم بود آخه...چخبر بود اینجااا...که
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رفتم سمت پذیرش و به دختری که پشت میز داشت خودشو 

 دکتر دادفر کجاست؟: آرایش میکرد گفتم 

 چیکارش داری؟: سرشو آورد باال و گفت 

 !حقته جوابتو بدم بسوزی...آخه فضول به تو چه

 کارشون دارم: نفسی کشیدم و گفتم 

پوزخندی زد و رژ آلبالوییش رو محکم تر روی لباش کشید 

لباس فرمم که تنت ! منشی کدوم بخشی؟...عه نه بابا: 

میدونی همین امروز چند نفرو بخاطر بی نظمی ...نیست

 اخراج کرده؟

 ه طبقه باال؟نیومد...من اینجا کار نمیکنم -

هنوز خبرش نرسیده ولی : نچی کرد و مداد ابروشو برداشت 

بین خودمون باشه منم هنوز ...همین دور و وراست

 !انقدر ذوق دارم که ببینمش...ندیدمش

واسه همینه هفت قلم به خودت : پوزخندی زدم و گفتم 

 رسیدی؟

نگاه بدی بهم انداخت و آدامسشو دور دهنش چرخوند و بلندتر 

آرایش کردن یا نکردن من به تو ...درست صحبت کن: ت گف

تو رو ...آره اصال دلم میخواد دلشو ببرم! چه ربطی داره؟

 سننه؟
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ایش آر...آخه اینجا محل کاره...از ما گفتن بود: بیخیال گفتم 

مطمئن باش ببینتت اولین نفر ...کردن خوبیت نداره عزیزم

 !میفرستت دستشویی صورتتو بشوری

 :از همونجا بلند گفت ...و کج کردم سمت آسانسوربعدم راهم

مثل  فعال که! اون خر کی باشه که بهم بگه آرایش بکنم یا نه؟

وگرنه قرارداد من تو ...این گداهای کار دنبالش راه افتادی

 !کشو میزشه

 !باشه: دکمه آسانسور و زدم و بلند گفتم 

ه طبقانگار همه جمع شده بودن ...طبقه سوم زیاد خبری نبود

باال که آراز دیر تر برسه بهشون بتونن حسابی خودشونو 

 ولی من که میدونستم نفری...رنگ کنن تا ازشون ایراد نگیره

 !یه داد و حتما میخورن

یه سری پرونده دستش ...کنار پذیرش طبقه دوم پیداش کردم

لباسای ...بود و رو به منشی بنده خدا یه چیزایی میگفت

ار کتان کرم پاش بود با لباس مردونه دیشبش تنش نبود ، شلو

 !کت اسپرت قهوه ای رنگشم پوشیده بود...ای سفید

با دادی که زد شوکه سرجام ...لبخندی زدم و رفتم سمتش

بهت میگم این کاغذ پاره ها رو نمیخواد بچینی تو : وایسادم 

همشو چاپ کن بعدم به ...توی کامپیوترت هست...این پرونده

 باالخره گرفتی یا نه؟...ترتیب عددشون بچین
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چشم : منشی بدبخت مقنعه اش و درست کرد و گفت 

 !االن چاپشون میکنم...چشم

 چند نفرین؟: آراز 

 دو نفر آقا+ 

 اون یکی کوش؟ -

 !خودتون فرستادینش طبقه باال+ 

آراز دستی به موهاش کشید و کاغذا رو داد دست منشیه و 

 !کارتو بکن...خیلی خب: گفت 

و بدون اینکه منو ببینه فقط به لباسام دقت  برگشت سمتم

مگه نگفتم همه لباس فرم پوشیده : باز عصبی داد زد ...کرد

 باشن؟

 !صبح شماهم بخیر...لبخندی زدم و گفتم سالم

انگار عصبانیت توی چشماش یهویی ...سرشو آورد باال

 ...فروکش کرد

 

 !بیا بریم باال! چرا اومدی پایین؟+ 

د اومدم بیرون یکم هوا به مغزم نمیخوام ، از عم -

 !!چقدر شلوغه امروز...برسه
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دستی به موهاش کشید و برگشت سمت پرستار مردی که 

دست به سینه تکیه داده بود به استیشن و به ما نگاه 

 کارتت کو؟: اخمی بهش کرد و گفت ...میکرد

 !تو جیبمه: مرده با بیخیالی جواب داد 

 !زود برو وصل کن...یخورهکارت تو جیبت به درد قیافت م -

دستی به روسریم ...پسره نگاهی انداخت و عقب گرد کرد

 !من میرم یکم بچرخم: کشیدم و گفتم 

 چرا حرف گوش نمیدی تو؟ میخوای باز حالت بد شه؟+ 

 دوست دارم...نمیخوام بخوابم...من که خوبم ، چیزیم نیست -

 !اینجا باشم

 برم که همونطوریخواستم ...چیزی نگفت و روشو برگردوند

 !باهم میریم...وایسا: گفت 

نگاهی به منشی کرد که با ...وایسادم کنارش و چیزی نگفتم

سری تکون داد و جلوتر از من ...کمر رفته بود تا کامپیوتر

دونه به دونه به اتاقا ...پشت سرش راه افتادم...رفت تو بخش

 .سرک میکشید

شون رو منم واقعا حوصل...به همه چیشون گیر میداد

خیلی شوت ...میخواستم با پا برم تو حلقشون...نداشتم

آخرسرم نشستم رو یکی از صندلی های تو سالن و ...بودن

 !بهشون خیره شدم



611 

 

حالت بده؟ بیا بریم : از گوشه چشم نگاهی بهم کرد و گفت 

 !برو طبقه باال وسایلتو بردار...میرسونمت خونه

بدو رفتم سمت ...ذوق کردم و زود از روی صندلی بلند شدم

 !دو دقیقه ای پایینم: آسانسور و گفتم 

ه بی توجه ب...سری تکون داد و گوشیو گزاشت کنار گوشش

همه رفتم تو اتاق و لباسامو که آوا جمع کرده بود گزاشتم تو 

ساعت آرازو کن روی میز جامونده بود برداشتم و باز ...کیفم

 !بدو بدو رفتم پارکینگ

ه باز در ماشینو ک...و با تلفن حرف میزدتو ماشین نشسته بود 

 بهت زنگ میزنم بعدا: کردم گفت 

و به درکی تو دلم گفتمو نشستم ت...انگار نمیخواست من بشنوم

 !بی حرف به سمت ویال حرکت کردیم...ماشین

 آوا و رادین: خواستم پیاده شم که گفت ...جلوی ویال وایساد

 !فردا بعد از افتتاحیه میرن تهران

 بسالمتی؟...برن خب -

کالفه ممنونی گفتم و در ماشینشو کوبیدم ...نگاهی بهم کرد

 واال بخدا...بهم

 !ادا اطوار اینم مونده بود واسم
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قدر چ...الهی بمیرم: تا در خونه رو باز کردم آوا پرید تو بغلم 

ت بیا بریم برا...نگاه کن زیر چشماشو سیاه شده...الغر شدی

 !جیگر کباب کنم بخور

ه ام خف...بیا برو اونور: و گزاشتم تو سینش و گفتم دستم

 خودم دارم میمیرم توام میوفتی رو من؟...کردی

شب دی...راستی...لیاقت نداری بی ریخت: ازم جدا شد و گفت 

 چیکار کردین کلک؟ هان؟...خوب بود؟ با آراز تنها تو یه اتاق

توام میزنه به سرت چه فکرایی : پوزخندی زدم و گفتم 

بعد چه کار ...داداشت با خودش خود درگیری داره...یمیکن

 خاصی میتونه بامن بکنه؟

 

بی توجه بهش دستمو به کمرم گرفتم و از پله ها رفتم 

 چیشده آذر؟ چیزی بهت گفته؟: پشت سرم اومد و گفت ...باال

چی ...نه بابا: در اتاقو باز کردم و کیفمو انداختم روی تخت 

حرف گوش ...گه بله چشمکال آذر فقط باید ب! بگه؟

داداشت اینو ...خواب و غذاشم به اختیار خودش نباشه...کنه

 !میخواد

تو ...بخدا عشقم اگه دروغ بگم: نگاه غمگینی بهم کرد و گفت 

اون دوساعتی که بیهوش بودی چشماش از روت کنار 

 !از بس نگرانت بوده اینجوری رفتار کرده...نرفت
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چه توقعاتی دارم ...یستمهم ن: سری تکون دادم و گفتم 

 !میرم حموم بعدشم میخوام بخوابم...من

 از دیروز بهتری؟+ 

طول ...درد کمرم کمتر شده اما هنوز دلم درد میکنه...آره -

 !میکشه

تقصیر خودته که اون همه از اینور به اونور دویدی و چپ + 

 !وگرنه انقدر حالت بد نمیشد...و راست دوال شدی

یگیرم حقوق م...پول مفت نمیگیرم که: م حولمو برداشتم و گفت

 !که اینکارا رو بکنم

برعکس همیشه که زود ...نزاشتم چیزی بگه و رفتم تو حموم

ود انقدر فکرم درگیر ب...میومدم بیرون نیم ساعتی طول کشید

 !که مدام به یجایی خیره میشدم و فکر میکردم

ریه گ شاید بخاطر وضعیتم بود اما واقعا میخواستم یه دل سیر

اتفاقات این چند وقتو باال بیارم و از عشقی بگم که به ...کنم

 !درد عمه ام هم نمیخوره

ار میتونم بگم کن...این چند ماه سخت ترین روزای زندگیم بود

خوشیای گاه و بی گاهش دردایی داشت که سلول به سلولمو 

 ...سوزونده بود
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کرخت  بدنم...آب دهنمو قورت دادم و به زور شیر آبو بستم

لباسامو پوشیدم و با همون موهای خیس ...و بی حس شده بود

 !پاهامو توی دلم جمع کردم و چشمامو بستم...خزیدم زیر پتو

تازه داشت خوابم میبرد که در اتاق باز شد و آوا اومد 

پاشو اینا هیچکدوم ...آذر: نشست کنارم و گفت ...داخل

 !بریم ناهار بخوریم...نیستن

جون تو اصال حال ندارم ...نجا غذامو بخورمکاش میشد همی -

 !دارم میمیرم...بیام پایین

ا ت...االن میزارم تو سینی برات میارم باال...غصه خوردیا+ 

 !از جات بلند شی اومدم

از وقتی از حموم اومده بودم بیرون حالت تهوع و دل دردم 

همیشه بعد از حموم حالم بهتر میشد اما ...بیشتر شده بود

 !ه برعکس عمل کردایندفع

 .پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

دستی به موهای بهم ریختم کشیدم و گوشیمو از روی میز 

از دیشب که ترکیده بود اصال ...تازه شارژ شده بود...برداشتم

 !نرسیدم یه نگاه بهش بندازم

همراه  یه پیامم از...چند تا پیام از آوا بود که دیشب فرستاده بود

طبق معمول عکس از ...تساپم که خبری نبودتوی وا...اول

 !کیک و کادو و زندگی و عشق و چرت و پرت
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به هیچکدوم از استوریای مزخرفشون نگاه نکردم و همشونو 

داشتم به پروفایل تحفه آوا که تازه گزاشته بود پ ...رد کردم

چشم خودش و رادین کنارهم بود نگاه میکردم که گوشیم 

 !لرزید

با کمال تعجب ...دم بیرون و نگاهی انداختماز صفحه آوا اوم

 !آراز بود

 ناهار خوردی؟: پیامشو باز کردم 

 !نه هنوز: تایپ کردم 

انقدر خوشم میومد از اینجور ...همون موقع ایز تایپینگ شد

زود زود باید پیام داد ...آدما که دوساعت بعد جواب نمیدادنا

 !مثل این بشر

 !دیشبم شام نخوردی...حتما بخور+ 

 میخورم -

 چیزی الزم نداری برات بگیرم؟+ 

میدونستم منظورش چیه اما فکر کردم آوا )نه همه چی هست-

 !(واسم آورده برای همین بهش چیزی نگفتم

 

 !حواست به خودت باشه+ 

 ...توام مواظب خودت باش -
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گوشیو گزاشتم کنار و منتظر آوا به تاج ...دیگه جواب نداد

سینی دوتا بشقاب برنج و خورشت توی یه ...تخت تکیه دادم

 !با دوتا لیوان دوغ گزاشته بود

شو بشقاب...سینیو داد دستم و خودشم نشست رو تخت کنارم

گفتن غذات مقوی باشه ...سفارش داداشمه ها: برداشت و گفت 

 !، عدس پلو ندیم بهت

پوزخندی زدم و یه قاشق پر گزاشتم تو دهنم و با دهن پر گفتم 

 اشون؟جا گزاشتین بر: 

صدتا رستورانو خالی ...تو غصه اونا رو نخور...زیاده بابا+ 

 !میکنن ، باور کن

 به خیال اینکه...بعد ناهار از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد

 ...آوا برام پد گرفته و گزاشته جای مخصوص خودش

مو ترسیده سر...جاش خالی بود...یکم لباساشو زیر و رو کردم

 انگار واقعا یادش...نه...دنبالش گشتمبردم جلوتر و با دست 

 !رفته بود

دستمو گرفتم به ...چشمامو از عصبانیت روی هم فشار دادم

 پیشونیم و برگشتم سمت آوا که بیخیال روی تخت لم داده بود؛

 چرا برام نیاوردی؟: از الی دندونای چفت شدم گفتم 

 چیو؟: با نیش باز گفت 
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یمارستان جا بسه پد و ب...ببند سرتو بیار باال نیشتم: بلند گفتم 

 گزاشتی؟

د بعدشم کم کم نیشش باز ش...دو دقیقه طول کشید تا آپدیت شه

داشتم از کارش عصبانی ...و شروع کرد به غش غش خندیدن

 میشدم

حاال من چه ...زهرمار: به زور دو قدم رفتم سمتش و گفتم 

 !خاکی تو سرم بریزم بدون وسیله؟

 !ی چیکار کردمآذر اگه بدون...وااای+ 

 کار دیگه ام بلدی؟...تِر زدی طبق معمول -

 !نمیدونی که...اسهالی خونی اصال...اسهال+ 

حیف اون کله که ...چه غلطی کردی؟؟؟ میکشمت بقرآن -

 !پوک دست تو افتاده

 نفسی گرفت و سعی کرد نیششو ببنده

اومدم بسته رو گزاشتم تو کیف آراز : نگاهی بهم کرد و گفت 

 !فکر کردم باهم میاین...اش توشهکه لباس

بخدا ...آوا: دستمو گرفتم به میز کنارم و گفتم 

همین یه ذره آبرو برام مونده بود اینم تو ریدی ...میکشمت

 !وای خدا...توش

 دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم داد نزنم
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م اشک...معموال عصبانیتم تو این دوران به گریه ختم میشد

 .ومده بوددرست تا پشت چشمم ا

االن زنگ ...چته بابا: آوا از جاش بلند شد و اومد نزدیکم 

 !میزنم میگم یکی از وسایالم تو کیفشه زود بیاد خونه

اونم انقدر خره که در کیفو باز نکنه ببینه چی : بغ کرده گفتم 

 توشه؟

آوا من حالم خیلی : سرمو آوردم باال و گفتم ...چیزی نگفت

 نداری؟دیگه ...یکاری کن...بده

االن میگیم بیاره غصه نداره ...دورت بگردم من...نه بخدا+ 

 !که

میگه دختره چقدر ...آبروم میره: اشکم ریخت 

الن باز ا...دیشبم که فهمید میخواستم برم تو زمین...پرروعه

 !واسم پد بیاره؟

نگران نباش من یجوری میگم که : اشکمو پاک کرد و گفت 

 کیفشو بیاره خونه؟ میخوای به رادین بگم...نفهمه

 !فقط زودتر...نمیدونم یکاری بکن...نه اینجوری بدتره -

گوشیشو ...نشستم روی تخت و دستامو دورم حلقه کردم

هم ب...برداشت و شماره آراز و گرفت و گزاشت کنار گوشش

 !اشاره کرد که درستش میکنه
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با چشمایی که به دهن آوا اطمینان نداشتن بهش خیره 

سالم عشقم خسته : انیه بعد انگار جواب داد چند ث...بودم

کی میای ...دلتم بخواد عشقم صدات میکنم...نباشی

کیفتم تو اتاقی که آذر اونجا ...نمیشه زودتر بیای؟!...خونه؟

 !زود بیا آفرین! منتظرتم دیر نکنیا خب؟...بود گزاشتم

 !کی میاد؟...چیشد: پوفی کشیدم و گفتم 

میگه یه : گوشش و گفت موی رنگ شده اش رو زد پشت 

 !یکم دیگه صبر کنی میرسه...ساعت دیگه

یه ساعت ...نمیشه: با حالت زاری نگاش کردم 

 !امبرم خودم بگیرم بی! داروخونه این نزدیکیا نیست؟...خیلیه

اینجا بخوای بری تا شهر خودش ...چه شجاع شده واسه من+ 

 !یکم گذشت دوباره بهش زنگ بزنم...یه ساعت راهه

ده شور کار کردنتو ببرن که همیشه نصف کاره مر -

گزاشتی تو کیف اون که ! نمیشد ورداری بیاری خونه؟...است

 !چی بشه

 خیرسرم گفتم حتما باهم میاین...بشکنه دستم که نمک نداره+ 

 !خونه من چمیدونستم که قراره زودتر بیارتت

نگاهمو ازش گرفتم و به زور خودمو توی تخت جمع 

نگاه عصبی و پر اشکی بهش ...یقه ای گذشتچند دق...کردم

 آوا: انداختم و گفتم 
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 :سرشو آورد باال و گفت ...از صدای بغض کردم متعجب شد

میخوای ماشین ...چه بغض کردی فدات شم...جون دل آوا

 بردارم برم برات بگیرم؟

 .سرمو باال انداختم و نچی گفتم

 !من دلم میگیره...چرا گریه میکنی خب !پس چی؟+ 

 !آوا من دلم نون خامه ای میخواد: پر از بغض گفتم 

شبیه گربه شرک شدی : از دیدن قیافم چشماش مهربون شد 

االن ...دو دقیقه صبر کن...نون خامه ای هم میخرم برات...که

 !بخوری حالشو ببری...میرم برات چایی میریزم با نبات

 از جاش بلند شد و گوشیشو برداشت

 !از زنگ نزنیباز به آر: آروم گفتم 

ی پوف...بی توجه به حرفم در اتاقو باز کرد و رفت بیرون

خالی شدن های مداوم ...کشیدم و زانو هامو آوردم تا شکمم

زیر دلم و حال بدی که داشتم باعث شده بود فقط خودمو لش 

 .کنم

بینیمو باالکشیدم و به صفحه خاموش گوشیم خیره 

یوان چایی نبات اومد چیزی نگذشته بود که آوا با یه ل...شدم

آوا رادین زنگ زد گفت برم : داخل و هول کرده گفت 

اگه آراز برنگشت بهم زنگ بزن بگو برات بگیرم ...یجایی

 خب؟
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 !کجا میری؟ -

مانتوی شیری رنگش رو پوشید و باعجله رژ صورتیشو 

مامانا  مثل...برم ببینم چخبر شده...نمیدونم: روی لباش کشید 

 !نه برم خراب کاریش و صاف کنماول به من زنگ میز

شالش رو روی سرش انداخت و همونجوری که در و باز 

ناهید خانم رفته خونه ...مواظب خودت باش: میکرد گفت 

 !خودش هرچی خواستی به خودم زنگ بزن

لیوان چایی رو ...بیحال سری تکون دادم و از جام بلند شدم

گه ا...شدم برداشتم و به بخارایی که ازش میزد بیرون خیره

االن زمستون بود چقدر یه چایی داغ کنار بخاری وقتی زمین 

 !پر از برف بود میچسبید

 

البته یزد همیشه آب و هواش به درد عمه اش 

زمستونای سرد و خشک استخون سوز و ....میخورد

این چند سالی که تهران بودم جدا ...تابستونای داغ و کم آبی

 !ا هواش خوب بوداز آلودگی هوایی که داشت تقریب

برف که چهار پنج ...اونجا سالی دوبار بیشتر بارون نمیومد

 رو تعادل...اما اینجا سالی دوبار برف میبارید...سال یه بار

 .بود
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یادمه یه بار که برف اومده بود با اینکه اصال روی زمین 

! ننشسته بود اما از مدرسه زنگ زدن و تعطیلمون کردن

 !ی درختا رو سفید کرده بودبخاطر برفی که فقط برگا

کار به آدم برفی و ...یه ساعت بعدهم افتاب همشونو آب کرد

 !برف بازی و اینجور چیزا نکشید

گیره پشت موهامو باز کردم و با درد به تاج تخت تکیه 

یتم وضع...نمیدونستم تا کی باید منتظر وسیله بمونم...دادم

 ..واقعا بد بود

تمو خوردم و لیوانشو کنارم چایی تقریبا یخ کرده توی دس

لحاف رو کشیدم روی خودم و سعی کردم بازم ...گزاشتم

انجا بشینم هم درد خودم بود ، ...بهتر از هیچی بود...بخوابم

 !حداقل بخوابم چیزیو نفهمم...هم تنها بودم ، هم حالم بد بود

یه نفر و که مریض بود تک و ...اینا دیگه کی بودن خدایی

 ...رفته بودن دنبال کار خودشونتنها ول کرده و 

صدای باز شدن در ...آروم به عقربه های ساعت خیره بودم

جون نداشتم از جام بلند شم و ...حیاط باعث شد هوشیار بشم

همونطوری تو تخت خوابم جمع شدم و ...ببینم کیه که اومده

 !منتظر شدم ببینم کی در اتاقو باز میکنه؟

آراز ...خورد و باز شدهمون موقع تقه ای به در اتاق 

لبخند کم جونی زدم که یادم اومد چیزی روی سرم ...بود

 !خودمو کامل زیر لحاف پنهون کردم...نیست
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پالستیک مشکی ...یه چشمم رو از زیر لحاف آوردم بیرون

بدون ...رنگیو گزاشت روی میز و لیوان چاییمو برداشت

 !آوا کجاست؟: سالم جدی پرسید 

 !گفت باید برن یجایی...پیش اون رادین زنگ زد رفت -

 !ناهید خانم کی رفته؟+ 

 !دوساعتی میشه فکر کنم...نمیدونم -

د عقب گر...دستی توی موهاش کشید و کتش و جا به جا کرد

 !بیا بیرون ، من رفتم...خفه نشی اون زیر: کرد و گفت 

لبخندی به لحن تقریبا شوخش زدم و خودمو از زیر لحاف 

تمو دراز کردم و پالستیک مشکی رنگو دس...کشیدم بیرون

 !کشیدم سمت خودم

آوا ...پاک آبروم رفت...درشو که باز کردم آه از نهادم بلند شد

نمیدونم چرا ...این دفعه صدمه که دارم نفرینت میکنم

 !نمیگیره

یه مشت آب سرد به ...قیافه ام از همیشه رنگ پریده تر بود

یی اومدم صورتم پاشیدم و همونطور خیس از دستشو

 !موهامو بستم و در اتاق و باز کردم...بیرون

پوسیدم از بس نشستم به در و دیوار این خراب شده نگاه 

کاش حداقل میشد در و دیوارش و عوض کرد انقدر ...کردم

 ...تکراری نباشه
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صدای تق و توقی که از آشپزخونه میومد باعث شد راهمو 

بقیه ...ن بود فقطیه المپ کوچیک تو آشپزخونه روش...کج کنم

ه ویال شبی...یه المپ کم نورم توی سالن...المپا خاموش بودن

 !مرده شور خونه شده بود

وبه خ...دنیا روشن شد...آخیش: کلید المپ و زدم و آروم گفتم 

 ادیسون برق و اختراع کرد؛

آراز دست به کمر کالفه به ...سرکی به آشپزخونه کشیدم

 .رو زمزمه میکرد کابینتا نگاه میکرد و یه چیزی

 !دنبال چی میگردی؟ -

 

ند باز که تو از جات بل: سرشو برگردوند سمتم و با اخم گفت 

 باید حتما زور باال سرت باشه؟...شدی

 :بی توجه به حرفش رفتم تو آشپزخونه و لیوان آبی پر کردم 

مگه خرسم هی بخواب ! زخم بستر بگیرم خوبه؟

 !هظرفیت خوابم تموم شده دیگ...بخواب

روز اولتم انقدر راه رفتی که حالت ...خوب نیست برات+ 

 !بدتر شد

اق از ات...االن که جایی نرفتم: چشمامو روهم کشیدم و گفتم 

 !اگه بزارین...اومدم پایین یه لیوان آب بخورم
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یه تای ابروشو باال انداخت و به ...از لحنم تعجب کرد انگار

 !و برگردوندماخمی کردم و روم...چشمای عصبیم خیره شد

 .لیوان آب نصفمو کوبیدم روی میز و رفتم تو سالن

 خوبه من...دلم نمیخواد بخوابم...هی بخواب بخواب...مرتیکه

 چی میکشیدم تو! به تو بگم اینکار و بکن اونکار و نکن؟

 !چه صبر ایوبی داشتم...بیمارستان از دست این

روی مبل راحتی نشستم و کنترل تلویزیون و دستم 

همچنان صدای در کابینتا و ظرف و ظروفش ...تمگرف

کالفه از سر و ...معلوم نبود میخواست چیکار کنه...میومد

صدایی که راه انداخته بود سرمو برگردوندم سمت آشپزخونه 

مگه داری جهیزیه میچینی انقدر سر و صدا : و بلند گفتم 

 !میکنی؟

 و بی توجه صدای تلویزیونو بلند تر کردم...صداش نیومد

ر یه د...تلویزیونم فقط چرت و پرت...دستمو زدم زیر چونم

بقیشم یا از این سریاالی آبکیشون ...میون آخوند حرف میزد

 !بود یا رامبد جوان دلقک بازی درمیاورد

واال این اسب و خرا خیلی ...از سر بیکاری زدم شبکه مستند

خیره خیره به صفحه تلویزیون نگاه ...بهتر از بقیشون بودن

یکی میدید فکر میکرد دارم چه فیلم مهمی ...میکردم

 !جفت گیری جانورانم انقدر دقت میخواست آخه؟...میبینم
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توی فکر به جلوم خیره بودم که کنارم نشست و سینی تو 

 یه ظرف...نگاهم رفت سمتشون...دستش و روی میز گزاشت

 !گنده رولت و نون خامه ای ، میوه  با یه کاسه چیپسو پفک

پاشو ...نمو قورت دادم و نگاهمو برگردوندم سمتشآب ده

انداخت رو پاش و جدی مثل وقتایی که تو بیمارستان بود یه 

سیب گنده قرمز از وسط میوه ها برداشت و مشغول پوست 

 !گرفتن شد

نون خامه ای گرفتم : دید خیلی دارم با نگام میخورمش گفت 

 !مگه نمیخواستی؟...برات

من همینجوری به : کردم و گفتم  با خجالت خودمو جمع تر

 ...آوا گفتم فقط نمیخواستم که

بی توجه به حرفم خم شد و تو یه بشقاب چند تا نون خامه ای 

: گرفت سمتم و با لبخند کجش گفت ...گزاشت برام

 !میدونم هوس کردی...بخور

 !سر به زیر از دستش گرفتم و سعی کردم بهش نگاه نکنم

 

مثل اینایی ...ون خامه ای میخواستتو اون لحظه انقدر دلم ن

با تموم وجودم ...که دوقلو حامله ان یه گاز گنده بهش زدم

 !از بس که دلم میخواست...طعمشو حس کردم
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بعضیا نمیفهمن اما دخترا تو این دوران فقط به دوتا چیز نیاز 

 !توجه ، خوراکی...دارن

و من هیچوقت توی این چند سالی که تنها زندگی میکردم 

حتی وقتی یزد بودم هم کسی حواسش به ...چکدومو نداشتمهی

 ...!این چیزا نبود

اینبار درد جسمیم خیلی ...ولی این بار یکم متفاوت شده بود

 زیاد اما درد روحیم کم شده بود

ال یه نفر که کنارم نشسته بود با کم...و فقط بخاطر یه نفر بود

 !جدیت میوه اش رو پوست میگرفت

 عصبانیت صبح: ندی زدم و آروم گفتم به ژست جدیش لبخ

 !اینکه دیگه میوه است...تاثیر گزاشته ها

میوه ام باید حرف گوش : بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد 

 !بشینه سرجاش...از زیر چاقو در نره...کن باشه

دستمو دراز کردم و یه نون خامه ای ...چه خوشمزه شده بود

 !خودت نخوردی: گرفتم سمتش و گفتم ...گنده برداشتم

 !شیرینی نمیخورم+ 

 !از دست من...فقط یدونه -

 !خودت بخور...برای تو گرفتم: سرشو آورد باال گفت 

 دستمو بردم جلوتر و گفتم...نچی کردم و بهش نزدیک تر شدم

 !توام بخور بهم بچسبه...من نمیتونم تنهایی: 
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 !ببر اونور...شیرینی نمیخورم من+ 

برای آوا چشمامو مظلوم کرده بودم مثل چند ساعت قبل که 

من دارم بهت ...فقط یدونه: چشمامو مظلوم کردم و گفتم 

 !بگیرش خب...میدم

چشماش رو به چشمام دوخت و ...چند ثانیه مکث کرد

 !همونطوری خیره از دستم گرفت

 .لبخندی زدم و خودمم یکی دیگه برداشتم

ب تو همه نون خامه ایو گزاشت تو دهنش و باز جدی به سی

و که با ت...نه بابا...با تعجب برگشتم سمتش...دستش خیره شد

منو بگو ...حداقل دوتا گاز میزدی بهش...کالس میخوردی

 !فکر میکردم از این کارا بلد نیستی

 !یاینم شیرینی الت: سرشو آورد باال و با یه لبخند کج گفت 

لبخند پررنگی زدم و مثل خودش نصف دیگه نون خامه ایمو 

سعی کردم نون خامه ...به کارم خیره شد...تم تو دهنمگزاش

 !المصب چه سخت بود...ایمو بفرستم پایین

 !دهنت کش پاره میکنه اینجوری که...الت بودنم سخته ها -

سرشو انداخت پایین ...اما لباش خبری نبود...چشماش خندید

 دراز شدم...و طبق تیک همیشگیش دوباره برگردوند سمتم

 !اول میوه: و بردارم که گفت که کاسه چیپس 

 !این داره چشمک میزنه...بمونه بعدا -
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سیب های ورق ورق ...ابرویی باال انداخت و بهم نزدیک شد

م میوه اول یک...بگیر: شده تو بشقابش و گرفت سمتمو گفت 

 !بخور

یعنی اگه بگم دلم میخواست بپرم بغلش و دوتا ماچش کنم 

 .قابو از دستش گرفتمبش! با ذوقی پنهان...دروغ نگفتم

رل انگار با برداشتن کنت...خم شد و کنترل و از کنارم برداشت

روی دسته مبل لم ...اون جدیت دو دقیقه قبلش فروکش کرد

 !داد و پاهاش و دراز کرد

ه من اگ...نمیتونست مثل آدم روی مبل بشینه...تو خونِش بود

 !کنارش نبودم حتما تا حاال دراز کشیده بود

 

مه مزخرفی که از تلویزیون پخش میشد نگاه به برنا

چند باری که برگشتم طرفش همچنان خیره به ...میکردم

انقدرم که کم ...مجری کچل بود و به حرفاش گوش میداد

 !این بده...حرف بود

آوا اینا هم دیر کرده ...پوفی کشیدم و پاهامو جمع کردم

ده رسیتقریبا نزدیکای اذان مغرب بود و اینا هنوز ن...بودن

 !نمیدونم کدوم گوری میزاشتن میرفتن آخه...بودن

آدم  بازم...دستم رفت سمت کاسه چیپس و دوتا دونه برداشتم

اینا که به یه ورشونم ...یه چیزی میخوره حواسش پرت میشه

 !نبود



631 

 

صدای لرزیدن گوشیم روی میز شیشه ای چشمای دوتامونو 

یزد انگار یه جوری خودش و به در و دیوار م...کشوند سمتش

 چخبره

 !یکی بهش بگه حاال خودتو نمیخواد بکشی

الو : دستمو روی قسمت سبز رنگ کشیدم و جواب دادم 

 ! کجایی؟...آوا

 گاوم شش: آوا درحالی که سعی میکرد آروم حرف بزنه گفت 

پسره کم عقل منو برداشته آورده خونه ...قلو زاییده

شب خونه ما  حاال اینا مگه ول میکنن که نه باید...دوستش

 !بمونین

بگو بچمون ...بهونه جور کن...تو بیا اون خودش بمونه -

 !خونه تنهاست

صدای پوزخند آراز از کنار گوشم باعث شد چشم غره ای 

بدیش این بود نزدیک نشسته بودیم و راحت ...بهش برم

 !میتونست صدای آوا روهم بشنوه

ه خونمیخوای بهش بگم بچمون غرق ! حتما بچمونم تویی؟+ 

 !بزارین برم باال سرش تا نمرده

برای بار هزارم تو دلم نفرینش کردم و با دندونای روهم چفت 

از صبحه هی دعا میکنم الل : شده از خجالت گفتم 

 !نمیدونم عیب از زبونته یا از مخ نصفه نیمت...شی
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 !کی میشنوه مگه...منم و تو...ول کن بابا دنیا دو روزه+

 !همه چیو باید بگن؟حاال هرکی بشنوه ،  -

ولی گوشش در ...مثال ها...آراز مثال داشت تلویزیون میدید

میخواستم یه خیار بردارم بکنم تو چشمش بگم ...دهن من بود

 !بخور بلکم صدای خیار خوردنت باعث بشه نشنوی

کنار کی نشستی باز گوشی منو ...صبر کن ببینم...اوهو+ 

ما بریم بیرون بعد  کیو آوردی خونه؟ میزاشتی! جواب دادی؟

 !به فکر این کثافت کاریا میوفتادی

 !منم و داداشت...کسی نیست -

آراز که دیگه ...بسالمتی...عه پس وسیله هم رسیده+ 

 !حاال اگه تیامی چیزی بود اونوقت زر بزن...میدونه

 !شبه ها! کی میاین حاال؟...خیلی خب بسه دیگه -

یجاشم سرش بازه به ه نشسته نیششم تا پس...بیا به این بگو+ 

منم به بهونه دستشویی اومدم بهت خبر بدم اگه تنهایی ...نیست

 !نگران نشی

دوتایی نشستین دارین ...که دیدم نه: صدای خنده اش اومد 

 !برای هم قلب و بوس میفرستین

 شامتو بخور همونجاهم بخواب...حاال تو که بدتم نمیاد -
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راب شده اون سر بخوام بیام اون خ...فردا صبح سختمه+ 

تازه لباس و وسایل ...از این قبرستون این سر شهر...شهر

 !شبیه ته سیب زمینیم بخدا...آرایش و هیچیم عمراهم نیست

 

من لباسا و لوازم ...تو صبح زودتر بیا اونجا...اشکال نداره -

 !آرایشتو میارم

مواظب خودت باش خودتم ، تقویت کن ...دمت گرم عشقم+ 

فردا پس نیوفتی ...خوب خوب بخورچیزای ...قشنگ

 !رودستمون

توام حواست به خودت باشه که با فاصله بخوابی سه ...باشه -

 !نفره برنگردین

 !دیگه قطع کن...مسخره بیریخت...زهرمار+ 

 پوف بلندی کشیدم و...گوشیو قطع کردم و تو خودم جمع شدم

آراز ظرف چیپسو از روی پام ...باز دستمو زدم زیر چونم

اشت و همونطوری که یه مشت گنده ازش برمیداشت گفت برد

 !شما دخترا همیشه پشت تلفن انقدر حرف میزنین؟: 

 !چقدر؟ -

ده دقیقه حرف میزنن آخرم ...همینقدر: برگشت طرفم و گفت 

 !یادشون میره بخاطر چی بهم زنگ زدن
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اوال که یادمون نمیره همون : پشت چشمی نازک کردم و گفتم 

دوما بهتر از ساکت ...ت میکنیماول راجبش صحب

دوساعته اینجا مثل چوب شور نشستیم یه کلمه حرف ...بودنه

 !اگه آوا بود دیگه حوصلم سر نمیرفت...نزدی

ابرویی باال انداخت و باز یه مشت دیگه چیپس برداشت و 

خوبه منم مثل آوا درباره خون و وسیله و تقویت کردنت : گفت 

لباس و مدل مو و میکاپ  یا به نظرت راجب! حرف بزنم؟

 فردام؟

 :بدون توجه به کنایه ای که بهم زده بود خجالتو گزاشتم کنار 

شما همون درباره مشاغل بیش از حدتون ...نخیر الزم نکرده

و داروهای تو انبار مونده و بیمارستان افتتاح شدتون صحبت 

 !کنین کفایت میکنه

توی ...نمیخوره اینا به درد تو: تلویزیونو خاموش کرد و گفت 

 !خونه هم بحث کار موقوفه

دستمو دراز کردم و آخرین دونه چیپسو از توی ظرفی که 

به دست تو هوا ...روی پاش بود برداشتم و گزاشتم دهنم

 !موندشم توجهی نکردم

پس بیا یه ظرف دیگه چیپس بیاریم بعد بشینیم جلوی هم  -

 !نظرت چیه؟...هرکی زودتر خورد
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از جاش بلند شد و ...رفو گزاشت رو میزلبخند کجی زد و ظ

چون من به سالمتیم اهمیت میدم ترجیح میدم مسابقه : گفت 

 !ندم

ماشاهلل این دوتا خیار ته ظرفم بخور ...کامال مشخصه...بله -

 !این دیگه عیبه بمونه اینجا

بهتر از توعه که این همه چیپس و ...میوه ایرادی نداره+ 

 !دهنت و بینیت پر پفکهپفک خوردی مثل بچه ها دور 

من اصال زیاد پفک نخوردم همشو ...دهنم تمیزه...الکی نگو -

 !تو خوردی

دیگه ...منم پررو زل زدم تو چشماش...بی حرف نگام کرد

با جرقه ای توی مغزم زد از جام پریدم ...موضع فرق میکرد

هم من حوصلم سر نمیره هم تو به ...بیا بازی کنیم: و گفتم 

 !این گوش نمیدی چرت و پرتای

! چه بازی؟: شیشه آب رو از یخچال بیرون آورد و گفت 

 !گرگم به هوا برات خوب نیست

از جام بلند شدم و ظرفای کثیفو از جلوم 

 بیا اسم...اونا واسه بچه هاست: همونطوری گفتم ...برداشتم

 !فامیل بازی کنیم

د از سرفه سرخ شده بو...آبی که داشت میخورد پرید تو گلوش

 بدو رفتم سمتش با دست...و دستشو گرفته بود به در یخچال
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ببخشید دیگه رییس بودنت برنمیداره : محکم کوبیدم پشتش 

 !داری خفه میشی

 !پشتمو سوراخ کردی...بسه بسه: دستشو آورد باال و گفت 

از کنارش رد شدم و ظرفای کثیفو گزاشتم تو 

 !دمنشون شآستینامو زدم باال و مشغول کف مالی کرد...سینک

 !ناهید خانم فردا خودش میاد...نمیخواد بشوری+ 

دوتا دونه ظرفه خوردم ...ما خوردیم ناهید خانم که نخورده -

 !میشورم

دستامو با گوشه تونیکم خشک کردم ...دو دقیقه ای تموم شدن

 .و منتظر به چشماش که توی گوشیش چرخ میزد خیره شدم

باشه برو کاغذ : سرشو تکون داد و توی همون حالت گفت 

 !اینجوریم نگاه نکن...بیار

 ...لبخند دندون نمایی زدم و با ذوق به طرف اتاق حرکت کردم

 

از روی میز برداشتم و با دوتا خودکار رفتم  A4دوتا کاغذ 

این که ...صدای عصبانی آراز از آشپزخونه میومد...پایین

 حالش خوب بود

 !یهو چش شد؟
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مو کج کردم سمت کاغذ به دست عین بچه ها راه

دستشو به کمرش گرفته بود و تند تند راه میرفت ...آشپزخونه

 !رادین چی میگه؟...مسخره کرده مرتیکه خر! یعنی چی؟: 

اگه جای این یه گاو با : مکثی کرد و عصبی چشماش و بست 

خودم بهش زنگ ...خودم میاوردم فایده اش بیشتر بود

 !ه خدافظباش...آره! شب میمونی؟...باشه...میزنم

بی ...گوشیو قطع کرد و تند تند شماره یکی دیگه رو گرفت

اینم گیری ...توجه به من سعی کرد آروم باشه و داد نزنه

حال آدمو بهم ...اه اه...هی به این زنگ بزن هی به اون...بودا

 !میزد

انگار طرف جواب نمیداد که وایساد و دستی به موهاش 

 دن قلم کاغذ توی دستم گفتنگاهی بهم انداخت و با دی...کشید

 !برو االن میام: 

سری تکون دادم و خواستم عقب گرد کنم که گوشیش زنگ 

اول داشت ...آروم از آشپزخونه اپن فاصله گرفتم...خورد

موهای تنم از صدای ...آروم حرف میزد اما یهو فوران کرد

 !داداش که توی سالن پیچیده بود سیخ شد

مگه من بهت ...ا از اون زنیکهتو حقوقتو از من میگیری ی+ 

نگفتم گمرک هماهنگه مشکلی پیش اومد به خودم زنگ 

 !مرض داشتم مگه؟...بزن
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گوه خورد مرتیکه حروم : مکثی کرد و بلند تر گفت 

پنجاه تا تریلی رو دست من ...توام غلط کردی با اون...خور

 میدونی چقدر باید خسارت بدم؟! کاشتین که چی؟

چه ...زیر لب صلواتی فرستادم...ردوای االن سکته میک

خودش اینجا ، شرکت اونجا ، بیمارستان ...خبری بود

 !خر تو خر...اینجا

 !تو که یه شرکت داشتی دیگه بیمارستانت واسه چی بود بشر؟

گوشه کاغذم با خودکار گل کشیدم و دور و برش و خط خطی 

تا فردا عصر صبر : صداش آروم تر شد ...کردم

 کاری نکنین...ا رد نشد خودت میدونی و عمادتریلی...میکنم

 !که برگشتم همتونو بندازم بیرون

چند دقیقه دیگه ام صحبت کرد و از آشپزخونه اومد 

دستی به موهاش کشید و جلوی من اون طرف میز ...بیرون

 !صورتش دیگه قرمز نبود...شیشه ای روی زمین نشست

 !حالت خوبه؟ االن: آروم گفتم ...یکی از کاغذا رو جلو کشید

 !مگه قرار بود بد باشم؟: سری تکون داد و جدی گفت 

خدایا تعادلم چیز ...نگاه خیره ای بهش کردم و چیزی نگفتم

اگه ...به این خونواده تعادل عقلی چیزی عنایت بفرما...خوبیه

 !نمیخوای چیز دیگه ای بهشون بدی

 !بگو...خب: ازم گرفت و گفت ...خودکار و گرفتم طرفش
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: کردم به خوندن  شروع

...رنگ...حیوان...کشور...شهر...غذا...میوه...فامیل...اسم

 اشیا...ماشین...اعضای بدن...گل

 !از چه حرفی؟: تند تند نوشت و گفت 

 !اول تو بگو: شونه ای باال انداختم و گفتم 

از : دست راستشو قائم گزاشت روی میز و گفت 

 !بنویس...جیم

ردم ل بچه دبستانیا تند تند شروع کدستمو گرفتم دور برگم و مث

انگار ...سرمو باال نیاوردم ببینم داره چیکار میکنه...به نوشتن

 !قرار بود جام اسم فامیل بزرگ دنیا رو بهم بدن

 

 !استپ: آخریشو هم نوشتم و بلند گفتم 

 ننویس...استپم ها: بلند تر گفتم ...هنوز داشت مینوشت

 .کرد سرشو باال آورد و زیرچشمی نگاهم

 اسم جاوید: آروم تر گفتم 

 جیگر+ 

 !جیگر مگه اسمه؟: پقی زدم زیر خنده و گفتم 

اسم خر تو کاله قرمزی : با غرور سری تکون داد و گفت 

 !بود دیگه
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 !فامیل جاویدی...خیلی خب -

 جیگری+ 

 یه مثال...خدایی فامیالی بدتر از ایناهم بود...اینو گیر ندادم

 !فامیلیش بغولی زاده بود خانوم دکتری تو ماهواره

 !میوه رو ننوشتم -

 جوجوبا+ 

 !چی؟: با تعجب و خنده گفتم 

 !جوجوبا+ 

با صدایی که ته خنده توش بود ...لبامو بهم فشار دادم که نخندم

 !چیه؟: گفتم 

 !خیلیم خوشمزه است اتفاقا...میوه ا+ 

 !من نشنیدم ولی باشه -

حرفاش یجوری با غرور میگفت انگار مو الی درز 

 !غذا جوجه: لبخندی زدم و ادامه دادم ...نیست

 !اون جوجه کبابه...جوجه که حیوونه: نوچی کرد و گفت 

 !خب وقتی توی غذاها نوشتمش یعنی همون جوجه کباب -

نخیر وقتی جوجه خالی رو نوشتی یعنی میخوای بچه مرغ + 

 و بخوری

 !خودت چی نوشتی؟ -
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 جیگر+ 

 یگرکبابهاون که جیگر نیست ج! عه؟ -

ولی کسی نمیگه جیگر : شونه ای باال انداخت و گفت 

 صفر بده...همه میگن جوجه کباب...کباب

 شهر جاجرود...صدسالم صفر نمیدم -

 جلفا+ 

 کشور جردن -

 جزایر النگرهانس+ 

 اون تو بدنه کشور نیست -

 جردنم تو تهرانه کشور نیست+ 

 جردن بهتر از جزایر النگرهانسه -

آفتاب ...اتفاقا خیلیم خوش آب و هواست:  بی توجه گفت

 !گیریش واسه برنزه شدن معرکه است

 حیوون جغد: سرمو پایین انداختم و با خنده گفتم 

 جگوار+ 

 !رنگ روهم ننوشتم -

 ...تو دلم گفتم االن میگه جیگری

 !جیگری+ 
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 تو دلم داشتم قهقهه میزدم با این بازی کردنش

سرفه ای کردم و ...مسعی کردم مثل خودش جدی بازی کن

 گل جالیز: ادامه دادم 

 !گل جعفر+ 

 جعفر گل نیست -

 هست+ 

 !گل محسوب نمیشه...اون جعفریه گیاهه...نیست -

 !جعفر گله+ 

نگاه پرخندمو بهش دوختم که باز جدی به برگه اش خیره شد 

 !جعفر گلی: 

 !اعضای بدن جمجمه: خنده بلندی کردم و همونجوری گفتم 

 گرهانسجزایر الن+ 

 قبول نیست...همین االن تو کشورتم همینو نوشته بودی -

اینجا جزایر ...اون جزیره اش مد نظر بود+ 

 !نکته اش مهمه...النگرهانسه

 !از نظر من که هیچکدوم قبول نیست همشونو الکی نوشتی -

 !بعدی...باشه+ 
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اما همین ...انگار داشت شطرنج بازی میکرد انقدر جدی بود

ا جوابای صدَمن یه غازش باعث شده بود یه جدی بودنش ب

 !عالمه بهش بخندم

 

 ماشین جنسیس -

 جگوار+ 

 اشیا جوهر -

 جورباقه+ 

اقه جورب: با خنده پرسیدم ...دستمو گرفتم به زانومو خم شدم

 !چیه آخه؟

آوا یه کمد از ...از این جورابا که عروسک بهشون وصله+ 

 !اینا داره بهشون میگه جورباقه

 !تو که همشو صفر ردیف کن: نترل کردم و گفتم خندمو ک

 !صد و بیست تمام...اتفاقا من نمره کامل گرفتم+ 

حداقل یکیش رو که ننوشته بودی ازش خط بزن بکنش صد  -

 !و ده

چون ...اونو که من میخواستم بنویسم مغزم یاری نکرد+ 

 !میدونم وجود داره پس امتیازشم میگیریم دلش نشکنه

 !نمیکنممن که قبول  -
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 !حرف بعدی؟+ 

 از پ: فکری کردم و گفتم 

اینبار اون زودتر ...دوباره شروع کردم به نوشتن 

 !نگاش کردم و منتظر شدم...اشیا و گلم خالی بود...نوشت

 !پسته: موهای جلوی پیشونیش رو کنار زد و گفت 

 !پسته مغزه ، اسم نیست -

 !جدیدا میزارن...پسته اسم دختره اسم مغزم هست+ 

 پس فندوق و بادومم اسمه -

مگه ندیدی اسم سگاشونو ...هست: سری تکون داد و گفت 

 !میزارن فندوق

 !اون سگه ، ما داریم درباره اسم آدمیزاد حرف میزنیم -

 !پسته: بهم خیره شد و باز گفت 

سر حرفش وایمیستاد به خودشم ده ...کوتاه بیا هم نبود

 !خواست نباشهحاال میخواست تکراری باشه می...میداد

 پیام: سری تکون دادم و گفتم 

 !پیام اسم نیست وسیله ارتباطه+

پیام وسیله : دهنمو کج کردم و گفتم ...داشت ادامو درمیاورد

 !نیست رابطه

 !پیام وسیله است...رابط سیمه+ 
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 !مگه با دود و کفتر پیام میفرستی که وسیله باشه؟ -

 !ر بدهصف...اسمت قبول نیست...پیام وسیله است+ 

 !منم اسم بچه امو میزارم بادوم زمینی...پسته...اسم تو خوبه -

 :لبخند کجی زد و سرشو انداخت پایین رو برگش و گفت 

 !پورمند

 پهلوان -

 !پسته+ 

 پرتقال -

 پسته پلو+ 

 پاستا -

 پل دختر+ 

 پل سفید -

من درست ...چون دوتاش پل داره واسه خودتو صفر بده+ 

 !نوشتم

 !ل من چه فرقی داره؟پل تو با پ -

 !پل تو سفیده+ 

 !کشور پرو...پل توام جنسیت داره -

 !پرتغال! کشور پسته نداریم چرا؟+ 
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 حیوان پلنگ -

 !پلنگ یوز+ 

 !صفر بده این قبول نیست...یوزپلنگ درستشه -

نمیگن ...خانوم بچه هاش پلنگ یوز صداش میزنن+ 

 !میگن ممدآقا...آقامحمد

 

 !اینجوری همه بلدن بازی کنن...صفر بده...اصلنم -

 منصفانه...من که دارم رعایت میکنم تو داری دبه درمیاری+ 

 !تر نگاه کنی درستش همینه

تو که قبول دار ...خیلی خب: سری تکون دادم و گفتم 

 !رنگ پرتقالی...نمیشی

 !پسته ای+ 

 گل پونه -

 گل پسته+ 

خدا ب: با دست محکم زدم رو پیشونیم و با حالت زاری گفتم 

 !بکش بیرون از این...گل پسته نداریم دیگه

وقتی بهار میشه شکوفه ...گل پسته ام داریم: مغرور گفت 

 !میزنه میشه گل پسته

 !درخت پسته شکوفه نداره: حرصی نگاهش کردم و گفتم 
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 داره+ 

 نداره -

 !من خودم باغشو داشتم میدونم داره+ 

ه ان تو کار پست نسل اندر نسل ما: چشمام و گرد کردم و گفتم 

 !بعد تو میخوای به من بگی باغ داریم؟

پس میدونی که ! عه؟: زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !درختش شکوفه داره بهش میگن گل پسته

 اعضای بدن پا: چشم غره ای بهش رفتم و ادامه دادم 

 !پفیوز+ 

خودشم ...با شنیدن چیزی که نوشته بود صدای خنده ام بلند شد

 !خندش میگرفت اما مثل من غش غش نخندید داشت

آدمه  پفیوز کجای: نگاه پر خندی ای بهم کرد که با زور گفتم 

 !دکتر؟

و همه یه رگ پفیوزی ت...ببین: دستی به موهاش کشید و گفت 

مثل ...منتها فرق میکنه که این رگه کی باد کنه...بدنشون دارن

 اما تو وجود...بعضیا دارن بعضیا ندارن...رگ غیرت میمونه

 !واسه بعضیا باد نمیکنه...همه هست

 ماشین...بعدی چیه...خب: با خنده سرمو تکون دادم و گفتم 

 !پراید

 پورشه+ 
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 !چه عجب یکیشو درست گفت: زیر لب گفتم 

 اشیا پادری -

 !پسته پالستیکی+ 

 همه: لبخند دندون نمایی زدم و با انگشت بهش اشاره کردم 

 !رو از دم صفر بده

که  تا اینجا: تند چیزایی رو روی برگش نوشت و گفت  تند

تو چند تا صفر ...همش ده امتیازی بوده صد و بیست کامل

 !داشتی به اونا دقت کن حتما

آره اصال من همشو غلط : چشمامو تو کاسه چرخوندم 

من هی جیگر و پسته رو پشت سرهم ردیف ...نوشتم

 !من...کردما

من که میدونم ، باز ...تو آره: سری تکون داد و جدی گفت 

 !اینا رو به من میگی؟

از توی جیب ...خواستم جوابشو بدم که گوشیم زنگ خورد

شماره اش ...هودیم درش آوردم و به صفحه اش خیره شدم

 !اما یادم نمیومد کیه؟...آشنا بود

 !ببخشید من میرم زود برمیگردم: از جام بلند شدم و گفتم 

با تردید دستمو ...کج کردم راهمو سمت راهرو گوشه سالن

 !بله؟: روی گوشی کشیدم و گفتم 

 !احوال شما؟...سالم خانوم دکتر+ 
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سالم سهراب زخم : نفسی کشیدم و آروم تر گفتم 

 !حالت بهتره؟...خورده

 شنیدم هستین! سفر خوش میگذره؟...از احوال پرسیای شما+ 

 !حاال حاالها

به خو: شو دادم جدی تر جواب...چه تیکه مینداخت بی تربیت

 !جای شما خالی...ممنون

 واقعا جام خالیه؟+ 

زخمت : چند لحظه مکث کردم و بحثو کشوندم سمت دیگه 

 !چطوره؟

کم کم داره ...خوبه: نفسی کشید و اونم مثل من جدی شد 

 !برمیگرده به حالت اولش

 !پس نزدیکه که بازش کنی...خداروشکر -

 آره ، دیگه چیزی نمونده+ 

هروقت از سفر برگشتی بهم : من مکثی کرد و گفت اونم مثل 

 !باهات کار دارم...زنگ بزن

 

 ! چیزی شده؟ -

 !میخوام یه چیزی بهت بگم+ 

 اتفاقی افتاده؟...خب االن بگو -
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 !شبت بخیر...دیگه مزاحمت نمیشم...نه چیزی نیست+

 !شب بخیر: آروم گفتم 

ش چ این...با قطع شدن تلفن با تعجب به گوشیم خیره شدم

یهو موضعش رو ...واقعا شخصیتش برام مبهم بود! بود؟

 !عوض کرد

نه اینکه همه آدمای دور و ...به من چه...شونه ای باال انداختم

واسه خاطر همون روی این یکم ...ورم آدمای نرمالی بودن

 !حساس شدم

م نشست...آراز با گوشیش ور میرفت...از راهرو اومدم بیرون

 !یم؟بازی کن: جلوش و گفتم 

یه اخم کمرنگ رو ...سرشو آورد باال و گوشیشو خاموش کرد

جدی تر از قبل چند دور بازی ...صورتش نشسته بود

 !اما مثل اولش نشد...کردیم

به ...یجورایی انگار حوصله نداشت...دیگه جدی شده بود

زور داشت بازی میکرد که من حوصلم سر نره بشینم اینجا 

 !غرغر کنم

میز ول کرده بودم و روی مبل دونفره کاغذ قلما رو روی 

شکمم پر بود حال و ...راحتی با پتوی نازکی مچاله شده بودم

خمار به ...حوصله ام نداشتم این همه راه برم تا طبقه باال

 !تلویزیون روشن خیره بودم
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آراز توی حیاط بود ، تلفنش چند باری زنگ خورده 

د و هوار رفته بود اونجا که خوب بتونه سرشون دا...بود

اما خوب ...صدای دادش نامحسوس تا اینجا میومد...بکشه

 !نمیفهمیدم چی میگه

 از پشت چشمای...چشمام داشت بسته میشد که در ویال باز شد

پاشو خانوم اینجا : تارم دیدمش که کالفه اومد سمتم 

 !شامم نخوردی...نخواب

 نماو...صداشو شنیدم اما جون اینکه چشمامو باز کنم نداشتم

دید جوابشو نمیدم از روم کنار رفت و من بازم خمار به دنیای 

 !خواب رفتم

 

 دانای کل

 

به مژگان بلندش که روی گونه اش سایه انداخته بود نگاه 

چشمان درشت مشکی رنگش بسته بود و نمیتوانست ...کرد

عقربه های ساعت پشت سرهم ...در آن سیاهی ها غرق شود

 !انست چقدر به او خیره مانده؟حرکت میکردند و او دقیق نمید

نگاهی به ...دستی به موهای سرکشش کشید و به خودش آمد

نزدیک نیمه شب ...ساعت بزرگ روی دیوار انداخت

کسی در این خانه نبود و او را با منبع آرامشش تنها ...بود

 !گزاشته بودند
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آرامشی که گاهی اخمش در خواب نشان از دردش میداد و او 

 !پرستار حال بدش چه کاری انجام دهد؟ نمیدانست برای

مشغله این روزهایش به قدری زیاد بود که از دستش خارج 

این مسافرت طوالنی و افتتاحیه بیمارستانی که ...شده بود

کارهای روی هم تلنبار شده و ...برای ساختنش جان کنده بود

کارکنان احمق شرکتش ، و حساب رسی هایی که در ذهنش 

 !تک تک آنها داشت موقع بازگشت با

کسی که به تازگی فکرش را مختل ...اما تمام این ها به کنار

هرچقدر سعی در دور شدن سایه او کرده بود اثری ...کرده بود

تصویر چشمان درشت و موهای فرش از جلوش ...نداشت

وقتی با آن لباس سبز زمردی به آرامی ...چشمش کنار نمیرفت

 ..!.در کنارش خرامان قدم برمیداشت

با دردی که در سینه و مغزش احساس ! با این چه میکرد؟

با احساساتی که نمیدانست در میانشان به کدام سو ! میکرد؟

 !قدم بردارد؟

با تکان خفیف و آهی که از دهان آذر بیرون آمد نگاه خیره 

بلند کردنش کاری برای او ...اش را به سمت دستانش دوخت

ی با درد...و از خواب بپرداما میترسید بلندش کند ...نداشت

 !که در دلش بود ، نمیدانست
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دستش را جلو برد تا او را ...مکثی کرد و از جایش بلند شد

 !اما چیزی مانع شد...از جایش بلند کند

از  دلخور...اگر بیدار میشد و میفهمید حتما از او دلخور میشد

 !دست زدن ناخواسته او

و متانت بود و برای  باوقار...به دختری که حجابش را داشت

 !هرکس حد و مرزی تعیین میکرد

کالفه به چهره اخمالودش که از درد ...دستش را عقب کشید

آرام به سمت یکی از اتاق ...درهم فشرده شده بود نگاه کرد

با دستش از روی ...ها رفت و بالش نرمی از کمد برداشت

 !پتو سعی کرد سر آذر را روی بالش بخواباند

 !ت کرد و پتو را روی تنش کشیدکمرش را راس

طره ای از موهای پرکالغی فرفری اش روی صورتش افتاده 

مثل ...با نور کمی که از چراغ باالی سرشان می آمد...بود

 !فرشته ها شده بود

پاچه های شلوار اسپرتش را باالتر کشید و روی زمین مقابل 

باید خودش را از ...امشب خواب حرام بود...صورتش نشست

از وسط مردابی که لحظه به ...ن منجالب بیرون میکشیدای

 !لحظه در عالم خواب درون آن غرق میشد

با چشمان تب دار و بدنی که از سلول به سلولش آتش روانه 

نگار ا...لباسش را با یک حرکت به گوشه ای پرت کرد...میشد

 !کمی راه نفسش باز شد
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لی ه تریبه درک که پنجا...به درک که صبح افتتاحیه است

به ...پشت مرز بخاطر نفهمی چهار الدنگ پشت مرز مانده

درک که خواهرش با دوست صمیمی اش در خانه غریبه ای 

 !باهم دیگر هستند

 فقط یک چیز...در آن لحظه...اصال تمام اتفاقات دنیا به درک

انقدر نگاهش کند که چهره ...نگاه کردن به او...را میخواست

که هروقت دلتنگش ...ش ثبت شوداش در گوشه به گوشه مغز

 !شد این تصویر زیبا را بخاطر بیاورد

با تصمیم آنی ورقه های روی میز مانده را به طرف خودش 

 !طراحی سیاه قلم...کشید

دختری ...هم دانشگاهی اش در لندن...ربکا به او آموخته بود

با موهای بلوند و چشمان آبی که همیشه شلوار لی روشنی و 

 !ی به تن داشتتیشرت عروسک

اوایل که به لندن رفته بود فقط ...برای خودش هنرمندی بود

نقاشی هایی را که به دیوار اتاقش چسبانده بود را نگاه 

 !اما کم کم برای گذراندن وقت دستش را در کار برد...میکرد

قلمی که بر اثر نوشتن سرش کمی گرد و نرم شده بود را 

دو بیضی به جای ...گردی صورت...برداشت و شروع کرد

 مثلث بینی ،...چشم

 !و لب
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با ظرافت صورت الهه پیش رویش را روی برگه پیاده 

انگار میخواست آن نقاشی مجسمه ای از این زیبایی ...میکرد

به راستی برادرانش چطور توانسته بودند او را در ...باشد

مگر درس خواندن چه ...شهری بزرگ و غریب رها کنند

 !عیبی داشت؟

به جرات میتوانست ...دختری به پاکی و ظرافت آذر آن هم

بگوید تنها کسی در بیمارستان بود که لبخندش با مریض ها 

با خوش اخالقی کارهایشان را ...از روی لبش کنار نمیرفت

جان و دلش را در این کار ...انجام میداد و به انها میرسید

 !گزاشته بود

ار طور توانسته بود باینکه چ...او واقعا نمونه یک پرستار بود

 !نمیدانست...ها امر پرستار نبودنش را بر سرش بکوبد

 

نمیدانست در آن چند ماهی که در خانه او مهمان بود چند بار 

شب تا صبح را باالی سرش بیدار نشست تا سردردش قطع 

 !شود؟

چقدر حواسش را جمع کرد تا صدایی از جایی نرسد و او آرام 

 !استراحت کند؟

 سرش را بلند کرد و به ترق...پنج صبح گذشته بودساعت از 

 !ترق صدای شکستن استخوان هایش توجهی نکرد
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ن اما میتوانست زیبا تر از ای...پنج ساعت بی وقفه کشیده بود

باید به خانه خودش میرفت ...این طرح فقط اولیه بود...ها شود

و با آرامش روی برگه های بزرگ طراحی اش ساعت ها 

نانه صورتش را به بهترین نحو به تصویر ظرافت های ز

 !میکشید

آگاه از بلند نشدن آذر برای نماز صبح با چشمان خمار به 

یعنی اگر آذر ازدواج میکرد ...دهان نیمه بازش خیره شد

شوهرش میتوانست با حضور زیبای خفته کنارش سرش را 

 !راحت روی زمین بگذارد؟

ت چطور میتوانس! د؟چطور میتوانست بخوابد و به او نگاه نکن

واقعا چطور ...عطر تنش را لحظه به لحظه استشمام نکند

 !میتوانست؟

چشمان سرخ شده اش و شقیقه هایی که نبض میزد نشان از 

شروع یک سردرد پرحادثه از شب بیخوابی اش 

پاهای خشک شده اش را تکان داد و به سمت مبل ...داشت

 !حرکت کرد

د کمی به چشمانش استراحت این یک ساعت باقی مانده را بای

وگرنه روز دویست و یک نفر آدم را به گند میکشید ...میداد

 !و از هدفی که به اتمام رسیده بود لذت نمیبرد

چشمان پر دردش را بست و سعی کرد کمی به مغزش 

 ...!فردا روز سختی برای او بود...استراحت بدهد
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 آذر

 

ساعت ...ردمبا صدای آالرم گوشی آراز یه چشمم رو باز ک

وسی کش و ق...شش بود و دوساعت به تایم افتتاحیه مونده بود

 !به بدنم دادم که دردی توی بدنم پیچید

آراز خواب آلود غلتی زد و به شکم ...نیم خیز شدم و نشستم

از جام بلند شدم و به سمت سرویس ...روی کاناپه خوابید

دار یبا این صدای نکره گوشیش تا دو دقیقه دیگه ب...رفتم

 !میشد

نشسته بود و ...آبی به دست و صورتم زدم و اومدم بیرون

به سمت آشپزخونه رفتم و ...سرش و به دستاش تکیه داده بود

 !بی سر و صدا شروع به چیدن صبحونه به سبک آراز کردم

مربای توت فرنگی محبوب آراز رو روی میز گزاشتم و تخم 

 ...مرغای عسلی رو از ماهیتابه بیرون آوردم

از بس به خورد ...ناموسا یه چیزی بود اینا همه خوشگل بودن

خونواده ما صبح که بلند میشدن فقط ...و خوراکشون میرسیدن

بلد بودن مثل سگ پاچه همو بگیرن و غرغر کنن که چرا 

 !نمیتونن بیشتر بخوابن
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میز آماده ...دکتر دادفر: صدامو بلند کردم و گفتم 

 !تشریف بیارین دیر شد....است

صدای در و بعد روشن شدن تهویه هوا یعنی رفت دست به 

 !منتظر لیوانای چایی رو روی میز گزاشتم و نشستم...آب

چند تا لقمه گنده درست کردم و گزاشتم توی 

میدونستم عجله داره دیگه وقت به لقمه گرفتن ...بشقاب

خودمم دوتا لقمه گنده گزاشتم دهنم که سر و کلش ...نمیرسید

 .پیدا شد

لقمه ام رو باتعجب قورت دادم ...چشماش دوتا کاسه خون بود

 ! سرت درده؟: و گفتم 

 !صبحونتو بخور: با صدای خش دار گفت 

اما نمیشه که بدون ! میخوای نریم؟...حالت بد میشه ها -

 !وایسا برات مسکن بیارم...تو

 !فایده ای نداره...نمیخواد+ 

 :م و گفتم با َشک زبونمو روی لبای خشک شده ام کشید

 !بهتر از قرصه...یکم آرومت میکنه! دمنوش میخوری؟

 !بیار: لبخند کجی زد و گفت 

 

چیزی ...از جام بلند شدم و کتری آب جوش رو برداشتم

ت و انگشت شص...نمیگفتم که سرش بیشتر از این درد نیاد
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اشاره اش رو روی چشمش گزاشته بود و آرنجش رو به میز 

 !تکیه داده بود

کوچیکی رو روی لیوان برگردوندم و جلوش روی بشقاب 

دستشو برداشت و با چشمای قرمز خمارش بهم ...میز گزاشتم

سرمو انداختم پایین و مویی که توی صورتم افتاده ...خیره شد

 !بود و پشت گوشم انداختم

آوا که داشت میرفت ، افتتاحیه ام ...خدا امروز و بخیر کنه

رسیدم گند زده بشه به برنامشون میت...بود ، آراز با این حالش

 !، بیچاره ها انقدر زحمت کشیده بودن

قرار بود واسش لباس و لوازم ...با اومدن اسم آوا خشک شدم

تند تند از سرجام بلند شدم و یه لقمه دیگه تو ...آرایش ببرم

 !چاییمو هم سر کشیدم و بدو رفتم سمت پله ها...دهنم چپوندم

 !صبحونتو کامل بخور بشین: صدای آراز بلند شد 

 !دیر میشه...به آوا گفتم وسایلش و میبرم -

 !دیر نمیشه...صبحونه اتو که کامل خوردی برو+ 

دتم که خو: آروم گفتم ...راه رفته رو برگشتم و نشستم جلوش

 !نخوردی

 !بخور: نگاه خیره ای بهم انداخت و لب زد 
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چند تا بزرگ واسه آراز ...پوفی کشیدم و لقمه گرفتم

دلم کباب میشد اینجوری ...بخوره بچه جون بگیره...گرفتم

 !میدیدمش

خودمم دهنم پر ...لقمه هارو گزاشتم کنار بشقابش

هرچی ...میخواستم زودتر میز و صاف کنم برم باال...بود

 !میگذشت امکان جر دادنم توسط آوا بیشتر میشد

یکم بعد آراز و با لیوان دمنوشش تو اشپزخونه تنها 

تازه دم کشیده بود و سفارش کرده بودم تا داغه ...گزاشتم

 !بخوره

 همش...کل کمد توی اتاقو زیر و رو میکردی لباسای آوا بود

انگار فشن شو ...مانتو شلواراش آویزون بود

چطوری جا داده بود تو اون چمدون دو مثقالِی بی ...داشتن

 !صاحاب من نمیدونم

ارچه شلوار پ...مانتو کتی مشکی با شومیز سفید رنگ زیرش

ای چاک دار مشکی و یه شال ساده و کفش پاشنه بلندش و 

 گزاشتم کنار

کیف لوازم آرایشیش رو از روی میز جمع کردم و توی کیف 

 !بزرگ خودش جا دادم

خودمم همون مانتو صورتی قشنگه رو که با آراز خریده 

یکم از لوازم آرایش آوا ...بودیم پوشیدم با روسری ستش
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هللا وسط اون همه آرایش و پیرایش کرده اگه به و...برداشتم

 !خودت نمیرسیدی از ماستم ماست تر بودی

شیدم پوفی ک...ده دقیقه گذشته بود و آراز همچنان تو اتاقش بود

 !بخدا دیر شد: و بلند گفتم 

صدای در اتاق اومد و پشت بندش صدای قدمای 

 دهاونم همون کتی رو پوشی...نگاهی بهش انداختم...محکمش

 ..!بود که باهم خریده بودیم

برای اولین بار تو این چند وقت دیدم که موهاشو رو به باال 

چند تار از موهای لختش با لجبازی روی ...ژل زده بود

 !پیشونیش افتاده بودن

از ذوق لبخند ...بند ساعت چرمشو بست و سرشو آورد باال

ت به اونوق! چی میشد این پسر مال من میشد؟...گنده ای زدم

 !خودم زنجیر میکردمش که کسی نبرتش

این پرستارا و منشیای چشم دریده بیماستان یجوری نگاهش 

میکردن که میخواستم با پا برم تو صورتشون و یه حرکت 

 !چشم و چالشونو درویش نمیکردن که...دموکراتانه بزنم

 !واال بخدا اینجوری نمیشه...امروز حسابشون و میرسیدم

 

تابلوی ...ماشین آراز جلوی در بیمارستان وایسادپنج دقیقه بعد 

بیمارستان نصب شده بود و سمت راست تابلوی پزشکایی که 
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نمای جالب و خوشگل بیمارستان و ...توی کلینیک بودن

 !دوست داشتم

ماشینای زیادی پارک شده بودن و بیمارستان حسابی شلوغ 

فتیم ع ربا آراز از در بیمارستان با اون کیف گنده ضای...بود

 !یونیفرم پوشیده و تمیز...همه سرجای خودشون بودن...داخل

ی خدای...بوی الکل پیچیده رو با تموم وجودم استشمام کردم

آدمو از کارش جدا ...اه ، نمیزارن که...دلم بیمارستان خواست

 !میکنن

رادین با عجله از ته سالن ...با ذوق نگاهی به اطراف انداختم

دور و بر انداخت و وقتی مارو دید با  نگاهی به...پیداش شد

اول یچیزی در گوش آراز گفت و ...قدمای بلند اومد سمتمون

 !منتظرتونه ۰۳۲آذر خانوم آوا اتاق : بعد رو کرد سمت من 

این کیف گنده ...سری تکون دادم و رفتم سمت آسانسور

 !بدجوری ضایع بود و تو آینه اسانسور بهم دهن کجی میکرد

تا از پرستارا که منو میشناختن بهم سالم کردن توی راه چند 

منم همچین خودمو گرفتم که انگار من آجر به آجرشو دادم 

 !باال

آوا با مانتو زرد جلو بازش ...تقه ای به در زدم و رفتم تو

 :با دیدنم از جاش بلند شد و گفت ...روی تخت نشسته بود

 !من تصمیم داشتم با بیکینی برم تو مجلس...نمیومدی
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نم بیا ای...جون بابا مانکن: نیشمو براش باز کردم و گفتم 

بری پایین همه به ...عشق کن سلیقه رو فقط...سفارشاتت

 !عنوان مدل برتر سال قبولت میکنن

 بده من این خورجین: کیفو از دستم کشید و با حرص گفت 

بخدا اگه چرت و پرت ! دیر اومدی حرفم میزنی؟...خرو

 !ا سرتو میبرمهمین ج...آورده باشی

لباسارو که مرتب تا زده بودم از توی کیف بیرون آورد و 

: با دست زیر و روشون کرد و گفت ...روی تخت گزاشت

 !روتو بکن اونور میخوام تنبونمو بکشم پایین

 از توی کیف رژ صورتی نود...نیشی کردم و رفتم سمت آیینه

ست تحفه ا: آوا رو برداشتم و رژمو باهاش تمدید کردم و گفتم 

دیدن نداره ...پاهای تو رو لک لکم داره از بس درازن...انگار

 !که

خودت کوتوله ای حرص قد بلند منو ...از بس که حسودی+ 

 !گمشو اونور ببینم...میخوری

ل دادم پو...هوش االغ: رژ لبو انداختم تو کیفش که بلند داد زد 

 !بابتش

که پوالت تو : شونه ای باال انداختم و نشستم روی تخت 

 !این نه یکی دیگه! حرص اینارو میخوری؟...زیاده
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یه ربعی مثل وزق زل زده بود تو آیینه و دو دقیقه یبار یچیزی 

پاشو ...آوا یه ربع به هشته: کالفه گفتم ...میمالید به صورتش

 !بریم همه پایینن

یکمم دیرتر ...یکم زودتر میومدی چیزی نمیشد...به درک+ 

 !ه قرار نیست سخنرانی کنممن ک...چیزی نمیشه

وام من رفتم ت...مگه اینکه خر باشن بلندگو رو بدن دست تو -

 هروقت مسخره بازیت تموم شد بیا

 دهن منو سرویس...خیلی خب: دستی به موهاش کشید و گفت 

 !منم موهامو ببندم بریم...بیا اینا رو بریز تو این...کردی

و همون کیف و لباساشو از دستش گرفتم و گزاشتم ت

 !انقدر که گنده بود ، واقعنم شباهت میداد...خورجین

 

از صداسیما ...ساعت حدودا یازده بود که مراسمشون تموم شد

 !حسابی شلوغ شده بود...اومده بودن ، شهرداری ، مردم

آراز بدبخت با اون سردردش انقدر حرف زد که میتونستم تیر 

 !کشیدنای سرشو احساس کنم

عت یکم خلوت تر شده بود و به جز پرسنل باالخره بعد سه سا

 !و چند نفر مریض که اومده بودن کسی نبود

داشتم به وسایلی که توی اتاق عمل سرپایی گزاشته بودن نگاه 

 !سرمو برگردوندم که دیدم آواس...میکردم که در اتاق باز شد
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بی توجه به قیافش سرمای شست شو رو به ترتیب توی قفسه 

 ؟چته: چیدم و گفتم 

 !من نمیخوام برم تهران...آوا+ 

 !من که میخوام با کله برگردم تهران...از بس خری -

خانوم ...عروس گلمون کوچ کردن خونه ما...تو خری +

 !باردارن

 !خب عیبش چیه؟...مبارک باشه...عه بسالمتی -

من با این کنار : چشماشو با حرص بست و گفت 

که اومد خونمون  خودش انگار یادش نیست اون دفعه...نمیام

بعدم رفته بود چرت و پرت ...یه دعوای حسابی باهم کردیم

 !به همه عالم تحویل داده بود که اره آوا اینجور آدمیه

بمون با آراز ...خب نرو تهران: کمر راست کردم و رفتم جلو 

 !برگرد

 !میگه تا اینجاشم زیادی بودم...نمیزاره...مشکل همینه+ 

تو بمون من ! ره چند روز زودتر؟خب چه اشکال دا...وا -

 !برمیگردم ، از خدامم هست

این همه من دارم تالش میکنم موقعیتای رمانتیک ...بیخود+ 

بعد تو منو با این غول بیابونی تنها ...واسه شما دوتا جور کنم

 !من که بیست و پنج ساله قیافشو دیدم! میزاری بری تهران؟
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 نه به االن...بونت نمی افتادنه به اوال که داداشم داداشم از ز -

برو یبار دیگه بگو ...که هرچی از دهنت درمیاد بارش میکنی

 !میخوام بمونم

ه رفته اتاق جلس: نشست رو صندلی چرم گوشه اتاق و گفت 

هنوز افتتاح نشده خون این ...میخوان شنبه جلسه بزارن...اش

 !بدبختارو تو شیشه میکنه

این همه مارو اذیت کرد یکمم ...حقشونه: شونه ای باال انداختم 

یه در میون ...خیلی شوتن...اونا رو اذیت کنه چیزی نمیشه

 !لنگ میزنن

وگرنه بیمارستان ...دست هنر تیام جونه: حرصی گفت 

اینجاهم یه ماه باید خود ...خودمون همه رو قانون کار میکنن

 ...آراز باالی سرشون باشه تا حساب کار دستشون بیاد

شاید ...خب برو بگو خبرت! ته هی میجوشی؟حاال تو چ -

 !موند تو رودروایسی گفت بمونی

اشو چش...من اصال میترسم بهش نگاه کنم: نچی کرد و گفت 

 !دیشب نخوابید؟...شبیه خون آشاما شده! دیدی؟

من زود خوابم ...نمیدونم: گنگ نگاش کردم و آروم گفتم 

 !نفهمیدم...برد

چه غلطی کردن که این معلوم نیست ...آره جون خودت+ 

 !دیشب نخوابیده اینجوری شده
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خدایی این فکرای چرت و ! باز تو گوه اضافه خوردی؟ -

 !گندش و درآوردی دیگه...پرت چیه میکنی اه

: ادامو درآورد و با گوشیش شروع کرد به شماره گرفتن 

وایسا من یه زنگ به جنتلمنم بزنم ببینم موقعیت کرکس 

 !چطوریه

 

نو و تمیز ...دستمو بردم سمت وسیله ها نیشی کردم و

صدای عصبی آوا ...ادم هوس میکرد یکیو بشکافه...بودن

 !چرا گوشیو برنمیداره؟: اومد 

 !وایسا یکم بعد زنگ بزن...جنتلمنت سرش شلوغه -

تا اومد حرف بزنه در اتاق باز شد و تیام باعجله اومد 

خانوما : نگاهی به ما دوتا انداخت و با تعجب گفت ...داخل

 !پاشین بریم طبقه چهار...کل بیمارستانو زیر و رو کردم

 !چخبره؟: آوا 

 !اینجا نمونین...اونجا باشین بهتره...خبر مرگ عمه منه :تیام 

 دارین چیکار میکنین: پشت سر آوا از در زدم بیرون و گفتم 

 !مگه؟

مسئوالی بخش اداری دارن : دستی به عینکش کشید و گفت 

ین باال باش...بعدشم نوبت پرستاراست...میزنن با آراز حرف

 !شاید الزم شد از تجربیاتتون استفاده کنیم
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منم ...آره آره: پوزخندی به لحنش زدم و زیرلب گفتم 

 !تو که دیگه خوِد خری...خرم

انگار همه جمع شده بودن ...طبقه باال شلوغ تر بود

مت س مستقیم رفت...رفتیم تو همون سالن بخش اداری...اینجا

 !ماهم مثل جوجه اردک پشت سرش...مدیریت

دوتا آقا و یه خانمم توی اتاق ...آراز روی صندلیش نشسته بود

تیام رفت کنار آراز و ماهم مثل مجسمه جلوی در ...بودن

 !وایسادیم

دستی به روسریم ...همون موقع اونا خدافظی کردن و رفتن

زایی رو یه چی تیام تند تند...کشیدم و کنار آوا روی مبل نشستم

آراز عینک طبی مطالعه اش رو زده ...روی کاغذ مینوشت

 !بود و با اخم به برگه رو به روش خیره بود

به قول آوا شده بود عین وقتایی که میومد سرکشی و پاچه همه 

 !آدم جرات نمیکرد چیزی بگه...رو یه دور میگرفت

 !مدرک این غفاری چیه؟: یهو بلند گفت 

ه جلوش بلند شد و دستشو گزاشت پشت تیام از روی برگ

 !فوق لیسانس فقه و حدیث...نوشته که: صندلی آراز 

این چه وضع : عصبی عینکش و درآورد و گفت 

هرکیو از هرجا گیر آوردی فرو کردی پشت ...استخدامه

دبیر ...بهت گفتم مسئول کارگزینی با لیسانس مدیریت...میز

 !پنجاه سالشه! دینی واسه من آوردی؟
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گم بهش ب...تقصیر من چیه: یام برگه رو برداشت و گفت ت

 !بره؟

یه ...همه اینایی که خط زدم و بنداز بیرون...آره بگو بره -

 !گند زدین به کل بیمارستان...کار و خودم باال سرتون نبودم

 !بیا همه تو سالن جمعن: رادین در و باز کرد و اومد تو 

 !برو...میام: آراز سر بلند کرد و گفت 

 آوا رو...رادین سری تکون داد و بی توجه به ما رفت بیرون

 !کارد میزدی خونش درنمیومد

 

تا شنبه صبح جای خالی اینا : آراز از جاش بلند شد و گفت 

من لیسانس فقه و ...با چندتا آدم حسابی...رو پر میکنی

 !روانشناسی نمیخوام

:  تآراز برگشت سمتمون و گف...تیام با اخم سری تکون داد

تک به تک اسم و ِسمتشون رو ...آذر این آیپد و بیار تو اتاق

 !تو سایت ثبت میکنی

تیام پرونده ...چشمی گفتم و آیپد اپل سفید رنگ و از تیام گرفتم

اینا ...اینم رزومه هاشون: بزرگی رو برداشت و داد به من 

 !رو دیگه ننداز بیرون پوستم کنده شد تا پیداشون کردم
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به حرفش دستی به موهاش کشید و چشماشو  آراز بی توجه

این ماست موسیر برات بمیره که انقدر سرت درده ...بست

 !آخه

منم خودمو درست کردم ...با قدمای محکم از اتاق رفت بیرون

 !و مرتب پشت سرش رفتم

یهو آراز برگشت سمتم و به آوا که کنارم وایساده بود با اخم 

 !چمدونت و بستی؟: نگاه کرد 

ت تنهایی شیف...من نمیخوام برم تهران...بزار بمونم دیگه :آوا 

 !بهم حال نمیده

آراز بی توجه بهش راه افتاد و جلوی در قهوه ای رنگی مکث 

آراد نمیتونه هم بیمارستان ...با رادین برمیگردی تهران: کرد 

 !برگشتم خونه نباشی...هم شرکتو باهم بگردونه

 !ستین بزار پیش آذر بمونمحداقل تا وقتی ه: آوا با اخم گفت 

فعال ...میگم بیاد پیشت: نگاهی بهم انداخت و خیره به من گفت 

 !برو

ن مثل تهران یه سال...دستگیره رو فشار داد و رفتیم تو اتاق

حدودا هشتاد نفر آدم اینجا ...گنده بود با یه عالمه صندلی

 !با باز شدن در همه ساکت شده بودن و وایساده بودن...بود

 منم پشت...ز با جدیت رفت سمت صندلی چرم باالی اتاقآرا

 !چند نفرشون نشستن و بیشتریاشون وایسادن...سرش رفتم
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یه سری قوانین و ...عین روز اولی که اومده بودم بیمارستان

 !گفت که خیلی براش مهم بودن

 !یادتونه چقدر منو سرش اذیت کرد؟

ی گفت با حسابیم روشون تاکید کرد و اول کار...از همونا

 کسی شوخی نداره؛

بعد از اون دونه دونه شروع کردن به معرفی خودشون و 

 !سمتشون و بخشی که کار میکردن

خالصه که جلسه اش نیم ساعتی طول کشید و دیگه همه رفته 

 :کاغذای روی میز و جمع کردم و گفتم ...بودن سرکارشون

 !من برم؟

 !یاده تیام بگو بب: از جام بلند شدم که گفت ...سری تکون داد

 

بچم رو حتی نزاشتن تا عصر پیشم ...آوا رفته بود

گفت مامانش زنگ زده و واسه فردا مهمون دعوت ...بمونه

 !مجبور شده زودتر حرکت کنه تا بهشون برسه...کرده

دستمو زیر چونم زدم و به دکور ساده و اداری اتاق نگاه 

 !کردم

ساده و  :صیف کنم اگه کل بیمارستان و بخوام تو سه کلمه تو

 !با کیفیت...مجهز...مدرن



671 

 

یعنی تو نگاه اول بیننده کیف میکرد از طراحی که شده 

خیلی ...بیشتر شبیه بیمارستانای خارجیا ساخته بودنش...بود

 شیک و قشنگ بود

زیاد مثل اینجا بهش ...اما بیمارستان تهران قدیمی تر بود

 !رگ ترخیلی بز...منتها بزرگ تر بود...نرسیده بودن

نه میومدن بریم خونه نه ...بی حوصله پامو تکون دادم

 !میزاشتن برم بیرون

 !تیام گفته بود که بازرس وزارت اومده و من نیام بیرون

 

با صدای زنگ گوشیم نگاهمو برگردوندم ، آراز 

 الو :خوشحال از اینکه قرار بریم خونه گوشیو برداشتم ...بود

 ۰۰۳اتاق  بیاین پایین! الو آذر خانوم؟+ 

 !چخبره مگه؟ -

 !بیا پایین خودت میبینی: کالفه گفت 

زورشون میومد ...گوشیو قطع کردم و رفتم سمت آسانسور

از آدمایی که هی میزارنت تو خماری ...دوکلمه حرف بزنن

واضح نمیگفتن ...اینام همشون کپی هم دیگه...خوشم نمیومد

 !که

ببخشیدی گفتم ...جمع شده بودن ۰۰۳چند نفری جلوی در اتاق 

آراز روی صندلی نشسته بود و ...و از وسطشون رد شدم
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تیام کالفه باالی سرش بود یه آقایی هم با ...سرش پایین بود

 !روپوش سفید کنارش وایساده بود

 چیشده؟: آروم گفتم 

آقای دادفر خواستن شما بیاین : آقاهه اومد نزدیک و گفت 

 !پزشکین؟ شما...نزاشتن من معاینشون کنم...پایین

 !جوون میزد...بهش نمیخورد...عه آقاهه دکتر بود

 !نه: سری تکون دادم و گفتم 

سردردتون ممکنه باعث : آقاهه برگشت سمت آراز و گفت 

میخواین واستون سرم وصل ...حالت تهوع و سرگیجه هم بشه

 !کنن؟

آراز دستی به موهاش کشید و با صدای خش دارش رو به 

 !ت؟بازرسه رف: تیام گفت 

بردنش یه چایی بدن ...نه هنوز هست: تیام کالفه جواب داد 

 !کوفت کنه

حاال من نمیدونم آراز حالش ...از لحن حرصیش خندم گرفت

تم میدونس...انگار تئاتره...بد بود اینجا چرا انقدر شلوغ بود

 !آراز از اینکار متنفر بود

یاد اون روزی که تو بیمارستان حالش بد شده بود و سونیا 

بیچاره رو گزاشته بودن وسط ...جون باالسرش بود افتادم

عین سینما هی میرفتن ...هرکار میخواستن سرش میاوردن
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باالسرش به بهونه های مختلف که بیا فشارتو بگیرم و فالن 

 !و بیسار هی بهش دست میزدن

تا دو روز ...آخرم آراز یه دادی کشید کل بیمارستان لرزید

 !سالم بدههیچکس جرات نمیکرد بهش 

بی توجه به اون دوتا روکردم سمت این بچه پرستارا و گفتم 

تجمع ...برین سر کارتون سریع! چرا سرکارتون نیستین؟: 

 !الکی نکنین

ا دوتا از پرستار...بیشتریاشون دمشون و برداشتن و رفتن

شون شما فشار: دکتره رو به یکی از دخترا گفت ...موندن فقط

 !ن این داروها رو بیارینشماهم بری...رو چک کنین

 بدبخت اولین مریض بیمارستان خودش بود

 !دلم سوخت...آخی

این همه تیام زنگ زد من ...بی حرف گوشه اتاق وایساده بودم

 بیام پایین به اینا نگاه کنم؟

انگار ...ماشاهلل هشتاد تا پرستار تو این بیمارستان کار میکرد

 !لنگه من بودن

و با ناز ر...اشت و رفت سمت آرازدختره دستگاه فشار و برد

 !آستینتون رو بزنین باال: بهش گفت 

 !آستینتون رو بزنین باال: تو دلم اداشو درآوردم 
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قباحت ...زشته بخدا...با این صدات...حال بهم زن...اه اه اه اه

 !داره جلو پسر غریبه اینطوری حرف زدن

 !الزم نکرده: آراز نگاه بدی بهش کرد و گفت 

 چرا وایسادی؟: گردوند سمتم و گفت سرشو بر

 

با چشمای ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و رفتم طرف دختره

 :دستگاه رو ازش گرفتم که گفت ...دریده اش بهم خیره بود

 !ما کارمون اینه...شما که بلد نیستی

 !منم اندازه خودم بلدم: آروم گفتم 

چون )کت خوشگلشو ...صندلیو کشیدم و رو به روش نشستم

درآورد و روی صندلی کنارش ( سلیقه من بود

 !نمیخواد: خواست آستینشو باال بزنه که لب زدم ...گزاشت

مگه میزاشتم دست ...دختره چهار چشم باالسرم وایساده بود

 اینا حرومه میفهمین؟...انگار شهر هرته! آراز و ببینه؟

 !حروم

م رو برگشت...فشارشو گرفتم و دستگاه رو از دستش درآوردم

 ۸رو  ۰۲: به دکتره گفتم 

دفعه قبلم بهتون گفتم که زیاد از حد : سری تکون داد و گفت 

این سردردا میتونه به عصبای ...به خودتون فشار نیارین

فعال برای اینکه دردشون کمتر بشه یه ...مغزی آسیب برسونه
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بهتر ...برای فشارشونم کاپتوپریل...مسکن بهشون بزنین

 !نشدن تحت نظر باشن

 نگاهی به...فقط همون دختره و من مونده بودیم...تره رفتدک

 :ساعت گوشیم انداختم و خواستم برم سمت در که آراز گفت 

 !وایسا

دستی به موهاش کشید ...از جاش بلند شد و کتش و برداشت

 میخوای بری خونه؟: و گفت 

 !تنها برم خونه چیکار...نه شما هستین منم میمونم -

 !یه مسکن بده: شت سمت دختره سری تکون داد و برگ

ق اونجا بهتون تزری...باید بریم اتاق تزریقات: دختره گفت 

 !میکنم

روز اولی چه ...به جز پرستارا و ما کسی دیگه ای نبود

همشون ...اورژانسشون که داشتن مگس میپروندن...خلوت

 !نگهبانه هم داشت پابجی بازی میکرد...نشسته بودن راحت

یه دختر ...ز جلوی پذیرششون رد شدمخنده ای کردم و ا

انقدر همشون شیک و آرایش ...جوون پشت میز نشسته بود

 !کرده بودن آدم هوس میکرد

کالفه برگشتم سمتش و ...جلوی در اتاق تزریقات وایسادیم

 !من میرم باال تو اتاق: گفتم 
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بی توجه به حرفم دستمو گرفت و تقریبا باهاش کشیده شدم تو 

 !دستم کنده شد! چیکار میکنی؟: گفتم  باتعجب...اتاق

دختره تند از کشو یه مسکن دراورد و شروع کرد به آماده 

کنار در وایساده بودم و به حرکاتش نگاه میکردم ، ...کردن

میتونستم بگم یا طرحشه یا تازه فارق التحصیل ...ناشی بود

 !فقط یه مدرک فوریت ها داره...یا اصال پرستار نیست...شده

 .مثل من با اخم به حرکاتش خیره بود آرازم

 !شما که هنوز وایسادین: دختره سرشو آورد باال و گفت 

آروم با صدای خش ...آراز رفت جلو و سرنگو ازش گرفت

 !برو بیرون: دارش گفت 

سفارش آقای : خنده ای کرد و گفت ...چشماش دختره گرد شد

راز د...دکتره باید انجام بشه ، شماهم حالتون خوب نیست

 !بکشین دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه

آراز بی توجه بهش سرنگو داد دست من و در اتاق و باز 

 !با سر پایین منتظر شد دختره از اتاق بره بیرون...کرد

خواستم ازش دفاع کنم ، باالخره ...دلم براش سوخت...بیچاره

اون استخدام اینجا بود و من مثل برگ چغندر با اینا اومده 

 !بودم

 ت؟بهتر نیس! ایشونم کارشو بکنه؟...میگم من برم بیرون -

 !تنه ، بهتر نیس: آراز سرشو برگردوند سمتم و لب زد گفت 
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 مگه نمیگم برو بیرون؟: بلند تر رو به دختره گفت 

دختره تکونی خورد و با چشمای گرد شده از اتاق رفت 

هی با ترس نگا...در و بست و کلید پشتشو چرخوند...بیرون

بهتره یه بار با کسی که دوستش دارین تو یه )اتاق انداختم به 

ی کارشو میزاشت: و گفتم ( اتاق تنها باشین تا بفهمین چی میگم

 !بکنه خب

 نه این ترم اولی که...پرستار من یکی دیگه است: اومد سمتم 

 !معلوم نیست از کجا اومده

 

 یانگار همه چ...با استرس نگاهی به سرنگ تو دستم انداختم

برای منی ! یه آمپول زدن ساده چی بود؟...از مغزم پرید اصال

 ! پوچ پوچ شدم...که چند سال کار میکردم

با اسکالپ رگتو بگیرم زودتر : آب دهنمو قورت دادم و گفتم 

 !اینطوری بهتره...جذب میشه

بازم بدون توجه به حرفم دکمه باالی لباسشو باز کرد و گفت 

 !ردی تهرانفلج بشم باید پیاده برگ: 

 چی؟: ابروهام پرید باال 

 !بهت هشدار دادم: اشاره ای به دستم کرد و گفت 

 !اسکالپم هست...من که میگم رگ بگیرم بهتره -



678 

 

اینو نمیشه وریدی : دستی تو موهاش کشید و گفت 

 !دیکلوفناک نیست...رسوب میکنه...زد

خب من میرم به تیام : با خجالت چشمامو بستم و آروم گفتم 

 !من نمیتونم! اونم که بلده حتما؟...یگم بیادم

م برم خواست...سرنگو گزاشتم روی میز و پشتمو کردم طرفش

به ...که مچ دستمو گرفت و منو برگردوند سمت خودش

عسل چشماش از همیشه ...چشمای خمار و سرخش خیره شدم

 !خسته تر بود

هیچوقت نزاشتم کسی نزدیکم ...من فقط دست تو رو میخوام+ 

حتی وقتی بابام زنده بود ، سردردام همیشه با یه بسته ...شهب

تو این مورد ، چون تویی میتونم ...ژلوفن به زور خوب میشد

 !اعتماد کنم

دستمو آروم ول ...راه نفسم باز شد...آب دهنمو قورت دادم

 !کرد و رفت سمت تخت

کاش آوا ...من که همه چی یادم رفت...خدایا خودت کمک کن

 !ونبیا بس: مینداختمش ور دل داداشش و میگفتم نرفته بود 

ه این هم...حاال یکی به من بگه تو که به سیاوشم آمپول زدی

حاال این با ...مرد دیگه که مجبور بودی امپولشون و بزنی

 بعدم این مسکنه یه سیسی هم نیست! بقیه چه فرقی میکنه؟

 !اصال نگاهم نکن! زرتی میزنی و خالص خب؟
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 !نکنم که یهو دیدی تو دست خودم فرو کردمخب اسکل نگاه 

دست برد ...پوفی کشیدم و لبمو گاز گرفتم ، سرنگو برداشتم

سرش و پایین انداخته بود و موهای ...سمت کمربند شلوارش

 !لختش توی صورتش افتاده بود

 !امیدم به خدا باشه؟: کمربندش و باز کرد و گفت 

میخوای ...آره :زیرلب مسخره ای بارش کردم و بلند گفتم 

 !ختم قرآن راه بندازی؟

نشست روی تختی که بوی ملحفه تازه شسته شدش میپیچید 

 چطور؟: توی بینیم 

چون تصمیم دارم از اینجا تا تهران خودم پشت فرمون  -

 !بشینم

پنبه الکلی رو از توی ظرف استیل برداشتم و رفتم 

ونست تیاد سونیا افتادم که نمی...بخدا من بدتر بودم...طرفش

 !سونیا کجایی که گرفتار شدم...رگ بگیره

م بس...روی شکم دراز کشید و سرش و گزاشت بین دستاش

 !الهی تو دلم گفتم و نفس عمیقی کشیدم

 

آروم به طبع خودم سوزنو فرو کردم و پیستون و فشار 

سیم ثانیه ای کشیدم بیرون و پنبه رو گزاشتم ...دادم
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تموم : زاشت رو دستم یکم فشار دادم که دستشو گ...جاش

 !شد؟

 !تموم شد...آره -

ض اولین مری...سوزنو انداختم توی سطل زباله نو بیمارستان

نیم ...اورژانس با اولین تزریقات رییس خود بیمارستان بود

 !خیز شد و دستش و گزاشت رو روی جای آمپولش گزاشت

 !دردش اومده بود یعنی؟

 !من که خیلی یواش زدم

 !چیشد؟ -

خسته ...پرید پایین و شلوارش و درست کرداز تخت 

 قدمی عقب...اومد جلو ، خیلی جلو...خسته و بی حوصله...بود

 ! دردت اومد؟: گزاشتم و گفتم 

 !میخواد چیکار کنه؟...یا خدا...چیزی نگفت

اینجا یکی میزنم تو گوشت که تا ...استخفرهللا بازی نداریما

 !عمر داری سرت سوت بکشه

یخ ...سرشو جلو آورد که خودمو عقب کشیدملبخند کجی زد و 

 :سرشو آورد کنار گوشم و گفت ...کرده به کارش خیره شدم

رییستم که زیر دستت ...خب ، خانوم پرستار

 !دستت درست...خوابوندی



681 

 

نفسای گرمش که به گوشم خورد باعث شد لرزی به تنم 

کر کنم ف: سریع خودمو عقب کشیدم و دستپاچه گفتم ...بشینه

 !و بازرسه باال منتظر شمان تیام

 !دستات سرده+ 

 !مهم نیست...دستام همیشه اینجوری سردن -

خواستم دستامم از دستش بکشم بیرون که نزاشت و محکم تر 

تمو دس...کلیدو تو قفل چرخوند و در اتاقو باز کرد...گرفت

ت تو تا زور باال سر: کشید و با حالت تقریبا عصبی گفت 

 !رنگت شده مثل گچ...نباشه چیزی نمیخوری

هنوز دو ساعتم ! کی بود که باهم صبحونه خوردیم؟ -

 !میشه دستمو ول کنی؟...منم حالم خوبه هیچیم نیست...نشده

از پیچ راهرو رد شدیم و بدون توجه به همه که ازجاشون بلند 

 !میشدن از در اورژانس رفتیم بیرون

واال من  :دستمو از دستش کشیدم بیرون و با اخم زیرلب گفتم 

 !نمیخوام چیزی بهم بدی بخورم ، انقدر اذیتم نکن

کالفه دستی به موهاش کشید و یکم مهربون تر ...انگار شنید

 !میریم ناهار میخوریم و برمیگردیم: گفت 

بیزحمت شما که داری میری ناهار بخوری منم پیاده کن  -

 دیگه که کاری نیست؟...خونه
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ناهار ! که چی بشه؟ تو اون خراب شده تنها ولت کنم+ 

 !یادت رفته که برای من کار میکنی؟...میخوریم و برمیگردیم

 مکثی کرد و رفت...آروم به چشماش خیره شدم و چیزی نگفتم

من که هرچی بگم اون کار خودشو ...سمت پارکینگ

 !ما که زندگی نکردیم اینم روش...به درک اصال...میکنه

بودم بازی بی حوصله با سوپ مرغی که سفارش داده 

یه جورایی سیر ...از گلوم نمیرفت پایین...میکردم

 !خودمم نمیفهمیدم چمه...بودم

 !قاشقمو توی ظرف ول کردم و به پشتی صندلی چسبیدم

آراز ناهارشو تموم کرده بود و منتظر به من نگاه 

 !غذاتو تموم نکردی: نگاه کالفمو که دید جدی گفت ...میکرد

 !ممنون...سیر شدم -

 !خودت میخوری یا بزارم دهنت؟: مرنگی کرد اخم ک

 !سیر شدم...نمیخوام دیگه: کالفه گفتم 

اشه ب: بی توجه به حرفم خواست از جاش بلند بشه که گفتم 

 !باشه میخورم

اشاره ای بهم کرد و گفت ...نشست سرجاش و لبخند کجی زد

 !تا االنم دیر شده...دو دقیقه وقت داری تمومش کنی: 

دلم داشت قیلی ویلی ...خوردم و از جام بلند شدم بی میل غذامو

 !نیاز به یساعت استراحت شدید داشتم...میرفت
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م من...بیمارستان شلوغ تر شده بود...دو روزی گذشته بود

یجورایی هم بودم هم ...اونجا به تازه کاراشون کار یاد میدادم

 !نبودم

 قرار بود شنبه برای کار شرکتشون بریم تبریز اما چون

کارای بیمارستان تق و لق بود و آراز میخواست خودش باالی 

سر اینا باشه تا یکم به هنراشون افزوده شه ما نرفتیم و بجای 

 !آراز تیام رفت

 !ماهم یکی دو هفته دیگه شمال موندگار شدیم

دیدین ملت میرن شمال همش دریا و گیتار و قهوه و عشق و 

 واسه ما برعکس بود! حال؟

یه جنگل نرفتیم شب رمانتیک ...ار و بدو بدوهمش خون و ک

 !انقدر که ماست بودیم...بسازیم

بح ص...آراز کم مونده بود بگه شبم میخوام بیمارستان بمونم

بخاطر همین کار زیاد و ...علی طلوع میرفت شبم برمیگشت

اون یدونه مسکن افاقه ...کم خوابی سردردشم خوب نشد

ر یگه بهت بزنم حالت بهتمنم دیگه نگفتم بیا یکی د...نکرد

 !واال...میخواست خودش میگفت...شه
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چون همه دکتر پرستارامون تازه کار بودن بیمارستان کند 

 !پیش میرفت اما روندشون خوب بود بندگان خدا

 

پشت استیشن بخش زنان وایساده بودم و به پرونده چند تا 

ط یکیشون فق...خانومی که اومده بودن برای زایمان نگاه کردم

 !سالش بود ۰۰

نه واقعا ...نگاهی به سال تولدش کردم...کرک و پرم ریخت

نگاه کالفه ای به منشی ! این چه وضعی بود؟...سالش بود ۰۰

اطالعات ...اول کد ملی رو وارد کن: خنگ پشت میز انداختم 

بعدم ثبت و ...که باال اومد اسم پزشک و نوع خدمت رو بزن

 !خالص

ت کردم و به ساعت خیره کمر راس...سری تکون داد

راهمو کج کردم سمت ...آراز و از دیشب ندیده بودم...شدم

 !آسانسور برم ببینم حالش چطوریاست؟

یع خانوم مشفق لطفا سر: که صدای پیجر بیمارستان بلند شد 

 !تر به بخش اورژانس

بجای طبقه چهار دکمه همکف رو زدم و خودکار بیک ابی 

یا  ۰۱پسره ...ادفی آورده بودنتص...رنگمو ته جیبم انداختم

با موتور افتاده بود زمین و مچ پاش شکسته ...سالش بود ۰۸

 !بود
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د قدمامو تن...این چلمنگاهم وایساده بودن نگاش میکردن فقط

 !چرا وایسادین نگاه میکنین؟: کردم و گفتم 

 ...خانم مشفق دکتر عبداللهی نیومد: یکیشون گفت 

ببرینش رادیولوژی ...نیاد خب: حرفشو قطع کردم و گفتم 

بعدم ببرین گچ بگیرن زخماشم پانسمان ...احتماال پاش شکسته

 !بمونه تا دکتر عبداللهی بیاد واسه ثبت نسخه...کنین

خدایی نکرده اگه تکون میدادن به ...عین چغندر بودن

 !خودشون خسته میشدن

 !بعید نبود بزنن اون یکی پاشم بشکنن...پشت سرشون رفتم

به پرستار کنار دستم نگاه ...آورده بودن توی بخش پسره رو

 !زخماشو چرا پانسمان نکردین؟: کردم و گفتم 

 !اینا سطحیه خانوم مظفری گفتن نیازی نیست+ 

برو ...ببین بافت پوستو از بین برده...سطحی کشیده شدست -

 !باند و بیار این عفونت میکنه

ت پر از نگاهی به دس...چشمی گفت و از اتاق رفت بیرون

من اگه جای باباش بودم ...خراشش کردم و نچی زیرلب گفتم

همچین یکی میخوابوندم تو گوشش یادش بمونه دیگه با موتور 

 !درب و داغونش نره کوه واسه من ملق بازی درآره

از وقتی زنگ زده بودن ننش بیاد یه سره داشت گریه 

تم فکالفه رو بهش کردم و گ...انگار بچش مرده بود...میکرد
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حاال که حالشون خوبه خداروشکر خودتونو اذیت : 

 !اینجا بیمارستانه یکم آرومتر...نکنین

MY NOVEL💕: 

عصبی چشمامو بستم و باند ...باز شروع کرد نوحه سردادن

دست استخونی پسرشو ...و محکم از دست پرستاره کشیدم

گرفتم تو دستم و خواستم سرم شست و شو رو روی دستش 

در ...سرمو برگردوندم سمت در...ی در اومدبریزم که صدا

همون دکتره که اون روز اومده بود )باز شد و دکتر عبداللهی

پشت سرش آراز دست به جیب داخل ...اومد تو( پیش آراز

و ر...سالمی کردم و سرمو برگردوندم سمت زخم دستش...شد

به دختره گفتم باند و قیچی کنه و خودم گاز استریلو 

 !دست نزن بهش: دم دست بزنم که آراز گفت اوم...برداشتم

 چیکارش کنم! پا بزنم؟...با تعجب نگاهش کردم

 !پرستار مرد نداره اینجا؟...بیا عقب: اخمی بهم کرد و گفت 

برو به این بی مصرفا بگو بیان : رو به دختره کرد و گفت 

 !کارشونو انجام بدن

ی دکتر عبداللهی هم نگاه...عقب کشیدم و منتظر موندم

 چرا زخمارو زودتر شست و شو ندادین؟: انداخت و گفت 

من بهشون گفتم اما مثل اینکه گفتن : شونه ای باال انداختم 

 !زیاد عمیق نیست ، اصال پانسمان نمیخواد
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ین پسرمو میکش: یهو مامان پسره بلند شد و بلند بلند گفت 

ه تو ک...ببین با دستش چیکار کردن...خدا لعنتتون کنه...شماها

 !بلد نیستی چرا غلط اضافی میکنی زنیکه؟

شالش افتاده بود و شکم بزرگش از زیر مانتو جلوبازش 

یهو ...استغفراللهی گفتم و سرمو انداختم پایین...مشخص بود

نمیدونم چطور گارد گرفت و اومد سمتم انگار میخواست منو 

مشتشو برده بود هوا که آراز جلوش وایساد و مثل ...بخوره

نین بشی...شهر هرت نیست...اینجا بیمارستانه: گفت همیشه 

 !سرجاتون وگرنه مجبورم بگم بندازنتون بیرون

زنه مثل اینایی ...در باز شد یکی از پرستارای مرد اومد داخل

برم  قربونت: که فرشته دیده باشن رفت سمت پسره و گفت 

اینا فقط میخوان خودشونو به پسر ...پسرم بیا که کار خودته

 !کار دیگه ای بلد نیستن...بمالونن مردم

ه نه که خودت قدیس...عصبی رفتم جلو و خواستم بتوپم بهش

 ! ای؟

ه پای پسرت شکسته ، نمرده ک...حرف دهنتو بفهم: بلند گفتم 

 !کل اورژانسو گزاشتی رو سرت

بیا  :باند توی دستمو پرت کردم تو دست اون پرستاره و گفتم 

بست زخم آقازاده زودتر خوب بده این شاید براش پاپیونی 

بعدشم خوب بپیچینش الی پتو که کس دیگه خودشو بهش ...شد

 !نمالونه
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چشم غره ای به ابروهای تتو کردش رفتم و عصبی از اتاق 

همینطوری چهارتا خنگ افتاده بودن زیر ...زدم بیرون

 !دیگه آدم حوصله اینارو نداشت واقعا...دستم

 این پایینیا خنگ...طبقه باالقدم هامو تند برداشتم که برم 

اون دختری که اون روز میخواست به آراز آمپول ...بودن

بزنه که فهمیده بودم اسمش غزله هم اونجا بود و مدام جلوم 

هربار که میومدم اورژانس بلند میگفت وای ...ادا درمیاورد

 !صاحاب بیمارستان اومد

 ...یجورایی مسخره میکرد

 !چته آذر؟: اومد سمتم و گفت  زهرا یکی از پرستارای بخش

 !اقای دادفر دنبالت میگشت

این زنه اعصابم و خراب : نفس عصبی کشیدم و گفتم 

 !اتاقتون چایی هست؟...کرد

آره اما اول بیا بریم پیش آقای : سری تکون داد 

 !منتظرته...دکتر

همین االن پیشش بودم : پوف کالفه ای کشیدم و گفتم 

 ؟کجاست...چیزی نگفت...که

رات من رفتم ب...استیشنه: اشاره ای به پشت سرم کرد و گفت 

 !آب بیارم گفت بگم بری کارت داره
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آراز خم شده بود روی میز و روی برگه یچیزایی 

 نگاهی بهم کرد و...رفتم سمتش و کنارش وایسادم...مینوشت

برگشت طرف یکی از پرستارای مرد که لم داده بود رو 

تین و دفعه بعد ببینم اینجا نشس:  بلند و عصبی گفت...صندلی

ا اینج...دارین تنبل بازی درمیارین همتونو میندازم بیرون

مسخره بازی ...کسی حقوق میگیره که کار کنه...قانون داره

ل من پرسنل تنب...و خنگ بازیاتونو میزاشتین تو دانشگاه

 !نمیخوام

 نببینم نشستین و به جای شما خانوما دار: بلند و شمرده گفت 

تک تکتون و میفرستم پیش دکتر برزگر از ...کار انجام میدن

 !(منظورش ختنه بود)اول عمل بشین

سعی کردم ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و لپمو باد کردم

االن برمیگشت جلوی اینا یه چیزی هم به ...خندمو قورت بدم

 !من میگفت

 

برگه و خودکار توی دستش و کوفت روی میز و دستمو 

خیلی ...ینم عادت کرده بود هی دست منو بگیرها...گرفت

 !محکم فشار میداد

در آسانسور مه بسته شد ...پشت سرش رفتم تو آسانسور

چرا به این تن لشا نمیگی کار : عصبانی نگاهی بهم انداخت 
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بستن پانسمان این مرتیکه َشل بی عرضه مگه وظیفه ! کنن؟

 !توعه؟

تم وقتی گف...دممن مسئولشون نیستم که بهشون دستور ب -

 !گوش ندادن خودم دست به کار شدم

 نکنه حرف خانومه روتون: برگشتم طرفش و با غیض گفتم 

 !تاثیر گزاشته که من خودمو بهش میمالونم؟

آب دهنمو قورت دادم اما رومو نگرفتم ...رگ گردنش دراومد

چشماشو بست و دستی به موهاش کشید و سرشو ...طرفش

 !برد باال

 :سعی کرد از الی دندوناش بلند حرف نزنه  نفسی گرفت و

 !توام غلط کردی که تکرارش میکنی! اون گوه خورد خوبه؟

رفتیم تو ...منتظر موند اول من برم...در آسانسور باز شد

عصبی دوتا دکمه ...در بست و از پشت قفلش کرد...اتاقش

گردنش از عصبانیت قرمز شده ...باالی لباسشو باز کرد

انگار تا شکمش باز بود و سینه پهنش تو چشم یقه اش ...بود

 !میزد

 !هیچی نگو...هیششش: خواستم چیزی بگم که گفت 

ن تیکش بود میدونی)سرشو انداخت پایین و باز بهم نگاه کرد

 !( که

 چرا دستکش دستت نبود؟+ 
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 کی؟ -

 چرا با دست خالی بهش دست زدی؟...پایین تو اتاق+ 

 !فقط خواستم ببینم دستش چطوریه -

دفعه بعد بدون دستکش دست به : نفسی کشید و اومد جلوتر 

بدون اجازه رفتی تو اتاق این که چی ...هیچ نره خری نمیزنی

 ! بشه؟

 باید یه کاری بکنم که دستکش...دستکش که تو جیبم ندارم -

 !اومد بنده خدا...حاال پانسمان نکردم که...دستم کنم

به  خودشو انداخت روی مبل و سرشو تکیه داد

 باید میزدم اون: چشماشو بست و آروم خش دار گفت ...پشتی

 !حروم زاده رو...یکی پاشم میشکستم

ه من هی ب...پس بگو...لبمو گاز گرفتم و سعی کردم نخندم

 !خودم میگم آراز زیاد حساس نیست ، رو نمیکنه فقط

چیزی ...یکم آب بخور: یه لیوان آب پر کردم و نشستم کنارش 

 !کارای بدتر از اینام کردم من...نشده که

 !مثال چیکار؟: سرشو بلند کرد و چشم غره ای بهم رفت 

ینا ا...اتاق عمل ، بخیه ، پانسمانای بزرگ...خب خیلی کارا -

 !وظیفمونه...عادیه تو کار ما
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ه یه بار دیگ...دارم بهت میگم آذر...غلط کرد اونی که گفت+ 

ونی اخالق گوهمو مید...ببینم فقط من میدونم با اون آشغال

 !که؟

ه اینک...بیا آب بخور حرص نخور: سری تکون دادم و گفتم 

 !پهلوی سیاوشو من از زیربغلش دوبار بخیه زدم...بچه بود

 

ثال م: با دیدن چشماش که ازش آتیش میبارید آروم تر گفتم 

 !زدم

آب ...لیوان آب توی دستم خورد به دیوار و هزار تیکه شد

میترسیدم حرف ...خودمو عقب کشیدمدهنمو قورت دادم و 

خیلی ...بهم گفته بود نگم...کاش اسم سیاوشو نمیبردم...بزنم

 !حاال بکش...خری آذر

 !پهلوی سیاوش؟: پوزخندی زد و با صدای خش دارش گفت 

 نگفته بودم؟...گفته بودم اسم اینو جلوی من نیار

دست توروهم بخیه ...اونم مریض بود مثل تو...حواسم نبود -

 !چه فرقی داره؟...زدم

! همی؟چرا نمیف: بلند گفت ...نفس نفس میزد...عصبی تر شد

مگه چشمای هرزه ...چرا نمیفهمی که نگاه همه مثل هم نیست

 !هان؟! ساله رو ندیدی؟ ۰۸ ۰۱اون پسر 
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دکمه های لباسشو کامل ...از صدای دادش تو خودم جمع شدم

ا باید همونج: ت دوباره از جاش بلند شد و گف...باز کرده بود

 !چشماشو درمیاوردم

قه کارش فقط یه دقی...هنوزم دیر نشده: نگاهی بهم کرد و گفت 

 !است

خدا به داد اون بنده خدای پشت در ...صدای در بلند شد

سرشو کج کرد و به در خیره ...االنه که پاچشو بگیره...برسه

ند با قدمای بل...موهای لختش به پیشونیش چسبیده بود...شد

 !فت سمت در و کلید و چرخوندر

ن اال...خجالتم خوب چیزیه! اینجوری میخواست بره بیرون؟

اینا دکمه های باز و تن عرق کرده اینو میدیدن چه فکری 

 !میکردن؟

ا ب...منشی بدبختش پشت در بود...در و با ضرب باز کرد

از اورژانس زنگ زدن ...دکتر دادفر: صدای لرزون گفت 

 !خانم مشفقو میخوان

 مگه نگفتم تا خبرت...غلط کردن با تو: صدای آراز بلند شد 

تلفن رو اون میز خراب شدت ! نکردم اینجا پیدات نشه؟

 حتما باید میومدی پی فضولیت؟! نیست؟

بخدا چند بار زنگ زدن گفتم : دختره صداش بغض دار شد 

 !ول نمیکنن...بهشون که نمیشه
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 پایین خون تک بهشون بگو اگه بیام: آراز بلند تر گفت 

خانم مشفقم همینجا میمونه تا یاد بگیرن مثل ...تکشون حالله

 !آدم کار کنن

در و محکم تو صورت دختر بیچاره بست و برگشت 

یه قاشق عسل و سیاه دونه میخورد ...سردیش کرده بود...سمتم

چند وقت بود سگ نشده بود نگرانش بودم ...حالش خوب میشد

ه م عامل بدنش تغییر کرده که دیگهی میگفتم شاید سیست...من

 !نگو نه ، تویی که هنوز داداشو ندیدی...داد نمیزنه

از روی شکسته های لیوان رد شد و کالفه نشست رو 

پارچ آب شیشه ای رو برداشت و شروع کرد به ...مبل

 !خوردن

پارچو محکم کوبید رو میز ...با چشمای گرد شده نگاش کردم

نفسمو که از ترس حبس کرده ...که یکم از آب پاشید بیرون

 !بودم بیرون دادم و به دستام خیره شدم

چند دقیقه ...اونم لم داد روی پشتی مبل و چشماشو بست

به سیبک گلوش نگاه کردم که ...همینطور تو سکوت گذشت

صدای بمش از بس داد زده بود گرفته شده ...باال پایین میشد

 !روی میز یه مسکن دیگه هست: بود 

 !میزنم دیگهمن ن -

ار باید یادآوری کنم که فقط تو پرست: اخم کمرنگی کرد و گفت 

 !منی؟
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 !من فقط کار خانوما رو انجام میدم...پرستار مرد زیاده اینجا -

از لحن قاطعم سرش و آورد باال و با چشمای خمار و قرمزش 

خودت : طاقت نیاوردم و نگاهمو کج کردم ...بهم خیره شد

 !و مرد نیستی؟مگه ت...االن گفتی

 

مثل اینکه فراموش کردی ، باید دوباره بند به بند قراردادت + 

 !رو بهت یادآوری کنم؟

ماشاهلل شما از بس هی قرارداد و ...این جزو قرارداد نیست -

 !تو گوش من خوندی باال تا پایینش رو حفظم

 !پس باید بدونی که هرچی من گفتم بگی چشم+ 

 !ه حرفای شما باهم تضاد دارنمشکل این...منم گفتم چشم -

جوابش فقط یک ...هروقت ، هرچی گفتم و هرچی شنیدی+ 

 !از دلیل و منطق آوردن خوشم نمیاد...کلمه است

این دلیل و منطق آوردن : از جام بلند شدم و نگاهش کردم 

د بدونم بای...من نمیتونم به دوتا حرف متضاد گوش کنم...نیست

 !به کدومش عمل کنم یا نه؟

برگشت طرفم و با اخم ...ه سمت در رفتم و کلید و چرخوندمب

 !همینجا میشینی تا بریم خونه! کجا به سالمتی؟: گفت 

 بشینم به در و دیوار نگاه کنم؟ -

 !بشین درد کشیدن منو نگاه کن...نخیر: حرصی گفت 
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از جاش بلند شد و اومد در رو که نیمه باز کرده بودم 

م پامو انداخت...برگشتم سرجام چشمامو روهم کشیدم و...بست

 !روی پام و با اخم به سر زانوم خیره شدم

اونم دکمه های لباسشو نامرتب بست و دستی به موهاش 

کلت ...نشست پشت میزش و سیستمش رو روشن کرد...کشید

 !بترکه که انقدر چشمت تو این بیصاحابه

 ینما...دیدم نه واقعا داره حوصلم سرمیره...نیم ساعتی گذشت

 !عینکش و زده بود به چشمش صدای نفس کشیدنشم نمیومد

گوشیمو درآوردم و نگاهی به پیامام ...اعصابم خراب شد

آوا عکسی از اتاق درهم برهمش فرستاده بود و ...انداختم

 !زیرش نوشته بود رادین برای شام دعوتش کرده رستوران

 !چی انتخاب کردی حاال؟: لبخند عمیقی زدم و نوشتم 

دست : وقع آنالین شد و شروع کرد به تایپ کردن همون م

 خر

 !این خوبه؟: عکسی فرستاد و گفت 

 !دیگه؟...نه زیادی جلفه -

چند تا عکس پشت سرهم فرستاد فقط یدونه مانتو آبی کاربنی 

م بهش گفت...شیکی که داشت و کمربند میخورد قشنگ بود

 !همونو بپوشه

 نیست؟, باکالسه ! آذر اگه بهم پیشنهاد داد اول بگم نه؟+ 
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پسره تو دلش بگه این همه گفت پس کی میای خواستگاریم  -

من بودم با پشت دست میکوبیدم تو ...حاال که اومدم میگه نه

 !دهنت

منم رفتم سراغ بقیه ...ایموجی خنده فرستاد و آف شد

 !نه که خییلی مخاطب داشتم واسه همون...پیامام

آدم ...یبت میکردنگروه بیمارستان خودمون همش داشتن غ

 سر تا پای آدما...میرفت تو گروه انگار وارد جهنم میشد بخدا

 !رو وا میرسیدن بعدم هی نظر پشت نظر

با لبخند به حرفاشون خیره بودم که صدای آراز باعث شد 

ام زل زد تو چشم...با اخم به گوشیم خیره بود...بهش نگاه کنم

ارین تشریف بیاگه گفت و گوتون تموم شد : و با حرص گفت 

 !این متنا رو تایپ کنین

از ...لبخند حرص درآری بهش زدم و گوشیمو انداختم تو جیبم

چشم : جام بلند شدم و لب تاپش رو برداشتم و گفتم 

 !کو برگه ها؟...تایپم میکنیم...رییس

رو  فقط تاریخ: اشاره ای به چند تا برگه رو میز کرد و گفت 

 !نیستبقیشون الزم ...با اسم داروها

اونم عینکش و ...سری تکون دادم و نشستم روی مبل

 الهی ننه...درآورده بود و با دوتا دستاش سرشو گرفته بود

چطور دلت میاد این ...ببینش آخه...اون پسره برات بمیره

 !اینجا درد بکشه تو نگاه کنی؟
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 نگاهی بهم انداخت...نگاه خیره ام باعث شد سرشو بلند کنه  

 !درد کشیدنم یادت بمونه...ینخوب بب: و گفت 

این همه اون گفت ...اشکال نداره...چه بهش برخورده بود

یه کوچولو منت بکشه ...یبارم بازی دست من باشه

 !حیف که بلد نیست...رفتما

این ...درد کشیدن زیاد دیدم: پشت چشمی نازک کردم و گفتم 

 !چیزا یادم نمیمونه متاسفانه

اپ منم سرمو کردم تو لب ت...نفس بلندی کشید و چیزی نگفت

 .تا اینارو وارد کنم

اصال زمانو ...یک ساعت عین مرغ سرم تو این کوفتی بود

لب تاپو بستم آخیشی زیر لب ...فراموش کرده بودم کامل

 !از جام بلند شدم و لب تاپو گزاشتم روی میز...گفتم

بی ...انگار خواب بود...آراز سرشو بین دستاش گزاشته بود

وسایل بهم ریختشو جمع کردم و از در اتاقش زدم سر صدا 

 ...بیرون

خانم موالیی بی زحمت : رفتم طرف منشیش و بهش گفتم 

 !بگین بیان اتاق دکتر و تمیز کنن ، خرده شیشه ریخته

دکتر : همونطوری گفت ...چشمی گفت و گوشیو برداشت

از اون موقع که به آقای دکتر گفتم تا ...عبداللهی منتظر شمان

 !الن چند بار زنگ زدنا
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 !مرسی عزیزم االن میرم پایین: سری تکون دادم 

تو سه ساعت یه ...مقنعه ام رو درست کردم و رفتم اورژانس

نسبت به اون موقع خییلی ...خر تو خری شده بود که نگو

با تعجب نگاهی به بخش انداختم و رفتم ...شلوغ تر شده بود

 سمت اتاق دکتر عبداللهی

دیدمش کنار یکی از تختا وایساده بود و به یه ...ودتو اتاقش نب

رفتم سمتش و منتظر شدم حرفش ...خانومی یه چیزایی میگفت

 ! تموم شه

ی حساب...یهویی غیبت میزنه: لبخندی زد و برگشت سمتم 

دوتا سکته داشتیم ، تو اون باال راحت ...جات خالی بود اینجا

 !چایی میخوردی

چایی کجا بود ...چه دلش خوشه اینو...پوزخندی تو دلم زدم

غیر حرص چیز دیگه ام بهت میدن بخوری ! مرد مومن؟

 !مگه؟

 !فقط دلتو آشوب میکنن و خالص

کاری : جواب حرفشو ندادم و سعی کردم بحثو عوض کنم 

 !مریضی مونده؟! داشتین؟

اون که کشیکش ...تا ساعت نه شب با دکتر عبداللهی موندم

و صندلیای اتاق تموم شد منم خسته افتادم ر

اتاقشون کوچیک تر بود ولی دوست ...استراحتشون

 !مبالش خوشگل تر از مال ما بود...داشتم
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پاهامو دراز کردم و به زهرا که داشت آماده میشد بره خونه 

دکتر عبداللهی پرستار مفت گیرآورده هی بدو بدو : گفتم 

پدرم و درآورد تو دوساعت ...دنبالش بره و بله قربان بگه

 !هرچی سرم و نوار قلب بود انداخت گردنمون

هنوز ...ماها که تازه کاریم و خوب کار نمیکنیم مثل تو+ 

دکترم حوصله ماهارو نداره خوشحال ...مونده پرستار بشیم

 !وگرنه تو نبودی سر چند نفر داد کشید...شده تو رو پیدا کرده

باز خوبه طی ندادن : لبخندی بهش زدم و گوشیمو درآوردم 

 !ستمون کثافت این بچه آخریو تمیز کنیمد

بهش پالستیک دادما باز رفت : چینی به بینیش داد و گفت 

 !اینا دیگه کین خدا میدونه...گوشه سالن باال آورد

 !ه برممن دیگ...خسته نباشی آذرجون: کیفشو برداشت و گفت 

 برو عزیزم توام خسته نباشی -

 خداحافظی کرد و رفت

 

آوا برام فرستاده بود نگاه کردم و بهش  به عکس حلقه ای که

 !عیه...آوا هم کم مونده بره سر خونه زندگیش...تبریک گفتم

از صفحه چتش اومدم بیرون و به پیامی که آراز یه ساعت 

 !منتظرتم...بیا باال: پیش فرستاده بود نگاه کردم 
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خدایا ...االن برم باال پوستمو میکنه...یه ساعت گذشته که...اوه

 !کنرحم 

روی ... از جام بلند شدم و شکالتی از توی ظرف برداشتم

روپوشم چند تا قطره خون ریخته بود و حسابی تو آینه 

از کثیفی خوشم نمیومد و این کارم ...آسانسور چشمک میزد

اون از اون بچه با کثافت کاریش اینم از ...همش کثیفی داشت

 !این لکه خون که از دست مریضه جهش کرد رو لباسم

روی مبل دراز کشیده ...تقی به در اتاقش زدم و رفتم داخل

چه وضعیه ...بود و لباسشو انداخته بود روی صندلیش

 !فکر کردم خوابه ، آرنجش رو چشماش بود...آخه

 !بمون: عقب گرد کردم که برم بیرون اما صداش مانع شد 

 نگاهی...در اتاقو بستم و آروم روی مبل رو به روش نشستم

سمتی که لیوان شکسته بود و حاال تمیز بود کردم و به اون ق

 نمیریم خونه؟: گفتم 

 !امشب نه+ 

 !شیفت داره عوض میشه ها ما از صبح اینجاییم! چرا؟-

 !کار دارم+ 

 من با آژانس میرم پس -
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آرنجش و از روی چشمش برداشت و صداش تن عصبی 

فکر آژانس و خونه هم از ...صبح باهم برمیگردیم: گرفت 

 !ت بیرون کنسر

خسته شدم ...من نمیتونم اینجا بمونم: اخم کمرنگی کردم 

 !دیگه

توجهی به حرفم نکرد و باز آرنجشو گزاشت رو 

درک ...پوفی کشیدم و چشمامو تو کاسه چرخوندم...چشمش

 !اسفل السافلین

نه وگر...تقصیر منه نگران چشم و چال توام که مثل انار شده

ی اینجاست شیرجه میرم این همه تخت خال! به من چه؟

 !وسطشون

به قیافه درهمش نگاه میکردم که یهویی دستشو برداشت و 

آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم بگم من ...چرخید سمتم

 !اصال به تو نگاه نمیکردم ، اشتباه شده

جذاب ...وقتی سردرد داشت خوشگل تر میشد

 پیشونیش عرق...چشماش خمار تر و تیره تر میشد...لعنتی

بم  صداش...میکرد و موهای لختش مدام میچسبید به پیشونیش

 !آدم دلش نمیخواست خوب شه اصال...تر و خش دار تر میشد

سعی کردم خودمو نبازم و همچنان بهش خیره 

چشمش چرخید روی لکه خونی که روی روپوشم ...موندم

 !این چیه رو لباست؟: ابروهاش گره خوردن ...ریخته بود
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 !خون -

 !تی؟آدم کش+ 

 !رگ دست مریضم پاره شد ، خونش ریخت رو لباسم -

 !دستکش دستت بود؟+ 

 نه -

 ! نگفتم دستت کن؟: نیم خیز شد 

 !یادم رفت خب -

دستی به موهاش کشید و زیرلب چیزی گفت که 

 اگه یه کوچولو منت میکشیدی...سرمو انداختم پایین...نشنیدم

م مهم درد داشتنت...چون منت نکشیدی نمیزنم...میزدم

 !(مثل سگ چی؟)نیست

دارم : صدای آرومش بلند شد ...انگشتش روی چشماش بود

 !کور میشم

 

بیخیال نگاهمو از چشماش گرفتم و به گوشیم نگاه 

 حاال! چه وضعیه؟...جدیدا چقدر معتاد به گوشی شدم...کردم

یه واتساپ داشتم فقط ، حافظه گوشیم ...عنم تو گوشیم نبود

 !همیشه خدا پر بود
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فتم تو گالریم و از سر بیخیالی به عکسای برادرزادم نگاه ر

 یعنی میره پیش...االن تقریبا باید شش سالش باشه...کردم

 دبستانی

لبخند محوی به دندونای خرگوشیش زدم و عکس بعدیو باز 

مامانم بود که چادرشو به کمرش بسته بود تا کمر تو ...کردم

همین ...شده بودچقدر دلم براشون تنگ ...دیگ آش خم بود

 دلم...گوربابای اون دوتا...روزا باید یه سفر برگردم یزد

 ..!مامانمو میخواد خب

صدای کشیده شدن صندلی و ...آهی کشیدم و زدم عکس بعدی

مو سر...چی میخواست معلوم نبود...بعدش شماره گرفتن اومد

گوشیو محکم کوبید رو میز و ...آوردم باال و بهش نگاه کردم

 !هیشکی تو این خراب شده بود یا نه؟: به من گفت بلند رو 

 شبم که منشی...از صبح اینجا بود...خانم موالیی که رفت -

 !نداریم

تو دلم پوزخندی به کاراش ...خم شد و دستشو به سرش گرفت

داشت میمرد اما خواهش ...زدم و رومو برگردوندم

ی حساب...اولین بار بود جلوی حرفش وایساده بودم...نمیکرد

تا ازم خواهش نکنه خبری ...احساس بزرگ بودن میکردم

 !نیست

خشک شدم روی ...یازده شب بود...نگاهی به ساعت انداختم

 !شب بخیر: از جام بلند شدم و گفتم ...مبل
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 !صبر کن ، باهم میریم+ 

 میرم چایی: به چشماش پشت قاب عینک خیره شدم و گفتم 

 !بریزم

بی حوصله دوتا لیوان ...زدنگاهی بهم انداخت و لبخند کجی 

مم وقت شا...هیچی پیدا نشد تو یخچالشون که...چایی ریختم

 !گشنم بود مثل چی...گذشته بود منم شام نگرفته بودم

بغ کرده سینی و دستم گرفتم و با پا در نیمه باز اتاقشو باز 

لیوانشو گزاشتم رو میز و لیوان خودمو گرفتم توی ...کردم

ا رادین از آو: یی خیره شدم و آروم گفتم به بخارای چا...دستم

 !خواستگاری کرد

 !میدونم+ 

آوا ! واقعا؟: سرمو آوردم باال و با تعجب بهش خیره شدم 

 ...میگفت نمیتونه بهت بگه پس چطور

به رادین گفتم : عینکشو درآورد و گزاشت روی موهاش 

اگه معطل میکرد نمیزاشتم دیگه ...تکلیفشو مشخص کنه

 !ببینتش

 !پس قضیه تهدید بوده...آهان: خندی زدم لب

 !حقش بود...خیلی آوا رو اذیت کرد...نه+ 

ه چه بفهم...بیچاره آوا که فکر میکنه نمیدونی رابطشون رو -

 !داداشی داره از خوشحالی پس میوفته
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هم زمین تا آسمون با...تو دلم گفتم اینا کجا و من و داداشام کجا

خونه ...من خیلی خستم: گفتم چاییمو خوردم و ...فرق داشتیم

 !حداقل بزار برم بخوابم...که نمیریم

تم خواس...از جاش بلند شد و کتشو از پشت صندلی برداشت

 !نمیخواد: سینی لیوانا رو بردارم که گفت 

خم شد از زیر میز یه کلیدی رو ...بی حرف بهش نگاه کردم

دکور کنارش رفت کنار و یه در چوبی معلوم ...فشار داد

 !از اینا تو ایرانم بود مگه؟....پشمام...دش

رفت سمت در ...با دهن باز به این همه تکنولوژی نگاه کردم

اتاق یکی از استادام تو لندن این شکلی : و با کلید بازش کرد 

 !از اون ایده گرفتم...بود

رفتم داخل و با چشمای گشاد شده ...در و باز کرد و منتظر شد

 همه چی داشت...یه سوییت کوچیک...اتاق که نه...نگاه کردم

 !میخواستم از ذوق جیغ بزنم

خندی لب(...نه که نبودم)دهن بازمو بستم که نگه چه ندید بدیده

 !واقعا یه بیمارستان معرکه است...خیلی قشنگه: زدم و گفتم 

 .دست به سینه به دیوار تکیه داده بود

 

 !رفمن میرم اونط...تو اینجا بمون: جلوتر اومد و گفت 
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من میرم رو یکی ...اینجوری خوب نیست که ، اتاق شماست -

 !از تختای بیرون میخوابم

کنارم باشی خیالم : اخم کمرنگی کرد و آروم گفت 

دیگه مثل اون شب نیست که خودم بغلت باشم و ...راحته

 !بیمارستان خالی

پس ...ممنون: موهامو درست کردم و گفتم ...خجالت کشیدم

 !شب بخیر

انگار میخواست چیزی ...لوش تکون خوردسیبک گ

نمیدونم چرا اما ...منتظر بودم همونی باشه که میخوام...بگه

د شای...از اینکه مجبور بود برگرده پیش خودم خوشم میومد

نکه به ای...یکی از دالیلش سرکوفتایی بود که اوایل بهم میزد

 ...هیچ دردی نمیخورم یا اصال پرستار بودنم رو قبول نداشت

: آروم گفتم ...مردمک چشماش تکون خوردن...نگاهش کردم

 !چی شد؟

 !نمیدونی؟: پچ زد 

 !چیو؟ -

 !حال بدمو+ 

آب دهنمو قورت ...سعی کردم چیزی از احساسم بروز ندم

ر یه عالمه دکت...میدونم اما ما توی بیمارستانیم: دادم و گفتم 

 !پرستار کشکین
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اونا رو نمیخوام من : چشماشو بست و از الی دندوناش گفت 

 !اونا برای من فقط و فقط کار میکنن...بفهم

 !فقط کار میکنم...خب منم مثل اونام -

دستشو با عجز کشید توی موهاش و آروم ...چشماشو باز کرد

رق تو ف...تو مثل اونا نیستی...نه: تر از هروقت دیگه گفت 

 !فرق میکنی( مکثی کرد)با هرکسی که تاحاال دیدم ...داری

شاید چون مثل بقیه پول : ه ای باال انداختم و نیشمو زدم شون

خیلی ساده میگردم و این بیمارستان ...ندارم و محتاج کارمم

 !هم از سرم زیادیه

نمیدونم این حرفا چطور اومد روی ...من خونسرد بودم

اما میدونستم که از اون قلب شکسته ایه که بخاطر ...زبونم

 !همین حرفا تحقیر شد

چون مثل بقیه ...بخاطر همیناست که فرق داری...آره+ 

چون مثل بقیه ...عاشق کارتی...بخاطر پول کار نمیکنی

خودتو تو هزار جور کرم و کوفت زهرمار خفه 

چون کمتر کسیو دیدم که ...چون حد خودتو میدونی...نمیکنی

انقدر با مریضای اعصاب خرد کن بخش جراحی مهربون 

 !میکنیتو با همه اینا فرق ...باشه

 !یعنی داشت از من تعریف میکرد؟...قلبم وایساد...شکه شدم

 !سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم
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خودمو ...سرشو خم کرد سمتم و دستشو گزاشت زیر چونم

 :لبخند کجی زد و گفت ...عقب کشیدم و سرمو آوردم باال

 !بازم بگم؟...بخاطر همیناست که باهمه فرق داری

 وقتی این...من دوستش داشتم! فتم؟چی میگ...سکوت کردم

 نمیخواستم باز حرفی...حرفا رو میزد از ته قلبم لذت میبردم

من االن حس شیرینی رو ...بزنم که این حسمو خراب کنه

اره میدونستم از چشمام ست...داشتم که نمیتونستم وصفش کنم

 !میریخت

 ...صداش خش دار تر شده بود

 !نگام کن+ 

چشماش مهربون ...چشماش خیره شدم سرمو آوردم باال و به

سلول به سلول مغزش درد ...مهربونی که خسته بود...شد

 !رگ به رگ سرش نبض میزد...میکشید

ش گفتم آرام! اولین باری که بردمت ساحل بهت چی گفتم؟+ 

چیزی که هیچوقت تو زندگیم نداشتم ...چیزیه که االن دارم

ثل نگات م...یرگفتم چشماتو ازم نگ...ولی دارم حسش میکنم

 !مسکن عمل میکنه

 !پس چرا تا حاال خوب نشدی؟: لبخند بی جونی زدم و گفتم 

 ...اگه مسکن بود

 !هست ، که دووم آوردم+ 
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وقتی دید چیزی نمیگم عقب گرد کرد ...یکم دیگه خیره موند

 !و رفت بیرون

ما  !ماست شل که میدونین چیه؟)این دیگه چه ماست شلی بود

 (!یزدیا میدونیم

منم خوشم اومده بود این هی ...زورش اومد یه خواهش کنه

ا باور کن ت...اسکلی چیزی بودم...مریض شه محتاج من باشه

حاال صدبار رفته پایین و اون مسکنو زده ، چون روی میزش 

 !نبود

مقنعه ام رو از سرم کشیدم و دکمه های روپوشمو باز 

ین من که دورب...چشمامو چرخوندم دور اتاق...کردم

 !احتماال دوربین نداشت...مداربسته ای نمیدیدم

 !زیرلحاف خزیدم و سعی کردم بخوابم

 ...هیچی بهتر از خواب نبود

 

خودکار برای نماز ...ساعت چهار و نیم بود که بیدار شدم

با چشمای پر از خواب رفتم سمت ...صبح مینشستم سرجام

شدم  هبه چشمای پف کرده ام خیر...سرویسی که توی اتاق بود

انقدر ...میخواستم تا دوازده ظهر بخوابم...و وضو گرفتم

 !خسته بودم که نمیتونستم چشممو باز نگه دارم
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با چی نماز ...چادرم که ندارم! حاال مهر کو؟...پوفی کشیدم

نماز خونه طبقه ...برای مهر باید میرفتم نمازخونه...بخونم

 !سرم سوت کشید...اول بود که

آرازم خوابه بیدار میشه اونوقت سردردش االن در و باز کنم 

 !بدتر میشه صبح باز کاسبی داریم

روپوشمو بدون اینکه دکمه هاشو ببندم پوشیدم و مقنعه ام رو 

دوتا ...آروم دستگیره رو فشار دادم و رفتم بیرون...سرم کردم

چشم چرخوندم که ...از چراغای اتاق روشن بود

 !خواب نبود...ودروی مبل یه نفره ای نشسته ب...دیدمش

موهاش بهم ریخته بود و چشماش ...لباسش کج و نامرتب بود

 !هنوز قرمز و خمار بود

  !چرا بیدار شدی؟: سرشو برگردوند سمتم و خش دار گفت 

 !باید برم پایین نمازخونه...برای نماز -

وسط راه انگار سرش گیج ....مکثی کرد و از جاش بلند شد

نگران چند قدم ...سرش گرفترفت که وایساد و دستشو به 

رفتم سمتش که بی توجه دستشو به میز گرفت و از توی کشو 

 !جانماز سبزی رو بیرون آورد

رد سرشو بلند ک...رفتم جلو و خواستم ازش بگیرم که نزاشت

این  اما: و با موهایی که تو صورتش ریخته بود بهم خیره شد 

 !نماز قبول نیست
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 !چرا قبول نیست؟ -

ی چون یک( : تیکش)خت پایین و دوباره آورد باالسرشو اندا

 !کنارت داره درد میکشه اما تو بیخیالی

ه فقط باور کنم ک...پایین پر از دکتر پرستاره! چیکار کنم؟ -

 !منتظر منی؟

 !اینو میخوای بشنوی؟...آره منتظر توام: صداش یکم بلند شد 

این اینکه ! اینکه هیچکدوم از اونا رو جز تو قبول ندارم؟

ث نفسی کشید و مک...)سردرد لعنتی باعث شده محتاجت باشم

 !خوب شد؟...آره همینه( کرد

اصال تازه داره نفست باال ...نگاه چقدر راحت شدی...آفرین

میشستم ...تا اینو نمیگفتی میمردی هم بی فایده بود...میاد پسر

لبخند کم رنگی زدم و ذوقمو پنهون ...نگات میکردم تا بگی

 !کردم

 

میرم نماز : انماز و از دست شل شده اش گرفتم و گفتم ج

 !بخونم

رفتم ...با بیچارگی نگاهم کرد و با انگشت چشماشو فشار داد

 !تو اتاق با همون روپوش سفید و مقنعه وایسادم برای نماز

نمازم که تموم شد دستی به صورتم کشیدم و جانماز و جمع 

 !دم در اتاق وایساده از جام بلند شدم که بهش بدم دیدم...کردم
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میخوای از پایین : رفتم طرفش و جانماز و گرفتم سمتش 

 !برات سرم بیارم؟

 !نمیخواد: جانماز و از دستم گرفت و گفت 

 پس من: چشم غره ای بهش رفتم و گفتم ! اسکلمون کردی؟

 !برم ادامه خوابم ، شماهم به کارات برس

ه ی...نزاشتخواستم در و ببندم که پاشو گزاشت الی در و 

بی حوصله بهش ...فشار کوچیک داد در باز شد و اومد تو

 !بیا برو بزار کله مرگمون و بزاریم...خیره شدم

در و کامل باز ...چسبیدم به دیوار که در بهم برخورد نکنه

با  یجورایی...دستشو گزاشت کنار سرم...کرد و چرخید سمتم

 !دستاش و دیوار منو قفل کرد

 برو کنار  -

 !بگم که تمومش کنی؟ چی+ 

مگه تو خودت نگفتی که حق نداری کار مردا رو ! چیو؟ -

 !االن این تناقض چیه؟...خب منم گفتم چشم دیگه! انجام بدی؟

 ! ه؟خوب...من غلط کردم گفتم همه مردا: نفسی کشید و گفت 

اون روزم اشتباه کردم ...چون برای من فرقی ندارین...نه -

اون دختره کارشو بکنه که االن  که دخالت کردم و نزاشتم

 !برام قیافه میگیره
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: سرفه ای کرد و خنده ای که داشت میومد رو لبش و خورد 

 !یعنی انقدر مشتاق بوده؟

هنوزم ...آره: عصبی گفتم ! مرتیکه خاک بر سر

ز برو پایین دست ا...اتفاقا امشبم شیفت اورژانسه...مشتاقه

 !سرمنم بردار

ه ب...پرستار خودم اینجا وسط دستامه: ابرویی باال انداخت 

 !کِس دیگه ای نیاز ندارم

اما باز جدی شدم ...لبخند بی جونی از حرفش اومد روی لبم

شرمنده پرستارتون االن خیلی خسته اس داره از : و گفتم 

 !تشریف ببرین همونجایی که پیج کردم...خواب میمیره

! م؟میخوابگم که فقط دست اونو ! از پرستارم خواهش کنم؟+ 

 ! اونوقت چی؟

 حاال تا اونوقت یه: چشمامو تو کاسه چرخوندم و با ناز گفتم 

 !فکری راجبش میکنیم

یکنم خواهش م: با یه لحن صدایی که تا حاال نشنیده بودم گفت 

 !محتاج دستاته...مریضت داره جون میده...خانوم پرستار

و رزنگ بزنین بیان این صحنه ...خواهش کرد...باالخره گفت

فرداصبح زنگ میزنم به آوا ، مرکز تبادالت بی ...ثبت کنن

 !کل ایرانو یه شبه خبر میکنه...بی سی
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 !االن میشه بری کنار؟...خیلی خب: چشمامو بستم و گفتم 

شت پ...از اتاق رفت بیرون...دستشو برداشت و صاف وایساد

 ! میخوای بریم بیرون؟: سرش رفتم و گفتم 

 !فهمهنمیخوام کسی ب...نه+ 

 !مگه چخبر مهمی قراره بشه...همه خوابن کی میفهمه -

 !شاید خواستم داد بزنم ، اونجا نشد+ 

یفهمی اصال ببین م: آمپول و سرنگ و از دستش گرفتم و گفتم 

 !که به داد برسه؟

 !این یکیو هنوز امتحان نکردم: نگاهی بهم انداخت و گفت 

ن این بود که ای منظورش...نگاهی به آمپول توی دستم انداختم

 !یکی قوی تره مسلما دردشم بیشتره

 !اینکه خیلی قویه: زیرلب گفتم 

 !فقط آروم...مهم نیست: تک سرفه ای کرد 

بیحسی نداره که دست من : سرشو شکستم و با خنده گفتم 

 !ایشاهلل که درد نمیاد...نیست

پنج سیسی کامل یه ...نشست روی مبل و به دستام خیره شد

 پر کردمسرنگ پنجو 

 :دستشو برد سمت کمربندش و گفت ...برگشتم طرفش

 !حرصتو رو من خالی نکنی
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من اگه حرص داشتم که یدونه میزدم ...چه فکرایی میکرد

این آمپول فسقلی چی ...اونجات عقیم شی حرصمم خالی شه

 !بود دیگه؟

 !اینو میدونستم...ولی نقطه ضعفش بود

زن نخور ، یهو سو تکون: دستمو روی کمرش گزاشتم و گفتم 

 !بشکنه

قط آروم ف...تکون نمیخورم: سرشو گرفت بین دستاش و گفت 

 !آذر

اینم ...صبر کردم یکم حواسش پرت تر شه ، اینجوری نمیشد

 !دلم نمیومد اینجوری...سر سوزنش کلفت بود دردش میومد

 ؟شوفاژ اتاق خاموش بود: سرشو یکم برگردوند سمتم و گفت 

 !چطور؟...ندیدم من -

حرف میزد کمتر به ...تا حواسش پرت شد سوزنو فرو کردم

 !این دقت میکرد

 !آخ...دستات سردن+ 

 !تکون نخوریا...مدلشونه -

 پام بی حس...بسه دیگه: دندوناشو روی هم فشار داد و گفت 

 !شد

 !االن تموم میشه...دوتا نفس عمیق بکش...یکم دیگه مونده -
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رو رو سریع پمپ سیسی آخر دا...صدای نفس بلندش اومد

یکم دستمو نگه داشتم ...کردم و از پاش کشیدم بیرون

چون مسکن ...بدبخت دیگه بمیره هم آمپول نمیزنه...روش

قوی بود و درد داشت بیشتر تو سرم برای مریضا 

 !اینجوری تحمل نمیکردن...میزدیم

هنوز همونجوری ...دستمو یکم فشار دادم و بلند شدم

 !خوبی؟: تم برگشتم سمتش و گف...بود

ا چیزی نگفت و ب...دستشو کشید روی صورتش و نگاهم کرد

کف دستشو گزاشت روی جای آمپولش ...اخم به پهلو خوابید

 !سوزن رو جا گزاشتی؟: و گفت 

 !ماساژش بده! درد میکنه؟ -

تا این سرحال بیاد صبح ...دستی به موهاش کشید و نشست

م نجا بشینه معلوحاال بخاطر این سوزن کوچیک چقدر ای...شده

 ...!نیست

رفتم سمت اتاق و بدون اینکه حرفی بزنم در و باز کردم رفتم 

 !شاید اگه من میرفتم راحت تر بود...تو

 از بیخوابی و خستگی...تا سرمو گزاشتم رو بالش غش کردم

 !، نفهمیدم چطور خوابم برد

 

 



718 

 

 دانای کل

 

د اشش صبح را نشان مید...نگاهی به عقربه های ساعت کرد

درد سرش به لطف مسکن قوی که ...و او هنوز نشسته بود

دستی به جایش ...نوش جان کرده بود رو به بهبودی میرفت

سال زندگیش فقط دوبار  ۱۸در کل ...هنوز درد میکرد...کشید

 راضی به زدن آن موجود نفرت انگیز شده بود

آن هم به دست کسی که این روز ها بیشتر از همیشه در 

نازی که لحظه آخر در صدایش بود ...بود معرض توجهش

 !لحظه ای قلبش را در سینه نگه داشته و باز زده بود

 مثل...از لجبازی کوچکی که در کارهایش بود خوشش میامد

خواهرش اگر سر یک چیز لج ...خواهرش لجباز و لوس نبود

میکرد روزی صدبار هم که شده آن را جلوی چشمت می 

 !نبود آورد و هیچوقت دست بردار

اما او فقط یکبار حرف های بد روزهای اولش را با ناراحتی 

از روزی که او را کمتر ...دلش شکسته بود...به او گفته بود

ی که از وقت...از شان و مقام بیمارستان و بقیه پرسنلش خواند

به او گفته بود برای به دست اوردن پول های خانواده آوا به 

 !ت این هارا جبران کند؟چطور میتوانس...او نزدیک شده

احساسی که در قلبش به ...هنوز با خودش رو راست نبود

 باید...کمی او را دگرگون کرده بود...تازگی جوانه زده بود



719 

 

باید مثل روز های اول ...خودش را تنبیه میکرد

 !نمیتوانست با این احساس کنار بیاید...میشد

د از یک در دیدار آخری که با رادین داشت همه چیز را بع

گفته بود که نمیداند در کجا ...دعوای حسابی به او گفته بود

 !قرار دارد؟

 ...احساسش به او مثل یک باتالق عمیق است

ود که گفته ب...هرچه از او دوری میکند بیشتر دلتنگش میشود

دام از اینکه او م...نمیتواند او را کنار کس دیگری تصور کند

به قدری ...ت به جوش میامدبا مرد های مختلف سر و کار داش

که میخواست بجای همه آنها مریض باشد تا فقط لمس دست 

 !های او را تصاحب کند

تا ...میخواست او را جایی مخفی کند تا چشم کسی به او نیوفتد

چشمانش را میبست تصویر چشم های درشت و کشیده مشکی 

شرقی بودن چهره اش ...رنگش پشت پلکانش نقش میبست

 !دستش داده بود حسابی کار

همه این هارا گفته بود و رادین برادرانه نصیحتش کرده 

احساسش را چیزی خوانده بود که در تصورش هم نمی ...بود

 !گنجید

او کسی بود که در لندن مورد توجه دخترهای اصیل 

کسی که سه سال به عنوان مدلینگ برتر در ...انگلستانی بود

در خانواده اش تک بود ...برند های معتبری شرکت کرده بود



721 

 

و چند باری از مادرش شنیده بود که مثل دخترها برایش 

 !خواستگار میامد و همه او را طلب میکردند

اما حاال گرفتار دختری کویری شده بود و نمیدانست این 

 !گرفتاری را چه معنا کند؟

او که بخاطر ضعفش مجبور شد غرورش را بشکند و برای 

 !ج کسی بخوانداولین بار خود را محتا

از ...عصبانی بود ، از خودش ، از فکر های بی سر و تهش

 از اینکه سردرگم...اینکه نمیدانست در کجای قصه قرار دارد

 !بود و مانند گویی در فضا معلق

 !اما باید درستش میکرد

زمان میتوانست همه چیز را حل ...زمان میخواست

ش صبانیت بر سرهمین را به رادین گفته بود و او با ع...کند

 !داد زده بود اگر تا آن موقع دخترک دیگر دختر نبود چه؟

 !اگر ازدواج کند چه؟

 !اگر به شهرش برگردد و او را نخواهد چه؟

 !چرا او فقط به فکر خودش بود

او هم عصبانی شده بود و یقه رفیقش را حسابی چسبیده 

 !این منجالب او را پرخاشگر تر از همیشه کرده بود...بود

 آرام به...از جایش بلند شد و کمربند شلوارش را محکم کرد

 سمت در اتاق رفت
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 باید باز هم او را میدید...آخر هم طاقت نیاورد

 !نباید به حریمش پا میگذاشت...اما حریم او

 !ولی امان از دلی که این روزها در تب بود و چیزی نمیفهمید

 

را داخل با شک و به آرامی دستگیره در را فشرد و پایش 

شاید بخاطر پنجره های ...هوای اتاق کمی سرد بود...گزاشت

 .بزرگی بود که در اتاق قرار داشت

جسم کوچکی ال به الی لحاف روی تخت به خودش پیچیده 

لبخند کجی زد و جلوتر رفتمگر در خواب بتواند او را ...بود

 !اینگونه ببیند و تحسینش کند

ن خود بزرگ بینی که ای...اگر این غرور لعنتی را نداشت

اگر این ها ...باعث شده بود همه را از خود پایین تر ببیند

 !برای خواستن و داشتن او لحظه ای تعلل نمیکرد...نبود

موهای فرش رو دور صورت مهتابی اش را قاب گرفته 

آفتاب کمی که از پنجره میزد باعث شده بود از همیشه ...بود

 زیبا تر به نظر برسد

نمیتوانست خود دار ...باید میرفت...شیدنفس عمیقی ک

 نمیتوانست او را ببیند و اینگونه بگذرد...باشد

 تا او را کوچک نکند...باید میرفت تا نبیند
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باید  !باید میرفت تا بفهمد این جایی که حاال ایستاده کجاست؟

 !تکلیف احساس نصفه نیمه اش را مشخص میکرد

دستی ...شت کنار زدبه آرامی خم شد و تار مویش را با انگ

لبخند کوچکی روی لبش ...به پوست نرم گونه اش کشید

 !چقدر این دخترک ظریف و خواستنی بود...آمد

بدون آنکه بفهمد لبش را روی گونه ...سرش را جلو برد

سعی کرد عطرش را با تمام وجود استشمام ...لطیفش فشرد

ود بسرش را بلند کرد و به آرامی با صدایی که گرفته ...کند

فقط ...تو فقط پرستار منی...هرجای دنیا هم که باشی: گفت 

 !من

باید ...از جایش بلند شد و روی صورتش مکث کرد

نزدیک بیدار شدنش بود و ماندن او آنجا همه چیز ...میرفت

 !را خراب میکرد

به آرامی عقب گرد کرد و با قدم های بلند از اتاق خارج 

ز کالفگی پیراهنش را ادستی به پشت سرش کشید و با ...شد

 !جالباسی کند

دقایقی دیگر ساعت اداری شروع میشد و باید برای سرکشی 

 !به پرسنل های بیمارستان به بخش ها میرفت

 

 آذر
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با نوری که توی صورتم افتاده بود چشممو باز 

اگه این نور ...خورشید خانم درست وسط آسمون بود...کردم

 !لعنتی میزاشت بیشترم میخوابیدم

گوشیمو روشن کردم و با یه چشم باز به ساعتش خیره 

 !یازده و سی و پنج دقیقه...اوه...شدم

تند از جام بلند شدم و بدو بدو دست و صورتم و 

موهامو باالی سرم کیپ کردم و مقنعه امو کشیدم ...شستم

روپوشمو پوشیدم و در و با عجله باز کردم که برم ...سرم

 !بیرون

 بجای هفت صبح نگاه کی داشتم...رفتمبخدا که پول مفت میگ

 !حاال همه میگن پارتی داره کار نمیکنه...میرفتم سرکار

لباس مردونه سفید رنگی که دیشب تنش ...آراز توی اتاق نبود

 اول...بود روی صندلیش افتاده بود و میزش درهم برهم بود

دیگه عادتاش رو ...رفتم سر میزش و وسایلش رو مرتب کرد

 !میدونستم

باسش رو به چوب لباسی زدم و باالخره از اتاق اومدم ل

به خانم موالیی سالم کردم ...ساعت دوازده شده بود...بیرون

 !و به طرف بخش حرکت کردم
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با دیدن شلوغی طبقه باال نفس حبس شدمو فرستادم بیرون و 

اینجوری که من ...خودمو برای یه روز پر از کار آماده کردم

 مثل چی میدویدم؟ شب باید ۰۱میدیدم تا 

از این طبقه که همیشه خدا خلوت بود و االن پر از آدم میشد 

اینجا بیشتر نقش یه خر و داشتم که باید کارای بقیه ...فهمید

 !رو درست میکردم یا بهشون یاد میدادم

اما بیمارستان تهران تو یه بخش مستقل کار میکردم و حداقل 

 ...خستگیش از اینجا کمتر بود

 !هی گفتم و دکمه آسانسور و فشار دادمبسم الل

 

هرچقدر ...دوماه از وقتی که از شمال برگشتیم گذشته بود

دیگه مثل قبل ...میگذشت گند تر و بدتر از قبل میشد

 !هیچ چیز...نبود

آراز به کل ناپدید شده بود و من و تنها توی خونه اش ول 

فقط بعضی از شبا صدای در خونه نشون از ...کرده بود

مدنش میداد و صبح میز بهم ریخته صبحونه نشون از او

 !رفتنش

اخالقش برگشته بود ، درست مثل قبل عصبی و 

انقدر تو این دوماه دعوام ...به همه چی گیر میداد...پرخاشگر

این تغییر یهویی ...کرده بود که حسابش از دستم خارج بود

اخالقش درست از صبح همون روزی شروع شد که شب 
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سردردش مجبور شد ازم خواهش کنه و به کل  قبلش بخاطر

 !گند زد به همه چیز

از آوا و رادین بگم که همون دوماه پیش با برگشتنمون از 

ولی بازم خوبیش ...شمال جشن نامزدی گرفتن و عقد کردن

این بود که آوا اکثرا با من شیفت میداد و این زندگی گوهی که 

 !بل تحمل میکردداشت برام رو دور تکرار میرفت و یکم قا

 

توی بخش کنار استیشن وایساده بودم و درباره وضعیت یکی 

یه )از مریضایی که تازه عمل صفرا کرده بود به دکتر جاوید 

دکتر جوون و خوشتیپ که به تازگی اومده بود 

نسبت به بقیه دکترا خوش برخورد تر و منطقی ...بیمارستان

با اینکه ...تر بود و برای عمالش سر و دست میشکوندن

دخترای بخش براش غش میکردن اما شایعه شده بود با 

 !(دخترخالش تو رابطه است

اومد نزدیکمون ...شرح حال میدادم که سر و کله آوا پیدا شد

دکتر جاوید بی زحمت برین طبقه باال رییس باهاتون : و گفت 

 !کار دارن

این رییسم مارو ول نمیکنه : دکتر لبخندی زد و گفت 

 !ین چند روز پیش حسابمو پس دادم کههم...ها
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فعال  :برگشت سمتم و گفت ...لبخندی از حرفش روی لبم اومد

اگه درد داشت فقط قرص ...فقط سرم با ویتامین بهش بزنین

 !مسکن بهش بدین

آوا با حرص نگاهشو ...سری تکون دادم و چیزی نگفتم

در پ! این مرتیکه جنی چشه باز؟: برگردوند سمتم و گفت 

 !چرا این مدلی شده؟...و درآورده اهمار

 دکتر جاوید؟! کیو میگی؟ -

همونطوری خیلی ...آراز و میگم...تو دیگه چه خری هستی+ 

 !اخالقش خوب بود حاال دیگه عین عن عمه ام شده

عجیبه ...اگه فهمیدی به منم بگو: شونه ای باال انداختم و گفتم 

رو سرمون  امروز نیومده یه بهونه ای چیزی ازمون بگیره

 !هوار شه

دستمو گرفت و پشت سرش به سمت اتاق استراحت کشیده 

مرض داری ...هیس: بی حوصله روی صندلی نشست ...شدم

باور کن االن در ...انگار موشو آتیش بزنن! اسمشو میاری؟

شما چرا سر کارتون ( با لحن آراز)و باز میکنه میگه 

 !نیستین؟

 با ترس...هو در باز شدخنده ای کردم و خواستم چیزی بگم ی

حس اینکه االن آراز با این لحن بیاد تو ...رومو برگردوندم

 !قلبمو نگه میداشت
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با دیدن زینب که بی توجه به ما خودکارشو داخل جیبش 

 !زهره ام ترکید...خدا خوبت کنه بشر: میزاشت گفتم 

مرده شور پک و پوزتو ببرن : آوا که زرد کرده بود گفت 

 !این چه طرز اومدنه؟!( فته بوداز من یاد گر)

میخواستی بلندگو اعالم کنم که : زینب شوکه سرجاش وایساد 

ه منتظر کی بودین ک! میخوام بیام یه لیوان چایی کوفت کنم؟

 منو دیدین جا خوردین؟

 

داشتم به آذر میگفتم االنه که آراز ...برا منم بریز یدونه: آوا 

 !یستینبیاد تو گیر بده که چرا سر کارتون ن

کم از : زینب همونطوری که میرفت سمت چایی ساز گفت 

یبار همچین سرم داد زد چایی تو دستم ...این کارا نکرده

 !جاش یه تاولی زده بود یه وجب...ریخت روی پام

میدونی ن! با دکتر جاوید چیکار داشت؟: پوفی کشیدم و گفتم 

 تو؟

تمه که ساین دفعه بی! بازم؟: زینب با تعجب برگشت سمتمون 

مدیرا هم انقدر رو بچه ...تو این دوهفته احضارش کرده

 !چخبره آخه؟...هاشون حساس نیستن

 !فوق فوقش دوبار...انقدرم نگفته دیگه...برو بابا توام: آوا 
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ی تو شیفت نبودی ول...زینب راست میگه ، خیلی رفته باال -

یادته ( رو کردم سمت زینب و ادامه دادم)من و زینب بودیم 

ه بار انقدر دکتر جاوید بهم ریخته بود که زنگ زدن دکتر ی

 !گزاشت رفت...معصومی اومد بجاش

 !دکتر جاوید به این آرومی؟ مگه میشه؟: آوا 

وقتی از اتاق دکتر برگشته بود اصال ...راست میگه: زینب 

اهشو ر...ماهم ترسیدیم چیزی بهش بگیم...یکی دیگه شده بود

 !کشید و رفت

یه خبری هست : لند شد و کیفشو برداشت آوا از جاش ب

سال عمرم انقدر بی  ۱۳آراز و هیچوقت تو این ...اینجا

 !اعصاب و بی مالحضه ندیده بودم

 !میری؟: شکالتی از توی ظرف برداشتم 

 !تو چرا نمیری؟...آره دیگه شیفتم تمومه+ 

 !تا یک باید بجای الهه بمونم -

نین امشبو کیف کحسابی ...پس شیفت خوبی داشته باشین+ 

 !باهم

 !فردا کی میبینمت؟: لبخندی زدم و گفتم 

 !توام عصری؟...فردا من عصرم دیگه+ 

 !زینب تو چی؟...آره -

 !فکر کنم شبم...نمیدونم! فردا؟: زینب بی حواس گفت 
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 مغزت...ببین حاال چی شده دیگه...این از اولم شوت بود: آوا 

د دم نکشیده رو همینطوری هنگ هست انقدر این چاییای زر

 !نخور

 .خنده ای کردم و به قیافه وا رفته زینب نگاهی انداختم

شیفتاشو بخاطر رادین کمتر ...آوا خداحافظی کرد و رفت

رادین زیاد خوشش نمیومد و فقط چون آراز تو ...کرده بود

 حاال...بیمارستان بود به خانمش اجازه میداد شیفت وایسه

 !مانگار ما قرار بود زنشو بخوری

تن بخاطر نداش...با زینب از اتاق اومدیم بیرون و مشغول شدیم

عمل تازه سرمون خلوت تر بود ، به جز چند تا بخیه سرپایی 

سری به بقیه مریضا زدم و بیکار برای ...کار دیگه ای نداشتیم

همون ...پر کردن لیست روی صندلی پشت استیشن نشستم

عه انگار این دف...تمنگاهی بهش انداه...موقع دکتر جاوید رسید

ندی لبخ...آراز چیزی بهش نگفته بود که به مزاجش خوش نیاد

 !مریضا منتظرن...دیر کردین دکتر: زدم و گفتم 

ردا ف...بخش داخلی یه مریض تازه آوردن رفتم سروقت اون+ 

 !عصر وقت عمل داره

 !چه عملی؟: با حالت زاری گفتم 

 !ده بزرگرو: ابرویی باال انداخت و با خنده گفت 

همین ! چرا همه عمالی سخت شما تو شیفت منه آخه؟...وای -

 !نمیشه عمل فردا صبح باشه؟...امروز یه صفرا عمل کردین
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قط ف...حوصله پرستاراتون رو ندارم: لبخند دندون نمایی زد 

ه سه ساعت ی...بقیه انگار الک پشتن...تو خوب کار میکنی

 !سه ساعت شرح حال...دارو میکشن

با دست داشت ادای بچه هارو ...رفش خندم گرفتاز ح

حرف کار که میشه همیشه ...خوبه: با خنده گفتم ...درمیاورد

 !آذر اوله

شما ...نفرمایین آذر خانوم: دستشو گزاشت رو سینش و گفت 

 !خیلی اولین...مخصوصا تو کار...همیشه اولین

خنده بلندی کردم و خواستم چیزی بگم صدای عصبی آراز 

 !اینجا بیمارستانه یا جای بگو بخند شماها؟...به به: شد مانع 

عصبانی بود و پیشونیش از عرق ...با تعجب بهش نگاه کردم

خواستم چیزی بگم که دکتر جاوید لبخند دوستانه ...خیس بود

چیزی نیست دکتر داشتم از پرستارتون : ای زد و گفت 

 ...ماشاهلل آذر...تعریف میکردم

تو  یه مریض: صداش بلند تر شد ...زنهنزاشت بقیه حرفشو ب

 !این بخش نیست که از صبح اینجا بیکار نشستی؟

آب دهنم و قورت دادم و به چهره درهم دکترجاوید نگاه 

دکتر جاوید نگاهی به من انداخت و با اخم از کنار ...کردم

 !آراز رد شد
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آراز بدون اینکه نگاهی به من بندازه رو کرد طرف منشی و 

ه دیگه نمیخواد این کاغذ پار...سیستم درست شده: ت با اخم گف

اینا روهم تا صبح شنبه باید تایپ کرده ...هارو بفرستی باال

 !باشی

منشی بدبخت از ترس چشمی گفت و برگه هارو 

آراز بعد از اینکه با خانم جعفری حرفی زد که من ...برداشت

 ...نشنیدم از بخش رفت بیرون

ین شیفت ا...روی میز ضرب گرفتم کالفه باز نشستم و با دستم

 !مزخرف کی میخواست تموم شه خدا میدونست

 

فردای همون روز یعنی درست سه آذر ، روزی که هیچوقت 

از صبح که بلند شده بودم هوا گرفته و ...از ذهن من پاک نشد

 !انگار میخواست بباره اما بغضش نمیترکید...ابری بود

یره خیره بودم و ناهار و توی اتاق نشسته بودم و به آسمون ت

 !تنهایی فقط یه تخم مرغ آب پز خورده بودم

منی که همیشه با ذوق میرفتم بیمارستان اون روز اصال 

یجورایی میخواستم تو این هوا ...حوصله بیمارستانو نداشتم

 !فقط دور خودمو پتو بپیچم و بخوابم

با هزار فکر لباسامو پوشیدم و مثل همیشه با تاکسی رفتم 

آوا زودتر از من رسیده بود و داشت روپوششو ...یمارستانب

 !قیافه اونم مثل من درهم بود...میپوشید
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 تو چته حاال اخمات: روپوشمو از کمد کشیدم بیرون و گفتم 

 !توهمه؟

صبح خونمون مثل میدون : رژشو با حرص روی لبش کشید  

 نمیدونی چه...بعد دو هفته آراز اومده بود اونجا...جنگ بود

 !خر تو خری شد که

 چیشده بود؟! چرا مگه؟ -

این مرتیکه که همینجوریش سگ پاچه گیر ...هیچی بابا+ 

مامانمم دوتا جیغ کشید بدتر ...با سحر پریدن بهم...هست

 !آخرشم همه کاسه کوزه ها سر من شکست...شد

 دیوار کوتاه تر...اینا که عادیه...اووو: خنده ای کردم و گفتم 

 !به یه ورتم نباشه...ردن همشو خالی کردن روتاز تو پیدا نک

بیا بریم تا حاال نیومده یه دست : ایشی گفت و در و باز کرد 

از االن بگم یه شیفت گوه ...دیگه پاچمون و بگیره

حسابی با سحر پریدن بهم حالت قراره بیاد حرصشو ...داریم

 !سر ما خالی کنه

 

ه گوشت نداره کپاچه من دیگه : لبخندی زدم و بیخیال گفتم 

 !همشو تو این دوماه گرفته...بگیره
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ساعت حدودای شش بود و عمل دکتر جاوید تازه تموم شده 

منم با دکتر جاوید اتاق عمل بودم و حسابی خسته شده ...بود

 .بودم

سرمو روی میز گزاشته بودم و به صدای کفشای مختلف 

 !روی سرامیکای سفید کف بیمارستان گوش میدادم

پاشو دختر یه لیوان چایی : روی شونه ام نشست دست آوا 

 !؟خون تو بدنت نیست...چیه مثل زامبی نشستی کنارم...بخور

دلم میخواد برم ...انقدر خستم آوا: نگاه خمارمو دوختم بهش 

خیلی عملش سخت بود ، گردنم ...خونه توی تختم بخوابم فقط

 !داره میشکنه

اگه نبود ...ینبقدرشو بدون...خسته نباشی: دکتر جاوید 

 !عملمون نصفه مونده بود

نکنین  دیگه اغراق: برگشتم طرفش و با لبخند خسته ای گفتم 

 !دکتر

تون خود! جدی نمیگم خانم دادفر؟: رو کرد به آوا با خنده گفت 

 !بگین؟

همه رو سر آذر قسم : آوا قیافه مغروری گرفت و گفت 

دکتر معصومی بدون آذر عمل ...میخورن دکتر

 !حاالهم که شما بدون آذر عمل نمیکنی...نمیکرد
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دکتر جاوید باکس گل رزی قرمزی رنگی که توی دستش بود 

دکتر معصومی یه چیزی میدونست که : و آورد باال و گفت 

 !واقعا آذر خانم یدونه است...میگفت

ل منم مث...انقدر هاهم نیست...بسه دیگه دارم خجالت میکشم -

 !بقیه

همیشگیش باکس گل و گرفت سمتم و  دکتر جاوید با مهربونی

 !این برای شماست: گفت 

دست آوا تا ته توی پهلوم فرو ...با تعجب به باکس خیره شدم

 چرا؟ ! من؟: سرفه ای کردم و گفتم ...رفت

این چند وقت خیلی زحمت کشیدی و کنارم بودی خواستم + 

 !یه هدیه کوچیک بهت داده باشم

مخصوصا ...هم که عاشق گلنخانوما: بعد با خنده ادامه داد 

 !از نوع رز قرمزش ، مگه نه؟

نیازی نیست ، من دارم بابت کارم : لبخند زوری زدم و گفتم 

ن درد دستتو...این باکسم بزارین تو اتاقتون...حقوق میگیرم

 !نکنه

دکتر جاوید چشمکی زد و به زور باکس و توی دستم جا داد 

 اتاق...برداشتم اینو از باالی سر مریض: و آروم تر گفت 

 !بگیرش ، این از همش قشنگ تر بود...خودم که پر گله
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ا با آو...با تعجب لبمو گاز گرفتم و به باکس رز خیره شدم

 !شنیدن حرف جاوید شروع کرد به خندیدن

 !خواستم چیزی بگم که طوفان وارد شد

اگه میگفتم صدای نفسای عصبی و بلندی که از پشت گوشم 

 !ت پرده گوشمو کر کنه دروغ نبودشنیده میشد میتونس

مثل همیشه که عصبی میشد ، اول با آرامش به طعمه اش نگاه 

 !و بعد فورانش شروع میشد...جدی و سرد...میکرد

ید دکتر جاو...خنده روی لبم خشک شده بود...برگشتم طرفش

ده چیزی ش: سرفه ای کرد و برعکس دیروز با جدیت پرسید 

 !دکتر؟

 عجیب بود...شت سر آراز جمع شده بودنپرستارا و منشیا پ

سالنو چهل پنجاه نفری ...که حتی از بخش زنانم اومده بودن

 !باکس گل و توی دستم فشردم و منتظر موندم...آدم گرفته بود

کر ف: آراز پوزخندی به دکترجاوید زد و با لحن سردش گفت 

اینجا بخش جراحیه یا تخت ! کنم من از شما باید بپرسم؟

 ؟اتاقتون

با ! این چه طرز حرف زدن بود؟...ابروهای هممون پرید باال

 تعجب و شک بهش خیره بودیم

من : دکتر جاوید از حرفش شکه شده بود اما با اخم گفت 

 ...اجازه نمیدم که به من
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گه م! توهین کنم؟: آراز عصبانی یکم صداشو بلند تر کرد 

 چند وقته تو رابطه این؟! نیست؟

 

عنی چی تو رابطه این؟نگاهی به آوا ی! منظورش چی بود؟

انگار با شنیدن این حرف حالش بهم خورده بود و ...انداختم

یکم بهم نزدیک تر شد و دست ...رنگ لبش به سفیدی میزد

 !سردشو توی دستم گزاشت

دکتر جاوید خواست چیزی بگه که آراز با صدای بلندی گفت 

تون ت کاریبیمارستانو با کثاف...گوشم از این اراجیف پره: 

 !بوی گندش توی کل این ساختمون پیچیده...خفه کردین

آراز ...یکی از پرستارای مرد کنار دکتر جاوید وایساد

حیف اون دانشگاهی : پوزخندی به نگاه عصبیش زد و گفت 

 !که شما انگال توش درس بخونین

فقط  !فکر کردی رییسی خییلی حالیته؟: دکتر جاوید بلند گفت 

اگه دانشگاه من انگل ...رو رسونده اینجا قیل و قالت تو

 !خونست دانشگاه تو نخبه تحویل جامعه داده؟

این بیمارستان مال : آراز چند قدم اومد جلوتر و داد زد 

هرغلطی خواستی بکنی قبلش باید از من اجازه ! مال من...منه

این هفته چند بار بهت اخطار دادم سرت به کار ...بگیری

از اینجا ...دیگه محلتت تمومه جاوید !هان؟! خودت باشه؟

 !گمشو بیرون
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دکتر جاوید با عصبانیت روپوششو درآورد و جلوی پای آراز 

بیمارستانت : نگاه خیره ای بهش کرد و گفت ...پرت کرپ

واسه مدرک انگل شناسی من جا ...ارزونی خودت رییس

 !زیاده

با تعجب خیره شده ...عقب گرد کرد و از در بخش زد بیرون

یدونست آدم نم...ودیم به این سیرکی که بینشون راه افتاده بودب

 !به همین راحتی دکتر جاوید رفت...بخنده یا گریه کنه

کسی جرات نداشت که بپرسه ...کسی نمیدونست! چرا؟

 !چخبره

 دستمو ول کرد و رفت...آوا عصبی شد ، نتونست طاقت بیاره

لش رستادی دنباهمونی که ف...دکتر جاوید بودا! چته تو؟: جلو 

 االن زده به سرت بهش میگی انگل؟...بیارنش اینجا

اول به ...چند قدم اومد جلو...آراز نگاه خیره اش و برگردوند

ار اینب...با نفرت ، با خشم...اما نه مثل همیشه...من نگاه کرد

 !عسل چشماش شیرین نبود ، مزه زهرمار میداد

 یمارستان قانوناین ب...تو ساکت شو آوا: خیره به من گفت 

بهترین بیمارستان منطقه بود تا اینکه تو دست این ...داشت

 !دهاتی و گرفتی و آوردی اینجا

آره آراز؟ به ! دهاتی؟: آوا نگاهی به من کرد و با بهت گفت 

کی داری میگی؟ حالت خوبه؟ این چرت و پرتا اونم االن چه 

 معنی میده؟
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با آوردن  تو: گفت آراز دستی به گوشه لبش کشید و با تمسخر 

دعای تو ا...یه پرستار پارکی گند زدی به نظم بیمارستان من

اگه همون ...دوستیت شد و همه جا دُمت و با خودت آوردی

روز اول اون قرارداد مزخرفی که تو و آراد امضا کرده 

 !بودین و پاره میکردم کار به اینجا نمیکشید

 من اما...آوا از حرفای آراز خشک شده بود

حس اون لحظه ام رو چطور براتون توصیف ...میدونمن

 بازم پرستار پارکی بودم؟...کنم

 یعنی االن شدم دهاتی؟...مگه نگفت فقط من پرستارشم

دستمو از دست آوا بیرون آوردم و باکس گلو به خودم بیشتر 

 :رفتم جلو و سعی کردم لرز صدامو پنهون کنم ...فشار دادم

 من کار اشتباهی انجام دادم؟ !میشه بگین مشکل چیه دکتر؟

نگاه پرتمسخرش و برگردوند سمتم و پوزخند بلندی 

خانوم تازه میگه چه : دستی به موهاش کشید و گفت ...زد

 !اشتباهی انجام داده

با صدای دادش قلبم ...دو قدم بهم نزدیک تر شد و داد کشید

مشکل من ! اشتباه؟: برای چند لحظه از حرکت وایساد 

ل تویی که با هرزگیات توجه همه رو به خودت مشک...تویی

بگو شاید بچه ها مشتری ! چند میگیری اصال؟...جلب کردی

 !شدن
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عرق سردی ...صدای خنده پسرا و مردای توی سالن بلند شد

 !خواب بود مگه نه؟...اینجا چخبر بود...روی بدنم نشست

دار  دیگه آسمون بغض...بیدار میشدم و میدیدم که صبح آفتابیه

 !نیست

 

تو ، تو حق نداری با من اینطوری : آب دهنمو قورت دادم 

 !حد خودتو بدون...حرف بزنی

ای میخو: دستشو برد باال و دکمه باالی پیرهنش و باز کرد 

 بعد دکتر جاوید لقمه ات زیادی...بیا ببینم! حدمو بهم یاد بدی؟

 !نظرتو روی دکترای دیگه بگردون! بزرگ نیست؟

لبته من زیاد از دست خورده بقیه خوشم ا: یواش تر گفت 

 !الشه ای که میمونه دیگه به درد نمیخوره...نمیاد

فقط ...همه کلمات از ذهنم پاک شده بود...بغضمو قورت دادم

 !میخواستم بدونم چرا؟

 !چرا اینطوری شد؟

چرا االن باید جلوی عزیزترین فرد زندگیم وایسم و این حرفا 

 رو ازش بشنوم

 !من قیمت تعیین میکردم؟! من نرخ داشتم؟! ؟من هرزه بودم

 !من دست خورده بودم؟! من دنبال دکتر جاوید بودم؟
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این که جلوم ...این آراز من نبود...ناباور نگاهش میکردم

آراز من داد ...فقط صورت آرازمو گرفته بود...وایساده بود

 !میکشید ولی بی احترامی نمیکرد

د بگر: ل بی رحمی گفت تو چشمای ناباورم زل زد و با کما

همون اولم ..کل بیمارستانو واست جمع کردم...انتخاب کن

 !یکیو پیدا کنی و تیغ بزنی! بخاطر پول اومدی مگه نه؟

مثل سگ دنبالش ! کی بهتر از دکتر جاوید؟: پوزخندی زد 

 !افتادی و کف پاشو لیس زدی

نگاهی به باکس گلی که از نظرم دیگه اصال زیبا نبود و بلکه 

زشت ترین گل دنیا رو توی دستم گرفته بودم انداخت و بلند 

جایزه ...گل قشنگیه...ولی راهکارت جواب داده: تر گفت 

 ! کدوم سرویسته؟

ناباور سرمو برگردوندم و به ...صدای افتادن چیزی بلند شد

 صورتش...آوایی که بیحال روی زمین افتاده بود نگاه کردم

افتاد و سریع رفتم  گلم از دستم...از اشک خیس بود

خواستم بهش دست بزنم که صدای داد بلندش مانع ...سمتش

 !دست کثیفتو به خواهر من نزن: شد 

اینجا چخبر بود ...دست لرزونم و عقب کشیدم

بغضم هرلحظه ...چرا این کابوس تموم نمیشد...نمیدونستم

 !اما بی حس بودم...شدید و شدید تر میشد
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آوا ...توروخدا یکی کمک کنه:  برگشتم سمتش و به زور گفتم

 !حالش خوب نیست

 اشکم روی گونه...چند تا از پرستارا دور آوا رو گرفته بودن

 !یعنی آوا از شوک حرفای آراز اینطور شده بود؟...ام چکید

چرا نزدم توی گوشش و ! پس چرا من انقدر بی حس بودم؟

حق نداری اینطوری با من حرف ...بگم خفه شو ، حرف نزن

 !یبزن

آبی که ریخته شده بود دیگه ...اما دیگه آبرویی نمونده بود

ی توسط کس...مثل آبروی من که االن ریخته شد...برنمیگشت

 !که مثل یه بت توی وجودم پرورشش داده بودم

بازومو به ...نگاهم رنگ ترس گرفت...عصبی تر اومد جلو

 هتیره کمرم با برخورد ب...شدت کشید و منو کوبوند تو دیوار

آخ کوتاهی گفتم و از درد چشمامو ...دیوار درد بدی گرفت

 !فشار دادم

اسم خدا رو به زبون : و بازم ناقوس مرگ کنار گوشم 

دورو تر از خودت پیدا ! خدایی هم میشناسی؟! میاری؟

 !موهاتو میدی تو اما از یجای دیگه جبران میکنی! کردی؟

ماز هرزه هارو چه به ن: پوزخندی زد و بلند تر گفت 

اطر باید بخ...نمازخونه بیمارستانمو به گند کشیدی...خوندن

 !حضور نحس تو کل بیمارستان و عوض کنم
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ی یعن! چرا کسی چیزی نمیگفت؟...صدای خنده همه بلند شد

من انقدر نفرت انگیز ! انقدر از وجود من ناراحت بودن؟

 بودم؟

حس میکردم هرلحظه ممکنه قلبم از ...قفسه سینم درد میکرد

 !حرکت وایسه

پرونده سبز رنگی که اسم من روش نوشته شده بود محکم 

الستو جل و پ: با خشم عصبانیت گفت ...کوبوند توی سینه ام

چه از اینجا ، چه از زندگیم ، چه از زندگی ...جمع کن و گمشو

 !یه دقیقم نمیتونم قیافتو تحمل کنم...خواهرم

 میدی یا توفه: محکم تر بازومو گرفت و تکون داد و گفت 

 !گوشت فرو کنم؟

انقدر حرفاش روم ...من همچنان توی سکوت نگاهش میکردم

 !تاثیر گزاشته بود که اگه عزراییل و میدیدم عجیب نبود

 

تار آذر مشفق پرس...پروندم افتاد جلوی پام...با ضرب ولم کرد

 !بخش جراحی

بی جون به جمعیتی که داشت پراکنده میشد نگاه 

 !رد میشد حرفی میزدهرکسی که ...کردم

 !چی ازم میموند؟...با پوزخند ، با تمسخر ، با کنایه
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بغضم پررنگ تر از هروقت دیگه ای توی گلوم خودنمایی 

به خانم جعفری که با لذت به ذلت من خیره شده بود ...میکرد

باالخره رقیبو از صحنه ...آفرین ، زدی تو خال...نگاه کردم

 کار و کردی؟فقط چطور این...انداختی بیرون

 چطور تونستی؟

آوا رو داخل یکی از اتاقا ...به زحمت از جام بلند شدم

 !نمیتونستم برم پیشش...خوابونده بودن

یکی از پرستارای مرد با نگاهی که عوض شده بود سر تا پام 

 !رو میپایید

ه میدونستم باالخر...شرمندم آوا: آهی کشیدم و توی دلم گفتم 

اید نب...من وصله شما نبودم...ری میشهیه روزی میاد که اینجو

از همون اول این پافشاری و این نزدیکی ...میومدم اینجا

 !اشتباه بود

نگاهمو از در اتاق گرفتم و با کمر خم شده به سمت اتاق 

نگاه های خیره روم اذیتم ...استراحت حرکت کردم

بی توجه بهشون در و باز کردم و به سمت کمد ...میکرد

کیف مشکی سادمو برداشتم و چند تا تیکه ...حرکت کردم

روپوشمو تا کردم و ...خرت و پرتی که داشتم و جمع کردم

 .توی کیفم گزاشتم

 به لبای خشک...به چشمای یخ زده ام توی آینه نگاهی انداختم

 !پوزخندی زدم و از آذر غمگین آینه رو برگردوندم...شده ام
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 !چیکار میکردم؟...از بیمارستان زدم بیرون

دیگه ...کجا میرفتم؟ دیگه آوایی نبود که منو از پارک جمع کنه

تک و تنها و بی سر ...بازم تنها شده بودم...خونه ای نداشتم

 !پناه توی شهر غریب ، بی خانواده

بدون اینکه بدونم میخوام چیکار کنم سوار تاکسی شدم و 

گفته ...باید وسایلمو جمع میکردم...آدرس خونه آراز و دادم

 !نمیتونه قیافمو تحمل کنه بود

 مگه چشمام مسکنش نبود؟

چرا ! مگه نمیگفت با من آروم میشه؟ پس چرا آروم نشد؟

 چرا فقط قضاوت کرد و...صبر نکرد که واسش توضیح بدیم

 چرا؟...رفت

خلسه ...چشمام و بستم و سرمو به شیشه سرد تاکسی تکیه دادم

 هنوز...تتوی اون وضعی !جایی بود که من توش معلق بودم

 !نمیفهمیدم...درک نمیکردم

 جلوی ساختمون نگه داشت

میشه صبر کنین من االن : با صدای خش دارم گفتم 

 !برمیگردم

فقط سریعتر خانوم ماهم : راننده با کالفگی سری تکون داد 

 !کار و کاسبی داریم
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لین یاد او...پیاده شدم و با عجله به سمت آسانسور حرکت کردم

روزی که تا صبح کنار آراز ...ینجا افتادمروزی که اومدم ا

براش ماکارانی درست ...موندم تا سردردش خوب بشه

 !با لذت کنارش خوردم...کردم

من همون ...فایده ای نداشت...گوشه چشمم خیس شد

که آخر از بیمارستان اخراج شد چون ...دهاتی منفور...بودم

 !هرزه بود

مسخره گرفته  نماز خوندن منو دیده بود و جلوی همه به

 مگه خودش اون جانماز سبز و بهم نداد؟...بود

خونه ای که برق ...در و با کلید باز کردم و رفتم داخل

غذاهایی که پخته و بسته بندی کرده بودم توی یخچال ...میزد

 !بود تا گشنگی نکشه

گلدون کریستالی که روی اپن گزاشته بودم و اونو با گالی 

 !طبیعی تزیین کرده بودم

 لبخند...به عکساش نگاه کردم...نگاهمو دور سالن چرخوندم

ببخشید که با حضورم ...کم جونی روی لبم شکل گرفت

کاش قبل از اینکه ...کاش زودتر میرفتم...رنجوندمت آراز

ترسمو نابود میکردم راه یزد ...اینطوری بشه از اینجا میرفتم

 !و پیش میگرفتم

ن مشکی رنگی که با خودم از پله های اتاقم باال رفتم و چمدو

 !آورده بودم رو از زیر تخت کشیدم بیرون
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در کمد و باز کردم و دونه دونه لباسام و توی چمدون 

د عجیب بو...وسایلمو جمع کردم و از جام بلند شدم...گزاشتم

کامال خنثی ، انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده ...که هیچ حسی نداشتم

 !بود

زدیکای اون فرد توی حالت دیدین وقتی یکی فوت میکنه ن

من ...حال من دقیقا همین بود...شک از دست دادن عزیزشونن

حس ...عشقم پر پر شده بود...احساسمو از دست داده بودم

میکردم یکی مدام با خنجر قلبمو نشونه میگیره و زخمی تر 

 ...قبلش میکنه

بدون اینکه به ...چمدونم و برداشتم و از اتاق اومدم بیرون

 .نگاه کنم کلیدمو روی اپن گزاشتم و در و بستمعکساش 

گفت برم ، از زندگیش از زندگی خواهرش از ...خودش گفت

 !بیمارستانی که رویاهامو توش میدیدم

ته پس این هوای گرف...نم نم بارون میزد...توی تاکسی نشستم

و ابری زودتر از من خبر داشتکه امروز ، سه آذر قراره 

 ه تو عمرم داشتمو رقم بزنهبرام بدترین لحظه ای ک

 !حتی بدتر از ترک کردن خونوادم

 !خانوم کجا برم؟: با صدای راننده به خودم اومدم 

 یزد؟! کجا میرفتم؟...مغزم تهی بود
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ا این اگه ب...یکم دیگه باید بمونم...نباید االن برم...نه نمیشد

با ...باید تنها باشم...حال برم یزد دیگه روز خوش نمیبینم

 !بفهمم کجام ، چیکار میکنم ، چرا؟...کنار بیام خودم

 !برین یه مسافرخونه: پوفی کشیدم و گفتم 

سری تکون داد و با بی حوصلگی فرمون و 

 نفهمیدم چقدر گذشت که وایساد...چرخوند

 !نه خیلی هتل مانند نه درب و داغون...مسافرخونه خوبی بود

اده با یه اتاق س...با هر ضرب و زوری بود یه اتاق گرفتم

 !آینه و حموم دستشویی...تخت و کمد

من دهاتی و هرزه رو چه ...خب از سرمم زیاد بود...تمیز بود

 !به جاهای خوب

نگاهم ...سرم درد گرفته بود...با همون لباسا روی تخت نشستم

مدام اون ...روی فرش اتاق میچرخید اما فکرم درگیر بود

رفاش دوباره توی دونه به دونه ح...صحنه میومد جلوی چشمم

 !سرم پلی میشد

خانم جعفری چطور راپورت منو داده بود که انقدر سر و 

 .صدا به پا کرده بود

که  انقدر عمیق...درد میکرد ، زخم بود...دستی به قلبم کشیدم

 !دیگه نمیکشه...فکر میکردم دیگه نمیتونه بزنه
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دیگه مجبور نبودم بیام ...اگه کنارم بود...اگه بابام بود

سایه سر داشتم اما آقا ...از دست برادرام فراری باشم...ینجاا

 !باالسر نه

میرفتم سرمو میزاشتم روی شونه اش و انقدر ...اگه بابام بود

 !گریه میکردم تا بمیرم

 تو بدترین شرایط زندگیم...من االن

 !خیلی تنها...تنهای تنها بودم

 

ی که بغض...انگار نفسم باز شد...قطره اشکی روی گونم افتاد

چند ساعت توی گلوم نگه داشته بودم شکست و بقیه اشکام 

 !دونه دونه راه خودشونو پیدا کردن

انقدر به حال خودم و دلم اشک ...انقدر گریه کردم

انقدر به حال عشقی که از اول اشتباه بود گریه ...ریختم

فقط میدونستم چند ...که اصال گذر زمانو حس نکردم...کردم

 !دارم گریه میکنمساعت بی وقفه 

با این هوای بارونی و اشکای روی گونه ...تو این اتاق تاریک

 مگه نه؟...حسابی شاعرانه شده بود...ام

دستی به زیر ...لرزش گوشیم توی جیبم منو به خودم آورد

آوا ...چشمام کشیدم و گوشیمو از توی جیبم درآوردم

یکار ستم چنمیدون...انقدر به اسمش نگاه کردم تا قطع شد...بود



749 

 

اونم باید بخاطر من حرف ...اگه جواب بدم و بفهمه کجام! کنم؟

 !بشنوه

مکثی کردم و لحظه آخر دستمو روی دایره ...بازم زنگ زد

 :با صدای گرفته از گریه زیادی گفتم ...سبز رنگ کشیدم

 !بله؟

انگار اونم به حالم گریه کرده ...صدای اونم گرفته بود

کجایی ! آذر جونم خوبی؟: ت فین فینی کرد و گف...بود

 !خدا منو لعنتم کنه که همش باعث اذیت و آزارتم! عزیزدلم؟

حالت بهتره؟ نزاشتن بیام تو اتاق ...من باید نگران تو باشم -

 االن چطوری؟...دیگه ام که نشد...ببینمت

 !آذر بگو کجایی؟ بگو میخوام ببینمت: بی توجه به حرفم گفت 

 !ومدنت همه چیو بدتر میکنها...االن نیا...نه آوا -

 تو فقط بگو کجایی؟...باشه نمیام+ 

 مسافرخونه زرین: آهی کشیدم 

فم میدونستم به حر...بدون اینکه چیزی بگه گوشیو قطع کرد

 ...گوش نمیده و بازم میاد اینجا

مز چشمای قر...از جام بلند شدم و در دستشویی اتاقو باز کردم

مثل گچ بود ، لبای سفید و پف کرده ، رنگی که از سفیدی 

 !شده

 میبینی خدا؟ حالمو میبینی دیگه؟
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اما ...میدونستم من و اون وصله هم نیستیم...من دوستش داشتم

چرا جوری بهم اینو فهموندی که تا آخر عمرم گوشه ذهنم 

 !هک بشه؟

 اشکی که روی گونه ام افتاده بود و پاک کردم

چشمی نگاهی به از ...با صدای در از دستشویی اومدم بیرون

نگاه پر ...آروم در و باز کردم...آوا بود...بیرون انداختم

تا در و بستم خودش و پرت ...اشکشو بهم انداخت و اومد تو

هی من ال...الهی بمیرم برات: کرد تو بغلم و سفت منو چسبید 

چطور جبرانش کنم؟ چیکار کنم من ...فدای اشکات بشم

 !دم آخهمن چرا وسط اینا گیر افتا! برات؟

نار آروم ک...دستمو میکشیدم پشتش...میگفت و گریه میکرد

بقیه  منم مثل...چیزی نشده که...گریه نکن آوت: گوشش گفتم 

 ما که هنوز دوستیم ، مگه نه؟...اخراج شدم

علومه م: دستی به صورتش کشید و گفت ...سرشو بلند کرد

 !ازحتی آر...هیچی نمیتونه منو از تو جدا کنه...که دوستیم

همین که فهمیدم تنها نیستم برام ...خوبه آوا...لبخند تلخی زدم

خوام االن نمی...هیچی نگو: خواست چیزی بگه که گفتم ...بسه

 !چیزی بشنوم

 ...اما+ 

حرفامو از چشمام خوند و سرشو ...بی حرف...نگاهش کردم

 .انداخت پایین
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 چیزی نداشتیم که بگیم...سکوت کرده بودیم

 از کی؟! از چی میگفتیم؟

 !این حال و هوا رو خدا نصیب هیچکس نکنه

 

 آذر+ 

لباشو بهم فشار ...سرمو باال آوردم و منتظر نگاش کردم

دستشو آورد ...انگار برای گفتن حرفش شک داشت...میداد

بیا ...من دلم راضی نمیشه تو مسافرخونه بمونی: جلو و گفت 

 !بریم خونه ما

عا چه توقعی از من واق...هنوز همونطوری نگاهش میکردم

م که باز! داشت؟ بیام خونه اونا؟ جایی که اون زندگی میکرد

 حرف بشنوم؟

هنوز انقدر غرور و عزت نفس دارم که دیگه نخوام 

حتی اسمشم باعث میشد سلول به سلول مغزم ...ببینمش

 !مرتعش بشه

ط فق...نمیفهمه...اون میره خونه خودش: نگاهمو که دید گفت 

 !یزارم بیادبخدا نم...امشب

 ...خیلی کار دارم آوا -

باهم ...رادین جلو دره...چیکار؟ چمدونتو که باز نکردی+ 

 !میریم هان؟ مامانمم حتما طرف ماست
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مامانشون هم اگه میفهمید من چطور ...اینو چه خوش خیال بود

از مادری که ...با آوا آشنا شدم مثل پسرش نظرش برمیگشت

 !ی میتونم داشته باشم؟به اون پسر شیر داده چه توقع

ول یکم پ...باید برم دنبال خونه: بی توجه به حرفش ادامه دادم 

حداقل یه سال دیگه باید اینطوری ...باید کار پیدا کنم...دارم

 ...سر کنم وگرنه

دیوونه شدی : دستمو گرفت و منو برگردوند طرف خودش 

 هیه کار بخور نمیر و ی! میخوای مثل قبل زندگی کنی؟! باز؟

 آره؟ اینو میخوای؟...خونه درب داغون

با غیض بهش نگاه ...دستمو از دستش کشیدم بیرون

یجوری حرف میزد انگار واقعا نمیدونست چه اتفاقی ...کردم

داداششه ...باید دونه دونه اش باز کنم که بفهمه...افتاده

 !چه توقعی میتونم داشته باشم؟...دیگه

نت میرم توی پ...مثل قبلنه چرا : صدای گرفتم یکم بلند شد 

ر نظ...هوسم آب پرتقالم و میخورم و به حرفای بقیه میخندم

وی بار با ت...اتفاقا برای تعطیالتم میخوام برم تایلند! تو چیه؟

 !دختراشون برقصم و تهشم مست کنم و نفهمم کجام

چشمامو بستم و آروم تر ...با تعجب به حرفام خیره شده بود

 ! ن حالمو؟آوا میفهمی اال: گفتم 

تو ...من فکر میکردم تو میفهمی: مکثی کردم و ادامه دادم 

 !من دوستش داشتم...میدونستی
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 ... یه قطره اشک از گوشه چشمم روی لبم افتاد

من ...حتما دوست داره...تو گفتی اونم اخالقش تغییر کرده -

به خودم امید دادم ، اینکه باالخره بعد چند سال یکیو دارم که 

اما االن که اینجا وایسادم دیگه هیشکیو ...داشته باشههوامو 

 !ندارم

ر انقد: چشمای پر اشکم و به صورت بغض کرده اون دوختم 

من دیگه ...بی کسم که میترسم برم یزد و زنده برنگردم

 !نمیتونم اونجا زندگی کنم

 ..آذر+ 

تو نصف حرفاشو نشنیدی اما ...میدونم: حرفشو قطع کردم 

آبرویی که ازم رفته رو ...حالت بهم بخوره همونا باعث شد

قلبی که با دوست داشتنش پر ! دیگه چطور میشه برگردوند؟

 !شده بود و االن داره درد میکنه رو چطور؟

 :آروم تر از قبل اشکامو پاک کردم و گفتم ...چیزی نگفت

این نه یکی ...چیزی که زیاده بیمارستان...بیخیال رفیق

باالخره باید از اونجا میومدم ...ی دیگهاون خونه نه یک...دیگه

تا آخر عمرم نمیتونستم تو خونه اش جا خوش ...بیرون که

 !میرم دنبالشون...یکی دوتا خونه رو قبال دیدم...کنم

از وقتی که اومدی تو (...بغضش شکست)آذر من شرمندتم+ 

 همش تقصیر...اون بیمارستان روزی نبوده که حرف نشنوی
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اگه نگفته بودم الاقل االن ...ق همه چیو گفتممنه که به اون احم

 !بخاطر اون روز تحقیر نمیشدی

لبخندم باعث شد ...با دستای سردم اشکای اونم پاک کردم

هیچی  :نگاهش کردم و گفتم ...خشکی لبم به سوزش بیوفته

اینکه من االن تو اون ...ما هنوز باهمیم...تغییر نکرده

 !س خودم برمیاماز پ...بیمارستان نیستم مهم نیست

 !تو مراقب خودت باش: با لحن شوخی گفتم 

یکم کنارم نشست و با نگرانی ازم جدا ...اونم لبخندی زد

اما چاره چی ...نمیخواست منو تو مسافرخونه بزاره...شد

 !بود؟

 

 

از  زمین...صبح زود لباس پوشیده از مسافرخونه زدم بیرون

 باعث شد بعد بوی خاک نم خورده...بارونای دیشب خیس بود

فارق از همه ...چند وقت بازم حس زندگی بیاد سراغم

 !زندگیم باید تغییر میکرد...اتفاقات

انقدرا هم مشنگ نبودم که همه ...باالخره منم آذر بودم

مثل سگ دارم )زندگیمو بخاطر چهارتا حرف پوچ ول کنم

 !(اینا همش ظاهریه...دروغ میگم
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ونه منتظر به بنگاهی سپرده بودم جلوی همون خ

دو ساعت تمام پیاده ...ساعت حدودا نه بود که رسیدم...باشه

یه خونه ...نفسی کشیدم و زنگو فشار دادم...رفته بودم

 طبقه اولش...چهارطبقه بود که توی هر طبقه دوتا واحد داشت

یه واحد بزرگ تر بود که صاحب ملک توش زندگی 

ی جمع خیلبقیه طبقه ها سوییتای کوچیکی بودن که ...میکرد

 !و جور و خوشگل درست کرده بودن

ا همون موقع هم ب...سوییت و مبله با همه وسایل تحویل گرفتم

صاحب ملک که یه پیرمرد مهربون بود سر اجاره خونه به 

بنده خدا خیلی دلرحم بود تا دید من َهشتم گرو ...توافق رسیدیم

 !نهمه باهام خوب حساب کرد

تاکسی برگشتم  کلید واحدو تحویل گرفتم و با

وسایلمو برداشتم و باز با همون تاکسی برگشتم ...مسافرخونه

 !سمت خونه نقلی جدیدم

اینکه تونسته بودم زود خودمو جمع و جور ...این خوب بود

 !کنم

اگه مثل این دخترای زرزرو نشسته بودم به گریه و زاری 

 !اندازه یه ماه اجاره خونه تو مسافرخونه میخوابیدم

برای من ...یه خوابه بود و کوچیک...مه چی داشتخونه ام ه

اتفاقا بنده خدا ...خیلی درب و داغون قدیمی نبود...خوب بود
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اتاق خوابش که جای ماچ ...گفت بازسازیش کردن

 !بالکنم داشت که میتونستم بشینم اونجا و هوا بخورم...داشت

 !خودم که راضی بودم...کال عالی بود

تان نیمه خصوصی که نزدیک یه هفته بعدهم توی بیمارس

پرستار اورژانس میخواستن و ...خونه ام بود کار پیدا کردم

 .چون سابقه کار تو بخش جراحی داشتم سریع قبولم کردن

ساله فوق العاده مهربون  ۲۳رییس بیمارستان بازم یه آقای 

بود که بنا به درخواست خودم باهام قرارداد یکساله بست که 

 !راحت باشماگه خواستم برم یزد 

همه چی خوب بود و زندگی داشت روی روال عادی خودش 

 !آوا هرروز بهم زنگ میزد و آمار میداد...پیش میرفت

اینکه ساکت ننشسته و رفته دنبال مدرک که بزنه تو صورت 

با خانم جعفری یه دعوای حسابی کرده بود ...داداش جونش

 !که خانم جعفریو انداخته بودن بخش قلب

 !قیافه همو هم نمیدیدن یعنی دیگه

دکتر جاویدم که دیگه تو بیمارستان کار نمیکرد و فقط عمالش 

رو تو یکی از بیمارستانای دولتی انجام میداد اما ویزیتش توی 

 !مطب خودش بود
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آوا میگفت یبار که بهش زنگ زده تا درباره حرفای اون و 

 یدکتر جاوید باهم صحبت کنن اما دکتر جاوید به اون مهربون

 !جوری بهش توپیده که آوا نفهمیده چطوری قطع کرده

منتها اون ...البته دکتر جاوید هم به اندازه من حق داشت

یچیزایی میدونست اما من بدون اینکه چیزی بدونم یه طرفه 

 !افتاده بودن به جونم

با اینکه ...فکر اون و حرفاش اما لحظه ای ازم جدا نمیشد

م اما از اینطرف نمیتونستم ظاهرا زندگی خوب و خوشی داشت

فقط خودم میدونستم که شبایی که شیفت نبودم ...فراموشش کنم

 !چقدر برام طاقت فرسا و مزخرف میگذشت

لحظه به لحظه اش با فکر کسی پر شده بود که بعد از چند ماه 

 ...با بدترین شکل ممکن احساسمو له و لورده کرده بود

 

 

بگو نرخت چنده شاید بچه ...تو که همش تو بغل اینو اونی+ 

 !ها مشتری شن

اما به جز صدای ...صدای خنده اشون روی مغزم رژه میرفت

صدای جذابی بود که ...خنده بلندی که توی مغزم پلی میشد

اما چرا مثل قبل باهام حرف ...واسه شنیدنش له له میزدم

 !نمیزد؟
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در اونق...با نفرت بهم خیره شده بود...نگاهش مثل قبل نبود

 ...لت چشماش منو ترسونده بود که میخواستم فرار کنمحا

البته تو هنوز اونقدر ترفیع مقام پیدا نکردی که توی تختم + 

 !هنوز برام خیلی کوچیکی...بخوابی

انگار ...نگاه پر تمسخر بقیه...پوزخند روی لبش اذیتم میکرد

اون حسی که داشتم از شکنجه هم بدتر ...اونجا ته جهنم بود

 !بود

تویی که تو بغل همه ...رزه هارو چه به نماز خوندنه+ 

 !چطور روت میشه اسم خدا رو بیاری؟...ولویی

باید بخاطر توی نجس کل : صداش توی سرم اکو شد 

 !نمازخونه رو آب بکشم

 

کی میخواست این کابوس دست از ...چشمام اتوماتیک باز شد

 !سر من برداره؟

ن برام مثل نفس کشید اما میدونستم لحظه به لحظه این زندگی

 !توی آب بود

توی این چند وقت بخاطر فشار روحی باالیی که روم بود 

 البته سعی...الغرتر شده بودم و همه لباسام تو تنم زار میزد

اما ...میکردم توی بیمارستان مثل قبل شاد باشم و بگو بخند کنم
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این خونه برام معنی تیمارستانی رو داشت که مریضش از 

 !و به موت بوددلتنگی ر

 صدای اذان...تن عرق کرده ام رو از زیر لحاف کشیدم بیرون

 از بیرون میومد

هرزه هارو چه به نماز : صداش توی مغزم مدام تکرار میشد 

 !خوندن

هیچ کدوم از حرفاش ...نماز خوندن منو به سخره گرفته بود

 !به اندازه این قلبمو نسوزونده بود

اون اتاق کوفتی جانماز اون شب توی ...اون دیده بود

 !سبزرنگ مخملی که بهم داده بود و بوی عطرش رو میداد

دستی به موهای عرق کرده ام کشیدم و به ...از جام بلند شدم

 !سمت دستشویی حرکت کردم

میدونم که ...تو میدونی که من از هیچی نمیگذرم...خدایا

میدونم که این وضعیت گوهی زندگیمو ...میشنوی

بهم ...ونم که تو خودت بهتر از همه حالمو میفهمیمید...میبینی

با اینکه برات بنده خوبی ...با همه بد بودنم...کمک کن

 اما االن که از همه تنهاتر و بی کس ترم...نیستم

تو این شرایط اسفبار زندگیم تو دیگه منو ...جز تو کسیو ندارم

 من دلم به همین ارتباطی که هرچند نابلد باهات...تنها نزار

 !دارم خوشه
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 جانمازمو پهن کردم و به نماز وایسادم

 حرف هیچکدومشون...مهم نبود

 !نه برای بنده خدا...من برای خدا بندگی میکردم

بعد از نماز تا صبح خیره به هوایی که کم کم رو به روشنی 

 .میرفت توی فکرام غرق بودم

فکرای درهم برهمی که هیچجوره نمیخواست دست از سرم 

 !برداره

ینده برام گنگ و مبهم بود و باعث میشد مغزم مدام بخواد آ

 ..تحلیلش کنه

زندگی برام تکراری بود و باعث میشد زود به زود خسته 

 !بشم

مهم تر از همه اون بود که هنوز نمیخواست دست از سرم 

دلم شکسته بود اما اون کنار شکستگی دلم حضور ...برداره

 چشمام بودچشمای عسلی رنگش مدام جلوی ...داشت

 !تیکای عصبیش...حرکاتش

 !االن بدون من با سردردش چیکار میکرد؟...راستی

 

 

 دانای کل
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 اوایل خرداد_شش ماه بعد

 

 مجبور شده بود بخاطر...اوضاع بیمارستان از بد هم بدتر بود

بازنشستگی چند نفر از پرسنل قدیمی و کاربلد بیمارستان چند 

 !بیاوردنابلد تازه فارغ التحصیل شده را 

یک ماهی میشد که به بیمارستان سر نزده بود و برادرش 

همیشه با خونسردی و آرامش ذاتی خود همه چیز را رها 

 !میکرد و فقط برای خوردن چای به بیمارستان میامد

این چند ماه میگرنش شدید تر از ...دستی به موهایش کشید

گاهی فکر میکرد در سرش غده ...هروقت دیگری شده بود

متحرک وجود دارد که شقیقه هایش اینطور بیقرار نبض  ای

 .میزدند

 دلش یک خواب راحت و بدون درد میخواست

دلش میخواست کسی کنارش باشد و به او اطمینان دهد که 

 ...کنارش میماند

دلش میخواست یک دمنوش گرم بنوشد و به شعله های بخاری 

 ...نگاه کند

 ...نست آن را ببینددلش چشمان کسی را میخواست که نمیتوا

 !دل بیچاره او آذر را میخواست...خدایا
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فل پوشه ق...موبایلش را برداشت و آیکون گالری را لمس کرد

شده ای را با اثر انگشت باز کرد و روی تنها عکس موجود 

 .در آن پوشه زد

مژه های فر و ...دختری با موهای فر بلند و مشکی

لب های کوچکش ، به و ...ابروان دخترانه کمانی...برگشته

 !آرامی خواب بود

حتی در این عکس هم ...تنها عکسی که از او داشت

 .نمیتوانست چشمان او را ببیند تا کمی آرام شود

ر با عقل جو! به چشمانش خیره شود؟! به راستی میتوانست؟

 ...در نمیامد

اگر کسی ...باید تا عمر داشت در تنهایی خودش او را میدید

از پشیمانی که بیخ گلویش را ...حساس درونشمیفهمید ، از ا

 گرفته بود و دقیقه به دقیقه اورا به مرز جنون میبرد

از حرفایی که به عزیز کرده اش زده بود و او را رنجانده 

 !بود

صدای بلند در اتاق باعث شد سریع موبایلش را خاموش 

آن هم با این ...اجازه نمیداد کسی به آذرش نگاه کند...کند

 !باز که دل هرکسی را میبرد موهای

اگر بگوید در این چند وقت خواهرش یک ...خواهرش بود

 .فرد دیگر شده بود دروغ نگفته بود
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 با او که اصال...دیگر مثل قبل نمیخندید...عصبی و ساکت

 !فقط در مواقعی که نیاز بود یا مجبور میشد...حرف نمیزد

ه بود کوباند سه ماه قبل با عصبانیت پوشه ای را به سینه اش

مدام ورد ...با گریه خودش را خالی کرده بود...و گفته بود

دل شکسته او را ! زبانش بود که چطور میشود جبران کرد؟

 !چطور میتوانست به دست آورد؟

پرستار بخش جراحی با ...دوماه فکر میکرد آذر خائن است

دکترهای جوان رابطه برقرار میکند و بعد با زیرکی 

 !الی میکندحسابشان را خ

از هرکسی در بیمارستان پرسیده بود حرف ...تحقیق کرده بود

 ...هایی که شنیده بود را تایید میکردند

 !یعنی انقدر از او متنفر بودند؟

تابحال بی احترامی از او ندیده ...او که کار خودش را میکرد

 پس این همه دشمنی...تا بحال با کسی بد حرف نزده بود...بود

 !د؟برای چه بو

وقتی حقیقت را از زبان خواهرش شنید پنج روز کامل خود 

 به حرف هایی که...فقط فکر میکرد...را در اتاقش حبس کرد

به کاری که انجام داده بود و به آبرویی که از ...گفته بود

 !دخترک برده بود

روز پنجم از شدت عصبانیت هرچه شکستنی در اتاقش بود 

ق در خون به شاهکارش را شکسته بود و با دست های غر
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وقتی خواهرش دست او را پانسمان میکرد به ...نگاه میکرد

 !یاد آن روزی افتاد که آذر با نرمی دستش را بخیه کرده بود

 !در این سه ماه فهمیده بود...هیچکس او نمیشد

اول ها وقتی فکر میکرد از دختربچه ای رو دست خورده و 

اگر میتوانست ...ه بوداو را فریب داده تا حد جنون هم رسید

به قول آوا کارش دست کمی از ...او را آنقدر میزد تا بمیرد

 !مردن نداشت ، روح آذر را کشته بود

حقیقت زود تر آنچه فکرش را میکرد آشکار شده بود و او را 

چند ماه با نفرت و عشق باهم زندگی کرده ...بهم ریخته بود

 !بود و طعم گسش هنوز زیر زبانش بود

ی عشق...حاال با عشق و حسرت و پشیمانی زندگی میکرداما 

که انگار با دور شدن آذر از او روز به روز شعله ور تر 

 !میشد و او را ضعیف تر میکرد

 

نگاه خسته و قرمزش را به خواهرش دوخت که با عصبانیت 

منتظر نگاهش کرد تا سریعتر حرفش ...به او خیره شده بود

 !را بزند

اون دوربینارو : ت و با عصبانیت گفت آوا چشمانش را بس

ن نمیبینی پایی! فقط به در و دیوار وصل کردی واسه دکور؟

 !یه وقت از روی صندلیت بلند نشی! چخبره؟
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 ! ؟چخبره: با حرکت موس کامپیوترش را روشن کرد و گفت 

خدایی تو این سه ماه چند بار اومدی ...تازه میگه چخبره+ 

 !داد کشیدنت فقط برا ما بود؟! ینا؟پایین دوتا داد بزنی سر ا

مرده ...بیا ببین چه خراب کاری شده: نفسی گرفت و ادامه داد 

 !رو فرستادن کما

چشمانش را از روی مانیتور گرفت و با سردی به او خیره 

 کدوم بخش؟: کمی مکث کرد و خش دار گفت ...شد

 جراحی...بخش خودمون+ 

ین ها همه از اثرات ا...از جایش بلند شد و به سمت در رفت

مهربانی و سازش زیاد این معایب راهم ...مدیریت آراد بود

 !داشت

 سردرد کالفه اش کرده بود اما چاره ای نداشت

نه ...راه درمانش جز تحمل چیزی نبود...باید تحمل میکرد

پرستارش را داشت نه جراتش که بدون او بخواهد دارویی 

 !مصرف کند

ال زده بود و دکمه های باالی آستین هایش را تا آرنج با

با چهره جدی و عصبی ناشی از سردرد ...پیرهنش باز بود

هرکه او را میدید با ترس سالمی میکرد و ...به جلو خیره بود

 رد میشد

 !اگر بگوید حق داشتند بی انصافی بود؟



766 

 

کاری که دربرابر همه با آذرش کرده بود همه را ترسانده 

چهل کالغ داستان را جوری  بقیه هم با یک کالغ و...بود

برای هم دیگر تعریف کرده بودند که هرآنچه نشده بود شده 

 !باشد

در اتاق ...صدای گریه زنی از اتاق بخش جراحی بلند بود

رین ب: با جدیت گفت ...شلوغ بود و چند نفری ایستاده بودن

 !کنار

خانم جعفری سرپرستار و سونیا ...پایش را داخل اتاق گزاشت

در عجب بود چطور هنوز این دو در این ...دندآنجا بو

چقدر زور زد تا بتواند جای جعفری ! بیمارستان کار میکنند؟

از بخش قلب گرفته تا اداری اما بازهم ...را عوض کند

برادرش او را به همان جراحی منفور بازگردانده بود و این 

 !فقط بخاطر اصرار های نا بجای خودش بود

معرکه باعث شدند او از آذرش دور بیوفتد این دونفر آتش بیار 

 ...و نتواند اورا ببیند

با نفرت نگاهی به آنها انداخت و از الی دندونای کلید شده 

نه وگر...خوبه که همه دکتر پرستارامون باسوادن: اش گفت 

 !روزی یه کشته داشتیم

سونیا با لبخندی که روی لب هایش بود با آن روسری ساتن 

ینا ا...چیزی نشده که عزیزم: آمد و گفت  مشکی رنگ نزدیک
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یکم عالئم حیاتیش تغییر کرده ...توی پزشکی پیش میاد

 !وگرنه سالمه...فقط

خنده ای کرد و به آوایی که با خشم آماده دریدن آن دو بود 

این چه وضعی بود؟ فقط یکم عالئم حیاتی یعنی ...خیره شد

ند ه زده بودبه فردی سالم که فردا روز ترخیصش بود چ! چه؟

 !که اینطور بیجان روی تخت افتاده بود

 نام داروی تجویزی...عصبانی به سمت باالی سر بیمار رفت

یادش آمد ، بیماری قلبی و جلوگیری از عفونت ...را خواند

بسیار ...یک اسم دیگر نیز در ذهنش آمد...رگ های قلب

 دیبا تن...نزدیک بهم بودند و هردو با یک لحن بیان میشدند

ه اینو پرستاری ک: برگشت و سعی کرد صدایش بلند تر نشود 

 !زده کیه؟

وی یه دز ق...من دکتر: خانم جعفری با اعتماد به نفس جلو آمد 

تر بهش زدم چون خانوادش اصرار داشتن ببرنش 

 !گفتم زودتر خوب بشه...خونه

با عصبانیت برگشت و با انگشت به باالی سر بیمار اشاره 

 کرد

 

چه خوبم فارسی ! سواد که داری؟! ی چیه اینجا؟این برا -

سی بدون اینکه از پزشک شیفت بپر...نوشتی که بتونی بخونی

 !سرخود بهش زدی که بفرستیش سینه قبرستون؟
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این هارا کم ...عرق های درشت از کنار پیشانیش میریخت

 !دیگر نمیکشید...داشت

ادفر من ددکتر : خانم جعفری به تته پته افتاد و آرام تر گفت 

فقط ...فکر کردم که چون اسماشون شبیه فقط...فکر کردم که

 !دزش فرق میکنه،

از این بشکه ...از چه کسی انتظار داشت...هه...پوزخندی زد

 !ی چربی که فقط دل آذر را شکسته بود؟

 تو نبودی جلوی! مگه تو نشکستی؟: صدایی درونش گفت 

قتی پاشو از و! همه هرچی از دهنت دراومد بارش کردی؟

مدام بهش گیر دادی و ...گزاشت تو بیمارستان اذیتش کردی

 !بهونه های الکی گرفتی

اون فقط گیر دادن و دعوا کردنش برای ...آوا راست میگفت

آذر که نبود او نیز یادش میرفت که برود و به بخش ...آذر بود

از آمار روزانه بپرسد و با حسابداری هماهنگ ...ها سر بزند

 ...کند

اتاق استراحت بخش جراحی را با ضرب باز کند و آذرش  در

 !را در حال چای خوردن روی مبل ببیند

اما وقتی یک بار از شدت دلتنگی و عصبانیت این کار را 

کرده بود با خانم جعفری و زالوهای دورش رو به رو شده 

 !بود و حالش از آن همه کثافت کاری بهم خورده بود
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وایسادن ...ببرینش آی سی یو: کند سعی کرد صدایش را بلند ن

 !منو نگاه میکنن

پزشک معالجشم عوض : با چشم غره ای به سونیا ادامه داد 

 !کنین

بی توجه به حرکات مزخرف آن دو از اتاق بیرون زد و به 

تعلل میکرد یک پرونده قضایی ...سمت آسانسور حرکت کرد

 ...بزرگ روی دست خودش میگزاشت

مادر یک نوزاد هنگام زایمان فوت  آن از چند وقت پیش که

شده بود و حال که با زدن یک داروی اشتباه فردی که در حال 

 !بهبودی بود را به کما فرستاده بودند

وایسا : صدای قدم های تند آوا پشت سرش میومد 

 کجا میری؟ پس اینا چی؟ من چی بگم بهشون؟...وایسا...آراز

به رادین ...ن کنهرچی میخوای بگو فقط از سر من بازشو -

زنگ بزن بگو تا دیر نشده پی کارای قضاییش باشه که 

 !برامون اخطار نخوره

 !کم کم باید میرفت...وقتش بود...نگاهی به ساعتش انداخت

ه خودت خست...خدایی آراز: آوا دستش را کشید و با اخم گفت 

ا این از اینج! میدونی چند نفرو مچل خودت کردی؟! نیستی؟

اونم از اون شرکتت که به باد هوا ...هاونم از خون

 !داری چیکار میکنی با خودت؟...سپردیش
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هرچه بود او ...چشمان تب دارش را به خواهرش دوخت

ا روحیاتش ر...کسی که با او زندگی کرده بود...خواهرش بود

 .برایش از هرکسی عزیزتر بود...میشناخت

فته ربا صدای خش دار و گ...سیبک گلویش باال و پایین شد

 !هیچکس نمیفهمه...نمیفهمی منو: اش گفت 

ه مگ! چیو میخوای که نداری؟! بگو چته؟...ذبگو تا بفهمم+

 !چرا داری خرابش میکنی؟! اون چیزی نبود که میخواستی؟

من دارم میسوزم ...من نبودشو نمیخواستم...نمیخواستم -

 !از درون دارم آتیش میگیرم...آوا

توام ...برو به کارت برس: داد  پوزخندی زد و آرام تر ادامه

 !اگه میفهمیدی حالمو حداقل بهم میگفتی کجاست...مثل بقیه

 

آب دهانش را قورت ...آوا نگاهی نگران به برادرش انداخت

توام اونو درک ...من بهش قول دادم چیزی نگم: داد و گفت 

 !حق بده که نخواد تورو ببینه...کن

 !ز دورفقط ا...نمیخوام از نزدیک ببینمش -

 !چه جوابی به برادرش میداد؟...آوا مکث کرد

هم ...این هزارمین بار بود که آدرس آذر را از او میخواست

دلش برای برادرش میسوخت و هم دلسوز رفیقش 
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دخترک چه گناهی کرده بود که برادرش را جلو بفرستد ...بود

 !تا آینه دقش را دوباره از نزدیک ببیند؟

 ...نمیتونم بگم ، نمیشه: گفت  سرش را پایین انداخت و

 !خیلی جاش خالیه: آهی کشید و آرام تر ادامه داد 

از جلوی برادرش کنار رفت و با ...بغض گلویش را گرفت

ن از ای...دلش میگرفت...قدم های تند خودش را به اتاق رساند

چقدر آن ها را ...عشق غمگینی که بین این دو وجود داشت

چقدر وقتی در ...ام لبخند میزدکنار هم تصور میکرد و مد

 !کنار هم راه میرفتند بهم می آمدند

آراز به خاطر آذر هم که شده هرروز به بخش جراحی سر 

پشت سر آذر اتاق ها را سرک میکشید و حال مریض ...میزد

 .هارا میپرسید

 اما حاال چه؟

درون اتاقش خود را با سیگار خفه ...فقط میامد تا برود

چه بر سر ...با کار غرق میکرد تا نفهمد خودش را...میکرد

 !برادرش آمده بود

 

کاش او بود ...چشمانش را فشار داد تا درد سرش کمتر شود

نگاهی به جای خالی اش ...تا از او تقاضای پرستاری میکرد
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جایی که عادت داشت بایستد و ...جلوی پذیرش انداخت

 ...دستهایش را روی میز بگذارد

 !است؟ چند وقت...دیگر نبود

 !نبودنش چطور انقدر زیاد شده بود

از وقتی حقیقت را ...عجیب بود که هنوز هم طاقت آورده بوذ

پتک کرده و در سرش کوبیده بودند فقط یک چیز را 

 !میخواست

ند فقط او را ببی...هیچ چیز دیگر نه...او را ، فقط نگاهش کند

 !، همین

باید ...ا برداردبا قدم های تند به سمت اتاقش رفت تا وسایلش ر

 .باید او را میدید...اگر خواهرش هم نمیگفت...پیدایش میکرد

این درد تا همین لحظه تکه تکه از ...نمیتوانست تحمل کند

 .وجودش را مانند اسید در خود حل کرده بود

تقصیر ...درون ماشین نشست و با اخم به شماره خیره شد

ه بود چندین بار گفتیکبار نه ، ...او که گفته بود...خودشان بود

 .او را میخواهد

وقتی هیچکدام جواب نمیدادند و او را بهم پاس میدادند پس 

 !باید خودش دست به کار میشد
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باید خیالش را راحت میکرد از اینکه در جای بدی زندگی 

کارش خوب ...با آدم های بدی سر و کار ندارد...نمیکند

 !حالش هم همینطور...است

 ...قی استخنده هایش هنوز با

 دکمه را فشرد و گوشی را کنار گوشش گزاشت

 !فرمایش؟: بعد از چند بوق صدای نخراشیده مردی آمد 

 !خبری نیست؟...زنگ نزدن تو رو من جبران کردم -

از هفته پیش داریم ...سرم شلوغه به موال...نوکرتم من دکی+ 

سی مطمئنی عک...با یه اسم که نمیشه فهمید...دنبالش میگردیم

 !زش نداری؟ا

جانش به همان یک ...اما مگر میشد...فقط یک عکس داشت

 !نمیگزاشت هیچکس او را اینگونه ببیند...عکس وصل بود

وای به ...وقتی او با همه نخواستن اینگونه مجنون شده بود

 !حال کسی که بخواهد و او را اینگونه ناز ببیند

ی هرچ...نه ، همون که گفتم: اخمی کرد و جدی تر گفت 

ردا تا پس ف...کمتر میشه! بیشتر طولش بدی اون پوله چی؟

 !دیر بشه رنگ اون پولم نمیبینی...بهت وقت میدم

 

بی توجه به لحن چاپلوسانه او دکمه قرمز رنگ را 

جهنم که میگفتند ...سرش را روی فرمان گزاشت...فشرد
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میای اسم فامیل : صدایش در گوشش زمزمه شد ...همین بود

 !بازی کنیم؟

یادش آمد ، اسم فامیلی که سعی کرده بود در کمال جدیت او 

وقتی از شدت خنده شانه هایش میلرزید و سرش ...را بخنداند

 !را جایی پنهان میکرد چقدر دلنشین میشد

 دمنوش میخوری برات دم کنم؟! سرت درده؟+ 

مغزش در حال انفجار ...چشمانش را بیشتر روی هم فشرد

تا کمی با خود تنها میشد صدا و چهره ...همیشه همین بود...بود

در همه حال ...و خاطراتش لحظه ای او را تنها نمیگزاشتند

 !او را به غلط کردن انداخته بودند

چطور میخوای قلب شکسته اش رو دوباره مثل روز : آوا 

ندیدی که ُمرد؟ اون روز آذر مرد داداش ! اول کنی؟

فقط به یه جا نبودی ببینی که چطور از شوک حرفات ...من

 !خیره بود

 .دکمه های باالی پیرهنش را باز کرد

عذاب وجدان سفت یقه اش را چسبیده بود ...داشت خفه میشد

 !دیدن دوباره او آرزو شده بود...و او را ول نمیکرد

این زندگی جهنمی را برای ...انگار خدا داشت جبران میکرد

 !یستاو ساخت تا بفهماند آذر آنقدر ها هم در دسترس ن
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ه باید به پایش بیوفتی و دستانش را بوس...باید برایش بجنگی

 !بزنی

باید میرفت تا پیدایش ...سرش را برداشت و حرکت کرد

 کل جهان را بهم...هرچقدر اینجا نشسته بود کافی بود...کند

 ...بریزد تا او را پیدا کند این کار را میکرد

گر ا! ؟نکند به یزد برگشته باشد...ترسی در دلش نشست

برادر های نامردش او را زنده ! ازدواج کرده باشد چه؟

 !نمیگزاشتند

قسم خورده بود که اگر روزی آذر او را بخشید دستش را 

ن مخصوصا ای...بگیرد و نگذارد چشم هیچکس به او بیوفتد

 !بی غیرت هایی که روی برادر را سفید کرده بودند

 از فکری که به ذهنش آمده بود تنش لرزید

د حتی اگر یزد هم باش...یش را بیشتر روی پدال گاز فشردپا

 !باید او را ببیند تا التهاب ذهنش کمتر شود...مهم نیست

 

رو به روی پنجره بزرگ و تمام شیشه اتاق شرکتش نشسته 

از وقتی او را ...این چندمین سیگارش بود نمیدانست...بود

د چه برس...ندیده بود آمار اتفاقات دورش را فراموش کرده بود

به نخ نخ سیگاری که معتادش شده بود و در زمان دلتنگی 

 !تنها دارویش بود
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تا پایان محلت قلچماق هایی که اجیر کرده بود چیزی نمانده 

شب گفته بود تا ام...منتظر و خیره به ساعت نشسته بود...بود

 !، هنوز یازده صبح بود

بنداز اونور : در اتاق باز شد و رادین با سینی قهوه داخل آمد 

حال خودت بهم ...اتاقت رنگ دود گرفته بخدا...اینو اه

 !نمیخوره؟

بی حوصله ...دست دراز کرد و یکی از قهوه ها را برداشت

باز چه گندی زدی که قهوه : و بدون توجه به حرفش گفت 

 !درست کردی؟

یه گند ...تیام گند زده...جون تو گند من نیست این بار+ 

 !حسابی

عرضه نداشت یک بیمارستان را اراده ...تر شد اخمش غلیظ

با اینکه بیشتر کارهایش را خودش اینترنتی انجام ! کند؟

این خراب کاری های ...با آن پول هنگفتی که میگرفت...میداد

 !پشت سرهم چه معنی داشت؟

 !چه گندی؟ - 

تیام ...مثل اینکه اونجاهم یه مادر و سر زایمان کشتن+ 

وز تکلیف این یکی هن...بدبخت شدی پسر...بیمارستان نبوده

 !رو هواست اونو میخوای چیکار کنی؟

تق ، صدای شکستنش در ...فنجان قهوه را روی میز کوبید

 !اتاق پیچید
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نمیخواد زنگ بزنی ...خودم حلش میکنم تو نگران نباش+ 

 !بهش

حل کردنتم مثل همین پرونده است که یه ماهه رو دستم  -

به ماه حساب کاراش از دستم در رفته  زنگ زده ماه! کاشتی؟

 !وای بر اینکه زنگ نزنم

مدیر ...کل شرکتو خبر میکنی االن...آروم بابا عه+ 

کارای قضاییشم با خودشه ، تو که ...بیمارستان اونه نه تو

 !اونجا نبودی

 :نگاه عصبی به او کرد و از الی دندونای کلید شده اش گفت 

 !هرروز به رخت بکشمگمشو بیرون نزار اخالق گوهمو 

رادین تکانی خورد و در چشم بهم زدنی از اتاق خارج 

فعال کارهای واجب تری ...حساب تیام را بعدا میرسید...شد

 !هم داشت

عینک طبی اش را روی چشمانش زد و به سیستم روشنش 

 !خیره شد

 

خورشید در حال غروب بود و ...هوا رو به تاریکی میرفت

با شنیدن صدلی اذان ...با تر شده بودرنگ آسمان از همیشه زی

 سرش را بلند کرد
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 وقت نماز بود؛

هروقت صدای اذان را میشنید حرف های کثیف آن روزش 

 !یادش میامد

دست برد و جانماز ...اذان هم یکی دیگر از شکنجه هایش بود

همانی ...همان بود...سبز رنگ مخمل را از کشو بیرون آورد

 !ماز خوانده بودکه نفسش فقط یکبار در آن ن

اما او بعد از آن هرروز سرش را روی مهر گرد و کمی تیره 

هرروز ...شده درون جانماز میگزاشت تا سرش آرام بگیرد

به یاد او نماز میخواند تا به خدا بفهماند چقدر از گفتن آن 

 !حرف ها پشیمان است

اگر روزی آذر او را میبخشید از او میخواست که یکبار دیگر 

و ...آن روز رو به رویش بایستد و با آرامش نماز بخواندمانند 

او همه تن چشم باشد و به تابلوی زیبایی که خدا طراحی کرده 

 ..بود نگاه کند

بخاطر حرف هایی که زده ! به راستی آذر او را میبخشید؟

 !دلی که شکسته بود؟! آبرویی که برده بود؟! بود؟

و به سمت سرویس آستین های لباس مردانه اش را باال زد 

آب سرد را به صورتش پاشید و وضو ...اتاق حرکت کرد

 .گرفت

روی فرش کوچکی که پشت میزش انداخته بود رو به قبله 

ایستاد و از ته دلش از خدا خواست که آذر را برایش پیدا 
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بیند که ب...فقط او را ببیند تا جهان را برایش بهشت کند...کند

 !چطور او را به دست می آورد

 !تکبیر گفت و با صدای مردانه و زیبایش خدا را صدا زد

تازه نمازش را تمام کرده بود و هنوز نشسته و در افکارش 

با دیدن اسم او سریع جواب ...غرق بود که موبایلش لرزید

 داد؛

 !پیداش کردیم...مشتلق بده دکی+ 

 !معجزه همین بود ، فقط همین...چشمانش برقی زدند

 !آدرس؟ -

 !و رد کن بیاد تا آدرسو بهت بدم اول پول+ 

 !باید تمرین میکرد...اخمی کرد و سعی کرد عصبی نشود

آدرسو ...شماره کارت بفرست برات میریزم...خیلی خب -

 !بده

 !حله؟...اس ام اس دریافت که اومد آدرس رو گوشیته+ 

دو ...مبلغی را که قول داده بود جیرینگی به حسابشان ریخت

 هردو...خانه و بیمارستان...وی آدرس آمددقیقه بعد پیام محت

 .را داشت

بعد ...لبخند محوی زد و با عجله به سمت سوییچ و کتش رفت

 !از چند ماه میخواست او را ببیند
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انگار با شنیدن این خبر روح دوباره به تنش تزریق شده 

با سرعت نور در خیابان حرکت میکرد تا به او ...بود

هایش میکشید و یقه اش را چپ مدام دستش را به مو...برسد

یادش رفته بود که فقط از دور میتواند او ...و راست میکرد

 !را ببیند

 

صدای قیژ چرخ های ماشین وقتی پایش را روی ترمز فشار 

از ماشین پیاده شد و به سمت ...میداد سرحالش میکرد

یادش آمد که نمیتواند با همین قیافه ...بیمارستان حرکت کرد

ارد بیمارستانی شود که یک درمیان او را به راحتی و

 ...میشناسند

ماسکی از توی ...عقب گرد کرد و به سمت ماشین برگشت

کتش را از تن خارج ...داشبورد برداشت و به صورتش زد

کرپ و با یک تیشرت معمولی به سمت بیمارستان حرکت 

آوا  ۱۳۲پا که در حیاط بیمارستان گزاشت چشمش به ...کرد

خودش ...کرد و نگاهی به پالک ماشین انداخت مکث...خورد

آوا الکی به اینجا ...اخم کمرنگی روی صورتش نشست...بود

 !میتوانست به خانه اش برود اما بیمارستان نه...نمیامد

شماره آوا را گرفت و سعی کرد لحن جدی و همیشگیش را 

 !تعلل میکرد خودش را لو میداد...حفظ کند

 !مگه خونه نرفتی؟: فت با صدای آوا وسط شلوغی گ
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 !کاری داری؟...نه یه جایی کار داشتم+ 

خانم مگه : و بعد صدایش آمد که به شخص دیگری میگفت 

بزارین یه ساعت استراحت کنه ...نگفتم حالش خوب نیست

 !بعد میاد

 !یعنی حال آذرش بد بود؟...پس خبری شده بود

جایی ک :با جدیت دوباره پرسید ...سیبک گلویش تکانی خورد

 حال کی خوب نیست؟! آوا؟

 !اگه کاری نداری قطع کن من باید برم...هیچی نیست+ 

گوشی را درون جیب ...پس همانی بود که حدس زده بود

شلوارش سر داد و به طرف تابلوی بزرگ و قرمز اورژانس 

کاش چیزی به همراه داشت که بتواند خودش ...حرکت کرد

ان اگر ماسکش را در این بیمارست...را به مریضی بزند

 !برمیداشت همه او را میشناختند

اما خبری از ...نگاهی به سالن انداخت تا آذر یا آوا را ببیند

کمی مکث کرد و بعد به سمت پذیرش شلوغ ...هیچکدام نبود

 !بیمارستان رفت و سراغ آذر را گرفت

حالشون  :منشی کالفه با نگاهی که به مانیتور دوخته بود گفت 

 !قا اگه کاری دارین خانم همتی هستنخوب نیست آ

 !میخوام ببینمشون: جدی تر گفت 
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تاق فکر کنم توی ا: منشی با تعجب سرش را باال آورد و گفت 

 !برین ببینین خودتون...بهشون سرم وصله ۰۳۰

طاقت ! آذرش چه شده بود که به او سرم وصل کرده بودند؟

یا حاضر بود همه مریضی های دن...مریضی اش را نداشت

دست های ظریف و ...در وجود او باشد اما نفسش آخ نگوید

 !سفیدش را حتما کبود کرده بودند

آذر را دید که روی تخت با روپوش سفید ...در اتاق باز بود

رنگ صورتش مثل گچ و لب هایش به ...در خود مچاله شده

نگاه نگران و خیره اش به او باعث شد تکانی ...سیاهی میزد

 !بخورد

 .اینکه بیدار شود و او را ببیند چشمش را چرخانداز ترس 

آوا با حیرت کنار تخت درحالی که لیوان آب میوه اش را در 

کم کم اخم هایش درهم رفت و به ...دست داشت ایستاده بود

 !سمت در حرکت کرد

دستش را روی سینه برادرش گزاشت و او را به عقب هل 

برای چی اومدی :  در اتاق را به آرامی بست و تند گفت...داد

اومدی ببینیش که ! اصال آدرسو از کجا پیدا کردی؟! اینجا؟

 میخوای بدترش کنی؟ آره؟...ببین حالشو! چی بشه؟

 صدایش...کالفه سرش را بلند کرد و دوباره به آوا خیره شد

 !چشه؟: کمی خش دار شده بود 
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اومدی ببینی اگه بسش نیست ! به تو چه؟! به تو چه هان؟+ 

 !ارش کنی؟بازم ب

چشمانش را بست و با عصبانیا دستش را درون موهایش فرو 

 ؟ !چرا بهش سرم وصل کردین! بگو چشه؟: کرد 

به خودش فشار آورده از کار زیاد : آوا نفسی کشید و گفت 

 !نتونسته تحمل کنه

 !مگه جز اینجا جای دیگه هم میره؟ -

 وی اوناما برای اینکه ت...نخیر: آوا نگاه عصبی به او کرد 

خونه فکر و خیال سراغش نیاد و دیوونش کنه شیفتای زیاد 

 !برمیداره تا حواسش پرت بشه

 

آراز بی توجه به حرف خواهرش به سمت در حرکت 

نمیتوانست با یکبار دیدن او ...باید باز هم او را میدید...کرد

خواست دستگیره را فشار دهد که آوا ...آنجا را ترک کند

بزار این بدبخت دو دقیقه ...بیا برو بخدا: راهش را سد کرد 

 !با آرامش بخوابه

 بیدار شد...فقط میخوام ببینمش: مکثی کرد و آرام گفت 

 !نمیزارم منو ببینه...میرم
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بفهم ...بفهمه تو اینجا بودی بدتر میشه...حالش خوب نیست+ 

هنوز ...ضربه روحی که خورده خیلی روش تاثیر گزاشته

 ...نتونسته فراموش کنه

همکارش میگفت ...مدام کابوس میبینه: غمگین تر ادامه داد 

وقتی شیفت صبح باشه مثل افسرده ها یه گوشه کز میکنه و 

 !این دختر داره از بین میره آراز...با کسی حرف نمیزنه

ی اوی...مسبب همه اینها او بود...با درد سرش را پایین انداخت

هایش را روی هم  دندان...که نفسش را اینگونه رنجانده بود

 !فقط ببینمش: فشرد و بم گفت 

! چطور جلوی این لحن مقاومت میکرد؟...دست آوا شل شد

برادرش در این چند ماه از مجنون هم مجنون تر شده 

مانند معتاد هایی که خمار به دنبال ماده مخدرش ...بود

 ...میگشت

به خصوص از وقتی که ...کسی را در خلوتش راه نمیداد

این دو برای هم ...فهمیده بود بدتر شده بود حقیقت را

مانند وقتی که آذر از درد ...بدون هم تب میکردند...بودند

ماهیانه به خود میپیچید و آراز از کنارش لحظه ای تکان 

با وقت هایی که آراز از سردرد میمرد و آذر از ...نخورد

 !مادر هم مادر تر بود
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رد را لعنت روزی هزار بار باعث و بانی این همه د

سخت بود که هردو در جلوی چشمش باشند و آب ...میکرد

 !او نیز نتواند کاری کند...شوند

آذر همچنان پیچیده در خود ...آراز به آرامی داخل اتاق شد

موهای پریشانش از مقنعه مشکی رنگش بیرون ...خواب بود

 !انگار خسته تر از همیشه بود...زده بود

 به سوزنی...محبوبش نگاه میکردهمه تن چشم شده بود و به 

آب دهانش را قورت ...که بیرحمانه در دستش فرو کرده بودند

 ...داد و نزدیک تر شد

انگار این ماه ها قرن بودند که بین آن ...چقدر دل تنگش بود

 .دو جدایی مینداختند

 .به اندازه یک دنیا دلتنگش بود

و را دلش میخواست بدون آنکه به خواب بودنش توجه کند ا

 !چقدر دوستش داشت؟...آنقدر در بغلش فشار دهد تا حل شود

 !نمیدانست

پس عشق اینگونه بود ، اسپرسویی داغ که ابتدا شیرین و 

 چه عشق بدی...خوشایند بود و تلخیش زبانت را گس میکرد

 !را تجربه کرده بود

وقتی شعر های شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون را میخواند 

هایش بحث میکرد که نویسنده از سر بیکاری  ودبعد با استاد
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این ها ...وجود ندارد! عشق کجا بود؟...این ها را نوشته است

 !همه در قصه هاست

چقدر به خود میبالید که دختر های دانشگاه یک در میان 

 .برایش غش و ضعف میکردند

خودش به میل خودش کسی ...همه جا او بود که خواسته میشد

 .را نخواسته بود

 .اما حاال از مجنون هم مجنون تر شده بود

آنقدر او را میخواست که احساس میکرد سلول به سلول بدنش 

 .دلتنگی و عشق را فریاد میزنند

 !اما با کاری که کرده بود چه میکرد؟

 !چطور آن حرف هارا از یاد او میبرد؟

 هنوز خیلی کار داشت

 محال بود بگذارد که از چنگش برود

همانجا در پی چشمان بسته و خسته ...او بودآذر فقط برای 

 .اش قسم خورد که او را برای خود کند

فقط برای او باشد تا بتواند عطرش را ...زمانش مهم نبود

 !استشمام کند کافیست
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 آذر

 

لیوان چاییمو روی میز گزاشتم و زیرلب بهشون فحش 

میومدن لیوانا رو با وایتکس میشستن ، بوی عنش ...دادم

 !ی سرمو میسوزوندسلوال

چاییمو خالی کردم و برگشتم سمت آوا که روی مبل چرم لم 

 ...داده بود و ناخوناشو درست میکرد

راه بلد ! تو نمیخوای گمشی بری بیمارستان خودتون؟ -

 !بخدا میندازن بیرون منو...شدیا

بیمارستان خودمون هی باید میمون و جک و جونور ببینم + 

باغ وحش بیام چند تا پرنسس ببینم دلم  بعد...حالم بهم میخوره

 !وا شه

بگو از بس بیکارم نمیدونم کدوم قبرستونی ...جون خودت -

 !برم میام سر آذر و بخورم

 دلتم بخواد تنهات: ایشی کرد و با دقت به ناخوناش خیره شد 

حقته نیام سروقتت خودت دلتنگم شی باهام ...نمیزارم تفو

 !تماس برقرار کنی

گوشیمو از بس شارژ نکردم میترسم سیمکارتم ...دست خره -

 !بسوزه
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یه دو تومن شارژ بریزی تو ! گدا گشنه تر از توام هست؟+ 

 این خراب شده به جایی برنمیخوره ها

 !کیو دارم بهش زنگ بزنم؟...بریزم که چی بشه -

یه بارم تو زنگ بزن بخدا گوشیت ...من مگه کم کسیم شغال+ 

 !نمیترکه

اده قبض تلفنتو میدی عشقت زرتی پرداخت تو پوالت زی -

 !مثل تو گشاد نیستم که...من اینجا باس جون بکنم...کنه

چقدر ظهرا ...کامال مشخصه چقدر داری جون میکنی+ 

 خلوته اینجا

به جاش شبا انگار از همه سوراخا ...آره خرمگسم پر نمیزنه -

 ...وقتی میرسم خونه مثل جنازه پهن تخت میشم...آدم میاد تو

میخواستم یچیزی بهت بگم که این همه راه ...عه راستی+ 

 !تازه یادم اومد...بنزین سوزوندم

 کی عروس شده کی زاییده؟...کی مرده باز! چی؟ -

ریدی توام ، مگه همش ملت باید در محضر و زایشگاه + 

 !راجب توعه...باشن

 !نکنه من میخوام بزام خودم خبر ندارم که راجب منه! عه؟ -

نجا بیا بیا بشین ای: نشو گزاشت کنار و با هیجان گفت سوها

 !برات بگم
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ر دخت: کنارش نشستم که دستاشو توهم قفل کرد و گفت 

م کاری نداشت...وایساده بودم( منشی بخش)صبحی کنار مهناز

 بگو کیو دیدم...تازه چند تا پانسمان عوض کرده بودم

 !کیو؟...نمیدونم -

این همه من نشستم دارم ...یه ذره ذوق داشته باش دیگه+ 

 !برات تعریف میکنم ، اه

 !بیست سوالی راه انداختی؟...خب بگو کی -

که پهلوش از اینجا تا ...اون پسره بود تصادف کرده بودا+ 

 !سر خیابون باز بود

از بعد زنگی که تو شمال بهم زد ...ذهنم رفت سمت سیاوش

کاری  شدم ،منم پیگیر ن...حتی دیگه زنگم نزد...غیب شده بود

 !باهم نداشتیم

 خب -

ساشا؟ سروش؟ یه همچین چیزایی ! اسمش چی بود؟+ 

 !سین داشت...بود

 !حافظه اش عین ماهی میمونه...سیاوش -

اول یکم وایسادن گوشه ...اومده بود اونجا...مرگ گوش کن+ 

منم فهمیدم ...سالن ، کل راهروی بخشو با چشم وارسی کرد

 !ه پسر دیگه ام همراهش بودی...اینا دنبال تو میگردن

 !بعد رفتن؟...خب -
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 !اگه بزاری...وایسا بگم هنوز...نه+ 

 !سه ساعت...بگو دیگه حوصلم سررفت -

 سیاوش ازم...یکم که صبر کردن دیدن نیستی اومدن جلو+ 

اینم ...پرسید که تو کجایی منم گفتم دیگه اینجا کار نمیکنی

مام میخواد منم پش بلند گفت که شمارتو...انگار برقش گرفت

 (شمارمو عوض کرده بودم!)ریخته بود

 !بهش دادی؟! خب؟ -

 !کاش دو دقیقه الل مونی میگرفتی من گوهمو بخورم+ 

 !کار دارم من...بفرما زودتر بخور خواهشا -

همینطور که این طلبکار شماره تو میخواست یهو آراز + 

جه گو عین...نمیدونم از کجا پیداش شد که اومد بود تو بخش

سیاوشم تا چشمش به این افتاد ...بخدا اگه دروغ بگم...شده بود

 !عین این گاوا بهم نگاه میکردن...برزخی شد

 حمله کردن بهم؟! خب؟: دستمو زدم زیر چونم و گفتم 

 

آراز  و که خودت بهتر اخالقشو میشناسی ، خیلی ...نه خره+ 

ایساد ن وحتی اومد جلو کنار استیش...بد نگاه میکرد پسره رو

ه سیاوشم بدون توج...که خدایی نکرده کسی نشونی از تو نده

بهش راحت گفت که باهم قرار گزاشتن میخواسته زودتر 

 !اومده بیمارستان( الکی ها)سوپرایزت کنه
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چه ...اوهو: خنده ای کردم و با چشمای گرد شده گفتم 

یکی بهش بگه چرا از هول حلیم میپری تو دیگ برادر ...غلطا

 !نگاه کن توروخدا...فقط دوتا بخیه زدیما...من

من که میگم همینو بچسب خدایی خیلی ...از بس خری+ 

پررو پررو زل زد تو چشمای ...کاراشو دوست دارم...باحاله

 !آراز گفت اومده بودم سوپرایزش کنم که دیدم نیست

آوا برام تعریف کرده بود که چیشده و چرا اون روز اون حرفا 

همه چیو میدونستم اما بازم حقو بهش نمیدادم ، ...رو بهم زده

 با اینکه...اوال که اسمشو میاورد واقعا حالم بد میشد...اصال

 .االنم حس خوبی نداشتم اما چیزیم نمیگفتم

ه اما همین ک...اوال گیرم بیشتر بود خود آوا هم رعایت میکرد

از آوای دهن لق ! نزاشته بهم نزدیک بشه خودش خیلی بود

بود که آدرس خونه و بیمارستانمو بهش نده اما نداده بود بعید 

 !و من چقدر ممنونش بودم

 !شمارمو که به سیاوش ندادی؟ -

من که دست آراز و کشیدم ...نه اما از بقیه مطمئن نیستم+ 

حاال توام قله قاف ...اونا رو نمیدونم دیگه...بردم دعوا نشه

ات دو دقیقه ای پید اینم با این همه رفیقی که داره...نرفتی که

 !میکنه

 نمیزارن...کاش میزاشتن این زندگی االنم آروم پیش بره -

 !دم به دقیقه باید یه مشکلی پیش بیاد باالخره...که
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اسکل پسره این همه خاطرتو ! مشکل کجا بود؟+ 

حداقل برو بشین پا حرفش ببین چی زر ...میخواد

 !هان؟ بد میگم؟! پسنده ، نیست؟...میزنه

بدبخت اصال حرفی نزده ! هنوز نیومده تو چی میگی؟ اون -

من اگه قرار ...بعدم بگه! تو واسه خودت میبری و میدوزی؟

نمیزارم بیاد و دو روز ...باشه برم تو رابطه باید رسمی باشه

 !بعد بگه ببخشید ما بهم نمیخوردیم

میگما به ...اینم هست البته من بهش فکر نکرده بودم+ 

 ...نظرت

خانم مشفق : اومدن یکی از همکارام نصفه موند حرفش با 

 !یکی اومده با شما کار داره

 !کیو داشتم من آخه؟...نگاهی بهم انداختیم

 آشناست؟! کی؟ -

 !نمیدونم یه آقایی هستن ، االن خیلی وقته منتظرن+ 

 باشه االن میام: از جام بلند شدم و گفتم 

گه برم تو رابطه من ا! آقا هستن دیگه آره؟: آوا از جاش پرید 

بزار دو دقیقه بگذره بعد ! حتما باید جدی باشه و اینا کشک؟

 !بزن زیرش مارموز

ینم کیه بزار بب...بیا برو حالمو بهم زدی اه: نیشی کردم و گفتم 

 !اول بعد تو پشت سر من زر بزن
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در و باز کردم و رفتم بیرون ، مقنعه و روپوشمو مرتب 

یضا رد شدم و به سمت پذیرش از الی مر...شلوغ بود...کردم

 :از همون خانومه که اومده بود دنبالم پرسیدم ...حرکت کردم

 !کجان؟

 !اسپرت پوشیدن...اونجا: اشاره کرد 

ساده یه پسر جوونی پشت به ما وای...برگشتم سمتی که گفته بود

ستم از پشت نمیتون...بود و دستاش توی جیب شلوار جینش بود

 :رفتم جلوتر و گفتم ...رش وایسادآوا کنار پذی...نظر بدم

 !شما با من کار داشتین؟...ببخشید

 !سیاوش بود...برگشت

چطور تونسته بود انقدر زود ...چه سرعت عملی داشت دختر

 !چطوری آخه؟...منو پیدا کنه

نیم نگاهی به عقب انداختم دیدم چشمای آوا از من گرد 

 !این بشر از میگ میگم رد کرده بود...تره

 

 !بله ، من با شما کار داشتم: ی زد و گفت لبخند

لبخند کمرنگی زدم و عادی ...سعی کردم تابلو بازی در نیارم

 !زخمتون که دیگه اثرشم رفته نه؟! خوبین؟: گفتم 

 !به لطف بخیه های سه باره شما از اولشم بهتره+ 
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 خدایی! چیزی شده؟: سرمو انداختم پایین و با مکث گفتم 

 !افتاده؟نکرده باز اتفاقی 

 نه فقط میخواستم حرف: نفسی کشید و کمی نزدیک تر شد 

فکر کنم خیلی از اون وقتی که گفتی بهم زنگ میزنی ...بزنیم

 !گذشته

 نمیخواستم براش تعریف...اخم کوچیکی روی صورتم نشست

من واقعا توی شرایط بدی بودم نتونستم : کنم اما آروم گفتم 

 !بهتون خبر بدم

من پسر همسایتون نیستم ! می حرف نزنی؟میشه انقدر رس+ 

 .که انقدر مودب صحبت میکنی

 اینجا تو بیمارستان زیاد خوبیت: پوف آرومی کشیدم و گفتم 

منو همینطوری با انگشت نشون میدن وای بر اینکه ...نداره

 !شماهم کنارم باشی

 !پس بریم تو حیاط صحبت کنیم: سرشو بلند کرد و گفت 

یعنی راه مخالفتو درجا ...دجلوتر از من حرکت کر

خدایا چرا هرچی اسکل و خل و چله دیوونه و عصبی ...بست

س لعنتی با این شان! و روانپریش مریضه گیر من میوفته آخه

 !گندت ری استارت کردی نسل خودتو

چشمکی زد و با دست اشاره ...سرمو به طرف آوا برگردوندم

 !کرد که منم پشت سرش برم
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حیاط نزدیک به در اورژانس  روی یکی از نیمکتای

 .دستامو توهم قفل کردم و منتظر شدم...نشستیم

 !چرا از اون بیمارستان اومدی بیرون؟+ 

اینا ...اصال خوشم نیومد! یعنی چی اول کار؟...ابروم رفت باال

 !اولین سوالشو نگاه...عه عه عه...مسائل شخصی بود

 ن مشکلاال...یه مسائلی پیش اومد مجبور شدم: جدی گفتم 

 !شما اینه؟

 منظورم این نبود...نه نه+ 

 !چون خواهر رییس قبلیتو اینجا دیدم تعجب کردم: تلخ گفت 

 !دوستمه ، تعجب نداره که -

یکم که گذشت حوصلم ...نگاهی بهم کرد و چیزی نگفت

اگه واقعا نمیخواین حرف بزنین من برم داخل ، : سررفت 

 .خیلی کار دارم

نمیدونم چرا کنار تو انقدر استرس ...حرفامو مرتب میکردم+ 

 !میگیرم

من که قرار نیست ...راحت باش: نگاش کردم و لبخندی زدم 

 !با خط کش عین معلما سیاه و کبودت کنم

میدونم خیلی غیرقابل پیش بینی بود که بعد چند ماه هنوز + 

نتونستم فراموشت کنم چون فقط چند تا برخورد باهم 
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یلی کلیشه ای باشه فقط میخواستم بگم دلم نمیخواد خ...داشتیم

 !اگه اجازه بدی بعضی وقتا همو ببینیم

نمیشد زرتی قبول کنی بگی بیا ...اما نه...بد نمیگفت...هوم

قدر ان...همینطوری حرف زیاد پشت سرم بود...همو ببینیم که

یک کالغ چهل کالغ کرده بودن که تا اینجا میدونستن من چرا 

 !اخراج شدم

اینجاهم کارم زیادن ، ...شتر اوقات بیمارستانممن که بی -

مثل جراحی نیست که ...میدونی که اورژانس بخش شلوغیه

 !فقط یه سری مریض ثابت داشته باشی

منظورم اینه فقط یه وقتایی بیام ببینمت مثل ...میدونم عزیزم+ 

 !منظوری ندارم ، فقط همین...االن باهم حرف بزنیم

 !ی منو ببینی؟که بیا! همین بود حرفت؟ -

یه جور حس مثبت بهم میدی که دلم میخواد ...آره فقط همین+ 

این چند وقت نشونه ای ازت نداشتم وگرنه ...هی بیام پیشت

 !راحت ولت نمیکردم

 فقط قبلش...من مشکلی ندارم: مهربون نگاش کردم و گفتم 

و اینکه تو بیمارستانم ...هماهنگ کن که اینطوری یهویی نشه

 !النم خیلی خوب نشده ما باهم اومدیم بیرونا...نباشه

میخوای بازم پهلومو با چاقو بشکافم هی ! چه اشکالی داره؟+ 

بیای بهم سر بزنی که مجبور نباشم واسه دیدنت یه شهر و 

 !بسیج کنم؟
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همون یه پهلوی شکافتت واسه هفت پشت ما بس ...نه نه نه -

 !بود

ا ینیم ، مثل دوتکه یه وقتایی همو بب...کل حرفش همین بود

شاید میدونست عقایدمو یا نمیخواست تو حریمم پا ...دوست

 .بزاره ولی هرچی که بود خیلی از این کار خوشم اومد

بعدش هم گفت که منظوری نداره و یه وقت سوتفاهم پیش 

 !نیاد

نگم براتون که آوا چقدر سر این قضیه ذوق کرد و باال پایین 

 !انگار من زنش شده باشم...پرید

کال عقیده داشت چون آراز منو پس زده من باید با کارام 

 البته من...بفهونم که اون اصال برام مهم نیست و بچزونمش

فراموشش ...آراز برام کمرنگ شده بود...برام مهم نبود

 !نمیکردم اما خودش خواست که اینطوری کمرنگ بشه برام

یه ...دمهم نبو اصال برام...زیادم تو بند انتقام و این حرفا نبودم

آوا ...وقتایی که آوا ازش میگفت هم به زور تحمل میکردم

میخواست روحیه امو عوض کنه و بگه اون چقدر پشیمونه 

 !اما چه فایده وقتی پشیمونیشو حتی نمیتونست به خودم بگه
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 به مناسبت روز...با تعجب به دعوتنامه تو دستم خیره بودم

بیمارستان به یه مهمونی پرستار پرستارای منتخب رو از هر

 دعوت کرده بودن؛

ال ک...از اورژانس فقط من و یکی از آقایون دعوت شده بودیم

 !نفر ۰۳از بیمارستان ما 

نفر دعوت کنن خیلی میشه  ۰۳از هربیمارستانیم بخوان 

با ...مثل کارت عروسی...چه قشنگ بود دعوت نامه اش...ها

 !یه خط قشنگ نوشته بودنش

ببینم اونم دعوت شده ...م تا به آوا زنگ بزنمگوشیمو درآورد

 !شمارشو گرفتم و خیره به کارت منتظر موندم...یا نه

یه لحظه ...الو آذر: دیگه میخواستم قطع کنم که جواب داد 

 !صبر کن جامو عوض کنم

 جانم: یکم صدای خش خش اومد و بعد با نفس نفس گفت 

 !خوبی؟! چخبره؟...سالم -

این بیاد اون ...ونمون شده کاروانسراخ...خبر مرگ منه+ 

مامانمم کارگر مفت گیر ...میخورن میریزن میپاشن...بره

 !آورده

کنار اونا نشینی و نخوری واسه ...چقدرم که تو کار میکنی -

 !مامانت بسه
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دارم ! بلههههه؟( صداش بلند شد...)اعصاب ندارما...مرگ+ 

 !با تلفن حرف میزنم دو دقیقه صبر کن

 !حاال چیشده تو شارژ خرج من کردی گدا؟: ت نفسی گرف

واسه هفته دیگه که روز پرستاره ، ...یه دعوتنامه دادن بهم -

 !دعوت ویژه شدم به جشن پرستار

نگاهی به ...یا حرف نمیزد یا قطع شده بود...صداش نیومد

 !نه بابا وصل بود...گوشیم کردم

 میشنوی یا کری...هوووی آوا -

 !زنمآذر من بهت زنگ می+ 

و شونه ام...اینم یه چیزیش میشد...گوشیو تو روم قطع کرد

 ...باال انداختم و رفتم بیرون

شیفتم تموم شده بود و قرار بود برای اولین بار با سیاوش بریم 

اومده بود بیمارستان متاسفانه آوا ...اینم من قبول نکردم...کافه

ینا و اپسره تا بهش گفته میخوام دعوتش کنم ...هم اونجا بود

آدرس و ساعتم داده ...اونم گفته آره آره حتما اینکار و بکن

 !بهش

حاالهم من بدبخت باز تو عمل انجام شده باید میرفتم سر 

 !کی من از این کارا کردم آخه؟...قرار

 !فوقش یه چایی لیوانی میریختیم باهم میخوردیم

 !چایی لیوانی...چشمام اتوماتیک گرد شد
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رمو تکون دادم تا صداش از توی سرم س...قلبم تکونی خورد

 ...آخرم روانی میشدم؛ میدونستم...بره بیرون

ه نگم از قیافم ک...دستمو برای تاکسی بلند کردم و منتظر شدم

تیپمم که مانتو شلوار و ...خسته و داغون...براتون

واسه قرار اول اونم با یه پسر خیلی مناسب بودم ، ...مقنعه

 !خودم میدونستم

اگه با آرازم قرار داشتی اینجوری : ی تو سرم گفت یه صدای

 !میرفتی؟

آراز منو در حد حرف زدنم نمیدونه حاال بیاد قرار بزاره 

از بیمارستانشم منو انداخت بیرون که ! دعوتم کنه آخه؟

حاال بیاد و از این لوس بازیا درآره که ...چشممون بهم نیوفته

 !بلد نبود البته میدونم اصال از این کارا! چی بشه؟

همون کافه ای ...پول بنده خدارو حساب کردم و رفتم داخل

 !برای اولین بار...بود که آراز منو آورده بود بستنی بخورم

چقدر حرف بارم ...سرش درد میکرد...اینجا بستنی خوردم

 !کرد اون شب

چشممو به خاطر مرور خاطرات روی هم فشار 

نمیدونستم چه راهیو ...هرچیزی که میشد اونم اونجا بود...دادم

 همه راه ها سر و...واسه اینکه کامل فراموشش کنم پیش ببرم

مگه اینکه کامل ارتباطم و قطع کنم و برگردم ...ته بسته بود

 !یزد مثل زندونیا زندگی کنم
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فقط طرح چیدمان میزاشون و تابلو ...همه چیز مثل قبل بود

 نگاهمو گردوندم که پیداش...هاشون فرق کرده بود

ود از اون تایمی که گفته ب! یعنی نیومده بود هنوز؟! نبود...کنم

 !من بخاطر ترافیک بیست دقیقه دیر تر رسیده بودم

 ...شاید اونم تو ترافیک گیر کرده بود

 

کیفمو ...روی گوشه ای ترین میز سالن نشستم تا توی دید نباشم

با ...روی صندلی کنارم گزاشتم و یکم مقنعمو مرتب کردم

پنج ...تام روی شیشه میز ضرب گرفتم و منتظر موندمانگش

 ...دقیقه گذشت و نیومد

 !یه ربع...ده دقیقه

گفتم اگه تا یه دقیقه دیگه نیاد ...حوصلم داشت سر میرفت

 ! از منتظر موندن متنفر بودم...میرم

نگاهی به ساعتم انداختم و به لیوان آبی که گرم شده بود نگاه 

 .کردم

و تزیینی پشت سرم هی تکون میخورد عقربه ساعت بزرگ 

 !و روی مغزم رژه میرفت

خواستم از جام بلند شم که صدای کشیده شدن ...پوفی کشیدم

الستیک روی ماشین و بعد کوبیده شدنشون بهم باعث شد از 

 !جام بپرم
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 چند تا از کارکنا بدو بدو رفتن...همه به سمت در برگشته بودن

ونم با ا...م سیاوش کرده باشهبعید نبود این تصادف...جلوی در

 !اون دست فرمون وحشیانه اش

کیفمو روی شونم انداختم و با قدمای بلند رفتم 

سوناتای سفید رنگی یه پژو رو صاف کرده ...بیرون

اینکه پژوی سیاوش ...عه...بیشتر به ماشین خیره شدم...بود

 بود

 !دیدین گفتم؟...خدایا

 !بمیره انقدر تصادف میکنه تا...آخرم میمیره

خودمو از الی مردمی که جمع شده بودن جلوتر کشیدم و 

چیزی ...همه داشتن بر و بر نگاه میکردن...نزدیک تر شدم

فقط جلوی پژو یکم مچاله شده بود و آینه سوناتا ...نشده بود

 !شکسته بود

فقط گوشه ... ماشینو دور زدم و در سمت راننده رو باز کردم

 !سرش خراش برداشته بود

تم آروم گف...مو روی شونش گزاشتم که چشماشو باز کرددست

 !میتونی پاتو تکون بدی؟: 

راست شدم و رفتم کنار تا ...سری تکون داد و در و باز کرد

از ماشین پیاده شد و مستقیم رفت سمت اون سوناتا ...بیاد پایین

 !که در عجب بودم چرا رانندش هنوز پایین نیومده
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طرف وایساده بودم و درست من این ...تقی به شیشه زد

 !نمیدیدم

دای ص...رفتم جلوتر...اما نمیدونم چیشد که افتاد روی زمین

و یه خر ت...ملت باال گرفته بود و هرکسی یچیزی میگفت

 !خری شده بود که بیا و ببین

سیاوش دستشو به بینیش گرفته بود و روی زمین افتاده 

 !ه؟با کله هاشون باهم تصادف کرده بودن آخ...بود

کسی ...خواستم برم جلوتر و کمکش کنم که در سوناتا باز شد

کسی که پنج ماه ازش ...که فکرشو نمیکردم اونجا ببینمش

کسی که عشقمو ...فرار میکردم اما همه جا توی ذهنم بود

 !کشته بود از ماشین پیاده شد

ه ی...نه مثل همیشه تیپ زده بود...نه کت و شلوار تنش بود

نه از اینا که تا خشتکش تا ...ی پاش بودشلوار اسلش طوس

 !زانوشه ها

 !با یه تیشرت سفید ساده...آدم وار بود

 به خودم...نگاه بدی به من انداخت و در ماشینو محکم کوبید

اما نمیشد ...باید میرفتم...نباید دوباره میدیدمش...لرزیدم

 !سیاوشو همینطور به امان خدا ولش کنم برم که

ی که آراز از پنجره بهش زده بود مشخص اثرات مشت ناگهان

آخرم این بینی ...بینیش حسابی خون میومد...بود
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اش داد...چقدر آوا میگفت بینیش قوز داره قوز داره...شکست

 !جونش براش صاف کرد

بی توجه به ...آراز به آرومی به سمت سیاوش حرکت کرد

مردمی که اونجا وایساده بودن خم شد و یقه اش و 

 !ندش کرد و مجبورش کرد جلوش وایسهبل...گرفت

اما سیاوش کوتاه نیومد و با ضرب دست آراز و از یقه اش 

ینمو اول ماش! بپا گزاشتی واسم آشغال؟: جدا کرد و بلند گفت 

 ! پنچر کنن بعدم خودت بیوفتی دنبالم؟

صدای دادایی که اون روز ...آراز اما داد نزد ، عجیب بود

 !ده بود هنوز تو گوشم بودتوی بیمارستان باالی سرم ز

ماشینت که پنچر شد باید میفهمیدی که نباید دنبالشو  -

این مچاله شدن ماشینت یادت میمونه که دنبال دختر ...بگیری

 !مردم راه نیوفتی

ه چ! باباشی؟! داداششی؟! شوهرشی؟! تو کیش میشی هان؟+ 

فضولیش به تو اومده که من دنبالش ! نسبتی باهاش داری؟

میخواستم ازش ...دوستش دارم...دلم میخواد! یا نه؟ میوفتم

 ...خواستگاری

با این حرفش آراز مشت دوم و محکم تر وسط صورتش فرود 

 !آورد
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دستمو به ماشین گرفتم تا ...صدای بلندش توی سرم پیچید

 .نیوفتم

ی رو ک(...فش)تو به گور هفت جد و آبادت خندیدی مرتیکه  -

کاری میکنم خواستگاری ...مپدرتو درمیار! دست گزاشتی؟

 !کردن یادت بره

نش بیرو! چیه؟: سیاوش تلوتلویی خورد اما باز پررو گفت 

چیشده ! کردی حاالهم دنبالش راه میوفتی؟ مگه هرزه نبود؟

 متحول شدی؟

تم نمیخواس...هردوتاشون آشغال بودن...پس سیاوشم میدونست

قطره اشکی از چشمم ...صدای هیچکدومشون رو بشنوم

 !چقدر بده که وسط دعوا ها همش اسم تو رو بیارن...یدچک

 !به قول سیاوش مگه من هرزه نبودم؟

! م؟پس چرا راه افتاده دنبال...مگه نگفت نمیخواد قیافمو ببینه

 !باز چخبر شده که یاد خر قبلی کرده؟

باهم گالویز شده ...کیفمو محکم میون دستم فشار دادم

 جالب...دن حالمو بهم میزدصدای فحشایی که بهم میدا...بودن

 !بود که کسی جرات نمیکرد بره نزدیک و جداشون کنه

 ...حتی به خودشون زحمت ندادن به پلیس زنگ بزنن

 !بسه :بلند جیغ کشیدم ...عزمم و جمع کردم و رفتم نزدیکشون
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آراز سرشو ...با صدای جیغم انگار دکمه استپشون زده شد

سیاوش عقب وایساده ...برگردوند و تفشو روی زمین انداخت

 !بود و نفس نفس میزد

االن تو وضعیتی ...با دست نگه داشتنشون عقب گرد کردم

 !بودم که اگه هرکدومشون حرف میزدن باال میاوردم

با قدمای بلند خواستم برم اون طرف خیابون که دستم کشیده 

 ...شد

حتی ...محکم دستمو از دستش کشیدم بیرون...آراز بود

بیخود کرده بود که ...نمیخواستم ببینمش...نگاهشم نکردم

بیجا کرده بود که زد پسر مردمو آش و الش ...اومده بود

 !به اون چه ربطی داشت؟...کرد

بی توجه به ماشینایی که بوق بوق میکردن و پاشونو روی 

صدای ترمز ماشینا و ...گاز فشار میدادن از خیابون رد شدم

ط میخواستم از اون فضا فق...فحش راننده ها اصال مهم نبود

 !دور شم

 !مراقب باش...وایسا آذر: آراز پشت سرم دویید و داد زد 

اون موقع ای که از بیمارستان منو انداختی ! مراقب باشم؟

گفتی ن...بیرون و گفتی برم نگفتی شبه مراقب خودت باش

 !االن مراقب باشم؟...االن کدوم گورستونی میره
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همه ...بهم فراموشی میگرفتم کاش همین وسط یه ماشین میزد

یا درجا میمردم راحت ...اتفاقات گند زندگیم یادم میرفت

 !میشدم

دستمو بردم سمت کیفم تا آژانس ...رسیدم اون طرف خیابون

یمو گوش...بگیرم که صدای نفسای بلندش از پشت سرم اومد

 !شماره رو گرفتم و کنار گوشم گزاشتم...درآوردم

با غیض ...از دستم کشیده شد هنوز بوق نخورده بود که

 :دستشو به لب پاره شدش کشید و گفت ...برگشتم سمتش

 !بشین میرسونمت...نمیخواد زنگ بزنی

 !ماشینتون نجس میشه: پوزخندی زدم و گفتم 

اصال نمیخواستم باهاش ...خم شدم و گوشیو از دستش گرفتم

اگه حرف میزدم همه چیو ...اینجا جاش نبود...حرف بزنم

 !تو صورتش میزدم

 ...همه چی فرق کرده بود...اون دیگه برام مثل قبل نبود

به سیاوش که درمونده اون طرف خیابون ...دستش شل شد

 .روی جدول نشسته بود خیره شدم

 

یه نفر خالی داشت و سریع ...دستمو واسه تاکسی بلند کردم

در ماشینو باز کردم و خواستم ببندم که ...جلوی پام ترمز کرد
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ن آقا م: سرشو برد سمت پنجره راننده و گفت ...گرفتدر و 

 !حساب میکنم ، شما برو خانوم با من میاد

 !نه آقا لطفا حرکت کنین: عصبی گفتم 

ره چیکار کنم باالخ: مرده بنده خدا به ما دوتا نگاه کرد و گفت 

 برم یا بمونم؟! من؟

ما عجله داریم زودتر تکلیف : یکی از مسافرا هم گفت 

 !و مشخص کنینخودتون

ی اگه یعن...آراز در و سفت گرفته بود و نمیتونستم ببندمش

ول کن در ...پیاده میشدم یدونه قشنگ میزدم تو صورتش

 !بیصاحاب و دیگه میخوام برم هزارتا کار دارم

با غیض نگاهی بهش انداختم که از گوشه چشم نگام کرد و با 

ی تراول...یه دست از جیب بغل شلوارش کیف پولشو درآورد

راننده بنده خداهم پول و ...برداشت گرفت سمت راننده

 !دودستی گرفت

مرده شور اون پولتو ببرن که همه جا باید به رخش 

 !شیطونه میگه استغفرهللا...بکشی

اون بنده خدا که رفت دو قدم ...مجبوری از ماشین پیاده شدم

م نجلوتر وایسادم و خواستم دستمو برای یه تاکسی دیگه بلند ک

 !هرچی تاکسی بگیری فایده ای نداره: که وایساد کنارم 
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میخوای هی تراول تراول پول خرج کنی بگی خانوم با ! عه؟

 !حاال نشونت میدم...بیخود کردی! منن هان؟

بدون اینکه بهش نگاه کنم کیفمو محکم روی شونم نگه داشتم 

 هاگه اینجا وایسم حتما یه بحث عنی را...و قدم هامو تند کردم

 !میوفتاد که تا ده شب خوابشو باید میدیدم

دو دقیقه ...سیاوش نبود...اون طرف خیابون خلوت شده بود

ن بیچاره نزاشت ای! ای کجا رفته بود با اون ماشین قشنگش؟

 !همش تقصیر من شد...هوف...ماشینشم از گلوش بره پایین

 !صبر کن آذر: صداش از پشت سرم میومد 

 دست خره؛...حاال صبر میکنم برات

ماشین پسر مردمو که پنچر ! صبر کنم که چی بشه؟

دعوا راه ...ماشینشو لوله کرده...باهاش تصادف کرده...کرده

تازه تو یه شهر آبرومو برده تازه ...تاکسیمو رد کرده...انداخته

 !وایسم صبرم بکنم

همینطور بی توجه سرمو پایین انداخته بودم و از کنار پیاده 

ا خونمو از اونجا ت...فتم تا به فلکه اصلی برسمرو تند تند میر

 !دیگه یه غلطی میکردم باالخره

میدونستم نمیخواد جلوی همه ...صدای قدمای محکمش میومد

وگرنه میکشتمش ...دستمو بکشه وباز یه آبروریزی دیگه

 ...همینجا
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دو دقیقه وایسا بعد : پوف کالفه ای کشید و درمونده گفت 

 !گازشو بگیر برو

ببین همه دارن نگاهمون : باز گفت ...ب ندادمجوا

 !کولت کنم ببرمت؟...میکنن

بی ...داشت لبخند میومد رو لبم که با مشت زدم رو احساساتم

همین کارا رو کردی که هرکسی به ...جنبه خاک بر سر

 !خودش اجازه میداد هرچی بخواد بگه و هرکار بخواد بکنه

 !و انجام بدمداری مجبورم میکنی کاری که نمیخوام+ 

 .حالیت میکنم...دستت به من بخوره تو فقط

در و از تو ...همون موقع ماشین سیاوش جلوی پام پیچید

 سوار شو: ماشین باز کرد و با اخم گفت 

مسخره بازی اینا ...اگه سوار نمیشدم واقعنی کولم میکرد

اون مثل من نبود ...مینداخت رو بپشتش و خالص...نمیفهمید

مثل اخراج کردن من ...میزد و عملی میکرد حرفی که...که

 !از بیمارستان که کار خودشو کرد

سوار ماشین شدم ، در بسته نبسته پاشو گزاشت رو گاز و 

ه بغل از تو آین...سفت به پشتی صندلی چسبیدم...حرکت کرد

ماشین آراز و دیدم که مات و مبهوت وسط خیابون وایساده 

 !سیاوش نگاه کردم ابرویی باال انداختم و به...بود
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بینیش ورم کرده بود و گردنش ...پای چشمش بادمجون بود

دو تا از دکمه های پیرهنش کنده شده بود و تنش ...قرمز بود

 خیس عرق بود

دونستم نمی! قشنگ شدم؟! چیه؟: برگشت سمتم و عصبی گفت 

 !سرقرار با من رییس سابقتو در جریان میزاری

 

ن اولم بهت گفتم نیا همو...خودت میری جار میزنی -

گفتی باشه نمیام و کامال دوستانه ...بیمارستان من خوشم نمیاد

رفتی گزاشتی کف دست خواهرش توقع ...است و این حرفا

 !داری بهش نگه؟

جلوی ...مشتی به فرمون زد و زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم

 !بدون اینکه چیزی بگم از ماشین پیاده شدم...خونم نگه داشت

برم تو دیدم چقدر زشته پسره بخاطر من کتک خورده  خواستم

 !بعده منو تا اینجا رسوندخ حداقل یه تشکر از دهنت دراد

وایسا برم باال بیام این چند تا : راهمو برگشتم و آروم گفتم 

 !زخمتو بشورم

 !عادت کردم...نمیخواد: نگاه کالفه اش رو بهم دوخت 

فیهی بهش کردم و گفتم نگاه عاقل اندر س...چه لفظ قلم...اوهو

اعصاب لوس بازی ...بیا باال دو دقیقه میشورم تموم میشه: 

 !ندارم
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د دزدگیر و ز...چند دقیقه نگام کرد و بعد از ماشین پیاده شد

 .و اومد جلوی ماشینش وایساد

تا ته ...این ماشین دیگه ماشین بشو نیست: نچی کرد و گفت 

 !وز خوش ببینهخسارتشو از حلقش نکشم بیرون نمیزارم ر

اون ...من خسارتشو میدم: پوزخندی زدم و در و باز کردم 

یه وکیل کله گنده ...که از عمد زده ، مگه مریضه خسارت بده

بری شکایت کنی کاری میکنن تو خسارت بدی ...هم که داره

 !جای اونا

 !و هم نمیتونه بخوره...ک+ 

 !جانم؟...با چشمای گرد شده برگشتم سمتش

 این دیگه چه بی...که بخنده ولی جلوشو گرفتملبم میرفت 

و اونا پس بگ...رو نمیکرد اینارو...ال اله اال هللا...تربیتی بود

 !صحنه سازی بوده

 ندید بگیر: دستشو کشید پشت گردنش و گفت 

 بیا تو: لپمو از داخل گاز گرفتم و پشتمو کردم بهش 

 .پشت سرم اومد و در و بست

آروم از پله ها ...واحدمو باز کردم پله هارو رفتم باال و در

نگاهی به صورت جمع ...به پاشو کج میزاشت...میومد باال

چرا اینجوری میای ! پات چشه؟: شده اش انداختم و گفتم 

 !باال؟
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 !فکر کنم زخم شده...میسوزه فقط...چیزی نیست+ 

 !بیا ببینم چی دارم...خیلی خب: چشمامو بستم و گفتم 

انقدر که من روی تمیزی ...رق میزدخونه ام مثل همیشه ب

کلید و کیفمو روی میز گزاشتم ...حساس بودم ، مرتب و تمیز

ک کت...بشین رو مبل اول یه چیزی بیارم بخوری: و گفتم 

 !خوردی باالخره یکم سرحال بیای

 !اگه آمادگیشو داشتم میزدمش...مرتیکه ناغافل میزد+ 

و  م سمت اتاقمرفت...چیزی نگفتم و چایی ساز و روشن کردم

 :سوتی کشید و گفت ...کیف لوازمم و از کمد بیرون آوردم

 !کجا خورده که انقدر بد بریده بی پدر

کیفو کنارش روی مبل گزاشتم و به ساق پاش که خراشیده 

 خوب بود که بخیه...شده بود و خونریزی کرده بود نگاه کردم

اه باز تا یه م...نمیخواست وگرنه میزدم تو دهنش همینجا

 !کاسبی داشتیم اونوقت

ی وایسا چای...حاال میام پانسمان میکنم...اونقدرام بد نبریده -

 !بزارم

چایی هل و دارچینمو دم کردم و با نبات و پولکی توی سینی 

 !بله ، ما از اینکارا بلدیم ، شمام بلدین یا نه؟...چیدم

دستمو شستم و روی زمین نشستم و زخمشو با بتادین شست 

 !دمو شو دا
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بنده خدا عین اون دفعه که بدون بیحسی پهلوشو باز و بسته 

 .کردم اینبارم آخ نگفت

روی زخم پیشونیشم چسب زدم و برای ...پاشو پانسمان کردم

ه یعنی بیمارستان مجهز سیار ک...کبودیش کمپرس یخ گزاشتم

 !میگن من بودم

 

ای بج: بعد از اینکه چاییشو خورد از جاش بلند شد و گفت 

 !که ببرمت کافه و بهت قهوه بدم زحمتمو انداختم رو دستتاین

ه اون این ب...بجاش حسابی کتک خوردی: لبخندی زدم و گفتم 

 !در

ز که امرو...بخوای یروز دیگه بریم کافه: لبخندی زد و گفت 

 !ریده شد توش

من شرایطم زیاد ...اگه میشه حاال حاالها از خیرش بگذریم -

ه راه شدم اونوقت ببر بهم بستنی یکم که رو ب...خوب نیست

 !بده

بابت ایناهم دمت ...اوکی پس میبینمت: اخمی کرد و گفت 

 !خیلی خانومی...گرم

باهاش خدافظی کردم و اونم لی لی از پله ها رفت پایین که 

در و بستم و خسته مقنعه امو از سرم ...پانسمانش باز نشه

 .کندم
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 !ین خفه شده بودناز صبحه زیر ا...موهام نفس کشید...آخیش

همونطور که دکمه های مانتومو باز میکردم گوشیمو برداشتم 

هنوز روشنش نکرده بودم که زنگ ...تا ببینم دنیا در چه حاله

 !طبق معمول رفیق شفیق دهن لقم بود...خورد

 الو آوا -

 !این پسره کدوم قبریه باز؟...آوا بمیره شما دوتا راحت شین+ 

 پیش توعه؟

 !کیو میگی؟ کدوم پسره؟...نت بشنوهخدا از ده -

 !آی کیو میگم آراز پیش توعه؟...برد پیتو میگم+ 

 بیاد پیش من که چی بشه؟! دیوونه ای آوا؟ -

 !من نمیدونم از دستش چیکار کنم دیگه+ 

راست گزاشتی کف دست اون ...خیلی قفل دهنت شله آوا -

 مرتیکه که بلند شه بیاد جلو در کافه؟

 !؟من! کی گفته؟+ 

تو نرفتی به داداشت بگی که آذر و سیاوش ...نه عمه من -

 ! قراره برن فالن کافه؟

نه جون تو ، من برای اولین بار لب از لب وا + 

 !نمیدونم کی بهش گفته...نکردم
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هش کی خبر داشت که ب! آوا تو نگفتی یعنی؟: با شک پرسیدم 

 بگه آخه؟

سه  همین...گماصال ندیدمش که ب...نه بخدا من چیزی نگفتم+ 

ساعت پیش دیدمش عین این زامبیا شده بود ، دو سه بار به 

هممون پرید پ آخرم نمیدونم کی بهش زنگ زد که مثل فرفره 

تا االن مامانم سرمو خورده که کجا ...سوار ماشین شد و رفت

 !رفته

 !اومده بود جلوی کافه -

 !اولش گفتی فکر کردم الکی میگی! جون من؟+ 

زد ماشین سیاوش و ...نه بابا الکی کجا بود: پوزخندی زدم 

 !پوکوند بعدهم یه فصل کتکش زد

 !الو آوا؟: دو دقیقه صداش نیومد 

تو ! این چه کاریه آخه؟...خودم ریختم پشمام موند بشر+ 

ونتو میکردی .باید ک...چیکار کردی؟ محل که بهش ندادی

 .خودتو میچسبوندی به سیاوش...طرفش که بفهمه با کی طرفه

میخواست منو سوار ماشین خودش کنه منم از لج تو ماشین  -

 !سیاوش نشستم و اومدم خونه

احتماال تو شوک همونم ...داری راه میوفتی...آفرین آفرین+ 

 !هست که هنوز خونه نیومده
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 یجوری...بچه که نیست ، خوبه خودش تنها زندگی میکنه -

 !نگرانشین انگار میبرن بهش تجاوز میکنن

من که نگران نیستم اما مامانم خیلی ...مرگ: ش بلند شد خنده ا

بیشتر از من و آراد خاطر این تحفه رو ...رو آراز حساسه

حاال چون عصبانی زده بیرون فکر میکنه قراره ...میخواد

 !بالیی سر خودش بیاره

 

 چشمام...من که دارم میرم بخوابم...پس برو دنبالش بگرد -

 !دیگه باز نمیشن

 !برو که بیچاره کردین منو شما دوتا...مبرو عشق+ 

 خدافظ...غلط کردی -

یه ...گوشیو روی مبل و با همون لباسام رفتم سمت آشپزخونه

تیکه نون کندم و یکم از ساالد الویه ای که درست کرده بودم 

با دهن پر لباسام و عوض کردم و یکم ...و تو دهنم گزاشتم

 !فیلم دیدم

، خوابآلود به سمت پنجره حدودای ساعت یازده شب بود 

سوناتای سفید رنگی که ...حرکت کردم تا پرده هارو بکشم

جلوی پنجره پارک شده بود و مردی که روی زمین بهش 

از ...تکیه داده بود باعث شد چشمام دیگه از حدقه بزنه بیرون

 !گرد شده گذشته بود
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خودش ...در پنجره رو باز کردم و یکم با دقت نگاه کردم

 خسته جواب...وفی کشیدم و با حرص به آوا زنگ زدمپ...بود

 !جانم؟: داد 

 !بیاین ببرینش...گمشده اتون اینجاست -

 مامانننننن بیا آراز پیدا شده ،! مرگ من؟+ 

 !ماماننننن

ا بی...مامان و زهرمار: گوشیو از گوشم فاصله دادم و گفتم 

 !ببرش ، نشسته جلو پنجره من حس خوبی ندارم

االن میام جمعش ...ارازل کار دستمون میده آخرشم این+ 

ه گوششم میپیچونم که دیگ...میکنم حاج خانوم تو نگران نباش

 !گوه بخوره اذیتت کنه

دستت درد نکنه تو همون پاچه اینو هی وسط زندگی من  -

شش ماه ندیده بودمش تازه داشت زندگیم مثل ...نکشی خوبه

 !آدم میشد

 کاش از پسش...بخدا عزیزمشرمندتم : صداش غمگین شد باز 

از اون روز تو ...برمیومدم که نزارم انقدر اذیتت کنه

بیمارستان که اون اتفاقا افتاد بگم یه آراز سگ اخالق تنهای 

 !مزخرف تو خونمونه دروغ نگفتم

 !منتظر میمونم تا بیای دنبالش...خیلی خب: نفسی کشیدم 
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ه ت بود کیعنی چند وق...نگاهم باز به همون سمت کشیده شد

یجوری به ماشین تکیه داده بود ! اینجا روی زمین نشسته بود؟

 !و آرنجشو روی زانوش گزاشته بود که انگار خوابه

 تازه داشت...روی مبل نشستم و سرمو توی بالش فشار دادم

تازه داشتم به نبودنش و دلتنگی هرشبم عادت ...یادم میرفت

 چرا باز جلوی راهم سبزش کردی؟...میکردم

 را نزاشتی زندگی گوهم همینطوری گوه پیش بره آخه؟چ

از ...نیم ساعت بعد صدای ماشین نشون از اومدن آوا میداد

آوا کنار آراز روی دو زانو ...جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره

 !خم شده بود و یچیزایی میگفت

نمیدونم آوا چی ...آراز از جاش بلند شد و رو به روش وایساد

 .ش چرخید و دستشو توی موهاش کشیدگفت که دور خود

 !مزخرف بود که همه عادتاشو میدونستم نه؟

 !بعد این همه وقت هنوز یادمه که تیکاش چطوری بود

مشت محکمی به سقف ماشین زد و یچیزایی رو بلند به آوا 

آوای بیچاره چند قدم عقب رفت اما اونم صداش و بلند ...گفت

 !کرد

 مکش گذشته بود که آراز دستشو نمیدونم چند دقیقه از این کش

ردم پس سرد...به ماشین گرفت تا از افتادنش جلوگیری کنه

 !داشت
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 اگه انقدر بد نبودی چی میشد؟...لبخند تلخی روی لبم نشست

 !من بدبخت چیکارت کرده بودم آخه...چطور تونستی نامرد

آوا سوار ماشین آراز شد و ماشین خودشو همونجا جا 

 !ن اختیار اشکام دیگه دست خودم نبودبا رفتنشو...گزاشت

 

 

 دانای کل

 

هیچکس جرات نزدیک شدن به او ...درون اتاقش نشسته بود

لباس پاره و ...نفس های تند و کشیده میکشید...را نداشت

حتی مادرش هم با ...شلوار گلی اش نشان از همه چیز میداد

 !دیدن قیافه عصبانی او ترسیده و نگرانی اش را خورده بود

ش طاقت...مادرش بود...با شنیدن صدای در سرش را بلند کرد

تمام شده بود و دیگر نتوانسته بود او را در این حال رها 

با تردید جلو آمد و موهای رنگ کرده اش را پشت گوش ...کند

 .زد

سینی حاوی غذا و لیوان چای محبوب پسرش را روی میز 

خور جون بیا یکم غذا ب...بیا پسرم: گزاشت و آرام گفت 

گفتم یخ بیارن بزارم رو زخم لبت ورمش ...بگیری

 !دستش بشکنه الهی که زد دردونمو ناقص کرد...بخوابه
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با این حالی که ...حوصله غذا خوردن نداشت...حرکتی نکرد

دلش تنهایی ...او داشت غذا از زهر هم برایش بدتر بود

ین انباید به ...کمی خلوت با فکِر او آرامش میکرد...میخواست

 !زودی جا میزد

چته : دست مادرش روی دست های مشت شده اش نشست 

چیشده آرازم؟ ببین چند ماهه داری با خودت چیکار ! پسرم؟

 چرا با مادرت حرف نمیزنی عزیزدلم؟ ...میکنی آخه

بدتر از این ها ...االن وقتش نبود...آب دهانش را قورت داد

یده بود تا در این راه کفش آهنی پوش...در انتظارش بود

اینکه تازه اول راه بود و او ...دخترکش را برای خود کند

 .اینگونه برافروخته شده بود

ت که میگف...وقتش که شد و صبرش لبریز به مادرش میگفت

 !چقدر در تب خواستن میسوزد و کاری از دستش بر نمی آید

 :مادرش که سکوت او را دید از جا بلند شد و غمگین گفت 

 مسکنم برات گزاشتم...ردی میگم بیان جمع کننغذاتو که خو

 !بخور سردردت بهتر بشه

صدای زیرلبی که مادرش هنگام بیرون رفتن زمزمه کرد را 

 !این چه دردی بود این بچه گرفتار شد: شنید 

مادر او لحظه به لحظه قربان ...فکرش به سمت محبوبش رفت

 هرچه...صدقه پسرش میرفت و در همه حال به فکرش بود
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در این حال بد دلش نیامده ...او گفته بود مادرش نه نیاورده بود

 .بود و برایش غذا آورده بود

چه کسی به او غذا میداد؟ ...او که تنها بود! اما محبوبش چه؟

وقتی مریض میشد چه کسی به فکرش بود؟ در سرمای 

 زمستان چه کسی با او همراه بود؟

 !ها بودتنهای تن...هیچکس: جوابش را خودش داد 

بی  برادران...خشم وجودش را گرفت...تنها که میگفتند او بود

خواهر ...غیرتش میخوردند و میخوابیدند و دستور میدادند

بیچاره را به امان خدا ول کرده رفته و نمیگذاشتند دخترک 

 !حتی صدای مادرش را بشنود

 !مرگ بر آن ها حالل بود...سیبک گلویش باال و پایین شد

دخترک ...آن روزی که بر سر آذرش آوار شده بودیادش آمد 

بر خود ترسیده و لرزان با آن هوای بارانی آن شب را چگونه 

 سر کرده بود؟

وجدان لعنتی اش چطور راضی شد که او را ول کند و با 

 بیرحمی به زجرش بخندد؟

نکند با آن الت بی سر و پا گشته باشد و آن شب را به خانه 

 او رفته باشد؟

 ای خون را در مغزش احساس نکرد؛لحظه 

 !بلند شد و با نعره ای بلند هرچه روی میز بود را وارونه کرد
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 .صدای شکستن ظروف غذا در اتاق پیچید

 !اگر امروز او را زنده ول کرده بود دفعه بعد آتش میزد

 

لحظه به لحظه را باید به او ...برای آذر مراقب گزاشته بود

آب خوردن های او در دستش حتی آمار ...گزارش میدادند

خودش با سوناتای سفید رنگی که به تازگی خریده بود ...بود

امروز که وسیله ...گاهی او را گوشه و کنار خیابان دید میزد

 !جاسوسی اش هم لو رفته بود

آذر و پسری که با تازگی باهم در ...ظهر بود که زنگ زدند

ازی گرفته ارتباط بودند و این چند وقت اعصاب او را به ب

بودند باعث شده بود که خودش دست به کار شود و ببیند آن 

 !کسی که در کنار محبوبش قدم بر میدارد کیست

نزدیک بیمارستان همان الت بی سر و پایی را دید که آدرس 

 !آذر را میخواست

 میشد هجده...دندان هایش را از شدت عصبانیت بهم میکوبید

 دف باعث مرگش شود؟چرخی اجیر کند تا بار دیگر تصا

به چند نفر زنگ زده و گفته بود او را هم خوب مراقب 

هنگام قرار چرخ های جلوی پرشیای سیاوش را ...باشند

اگرچه میدانست دخترِک ...ترکانده بود تا به قرارش نرسد

خسته مجبور است منتظر بماند اما برای نگه داشتنش الزم 

 !بود
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عته گرفته بود و آماده رفتن اما سیاوش ماهرانه پنچر را نیم سا

با شنیدن اینکه نتوانسته جلویش را بگیرد خودش دست ...بود

به کار شده بود و به دنبال او به راه افتاده بود تا جایی خفتش 

 .کند و حساب کار را دستش دهد

 ...اما با آمدن آذر و دیدن دوباره او همه چیز خراب شد

ون تعلل روی صندلی او که سیاوش را به او ترجیح داد و بد

 !و در کنار او نشست

با صدای ناگهانی باز شدن در ...دستی در موهایش کشید

برگشت و خواهر و مادر و سحر را دید که جلوی در با ترس 

 .ایستاده اند

 تو میدونستی؟: پوزخندی به قیافه ترسیده آوا زد و گفت 

 چیو؟ باز زده به سرت به من بدبخت میخوای گیر بدی؟+ 

دیگر تحمل نیش و کنایه های او را ...مید چکار میکندنفه

 تا همینجا هم کشیده بود...نداشت

 .یقه لباسش را کشید و او را تا جلوی صورتش باال آورد

آوا ترسیده با چشمان گرد شده به چهره قرمز و عرق کرده 

 !برادرش خیره بود

همتون باهمین مگه نه؟ خوشتون میاد منو اینطوری ببینین  -

 ه؟ آر

 چیشده آراز؟ چی داری میگی؟+ 
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چرا نگفتی باهم رابطه : با ضرب او را تکان داد و گفت 

صدای دادش باعث شد آوا لحظه ای چشم )هااااان؟ ! دارن؟

آدرسش رو گزاشتی کف دست اون نسناس و ( هایش را ببندد

من چهارماه بهت التماس میکردم زورت اومد یه نشونی ازش 

 !بدی

 !ول کن بچمو قالب تهی کرد: گفت  مادرش جلو آمد و

سحر دستی به شکم گرفته و دست دیگرش روی دیوار 

حالش از قیافه مزخرف این بشر که به زور خودش را ...بود

 .در خانواده آن ها جا کرد بود بهم میخورد

آوا را ول کرد و به آرامی و با جدیت با صدایی که خش دار 

 !ارن؟چه رابطه ای باهم د: شده بود پرسید 

 !تازه دو هفته است پسره آذر و پیدا کرده...هیچی بخدا..هی -

 .خونه اش رو بلد بود! تو بهش آدرس دادی؟: پوزخندی زد 

دیگر نباید به عقلش ...فکری که در سرش آمده بود را پس زد

 .رجوع میکرد

 

همون روز که اومده بود بیمارستان ، خودتم که ...من ندادم -

 !نمیدونم از کجا پیداش کرد...یش آذرعصرش اومد پ...بودی
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 بجای او...دیشب به خانه آذرش رفته بود...چشمانش را بست

آذر زخم های رقیبش را درمان کرده بود و او ناالن رو به 

 .روی پنجره برای لحظه ای دیدنش نشسته بود

 .نگاهش را از همه گرفت و با قدم های بلند از اتاق خارج شد

باید به خانه خودش ...مثل زندان بوداینجا ...باید میرفت

آنجا میتوانست طاقت ...میرفت که بوی آذر میداد

کجا میری؟ صبر کن : صدای مادرش بازهم بلند شد ...بیاورد

 !آراز با توام...بمون دوساعت دیگه صبحه...ببینم

 تند از...بی توجه در خانه را باز کرد و دزدگیر ماشین را زد

مادرش باالی پله ها ...سمت ماشین رفتپله ها پایین آمد و به 

پاتو از این در ...به خداوندی خدا آراز: عصبانی داد زد 

فکر میکنم پسری ...بیرون بزاری دیگه اسمتم نمیارم

 !حاال برو...نزاییدم

دیگر مادرش را نمیتوانست از دست ...دستش متوقف شد

 .بدهد

خند لبکالفه در ماشین را بهم کوفت و به سمت مادرش که با 

 .به پیروزی لش نگاه میکرد حرکت کرد

ردا ف...اینجا نمیتونم مامان: دستی به موهایش کشید و گفت 

 !میام بهت سرمیزنم

تا ...امشبو پیش مادرت بمون: بازو های پسرش را گرفت 

اونجا خیالم ...صبح باالسرت میمونم سردردت خوب بشه
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چی میخوری نمیخوری میخوابی ...راحت نیست

 !بیا بریم باال...ینمیخواب

دوباره به خانه برگشت و تیشرت تنگی که حاال مانعی برای 

نفس کشیدنش شده بود با حرکتی از تن بیرون آورد و خودش 

آرنجش را حایل چشمش کرد و ...را روی کاناپه انداخت

 !صورت زیبای آذر را پشت پلکش تصور کرد

و آنقدر به او فکر کرد که نفهمید چطور به خواب رفت 

مادرش هم بعد از ساعتی کنار او نشستن روی تخت نرم 

 !اتاقش خوابیده بود

دو رقیب هم ...پس آذر درست میگفت...آوا اما دلش آرام نبود

ن پشما...دیگر را دیده و حسابی به تیپ و تاپ هم زده بودند

شد که چرا آذر را مجبور به قبولی پیشنهاد سیاوش کرده 

 .ن برادر کله خرش کافی نبوداین راه برای عاقل شد...بود

حال که دیوانه ترهم شده بود و ...این بشر مغزش تاب داشت

 !نمیفهمید چه میکند

وقتی روبه روی پنجره آوا از او پرسیده بود چرا نشسته و به 

حسش میکنم آوا ، حضورشو : خانه نیامده فقط گفته بود 

 !میخوام

ش را رنفسش بغض کرده پشت پنجره بود و او بغض کرده س

 !به زانوهایش تکیه داده بود
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مطمئن بود که برادرش بازهم فردا به دیدن آذر خواهد 

نمیتوانست این دو را ...باید همه چیز را درست میکرد...رفت

 !آهی کشید و به او خیره شد...در این وضعیت ببیند

از وجناتش ...روز اول چقدر از او برای آذر تعریف کرده بود

 ، جدی بودنش ، همه و همه را گفته بود ، زیبایی ظاهری اش

اما روحش آسیب دیده ...حاال چه شده بود؟ هیچ ، او همان بود

 !و محتاج بود

جسمش از مریضی روح مریض شده بود و او را عصبی و 

وقتی در بیمارستان راه میرفت کسی ...پرخاشگر کرده بود

کاش برسد آن روزی که هردو ...جرات نطق کشیدن نداشت

ر دست هم وارد بیمارستان شده و شبهه ها را پاک دست د

کنند تا چشم حسودانی که باعث جداییشان شده بود از جایش 

 !درآید و از حسودی ترک بردارند

 

 

صدای قدم های محکمش درون بخش حسابی نطق پرسنل را 

اخم هایش بخاطر سردرد و دلتنگی و اعصابی ...کشیده بود

چهره اش جدی تر از ...ودکه خراب شده بود حسابی درهم ب

همیشه شده بود و کسی جرات نگاه کردن به چشمانش را 

 !نداشت
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 لبخند...از پیچ سالن عبور کرد و وارد بخش محبوبش شد

بعد ...کجی به تابلوی سردر بخش زد و پایش را داخل گزاشت

 !از چند وقت از بخش ها دیدن میکرد؟ از دستش در رفته بود

رفت و به پرستار تازه واردی که مستقیم به سمت استیشن 

با صدای خش دار و جدی ...بجای آذر آمده بود نگاه کرد

 !لیست مریضای دیشب چک شده؟: همیشگی اش گفت 

 .بله دکتر معصومی هم امضا کردن+ 

 چکاپ امروز؟...خوبه -

 !هنوز نرفتم سروقتشون+ 

دخترک آب دهانش را ...سرش را باال آورد و به او خیره شد

داد و با ترس خواست چیزی بگوید که نگذاشت و کمی قورت 

ده صبحه و هنوز : خشونت به صحبت هایش اضافه کرد 

پس اینجا کنار هم میشینین چه غلطی ! چکاپ نکردی؟

 !میکنین؟

دختر بیچاره سریع پرونده روی میز را برداشت و از کنار 

سری تکان داد و ...دستش عبور کرد و به سمت اتاق ها دوید

 .نکته را به منشی خوش اخالق بخش توصیه کردچند 

پشت سر آقای حیدری پرستار بخش به مریض ها سر زد و 

 !از دکتر معصومی احوال اتاق عملش را پرسید
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با لرزش موبایلش ببخشیدی گفت و از جمع پزشکان خارج 

 میدانست که خبر های...با دیدن اسم رادین لبخند کجی زد...شد

 !خوبی در راه است

 !مه چی خوبه؟ه -

تا نبینی ...نمیدونی چه کردم...خوب چیه بگو پرفکت+ 

 !قدر نمیدونی...نمیفهمی چه گوهری کنارته

 سالن و مهمونا و پذیرایی؟ -

به خدمه اش سپردم حسابی سنگ ...سالن که اوکی شده است+ 

مهمونا هم همونایی که خودت لیست دادی از ...تموم بزارن

شخص ...ینده دعوت شدنطرف بیمارستان خودشون نما

 !مورد نظرتم که کارت پستال دادیم خدمتشون

 !کادوها چی؟ -

واسه بقیه کارت هدیه سفارش دادم با یه تابلوی چوبی + 

که تابلوعه از طریق همسر عزیزم و ...کوچیک دست نوشته

از همسر عزیزم از طریق رفیقش و شخص مورد نظر شما 

 !نظر خواسته شده و با سلیقه اونه

 ! کادوی خودش چی؟ -

به نظرم بمونه واسه ...اونی که تو میخوای گیر نمیاد اصال+ 

جلو بقیه هم نمیشه بهش ...تولدش این خیلی گنده است

 !حاال یکم خاص تر...اونم اونجا مثل بقیه دعوت شده...داد
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بجای کارت هدیه ...متن روی تابلو رو خودم انتخاب میکنم -

 !برو براش سکه بگیر

باشه ولی دومیو با کدوم پول؟ همه پوالم خرج اون اولیو + 

همون کارت هدیه خوبه بخدا کنارش ...دستورای قبلیتون شد

 !دوتا قلبم بزار بیشتر دوست داره

چیزی براش نگیر سلیقه ات بدرد : کمی فکر کرد و گفت 

فقط همون متنی که برات میفرستم ...نمیخوره ، خودم میگیرم

 !با بقیه فرق داشته باشه...و بگو روی تابلو بزنن

 همه چی حله ، فقط از خونواده ها هم دعوت کنیم؟+ 

اگر آن ها را دعوت میکرد دخترکش را اذیت ...نفسی کشید

 !میکردند و اشکش را جاری

 .البته کار خودش هم چندان درست نبود

میخواست تا مقدمه ای را برای بخشش بچیند و این جشن 

 ...کوچک اینکار را انجام میداد

میدانست او نمیتواند آنجا را با حضورش تحمل کند و ممکن 

است جشن برایش خراب شود اما سعی کرده بود همه چیز به 

بهترین شکل ممکن چیده شود تا بتواند از دور خوشحالی 

 !نفسش را ببیند
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اگه ...به جز آوا کسی نمیدونه ، نمیخوام خبردار بشن...نه-

 !بخوام خودم دعوتشون میکنم

رییس تویی هرکار خودت میدونی درسته بکن به منم هیچ  +

 !ربطی نداره

 به تیام که نگفتی؟: به لحنش پوزخندی زد و ادامه داد 

ف بهت مرتیکه یه کلمه حر...خیلی کثافتی به وهللا...نه نگفتم+ 

ه فرستادیش شمال بیچار...زده کال ارتباطتو داری قطع میکنی

 !یاد حداقلهنوز برنگشته ، بزار یه جشنو ب

پولشو هرماه ریختم به : نگاهی به ساعتش کرد 

خودش خواست اونجا باشه ...دقیقه ای دیر نشده...حسابش

 وگرنه مدیر بیمارستان مشخص بود

 !دیگه ام دلم نمیخواد پاچه خواری اینو جلوی من بکنی

 عصری میپیچی اینور؟...اوکی+ 

 !تا ببینم -

 !متنتم بفرست دارم میرم سفارش بدم+ 

 

گوشی را قطع کرد و به نقشه ای که برای او چیده بود 

هرچه به آن شب نزدیک تر میشد دلش از کاری که ...اندیشید

 .برنامه اش را ریخته بود تنگ تر میشد
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با این که هرروز در کنار خانه و بیمارستان منتظر او 

 .مینشست تا لحظه ای ببینتش اما آن دیدار چیز دیگری بود

کند که هیچوقت از یاد آذرش  میخواست کاری

میخواست به یاد تمام زحماتی که برای او کشیده بود ...نرود

 !لحظه ای او را خوشحال ببیند

همه این ها باعث شده بود قید آن همه پول را که صرف این 

 !برنامه کرده بود بزند و از همه چیز بهترین را انتخاب کند

ز دیدن آذرش لبخند کجی زد و با چشمان چراغانی شده ا

 :شعری را که میخواست برای رادین فرستاد 

 

 شوری ست که من با کَرم ِ عشق بسازم

 

 ویرانه ی دل در حرم ِ عشق بسازم

 

 عادت شده دل بستن و بشکستن و تکرار

 

 وقت است کمی با صنم ِ عشق بسازم

 

 شاهین خیالم به بلندای ِ هوس نیست
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 از اوج به پای ِ قدم ِ عشق بسازم

 

 شاه نشین ِ شب ِ طوالنی ِ غم راآن 

 

 مستانه کنار ِ حشم ِ عشق بسازم

 

 شب رخنه کنم پرتو ِ مهتاب ببینم

 

 روزم به غم ِ متهم ِ عشق بسازم

 

 سوداگری و وسوسه ی صولتِ  اغیار

 

 یک سو فکنم ، با قلم ِ عشق بسازم

 

 پایان ِ پشیمانی ِ پندار ِ پریشان

 

 همسوی ِ سفرهای ِ غم ِ عشق بسازم
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 نیاورسخن از دغدغه ی عشق” دلشید“

 

 ...باید که دل اندر َجنم ِ عشق بسازم

 

 

 آذر

 

به لباس متفاوت و پر زرق برقی که خریده بودم نگاه 

انقدر خوشگل و شیک بود تا دیدمش مثل بچه ها بدو ...کردم

رفتم تو مغازه و سریع پرو کردم و بعدشم زرتی کارت 

 !کشیدم

مده بودم خرید و حسابی خرج رو دست برای اولین بار تنها او

 .خودم گزاشته بودم

آوا هم دعوت بود و خوشحال بودم که وسط اون جمعیت تنها 

 !نیستم

تا گفت دعوتم شروع کردم به پرسیدن اینکه کجاست و کی 

 ...گرفته و چه یهویی و چرا همه رو دعوت نکردن و
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 اونم جواب سرباال داد که نمیدونه و از طرف بیمارستان

 !خودشون دعوت شده

 !منم که حتما خر بودم و نمیدونستم

آخه با نفوذی که اینا داشتن مگه میشد این ندونه کار و باره 

 !جشن کیه؟

خالصه که دو سه روز دیگه بیشتر به روز جشن نمونده بود 

و من نمیدونم چرا میخواستن این شادیو از توی بینیم بکشن 

 !بیرون؟

ه نا دیگ...نه بیشتر کار کرده بودم این دو هفته اندازه خر که

ز ا...کف پاهام جلز و ولز میکرد...نداشتم که بیشتر بدوام

خستگی روی صندلی چرم پشت میز پذیرش ولو شدم و 

 .دستکشامو توی سطل انداختم

سرمو روی دستام گزاشتم و خواستم یکم چشمامو ببندم که 

 !آذر پاشو بخیه داری: منشیمون صدام کرد 

همین االن یه پانسمان خفن : زاری گرفتم و گفتم با حالت 

 !بده به این دیالق بره بخیه بزنه...کردم

پاشو برو ، اومد ...دیالق رفته سرم وصل کنه: خنده ای کرد 

 !میگم بیاد کمکت
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صدسال سیاه میخوام : پوفی کشیدم و با غیض گفتم 

بشینه کنارم هی فکش بجنبه دستاشم بکنه زیربغلش ...نیاد

 !م بگیره منم مثل اسکال هی بدوامپولش

به دختربچه کوچولوی که چشماش از اشک پر شده بود نگاه 

 لبتو چیکار کردی؟! چیشده خاله جون؟: کردم و گفتم 

اشکای درشتش از گوشه ...خواست بگه که زخم لبش نزاشت

 .چشمش روی صورتش میریخت

گریه نکن : لبخندی بهش زدم و اشکشو پاک کردم 

 بیا بریم تمیزش کنیم ببینیم...مت بدتر میسوزهزخ...عزیزم

 !میشه بهم چسبوندش یا نه؟

روی تخت خوابوندمش و ...دستشو گرفتم و بردمش توی اتاق

 !ن؟باشه خاله جو...همینجا بمون تا من دکتر و خبر کنم: گفتم 

خانم دکتر و پیدا ...با بغض سری تکون داد و چیزی نگفت

اونم فقط یه نگاه انداخت و گفت ...کردم و بردم باال سر دختره

 !بخیه بزنم و خودش توی سیستم داروهاشو ثبت میکنه

صندلی چرخ دار و جلو کشیدم و پارچه سبز رنگ و برداشتم 

یم فقط قراره تمیزش کن...چشماتو ببند و به هیچی نگاه نکن: 

 ! باشه؟

میخواستم تپلیو بخورمش انقدر با ...بازم سرشو تکون داد

با اون موهای لخت کوتاه که دور صورتش و ...نمک بود

 !گرفته بود و لپای سفیدش که از گریه خشک شده بود
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پارچه رو روی صورتش انداختم و دستکشامو دستم 

قلی فس...مشغول کارم بودم و سرمو انداخته بودم پایین...کردم

 !نخ بخیه رو کشیدم و گره زدم...یبارم آخ نگفت زیر دستم

 !کار میکنی نمیدونستم اینجا+ 

این کی بود ...سرمو باال آوردم و به صاحب صدا خیره شدم

بعد از آنالیز بسیار یادم ...یکم به مغزم فشار آوردم! دیگه؟

وقتی اون ...یکی از پرستارای بخش داخلی بود...اومد

هم کاری ب...بیمارستان بودم رابطه امون میشه گفت خوب بود

 !نداشتیم

چند ماهی ...سالم ، بیا تو:  لبخند محوی زدم و گفتم

 !نمیتونم بیکار بمونم که...میشه

اورژانس خسته : با تردید پاشو داخل اتاق گزاشت و گفت 

 !همش بدو بدو؟! نمیشی؟

 !مجبورم باهاش بسازم...خسته ام بشم چاره ای نیست -

ال ک...اینجام که نخ و سوزن دستته: اشاره ای به دستم کرد 

 !خوبه هاهمه میدونن دوخت و دوزت 

 !هنوز داخلی؟...تو چخبر...آره بخیه ها بیشتر دست منه -

مترون و که عوض کردن اومد ...نه بابا دلت خوشه ها+ 

 !هممون و بهم زد
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 چرا؟ اخراج شد؟! خانم موسوی رفت؟ -

بجاش یه زنیکه سلیته اومده نمیدونی چه ...نه بازنشست شد+ 

منو انداختن ...ادهمون اول که اومد بهمون گیرد...اعجوبه ایه

 !اطفال

رییس که خیلی رو ...چه بی ربط...از داخلی یهو به اطفال -

 اینا حساس بود پس چرا چیزی نگفت؟

از وقتی اون اتفاقا واسه تو افتاد کال ...بین خودمون باشه+ 

باورت میشه بگم بعد چهارماه تازه دو روز ...یکی دیگه شده

ه هرروز نمیومد و اونم کسی که اگ! پیش به بخشا سر زده؟

 !یه داد نمیکشید روزش شب نمیشد

مگه منو بیرون نکرد ...یا علی العجایب...ابروهام پرید باال

زیادی وسطشون ...که با خیال راحت به بیمارستانش برسه

من بودم دیگه ، البد گفته بزار بندازمش بیرون یکم حال کنیم 

 !دور هم

 !پس حسابی خوش بحالتونه...عجب -

م رییس...بزرگه که خیلی ماسته کاری باهامون نداره داداش+ 

ولی آذر نمیدونی همین دو روز پیش که اومده ...که زیاد نمیاد

آخه به ...از در و دیوار...بود سرکشی چقدر بهونه گرفت

و چند ساعت فقط ت...روپوش کثیف یکی از پرستارا گیر داد

آدم  لبخشا میگشت و هی میگفت تا زور باال سرتون نباشه مث

 !کار نمیکنین
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لبخندی به لحنش که داشت ادای آراز و درمیاورد زدم و گفتم 

وای من اصال ...اطفال که از اورژانس سخت تره...بسالمتی: 

طرحمم به زور خدا ...نمیتونم تحمل کنم اونجا رو

 !میخواستم بشینم کنارشون گریه کنم...شاهده

اد بازم زی...هاوال منم خیلی سختم بود ولی عادت کردم دیگ+ 

حاال به آوا گفتم یه ...دوست ندارم همون داخلی برام بهتره

 !پارتی بازی بکنه واسم این وسط برگردم همون داخلی

منم که فعال همینجا موندگارم تا ببینم ...ایشاال که برمیگردی -

 !چی پیش میاد

 !برنمیگردی بیمارستان؟+ 

 یشد؟ خودت مگه ندیدی چ! چطور برگردم؟...نه دیگه -

ه رییس ک...همش تقصیر اون چهارتا خاله زنک کثیف بود+ 

فهمید حرفاشون الکی بوده که تو رو بندازن بیرون حسابی 

ود کی ب...مخصوصا سرپرستار بخشتون...براشون گزاشت

 !زنیکه؟

 جعفری -

نمیدونم کجا رفته ولی هرجا که ...آره مرده شورشو ببرن+ 

راجش کنه وگرنه حتما نتونست اخ...هست هنوز بیمارستانه

 !میکرد

 !نتونست یا نخواست؟: یه صدایی تو دلم گفت 
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 مگه دست خودش نیست؟! چرا نتونست؟ -

مثل اینکه قراردادشو با داداش ...هم قراردادش هم برادرش+ 

بزرگه بسته بوده نتونسته لغو کنه ، اونم نزاشته که اخراجش 

 !کنن

ادم رفت همون اول ی! تو چرا اینجایی حاال؟...که اینطور -

 !ازت بپرسم

قراره بریم خرید باهم ...من اومدم دیدن خواهرم که ماماست+ 

 !توام دعوتی؟...دیگه برای جمعه شب

 !آره بهم کارت دادن! اون جشنه؟ -

 !کارت؟+ 

انقدرم کارتش خوشگل بود مثل کارت ...آره دیگه -

نمیدونم کجا گزاشتمش که بهت نشون بدم ، فکر ...عروسی

 !پیش کیفمه کنم

نخ بخیه رو با قیچی بریدم و بخیه خوشگلمو یکم تمیز 

پارچه سبز و از روی اون فسقلی برداشتم که دیدم ...کردم

 !خوابش برده

نش من برم بگم بیان ببر: ماچ گنده ای روی لپاش کردم و گفتم 

 !این نازو
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 دختره رو به...با تعجب سری تکون داد و گوشه اتاق وایساد

ش تحویل دادم و گفتم دو هفته دیگه بیارنش که بخیه مامان بابا

اومد  (اسم همون دختره)برگشتم تو اتاق که نسیم...رو بکشیم

شاید کارت ! مطمئنی بهت کارت دادن؟: نزدیکم و گفت 

 !عروسیه ها اشتباه گرفته باشی

 نخیر: وسایال رو جمع کردم و گزاشتم توی ظرف استریل 

ه باالش نوشته به مناسبت روز اتفاقا گند...واسه جمعه است

 !پرستار

 !پس چرا واسه ما از اینکارا نکردن؟+ 

 !شما چجوری دعوت شدین؟ -

ش کل...یه آقایی بهمون زنگ زد خیلی محترمانه دعوت کرد+ 

تند ...دو دقیقه ام نشد اصال هم نزاشت حرف بزنی پشت تلفن

گفت جشن اینجاست و فالن ساعت و تشریف بیارید و 

 !خالص

ر از ه: که باز دوباره ادامه داد ...انی گفتم و رفتم تو فکرآه

 !بقیه هم کشک...بخش دونفر فقط دعوت شدن

کاش همشونو دعوت ...گناه دارن که اونا ناراحت میشن -

 !اینجاهم از اورژانس دو سه نفریم...میکردن

هرکیو سرپرستار بخش به ...جمعیت خیلی میشه دیگه+ 

 !عوت میکننعنوان نمونه معرفی کنه د
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میخواستم همه ...ولی من اگه بودم اینجوری دلم نمیومد -

نه اینکه ناراحت بشن ...پرستارا باشن بهشون خوش بگذره

 !غصه بخورن

وا با آ...پس جمعه شب میبینمت دیگه...تو غم اونا رو نخور+ 

 !میای؟

 !آره باهمیم: سری تکون دادم و گفتم 

 فعال عزیزم...پس حتما میبینمت+ 

دیگه ...ش خداحافظی کردم و رفتم سمت اتاق استراحتاز

نمیتونستم روی پام وایسم انقدر که خسته شده بودم دیگه 

روی مبل پهن شدم و چشمام و ...استخونام رو حس نمیکردم

 !بستم

ام از مسئولین واالمق! فکر کردم واقعا کی این جشنو گرفته؟

که داشت  مدیر بیمارستان ماهم...که برنمیومد از این کارا

ولی خدایی خیلی ماه ...جونش از سوراخ بینیش در میرفت

 !(شوخی میکنیم)بود

بقیه بیمارستانا روهم نمیشناختم که بگم کدوم یکی میتونه 

 !همچین کاری کرده باشه؟

 !ذهنم رفت سمت آراز که پوزخندی زدم
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آخه برای چی بیاد منو ...من دیگه چقدر خوش خیال بودم

آخر مهمونی آینه دقش و مایه  دعوت کنه که اول تا

 !آبروریزیش باشم

مخصوصا که از بیمارستان اونم میومدن و همه اون روز 

به ...بینشون مثل سلبریتی به هرزه معروف بودم...شاهد بودن

لطف اونا حتی تا این بیمارستانم بعضیا منو اونجوری 

 !میشناختن

 ...انقدر که حرف پشت سرم بود

آذر یه ...آذر خوابیده...ره آذر مردهتکون میخوردم میگفتن آ

 !آذر با این خندیده...لقمه نون کوفت کرده

 

 

 !عشقم کی بیام سمتت؟+ 

 ! سمتم آش میدن مگه هی بیای سمتم؟ -

تا شب باهات چرت ! صبح بیام خوبه؟...واسه فرداشب خره+ 

 و پرت بگم؟ هان؟

اسم ظهرم و...صبح من شیفتم بیا پشت در بمون تا من بیام -

 !پیتزا بخر دیگه شب میخوام کباب بخورم جا داشته باشم
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کجا میخوای بری ...بابا یه جمعه تو خونه بتمرگ دیگه اه+ 

ناسالمتی روز ...یه روز مرخصی رد کن! کله سحر؟

 !پرستاره ها

بشینم از کله سحر ...کاش تو نظر نمیدادی بخدا خوب بود -

ه مهمونی بقول خودت با خودم ور برم که شب قراره برم ی

 ! زپرتی؟

 !؟خوبه...زینبم میارم...تو نرو فردا من صبح میام پیشت+ 

من نمیخوام خودت بیای بعد یکی دیگم میخواد با خودش  -

 !برو شیفتتو بده شب همو میبینیم...بیاره

ه صبح ک...چقدر من خرم از تو نظر میپرسم! میدونی چیه؟+ 

 !مد کنی عزیزمنو کنار خودت دیدی میفهمی نباید حرف منو ر

بین ب: پرونده مریضو از زیر دستش کشیدم بیرون و گفتم 

 !شرح حال چی گفته چرا اول دارو میکشی الکی؟

 !با کی حرف میزنی؟+ 

 !کارآموز آوردن کار بیاموزیم بهشون -

 !بیمارستانی؟+ 

 ! آره کجا باشم؟ -

چته همش ...بشین تو خونه ات دیگه...بخدا خیلی خری آذر+ 

خراب شه الهی ، چقدر ...کجایی زرتی بیمارستانتا میگم 

 میری اونجا؟
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اینجا  تو بگو؟ حداقل میام! تو خونه بشینم چیکار کنم تنهایی؟ -

مجبور نیستم تو خونه در و دیوارا رو نگاه ...سرم گرم میشه

 !کنم

 شب که شیفت...حوصلتو ندارم بیشتر دیگه...خیلی خب+ 

 !نیستی؟

 !نه یازده میرم خونه -

 مگه تا نه نیست؟...چقدر دیر+ 

 اضافه کاری -

فردا ...مرده شور صورتتو ببرن با این کار کردن مزخرفت+ 

شب خوشگل کن که صبح میخوام کنارت ...صبح میبینمت

 !بخوابم نترسم

 !تنها میمونی تو خونه...من شیفتما صبح آوا -

شیفتتم زنگ میزنم در عرض سه سوت میسپرم کنسل + 

 ! دی با خودت؟چه فکر کر...کنن

 قطع کن دیگه باید برم -

 !فردا یادت نره هااا+ 

 !ظهر پیتزا میخواما...چقدر گفت...باشه باشه -

 حاال خوبه من بگم چقدر پیتزا پیتزا کرد؟+ 
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من میگم یادت نره که اگه میای خونه من ، باید ...االن گفتی -

 !ناهارم بگیری

 زینبم بیارم؟+ 

 !بیار برام گوشواره هاتم...آره بیار -

 !میبوسمت از راه دور...باشه عشقم+ 

 !میخوام بخوابم...صبح زود بیای میندازمت بیرونا -

 خدافظ...از لج توام شده صبح زود میام+ 

 خدافظی کردم و دستمو به چونم تکیه دادم

 !خدا بخیر کنه...چه روزی بود فردا

 

 مشب قبل روز جمعه انقدر خسته بودم که نفهمیدم چطور خواب

مخصوصا اینکه ساعت یازدع شب مجبور شدم از ...برد

بیمارستان تا خونه رو پیاده برم و پدرم به معنای کامل و 

 !واقعی دراومد

با ...ساعت حدودا یازده بود که خمار از جام بلند شدم و نشستم

ا آو...صدایی که از بیرون میومد حدس زدم اینا رسیده باشن

باز کردم و زینبو دیدم وسط یه در اتاقمو ...کلید خونمو داشت

 !عالمه کیسه خرید نشسته

آوا هم یا داشت میخورد یا دستشویی بود چون صداش 

 !وگرنه االن خونه رو گزاشته بود رو سرش...نمیومد
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 !اینا واسه کیه؟! چخبره دختر؟ -

 !نصفشم آوا واسه تو گرفته...اینا رو رادین واسه آوا گرفته+ 

 بشه؟واسه من گرفته که چی  -

نگاش کن ...گرفتم که مثل گدا ها لباس نپوشی: آوا 

ملت از خواب بلند میشن چطورن اینم مثل جنگلیا ...توروخدا

 !آدم میترسه

 .ینمبرو گمشو اونور بب...میخواستی نیای که جنگلی نبینی -

 از توی کابینت...از جلوی در آشپزخونه هلش دادم و رفتم تو

ینی چایی که آوا ریخته بود سه تا کلوچه بیرون آوردم با س

 !بردم پذیرایی و روی مبل نشستم

 .بخورین تا سرد نشده: با دست اشاره کردم 

 !میدونستی سونی جونتم امشب دعوته؟: زینب 

با دست زدم روی پام و شروع کردم به ...کلوچه پرید تو گلوم

تا آخر یه قلپ آب خوردم ...حاال مگه بند میومد...سرفه کردن

چرا امشب هرکی نباید ...یا پنج تن: حرف بزنم که بتونم 

 !دعوت باشه دعوته؟

فقط سونی ...مرده شور این کلوچه خوردنت و ببرن+ 

 !از بقیه خبرندارم...خانم جعفری دعوت نیست...جونه

تازه قلشم قراره با ...چرت نگو خانم جعفریم دعوته: زینب 

 !خودش بیاره
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 !قلش کیه؟ -

مثل دوتا زالو بهم میچسبن حالم ...سرپرستار داخلی دیگه+ 

 !بهم میخوره

 ولی سرپرستار...اونا که سرپرستارن بایدم دعوت میشدن -

 !بخش ما دعوت نشده

پس چرا اینا ریختن وسط جشن ما؟ کاش ! جدی میگی؟:زینب 

 میشد بیرونشون کرد

 آره ، از بخش ما فقط من و یه آقای دیگه دعوت شدیم -

 !اشو کردهپس رییس فکر همه ج: زینب 

عشقم پاشو لباستو : آوا چشم غره ای به زینب رفت و گفت 

 !لباسش سلیقه منه ها ، نگاش کن...بیار آذر ببینه

شیکه  انقدر...آره تو این کیسه قرمزست: زینب دستپاچه گفت 

 !مثل حوریای بهشتی میشم وقتی میپوشمش...که نمیدونی

ا رفتن تا تو دربیاری صبح شده حوری! کو حاال حوری؟ -

 !بخوابن

ع بود آستین سه رب...لباس ماکسی بنفش بادمجونی بیرون آورد

 خیلی شیک بود...پارچه ساتن و براق...و یقه قایقی داشت

 !همیشه میگفتم هرچی ساده تر بهتر دقیقا همین بود
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س ، نای: انگشتم و به نشونه الیک گرفتم سمت آوا و گفتم 

 !سو نگاه فقطاصل جن...مدلم که توپ...خیلی قشنگه

امشب بزنم تو کار چهارتا پسر از این سینگلی راحت : زینب 

این و شوهرش که همش دارن بهم ور ...مردم بقرآن...شم

 !میرن آدم میبینه دلش میخواد

عشق ناب مثل ما کم پیدا ...عزیزم عشق ما ناب بود: آوا 

تونستی یکی مثل جنتلمنم پیدا کنی شام دعوتتون میکنم ...میشه

 !رتایی کافه آرادچها

فعال امشب میخوام ...برو بمیر با اون عشق نابت: زینب 

اگه وقت اضافه آوردم بزنم تو ...ون بعضیارو بسوزونم.ک

 !کار دل و قلوه

من نیستم اونجا کنارهم غیبت میکنین حال ! ون کیو باز؟.ک -

 میده ها نه؟ 

 از اینا که هرکاری...یه عنیه آذر! غزلو میگی زینب؟: آوا 

 !کنیا بازم ژنت به ژنش نمیخوره

 غزل رفیعی؟! کدوم غزل؟: زینب 

فامیلیش چی بود ...نه خره غزل که تازه اومده بخش ما: آوا 

 !امشب دعوته میریم بهت نشون میدم...یادم نیست

 اخالقش گنده یا زشته؟! چطوریه مگه؟ -
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اخالقشم با من خوبه ولی با آوا ...نه خیلی نازه اتفاقا: زینب 

این خوب بودنش ...آب زیرکاهه...م نمیسازنبه

 !برگردی از پشت سر برات ریده...جلوروته

دختره یه ماه رفت رو مخ آراز که از شمال بیارتش این : آوا 

تیام دو روز یه دفعه بخاطر این عنتربرقی بهش ...خراب شده

 !زنگ میزد

این غزل همون غزلی بود که نشد از پر و پاچه آراز ...اوهه

 !پس بگو دختر...ض بشهمستفی

 !از اورژانس شمال اومده جراحی اینجا؟ -

هیچکدوم از ...اول آراز گفته بود هربخشی که الزمه: آوا 

اونم اومد ...همه سر جای خودشون بودن...بخشا الزم نبود که

 !اینو گزاشت ور دل من که شیفتای من کمتر بشه

 تو از کجا میدونی اورژانس شمال بوده؟: زینب 

مال که بودم اورژانس به اتفاقی افتاد باهم دیگه به طور ش -

 !خیلی مزخرفی آشنا شدیم

 تر زدین به قیافه هم؟! دعوا اینا آره؟: آوا 

 میومدم تو...سر یه قضیه چرتی با من چپ افتاد...نه بابا- 

پشتش و میکرد طرفم ...اورژانس انگار جنی چیزی بودم

ه منم که انگار ن...فتجوری که بشنوم به بقیه از من بد میگ
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با چشمام میگفتم انقدر بگو تا پاره شی ، دلت خنک ...انگار

 !شه

 چرا نصفه نیمه ول میکنی حرفاتو؟! چه قضیه ای؟: زینب 

حاال هی من نمیخوام یادم بیاد و اینا کاری میکنن یادم 

تی همون روز که تو برگش: پوفی کشیدم و کالفه گفتم ...بیاد

اداشت سردرد داشت دکتر عبداللهی د( رو به آوا)تهران

دستور داده بودن حتما مسکن بهش بزنیم که کار به حالت 

این دختره میخواست بهش بزنه که نزاشت ...تهوع و اینا نکشه

 !واسه همون بهش برخورده...از اتاق انداختش بیرون

تو  !بعد داد تو بهش بزنی؟: آوا نیششو باز کرد و آروم گفت 

 (واسم باال انداختابروشو ...)رگ یا

چه چیز عجیبی اتفاق افتاده حاال : نیشی کردم و گفتم 

 !من بزنم یا اون چه فرقی میکنه...نمیدونم

دختره چه خورده : زینب دستشو زد رو پاش و با خنده گفت 

 !برو استغفار کن...ریدی به آرزوهای یه جوان تو...تو ذوقش

 !باور کنم تو بهش زدی یا سرکاریم؟: آوا 

چه گوهی خوردم : مامو با حرص روهم فشار دادم و گفتم چش

دهن منو سرویس ...من که به شما دوتا گفتم اینو میشناسم

 !آره من زدم خوب شد؟...کردی تو
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به حق : آوا با خنده و بهت اومد جلوتر رو به روم نشست 

این تا االن که اندازه زرافه قد کشیده ...چیزای نشنیده و ندیده

اصال بخاطر همین نمیخواست بره ...زده بودهنوز آمپول ن

 !پزشکی

 

 !فکر کن با اون جذبه...میترسه؟ بهش نمیاد که: زینب 

اعصابم خراب ...غش غش شروع کردن به خندیدن

هرچی من نمیخواستم خاطراتمو بندازم رو دور مرور ...شد

مخصوصا این چند وقت تکون میخورن ...این دوتا بدتر بودن

 !داداشم فالن...یس اونجورری...آراز اینجور

نده صدای آوا با خ...عصبی بلند شدم و باز چپیدم تو آشپزخونه

م من حسابی دل...آذر خدایی بیا تعریف کن واسمون: بلند شد 

 !خواست یه دور جلوی من بهش بزنی ببینم چطوریاست

هیچ ...کاش خفه میشدین: لیوانا رو با حرص شستم و گفتم 

 !یر سه پیچ دادین بهش؟بحث دیگه ای نیست که گ

 یه چیزی...اصال بحث ما غزل بود...خیلی خب بیا بشین+ 

 !میخواستم بگما یادم رفت

کنارشون نشستم و کیسه های خرید و کشیدم جلوی 

فَک ...دونه دونه باز میکردم و وارسیشون میکردم...خودم

 !این دوتام همچنان تکون میخورد
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اهار چی مهمونمون آذر جون قراره ن...پاشین ظهره: آوا 

 !کنی؟

عزیزم همین راهرو سمت چپ در قهوه ای رو باز کنی  -

 !مستقیما میری سر ظرفت

تقصیر منه این همه چیزمیز خوشگل ...آشغال بی لیاقت+ 

 !واسه تو خریدم

من ...حاال تا صدسال میگه که اینارو من برات خریدما -

 !پولشو دادما

 هی فقط...قدر بدونهکیه که : در یخچالمو باز کرد و گفت 

منم که مظلوم فقط تواضع ...بلدی ریچار بار من بدبخت کنی

 !خرج میکنم

 غلط کردی تو: زیر لب گفتم 

غیر تخم مرغ و پنیر تو هیچ مصرف غذایی دیگه ای + 

 ! نداری؟

خوبه گفتم ...ببین اگه تو فریز فالفل گزاشتم بردار سرخ کن -

 !میاین سرراهتون غذا بگیرین

این نزدیکیا فست فود نیست زنگ بزنیم ...رفت خبیادم + 

 بیارن؟

خودت یه قبری ...اگه ام هست من نمیدونم شمارشم ندارم -

 !زنگ بزن
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االن زنگ میزنم به جنتلمنم سفارش : گوشیشو درآورد و گفت 

خودشم گمشه خونه ننش باقالی ...سه عدد پیتزا میدم با نوشابه

 !پلو کوفت کنه

باقالی پلو میخوره از صبح صدبار  چون خونه ننش: زینب 

 !پاچشو گرفتی؟

این مسائل پیش پا افتاده اصال ...بره بخوره تا باد کنه: آوا 

 کجایی؟! الو عشقم؟!...برای عشق ما مهم نیست

نیم ساعت بعد یه آقایی برامون سه تا پیتزا و نوشابه 

پولشم هرچی اصرار کردم که بهشون بدم آوا لوس ...آورد

 !د و نزاشت و مهمونمون کردبازی درآور

 

تازه از حموم اومده بودم بیرون و داشتم موهامو خشک 

زینب آرایشش تموم بود و نشسته بود با موهاش ور ...میکردم

آوا هم از اون سمت رژلبشو تا تو سوراخ دماغش ...میرفت

 !فرو کرده بود

همه رفتن این هنوز ریلکس داره پشماشو ...زود بااااش: آوا 

 !یه سشوار بکش بره دیگه اه...کنهخشک می

بیا موهام باز ...هشت شروعه ما هنوز نشستیم اینجا: زینب 

 !رفت الی این گیر کرد
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آوا با حرص بلند شد و موهاشو از الی گیره خوشگلی که 

ه عرض: آورده بود کشید بیرون و براش درست کرد و گفت 

 !شد یربدو بشین آرایشت کنم د...یه گیره زدن به موشو نداره

مگه قراره بریم ...یه جشن ساده است خودم آرایش میکنم -

 !دیسکو که پشت چشمم زرد و آبی باشه

 

تکون بخوری با پشت دست میزنم تو ...بشین حرف نزن+ 

 !کارم تموم شد خودم میگم...دهنت کلت تاب برداره ها

نیم ساعت روی صندلی مثل چوب خشک نشسته بودم اینم 

رو صورت من خالی  هی هرچی گیرش میومد

 !آخرسرم اعصابم خرد شد یه چیزی بارش کردم...میکرد

یه ربع به هشت بود که حاضر و آماده جلوی در وایساده 

ریم گ...از توی آینه روی دیوار به صورتم نگاه کردم...بودیم

لباسمم که شاین بلند مشکی با ...ساده و دخترونه ای کرده بود

نیم ست بدلی که آوا برام ...آستین مچ دار با توربان ستش

گرفته بود و انداخته بودم و گوشواره آویزش از زیر توربان 

 !حسابی تو چشم میزد

آوا سریع سویچشو از تو کیف مجلسی فیروزه ای رنگش 

شوت گاز باید بریم که به ترافیک : بیرون آورد و گفت 

 !همینطوری راه سالن تا اینجا دور هست...نخوریم
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و اونم پاشو تا ته روی گاز فشار داده بود و با عجله نشستیم 

 .صد و بیست تا تو خیابون رانندگی میکرد

میترسم بجای جشن سر از قبرستون : زینب زرد کرده گفت 

 دربیاریم بخدا

با تکونی که ماشین از برخوردش با دست انداز بود زد رو 

 !یا ابوالفضل خودت کمک کن: پاش و گفت 

اصال معلوم نبود از بعد ناهار ...آوا حسابی استرس داشت

االن هم که دیر رفتنمون رو ...فقط داشت حرص میزد! چشه؟

بهونه کرده بود ، با اینکه زیادم دیر نشده بود و اینجور جاها 

اما از نگاهی که به گوشیش ...دیر رفتنش باکالس تره

 !مینداخت انگار منتظر چیزی بود

هش معلوم ترمز کرد و جلوی ساختمون بزرگ که سر و ت

بزرگ با قرمز نوشته بودن سالن تشریفات ...نبود نگه داشت

 !صوفیا

با اون کفشای پاشنه بلند به زور از ماشین پیاده شدیم وبه  

سمت در آهنی ورودی باغ که بعدش به سالن راه داشت 

 !حرکت کردیم

همیشه یادشون میرفت حتی روز ...ببین توروخدا: زینب 

یه کاخ اجاره کردن واسه ...گاهپرستار چه روزییه حاال ن

 !پرستارا فقط

 زینب اون علیرضا نیست؟: آوا 
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 علیرضا کیه؟ -

 ایشاهلل جنتلمن آینده زینب جون: آوا 

بهتراشم : زینب نگاهی از گوشه چشم انداخت و گفت 

 !این یکم قدش کوتاهه...هستن

بسه دیگه فقط دوسانت ازت بلند ! دیالق میخوای؟: آوا 

 !ه نمیخواستیدومتر ک...تره

دکتر : زینب دستشو گرفت به دامنشو با تعجب گفت 

تو بیمارستان که فقط یه کت پاره ...چه تیپی زده...برزگرو

 !میپوشه میاد

حاال تا کنارش رد شدیم تو بگو کت پاره که بشنوه ...هیییس -

 !خب؟

یه حسابی ازت صاف کنه فردا که بفهمی ...گفت دیگه: آوا 

 !کت پاره یعنی چی

! چند نفر تو خود سالنن؟...این همه آدم اینجان...چخبره ها -

 !یه تهرانو آوردن اینجا حتما

 

یکیشون تا آوا رو دید ...جلوی در سالن خ مه وایساده بودن

 ...باهاتون کار داشتن آق: گفت 

 !ممنون عزیزم میدونم خودم: آوا پرید وسط حرفش 

 !کی باهات کار داره؟ -
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الکی یچیزی پروندم دختره ولم ...چمیدونم دلت خوشه+ 

 !وگرنه تا آخر هی میگفت...کنه

مارو بردن سمت میز گردی که تقریبا میشه گفت جلوی سالن 

دامن لباسمو درست کردم و ...اما زیاد تو چشم نبودیم...بود

نگاهمو چرخوندم ببینم کسیو میشناسم ...روی صندلی نشستم

 !یا نه؟

به جز تک و توکی که ...اون طرف سالن بیشتر غریبه بودن

 ...به نظرم آشنامیومدن بقیشونو نمیشناختم

آهنگ مالیمی گزاشته بودن و سالن پر از رفت و آمد 

 .کسی زیاد تو بند رقص و اینا نبود...بود

 !شاید چون اولش بود هنوز یخشون مونده تا باز بشه

ونی س: چشمامو تو کاسه چرخوندم که زینب بغل گوشم گفت 

جلو این همه دکتر پرستار این چه طرز راه رفتنه ...جونو نگاه

 !آخه

باسن عملیشو انداخته بود عقب و با لباس طالیی قهوه ای 

هاشو مو...دوبنده قشنگی که پوشیده بود حسابی تو چشم بود

 !کاراملی کرده بود و لخت دورش انداخته بود

موهای خودش تا شونه اش ...نمیخواد انقدر دقت کنی: آوا 

 !اکستنشن کرده...ست مثل منبیشتر نی

 !چه خوشگله موهاش...میگم این زیادی لخت و بلنده ها -
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 !پشم بزم خوشگله حاال گفتن داره دیگه؟+ 

خنده ای کردم و خواستم چیزی بگم که باعجله از جاش بلند 

 !من برمیگردم االن: شد و گفت 

بعدم بدو بدو دامن لباسشو گرفت دستش و توی راهرو 

دستمو زدم زیر چونم و ...ه سالن بود محو شدکوچیکی که ت

و کسیو نمیشناسی ت...همین اولش داره حوصلم سرمیره: گفتم 

 !اینجاها؟

غزلم نرسیده : نگاهی به ناخونای الک خوردش کرد و گفت 

 ناراحت که نمیشی؟...احتماال بشینه سر میز ما...هنوز

 برام فرقی نداره زیاد: شونه ای باال انداختم 

چ پچ و نگاه های خیره پرستارای بیمارستان که منو صدای پ

یجورایی هرچی میگذشت انگشتایی ...میشناختن رو مخم بود

 .که به طرفم نشونه گرفته میشد بیشتر میشد

هرکی هم که نمیدونست ...خجالت کشیده بودم و حرف نمیزدم

چه اتفاقی واسه من خر افتاده اینا حسابی فیلمش میکردن و تو 

 !ر میزدن که قشنگ همه بفهمنمهمونی جا

کالفه پامو تکون میدادم و این وضعیت مزخرفو تحمل 

یکم که گذشت غزلم به جمع اون همه پک و ...میکردم

اول نشناخت ، انگار یادش ...اضافه شد( یزدی طور)پوز

بعدش که فهمید رفت تو قیافه و پشت صندلیشو کرد ...نیومد

 !طرف من که بگه تو خر کی باشی؟
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از لج پشت صندلیمو کردم طرف اون که بهش بگم همون منم 

 !خری که توهستی با یه ورژن باالتر

 

به افتخار دکتر دادفر که مدیریت این : صدای مجری بلند شد 

 !جشنو به عهده داشتن یه کف مرتب بزنین خواهش میکنم

 

آراز و دیدم که از همون راهرو با قدمای محکم و جدی به 

هم پشت سرش میومد و دستاشو دور  آوا...سمت سن میرفت

 !بازوی رادین حلقه کرده بود

 !با دیدن آراز انگار یه وزنه سنگین گزاشتن روی قلبم

اگه بگم دلم انقدر براش تنگ شده بود که توی اون کت و 

 !شلوار مشکی و اون کراوات شل خدا میدیدمش باور میکنین؟

 !زنهغزل همچین دست میزد انگار شوهرشه میخواد حرف ب

 ...آوا و رادین اومدن طرف ما

آراز با صالبت مثل همیشه بدون اینکه به کسی نگاه کنه از 

یک ت...دوتا پله سن باال رفت و میکروفونو از مجری گرفت

همیشگیش باعث شد یکم از موهای ژل خوردش بریزه توی 

 !صورتش

دستش که برای عقب زدن موهاش رفت باال صدای دست و 

ا با آو...ر گرفته بودم و فقط نگاه میکردمگ...جیغ بلند شد
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نگرانی پشت صندلیم وایساده بود و بهم خیره شده بود اما من 

 !فقط میدیدمش...چیزی نمیگفتم

اون کارت دعوت ! یعنی این جشنو اون برگزار کرده بود؟

مگه خودش نگفت بی ! خوشگل؟ چرا باید منو دعوت میکرد؟

 !سوادم و هیچی بارم نیست

که توی مغزم تکون میخورد اعصابمو خراب  چرا هایی

 به نوک...اخم کمرنگی کردم و سرمو انداختم پایین...میکرد

 !کفش مشکی پولک دارم خیره شدم

همچنان سرم ...صدای بم جدیش سالنو توی سکوت فرو برد

میخواستم زودتر از اونجا ...نمیشنیدم چی میگه...پایین بود

غره و تیکه تحمل نکردم این همه گوشه کنایه و چشم ...برم

 !که خودش بشینه جلوروم برام سخنرانی کنه

چرا مثل ...کلتو بیار باال: انگشت زینب توی پهلوم فرو رفت 

 !جوجه تیغی شدی؟

 !منو آورده بودن اونو ببینم نه؟...چیزی نگفتم

هی ...واسه همین هرچی از آوا پرسیدم دست خر جوابمو داد

 گه آره؟نمیدونم و چمیدونم و فالن دی

کل سالن یه دور خاندان منو زیر و رو ...همینو میخواستن

 !اونایی که نمیدونستنم فهمیدن...کرده بودن

 ...آبروم به کلی از بین رفته بود
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نمیدونستم ...چند دقیقه ای بود صداشو نمیشنیدم

میخواستم یکم فضا تو حالت ...نمیخواستمم بدونم...کجاست

 !لمو جمع کنم و فرارپارتی طور خودشون بره و وسای

چرا یهو پکر شدی؟ ! آذر جون چیزی شده عزیزم؟: غزل 

 رییس تحویلت نگرفت بهت برخورد؟

 !بعدم شروع کرد به خندیدن

ورن قبرتو بش: زینب باز انگشت اشارشو فرو کرد تو پهلوم 

 !من نمیتونم جواب اینو بدم...سرتو بیار باال

 خواستی رییس تومی: آوا از باالسرم نتونست ساکت بمونه 

 !رو تحویل بگیره عزیزم؟

ی اونم یه جور...دختره بیشتر نگاه میکرد...غزل جوابشو نداد

 !که میخواست بخورتت

 باز انگشت زینب رفت تو پهلوم...پوفی کشیدم

کلیه امو سوراخ کردی : تا خواست حرف بزنه عصبی گفتم 

 !چند بار میگی؟...خیلی خب...نفهم

 !متمونخفه شو داره میاد س+ 

 

دیدمش که دستشو توی جیب ...سرمو آروم باال آوردم

با یه آقایی مشغول ...شلوارش فرو کرده و به ما نگاه میکنه

 !حرف زدن بود اما چشماش
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یکم ...آب دهنمو قورت دادم و کیفمو از روی میز برداشتم

 .بیشتر اینجا میموندم مهمونی زهرمار هممون میشد

و همه رفته بودن تو حال سالن یکم تاریک تر شده بود 

 !میخوردن ، میزدن ، میرقصیدن...خودشون

 .من این جشنو نمیخواستم...مهم نبود

 ...کاش پامو تو اون دانشکده پرستاری نمیزاشتم

کاش هیچوقت زیر فرم استخدام بیمارستان دادفر و امضا 

 ...نمیکردم

 !کاش چرخ اتوبوس پنچر میشد و نمیومدم تهران

همین ...منتظر نموندم واکنش نشون بدن...از جام بلند شدم

دامن لباسمو گرفتم ...االنم دروغای آوا منو کشونده بود اینجا

 .و از پشت میزا آروم به سمت در خروجی حرکت کردم

جا ک...آذر وایسا: صدای تق تق کفشای آوا پشت سرم میومد 

جون من وایسا ...بخدا نزاشت بهت بگم! شال و کاله کردی؟

 اه...دو دقیقه

آوا وسط جمعیت گیر کرده بود و ...نزدیک در خروجی بودم

خواستم در آهنی زرد رنگو هل بدم که ...نمیتونست بهم برسه

 .برم بیرون دستی درو جلو کشید

 به رگای برجسته و ساعت اسپرتش نگاه کردم؛

 !خودش بود



865 

 

 مغزم رو حالت مرور افتاد؛...عطر سرد لعنتی

وسط یه جاده که نه راه پس ...دست چپم کنار بدنم مشت شد

 !داشت نه راه پیش مونده بودم

چون ...نه میتونستم برگردم عقب...نه میتونستم در و باز کنم

 صاف میرفتم تو بغلش؛

 !میخوای مشتتو بزنی به صورت خودم دلت آروم بگیره؟+ 

م چشمامو بست...جوابشو ندادم...صدای بمش گوشمو قلقلک داد

 !ر فهمید که عقب کشیدانگا...و پامو بردم عقب

از پشت سر آوا رو دیدم که ...نفسی کشیدم و چرخیدم طرفش

 !با نگرانی وایساده بود به ما نگاه میکرد

در واقع باید بگم نصف بیشتر سالن به فیلم درامای ته سالن 

ی حرف...نگاه نافذش رو توی صورتم چرخوند...نگاه میکردن

 !ده بودممهر سکوت به لبام ز...نزد ، حرفی نزدم

دامنمو گرفتم و از جهت مخالفش شروع کردم به راه 

 .اما اینبار در نرفتم...رفتن

 !انگار روی سن شوی لباس بودم...خرامان

سرمو گرفتم باال و با اعتماد به نفس رفتم سمت همون 

مطمئنا اونجا راهی ...راهرویی که ازش بیرون اومده بودن

وسط این همه چشم آرازم نمیتونست ...بود که بزنم بیرون
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که اگه میومد میشد قوز باال قوز و ...دنبال من بیاد تو راهرو

 !این ملت نفهم همینجوری کم حرف میزدن پشت سرمون؟

با دیدن در کوچیک شیشه ای که رو به باغ باز میشد انگار 

دامنو باال گرفتم و چند ...فراموش کردم باید خانمانه راه برم

م دستگیره رو کشید...کردم سمت در قدم باقی مونده رو پا تند

 !و از سالن زدم بیرون

ل تحم...داشتم خفه میشدم...هوای تازه رو توی ریه هام کشیدم

نجا دیگه نمیشد او...چند تا چیز و تو چند دقیقه باهم کرده بودم

اگه میموندم اون چاقوی میوه خوریو وسط چشم و ...بمونم

 !زبون اون ِسنده سر میز جا میزاشتم

پامو گزاشتم روی اولین ...م تند کردم سمت پله ها که برمقد

 :پله 

 !حاال میخوای بری؟...دعوتنامه فرستادم ، اومدی اینجا+ 

 

ممنون واسه دعوتنامه ...آره: مکثی کردم و برگشتم سمتش 

 !اتون

وز هن...میبینی اینجارو؟ این همه تدارکو! همین؟: جلوتر اومد 

 کمه برات؟

 برای من کمه؟...مه آدمو دعوت کردیاین ه! برای من؟ -
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من فقط خواستم باهات ...تو نمیدونی آذر ، هیچی نمیدونی+ 

 ...حرف بزنم اما

مگه حرفاتو نزدی؟ گفتی برم نباشم ، گم و گور ! چه حرفی؟ -

گم و گور ...رفتم! مگه همه اینارو نخواستی؟...شم

پامو تو بیمارستانت ...جلوی چشمت ظاهر نشدم...شدم

 حرفی باقی مونده؟...منزاشت

 سیبک گلوش...چشماشو و بست و دستشو تو موهاش کشید

 .انگار میخواست چیزی بگه اما نگفت...باال پایین رفت

 !نبود؟...حقش بود...کالفه بود

دو تای باقی مونده رو ...بی توجه بهش برگشتم سمت پله ها

ه دیه ساعتم نمیشد که اوم...به ساعتم نگاه کردم...اومدم پایین

تو این اتوبان بی در و ! حاال با چی میرفتم خونه؟...بودیم

 ...پیکر

 !اون حتما میاد دنبالم...بهتر بود به سیاوش زنگ بزنم

بخاطر ...االن اگه بری همه چی بدتر میشه...آذر وایسا:  آوا

 !یبارم بخاطر من به حرفم گوش کن...من

نستم نمیتو...اما نمیشد...خیلی...من به آوا مدیون بودم

 !با همه بچه های بیمارستان...من و آراز تو یه سالن...بمونم

مثل اینکه خونواده یه قاتل و مقتول برن ! مسخره بود مگه نه؟

 جشن عروسی باهم
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همه درباره اون قتل و ! دیگه کسی از جشن لذت میبره؟

 !جریانش حرف میزدن

پر  با چشمای...اومد نزدیکم و دستمو گرفت...برگشتم سمتش

 ! باشه؟...بیا بریم تو: التماس گفت  از

و آوا ر...انگار بلد بود چیکار کنه...آراز نبود...زل زدم بهش

میدونست روحرفش نه نمیارم چون ...فرستاده بود جلو

 !!زندگیمو بهش مدیون بودم

منو کشوند سمت همون در کوچیکی که ازش ...دستشو گرفتم

یچ از پ...شدمبی حرف پشت سرش کشیده ...اومده بودم بیرون

 راهرو رد شدیم اما نرفتیم سمت سالن اصلی

 جشن اونوره! کجا میریم؟: دستشو فشار دادم 

و ت...نمیتونم...دلم میسوزه...آذر بخدا نتونستم نه بیارم+ 

و بزار حرفاش...نبودی ببینی که چه زجریو داره تحمل میکنه

همین امشبو تحمل کن فقط ، بخاطر ...بزار بگه...بهت بزنه

 !روی سیاه من

 !از من چی میخواست؟...استپ کردم سرجام

 .واقعا مسخره بود...مسخره بود

چه حرفی مونده که بزنیم؟ یه رابطه ! آوا میفهمی چی میگی؟ -

منم االن مستقلم توی یه بیمارستان ...کاری که تموم شده رفته
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ن پس دستمو ول ک...هیچ اتفاقیم نیوفتاده...دیگه کار میکنم

 !م پایینمیخوام بر

اصال تو ...فقط چند دقیقه گوش کن بهش...باشه میدونم+ 

 !هرچی حرص داری بزن تو صورتش...بگو

ه نفر چرا ی...من نمیخوام ، نمیتونم: نفس عصبیمو فوت کردم 

من احمق تازه از شر صدای بلندش توی ! به فکر من نیست؟

مگه نشنیدی ! مگه خودت پایین نبودی؟...خواب راحت شدم

 ونو؟ مگه ندیدی؟حرفاش

 درک کنم؟! بازم بشنوم؟

 

سرمو انداختم پایین و آروم تر ...با چشمای درمونده نگام کرد

 ! خب؟...بزار اوضاع همینجوری پیش بره: گفتم 

خوام نمی...باشه عزیزم: لبخند تلخی زد و گفت ...نگاش کردم

 !بیا بریم تو سالن از جشن لذت ببر...درگیرت کنم

آهنگ تقریبا شادی گزاشته بودن ...قدم شدیملبخندی زدم و هم 

قه دو دقی...و این جوگیرا مثل زامبیا پریده بودن وسط سالن

 !پیش که از این خبرا نبود

منم خرامان رفتم سمت ...آوا رفت سمت رادین

به ...دستی به صورتم کشیدم و روی صندلیم نشستم...میزمون

 ا رفت؟کج این عن خانم: زینب که کلش تو گوشیش بود گفتم 
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 !فکر کنم رفت تو اون راهرو+ 

عه این همونی بود که من و آوا رفته ...انگشتشو دنبال کردم

چه کنه ای بود ...پس خانم رفته دنبال آراز...بودیم توش

 !حالم از آدمای کنه بهم میخورد...خدایی

همونطور که نگاه خیره من روی اون راهرو بود آراز با اخم 

دوستان عزیز هم )پشتشم اون...بیرونسریع از راهرو اومد 

 !(اکنون آهو

دلم از اون ...نگاهمو ازشون گرفتم و نگاهی به میز کردم

شیرینی خامه ایا میخواست که روی میز بزرگ پذیرایی 

البته روی میز همه وسیله پذیرایی ...گوشه سالن گزاشته بودن

 !بود ولی خامه ایاش رو این غزل جون خورده بود

و  برگشتم طرف زینب...سرت از شیرینیا گرفتمنگاهمو با ح

خواستم چیزی بگم که صدای نکره خانم جعفری از پشت سرم 

مگه توام ! تو اینجا چیکار میکنی؟...آذر عزیزم: بلند شد 

 دعوت کردن؟

سرپرستار داخلی که اسم و قیافه مزخرفش یادم رفته بود با 

 رویی اونجوری که تورو اخراج کرد باز چه: نیشخند گفت 

 !داشتی اومدی مهمونیش

اون یکی گوهم نمیدونم از کجا یهو سررسید بغل این دوتا گوه 

: وایساد و با لبخند مسخره روی لبای رژ خوردش گفت 
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هی میگم خداجون مگه اخراج نشده بود پس اینجا ...آخی

 دوست داری بازم رییس بندازتت بیرون؟...چیکار میکنه

انگار دکتر داشت ...م بودنمگه ندیدی دم در باه: جعفری 

 !مینداختش بیرون باز خواهرش نزاشت

اصال دعوت شدی ...مردم چقدر پررو شدن...خوبه واال: قلش 

 یا سرخود اومدی؟ باز به خواهر دکتر چسبیدی حتما نه؟

عزیزم فکر نمیکنم بدونی ولی مهمونی بدون دعوت : غزل 

 به...مخصوصا  با این شرایط تو..اصال خوب نیست بری

 !نظرم اصال جلوش آفتابی نشی

 پوالشو کشیدی باال و! راستی دکتر جاوید چطوره؟: جعفری 

 !فرار نه؟ از لباسی که تنته معلومه

نفهمید این گدا دنبال ...دکتر جاوید از اولشم سه میزد: قلش 

 !بازم خوب دکتر جواب دوتاشونو داد...پولش افتاده

ن لحظه من عصبی واسه او...دستامو مشت کرده بودم

میخواستم دهنای بی چاک و بستشون رو ...توصیف کمی بود

 توی دستم خرد کنم 

اما انقدر تند و پشت سرهم حرف میزدن که من نمیتونستم 

 !جواب بدم

انگار حرفاشونو از قبل ضبط کرده بودن که اینجا جلوی من 

 !بگن
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لیقه طبق س...بشقاب پر از شیرینی خامه ای جلوم گزاشته شد

دستشو روی پشتی صندلیم گزاشت و با ...برداشته بود خودم

فکر کنم خانم جعفری بیشتر از دکتر جاوید : صدای بمش گفت 

 !دیروز که خوب بهش آمار میداد...خبر داشته باشه

غزل با تعجب به کاری که ...رنگ از روی خانم جعفری پرید

 انگار توقع داشت آراز سرمو بکوبه...آراز کرده بود نگاه کرد

 !وسط میز

تا آراز بود و جوابشونو میداد من هیچی نمیگفتم بهتر 

حقشون بود هرچی ...جلوی اون خوب موش میشدن...بود

 !میشنیدن

ماشاهلل آذر جون دیگه ...آقای دکتر این چه حرفیه: قل جعفری 

خودتونم بخاطر همین اخراجش ...روی همه رو سفید کرده

 !کردین یادتون نیست؟

اینم یادمه ...خوب یادمه...یادمه: بلند تر  آراز عصبی و کمی

کی پشت سرش افتاد و هرچی از ...که کی بهم آمار دروغ داد

 !دهنش دراومد رو سر زبونا انداخت

منتظرم اون تاریخ توی : سرشو برد جلوتر و ادامه داد 

کاری کنم که اسمتون و سر در همه ...قراردادتون سر برسه

 !بیمارستانا بنویسن
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آخ که نمیدونین چقدر داشتم ...دل من عروسی بود آخ که تو

میخواستم بلند شم یه ماچ خوشگل بزارم ...ذوق مرگ میشدم

 !رو چشماش که پاچتو میگرفت

با چشمای پیروز نگاشون کردم و پامو روی پام 

ا این بچه بازی...خواستم زبونمم درآرم دیدم نه زشته...انداختم

 !یعنی چی

! خودت اومدی یا دعوت شدی؟ آذر جون آخر نگفتی: غزل 

 !البته فکر نکنم دعوت شده باشی

جوری نگام میکرد انگار با خر ...پررو زل زدم تو چشاش

 !طرفه

اگه االن توروهم اینجا دارم تحمل میکنم بخاطر جشنیه : آراز 

 !که واسه آذر گرفتم

غزل که تو ...چشمای سه تاشون از حدقه افتاده بود بیرون

سرمو ...خودمم که هیچ اصال...حو شدبهت کلمات آراز م

برگردوندم و برای اولین بار بعد از چند وقت به صورتش از 

 !نزدیک نگاه کردم

ت اگه دوس: لبخند کجی زد و گفت ...سرشو برگردوند سمتم

 !نداری واست عوض کنم

لبخند مصنوعی ...سعی کردم جلوی اونا تابلوبازی درنیارم

 !مشون عالینه...نه ممنون: بهش زدم و گفتم 
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خانم جعفری و قلش که ...خیره بهم نگاه کرد و چیزی نگفت

از بس سوخته بودن نمیدونستن کجا برن و آتیششون رو 

دمشون و گزاشتن رو کولشون و با چشم غره ...خاموش کنن

 !آراز در رفتن

روی صندلیش نشست و یه میوه ...غزلم که به یه ورشو نبود

س حواسش نبود باز چون هیچک...از توی ظرف برداشت

پشتمو کردم سمت آراز و به دخترپسرایی که وسط سالن 

 !میرقصیدن خیره شدم

موهاش ...صندلیمو رو به خودش کج کرد...دست بردار نشد

یجورایی ...چشماش کالفه بود...توی صورتش افتاده بود

 !میخواست سرشو بزنه تو دیوار

رف زده حاال فکر نکنه دوتا کلمه ح...جدی بهش نگاه کردم

 !اصال هم اینطور نیست...من خر شدم

 !نیومدی تو اتاق+ 

 اومدنم الزم نبود -

 !انقدر سخته که به حرفام گوش بدی؟+ 

 !خیلی سخته...آره -

شده همه رو بیرون کنم و تو رو به صندلیت : پوزخندی زد 

 !اما نمیزارم نشنیده از اینجا بری...ببندم اینکارو میکنم
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اگه احیانا خبر دیگه ای ...همینجا بزنینهرحرفی مونده رو  -

 !شده و من بیخبرم

 نگاهی بهم کرد...چشماشو بست و دستشو وسط موهاش کشید

انقدر ...عطرش نفسمو برید...و سرشو آورد نزدیک گوشم

 !نزدیک بودن بهش ، نه نمیخواستم

 ...انگار میخواست از بینیم بزنه بیرون...قلبم وحشیانه میزد

 !از جشن لذت ببر خانوم پرستار: آروم و بم گفت 

 !سرشو آورد باال و بدون اینکه بهم نگاه کنه از کنارم رد شد

 

 

لیوان نوشیدنی دستش بود و با ژست ...رو به روم وایساده بود

آوا هم که همه شیرینی خامه ایای ...خاصی بهم خیره شده بود

ه این هم: محکم زدم پشت دستش و گفتم ...ظرفمو تموم کرد

 !سالن گشتی نتونستی دوتا شیرینی بکنی تو حلقت گشنه؟ دور

 !خوبه واسه منه اینجوری میخوری

اینارو رییس واسش ...راست میگه نخور دیگه: زینب 

 !توام صبر کن جنتلمنت واست بیاره بعد کوفت کن...آورده

بهش میگم دوباره بیاره برات ...بیا زهرمارم کردین: آوا 

از خودش رمانتیک بازی درآورده  یبارم که داداش ما! خوبه؟

 !این مثل بز نشسته ناز میکنه به شیرینیش دست نمیزنه
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کن  نگاه...حاال یدونه بخور تپام بدبخت دلش شاد شه:  زینب 

از اونوقت چشم ازت ...توروخدا چطوری داره نگات میکنه

 !برنداشته

میخوام شربت ...نمیخوام االن! به شیرینی خوردن منه؟ -

 !البردارم اص

م یه لیوان شربت واس: به خدمه ای که کنارم وایساده بود گفتم 

 !بیارین ممنون میشم

بیا مرگ زینب یدونه : آوا ادامو درآورد و با نیش گفت 

 !یدونه بخوری حله...دلم کباب شد واسش...بخور

المو چنگ...پوفی کشیدم و لیوان شربتمو از دستش گرفتم

 !ی رو توی دهنم گزلشتمبرداشتم و یه تیکه از رولت شکالت

 !مرده شور باکالس غذا خوردنتو ببرن تحفه: زینب 

،  نگاه کن! اینارو از کجا یاد گرفتی کلک؟...آراز فدات: آوا 

 !بچه دلش خواست

میخواد بیاد اینجا باهم شیرینی : زینب خندی ای کرد 

فعال که بین این همه ...ما مزاحما هم گمشیم بیرون...بخورن

 !خانوم پرستاره آدم فقط آذر

و این کاش خفه میشدین جل: یه تیکه دیگه گزاشتم دهنم و گفتم 

 !موزمار انقدر از آراز حرف نمیزدین

 !گوشی آوا که شروع کرد به زنگ زدن از هم فاصله گرفتیم
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آوا ...شیرینیمو خوردم و شربتمو هم نصفه روی میز گزاشتم

ور ست یه دپاشو با این لبا: هم حرف زدنش که تموم شد گفت 

 !چشم همه درآد ببینن آذرمو...بریم بگردیم دور سالن

لباسمم دیدن نداره ...؛من حوصله ندارم از جام تکون بخورم-

 !خودت برو...اصال

زد  کپک...راست میگه تا شامو بدن بلند شین برین: زینب 

 !این انقدر اینجا نشست

مو دامن لباس...پوفی کشیدم و به زور آوا از جام بلند شدم

 .درست کردم و با قدمای کوتاه کنارش راه افتادم

همینطوری خیلی کم تو چشمم دیگه بلند شم ...خیلی خری -

 !راهم برم ، دیگه بدتر

باید بفهمن این جشن ...عمدا اینطوری گفتم که بلندشی+ 

 !بخاطر توعه

بی توجه به کارم ادامه ...پوزخندی زدم و رومو برگردوندم

ماهه داره این جشنو برنامه ریزی کنه که آراز االن یه : داد 

 !تو رو خوشحال کنه

کاش میتونست دهن همه اینایی رو که توی جشن دعوت  -

 !کرده روهم گل بگیره
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نمیدونین از وقتی فهمیده ...تو دلم داشتن شکالت آب میکردن

ز هیچکس تاحاال ا...بودم جشنه بخاطر منه داشتم پس میوفتادم

 !داینکارا برام نکرده بو

 !هنوز نشناختیش+ 

ین جنتلمنمو بب: لبخندی زد و گفت ...سرمو برگدوندم طرفش

میخوام چشم و چال این پدسگایی که اینطوری ...، چه آقاست

 !نگاش میکنن و درآرم خدا شاهده

 

زنجیرش کن به خودت ...برو کنارش وایسا که نگاش نکنن -

 !بفهمن صاحاب داره

راز وایساده نگاهمو برگردوندم سمت جایی که آ

کالفه چشمامو تو کاسه چرخوندم و باز برگشتم ...نبودش...بود

ه نمیزار: شربتشو به لبش نزدیک کرد و گفت ...سمت آوا

وسط کارش من نباید باشم ، ...انقدر ادا داره این بشر...که

 !حواسش پرت میشه

 !االن چه کار مفیدی داره انجام میده که حواسش پرت میشه؟ -

 پرتی داره دیگه؟ خوردنم حواس

کنار چند تا از پرستارای مرد بیمارستان آراز رد 

همونایی بودن که پشت سر آراز وایساده بودن و کرکر ...شدیم

 !به من میخندیدن
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آوا  :پوفی کشیدم و گفتم ...حیف آدم که روی اینا بزاری واقعا

من نمیتونم با این کفشا راه برم آخرم میخورم ...بسه دیگه

 !زمین اینجا

دو دقیقه حرف نزن : آوا نگاه حرصی به من کرد و گفت 

 !بیا بریم اونطرف چرا هی میری سمت گوشه کنارا؟...تو

اخمی کردم و از ...دستمو کشید و به زور منو برد وسط سالن

ای الهی لباست زیر پات گیر کنه بخوری : الی دندونام گفتم 

 !زدی حنااینجا جا بود منو آوردی؟ همونجا قدمتو می...زمین

ا یهو چر...وسط سالن خالی شده بود و تقرببا همه نشسته بودن

 !همه رفتن سرجاشون؟

آوا باز بی توجه به حرفم مجبورم کرد ...داشتن قر میدادن که

 راه برم؛

د آوا ازم فاصله گرفته بو...از کنار میز سونیا اینا رد میشدیم

کم ی دامن لباسمو...و با لیوان شربتش و گوشیش مشغول بود

 !باال گرفته بودم که زمین نخورم

 ...لباس شاین مشکیم حسابی توی نور برق میزد

دم ، اصال نفهمی...نمیدونم یه لحظه پاشنه پام به کجا گیر کرد

فقط میدونم دستمو بلند کردم تا به یه چیزی بند کنم و عین 

 !اسکال وسط سالن نخورم زمین
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خنده های آماده چشمامو بسته بودم و آماده بودم که صدای 

 !شلیکو بشنوم که وسط هوا و زمین معلق شدم

در حدی که صدای ...صدای دست و جیغ خیلی بلند شده بود

 ...خواننده براش هیچی نبود

 هیجان زده الی چشمامو آروم باز کردم و ؛ 

 !یه جفت چشم عسلی جلوروم غافلگیرم کرد

 !ایساکنارم و: تا فهمیدم چخبره و خواستم جدا بشم لب زد 

همین که منو گرفتی هم یه عالمه ...ولم کن: اخمی کردم و گفتم 

 !حرف پشت سرم درآوردی

همچنان ...فشاری به کمرم داد و مجبورم کرد جلوش وایسم

دستشو دور کمرم حلقه کرد و کنارگوشم گفت ...اخم کرده بودم

مخصوصا وقتی که ...من طاقت پس زده شدن ندارم دختر: 

 !تو دستام باشی

 خیلی محکم...ستمو روی سینش فشار دادم تا ازش جدا بشمد

 نزار جیغ بزنم جلوی...ولم کن: با حرص گفتم ...گرفته بود

 !دستتو بردار...همه کارمندات آبروت بره

میخوام بدونم مثل اون روز ! جیغ زدنم بلدی؟: لبخند کجی زد 

 جیغ میزنی یا نه؟

عی کردم س...دمنفسی کشی...میخواستم با مشت بکوبم تو دهنش

 !وگرنه وا میدادم...آروم باشم و به چشماش نگاه نکنم
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 ..من خوش...خواهش میکنم دستتو بردار -

قبل از اینکه جمله امو تموم کنم دستشو از روی کمرم 

بجاش محکم مچ دستمو ...انگار نفسم باز شد...برداشت

 !نزاشت از کنارش تکون بخورم...گرفت

اون بنده ...لواری گوشه سالن کرداشاره ای به آقای کت و ش

اونم ...خداهم به مجری سالن که بغلش وایساده بود چیزی گفت

خانوما آقایون برای صرف شام : توی بلندگوش اعالم کرد 

 !تشریف ببرین میز سمت چپ سالن

با اینکه میزش بزرگ بود اما دورشو مثل ...همهمه شده بود

شام چی : داد فشاری به مچ دستم ...حسینیه گرفته بودن

 !میخوری؟

 هیچی -

 !میتونی به این میز نگاه کنی و بگی هیچی؟...نشد+ 

اگه دستمو ول کنی بزاری برم خودم میرم یه ...آره میتونم -

 !چیزی میخورم

موهاش که روی ...از لحن پر از حرصم سرشو انداخت پایین

پیشونیش میچسبیدن ، میخواستم با دستام از روی صورتش 

 ! اما نه دلشو داشتم نه عشقشوکنار بزنم 

 !ایشاهلل زنش...اینکارا واسه من نبود
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یعنی روزی میرسه که ...با تصور ازدواجش دلم یجوری شد

 ازدواج کنه؟

 !نه پس بخاطر تو تا آخر عمر تنها زندگی میکنه

 !اسکل با این فکرات

 ولت کنم در بری؟...تازه گرفتمت: نفسی کشید و گفت 

از سرتاپای سالنو داری رصد میکنی ،  شما که! کجا برم؟ -

 !میزاری آدم در بره؟

از مهمونی ...شامو باهم بخوریم...پس همینجا کنارم بمون+ 

 !هوم؟...لذت ببریم

انقدر لذت بردم ...به اندازه کافی دارم از مهمونی لذت میبرم -

 !که دارم پرواز میکنم

اهش م خوباید واسه این: آروم گفتم ...مچ دستم درد گرفته بود

 !کنم تا دستمو ول کنی؟

وایساد ، نگاهی از گوشه چشم بهم انداخت و منو کشید گوشه 

 .جایی که تاریک تر از بقیه بود و دید زیادی نداشت...سالن

 دستی به موهاش کشید و کالفه بهم خیره شد

 ...خب اگه می...پس باید خواهش کنم:پوزخندی زدم و گفتم 

 !هیچی نگو...هیششش+ 
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خفتم کردی این گوشه معلوم نیست ! یعنی چی هیچی نگو؟...وا

 تا االن که استخونای...میخوای چه استغفرهللا بازی دربیاری

نمیدونم چه عادت بدی بود که این خواهر ...دستمو پودر کردی

اون از ...هی تو رو بکشونن دنبال خودت...و برادر داشتن

 !آوا اینم از این

جا گزاشت و ول کرد به امون منو اون وسط ! آوا رو دیدین؟

اصال از اول همین نقشش بود که بیاد منو بندازه بغل ...خدا

 !مرض که نداشت بگه بیا بریم قدم بزنیم...اینو بره

با دست راستم مچمو ماساژ ...دستمو ول کرد باالخره

حاال جاش ...پوفی کشیدم...رد انگشتاش افتاده بود...دادم

فت همه بیمارستان مستفیض میمونه فرداهم میخوام برم شی

 !میشن

شماره ای گرفت و عصبی ...گوشیشو از تو جیبش درآورد

بگو این مسخره بازی کادوهاشونو عقب : بهش گفت 

من چمیدونم ...خودت بهشون بده...به تو ربطی نداره...بندازه

صدای نکره این مرتیکم کم ...نه نمیام! تو چه غلطی کردی؟

 اه...کن سرمو بردین

م بدون اینکه به صورت...عصبی شده بود...گشت سمتمباز بر

سکندری ...نگاه کنه باز مچ همون دستمو گرفت و کشید

چشمامو ...خوردم و پشت سرش به طرف پله ها کشیده شدم

 !از درد روی هم فشار دادم
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رم بزار ب...توروخدا ولم کن دستم کنده شد! باز کجا میریم؟ -

 پایین

 !رف بزنیممیریم یجایی که بتونیم ح+ 

میخوام شام ! چه زوریه؟...بابا من نمیخوام حرف بزنم -

 !گشنم شد...بخورم اصال

 !میگم برات بیارن: جدی گفت 

 ولم کن برم...نمیخوام برام بیارن...خودم میخوام بخورم -

 

 محکم در و...در یه اتاقو با ضرب باز کرد و منو کشید داخل

 .بست و کلید پشتشو چرخوند

 !ی شد این دست بیصاحاب منو ول کنهباالخره راض

این ...لبمو گاز گرفتم و به خون مردگی روی دستم نگاه کردم

 !دیگه خیلی سیاه میشد

انگار مچمو گرفته بودن زیر مشت و لگد انقدر که کوفته شد 

 .بود

ت برگش...کتشو درآورد و دکمه های باالی پیرهنش و باز کرد

بودم و با چشمای پر  سمت من که مظلوم گوشه دیوار وایساده

دل خودم برای خودم سوخت ...اشک به دستم نگاه میکردم

 اونو دیگه نمیدونم؛
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کتشو روی مبل سلطنتی طالیی توی اتاق پرت کرد و با قدمای 

 !ببینم دستتو: با اخم گفت ...بلند اومد سمتم

نزاشتی ...بزار برم فقط...نمیخواد: دستمو عقب کشیدم و گفتم 

نتی بزنم بیرون ، حداقل بزار مثل بقیه ازش از این سالن لع

 !لذت ببرم

من : دستی به موهاش کشید و بلند تر از حد معمول گفت 

نمیتونم تو رو با این لباس وسط اون همه مرد ببینم که داری 

 !لعنتی میدونی چند نفر آمارتو درآوردن؟...باز ناز راه میری

 !میدونی نگاه هرزه چند نفر روته؟

ل کردم که تحم...نمیتونم ببینمت: و آروم تر گفت نفسی کشید 

 !همینجا بمون ، باهم حرف میزنیم...مهمونیو به گند نکشیدم

! چرا باید آمار من دربیاد؟...این همه دختر توی سالنن -

بین اون همه آدم چیتان پیتان کرده آمار من ...مسخرست واقعا

 !به این سادگیو درآوردن خیلی مسخره است

کاش انقدر ساده ...پدر منو درآورده المصب سادگیت+ 

 !نبودی

ک سیب...سرشو آورد باال و به چشمام خیره شد...نگاهش کردم

نمیدونم چی توی نگاهش بود که انقدر ...گلوش باال پایین رفت

دلم میخواست زمان متوقف بشه ...منو به خودش جذب میکرد

 !و من توی چشماش محو بشم



886 

 

که به حرفام گوش ...من ازت خواهش کنم: لب زد 

 !اینکارو میکنی؟...همین امشب کنارم باشی...بدی

توانش از دستم ...یه قطره اشک از گوشه چشمم افتاد پایین

انگشت شصت و ...اشکمو که دید کالفه تر شد...خارج بود

نمیخواستم ، نمیخواستم ...اشاره اش رو روی چشمش گزاشت

 !بشنوم

 دلمو...شو توجیه کنهنمیتونست کار...همه چیو میدونستم

 !شکسته بود

ریم ب: وقتی دید جوابی نمیدم آروم اشکمو پاک کرد و گفت 

 !بشینیم تا شامو بیارن

بی حرف سمت مبل سلطنتی دو نفره حرکت کردم و روش 

م انگشتامو دور مچم پیچید...دستم چپم گزگز میکرد...نشستم

 !که دردش کمتر بشه

 ل من برای نشستنشم تنگد...پهن مبل شده بود...کنارم نشست

 !شده بود آخه

از این همه بیچارگی خودم و دلم بازم اشک توی چشمام جمع 

 به اینکه اون میدونست...یوقتایی که بهش فکر میکردم...شد

من تنهام ، کسیو ندارم ، جاییو ندارم ، اما بازم با بیرحمی منو 

 !انداخت بیرون قلبم ترک ترک میشد

 :خم شد سمتم و نگران گفت ...دیدانگار اشکای رو گونمو 

 !سرتو بیار باال...ببینمت
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اشکم روی دستش فرود ...دستشو گزاشت زیر چونم

گریه میکنی که منو روانی : بهم نزدیک تر شد و گفت ...اومد

نزار بزنه به سرم ...منو از این روانی تر نکن آذر...تر کنی

 !و این جشنو بخاطر چشمات بهم بزنم

 

من فقط اون لحظه دلم ...نمیخواستم بگم...چیزی نگفتم

 دلم میخواست...دلم میخواست دیگه نبینمش...میخواست برم

دلم میخواست ...اون صحنه هارو از جلوی چشمم پاک کنم

همه سختیای این چند ماهمو داد بزنم و همه چیو بزنم تو 

 !صورتش

کاش بجای اینکه اول به اون فکر کنم ...کاش ذاتم اجازه میداد

 !خودم فکر میکردمبه 

لیشه ک....نمیتونستم ناراحت شدنشو ببینم...ذات من همین بود

 !ایه اما اینبار واقعا مهربونی زیاد کار دستم داد

 !پیش من بودن انقدر سخته که اینطور گریه میکنی؟+ 

پوفی کشید و از جاش بلند ...همون موقع صدای در اومد

زاشت و بازم سینی بزرگی پر از غذا رو روی میز گ...شد

تو یکی از بشقابا یکم غذا ریخت و برگشت ...کنارم نشست

 !طرفم
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قاشق و پر از برنج کرد و گرفت ...مثل اون روز تو شمال

ش رومو از...با دیدن این صحنه اشکم بیشتر شد...جلوی دهنم

 .گرفتم و به دستم خیره شدم

 !بگو+ 

سرمو ...چند دقیقه گذشته بود و اشکای من تازه بند رفته بودن

 سیبک گلوش مدام باال پایین...نگاش به سقف بود...باال آوردم

 میرفت

 .انگار نگاه خیرمو حس کرد

 !همین امشب تمومش کن...هرچی رو دلت سنگینی میکنه+ 

جز اینکه اومدیم تو این ...چیزی رو دل من سنگینی نمیکنه -

 !اتاق و جشن اون پایینه

مرگ اون پسره رو یا خبر! گریه هات واسه همین بود؟+ 

 !برات آورده بودن؟

 !گریه کردن من مهمه؟ -

اشکت ...گریه کردنت خیلی مهم تر...همه چیز تو مهمه+ 

 !سرمو درد میاره

 اون که نبود...پس حاال دیگه باید مرده باشی...پوزخندی زدم

تو عمرم انقدر ...هرروز گریه...ماه اول حال روزمو ببینه

 !گریه نکرده بودم
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که بعد ...که بتونم ببینمت...رفتم که از دلت دربیارمجشنو گ+ 

 !حالمو بدتر کردی...از چند ماه دلمو آروم کنم

 !میدونم -

 .گنگ بهم خیره شد...سرشو آورد باال

اصال هم نمیفهمم چطور دعوت ...میدونم حالتو بد میکنم -

 ...شاید آوا اصرار کرده یا هرچیزی مهم نیست ول...شدم

این همه جلو نیومدم که : خم بهم خیره شد صاف نشست و با ا

آوا وقتی خبردار شد پدر منو درآورد ...بگی آوا اصرار کرده

 !تا تونستم بهش بفهمونم که باید ببینمت

 ! چیشد؟...االن که منو دیدی -

نمیخوام از اون روز حرف ...میدونم آوا برات تعریف کرده+ 

 !خشیکه بب...اما میخوام خودمو توجیه کنم...بزنم

 !توجیهم الزم نیست خودتونو خسته نکنین...من بخشیدم -

یبار سوم ...تکلیف خودمو هم با این حرف زدنم نمیفهمیدم

 یبار جمع؛...شخص مفرد

 !کامال مشخص بود چقدر خرابم

 !پس کنارم بمون+ 

 !همین بایه بخشیدن زرتی کنارم بمون؟...اوهو
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حرف الکی  انقدر دنبالم بدویی که یاد بگیری...دست خره

باشه ...نه معذرت خواهی نه هیچی زرتی کنارم بمون...نزنی

 !حاال زنگ میزنم میگم میخوام شب وردلش بخوابم

 !هیچوقتم یادم نمیره...ولی یادم نرفته...بخشیدم -

چیزی نگفت پس ادامه ...انگار حرفم به مزاقش خوش نیومد

ز وکسی نیست که از اون ر...این جشن به این بزرگی: دادم 

بعد از چند ماه گذشتن که منو دیدن انگار همه ...چیزی ندونه

دکتر جاوید و پرستارای بخش دوست پسرای ...چی تازه شده

 مگه خودتون نشنیدین؟...من بودن که تیغشون زدم و فرار

 اگه فقط تو اون...آبروی من رفته: نفسی گرفتم و گفتم 

ن تاهم گزاشتدو...بیمارستان رفته بود االن دیگه همه میدونن

حرف ! البته دیگه مهم نیست...روش و شده ورد زبونشون

 .اما جای من هم دیگه اینجا نیست...همیشه هست

 

شش ماه دور ...تاوانشم دادم...خودم میدونم چه غلطی کردم+ 

شده هرروز ...اما اینو یادت باشه آذر...بودم ازت ، شش ماه

کس دیگه ای اما نمیزارم به جز من کنار ...بگم غلط کردم

 !اینطور با ناز قدم برداری

قرار نیست کل عمرمو توی تهران هدر ...منم زندگی دارم -

اینجا فقط دلم شکست و مثل خر برای بقیه کار ...بدم



891 

 

شماهم بمون با ...چند ماه دیگه ام برمیگردم یزد...کردم

 !راهمون جداست...بیمارستان و پرسنلت

ری که سرم به پشتی عقب تر رفتم ، جو...اومد نزدیک تر

 .مبل برخورد کرد

جای تو توی اون بیمارستان کنار : جدی بهم خیره شد 

یزد که سهله ، شده کل ایرانو زیرپا بزارم پیدات کنم ...منه

ی فکر اینکه منو کنار بزن...اینکار و میکنم و برت میگردونم

 !از سرت بیرون کن

ند من چ...شما خودت خودتو کنار زدی: پوفی کشیدم و گفتم 

یه اتفاقاتی پیش اومد که باعث ...وقت برای شما کار میکردم

االنم با یه ...بحثمونم بسته شد...ناراحتی من و شما شد

مثل همه رییس و ...بیمارستان دیگه قرارداد دارم

 !غیر از اینه؟...کارمندا

از جاش بلند شد و کالفه دور اتاق ...با شنیدن حرفم مکثی کرد

تیک ...وی موهای بهم ریختش کشیددستشو ت...چرخید

 !عصبیش باعث شده بود باز موهاش بریزن تو صورتش

یهو برگشت سمتم و روم ...یهو نمیدونم چش شد ، زد به سرش

هت توی با ب...فاصله صورتامون یه بند انگشتم نمیشد...خم شد

 !چشمای عسلیش خیره بودم

من رییس تو نیستم : لب زد ...صداش خش دار شده بود

 !من فقط ، مریضتم...نتیلع
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 !نفسم گرفت...چشمام گرد شد

دستشو آورد و چند تار فرفریمو که از گوشه توربانم زده بود 

دیوونم : بیرون لمس کرد و با همون لحن و نگاه ادامه داد 

هرشب ...نفهمیدی چطور عقلمو برداشتی آذر...کردی

ا ببا ناز حرف زدنت ، ...جلوی چشمام بودی...چشماتو میدیدم

 !موهای فرت ، از اینی که هستم روانی ترم کردی

چشماشو برگردوند روی لبای قرمز ...آب دهنم و قورت دادم

درد مریضت و ...حاال تو بگو خانوم پرستار: شدم و گفت 

 !محتاج بودنش و چی؟! میفهمی؟

 !اعتراف کرد؟...شکه شده بودم

 واقعیت بود انگار! خواب بود یا رویا؟

 حالم داشت عوض...صورتم برخورد میکردنفساش به پوست 

 !من اصال اینو نمیخواستم...میشد

این که مثل ندیده ها بپرم بغلش و بگم وای عشقم منم عاشقتم 

 !خیلی چرت بود

اگه واقعا بعد اون همه زورگویی و کارایی که باهام کرده بود 

 !جنم داشت و واقعا منو میخواست پس دنبالمم میومد

منم برای ...ی اینکه جواب بشنوه زود بودحاال حاال ها برا

روزی که غرور و عشقمو زیرپاش ...خودم عزت نفسی داشتم
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اس یکمم باید به احس...له کرد به احساس من بدبخت فکر نکرد

 !اون بی توجهی بشه

 لطفا...برو عقب تر -

چشماشو توی صورتم چرخوند و تو همون حالت کنارم 

ده شب بود و من فقط چهل ...نگاهی به ساعتم انداختم...نشست

 !شب ادامه داشت ۰یا  ۰۱حتما مهمونی تا ...دقیقه پایین بودم

ز اونجام ا...داشتم فکر میکردم که چطور بپیچونمش برم پایین

 !جیم شم سریع برم خونه که آوا منو نبینه

دختره ...حسابی جبران میکردم امشبو...البته بعدا براش داشتم

 !آب زیرکاه

م که دستشو آورد جلو و مچ دستی که کبود کرده توی فکر بود

 !رد سیاهی انگشتش روی مچم مونده بود...بود و گرفت

 

انگشت شصتشو روی کبودی کشید و زیرلب چیزی گفت که 

دستمو باال آورد و به لبش نزدیک کرد و درکمال ...نفهمیدم

 !تعجب نرم روی کبودیو بوسید

من ...خودتو بدونینلطفا حد : زود دستمو پس کشیدم و گفتم 

هرکسی نیستم که راحت بتونی بهش دست بزنی و هرکار 

 توام مثل اون...این کبودیم یادت بمونه...دلت خواست بکنی

 !پسره دستمو کبود کردی
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بیام هرروز بوسش کنم که کبودیش یادت ...یادم میمونه+ 

 !بره؟

ین بزرگتر...شما لطف کن در و باز کن بزار من برم...نخیر -

 !ی و در حقم کردیخوب

 !یادت رفته؟...قرار شد نری...اومدی و نسازی+ 

خودت بریدی و دوختی و حاالهم ...هیچ قراری نزاشتم من -

 !میخوای تنم کنی

مشکی و ...ولی من دلم نمیاد این لباسو از تنت دربیارم+ 

 !میخوای با دلم چیکار کنی دختر؟...با این لب قرمز...سفید

 .د من چی میگمنمیشنی...تو فضا بود

نگاهمو ازش گرفتم و دست به سینه به غذاهای دست نخورده 

 انقدر گشنم بود که نمیدونین؛...توی سینی خیره شدم

حسابی حرص خورده بودم امشب و یه سینی بزرگ غذا واسم 

 !کم بود

بگو یه سینی غذای دیگه : سرمو به سمت صداش برگردوندم 

 !االن...بیارن

خیلی خوب بود که نگفته میفهمید دلم ...خدا خیرت بده مرد

 .چی میخواد
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یادمه یکی بهم گفت وقتی دونفر بدون اینکه باهم حرف بزنن 

اونقدر ...حاالت و تفکرات همو میفهمن دالشون بهم نزدیکه

 !که روحشون باهم ارتباط داره

دو دقیقه نشد یه دختره اومد داخل و یه سینی دیگه آورد و 

 .سینی قبلیو برداشت

ره که رفت آراز دکمه های لباسشو باز کرد و سینی و دخت

 کشید جلو

اینجوری داری نگاه میکنی نمیگی یکی تو این اتاق + 

 !تبش که بزنه باال دیگه هیچی حالیش نیست؟! مریضه؟

از باز با ن...زبونتم باز میشه: آروم تر گفت ...جوابشو ندادم

 !راه میوفتی ، هنوز دیر نشده...واسم حرف میزنی

 !زبونم الل شه که با ناز حرف نزنم دیگه...نخیر -

 از کدوم دوست...میدونم گشنته: لبخند کجی زد و آروم گفت 

 !داری بگو برات بکشم

 بقیه شامشون و خوردن؟ -

 !به بقیه چیکار داری؟+ 

 !اگه نخوردن منم میخوام با اونا بخورم -

دیل صدای بمش تب...عصبی چشماشو ازم گرفت و پوفی کشید

ه کنار من ، لقمه به لقم: به یه صدای تقریبا بلند و خشن شد 

 !بشین...میزارم دهنت
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 !احتیاجا خودم دست دارم که بخورم -

اونوقت دیگه این ...پس انقدر با اعصاب من بازی نکن+ 

 !سینی سالم نمیرسه پایین

لب بود جا...توی بشقاب برام کوبیده گزاشت...کنارش نشستم

ته دوست ندارم و روی برنجم خالیش که میدونست خالل پس

 !نکرد

 !میدونست سماق دوست ندارم و کبابم و پر از سماق نکرد

خواستم بشقابو ازش بگیرم که چنگالشو زد تو یه تیکه کباب 

 !باز کن ببینم: و گفت 

 ..خودم میخ -

 !باز کن...هیششش+ 

با لبام کباب روی چنگالو ...آروم لبامو ازهم فاصله دادم

 !گرفتم

با همون چنگال که یکم رژلبی شده بود زد تو یه تیکه کباب 

 !دیگه و گزاشت تو دهن خودش

از بوش مشخص بود از ...مزش بد نیست: خیره به من گفت 

 !بوی توت فرنگی...این خوراکیاست

 

 !بی حیا...بی تربیت...بی ادب
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با دیدن چشمای گرد شده ام لبخند کجی زد و با ابرو به ظرف 

 .کردغذام اشاره 

میدونستم که اگه ...بهش نگاه نمیکردم...غذامو آروم میخوردم

بهش نگاه کنم حواسم پرت میشه و اونوقته که هی سوتی پشت 

 !سوتی

یا  نمیدونم میفهمین...کالفه بودم...نصف غذامو بیشتر نخوردم

میخواستم برم خونه و راحت وسط ...نه اما حس خوبی نداشتم

 !کر نکنمبه هیچی هم ف...تختم بخوابم

 .بشقابمو گزاشتم روی میز و عقب کشیدم

سرمو باال آوردم که دیدم روی مبل نشسته و با چشمای 

 !خمارش بهم خیره شده

پوفی زیرلب ...چشممو ازش گرفتم و سرم و انداختم پایین

 .کشیدم و باز به ساعت خیره شدم

 !چرا این مهمونی کوفتی تموم نمیشد؟

 !آذر+ 

 الی بهش نگاه کردمسو...سرمو آوردم باال

 کی میای بیمارستان؟: به جلو خم شد و گفت 

 !هیچوقت -

تا اون موقع مجبورم صبر ...قراردادت که تموم شد بیا+ 

 !کی تموم میشه؟...کنم
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 !قراردادم که تموم شد برمیگردم یزد -

 یکم نگام کرد و گفت...سریع سرشو آورد باال و بهم خیره شد

 !یخوای برگردی؟داداشاتو راضی کردی که م: 

راضی بودن اونا مهم : پامو انداختم رو پام و ریلکس گفتم 

اونجاهم میرم ...برمیگردم چون از اینجا خسته شدم...نیست

 !پی زندگیم

ات مگه نگفتی اکه برگردی داداش: نفسی کشید و آروم تر گفت 

 !میری یزد تا به آیندت گند بزنی؟...به زور شوهرت میدن

درسمم که ...چیز خاصی نشد...ر بودمتا االن بی شوه -

ا ت! میرم میبینم اگه شوهره مناسبه خب چرا که نه؟...خوندم

 !االن کم سختی کشیدم مگه

تو دلم داشتم هرهر به این بازی که راه انداخته بودم 

خوبه االن سگ شه بزنه دخلمو بیاره که دیگه زر ....میخندیدم

 .اضافه نزنم

حسابی میشد ...تم داده بودنقطه ضعف دس! اما مگه میشد؟

 !چزوندش

پوزخندی ...جدی بود...به چشماش خیره شدم...چیزی نگفت

فکر میکنی بتونی با : زد و همونطور خیره به چشمام گفت 

ولی من اینطور فکر ! هرکس بخوای بری سر سفره عقد؟

 !نمیکنم
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قراره زهر بجای عسل بهم بده بخورم یا وسط ! چرا نتونم؟ -

 برم؟کار ولم کنه 

شاید قبلش زهر به خوردش بدن و خبرمرگش و بیارن + 

 !اونوقت باید بری سر قبرش و اونجا سفره عقد بچینی...برات

 !هیچکس هم از این کارا نمیکنه...اینا واسه تو فیلماست -

اگه بری فیلمی بسازم که اون سرش ...ولی من میخوام بکنم+ 

کم ان ، شاید یالبته اگه بمونی و برگردی بیمارست...ناپیدا

 !موضعمون فرق کنه

 !اینم روش...من که خر همه بودم -

الِل خونت ح...یه بار دیگه اینو بگی آذر: صداش یکم بلند شد 

 !حالل میشه واسم

 .دستمو زدم زیر چونم و چیزی نگفتم

مین ه...کاری نبود که واسه بقیه نکرده باشم! دروغ بود مگه؟

! آخر مزدم چیشد؟...مچقدر مثل چی براش کار کرد...خودش

 !همین...انداختم بیرون

 ...اینم از حقوق زیادی که بهم داد

 

که میخوای بری یزد ، ازدواج : با صداش خش دارش گفت 

 !دیگه؟...کنی

 !برنامه دیگه ای تا بعد ازدواجم ندارم...فعال همین -



911 

 

ت اینو تو گوش: نیشخند صدا داری زد و با خشم بهم خیره شد 

ر فک...من نمیزارم سایه کسی هم روت بیوفتهجز ...فرو کن

اما اگه بیام یزد و رو ...کردی بری یزد و دستم بهت نمیرسه

 !سر خودم و اون خراب میکنم

برخالف اون که داشت کم کم عصبی ...تو چشماش خیره شدم

 میشد من ریلکس بودم 

اینکه هی بگه منو میخواد ...از این بازی داشت خوشم میومد

 !خیلی زیاد...محتاج این لحظه ها بودم...ودخیلی قشنگ ب

چند دقیقه تو چشمام خیره شد و بعد دستی توی موهاش کشید 

 !اینطوری بهم نگاه نکن: 

 !چشمامو گرفتم و باز دستمو زدم زیر چونم

ساعت یازده و نیم شده بود و ما همچنان ساکت توی اتاق 

 ننه میزاشت من برم بیرون نه خودش تکو...نشسته بودیم

 میخورد؛

روی مبل کنارم عین مجسمه نشسته بود و چشماش رو از 

 .روم برنمیداشت

اما همچنان بهم خیره ...از نگاه خیره اش کالفه شده بودم

 داشت اعصابمو خراب میکرد...بود

 !پوفی کشیدم و سرمو برگردوندم
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یعنی : صدای بم و آرومش توجهم و به خودش جلب کرد 

 !و این چند ماهو جبران کنه؟ چقدر نگات کنم که بس باشه

چشم خودت ...انقدرم نگاه خوب نیست! میشه نگام نکنی؟ -

 !درد میگیره

آوردمت اینجا که جلوم بشینی و من فقط نگات ...نمیشه+ 

 !اگه میدونستی واسه این لحظه ها چقدر عذاب کشیدم...کنم

شما که هم پول داری هم ! میشه بگی دقیقا چه عذابی؟ -

س پ...خونوادتم که کنارتن...من آواره ام که نشدیمثل ...خونه

 ! چه عذابی؟

 !عذاب نداشتنت: سیبک گلوش تکون خورد 

اینکه ...اینکه صداتو نشنوم...اینکه بیام تو بخش و نبینمت

هربار وقتی دعوات میکردم سرت و مینداختی پایین و میگفتی 

 !چشم

دم ه مونمن با عکست تا االن زند...پول من اینارو درست نکرد

 !آذر

 !کدوم عکس؟: برگشتم سمتش 

تا وقتی مال خودم نشی بهت نشون : ابرویی باال انداخت 

 ! نمیدم

 !باید ببینمش! کدوم عکس؟...خوبه عکس خودمه ها -

 !شرط داره+ 
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 !واسه یه عکس شرط میزاره...درک ، نمیخوام ببینم اصال -

انقدر ...هرجور مایلی: لبخندی زد و پاشو روی پاش انداخت 

تو اون عکسه با االنت فرق میکنی که دارم شک میکنم 

 !نکنه اشتباهی آوردمت؟! همونی

 

همچنان جدی با استایل ...چشمامو ریز کردم و بهش خیره شدم

 یعنی داشت یه...خودش روی مبل نشسته بود و بهم خیره بود

 !دستی میزد؟

 !که من بگم عکسه رو میخوام ببینم

 که فکر میکنم واقعا اشتباهی اومدم حاال...حتما همینطوره -

 اینجا

 !بخاطر تو کم خرج نکردم...درست ترین آدم اینجا تویی+ 

واال من که از خرجا چیزی ...دست شما درد نکنه -

 هواهم...دو ساعته چپیدیم تو این اتاق سه در چهار...نفهمیدم

 !دو دقیقه بعد باید خرج دفنمو هم بدی...که خداروشکر نیست

من از نگاه کردن بهت مردم و تو ...اید برعکس شدولی ش+

 !مجبور شدی خرج دفنمو بدی

اون ...این همه چیزای خوشگل اینجاست...نگاه نکن خب -

 !خودت حوصلت سر نرفت؟...همه دختر ناز اون پایین
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ی وقت...حوصله من اون پایین سر میره: ابروشو باال انداخت 

کی باهات ...یکار میکنیچ...باید هی نگات کنم تا ببینم کجایی

ولی اینجا کنار ! کسی اذیتت میکنه یا نه؟...حرف میزنه

تا عمر دارم بشینم اینجا ...کنار من نفس میکشی...خودمی

 !نگات کنم هنوز کمه

 دستامو تو هم قفل کردم...پلکی زدم و لبمو با زبون تر کردم

یجورایی هم خوشم میومد هم اینکه ...و سرمو انداختم پایین

یه حس ...قدر از متفاوت باهام حرف میزد یه حالی میشدمان

 .برتری نسبت به بقیه که اصال دوستش نداشتم

 جلوش کم میاوردم...نمیدونستم چی بگم

حرف نزدن من جلوی اون خیلی بهتر از حرف زدنم بود 

 !واقعا

منتظر شدم در و باز ...صدای در باعث شد سرمو بچرخونم

وقتشه ...آراز: رادین اومد کنن بیان تو اما فقط صدای 

 !نمیای پایین؟...ها

ه دکمه های لباسشو که باز شد...نفسی کشید و از جاش بلند شد

 !میام: بود بست و با صدای خش دارش گفت 

 دوتا دکمه باالی...کتشو پوشید اما کراواتشو دیگه نبست

پیرهن مشکیش باز بود و سینه برنزش تو چشم 

 !خواستم از جهنم فرار کنم استغفراللهی گفتم و...میرد

 !ولکن ماجرا نبود...این جهنمم سفت چسبیده بود به ما
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میدی  افتخار: دستشو گرفت سمتم و با یه لحن غریبی گفت 

 !خانوم؟

ند کجی لبخ...با اکراه دستمو تو دستش گزاشتم از جام بلند شدم

: کنار گوشم زمزمه کرد ...زد و سرشو آورد نزدیک گوشم

 کل داراییمو بدم بهش بیخیال! کار کنم من دختر؟این نازتو چی

 دل ما میشی؟

 

ی دستمو فشار خفیف...لبخند محوی زدم و سرمو انداختم پایین

کبودی مچم یادم رفته بود که عین این ندیده ...داد که اخم کردم

 !ها زرتی دستمو گزاشتم تو دستش

باید انقدر کبودیو تو سرش میزدی تا یاد ...چقدر خری آذر

نه اینجوری که رد ...گیره مثل آدم دست یه خانومو فشار بدهب

 !انگشتاش سیاه شه

ج اینجوری بعد ازدوا: انگار فهمید که دستمو آورد باال و گفت 

 !خیلی پوستت حساسه...به مشکل برمیخوریم

حاال کی ...چه زود ازدواجم کرد خودش با خودش...بی ادبو

 !زن تو میشه؟

 !!!(باز مثل سگ چی؟)

مچ هرکی زیر اون فشار بود االن شکسته ...ساس نیستح -

 !بود
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 ! بگم دستم بشکنه که دستتو اینجوری فشار دادم؟+ 

 چشماش مهربون شد...با بهت نگاش کردم

تو همون حالت با فاصله دستشو پشت کمرم گزاشت و مجبورم 

 !کرد جلوتر از اتاق خارج بشم

لف دونیا داشتم تتو اتاق که عین این زن...چقدر اینجا خوب بود

به به ، هوای ...چقدر آزادی شیرینه...میشدم

 !نور...روشنایی...تازه

 .آروم کنارم حرکت میکرد...لبخندی زدم

از  :وقتی داشتیم از پله ها میومدیم پایین کنار گوشم گفت 

هرکی هرچی گفت خودم جوابشو ...کنارم تکون نمیخوری

 !میدم

اینم اضافه میشه ...همینجوری حرفای پشت سرم کم بود -

ادامه جشنم که با ...بزار من از همین دره میرم بیرون...حاال

 !خودته

 که همه ببینن...کل جشنو واسه این یه تیکش تحمل کردم+ 

 !من پرستارمو برگردوندم

 !ولی هنوز برنگشته -

 !دلش با من راه میاد...زیاد طول نمیکشه...برش میگردونم+ 

 .وت کردملبمو زیر دندون گرفتم و سک
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آهنگ قطع شده ...کسی وسط نبود...همه نشسته بودن

 !انگار همه چشم شده بودن تا مارو ببینن...بود

آوا و رادینو دیدم ته سالن کنار میز بزرگ خوشگلی که 

گزاشته شده بود وایساده بودن و با لبخند منتظر اومدن ما 

 !بودن

پله  پایینآراز دوتا پله باقی مونده رو سریع تر از من رفت و 

 !ها دستشو سمتم گرفت

برای سوختن اون همه چشمم که شده لبخند حرص درآری 

 !زدم و دستمو برای بار سوم گزاشتم تو دستش

 !کیلیلیلیلیلیلیلی...برای بار سوم بله

با کمکش دامنمو درست کردم و خرامان به سمت میزی که 

 !آوا و رادین کنارش وایساده بودن حرکت کردیم

ی به آوا که نگام میکرد و نیشش تا بناگوش باز چشم غره ا

 !بود رفتم و سعی کردم جدی و سنگین کنار آراز وایسم

از آراز خوش صدا تر پیدا نمیشه )مجری خوش صداشون

همه شما خانوما و آقایونی : بلندگو رو برداشت و گفت !( ولی

از زحمتکش ترین قشر جامعه ...که اینجا حضور دارین

دلسوز ...بودن یعنی نگران بودن پرستار...هستین

 !مادر بودن...بودن
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یکم دیگه ام تعریف کرد و بعد دونه به دونه اسم هارو صدا 

میومدن سمت میز از یه آقایی یه بسته تحویل میگرفتن ...میزد

و تشکر میکردن میرفتن خونشون؛ بسالمتی دیگه میخواستن 

 !سر و ته مهمونیو بهم بیارن

با ناز راه میرفت و پشت سرش زینب  به غزل خیره شدم که

زینب با دست اشاره کرد که با دل پر اومده خفه ...وایساده بود

 !حرف زد بزن تو دهنش دختره پررو رو...خون نگیریا

هرکی رد میشد ..چه خر تو خری بود خدایی...خندمو خوردم

بعد از تشکر از آراز یه چشم غره به من میرفت ، انگار من 

 !شتمشوهرشونو بردا

اعصاب خردی و ...چیکارش دارم من...بیا بابا مال خودت

یبار ...سردرداشو ندیدن که اینجوری هی واسش ناز میان

 !سرشون داد بزنه یادشون میره بخدا

غزل با بسته توی دستش اومد نزدیک و با ناز یه تیکه از 

چشماتون باز قرمز شده : موی بلوطیشو پشت گوشش انداخت 

 !مسکن الزم شدینفکر کنم ...دکتر

واجب بود اینو بگی االن بزنه ...همین اول کاری تر زدی که

 تو پرت ضایع شی آخه؟

لبخند ...زینب که کنارش وایساده بود لبشو از خنده گاز گرفت

 !محوی بهش زدم و یه تار ابرومو دادم باال
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منتظرم مزاحما برن ، با مسکنم : آراز سرفه ای کرد و گفت 

 !تنها شم

عور بیش...ه به مچ دستم وارد کرد باعث شد اخم کنمفشاری ک

 خب ول...مچمو که کبود کرده بود دم به دقیقه هم فشار میداد

 !کن المصبو استخونش جا به جا شد

کر ف: غزل لبخندی زد و بسته رو توی دستش جا به جا کرد 

میکردم اون موقعی که توی اتاق باال باهمین حتما مسکناتونم 

 !مگه نه زینب جون؟...رد و بدل کردین

ه دستتون درد نکن: زینب هول کرده از کنار غزل رد شد گفت 

بهت زنگ ...آذر عزیزم خدافظ...زحمت کشیدین...دکتر

 !میزنم

دستی واسش تکون دادم و آرازم با تکون دادن سرش و ریختن 

 !هزارباره موهاش توی صورتش دلمو برد

و  رفته بودن خانم جعفری و رفیق شفیقش زودتر از مهمونی

 !خداروشکر قیافه نحسشون رو مجبور نبودم تحمل کنم

غزل اما بعد از گرفتن کادوش همچنان پابرجا وایساده 

 !واقعا برام سوال بود! نمیدونم چرا نمیرفت؟...بود

وسایلمو از روی میز برداشتم و گوشیمو از توی کیفم بیرون 

ز میرفتن اینجوری که مشخص بود آوا و رادین و آرا...آوردم

غزلم نمیدونستم قراره چه ...خونه ننشون و باهم دیگه بودن

 !غلطی بکنه ، برامم مهم نبود
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خودم مهم بودم که صبح الطلوع باید میرفتم شیفت و مثل 

 !اسکال هنوز اینجا نشسته بودم

ایناهم ...اشغال بود...شماره آژانس و گرفتم و منتظر شدم

یستم عامل ارتباطی یعنی س...همیشه خدا خطشون قطع بود

 !خراب

پوفی کشیدم و به آراز که داشت با مسئول سالن حرف میزد 

 ...خیره شدم

یعنی خوشبحال اون دختری که عروسیشو اینجا 

بزرگ ، خوشگل ، تمیز ، حسابی باب سلیقه من ...میگرفتن

 !شده بود البته اگه اتفاقای سانسور شده امشبو فاکتور بگیریم

 

دیک تر و روی صندلی رو به روم غزل از دور اومد نز

همه رفتن فقط ! چطوری میری؟: نشست و با اشاره گفت 

 منتظری شاهزادت بیاد ببرتت؟...خودت موندی

 !منتظر فضولش بودم که خداروشکر پیدا شد -

فکر نکن چون بزرگتری و ...حواست به حرف زدنت باشه+ 

 !دوبار آراز بهت خوبی کرده االن عاشق سینه چاکته

کس دستمو زیر چونم زدم و به عکس پاندای روی بک ریل

خودت داری ! من االن حرفی از آراز زدم؟: گراندم خیره شدم 

 !چند چندی با خودت؟...حرفشو پیش میاری طلبکارم هستی
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توی مزاحم از همون اول نزاشتی من به آراز نزدیک + 

فکر کردی چرا اومدم تهران؟ مغز خر خورده بودم ننه ...بشم

 !مو ول کنم بیام بچسبم به اون بخش جراحی مزخرف؟بابا

اومدم چون فهمیدم با لگد انداختت بیرون و جا ...نخیر خانوم

فقط نمیدونم چطور باز دوباره برگشتی ...واسه بقیه باز شده

باز بهش چی زدی که ! چیکار کردی باهاش هان؟...کنارش

 اینطور خرش کردی؟

نم اعصابشو بهم خونسرد بود...شونه ای باال انداختم

به ...ترفندم بود ، خونسرد بودن جلوی بی اعصابا...میریخت

انقدر که این آروم بودنه حرصشونو ...شدت جواب میداد

 !درمیاورد جواب دادن بهشون حرص نمیداد

تو اولیش نیستی که میخوایش ، ...محض اطالعت کوچولو -

ش افکر کنم یه در میون غمزه هایی که بر...آخریشم نمیمونی

مهم اینه خودش کیو ...میریزن و به یه ورشم نیستو میبینی

که فکر نکنم رو هیچکدوم از شماها دست گزاشته ...بخواد

 !باشه که انقدر خودتون و دست باال میگیرین

گه ا: کیفمو برداشتم و از روی صندلی بلند شدم و گفتم 

ز ا...شاید اومدیمو تو شدی زنش...میخوایش سفت بچسبش

 ! جراحی مزخرفم راحت شدیاون بخش 

پوزخندی بهش زدم و سمت در سالن عقب گرد کردم و 

تا بنده خدا جواب ...همونطوری دوباره شماره آژانسو گرفتم
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اصال تعجب نکردم که کار ...داد گوشی از دستم کشیده شد

 !کیه

چون تا همین االنش هم انقدر که از کارای یهوییش تعجب 

 !بیارمکرده بودم نزدیک بود شاخ در

دیگه با اجازتون خونه که : برگشتم سمتش و با اخم گفتم 

 ! میتونم برم؟

 !خودم میرسونمت...صبر کن کارم تموم شه+ 

غزلم هست ...من صبح شیفتم نمیتونم صبر کنم -

گوشیمو بده من خودم یجوری میرم ، نمیخواد منو ...باهات

 !برسونی

به  ه کنه جدیگوشیمو تو جیبش سر داد و بدون اینکه بهم نگا

 شیفت فرداتم...راننده میرسونتش: مسئول سالن خیره شد 

 !بمون باهات کار دارم...کنسله

نمیدونم چه ...کاش زبون میفهمید این بشر...ال اله اال هللا

نیشی بهش ...جوری حرف میزدم که این اصال توجه نمیکرد

من نمیدونم : سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم ...کردم

بیا برو بخواب بزار ...چقدر کار آخه! ش کی تموم میشه؟کارا

 !ماهم بخوابیم دیگه اه

انگار شنید چون دستشو به چونش کشید و چند قدم ازم دور 

پوفی کشیدم و به کت مشکیش که روی دستش افتاده بود ...شد

 !رابطه اش با کت از صفرم پایین تر بود...نگاه کردم
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باز کن بابا حالمونو بهم ...ه منچه تو قیافه هم رفته واس: آوا 

 !زدی

حرف نزن آوا که اصال حوصله خودتو صداتو  -

اصال هم نیا دور و برم که میخوام بکوبم تو دهنت ...ندارم

 !صدا سگ بدی

من خر میدونستم ...بیا و خوبی کن حاال: محکم زد رو دستش 

آخرش همه کاسه کوزه ها سرمن میشکنه و پادرمیونی 

 زن گرفتی( ای به رادین که تازه اومده بود زدسلقمه ...)کردم

 !هیشکی دلش واسش نمیسوزه...دلسوز همه

یه ...سرخود منو برداشتی آوردی اینجا...خبر که ندادی -

 !بیا حاال تحویل بگیر...عالمه ام واسم نقشه کشیدی

شیفت فردامو هم : مچ دستمو نشونش دادم و با حرص گفتم 

مچ بند ببندم تو ! رش کنم؟حاال اینو چیکا...کنسل کرده

کم پشت سرم حرفه که ...دردش بخوره تو سرم! بیمارستان؟

 !امشب خواهر برادر خوب واسم حرف درآوردین

 

خوبه جاهای دیگه رو : رادین سری تکون داد و با خنده گفت 

 !چقدر متقاعدش کردیم آدم باشه ، نشد...کبود نکرده آذر خانوم

 حاال که حسابی: م سمت آوا چشم غره ای بهش رفتم و برگشت

از خجالتم دراومدین حداقل بزارین برم خونه کله مرگمو 

 !بزارم دارم میمیرم از خواب
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ه یعنی اگه این تیک...کل این جشن واسه تیکه آخرشه: رادین 

 !آخر اتفاق نیوفته ، این همه خرجی که رییسمون کرده پر

نین اروهم بکازتون برمیاد این کار! نکنه قراره خفتم کنین؟ -

 !یه سره بدزدینم

ارزش ...نه حاال اونقدرا هم تحفه نیستی که بدزدیمت: آوا 

همین امشبم که نمیدونستی و آوردیمت دو ...دردسرشو نداری

 !دقیقه یبار زدی تو سرمون

مگه راننده دم در ...این دختره رو بفرست بره...رادین: آراز 

 نیست؟

را عین مشنگا نشسته چ...بهش گفتم بره دم در که: رادین 

 !هنوز

نمیشد اینو از لیست مهمونای چرت و پرتتون فاکتور : آوا 

یه لیست مهمونا رو من چک نکردم هرچی درب ! بگیرین؟

خانم جعفری که واجب اول همه ...و داغون بود آورده بودین

 .اومده بود

خودش از ...خانم جعفریو اصال دعوت نکرده بودیم: رادین 

یه فصل بخاطرش از ...خودشو دعوت کردیکی شنیده بود 

 !همین کتک خوردم

یه فصلم از من بخوری که سرخود اینو برداشتین آوردین : آوا 

انگار من نمیدونم واسه ...دختره نچسب حال بهم زن...اینجا

 !چی بار و بونه جم کرده اومده تهران
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من دیدم خوشگله ، تازه کارم ...به قیاقش نمیخوره که: رادین 

نگفتی واسه چی اومده تهران که ...گفتم اینم دعوت کننهست 

 !نگم بیاد نقشتون خراب شه

بیا برو چک این مرتیکه رو بکش بعدهم آوا رو ...بسه: آراز 

یای صبح ب...توام حواست باشه دوربینا روشنه...برسون خونه

 !خونه خونت حالله آوا

دت تو میری خونه خو...یه امشب پیش رادین باشم حاال: آوا 

معلوم ...من چیزی میگم؟ تازه نامزدم نداری بگم نامزدشه

 !نیست اونجا تنهایی چیکار میکنی

ن با دید...صدای در بزرگ سالن باعث شد برگردیم سمت در

سونیا که پانچو و شالش کج روی سرش افتاده بود آوا فحشی 

 !بیا گندای آقا یکی یکی داره رو میشه: زیرلب داد و گفت 

نای چفت شده از عصبانیت برای اینکه صداش آراز با دندو

بردار ببر اینو تا دندوناش خرد نشده که داره : بلند نشه گفت 

 !زیادی زر میزنه

 ...یه امشب: رادین دست آوا رو گرفت و گفت 

دو روز دیگه برگردی و ! زبون آدمیزاد که حالیتونه؟: آراز 

 !شکمت باال بیاد عروسی بی عروسی

بم همین امش...که برگ برنده ات فعال دست منهتهدید نکن : آوا 

 !لطف کردم بهت که آذر و آوردم اینجا ، یادت باشه
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رادینم میخواد ...گم میشی میری خونه...وظیفت بود: آراز 

دوربینا رو روشن گزاشتم ...بیاد همونجا منتها تو اتاق پایین

 !ببینم چه غلطی میکنین باز

 

گه کامل نزدیکمون بود برای دی...سونیا نفس زنان جلوتر اومد

موهای بلند مصنوعیش ...همین آوا نتونست جواب آراز و بده

 !دورش ریخته بود و یکم زیر چشمش سیاه شده بود

 !اینه غیرت آراز؟: با صدای بغض کرده تودماغیش گفت 

منو با این راننده های هرزت تنها گزاشتی که مرتیکه بخواد 

 ن؟ها...منو ببره سر به نیستم کنه

 !چخبر شده بود باز...یاخود خدا

ه با کدوم رانند! چیشده خانوم دکتر؟: رادین بجای آراز گفت 

 بودین مگه؟

باز دوباره در باز شد و یه آقای چهل و خرده ای ساله اومد 

 آقا به جون بچم تا: تو و با درموندگی بلند رو به آراز گفت 

من قفلو زدم شروع کردن به گریه که من میخوام 

 !به ارواح خاک مادرم اگه دروغ بگم...دزدمشونب

ومو بیا این خان...خیلی خب: آراز کالفه چشماشو بست و گفت 

 !توام بمون با یکی دیگه میفرستمت...برسون خونه
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 :سونیا فین فین کنان اومد کنار آراز وایساد و با اخم گفت 

همین برو اون ...خوبه واال...حداقل یه چیزی بهش بگو

 !رسون و خالص؟خانومو ب

خر تو ...اون کنسل شد...اون خر تو خر یادتونه گفتم کنار میز

به معنای واقعی داشت از مخم دود میزد ...خر یعنی االن

نگهم داشتین که شر و ورای ...بابا من خوابم میاد...بیرون

 !اینارو گوش بدم؟

آخرم اعصاب اینو گوهی میکردن معلومم نبود باهام چیکار 

مگه میشد ...ر بیار و اعصاب اینو آروم کنداره حاال خ

 !بفهمونی بهشون؟

این پا اون پا کردم و به غزل که بهمون نزدیک شده بود 

رادین سریع دست آوا رو گرفت و دوتایی ...نگاهی انداختم

غزل و سونی جون وایساده بودن با اون راننده ...جیم شدن

 !بنده خدا

علوم از کجا م...ن نمیتونمم! من باید با راننده برم یعنی؟: غزل 

 مثل دکتر نخواد بالیی سرم بیاره؟

من دیگه مسئول ناز و اداتون ...نمیخوای همینجا بمون: آراز 

 !میخوای برو نمیخوای هم به درک...نیستم

نگاهشو بعد چند وقت برگردوند سمت من و باز دوباره به 

 وخانوما ر: اونا خیره شد اما اینبار طرف حسابش آقاهه بود 
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فردا ...به بقیه ام بگو برن...صحیح و سالم برسون خونشون

 !صبح بیاین شرکت واسه تصفیه حساب

 مرده چشمی گفت و دستشو گزاشت رو سینش

 !بریم؟: آراز برگشت سمت من و نفس عمیقی کشید 

و دامن لباسم...جلوتر از من راه افتاد...کالفه سرمو تکون دادم

 .ت سرش حرکت کردمباال گرفتم و با قدمای کوتاه پش

سونیا با صدای بلند از پشت سرمون شروع کرد به داد کشیدن 

وسط مهمونی ولم ...این دختره رو آورده که آینه دق من بشه: 

میکنه میره این دهاتیو که خودش اخراج کرده بود میبره اتاق 

خوبه خودت مچشو با دکتر جاوید ! خامت کرده نه؟...طبقه باال

منو ، دکتر بیمارستانشو ول میکنه کنار  حاالهم که...گرفتی

 !یه راننده بی در و پیکر و به این میچسبه

اونم ...بغض کرده نگاهی به آراز کردم و سرجام وایسادم

بدون توجه ...چهرشو نمیدیدم...اما پشت به من...وایساده بود

به حرف سونیا راهشو گرفت و رفت سمت در بزرگ 

 !ر موند که برم سمتشدستگیره رو کشید و منتظ...سالن

باز دوباره صداشو انداخته بود رو ...زنیکه اما ول نکرد

ببین ...خدایی داشتن این همه خاطرخواهم سخت بودا...سرش

 !چطور دم به دقیقه باید اینارو مسکوت کنی؟
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همین؟ لعنتی من این چند ماه کاری ! میزاری میری؟: سونیا 

 کنار و اینو با خودت منو میزاری...نبوده که برات نکرده باشم

 میبری؟

اینبار منفجر شد و باصدای بلند داد ...آراز دیگه ولش نکرد

مگه بغل اون جوجه ماشینی تازه ...دهنتو ببند...خفه شو: زد 

 وقتی سوار ماشینش میشد الل! استخدام شده تانگو نمیرفتی؟

 ! بودی بگی میخوام منو برسونی؟

وی اعصاب خرد کن ماشین من واسه ت: صداش بلند تر شد 

 !گمشو یا با همین برو یا همینجا بمون تا بمیری...جا نداره

نگاه بدی به من کرد که سریع خودمو جمع کردم و رفتم 

پامو که از سالن گزاشتم بیرون نفس عمیقی کشیدم و ...سمتش

 !وگرنه میمردم من...خدارو شکر کردم که امشبم تموم شد

 

تم تا خواس...ده ازش پیاده شدبنزش جلوی پامون وایساد و رانن

در و واسم ...در و باز کنم آراز نزاشت و زودتر پیش قدم شد

د خودشم سریع دور ز...باز کرد و کمکم کرد بشینم تو ماشین

 !و چیزی به راننده گفت که نشنیدم

تو ماشین نشست و سریع با یه نیش گاز از محوطه خارج  

جمع  و معذب خودمو نفسی کشیدم...شدیم و پیچیدیم تو خیابون

 !کردم
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ازش خجالت ...نمیدونم چرا حسم بهش مثل اوال شده بود

میکشیدم ، مخصوصا که حاال توجهش بهم بیشتر شده 

 !میشد!( مور مور که میدونین چیه؟)مور مورم ...بود

بقیه عشقشون اعتراف میکنه سکته ...اینم اخالق ماست دیگه

به خودش بگم که اگه ...رو رد میکنن ما مور مورمون میشه

 !کلم کنده است

ه بنز آراز ک...تک و توک ماشین تو اتوبان رفت و آمد میکرد

 حاال...انگار دوتا بال درآورده بود ، انقدر داشت تند میرفت

 !جرات داری بهش بگو یواش تر برو

ولی کم کم حالم داشت بد میشد ، یه لحظه واقعا حس کردم 

 !خون به مغزم نمیرسه

میشه یکم آروم تر : از ته چاه درمیومد گفتم با صدایی که 

 !بری؟

آب دهنمو ...نگاهی بهم انداخت و سرعت ماشین کمتر شد

تو که بلدی انقدر آروم بری ...قورت دادم و یکم جا به جا شدم

 !مجبوری خب قلب آدمو بندازی تو شورتش؟

 !کار یاد گرفته...نه واال

طا سید این وسآدم میتر...راه خونمو میرفت پس چیزی نگفتم

بعید  ازش...بیاد ببرتت خفتت کنه دیگه کامل سوپرایز شی

 نبود؛
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انقدر که امشب سوپرایزم کرده بود سوپرایز بدنم پر پر 

 !تا لبه...بود

دستامو توهم گره ...یهو کنار اتوبان زد رو ترمز و وایساد

اصال بهم نگاه ...کردم و به حرکاتش خیره شدم

 !ش شده بودنمیدونم یهویی چ...نمیکرد

در و جوری بهم ...سریع از ماشین پیاده شد و رفت بیرون

 !کوفت که همه موهای تنم سیخ شد

 .چشمامو تو کاسه چرخوندم

 اخالق گندشو میاره واسه من؟! دیدین گفتم؟

عنم دهنت از همین ...دمت گرم سونیا...دستش درست...آورد

 !تریبون

و درآورده کتش...پنج دقیقه نشستم تا باالخره نشست تو ماشین

موهاش بهم ریخته بود و معلوم بود که هی پنجه هاشو ...بود

 !فرو کرده تو اینا که مدلشون بهم خورده

لخت بود و ... البته من بهم ریختشو بیشتر دوست داشتم

 !میریخت رو پیشونیش که آدم میخواست براش بمیره

: سرشو برگردوند سمتم و گفت ...متعجب نگاش کردم

 ناراحتی؟
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حاال ناراحت که شدم ولی نه انقدر ! ناراحت چی باشم؟...اینو

امشب به اندازه کافی عرعر ...که بشینم عرعر کنم جلوش

 !کرده بودم

 !چرا ناراحت باشم...نه: متعجب گفتم 

همه  گند خورد به...بدتر شد! خوشحال نشدی نه؟: نفسی کشید 

 !چی

ود خودش کرده ب...بچه اعصابش از حرفا خرد شده بود

 !مگه من جلو همه اونجوری زدم اخراج کردم؟...دیگه

 !به من چه؟...خودش باعث اون حرفا شد خب

ممنون بابت همه ...نه خیلی خوش گذشت: آروم گفتم 

مگه االن نشستم گریه ! خوشحالم هستم خب چرا نباشم؟...چی

 !میکنم که ناراحت باشم

 : سرشو برگردوند سمت شیشه بغل و گفت...لبخند کجی زد

 !حسابشون سر جاش! دهن همشونو میبندم ، خوبه؟

 !من که چیزی نگفتم

من که گفتم ناراحت نیستم ، ایناهم عادیه من زیاد شنیدم  -

 ...نمیخواد که

 زیاد شنیدی؟+ 

 

 !قرارم نیست هیچوقت تموم بشن...خیلی شنیدم...آره -
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 !چون من شروعشون کردم+ 

اخم کرده ...مبه چشماش که خیره به جلو بود نگاه کرد

خودش شروع کرده ...خب راست میگفت...بود

 نفسی کشیدم و مثل خودش...نمیخواستم کنایه بزنم باز...بود

 !به جلو خیره شدم

 !آذر+ 

 سرمو برگردوندم سمتش؛ 

 !چرا؟...خیلی آرومی+ 

 !دلم گنده است...تحمل میکنم...نیستم! آرومم؟ -

 جای خالی هست؟...تو این دل گنده ات+ 

پر غمه ، پر حرف ، هروقت خالیشون کردم ...ه نیستن -

 !جاشم خالی میشه

بیشتر از این نمیتونم خوددار ...تموم کن...پس خالی کن -

 !باشم

 بمونه واسه بعدا...االن وقتش نیست+ 

 وقتی کشتیم؟ آره؟ ! پس وقتش کیه؟: داد زد 

دستشو روی چونش کشید و ...برگشت سمتم...چشمام لرزید

استم دقیقه به دقیقه ای که توی اون اتاق کنارم میخو: گفت 

 !به تک تک نفسات گوش بدم...نفس میکشیو ضبط کنم
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این خماری داره ...خمار خمارم آذر: مکثی کرد و ادامه داد 

 !سلوالی بدنمو میسوزونه

نمیخواستم وا ...چشمام میلرزید...نگاش کردم...نگاهم کرد

 ...بدم

 !لبخند کجی زد ، عین همیشه

 نمیخوای چیزی بگی؟ فحشم دلت نمیخواد بدی؟! جونم؟+ 

 !فقط میخوام برم خونه...نه: خفه گفتم 

 دلت نمیسوزه برام؟...تا دلتو خالی کنم خیلی راهه+ 

 برگشتم سمتش و سوالی نگاش کردم

 یعنی چی؟! دلم خالی شه؟ -

م تا یک...حرفاشو گوش بدم...یعنی غماشو بریزم بیرون+ 

 !دعوت کنم تو جاش خالی شد خودمو

 ...پسره ی پررو...لبخندی اومد رو لبم

اما همچنان حالت جدی بودنشو حفظ کرده ...چشماش برق زد

 بود

 !چی میشد همیشه اینجوری ناز بخندی برام؟+ 

 !زیادیت میشد -
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زیادیم  :ماشینو روشن کرد و با صدایی که ته خنده داشت گفت 

 ریض داریحوصله م...بشه سکته میکنم میوفتم رو دستت

 نداری؟

ماشاهلل همه همچین مشتاق پرستارین جا واسه من ...دخدانکنه-

 !نمیمونه

دوباره میخواست ...ماشین راه افتاد و باز سرعتش زیاد شد

بقران ماشین خودت خراب ...ال اله اال هللا...پرواز کنه

 !رحم کن...بخدا حیفه ، گرونه...میشه

 !رمهجای تو فقط کنا...مشتاقا برن بمیرن+ 

 !دیگه داشت خیلی رمانتیکش میکرد

ومنون زیرلبی گفتم و خواستم پیاده ...جلوی در خونم وایساد

اصل کارش ...وایسا: شم که دستمو گرفت و زیرلب گفت 

 !مونده

خوابم میومد بنده ...به اجبار باز نشستم و خمار نگاش کردم

 !زود باش...خدا

قرمز رنگ از  یه جعبه مخمل...خم شد و داشبورد و باز کرد

 !با یه بسته قرمز دیگه...توش درآورد
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جعبه مخمل قرمز و گرفت سمتم ...سیبک گلوش تکون خورد

کمه اما ، بابت دستت که امشب کبود شد یدونه : و آروم گفت 

 !دیگه ازم طلبکاری

 !دختر، امشب چخبر بود اینجا؟...بهت زده از دستش گرفتم

یی باید تو یه شب این همه اتفاق چرا همشون انقدر یهو

 ! بیوفتن؟

انگیز ترین  شگفت...فکر کنم امشبو باید حتما تو تاریخ بنویسن

 شب سال

 !حتی ازسیندرال هم سیندرال تر

 !مال منه؟ -

 !اگه قابل بدونی+ 

 .لبخندی بهش زدم و آروم درشو باز کردم

آروم آوردمش ...خیلی قشنگ بود...یه دستبند ظریف طالیی

 .ردمباال و بهش نگاه ک

 حیف که نامحرمی جیگر حیف ، ...چقدر ناز

 !حیف که از دستت شکارم وگرنه محضر که همین بغله

 !هخیلی قشنگ...ممنون: گزاشتمش توی جعبه و درشو بستم 

 !نمیندازی دستت؟+ 

 !بازم مرسی...نه میخوام نگهش دارم -
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دلم  شاید وقتی...انگار خوشش نیومد که گفتم نمیندازم دستم

هرچیم آدم خوب رفتار کنه یادش ...ف شد بندازمشباهاش صا

 !منم وقتی یادم میره که اینو بندازم دستم...که نمیره

چه چسی بودم خودم ...منم چه ناز و افاده هایی میومدم

 !نمیدونستم

اینو اینجا بازش : اون یکی جعبه رو گرفت سمتم و گفت 

 !شاید یکم جاش تو دلت باز شد...خودت تنها بخونش...نکن

من به همون تابلوی چوبی ...الزم نبود انقدر زحمت بکشی -

 !مثل همه راضی بودم

کادوت هم نباید مثل همه ...تو برای من مثل همه نیستی+ 

 !باشه

 ...اما من نمیخوام که -

بزار پای اون چند باری که گزاشتم سوراخم ...هیششش+ 

 !کنی

آره ...بود محتاجتم اینا عمه من...عمه من بودا اون شب...اوهو

 !بچه پررو...میدونم

وراخ ما که عقده س...بله: در ماشینو باز کردم و با کنایه گفتم 

 !کردن نداریم ، مریضی از بعضیای دیگه بود
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ولی ما عقده : چشمکی زد و در کمال بهت و تعجب من گفت 

کی بشه باز مریض بشیم ...زیر دست شما بودنو داریم خانوم

 !بیایم مطبتون؟

 :ن پیاده شدم و با لبخندی که از ذوق زیاد بود گفتم از ماشی

 !خوب بخوابین دکتر

 !مراقب خودت باش...توام همینطور+ 

آروم در و باز کردم و رفتم ...سعی کردم خانومانه لبخند بزنم

در و که بستم با عجز به در تکیه دادم و به راه پله ...داخل

 .خیره شدم

وم از میشم ببینم هیچکد میترسیدم خواب باشه و صبح که بلند

 ...اینا نیست

نه لباسم ، نه این دستبند خوشگل ، نه این عشقی که امشب 

 !یهویی فوران کرده بود تو همه وجودم

عاشق بودن به تنهایی چیزیو حل ...بیاین روراست باشیم

عاشقش ...و واقعا هم من االن همین حسو داشتم...نمیکنه

 !چقدر؟...بودم

توان اینو که ببینمش و اون روز یادم ...ستماما نمیتون...زیاد

 ...نیاد و نداشتم

 !برای من و دل و روحم سنگین بود
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هرچقدرم ببخشی بازم جاش رو قلبت ...عشق پاکش نمیکنه

ه اون باید یاد میگرفت که همیش...باید تنبیه میشد...باقی میمونه

همیشه دنیا یجور پیش ...چیزی که اون میخواد نمیشه

هنوز واسه عاشقی کردن مثل ...ید عاشقیو یاد بگیرهبا...نمیره

 !رییسا صحبت میکنه

با همین قلدر بودن و جدی ...ولی من با همین رییس بودنش

اما یادش میدم که عاشق بودن یعنی ...بودنش میخوامش

 !باالخره خودش یاد میگیره ، مگه نه؟...چی

دمو پله ها رو دونه دونه باال رفتم و با دست لرزون در واح

بدون معطلی روی مبل نشستم و سریع در جعبه ...باز کردم

 .رو باز کردم

 !یه تابلوی چوبی

ل تر خوشگ...متفاوت تر از تابلوهایی که توی جشن دیده بودم

 !و ظریف تر کار شده بود و از بقیه بزرگ تر بود

 ...چشمامو چرخوندم روی کلمه های شعری که نوشته بود

 

 

وری روی مبل نشسته بودم و به نیم ساعت بود که همونط

چیزی که رادین ...پس همین بود...تابلوی توی دستم خیره

 !میگفت اگه نبینمش کل جشن هیچی میشه ، این بود
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ر اونقدر زیبا که شع...یه تابلوی چوبی ساده اما پر از زیبایی

 !روشو برای بار هزارم زمزمه کردم

وز شتم تا هررتابلو رو کنار تختم ، روی میز جلوی آینه گزا

 !مگه نمیگن هرچه از دوست رسد نیکوست؟...ببینمش

 !اونم این کادوی قشنگ...خب حاال این دوست عشقتم باشه

دستبندشو بین وسایالم جاسازی کردم تا هروقت که دلم با دلش 

 !صاف شد از جاساز درش بیارم

آرایشمو پاک کردم و لباس خوشگلمو با وسواس توی کمد 

 !باسمو دوست داشتمچقدر ل...گزاشتم

 :همین که توی تختم دراز کشیدم گوشیم لرزید 

 کسی چون من اگر دیدی

 برای ماندنت جان داد

 از او بستان جانش را

 !ولی با او بمان لطفا

روی عکس پروفایلش زدم و به ژست جذابش با ...آنالین بود

 عینک دودی خیره شدم

 !شمک میزدچند دقیقه منتظر موندم تا آف بشه اما همچنان چ

 !بودن خیلی قشنگ...مرسی بابت تابلو و دستبند: تایپ کردم 
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چقدر این پسر خوب بود ...همون موقع ایز تایپینگ شد

باز فردا میزنم تو دهنش ...حاال امشبو نگاه جوگیر شدم...آخه

 !وایسا

 !مراقبشون باش...ارزش چشمات بیشتره+ 

به ...نومبخواب خا: جوابشو ندادم اما باز گوشیم لرزید 

 !چشمات فشار نیار

خمار به لحن دستوری که حتی تو تایپم ترکش نمیکرد خیره 

شماهم : انگشتام روی کیبورد حرکت کردن ...شدم

 !شبتون خوش...بخوابین

لبخند کجش رو وقتی که به پیامم ...پیاممو خوند اما جواب نداد

باز با هزارتا فکر و خیال ...خیره شده بود جلوی چشمم اومد

اگه بگم اون شب هرثانیه ...رویا چشمامو روی هم گزاشتم و

 !اش برای من آراز گذشت باورتون نمیشه

 

دهنم ...در و بسته نبسته بدو بدو دویدم تا از پله ها برم پایین

یه لقمه التی اندازه لقمه های آراز چپونده بودم توش ...پر بود

قط ف...اصال نفهمیدم کله سحر چی پوشیدم...تا ضعف نکنم

 !میدونم دوییدم تا به اتوبوس برسم

ت با عجله در و بستم و پش...نفسی گرفتم و در آهنیو باز کردم

شلوار لی که نمیدونم چطور دستم بهش خورده ...کفشمو کشیدم

بود و پوشیده بودمش و درست کردم و از تک پله جلوی در 
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سرمو آوردم باال تا از کوچه رد بشم که آراز و ...پریدم پایین

دیدم با لبخند کجش به در سوناتای سفید رنگش تکیه داده و به 

 !من خیره شده

ا شلوار ب...تیپمم که ماشاهلل ، نگم بهتره...لپم که باد کرده بود

 !قیافه هم که دو درجه باالتر از تیپ...لی و مقنعه سورمه ای

 !یچیزی میگم یچیزی میشنوین

و  پف کرده کیف کوچیکم روی دوشم افتاده بود و با چشمای

 .پر از خواب بهش خیره بودم

 :عینک دودیشو روی موهاش گزاشت و ابرویی باال انداخت 

 !کجا با این عجله؟...صبحتون بخیر خانوم

انگار از بهت دراومدم که لقمه ام رو جویده نجویده قورت 

اونم جوری بهم نگاه میکرد انگار داره بزرگترین تئاتر ...دادم

 !طنز دنیا رو میبینه

شما اینجا ...سالم: با صدای تودماغیم در اثر خواب گفتم 

 !چیکار میکنین؟

 

اومدم برسونمت ، و ...میدونم دیرت شده: یه قدم اومد جلوتر 

 !یکم ببینمت
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لی خی: دستی به مقنعه ام کشیدم و موهامو هل دادم تو و گفتم 

شماهم برین دنبال کار ...ممنون من خودم با اتوبوس میرم

 !نجا خوبیت ندارهخودتون ای

بشین بریم تا االنم ...بدی نمیبینم ازش: نگاهشو چرخوند 

 !نصف ساعت کاریت رفته

از یه طرف دیرم شده بود از یه طرفم ...این پا اون پا کردم

 !نمیخواستم سوار ماشین بشم

یه هفته از شب مهمونی گذشته بود و تو این یه هفته ندیده 

بود که اون دور میمونه تا من فقط آوا یبار بهم گفته ...بودمش

 !بتونم بهتر قبولش کنم

من میخواستم منتمو ...اما من اینجوری نمیخواستم عه

 !که الحمدهللا از شانس خوبمون هیچ بلد نبود...بکشه

به چشمای جدیش نگاه کردم ...در ماشینو باز کرد و اشاره زد

 .و مردد در سمت شاگردو باز کردم

 !ن پیچیده بودبوی عطر مالیمش توی ماشی

ه کوفته شبی...اوخ...از تو آینه بغل به قیافه خوشگلم نگاه کردم

 !وارفته

ماشین و روشن کرد و دور زد ...لب برچیدم و صاف نشستم

 !سمت خیابون

 !یه هفته نبودنم چطور گذشت؟+ 
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 مثل همیشه! قرار بود چطور بگذره؟ -

ن م واسه: اخم کمرنگی کرد و بم گفت ...آخی ، خوشش نیومد

 !نتونستم امروزم نیام دیدنت...که شکنجه وار گذشت

م من نمیخوا...همه شمارو میشناسن! میشه لطفا نیاین دیگه؟ -

 !حداقل تا وقتی که قرارداد دارم...کارمو از دست بدم

م شیشه ا...ماشینو عوض کردم: دستی به فرمون زد و گفت 

سودی ح یکم بهت...ببینن هم مهم نیست! کسی نمیبینه...دودیه

 !کنن چی میشه؟

یه زندگی آروم ...حسودی میخوام چیکار: پوفی کشیدم 

از ...خداروشکر همینجوری داره واسم میباره...میخوام من

شمارو هم با من ببینن باز ...اون هفته تا االن هرروز حرف

 !یه حرف دیگه

 نگفتم بهت؟...گفتم دهن همشونو میبندم+ 

 !زحمت بستنشو بکشی شما دهناشونو باز نکن نمیخواد -

خوبیش این بود که بیمارستان تقریبا به خونم نزدیک 

 !زیاد طول نمیکشید که بتونه حرصم بده...بود

 در ماشینو باز کردم و بدون تشکر پیاده شدم

ساعت دو : عینک دودیشو از روی موهاش برداشت و گفت 

 ! دیگه؟

 !من میخوام برم جایی ، کار دارم...نیای ها -
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اتفاقا منم کار دارم ، میریم باهم انجام ...بچه خو+ 

 !شیفت خوبی داشته باشی خانوم...میدیم

پوزخندی زد و با دست بهم اشاره کرد که برم سمت 

در ماشینشو محکم کوبیدم و با حرص راه در ...بیمارستان

 !اورژانسو پیش گرفتم

مرده شور اونیو ببرن که گفت بیا اورژانس راحت 

 !ود این؟کجاش راحت ب...تره

ز پاهام ا...انگشتام از بس مینوشتم گوشت اضافه آورده بود

 !بس راه میرفتم که دیگه بدتر

خودکارمو از توی جیبم درآوردم و داروهای جدید مریضو 

مهر دکتر و تق روی برگه پروندش زدم و با ...اضافه کردم

 !یه دست گوشیمو که داشت زنگ میخورد جواب دادم

 الو آوا؟ -

 !از صبح بار صدمه میگیرمت...جواب دادی چه عجب+ 

پدرم و درآوردن تو این اورژانس ...بقرآن سرم شلوغه -

 !دور جراحیو باید بگردی دو سه تا ماچشم بکنی...خراب شده

 !بیخود کردی ، اورژانس که راحت تره+ 

اونجا ...هرکی گفت راحت تره غلط کرد با تو یکی...خفه شو -

پانسمان ، ...تا کوک میزدیمدو...مریضامون ثابت بودن
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 اینجا عین اسب فقط...بیشتریا خواب و بیهوش...داروها ثابت

 !بدو

 !خبه حاال زنگ نزدم فرق اورژانس و جراحیو ازت بپرسم+ 

 

 !بگو زودتر باید برم کار دارم -

زنگ زده بودم یه داستان فوق سمی ...خیلی بی ذوقی زنیکه+ 

 !برات تعریف کنم

ید االنم با...بمونه وقتی دیدمت بگو...دارمجون تو حوصله ن -

 !برم دکتر اومد

گوشیو تو روی آوا بنده خدا قطع کردم و پشت سر دکتر راه 

 !افتادم

میدونستم وقتی منو ببینه دیگه زنده نمیزارتم چون از اینکارم 

هرچی اون ...حالش بهم میخورد ولی خیلی وراج بود این بشر

 !این یکی فقط زبون داشت داداش بنده خدا کم حرف و آروم

خسته از یه شیفت مزخرف لباسمو عوض کردم و شیفتو 

یواشکی از در اورژانس بیرون اومدم و به ...تحویل دادم

سمت در پشتی محوطه راه افتادم تا از کوچه بزنم 

نمیخواستم آراز منو ببینه؛ مخصوصا االن که این ...بیرون

 !سوژهفضولچه ها دم در وایساده بودن و منتظر 



936 

 

پامو که تو کوچه گزاشتم نفس راحتی کشیدم و سمت ایستگاه 

چهارقدم برنداشته بودم که صداش ...اتوبوس قدم تند کردم

 !ماشین این طرفه: پشت سرم پاهامو میخ زمین کرد 

من درنهایت کارآگاه بازی سعی ...چطور منو دیده بود این آخه

 !ولکه تر زده بودم طبق معم...کرده بودم بپیچونمش

پنجره ...کالفه برگشتم سمتش و با ناله بهش خیره شدم

ی به نگاه...ماشینشو داده بود پایین و سرشو آورده بود بیرون

ره خلوت ت...خواستم بهت بگم میام اینجا: کوچه کرد و گفت 

 !حرف درنمیارن واست ، که خودت اومدی

 !یعنی اونم مثل من فکر کرده بود؟...شوخی نکنین با من

 چرا اومدی باز آخه؟...نیا گفتم -

 :صاف نشست و انگشتاشو باریتم روی فرمون حرکت داد 

 !رستوران این نزدیکیا نیست؟...خیلی گشنمه

 

مجبوری جلوش توی یه رستوران معمولی نشسته بودم به 

اخمش که به صفحه گوشیش خیره بود نگاه 

 !جونم؟: همونطوری گفت ...میکردم

برات بمیره که کک روزگار بگم کی ...جونت بی بال جذاب

 !نگزه آخه؟

 !مامانتون منتظر نیست؟ -
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بهش گفتم تا آمادش میکنم تو بساط عقدو ...منتظر عروسشه+ 

 !بچین

اینجا با عروستون قرار ...بسالمتی: نیشی کردم و گفتم 

 !گزاشتین؟

ی لبخند کمرنگ...سرشو آورد باال و نگاه کوچیکی بهم انداخت

 !آوردمش...نزاشتمقرار : زد و آروم گفت 

دستمو به میز تکیه دادم و به دخترپسرایی که اکیپی و گروهی 

من  البته به...چقدر تیپاشون جلف بود...اومده بودن خیره شدم

هرکسی هرجور دلش بخواد لباس میپوشه ...که ربطی نداره

 !نبودن...ولی سلیقه من نچ

 !(حرفای روشن فکری و اینا دیگه)

 

ه چطور دوستانه کنار هم نشسته بودن بهشون نگاه میکردم ک

آخرین ...چه قشنگ...و حرف میزدن و بلند بلند میخندیدن

 !باری که از ته دل خندیدم کی بود؟

 !اصال یادم نیست کی خندیدم که از ته دلش باشه...اوووو

نظر چند تاشون بهم جلب شد و ...لبخند تلخی بهشون زدم

با خودشون میگفتن حتما ...اوناهم مثل من خیره نگام کردن

 !مثل من که اول از تیپشون ایراد گرفتم...تیپ خزشو ببین

 .همینطوری بهم خیره بودن و باهم حرف میزدن
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آراز سرشو از تو گوشیش بلند کرد و رد نگامو گرفت ، رسید 

 !بهشون نگاه نکن: صاف نشست و گفت ...به اون میز

ز و دیدن مثل دوتا از دخترا که روی ما زوم بودن تا قیافه آرا

! این پسر ندیده ها زدن رو دست و پا و صورت خودشون

 .خوبه تاحاال که پشتش اونور بود کسی از این کارا نکرد

 !میبینین دوره زمونه رو؟...ال اله اال هللا

 تا کمر تو...ما همسن اینا بودیم سرمون تو درس مشقمون بود

 !میدونهاینا تا کمر تو چی دوالن خدا ...کتاب دوال بودیم

یه ربع بود ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و رومو برگردوندم

ه اونم مثل من کالف...نشسته بودیم هنوز غذامونو نیاورده بودن

 :شد که نگاهی به ساعت مچی چرمش انداخت و با اخم گفت 

 !سنگم بود تا االن پخته بود

 :بهم نگاه کرد و گفت ...لبخندی از حرفش رو لبم نشست

 !چطور بود؟ بیمارستان

 !خوب بود ، سالم میرسوند -

 خوبه همچی؟ کسی اذیتت نمیکنه؟: لبخند کجی زد و گفت 

م کسی...همه سرشون تو کار خودشونه: ابرویی باال انداختم 

 !مثل بیمارستان شما منو تاحاال اذیت نکرده

 !مخصوصا صاحبش+ 

 !خوشم میومد زود میگرفت
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انقدر گشنم ...باز رفتگارسون اومد غذاهامونو چید روی میز 

انگار خون تو بدنم ...بود ولی حال نداشتم غذا بخورم

نگاه بی حوصله ای به غذام انداختم و قاشق استیلو از ...نبود

 !روی دستمال برداشتم

 

نم گش...آراز تموم کرده بود اما من هنوز نصفشم نخورده بودم

ثل م...بودا ، نمیدونم چه مرگم شده بود که حال نداشتم بخورم

عقب کشیدم و با خجالت بهش که دست به سینه به ...مریضا

نو میشه م...ممنون: حرکاتم خیره شده بود نگاه کردم و گفتم 

 برسونی خونه؟

 بگم عوض کنه برات؟! دوست نداری؟...نخوردی+ 

م یکم بخواب...من حالم بده نمیتونم بخورم...نه خوشمزه بود -

 !درست میشم

 حالت چشه؟ مریض شدی؟+ 

 !خستگی بیحالم کرده...نه -

دستشو برای گارسون بلند ...مشکوک نگاهی بهم انداخت

: با عجله از ته سالن اومد و تا کمر واسه آراز خم شد ...کرد

 !بفرمایید قربان

صورت حسابم ...یه ظرف از همین غذا برام بکشین میبرم -

 !بیارین سر میز
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 ...چشمی گفت و باز بدو بدو رفت پشت میزشون

 

سرمو انداخته بودم ...دو نفر اومدن میز و جمع کردن و بردن

لم د...چقدر مظلوم شده بودم...پایین و به دستام نگاه میکردم

حتی دیگه به صدای خنده اون اکیپ هو ...واسه خودم سوخت

 !نمیخواستم گوش بدم

آراز از وقتی غذاشو تموم کرده بود مثل اینایی که یچیزی گم 

 فکر میکردم االنه رد...هم خیره شده بودکردن دست به سینه ب

 !نگاهش بدنم و سوراخ کنه

 !عه عه...چشتو درویش کن برادر من...چه وضعیه آخه

 !میرم دستامو بشورم: آروم از جام بلند شدم و گفتم 

به سمت دستشویی حرکت ...با نگاهش مسیرمو دنبال کرد

در چق...کردم و به قیافه رنگ پریده خودم تو آینه خیره شدم

حق داشت بنده خدا ، دوساعت با خودش میگفت کاش ...زشت

 !یه خوشگل ترشو میاوردم کنارم ناهار بخوره

از ...موهای فرمو تو مقنعه هل دادم و مانتومو درست کردم

 !دستشویی که اومدم بیرون دور آراز پر شده بود

چخبر بود؟ برد پیت اومده بود ...جفت ابروهام پرید باال

 تهران؟
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دخترای همون اکیپه بودن که دور آراز جمع ...جلوتر رفتم

صدای آرازو نمیشنیدم ...شده بودن و یچیزایی بهش میگفتن

 !که جوابشونو بده

جلوی موهاشو ...یکیشون روی صندلی من نشسته بود

صورتی کرده بود و مژه های اکستنشن شده اش یکم چشماشو 

 نگتوی دماغش پیرسینگ داشت و ر...مصنوعی کرده بود

 !ناخوناش با مانتوش ست بود

یکیشون که وایساده بود و قیافشو ...یه جوری حرف میزدن

شاید خوشت ...حاال یه نگاه بنداز: درست نمیدیدم گفت 

 !از اون بچه دبیرستانیه بهتریما...اومد

ند میخوای چ...آره بابا: یکی دیگشون دنبال حرفشو گرفت 

 ه؟نظرت...میشیم صیغه هم...تارو باهم بگیر اصال خوشگله

! یه شب چی جیگر؟: اونی که نشسته بود جای من گفت 

 !بزارمت برم اینجا نصف شلوارمو کنارت جا گزاشتم انگار

 !دوستاش شروع کردن به خندیدن

مشکلی با ...شبی و ماهی و سالی داشتن معامله میکردن

 !اینا دیگه کی بودن...هووی هم شدنم نداشتن

دیگه نباید خودتونو کوچیک ...حاال آراز یکم خوشگل بود

 !کنین که
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جدیدا هم همه یاد گرفته بودن میدیدن پولش خوبه تا یکم 

 !بدبخت میشدن میزدن تو کار شبی و سالی و ماهی

برو جوراب بفروش اما نزار ...برو کار کن مگو چیست کار

 اینا رو من باید...شرف و آبرو و دخترونگیت زیر سوال بره

 !بگم آخه؟

 !ای دینی تو مدرسه چی درس میدن پس؟این معلم

 !مگه دین فقط خدا و پیغمبر و نمازه عه

صدای کفشم روی سرامیکای کف سالن ...جلوتر رفتم

 !نظرشونو جلب کرد

سرشونو برگردوندن و من تازه تونستم قیافه اون دختره که 

 !روشن سبز...چشمای سبزی که لنز بود...صیغه میشد و ببینم

ورتش ریخته بود و آدامس گوشه موهای چتریش توی ص

 .دهنشو با صدا میجوید

دختر دبیرستانیمون : همون دهنشو باز کرد و کشیده گفت 

 !کوچولو اجازه گرفتی رفتی دستشویی؟...اومد که

آراز و بینشون دیدم که بی توجه سرش و کرده بود تو گوشیش 

 !و حرفای اینا به یه ورشم نبود

 .لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 جاذاب کی بودی؟...ستش باحال بود آخهژ
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منو که دید از جاش بلند شد و گوشیو سر ...سرشو بلند کرد

 !بریم نفسم؟: داد تو جیبش 

آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم بدون لرزش صدا بهش 

 !بریم عزیزم: جواب بدم 

غذاهای روی میز و تو دستش گرفت و کتشو از روی صندلی 

 :م زد و سرشو آورد نزدیک گوشم لبخند کجی به...برداشت

 بمیرم برای عزیزم گفتنت یا نه؟

آب شدم رفتم تو زمین بعدم تبدیل به آب های زیرزمینی ...وای

تو بمیری من فرداش مردم ...خدانکنه تو بمیری...شدم که

 !آخه

 .زیرلب خدانکنه ای گفتم و دسته کیفمو محکم گرفتم

مت در حرکت دست آزادشو پشت کمرم گزاشت و باهم به س

 .کردیم

بابا  :صدای اون دختره که روی صندلی نشسته بود بلند شد 

این همه پر و پاچه رو ول میکنه چیو ...این دیگه خیلی شوته

 !اسکل...میچسبه

صیغه میغه دوست ...هوی آقا پسر: اون یکیشونم جواب داد 

و د...چقدر ناز داری تو...نداری خب میشینیم پای سفره عقد

 !د گوش بگیر ببین چی میگم من بهتدیقه برگر
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دهن المصب قفل ...دیگه آمپر چسبوندم...دیگه عصبی شدما

فقط زبونه بجنبه عقله هم که بو قرمه سبزیش ...نداشت که

 !رستورانو برداشته

 :یهویی برگشتم سمتشون و با خونسردی رو بهشون گفتم 

شما مواظب باش ...سفره عقد و صیغه میغه اش پر شده است

 !نفر و واسه شش تا میخوای پایین تنت عیب نکنه یه

به موال چشماش ...پوزخندی بهشون زدم و برگشتم سمت آراز

ی چه عیب: فشاری به کمرم وارد کرد و آروم گفت ...میخندید

 میکنه پایین تنشون؟

 میخوای برو امتحان کن ببین: چشم غره ای بهش رفتم و گفتم 

 !چه عیبی میکنه

دزدگیر ماشینو زد و غذاهارو ...یم بیروناز در رستوران زد

خوشحال از اینکه دارم میرم خونه کنارش ...گزاشت عقب

 !نشستم و منتظر موندم تا ماشینو روشن کنه

 !پایین تنشون انگار میخاره: نشست تو ماشینو گفت 

ریخته بودن بیرون ...نگاهمو برگردوندم سمت رستوران

 :مرکزیو زد و گفت آراز قفل ...داشتن میومدن سمت ماشین

 !کمربندتو ببند

بخدا تند بری همین وسط باال میارم ! میخوای چیکار کنی؟ -

 !دکور ماشین خوشگلت خراب میشه
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 !یکم ادبشون کنیم به جایی برنمیخوره...فدای سرت+ 

خم شد طرفم که مجبور شدم صاف بشینم رو صندلی تا بهم 

مو د و کمربندلبخند مالیمی از این حرکتم ز...برخورد نکنیم

 !بست

مشکی  ۱۳۲چند تاشون تو ...نزدیک نزدیک شده بودن

 !اسپرتی نشسته بودن و کری میخوندن

آراز ضبطو روشن کرد و جدی از روی چند تا آهنگ رد 

با صدای کر کننده بیس وحشتناکی که از باند پشت ...شد

 !ماشین شروع کرد به پخش شدن زرد کردم

سفت : و آروم گفت  برگشتم سمت آراز که چشمکی زد

 !خیلی وقته گاز ماشینم دست نخورده است...بشین

یا ب...من هنو آرزو دارم! نَمیریم؟: حالت زاری گرفتم و گفتم 

 آروم و با مالیمت به سمت خونه حرکت کنیم خب؟

م اگه قراره بمیری...آرزوم کنارم نشسته: ابرویی باال انداخت 

م تنهایی پامو نمیزار...تباهم میمیریم که اون دنیا داشته باشم

 !اونجا

عین ...یکی از دخترا تقی به شیشه زد و چیزی گفت که نفمیدم

بچه ها زبونمو براش درآوردم که یهو ماشین از جاش کنده 

گوشم که دیه کر ...آراز صدای آهنگو برد باال تر...شد

 کامل ناقص! قلبمم وایساد...موهامم از شدت باد کنده شد...شد

 ..العضو
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د دویست شیش و پرای...مهارت از بین ماشینا الیی میکشیدبا 

صدای جیغ جیغ ...سفید رنگشون پشت سرمون بود

 .دختراشون رو میشنیدم

ین فکر کنم پای: آراز نگاهی از تو آینه بهشون انداخت و گفت 

 !تنشون هنوز عیب نکرده

 چه غلطی کردم...حاال تا شب صدبار جملمو میکوفت تو سرم

 !تممن یچیزی گف

با غیض برگشتم سمتش که در کمال تعجب لبخند دندون نمایی 

 !دلت برا آوا تنگ شده؟: بهم زد و گفت 

 !اگه از سرم نپره...دلم برا خواب تنگ شده فقط...اصال+ 

 !پس خونه خودت تعطیل -

چون یهویی اینکار و کرد ...راهنما زد و فرمونو چرخوند

 ور بزنه و مجبورپرایده که سرعتش زیاد تر بود نتونست د

آراز با رضایت به آینه نگاه کرد و زیرلب ...شد مستقیم بره

 !الشخور: گفت 

 خیابونا شلوغ تر میشدن و به باالی...سرعت ماشین بیشتر شد

 !نکنه میخواد منو ببره پیش آوا؟...شهر نزدیک میشدیم

 !کجا میریم؟ -
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دنده رو عوض کرد و با دست چپ فرمونو ...جوابمو نداد

زیرلب چند تا آیت الکرسی خوندم بلکه سالم ...وندچرخ

 !بمونیم

 

انقدر از این کوچه به اون کوچه پیچ خوردیم و با اون سرعت 

وحشتناک آراز کلم تاب خورد که نزدیک بود تر بزنم به قیافه 

 !ماشینش

خالصه که نیم ساعت بعدش گممون کردن و من نمیدونم یهو 

 !آوردیمچیشد که جلوی آپارتمان آراز سردر

با دیدن نمای سنگ ساختمون اخمی ...این دیگه ته پررویی بود

یادم اومد اون روزی که مثل مزاحما ...روی صورتم نشست

 !پرتم کرد بیرون و وسط بارون آواره کوچه خیابونا شدم

میخواستی بیای خونه اول منو میرسوندی : مکثی کردم و گفتم 

 !بعد میومدی خب

میرفتم خونه خودت : ونجوری گفت در ماشینو باز کرد و هم

 !بیا پایین...آدرستو گیر میاوردن

یگه حاال که د: با اخم گفتم ...از ماشین پیاده شدم و در و بستم

 !ممنون بابت ناهار...من میرم خونه خودم...نیستن
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کیفمو روی شونم سفت گرفتم وبه سمت خیابون حرکت 

کجا ...وایسا ببینم: صداش از پشت سرم اومد ...کردم

 !همینطوری سرت و انداختی پایین داری میری؟

 !خونه خودم: بلند گفتم 

 بیا باال یه ساعت دیگه خودم...خیلی خب: یکم صداش بلند شد 

 !میبرمت

 باالهم نمیام...خودم میتونم برم -

میگم بیا باال خودم میرسونمت خونه ات ، االن تاکسی ...آذر+ 

 !وایسا میگم...گیر نمیاد

صدای پاهاش پشت ...ادم و قدمامو سریع تر کردمجوابشو ند

وسطای ...یکم ترسیدم اما به راهم ادامه دادم...سرم بلند شد

از شدت کاری که کرده بود به ...کوچه بودم که دستمو کشید

 !فاصله نیم سانت ازش متوقف شدم

با اخم ...دستمو از دستش کشیدم بیرون و فاصلمو بیشتر کردم

 میخوام برم...اینجاهم نمیمونم...ابم میادخسته ام ، خو: گفتم 

بابت ناهارهم مرسی هرچند زورکی ...خونه خودم

 !خدافظ...بود

ابروشو باال انداخت و با صدایی که سعی میکرد بلند نشه گفت 

خوبه همین ...اونم االن! تنها ولت کنم بری اون سر تهران؟: 

 !دنبالمون بودن( فش)چند دقیقه پیش دوتا ماشین پر 
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دوساعت ...با من میای باال: مرده گفت ش

 !میرسونمت...خودم...بعد

این همه سال تنها بودم هیشکی هم : نچی کردم و با لج گفتم 

 اصال چرا باید بلند شم بیام خونه! نبود نتونستم برم خونه ام؟

 یه پسر غریبه؟

حاال باز اون خره ...تیکش شروع شد...چشماش یجوری شد

 !کنرو بیار باقالی بارش 

 سرشو انداخت پایین و دوباره بهم نگاه کرد

 من غریبه ام برات؟: دستی تو موهاش کشید و گفت 

 !حاالهم بزار برم...آره ، هستی: با عجز گفتم 

( ربلند ت...)چند ماه تو اتاق خونه همین غریبه زندگی کردی+ 

 !نکردی؟

اون موقع فرق : چشمامو از شدت دادش بستم و گفتم 

نه من تو رو میبینم و نه کارمندتم ، نه با آوا  االن...میکرد

 !طبق چیزی که خودت گفتی...رفت و آمد دارم

 معنی رفتارای االنت یعنی چی؟: آروم تر گفتم 

هرلحظه جلوت داد بزنم ! لعنتی چقدر بگم راضی میشی؟+ 

که بفهمی دردت تو قلبم داره ! که بفهمی روانیم کردی؟

 هرروز بزرگ تر میشه؟
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! نی؟قبول نمیک: شو کشید تو موهاش و آروم تر گفت باز دست

هرچی میخوای بگو اما ...اما نمیزارم ازم جدا شی...نکن

 !نمیزارم از کنارم تکون بخوری

با چشمای نافذش به چشمام خیره شد و بازم شمرده زمزمه 

 چون...دست از سرت برنمیدارم...تو گوشت فرو کن: کرد 

 !پایین پنجره تو نختم خونه خودتم که باشی...میخوامت

 

پشت انگشتشو روی دستم ...بغ کرده چشمامو ازش گرفتم

افتخار میدین یه لیوان چایی در : کشید و آروم زمزمه کرد 

 خدمتتون باشیم؟

 !افتخار ندم چیکار کنم؟ -

 !به زور ازت میگرفتم+ 

با مالطفت و مهربانیم میشه خیلی ! بلد نیستی بدون زور؟ -

 !اد بخداکارا رو انجام د

 !مهربونم میشم...برای تو چرا: نگاهی بهم کرد و آروم گفت 

غذاها رو از ...مجبوری کنارش راه افتادم سمت در ساختمون

 روی کاپوت ماشین برداشت و در و هل داد داخل

 !اون بنده خدا نگهبانه همچنان پابرجا بود

 :با دیدنمون تند از سرجاش بلند شد و بدو بدو اومد سمتون 

چند روز ! خونواده خوبن؟! حالتون خوبه؟...م دکترسال
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ماشاهلل خانم دکتر شمام برگشتین؟ ...نیومدین نگرانتون شدم

خدایی نکرده زبونم الل فکر کردم دعواتون ...هزار ماشاهلل

 !شده که دیگه باهم نیستین

چشمامو تو کاسه چرخوندم و سالم زیرلبی ...ال اله اال هللا

: که سعی میکرد جدی باشه گفت  آراز با صدایی...کردم

 اومدن واسه تمیز کردن؟

 !نه آقا این هفته نیومدن انشاهلل هفته دیگه+ 

 آراز چیزی نگفت و باهم رفتیم سمت آسانسور

فکر ...خونه یکم بهم ریخته است: نفس عمیقی کشید و گفت 

 !میکردم میان

 مهم نیست: زیرلب گفتم 

 !ببین منو+ 

لبخند کجی زد و ...بهش نگاه کردم سرمو آوردم باال و خسته

 خب بقیش؟: کالفه گفتم ...به چشمام خیره شد

از آسانسور رفت بیرون و عصبی گفت ...در آسانسور باز شد

 !یه بار بزار رمانتیک رفتار کنم ببینم چطوریه؟: 

 !اذیتم نکن رمانتیک رفتار کردنت پیشکش...نمیخواد -

گفتم و پامو گزاشتم  بسم اللهی...در و باز کرد و منتظر شد

 .داخل
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از صدفرسخیش ...هزار ماشاهلل...از یکم که چه عرض کنم

 !که رد میشدی هم مشخص بود خونه مجردی یه پسره

این ...المصب شش سال تو اون دانشگاه لندن درس خوندی

 چه وضعیه آخه؟

مثل خال شده بود خونه به اون ...آشپزخونه که نگم براتون

 (تشوییهخال همون دس)دسته گلی

 !واژه یکم شرمنده شد...چقدرم که یکم بهم ریخته است -

تا تو بشینی : ظرفای غذا رو روی کانتر گزاشت و گفت 

 !جمعشون کردم

چه زرنگی بودی من : ابرویی باال انداختم و زیرلب گفتم 

 !یه لیوانو زورت میومد بشوری...نمیدونستم

 !شنیدم: صداش از پشت سرم اومد 

چایی لیوانی باشه : خودم و زدم به اون راه  برگشتم سمتش و

 !لطفا

 !چشم...لیوانشو خودم میشورم+ 

چند تا از لباساش که افتاده ...خندمو خوردم و رفتم سمت مبل

اینا همشون یه ...بودن و برداشتم و نگاهی بهشون انداختم

 !راست باید میرفتن لباسشویی
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نگاه کن ...دونه دونه لباساشو از دور سالن جمع کردم

وک چر...کت به این گرونیو انداخته زیر دست و پا...توروخدا

 !لباس کم نمیاورد آخه؟...و پروک

کاغذای افتاده رو میز و مرتب کردم و گزاشتم 

پوست تخمه هایی که رو فرش ریخته بود یه کوه ...سرجاش

یعنی اگه یه کیلوهم تخمه میخورد انقدر پوست جمع ...بود

 !نمیکرد

 

خودم ...ولش کن: تاق اومد و بعدم صدای خودش صدای در ا

 !جمع میکنم

ره چه زوری دا...میخواستی جمع کنی انقدر کثیف نمیکردی -

 !یه سینی بزاری زیر دستت پوست تخمه هارو بریزی اونجا؟

 !حال نمیده+ 

بی حواس موهامو زدم تو مقنعه ام و خیره به یکی از عکساش 

اصال هم اینطور  :که جدید زده بود به دیوار گفتم 

 !ذاتتون ذات کثیفیه...نیست

روی مبل نشستم و باالخره سرمو برگردوندم تا 

تیشرت جذب سورمه ای با شلوار اسپرت خط دار ...ببینمش

 .سورمه ای پوشیده بود
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عینک طبیش روی چشماش بود و با دقت به چایی ساز نگاه 

کن  دم...انگار وسط آزمایشگاهه میخواد دارو بسازه...میکرد

 !بیار دیگه

چقدر دلم براش ...دستمو زیرچونم زدم خیره بهش نگاه کردم

تو دلم یه جای گنده ...چقدر خوب بود این پسر...تنگ میشد

 !باز کرده بود و کنارم نمیرفت

دستش برای ...موهای لختش روی پیشونیش سر میخورد

صدمین بار توی موهاش میرفت اما بازم بی توجه میومدن 

 !پایین

تری که جوش اومد چاییو دم کرد و برگشت سمت میز آب ک

 !که اندازه یه سر سوزنم روش خالی نبود

نظرت درباره فنجون : دستی به چونش کشید و آروم گفت 

 چیه؟

همونجوری که به کاراش خیره بودم داشت خوابم 

 !لیوان تمیز نداری نه؟: بیحال گفتم ...میبرد

 !م بتدوتا فنجون مید: ابروشو باال انداخت 

 .لبخندی زدم و چیزی نگفتم

 انقدر خسته بودم که فقط...چشمامو بستم ، داشت خوابم میبرد

وگرنه خواِب خواب ! صدای تق توق وسایلش رو میشنیدم

 !بودم
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حسش ...خیلی بهم نزدیک بود...بوی عطرش بینیمو قلقلک داد

 !اما نمیخواستم چشمامو باز کنم...میکردم

 ..کردصدای نفساش حالمو خوب می

: صدای آرومشو شنیدم ...دستشو روی موهام حس کردم

 !بیا بریم رو تخت بخواب...گردنت درد میگیره خانوم

چشمای عسلیش درست رو به ...الی چشممو یکم باز کردم

: م بیحال گفت...عسلش شیرین شده بود...روم بود ، برق میزد

 !همینجا خوبه ، فقط یکم بخوابم

 !اجازه میدی؟+ 

 ی؟واسه چ -

دستشو انداخت زیرپام با یه حرکت از روی مبل بلندم 

چون یهویی اینکار و کرده بود تیشرتشو گرفتم که زمین ...کرد

 !نخورم

 !اجازه ندادم که بلندم کردی...بزارم زمین -

ول و ا! چه فرقی میکنه؟: در اتاقشو با پاش باز کرد و گفت 

 !آخر جات همینجاست

سبک  چقدر: زیر لب گفت ...ازداشتم میرفتم ب...دستم شل شد

 !تر شدی

آروم منو روی تخت گزاشت و کنارم دو زانو روی زمین 

 !بخواب: بم گفت ...نشست
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ببخشید میدونم : چشمای خمارمو به چشماش دوختم و گفتم 

 ...خوشت نمیاد که تختت

شم کی گفته خو...هیششش: دستشو گزاشت روی لبمو گفت 

ر میکنم اونوقت فک...تورو بگیرهاتفاقا خوبه تختم بوی ! نمیاد؟

 !تو بغلم خوابی

 .لبخند کم جونی زدم و بیهوش شدم

 !بوسه گرمش و صدای در اتاق آخرین چیزی بود که فهمیدم

 

 

وسط بخش شلوغ درحالی که پروندم ...بازم اون خواب لعنتی

 ..دستم بود و به دادایی که سرم میکشید گوش میدادم

ل آروم تر شده بودم و کمتر چند وقتی میشد که نسبت به قب

 !خواب میدیدم اما بازم دست از سرم برنداشت

با تک تک سلوالی بدنم حسش ...از همیشه بدتر بود

عرق سردی روی بدنم نشسته بود و به صداش که ...میکردم

پشت سرهم هرچی از دهنش بیرون میومد و بارم میکرد 

 !م؟من چطور تونستم انقدر راحت ازش بگذر...گوش میدادم

چشمای پر از اشکمو باز کردم و به یه جفت ...دستی تکونم داد

 .گوی عسلی نگران جلو روم خیره شدم
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! چیکار کردی با من؟...هق زدم و به چشماش نگاه کردم

قمو عش...تیکه پاره اش کردی...داری میبینی؟ روحمو کشتی

 چرا من االن اینجام؟ االن تو خونه ات نشستم؟...نابود کردی

 دت بیرونم نکردی؟مگه خو

نماز ...اما صدای اذان رو میشنیدم...نمیدونم ساعت چند بود

 !نجس بودم ، هرزه بودم...خوندنم و مسخره کرده بود

 .هق زدم و رومو ازش برگردوندم

روزی هزار : کنارم روی تخت نشست و با درد زمزمه کرد 

 !بار بگم غلط کردم بازم کمه

تکیه دادم و با گریه به به تاج تخت ...مجبورم کرد بشینم

پوست ...اختیار اشکام دست خودم نبود...کاراش نگاه کردم

 .صورتم از شدت گریه به گز گز افتاده بود

چند قلپ ...لیوان آبی رو که آورده بود به لبام نزدیک کرد

 !خوردم و خودمو عقب کشیدم

وسم تا االن کاب...نمیخواستم نگاش کنم...سرمو انداختم پایین

 ..د ، چشمایی که همیشه توی زندگیم بودشده بو

 چرا نمیگی دردتو؟ چرا عذابم میدی آذر؟+ 

حس کردم بازم ...بهم نزدیک تر شد...هق زدم و چیزی نگفتم

 !تیکش باعث شده مدام دستشو توی موهاش حرکت بده

 !ب بینمت؟+
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چشمام پر ...دستشو گزاشت زیر چونم و سرمو بلند کرد

 :ط میدونم دلم دیگه طاقت نداشت نفهمیدم چی گفتم فق...شد

میدونستی من ، اینکاره ...میدونستی کسیو ندارم

 !چطور تونستی اون حرفا رو ، بهم بزنی؟...نیستم

 .چشماش و بست و روشو ازم گرفت

 :دوباره بهم خیره شد و گفت ...سیبک گلوش تکون خورد

 ماممیخواستم از جلو چش...نتونستم باخودم کنار بیام...نفهمیدم

 !دورت کنم تا دیگه بهت فکر نکنم

شب و روزم و با چشمات گرفته ...نتونستم: لب زد 

روزی هزار بار میمردم و زنده میشدم چون ...بودی

 !چون نمیدیدمت...نداشتمت

کالفه اشکای روی گونم و پاک ...اشکم چکید روی دستش

اینجوری اشک میریزی نمیگی مِن دیوونه زنجیر پاره : کرد 

 میکنم؟

جلوی اون همه آدم ، هرزه ...من هرزه نبودم: زم اشک با

من بدبخت اصال ...نمیخواستم اون گل و بگیرم...نبودم

تو اومدی ، همه چیو گفتی و ...نمیدونستم چخبره

ولش کنم شبو کجا ...نگفتی بی کس و کاره...رفتی

 چرا ولم کردی؟...کارشو بگیرم چیکار کنه...بمونه

 ضربان قلبش انگار...تو بغلشطاقت نیاورد و سرمو کشید 

دستشو نوازش گرانه ...به شدت میزد...روی هزار بود
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جات ...تو جون منی آذر...بمیرمم ولت نمیکنم: میکشید پشتم 

کنار ...هرجا بری برت میگردونم همینجا...همین جاست

 !خودم

 

ته اشکام بند رف...پنج دقیقه همینطوری تو بغلش مونده بودم

آروم خودمو از زیر دستاش کشیدم ...نبودبود اما حالم خوب 

جدیدا خیلی بی حیا شده بودم ، مدام ...بیرون و صاف نشستم

 !بهم دست میزد و بهش چیزی نمیگفتم

مگه من مثل بقیه ام که ...یبار باید حساب کار دستش بیاد

 !هروقت تو خواستی بغلم کنی نخواستی بزاری بری؟

 چشماش مهربون...مدستی به صورتم کشیدم و بهش نگاه کرد

باید یه دور ...خوب دماغتو با تیشرتم پاک کردیا: شد 

 !بچلونمش

 ...نه نداشت! خنده داشت؟...سرد نگاش کردم

دستامو دور ...زانوهامو جمع کردم و چونمو روشون گزاشتم

 !پاهام حلقه کردم و به یه نقطه نامعلوم خیره شدم

ه عالمه گریه بعد از یه کابوس مزخرف و ی...کارم همین بود

 یجور افسردگی میومد سراغم که تا چند ساعتم ادامه داشت؛

 !زندگیمو باال پایین کنم...فکر کنم...بشینم و نگاه کنم

 !داری میگیرشون ازم...چشمات مسکنم بود+ 
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از ...دستشو به موهاش کشید و از جاش بلند شد...چیزی نگفتم

 ...ه بودممن همچنان خیر...اتاق زد بیرون اما در و نبست

شایدم ...عاشقی بلد نبود...عشقش و باور کنم؟ زیادی سرد بود

 !اصال عاشق نبود

یه ضربه ای بزنه و آذر و تموم ...اینم یه بازی بود مثل بقیه

 مگه نه؟...کنه

 از اونطرف...چایی آورده بود...دو دقیقه بیشتر نشد که اومد

 تسینی و گزاش...تخت کنارم نشست و پاهاش و دراز کرد

 !وسطمون

 !چایی لیوانی...به بخارایی که ازش خارج میشد نگاه کردم

 !مسخرست نه؟ -

را چ...عادتت بود...چایی لیوانی: چیزی نگفت پس ادامه دادم 

چرا هروقت یکی چایی لیوانی میخورد یاد تو ! من یادمه؟

 میوفتادم؟ چرا؟

ما به اندازه همون چایی لیوانی هم تو دلتون باشیم راضیم + 

 !انومخ

 !اینطور با من حرف نزن: سرد نگاش کردم 

چی دوست داری صدات کنم جوِن ! چطور حرف بزنم؟+ 

 من؟
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چرا دیگه داد ...داد بزن ، دستور بده ، اخم کن...مثل قبل -

نمیفهممت ، ...نمیزنی؟ هان؟ چرا یهو انقدر عوض شدی

 میدونی اینو؟

 !بگم جونمی خوبه؟...داد بزنم بگم میخوامت+ 

 .کردم و چشمامو ازش گرفتمنچی 

به دست و پام بیوفتن تا ...عادتم شده بود بقیه منو بخوان+ 

لندن که بودم هرروز پیشنهاد ...واسه یه شب کنارم بخوابن

 !پارتیای شبونه...کارت دعوتای مختلف...داشتم

تو توی فکرم خیلی نفوذ کرده : مکثی کرد و جدی تر شد 

ز دست سونیا کشیدی و از وقتی اون روز سرمو ا...بودی

هیچوقت هیچکی مثل تو به فکر ...خودت باالسرم موندی

 !سردردام نبود

 

 !مگه من فقط پرستار اون بیمارستان بودم؟...همش الکیه -

مگه خودت نگفتی پرستارای پارکی لیاقت همچین 

 !حرفات باهم جور در نمیان...بیمارستانیو ندارن

هی : فشار داد  انگشت شصت و اشاره اش رو روی چشماش

 من! من بگم غلط کردم که اون حرفا رو زدم بیخیال میشی؟

هزار تا حرف ...احمق اون موقع نمیدونستم با خودم چند چندم

از کنار هرکی رد میشدم حرف از آذر بود و ...شنیده بودم
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یبارم که شده خودتو بزار ...دکتر جاویدی که همش کنارت بود

 !جای من

فقط به حرفای بقیه اعتماد ...ولی ازم نپرسیدی -

هیچکدومش برام مهم ...میدونی ، اصال مهم نیست...کردی

 !تقصیر خودم بود که فکر میکردم برات مهمم...نیست

 !چرا نمیفهمی؟...از خودمم مهم تری برام...مهمی+ 

 .کالفه بود...برگشتم سمتش

 !از همشون بدتر میدونی چی بود؟ -

 .درمونده به چشمام خیره شد

 !ینکه نماز خوندنم و جلوی همه به مسخره گرفتیا -

چشماش عوض ...اخم کرد...بازم تکون سیبک گلوش

دستشو کشید توی موهاش و سریع ...دیگه مهربون نبود...شد

 !از اتاق زد بیرون

خودشم از حرفش طاقت ...پوزخندی روی لبم نشست

 !آهی کشیدم و به چایی سرد شده خیره شدم...نیاورد

خبری ازش ...همه جا ساکت بود...ر گذشته بودنمیدونم چقد

 !نگران شدم...نشد

لبای خشکمو با زبون تر کردم و به زور از روی تخت بلند 

 !استخون دست و پام ترق ترق صدا میداد...شدم
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کف پامو روی پارکت سرد اتاقش گزاشتم و به سمت در 

 !حرکت کردم

ن وشفقط یه المپ کوچیک توی کل خونه ر...توی حال نبود

 پسر است...خونه رو تمیز کرده بود اما هنوز کار داشت...بود

بازم خوبه همینقدر هنر خرج کرده بقیه که همینکارم ...دیگر

 !نمیکردن

بل حتی مثل قبل روی م...جلوی تلویزیونم نبود...جلوتر رفتم

لش نکرده بود که پاهاش و روی پا بندازه و جدی به تلویزیون 

 !خیره بشه

 د؟کجا رفته بو

با اینکه اوایل تیر بود اما هوای ...نگاهم به در باز تراس خورد

باد خنک آرومی که میومد پرده نازک جلوی ...شب معتدل بود

 !در و تکون میداد

به صندلی ...موهاش خیس بود...در و که باز کردم دیدمش

 !به کجا نگاه میکرد؟...تکیه داده بود و عمیقا تو فکر بود

 !نمیدونستم

با این موهای خیس ...و قورت دادم و نزدیک تر رفتم آب دهنم

از صدای پام ...و کولرای روشن سالن حتما سرما میخورد

 !سرشو برگردوند سمتم و لبخند کجی زد
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رو به روش روی صندلی نشستم و به ویو شب بی نظیر 

 !تهران نگاه کردم

سالن خنکه موهاتم ...سرما میخوری: همونجوری گفتم 

 !د میگیره بازسرت در...خیسه

 !فدای سرت+ 

 

سی نف...دستمو زدم زیرچونم و به خوشگلیای شب نگاه کردم

 آروم زمزمه...کشید و سرش رو برد باال و به آسمون خیره شد

 !میدونستی خوشگل تر از ماهم وجود داره؟: کرد 

هیشکی زشت نیست حتی ...همه خوشگلی خودشونو دارن -

گلی خاصی داره که زشت اونم یه خوش...زشت ترین فرد دنیا

 !ترین فرد دنیا شده

 ! پس خوشگل ترین خوشگل دنیا چی؟: ریشخندی زد 

باربی هم که ...هیشکی کامل نیست: شونه ای باال انداختم 

 !باشی آخرش یه اخالق کجی داری

اخالق کجتو کجا قایم کردی که من هنوز : بهم خیره شد 

 !ندیدم؟

فکر نکردم : یاوردم منظورشو فهمیدم اما به روی خودم ن

 !باید از یکی که پیشم بوده بپرسم اخالق کجم چیه...بهش
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از اون همه دختر ...رولی تو برای من خیلی بی نقصی آذر+

 !تو برام خیلی خاصی...دورم

 !چرا بهم نمیگی؟: چیزی نگفتم که بم گفت 

 چیو؟ -

 !حستو به من+ 

 آب دهنمو قورت دادم و ناخونام نگاه...قلبم وایساد

ناخون انگشت فاکم شکسته بود و نمیتونستم خوشگل ...کردم

باید یه دست به آوا میسپردمش تا باز ...به بقیه فاک نشون بدم

 !سوهان بکشه برام

 !چی بگم؟...حس من ، خب: آب دهنم و قورت دادم 

از نبودن من بگو ، مثل من ...بگو توام منو میخوای! حستو+ 

 !شکنجه شدی یا برات مهم نبود؟

خوشم نمیاد از حسام صحبت : چشمامو بستم و آروم گفتم 

 !شاید این اخالق کجمه...کنم

 !ازم متنفری؟: لبخند کجی بهم زد 

 !نه ، نیستم -

 ...اگه متنفر نیستی...پس بگو+ 

 مکثی کرد و حرفشو خورد؛
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 همین که بدونی متنفر: بازم به ویو تهران خیره شدم و گفتم 

 !بقیشو نمیخواد بدونیدیگه ...نیستم خودش خیلیه

 !پس امیدوار باشم+ 

 !به چی؟ -

 !به اینکه توروهم مثل خودم دیوونه کنم+ 

اصال ...ما همینجوری هالکتونیم! کجای کاری شما؟...آقارو

 .میمیریم واسه چشاتون

 .لبخند محوی زدم

ون یه چایی بهم: زیرلب گفتم ...چند دقیقه تو سکوت گذشت

 !نداد بخوریم

 :و موهاش با صدایی که ته خنده داشت گفت دستشو کشید ت

این یکیو تو به من ...دوبار چایی آوردم هیچکدومو نخوردی

 !بده

مهمون ...خوبه من مهمونم اینجا: چشم غره ای بهش رفتم 

 !زوری

خودت میدونی چطور بریزی پس : ابروشو برام باال انداخت 

 !سفارش نکنم

 ندازم توش چون غذایحتما نباتم می: از جام بلند شدم و گفتم 

 !ظهر انگار نساخته
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در با چق...با تعجب برگشتم سمتش...صدای خنده اش بلند شد

نبات : لبخندی به چشمام زد و گفت ...خنده خوشگل میشد

 !زعفرونی تو کابینته

از  ظرفشوییش پر...لیوانای تو اتاق و برداشتم و شستمشون

هی خورده ...از اینجا میچیدی آمریکا تموم میشد...ظرف بود

 !بود بعد هم گزاشته بود تو ظرفشویی

ازش ...باز خوبه یکم آشپزخونه رو جمع و جور کرده بود

 !توقع نداشتم این همه ظرف بشوره که نشسته بود

چشمم باز به عکس ...چایی ساز و روشن کردم و منتظر موندم

خدایا ببین من یچیزی از تو خواستم حاال هی ...تازه اش خورد

 !بپیچون ببین میتونی اینو ندی به من؟تو منو 

ه سر از ظهر ی...گوشیم تو جیبم نبود...دستمو به جیبم کشیدم

ب خدا نصی...واقعا بی گوشی بودن بد دردیه...بهش نزده بودم

 !هیچکس نکنه

چاییمو که بخورم و برم خونه تا صبح میرم اینستا چرخ میزنم 

 !تالفی امروز و درمیارم حسابی

خاموش شد بی حواس لیوانا رو پر کردم و چایی ساز که 

ظرف نبات زعفرونی رو از کابینت برداشتم و سینی به دست 

 !به سمت تراس حرکت کردم
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آراز در حال داد کشیدن سر یه بنده خدای بی نوایی بود و منم 

 !تو آشپزخونه لیوانا رو میشستم

دستمو با پایین مانتوم خشک کردم و آروم از کنارش رد شدم 

نم یکم که گوش تیز کردم ببی...ترکشاش بهم برخورد نکنه که

 !تیامه...کیه که اینجوری داره سرش داد میزنه دیدم عه

فحشای مثبت بیست و دویی که بهش میداد معلوم شد یه غلطی 

یس دوتا م...روی مبل نشستم و گوشیمو برداشتم...کرده اونجا

 !که طبیعی بود کامال...کال از آوا

 !جواب بده کارت دارم: ز سیاوش و یه پیام که سه میس کال ا

ار چه ک...شونه ای باال انداختم و بی تفاوت صفحه رو بستم

ا ی...یا دوستش مریض بود..یا مریض بود...مهمی داشت مثال

 !یا عمش...ننش مریض بود

 !آذرم که نقش خر همه فن حریف

 چه...مرتیکه نفهم: آراز گوشیو پرت کرد رو اپن و بلند گفت 

 !غلطی کردم اینو گزاشتم اونجا

 .نگاهی بهم انداخت که یکم تو خودم جمع شدم

خیلی خب پسرم من که نگفتم تیامو بزار شمال خودت بیا 

 !تهران که اینجوری نگام میکنی

 .نفس عمیقی کشید و با قدمای بلند به سمت اتاقش رفت
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همون موقع گوشیم شروع کرد به زنگ زدن ، سیاوش 

 !بله؟: دم جواب دا...بود

 !نگرانم کردی...آذر؟ خوبی؟ چرا جواب نمیدی+ 

 !چیزی شده؟...گوشیم روی سایلنت بود ، نشنیدم -

 !بیمارستانی بیام دنبالت؟...اومدم جلوی خونه ات نبودی+ 

 ی؟کاری داشت...نه بیمارستان نیستم: مکثی کردم و گفتم 

ند گ اون روز که...میخواستم بیام دنبالت شامو باهم باشیم+ 

 !زده شد

از بعد از دعواشون با آراز به غیر از یکی دوبار که زنگ 

زده بود دیگه ندیده بودمش و ربطش دادم به همون 

آراز که پررو بود به روی خودشم نمیاورد که آبرومو ...دعوا

ولی اون خودش فهمید که نباید چند وقتی ...جلو پسره برده

 !دورم آفتابی شه

 

 !بمونه برای یه شب دیگه...بیام امشب جاییم نمیتونم -

حداقل بگو کجایی یه نظر ...حیف...دلم برات تنگ شده بود+ 

 !بیام ببینمت

 !نمیشه...خونه یکی از دوستامم -

 فردا بیمارستانی؟: پوفی کشید و گفت 
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 !قرار بود دیگه نیای بیمارستان -

بیرونم که ...تو که نمیزاری بیام جلو خونت+ 

شیطونه میگه برم پهلومو باز جر بدم ! نیام؟بیمارستانم ...نریم

 !که بتونم هرروز ببینمت

سخره خیلی م: پوزخندی زدم و برگشتم تکیه دادم به دسته مبل 

 ...ای سیاو

با دیدن چشمای قرمز آراز و دست مشت شده اش که جلوی 

عدا ب: آروم گفتم ...در اتاقش وایساده بود حرفم تو دهنم موند

 !حرف میزنیم

دستامو توهم قفل ...وجه به صداش گوشیو قطع کردمبدون ت

پوزخندی زد و رفت طرف ...کردم و یکم تو خودم جمع شدم

 !آشپزخونه

 !چرا چیزی نگفت...عجیب بود

الحمدهللا که رفع ...نفسی کشیدم از این که خطر خداروشکر

 ..شد

اصال یعنی چی به حرف من ! یعنی چقدر از حرفامونو شنیده؟

 ه منم به حرفش با دوست دختراش گوش بدم؟خوب...گوش میده

 !مرتیکه رو...بیخود کرده دوست دختر داشته باشه

صدای بلند برخورد یه چیزی به دیوار باعث شد لرزی به تنم 

از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه تا ببینم چیو ...بشینه
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نگاهم به گلدون کریستال خوشگل پر از گل که ...زده زمین

 !تازه عوض کرده بودم افتادآب و گلشو 

گل رزای صورتی وسط خیسی آب و شکستگی شیشه افتاده 

 ...بودن

خداروشکر آسیبی ندیده ...نگاهم خورد به دستش

 !چشماشو بست و نفس عمیقی کشید...بود

به خیال اینکه آروم شده رفتم تا خورده شیشه هارو جمع 

! باشم؟ چطور آروم: دوقدم برنداشته بودم که داد زد ...کنم

 چطور خدا؟

باز نمیدونم چی ...چطور نداره که...واال آروم نبودی پسرم

یادش اومد که برگشت و سینی لیوان رو از روی سینک پرت 

 .هینی کشیدم و عقب رفتم...کرد زمین

 بعد میگه بیا خونه ام بمون...چش شده بود

 فقط تر بزن به اعصاب من ، خب؟! بیا دیدی؟

یه قدم عقب ...گردوند سمتمچشمای قرمزش و باز بر

ی وقت: انگشت اشاره اشو به نشونه تهدید باال آورد ...رفتم

بهش بگو گور خودشو ...خواستی دوباره باهاش حرف بزنی

 !کنده
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چه از این ب...از رفیقم گذشتم که چالش نکردم: شمرده گفت 

ین ا...دفعه اول تو کله پوکش فرو نرفت...ونی نمیگذرم.ک

 !نم که دردشو تا آخر عمرش حس کنهدفعه جوری فرو ک

 !چیکارت کرده؟...چه گیری دادین شماها بهم -

نباید هی رگ مغز منو ...نباید بهت انقدر نزدیک میشد+ 

وقتی پهلوش پاره شده بود یادش رفته که گفتم ...انگشت میکرد

چیزی که مال منه غلط میکنه کسی بخواد ...دورشو خط بکش

 !بهش چشم داشته باشه

من مال ...نه مال اون...نه مال تو...مال کسی نیستم من -

خداروشکر کارامم داره درست میشه که برم ...خودمم

 !هی این ادعا های الکیتون رو نمیبینم...یزد

میرم اونجا حداقل حرص و جوش ندارم ...حقته...خشکش زد

 !فوقش دوتا دعوا میکنی میزنن میخورن...که

نمیخوام ...ی من من میکرده...من امنیت جانی نداشتم اصال

 !من منتو

 اومد...برگشتم سمت سالن و کیفمو از روی میز برداشتم

 جلوی در آشپزخونه

پاتو ...دمپایی نداری جلو نیا: برگشتم سمتش و با اخم گفتم 

 !میبره

 !نشنیدم چی گفتی؟ تکرارش کن+ 
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کارامو درست کردم که برگردم : زل زدم به چشماش 

ط شماها نمیمونم که همتون ازم طلب دیگه اینجا وس...یزد

 !زندگی خودمو میکنم ، بدون استرس...دارین

 

بهت بد میگذره؟ من که گفتم ! االن زندگیت پر از استرسه؟+ 

 بس نبود؟...غلط کردم

اونجا ...غلط کردمت چه فایده که هی منو اذیت میکنین -

آبرومو همه ...آبرو اعتبارم سرجاشه...اختیارم دست خودمه

چی هر...سرمو تو بیمارستان نمیتونم بلند کنم...بردینجا 

 !موندم اینجا بسمه

تو ...دیگه ام لطفا نیا دنبالم: رفتم سمت در و کفشمو پوشیدم 

همون روز تو بیمارستان این ...مهمونیم گفتم راهمون جدا شد

 !قضیه بسته شد و تمام

 !پاتو مواظب باش: نگران گفتم ...اومد جلو تر

سوییچ ماشینشو ...ی گفت و اومد نزدیکبه درک غلیظ

به همین خیال باش که ولت : برداشت و زیرلب زمزمه کرد 

 !کنم بری

از اولی که نشسته بود تو ماشین ...تو سکوت رسیدیم خونه

ما شب بخیر نگفت ا...اخماش توهم بود تا وقتی منو پیاده کرد

 !منتظر شد در و ببندم تا بره
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همینطوری یچیزی ...ش کنمحاال بساط این حرفمو چیکار

ولی اگه الزم میشد میرفتم ...پرونده بودم تا بترسونمش

 با منم منم که نمیشد عروسی کرد عه؛...حتما

 !به سیاوشم میگم

اگه رفتم یزد و اومد دنبالم که با کله ...یزد و یه امتحان میزارم

منتظر میموندم تا اونی که عاشق تره ...میریم محضر

 غافلگیرم کنه

خره بعد این همه سال یه زندگی عاشقونه باال

 .زندگی پر از بحث به دردم نمیخورد...میخواستم

هرچقدرهم که سیاوش خوب بود آراز برای من عشق 

اما اگه نیومد یعنی جنمشو ...مطمئنا منتظر اون میموندم...بود

 !یعنی عاشق نبوده...یعنی نمیخواسته...نداشته

الخره حرفش و کارش باید با...اینایی هم میگفته همش کشکه

 !باهم جور دربیاد که

اینکه ...از وقتی عالقه سیاوشو هم فهمیده بودم بهش گفته بودم

من آدمی نیستم که آزادیمو بزارم وسط برگردم یزد ولی 

 اینکارو میکنم؛

 !مردشی بیا نیستی هم برو دنبال کارت
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ناهار و تنهایی یه تخم و رب ...عصر شیفت بیمارستان بودم

 چون...ده بودم و به جبران دیروز یکم به خودم رسیده بودمز

شیفتای عصرو بیشتر از صبح و شب دوست داشتم بیشترهم 

 !ذوق میکردم

مو روپوش...دربست گرفتم و شوت گاز به سوی بیمارستان

عوض کرده بودم تازه روی صندلی نشسته بودم ، سرم روی 

 !لیست خم بود

یه وقت ...الم خانومس: صدای بمش و باال سرم شنیدم 

 !میخواستم

لباس ...موهاشو رو به باال ژل زده بود...سرمو آوردم باال

 !شلوارشم که نمیدیدم...مردونه چهارخونه خوشگلی تنش بود

عینک طبیش و بعد چند وقت باز بیرون روی صورتش زده 

 !همیشه تو خونه میزد که یهو چرا بیرونم عینک؟...بود

نوبت کدوم دکتر و ...م ، بفرمایینسال: با لحن خودم گفتم 

 !براتون بگیرم؟

 !مشکلم یکی نیست! دکتر قلب و مغز باهم ندارین؟+ 

 !ُخنُک...ابرویی برام باال انداخت
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ریف تش...نخیر: بی توجه بهش سرمو انداختم پایین و گفتم 

کنایه زدم به )ببرین دوتا خیابون پایین تر اونجا دارن

 !(بیمارستان خودش

گفتن بیام اینجا پیداش ...شخصیم از اونجا رفتهدکتر + 

 !شما ازش خبری ندارین؟...میکنم

از جام بلند شدم و آمپول خانمی که کنارش وایساده بود و ازش 

ن شاید برین ببینی...دکتر ما تو اتاق نشسته: گرفتم و گفتم 

 !پیداش کردین

ت چند نفری پش...از کنارش رد شدم و رفتم تو اتاق تزریقات

یه ربعی اونجا معطل شدم دست آخرم جامو با ...هم اومدنسر

 .همکارم عوض کردم

بیرون که اومدم دیدم هنوز روی صندلی نشسته و عینکش رو 

از جلوش رد شدم و رفتم تو ...روی موهای لختش گزاشته

 !اصال محل ندادم بهش...اتاق

پاشو روی پاش انداخته ...تا آخر شیفتم از جاش تکون نخورد

کارامو ، رفت و ...با عینک سر تا پامو نگاه میکردبود و 

آمدمو ، انقدر نگاه خیره اش اذیتم کرده بود و تمرکزمو بهم 

 !ریخته بود که دکتر شیفت یه تشر بهم زد تا حالم بیاد سرجاش

توی ...یه ساعت مونده که شیفتم تموم شه ، خلوت تر شده بود

ی ش بود کسسالن به جز خودش و یکی دیگه که منتظر خانوم
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شما هنوز : جلوش به میز تکیه دادم و کالفه گفتم ...نبود

 !دکترتو پیدا نکردی؟

 !پیدا کردم: صداش خش دار شده بود 

ه از عصر...پس خواهشا زودتر وقتتون و بگیرین و برین -

 .اینجایین

میخوام همه دردامو یه جا ...منتظرم سر دکترم خلوت شه+ 

 !بهش بگم

منظورشو مثل ...و تو کاسه چرخوندمپوفی کشیدم و چشمام

تکیه امو از میز برداشتم و خواستم برم تو ...آدم نمیگفت که

 !کسی تو اتاقه؟: اتاق که گفت 

پسرا هم تو ...اون که سرجاش بود...نگاهی به منشی کردم

سری تکون دادم ...همکارمم باالسر مریضا بود...سالن بودن

 که از جاش بلند شد

 !کجا؟: اخمی کردم و گفتم 

ا ب...اومد کنارم و دستمو محکم کشید تو اتاق و در و بست

چه  این! چخبره؟: کوبیده شدنم به در هینی کشیدم و گفتم 

 !برو کنار ببینم...کاریه

نتونستی سرتو ...این همه وقت نگات کردم و برات مردم+ 

 !برگردونی تا ببینمت؟

 !افی دیدیدیشب به اندازه ک...برو کنار میگم! دیدن داره؟ -
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 دیشبو که...اگه بزاری دو دقیقه من با دلخوش نگات کنم+ 

 !گوه زدی توش

هی گیر سه پیچ میدی اعصاب خودت ...من گوه زدم یا تو -

 !ولم کن االن یکی میاد...و منو خراب میکنی

حالت زاری گرفتم ...دست برد پشت سرم و صدای کلید اومد

ند نفر میدونی چ...ستاینجا دیگه بیمارستان خودت نی: و گفتم 

 آبروم میره بخدا! رد شدن و گفتن اینجا چیکار میکنی؟

 با من باشی آبروت میره؟+ 

از ...کم که حرف پشت سرم درنیاوردی...آره: عصبی گفتم 

 !صدقه سری خودته

 .یه سانتم کنار نرفت...دستمو کوبوندم تو سینش

 هرچی بیشتر: چشمامو روی هم فشار دادم و با حرص گفتم 

 !طول میکشه تصمیمم جدی تر میشه

 !تصمیمت برای انتخاب من؟ راه دیگه ای نداشتی...هوم+ 

اتفاقا راه زیاده اینجاهم کم ...تصمیمم برای رفتن...نخیر -

 ...خاطرخواه ندار

گه باالخره الزمه ، م...بریم ببینیمشون ، تحقیق کنیم! عه؟+ 

 نه؟

 !قبفقط برو ع...خودم تحقیق کردم نمیخواد شما تحقیق کنی -
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خر ...جز اون پسره کی بود؟ سیاوش! که خاطرخواه داری؟+ 

 دیگه ای هم هست؟

 هرکی منو بخواد خره؟ -

 

جز اون دیگه کیا خاطرتو ...بگو...من خرتم: نفسی کشید 

 !میخوان؟

 میدونه دوستش...آتیشو...لبخندی از حرفش روی لبم نشست

 !عاشق همین حرفاتم...دارما

 !حاال برو...زیادن! کنی بشماریشون؟ میخوای لیست -

واسه یه نفر حال ندارم ولی اگه زیاد بشن همشونو یجا جمع + 

 !اونوقت حسابی حالشو دارم...میکنم

 حال چیو؟ -

 !که بزنم به سیم آخر و همشونو آتیش بزنم+ 

 !من آمار همشونو بهت میدم...ولم کن االن...خیلی خب -

فت و به لبام خیره نگاهشو از چشمام گر...مکثی کرد

بی حیا داشت به چی فکر ...گوشه لبمو گاز گرفتم...شد

 !میکرد؟

موهاش روی ...سرمو کشیدم عقب...یکم سرشو آورد جلوتر

چشماشو بست و خواست نزدیک ...وایساد...پیشونیش افتاد

 !برو کنار...جلوتر نیا: بشه که با صدای لرزون گفتم 
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ال کاراملی خوشمزه شده چشماشو باز کرد و با عسلیاش که حا

یکم ازم فاصله گرفت و با یه حالتی گفت ...بود بهم خیره شد

 !خوبه؟...رفتم کنار...بغض نکن: 

سری تکون دادم و با ضعف پاهامو سمت مبل حرکت 

قط برو ف...نمیخواد: دستشو آورد جلو که بغلم کنه گفتم ...دادم

 !بیرون

 !ونمتبریم میرسبپوش ...شیفتت تمومه! ولت کنم برم کجا؟+ 

کار و زندگی نداری ...خودم بلدم برم...نمیخوام منو برسونی -

 دنبال من راه افتادی؟

دنبال تو نباشم دنبال کی باشم جون ...کار و زندگی من تویی+ 

 !آراز؟

نرم و آروم داشت ...چشمامو بستم و به حرفاش گوش دادم

مو در کمدمو باز کردم و مانتو...عشقشو وارد قلبم میکرد

 .درآوردم

عقب گرد کرد و بازم دستشو کشید تو موهایی که یکم شلخته 

 !بیرون منتظرتم: شده بودن 

 .با اخم سری تکون دادم و لباسمو عوض کردم

توی ...تا کی قرار بود ما این بساط و داشته باشیم معلوم نبود

یکم چشمام قرمز ...آینه نگاهی به خودم انداختم

 !ستگی بخوابم و دیگه بیدار نشممیخواستم از شدت خ...بود
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شبای ...وقتی فکر میکردم فردا شیفت شبم تن و بدنم میلرزید

 این بیمارستان اصال قشنگ نبود

یدم هروقت تنها بودم میخواب...اون بیمارستان پارتیم کلفت بود

و هروقت وقت داروی مریضا میشد بلند میشدم و میرفتم 

 سروقتشون

 !خوابیدمنمازمو میخوندم و دوباره می

ه سرپرستار میومد کلتو میکند ک...اینجا تو جرات کنی بخوابی

 !چرا سرتو گزاشتی زمین خبرمرگت

گوشه سالن دستشو توی جیب شلوارش ...از اتاق زدم بیرون

با دیدن من تکونی خورد و ...کرده بود و منتظر وایساده بود

 اومد جلوتر

ارو گزارش...خانوما من دارم میرم: رفتم سمت استیشن و گفتم 

 !شیفت خوبی داشته باشین...کامل کردم

 .باهاشون خدافظی کردم و شیفتو تحویل دادم

 

آراز ...نفس راحتی کشیدم...از در اورژانس زدیم بیرون

اورژانس : نگاهی به تابلوی خاموش اورژانس کرد و گفت 

 !باید زنگ بزنم بگم جاتو عوض کنن...خستت میکنه

تا عادت کردم نمیخوام بدعادت ...هنه نمیخواد همینجا خوب -

 !شم
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 !من سیاهشو دوست دارم...چشمات قرمز شدن+ 

 !کاش میشد همینجا خوابید: زیرلب گفتم 

از حیاط فسقلی بیمارستان رد ...صدای نیشخندش رو شنیدم

 شدیم و رفتیم جلوی در

اول انگار آراز و ندید ...نمیدونم سیاوش یهو از کجا پیداش شد

خسته ...سالم عزیزم: د جلوروم و گفت که مثل جن پری

 !حالت چطوره؟...نباشی

آراز که یکم جلوتر از من بود که با شنیدن صداش 

 :بسم اللهی زیر لب گفتم و برگشتم سمت سیاوش ...برگشت

!( درسته؟)مگه نمیگم نیا باز عنر عنر! چرا اومدی اینجاا؟

 !میای اینجا که وی بشه؟

ت نتونستم طاق...ام ببینمتمن که گفتم دلم تنگته میخو+ 

 !بد کردم اومدم جلوی در که کسی نبینه؟...بیارم

یلی خ: آراز از پشت سرش دستشو کوبید روی شونش و گفت 

 !بد کردی

زیرلب ...آراز عین اژدها شده بود...سیاوش برگشت سمتش

ستم اصال نمیدون...هرچی میرسیدم میخوندم...ذکر میگفتم فقط

 !ندمفقط میخو...درسته یا نه
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 به: اونم عصبی شد و گفت ...سیاوش برگشت سمت آراز

اومدی طرف دیگه ماشینمو ...خوشحال شدم از دیدنتون...به

 گند بزنی؟

اونجا پارکش : با انگشت اشاره کرد و با تمسخر گفت 

تا تو یه دست پنچرش میکنی منم یه کاری دارم انجام ...کردم

 !میدم میام

ارش خون جلو چشمای آراز با این ک...دستمو گرفت و کشید

دستشو زیر دست سیاوش زد و یهویی یقشو گرفت ...و گرفت

ه بار ی: از الی دندونای کلید شدش گفت ...چسبوندش به دیوار

باید انقدر میزدمت که مثل سگ ! کتک خوردن بِست نبود نه؟

گفتم دور و برش ببینمت خداهم ...گوشه خیابون جون بدی

 !ت نرفت؟تو گوش کر...جلودارم نیست

 :سیاوش دستشو آورد باال و محکم روی دست آراز فشار داد 

ان؟ ه! کم اذیتش کردی؟....توی لعنتی یهو از کجا پیدات شد

ر به زو...ببینش...کم خون به دلش کردی؟ ولش کن المصب

 !داره باهات میاد

رو ب...به تو ربطی نداره: آراز عصبی تر شد که تکونش داد 

ارم وایساده و نمیخوام کتک خوردنتو خداروشکر کن االن کن

وگرنه االن گوشه بیمارستان منتظر جوش خوردن اون ...ببینه

 !یکی پهلوت بودی
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برگشت سمتم و به چشمای ...با ضرب پرتش کرد سمت دیوار

 !بشین تو ماشین: سوییچ داد بهم و گفت ...نگرانم خیره شد

 !من نمیرم -

 !گفتم بشین تو ماشین+ 

همین ...خدایا چه گرفتاری شدم من...یومدداشت گریه ام م

گوربابای داداشامو ...فردا میرم بلیط میگیرم واسه یزد

اصال میرم یه قبرستون ...قراردادمو خونمو اینارو باهم

فقط چند روزی دور ...میرم شمال ، جنوب ، مشهد...دیگه

 !وسط این همه استرس به معنای واقعی مردم...بمون

 !کاریش نداشته باش...ا بیا بریمتوروخد: با عجز گفتم 

ن برو بشین تو ماشین اال...کاریش ندارم: نفس عصبی کشید 

 !میام

 !خواهش میکنم...جون آذر نزنیشا -

چند بار تکرار ...آذر: چشم غره ای بهم رفت و بلندتر گفت 

 !کنم؟

نگاه نگرانمو به سیاوش دوختم که اونم کالفه جلوی در 

شلوارش خاکی شده بیمارستان وایساده بود و 

 خداروشکر اینبار از خیر کتک زدنش گذشته بود انگار؛...بود

آروم به سمت بنزش که اون سمت خیابون پارکش کرده بود 

دزدگیر و زدم و نشستم تو ماشین ...حرکت کردم
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بدبختی این بود که از تو ماشین به جایی که وایساده ...نرمش

 !چیکار میکنن بودن دید نداشت و نمیتونستم ببینم دارن

ده دقیقه ...فقط موهای آراز از پشت ماشین مشخص بود

انقدر دستامو از شدت استرس توهم چلونده بودم که ...گذشت

باالخره بعد از اون همه وقت عروس خانم ...حد نداشت

 !تشریف فرما شدن

چشماش قرمز شده بود و رگای گردن و دستش زده بود 

! نگرانشی؟: وزخند گفت نگاهی بهم انداخت و با پ...بیرون

 !هنوز وقت واسه کشتنش دارم...نترس نکشتمش

 

اه ...نگاهمو برگردوندم سمت شیشه و چیزی نگفتم بهش

مرده شور منو ببرن با این کار کردنم و مریض داری و ...اه

 !پرستار بودن و زندگیم

 ...کاش بجا پرستاری یه کوفت دیگه ای میخوندم

صدای نفسای عمیقشو میشنیدم ...همچنان سرم سمت شیشه بود

به ...اصال آروم نباشه...که میخواست خودشو آروم کنه

 ...(مثل سگ! )سکته کنه بره اصن...درک

نگاه خیره اشو حس کردم اما رومو ...هنوز حرکت نکرده بود

 !حوصله نداشتم حرف بزنم باز نیش و کنایه...برنگردوندم

 !برگرد ببینم+ 
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به مغازه ...ر نزدیک تر کردمجوابشو ندادم و خودمو به د

لباس فروشی اون سمت خیابون که تا حاال بهش دقت نکرده 

چند مدل مانتو تن مانکن کرده بود و با دکور ...بودم نگاه کردم

 !قدیمی ویترینشو چیده بود

 قهری؟! خانوم؟+ 

 قهرم نمیاد...نه -

 !پس چرا حرف نمیزنی باهام؟ برگرد چشاتو ببینم+ 

 !حرفمم نمیاد -

 !درست بشین کمربندتم ببند...خیلی خب+ 

شو برد دست...تا برگشتم درست بشینم سرم رفت وسط سینش

 آروم کنار گوشم گفت..از پشت سرم کمربندمو کشید و بست

 خب؟...هیچوقت نرو...بری میمیرم آذر: 

 !لطفا...برو ، برو عقب -

بازم ...با چشمای مهربونش بهم خیره شد...عقب کشید

لبخند کج خوشگلی بهم زد و ...املی شده بودنعسلیاش کار

 !دیدی که کتکشم نزدم...حرفامون مردونه بود: گفت 

 !من چیزی نپرسیدم -

 !میدونم نگرانشی...من از چشمات حرفاتو میفهمم+ 

 !نیستم اما خوشم نمیاد هی بهم میپرین -
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 !مگه خروس جنگی گیر آوردی که بهم بپریم؟+ 

ماشین و روشن کرد ...انداختم نگاه چپکی به شوخی بی مزش

دفعه آخرت باشه جونتو : و از گوشه چشم جدی بهم خیره شد 

 !اگه قسم نمیخوردی حسابشو میرسیدم...قسم میخوری

اون روز به ...واسه همون قسم خوردم که حسابشو نرسی -

خوبه ...ماشینشو زدی پوکوندی...اندازه کافی حسابشو رسیدی

 د یه عالمه کتکت بزنه؟یکی بزنه به بنزت بعدم بیا

 !آره+ 

پس حتما بسپرم به یکی که اینکار و در اسرع وقت ! آره؟ -

 !انجام بدن

 !میدونی جای خوبش کجاست؟+ 

 !بنز خوشگلت کج شده...وقتی میای میبینی عه -

در میزنم میگم ...وقتی کتک خورده میام جلو خونت...نه+ 

 !مریض نمیخوای؟..خانوم

داغ شد و گونه هام رنگ صورتم ...خجالت کشیدم

: عقب کشیدم و گوشه صندلی خودمو جمع کردم ...گرفت

 !خجالتشو

کالفه دستی وسط موهاش کشید و گفت ...جلوی خونم وایساد

 !خیالم راحت نیست...کاش برمیگشتی کنار خودم: 
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 بعد پنج شیش ماه تازه یادش: شونه ای باال انداختم و پیاده شدم 

 !یستافتاده که خیالش راحت ن

 !شما واسه اون قبلنا ببخش+ 

ار بز...خواهش میکنم...دیگه ام نیا بیمارستان...شب بخیر -

 !این یکی دوماهی که اینجام به خوبی و خوشی تموم بشه

کل ...به میمنت و مبارکی عقد من و تو تموم بشه+ 

 !بیمارستانارو شیرینی میدم

یرینیش ش بعد به فکر...اول بشین ببین پذیرفته میشی یا نه -

 !باش

 

دونه دونه موهای رو سرم ...آخ که تا اونوقت من پیر شدم+ 

 !زودتر بله رو بگو دل مریضمونو شاد کن...سفید میشه

سرش و از پنجره آورده ...سرمو برگدوندم و در و باز کردم

چشمامو به چشماش گره زدم ...بود بیرون و بهم نگاه میکرد

بخیر جون  شبت: و خواستم در و ببندم که گفت 

 !مواظب آذرم باش...آراز

در و بستم و با قلبی که با آخرین ...لبخندی روی لبم نشست

 !ضرب خودش به سینه ام میکوفت شبو صبح کردم
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آرازی که خستگی ناپذیر بود ...یه ماه به همین منوال گذشت

و مثل سرویس شخصی سر ساعتی که شیفتم تموم میشد جلوی 

مه حرفای قشنگ قشنگ بهم میزد و یه عال...بیمارستان بود

م من میرفتم یزد و اون...میخواستم قبول کنم...دلمو نرم میکرد

 !میومد برای خواستگاری

 باالخره این دوری داشت تموم میشد؛

اما امان از چشم حسود و بخیل که نمیتونن خوشی آدمو 

سرم ...یه روز که مثل همیشه شیفت بیمارستان بودم...ببینن

بود و مجبور بودم از این بخش به اون بخش هی خیلی شلوغ 

 !رفت و آمد داشته باشم

خسته یه لیوان چایی برای خودم ریخته بودم و سرمو روی 

 !میز گزاشته بودم تا یکم حالم سرجاش بیاد

امروز صبح آراز نیومده بود و پیام داده بود که کاری براش 

 !منم خودمو با تاکسی رسونده بودم...پیش اومده

 !ه؟خواب: ای سرپرستار بخشمون از باالی سرم بلند شد صد

 !خیلی خسته شد...آره فکر کنم: همکارم گفت 

 شنیدی میگن دکتر دادفر: سرپرستارمون ایشی کرد و گفت 

ا ام...بخاطر خراب بودنش از بیمارستان انداختتش بیرون

حاال باز برگشته سمت دکتر دادفر و مثل بختک افتاده رو 

 !پوالش
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دختر بیچاره هی بیاد ...نه بابا عزیزم این چه حرفیه: رم همکا

ه ، حتما اشتباه شد! سرکار بعد بره دکتر دادفر و تیغ بزنه؟

 !اصال مال این حرفا نیست

نشنیدی که دکتر دادفر خودش ...تو از خبرا خیلی عقبی+ 

یه پسره دیگه ام هست که باهم تو رفت و ! میرسونتش؟

ه دل پسره داده اما پوالی دکتر دادفر انگار دختره دل ب...آمدن

 !نمیدونه خر و بخواد یا خرما رو...چشماشو کور کرده

پسر بدی نیست آذرم زیاد ...پسره رو چند باری کنارش دیدم -

درباره دکتر دادفر ...کاری به کار هم ندارن...بهش رو نمیده

 مطمئنی؟

قعا اپری میگفت وقتی میره بیرون ماهم بریم ببینیم و...آره+ 

 !میاد دنبالش یا نه؟

زندگی اونا به ما ...خودشون میدونن! به ما چه ربطی داره؟ -

 !شاید همو دوست دارن یا نامزد کردن...چه

حالت خوش : صدای اه اه کردن سرپرستار بلند شد 

 چرا باید یه پرستار ساده که نون! دکتر دادفر و دیدی؟...نیستا

سرشو باال ! ه باشه؟ظهرشو به زور درمیاره رو دوست داشت

 !نمیاره نگاش کنه

اگه نمیخواست نگاهش کنه پس مرض نداشت که بیاد  -

حتما چیزی هست که دکتر دادفر با اون همه ...دنبالش

 !معروفیت تو بیمارستانا خودش شخصا میاد دنبال آذر
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هرچی  من...خیلی خب: سرپرستار پوفی کشید و خسته گفت 

ای کل پرستار...ی اینو بکنمیگم تو دوتا بزار روش طرفدار

تهران دنبال دکتر دادفرن بعد خانوم بیاد دو روزه قاپشو بدزده 

 !و خالص

 فعال که به ما نگاهم...توام انقدر تو کف دکتر دادفر نباش -

نکرده ولی دوبار اومده تو بیمارستان تا آذر و 

پس حتما همو ...خواهرشم که دوست صمیمیشه...ببینه

 !هم نزدیکنمیخوان که انقدر ب

من حرصم میگیره انگور شیرینو بدن ...ایشاللله بهم نرسن+ 

 !دست شغال

سرمو از روی دستام بلند کردم و با چشمای خمار به قیافه 

نگران نباش : پوزخندی زدم و گفتم ...هردوشون نگاه کردم

وقتی که کرکسایی مثل شما دورشو ...دست شغال نمیوفته

 !گرفته باشن

 

م و با حرص چاییمو توی سطل خالی از جام بلند شد

همش بخاطر ...هرچی حرف شنیدم و دم نزدم بس بود...کردم

 !خر بودن خودم بود

 از منشی...با عصبانیت به سمت اتاق مدیریت حرکت کردم

 بهش گفتم که قراردادمو...مهربونش اجازه گرفتم و رفتم داخل

 !یه ماه زودتر تموم کنه که میخوام برگردم یزد
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 !اصرار کرد بگم چی شده جوابشو ندادم هرچقدر

 به همین سادگی؛...همون روز...انصراف دادم

،  باالسرت...صبرم حدی داشت و باالخره یجایی لبریز میشد

با خودشون نمیگن که اگه من این ...پشت سرت ، جلوروت

حرفو بهش بزنم ممکنه دلش بشکنه و ازم ناراحت 

 !اصال براشون مهم نبود...بشه

 !واستن سیخشون و تو زندگی ما فرو کننفقط میخ

چون ...وسایل کممو از توی کمد جمع کردم و توی کیفم ریختم

میدونستم آراز راس ساعت میرسه جلوی در یه ربع زودتر 

 باید جوری که نه کسی...نمیخواستم منو ببینه...حرکت کردم

 !ببینه و نه کسی بفهمه راهمو میکشیدم میرفتم

ه از بس قلبم پاره پار...بودن دست کشیدیم آقا ما از عاشق آراز

 !دیگه تحملش واقعا برام سخت بود...شده بود

پیاده به سمت یه شرکت مسافربری که توی همون خیابون بود 

یزد و واسه فردا اوکی _بلیط اتوبوس تهران...حرکت کردم

 !کردم و با اعصاب خراب رفتم سمت خونه ام

ته روی کاناپه خوابم نفهمیدم چطور با اون تن و لباس خس

 !فقط میدونم اونقدر مغزم تهی بود که چیزیو حس نکنم...برد
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وی ت...با حس لرزیدن گوشیم روی سینه او چشممو باز کردم

خواب و بیداری بدون اینکه ببینم کیه جواب دادم و گزاشتم 

 بله؟: کنار گوشم 

 !خونه ای؟: صداش خش دار و آروم بود 

 چی شده؟...آره -

 !در و باز کن...پشت درم: ی کرد و گفت سرفه ا

ه داده به ماشینش تکی...تند از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره

 بود و گوشیش دستش بود

ه تو ک: با یه حالتی گفت ...انگار از جواب ندادنم کالفه شد

 !نمیخوای من مریضو دم در ول کنی؟

سرشو باال آورد و به من که از پشت پنجره نگاش میکردم 

 !االن میام پایین: آروم گفتم ...خیره شد

گوشیو قطع کردم و سریع مقنعه چروکمو با یه شال عوض 

چرا دروغ ، اولش نمیخواستم در ...کردم و راهی پله ها شدم

 و براش باز کنم؛ 

امروز رو مود خودم نبودم و یادآوری خاطرات و کاری که 

 بود باعث باهام کرده بود و عواقبش که تا آخر عمرم رو دوشم

 !شده بود نخوام ببینمش
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ه بعد پنج سال و خرد...اما یاد فردا افتادم که قراره بزارم و برم

ای دوری باالخره طاقتم طاق شده بود و اسبابم و جمع کرده 

 ...هم برای من هم برای آراز...این دوری الزم بود...بودم

ه ب مطمئنا اگه میومد دنبالم با کله بله رو میگفتم اما امیدی

 !اومدنش نداشتم

همچنان به ماشینش تکیه داده بود و سرش ...در و باز کردم

که  موهایی...برعکس همیشه لباساش نامرتب بود...پایین بود

پریشون روی پیشونیش افتاده بود و قفسه سینه اش که از شدت 

 !نفسای بلندی که میکشید باال پایین میشد

ستم صورتش و تازه تون...با صدای در سرشو باال آورد

انگار میگرنش بازم عود ...چشماش قرمز شده بود...ببینم

: آب دهنم و قورت دادم و یه قدم جلوتر رفتم ...کرده بود

 این چه وضعیه؟! چیشده؟

سرفه های بلند و خشکی که ...خواست حرف بزنه که نتونست

پس برای ...میگرد معلوم شد وسط تابستون سرماهم خورده

 !بیاد دنبالمهمین نتونسته بود 

 

رتب خم شده بود و م...یاحسینی زیرلب گفتم و رفتم نزدیکش

ناچار دستمو پشتش گزاشتم و یکم ماساژ ...سرفه میکرد

با صدای گرفتش گفت ...از شدت سرفه قرمز شده بود...دادم

 میزاری امشب اینجا بمونم؟: 
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برو خونتون ...یعنی چی اینجا بمونم...مردد نگاش کردم

یروز حواسم بهش نبود چیکار کرد با ...التوببین ح...خب

 !خودش

وگرنه میگرن و ...خوبه که نمیدونست میخوام برم یزد

حاال بیا ...سرماخوردگیو بزاریم کنار اخالقشم عن میشد

 !تحویل بگیر

سیبک گلوش باال پایین ...چشمای قرمزش و به چشمام دوخت

م دل...اخم کمرنگی از درد روی صورتش نشسته بود...رفت

 سوخت؛

 !فقط امشب ، بزار کنارت بمونم...ببین حالمو+ 

نگاهی به در ...سری تکون دادم و کمکش کردم تا بریم باال

 !خالیه؟: رو به روی واحدم انداخت و گفت 

من کسیو ندیدم رفت و آمد ...نمیدونم: شونه ای باال انداختم 

 !کنه

مه کاولین کاری که کردم د...سری تکون داد و کفششو درآورد

وسط حال وایساده ...کولر روشن اتاق و زدم خاموشش کردم

 ...بود و بازم داشت سرفه میکرد

سریع یه ...حال خودمم بخاطر اون بد شده بود...الهی بمیرم

بخور یکم گلوت نرم : لیوان آب جوش براش بردم و گفتم 

 !نگاه چیکار کرده با خودش...شه
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نازکی آوردم پتوی ...روی مبل نشست و تو خودش جمع شد

 !و دورش انداختم

 !چیزی خوردی؟: آروم گفتم 

رو  جای دیگه ای...فقط تونستم بیام اینجا: نچی کرد و گفت 

 !بلد نبودم

واب یکم بخ: از جام بلند شدم و گفتم ...لبخندی از حرفش زدم

 !تا سوپ درست کنم بتونی بعدش قرص بخوری

 شم؟میای پی: خیره بهم گفت ...اخمش روی صورتش بود

 !سردته هنوز؟...آره میام: متعجب گفتم 

 !یکم+ 

بخاطر آراز مجبور بودم تحمل ...هوای خونه گرم تر شده بود

داشت ...آروم رفتم جلو و دستمو روی پیشونیش گزاشتم...کنم

 !داغ داغ بود ، مثل کوره آتیش...تو تب میسوخت

 از کی اینجوری شدی؟...چقدر تب داری تو -

 !میخوای بریاز وقتی فهمیدم + 

 !از کجا فهمیده بود؟...دستم تو راه خشک شد

اصال ...من که اون همه کارآگاه بازی درآورده بودم که نفهمه

 !قصدم از رفتن این بود که اون ندونه

 !االن میام: آب دهنمو قورت دادم و گفتم 
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سریع با آخرین سرعتی که از خودم سراغ داشتم مواد سوپو 

ه گاز و باال بردم تا زودتر پخته توی زودپز ریختم و شعل

 .دمنوش عناب براش دم کردم و بهش عسل زدم...بشه

 به پهلو روی...لیوان دمنوش به دست به سمتش حرکت کردم

 !مبل دراز کشیده بود و خودشو دور پتو پیچونده بود

و این: کنارش نشستم و گفتم ...چشمای خمارش و بهم دوخت

 !بهت دارو بدم بخور تا غذات آماده شه ، بتونم

ان و لیو...دستشو به چشماش کشید و به زور از جاش بلند شد

طور چ! بدون تو چیکار کنم آذر؟: از دستم گرفت و آروم گفت 

 تونستی بری؟

ینجا ا...خسته شدم...نمیتونم بمونم: آروم گفتم ...بغض کردم

 !برام هیچ چیز قشنگی نداشته

ری؟ شت جا بزارم و بدلمو پی...لعنتی همه قشنگی دنیا تویی+ 

همین؟ گوربابای من و حال بدم نه؟ مگه نگفتم نفسم به نفست 

نه خواستی نفسمو ببری ، وگر...مگه نگفتم بری میمیرم...بنده

 !نمیرفتی

تو نمیدونی این چند وقت من چی : سرمو انداختم پایین 

ده قلبم تیکه پاره ش...حرفی نبوده که نشنیده باشم...کشیدم

هیچ خاطره قشنگی ازش ...نم تهرانو تحمل کنمنمیتو...آراز

 !موندن اینجا فقط عذابم میده...برام نمونده
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من خودم گوهیو که زدم ...بیا پیش من ، کنار خودم باش+ 

تو فقط نرو ، داداشات و راضی میکنم همینجا ...پاک میکنم

 !نمیخوام...نمیخوام برگردی یزد...عقد کنیم

 لیوان دمنوشو...ازش دور بشم داد بلندی که زد باعث شد یکم

فقط نمیدونم چطور ...یه نفس سرکشید و گزاشت روی میز

 !اون دمنوش داغو یه دفعه ای خورد

بازم عسلی تیره و چشمای قرمز خمارش که داشت با دل من 

دستای داغش مچ دستمو محکم چسبید و منو ...بازی میکرد

 !داشتنصورتامون دوسانت بیشتر باهم فاصله ...جلوتر کشید

 :هینی کشیدم و خواستم عقب بکشم که محکم تر نگهم داشت 

 !بازم میخوای بری؟

ببین  :بلند تر گفت ...عصبی شد...سرمو با بغض تکون دادم

دارم از عشقی میسوزم که ذره ذره ! داری میبینی؟...حالمو

دارم آتیش ...من دارم میسوزم آذر...وجودمو نابود کرده

 !چرا نمیفهمی؟...میگیرم

 !ولی توام بفهم که نمیتونم...بخدا میفهمم...میفهمم -

مردمک چشماش تکون ...داشت بغضم میشکست

 عقب تر...دستمو ول کرد و دستی به موهاش کشید...میخورد

فه سر...خواست چیزی بگه که بازم سرفه امونش نداد...رفتم

 های خشکش باعث شده بود دلم حالی به حالی بشه

 !هیچی تو خونه ندارم! ی بگیرم برات؟چ: لحنم نگران تر شد 
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 نیم ساعت تا پخته شدنش...از جام بلند شدم و به سوپم سر زدم

توی خونه یه پرستار فقط قرص سرماخوردگی و ...مونده بود

هیچ دارویی که به درد تب و لرز ...استامینفون پیدا میکردی

 !و سرفه اش بخوره پیدا نمیشد

من توی آشپزخونه غرق  آراز روی مبل دراز کشیده بود و

 یعنی انقدر این خبر حالشو بد کرده بود؟...فکر بودم

صدای سرفه های خشکش هرازگاهی اعصابمو بهم 

 !میریخت

وی ر...سوپ داغو توی بشقاب براش کشیدم و رفتم پیشش

 !زمین پایین مبل نشستم و سینی رو روی میز گزاشتم

 !آراز؟: آروم صداش زدم 

 !همه چیز آراز+ 

اغه بیا این سوپو تا د: لبخندی زدم و گفتم ...تکون خورد قلبم

 !بعدش یه فکری واسه حالت بکنیم...بخور

کمکش کردم ...چشماشو باز کرد و به زور بهم خیره شد

قاب خودمم کنارش نشستم و بش...به پشتی مبل تکیه داد...بشینه

 .سوپو توی دستم گرفتم

فت د و با درد گلبخند کجی ز...قاشقو پر کردم و گفتم سمتش

و هی ت...هی من مریض میشدم...کاش دنیا همینجا وایمیستاد: 

 !نازمو میکشیدی
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 مریض بودنتو دوست: قاشقو به دهنش نزدیک کردم و گفتم 

 !نمیخوام اینطوری ببینمت...ندارم

واسه تو اینجوری پر از درد ...من فقط واسه تو مریضم+ 

 !فقط واسه تو...واسه تو تب میکنم...میشم

تو ...نمیخوام بقیه تو رو ضعیف بدونن: قاشق بعدیو بهش دادم 

د نبای...همیشه باید رییس بداخالق جدی بیمارستان باشی

 !اینطوری تب کنی

م تب کرد...واسه اونا بداخالقم باشم واسه تو مهربون میشم+ 

تب کردم چون بهت محتاجم ، به ...چون دیگه کنارم ندارمت

 !عطر تنتدستات ، به موهات ، به 

 !توی سکوت همه سوپو بهش خوروندم...قاشق بعدی و بعدی

 

گار ان...دستشو توی دستم قفل کرده بود و بهم نگاه میکرد

خواستم از جام بلند شم تا ...خماِر خمار بود...میترسید در برم

حکم دستمو م...همون بسته استامینفون نصفه رو براش بیارم

 !کجا؟: تر گرفت و گفت 

 !داری میسوزی...ص بیارمبرات قر -

 !بشین...به درد نمیخورن+ 

 بزار برم...حالت بده...هیچی ندارم بهت بدم: پوفی کشیدم 

 !داروخونه ، زود برمیگردم
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به زور با دست چپش گوشیشو از جیب شلوارش کشید بیرون 

تو ...هرچی میخوای بگو رادین بگیره برات: و گرفت طرفم 

 !همینجا بمون

 !تو دکتری...من که نمیدونم! ؟چی بگم بیاره -

دکتر من : توی خودش جمع شد و دستمو محکم تر کشید 

بگو داروخونه رو بخره ...هرچی میخوای بگو بیاره...تویی

 !برات

چند دقیقه ای بود که بهم خیره ...نگاه خیره اش اذیتم میکرد

 بزار...یکم بخواب: آب دهنم و قورت دادم و گفتم ...شده بود

 !احت کننچشمات استر

 ! اگه بیدار شدم و نبودی چی؟+ 

قول میدم وقتی بیدار شدی کنارت : چشمامو با اطمینان بستم 

 !باشه؟ حاال بخواب...تا تورو خوب نکنم نمیرم که...باشم

د میدونستم با وجود سردر...لبخند کوچیکی روی لباش نشست

چشمای ...بدی که داشت نمیتونست سرشو زیاد تکون بده

ای نفس...کم از بیحالی و تب روی هم دیگه افتادنخمارش کم 

 !آرومش نشون میداد خوابش عمیق شده

دستمو آروم از دستش کشیدم بیرون و پتو رو روش مرتب 

گوشی خودمو از روی میز برداشتم و رفتم تو ...کردم

کیفمو وسط اتاق برعکس کردم و همونجوری شماره ...اتاق

 ...آوا رو گرفتم
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صدای خستش توی ...بازم گرفتمش...دبار اول جواب ندا

 جانم...الو آذر: گوشی پیچید 

 !چته تو ، چقدر بیحالی! خوبی؟...آوا -

باز این پسره از دیروزه غیبش : با حالت زاری گفت 

تو ...بسیج شدیم به همه جا زنگ میزنیم بلکه پیدا شه...زده

 !این چند ماه از یه پلیس بیشتر دنبال این بودم

 !زنگ زدم بهت بگم...نهآراز پیش م -

اونجاست؟ وای خدایا ! واقعا؟: صداش خوشحال شد 

تصور اینکه بازم شهر و دوره کنم سخت ...شکرت

 اونجا چیکار میکنه؟...بود

داره تو تب ...حالش خوب نیست: صدامو آوردم پایین تر 

 !تو خونه هیچی ندارم بهش بدم...میسوزه

اری ون همه کثیف کدستی بین وسایل کیفم کشیدم و بعد از ا

دامه آهی کشیدم و ا...فقط یه مفنامیک اسید ته جیبم پیدا کردم

ش حال...خواستم بگم اگه میشه چند تا دارو برام بیاری: دادم 

 !اصال خوب نیست

 !سرما خورده؟ حتما سرشم هست+ 

سرفه های خشک پشت سرهمش نگرانم ...مثل اینکه -

 ...سرشم که طبق معمول...کرده
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باشه من میرم : آوا مکثی کرد و گفت ...ردمحرفمو خو

 !داروخونه برات میگیرم میام

پسره خواهرش پرستاره،  خودش : با یه لحن شوخ ادامه داد 

صاحاب بیمارستانه پاشده رفته ور دل این گداگشنه هیچی 

 !ندار

 !زود بیای ها: لبخند تلخی زدم و گفتم 

 تون دوتاییاز اون آمپول خوشگال میگیرم برا...خیلی خب+ 

 !بهم بزنین حال کنین

 .خفه شویی نثارش کردم و گوشیو قطع کردم

 

نیم ساعت بعد بهم پیام داد که برم پایین و پالستیک دارو هارو 

با همون شال قشنگم و موهای بزبزیم رفتم ...ازش بگیرم

ر آوا با دیدن من د...آوا و رادین تو ماشین نشسته بودن...پایین

 !بیا سفارشاتت و تحویل بگیر :و باز کرد و گفت 

اونم از ماشین پیاده ...رفتم جلو و با سر به رادین سالم کردم

 !حال رییسمون چطوره؟: شد و گفت 

 !بیدار شه ببینم بهتر شده یا نه...االن که خوابه -

کیسه داروهارو ازش گرفتم و نگاهی به حجم سرنگ توش 

مگه میخوام  !چخبره این همه؟: انداختم و رو به آوا گفتم 

 !تزریقاتی بزنم تو کوچه
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یروزی  همه اینا...ببین عزیزم: کیسه رو از دستم کشید و گفت 

فقط ده تا مسکن گرفتم یه در میون بهش بزنی ، ...الزم میشه

 !سلوالی مغزش خشک شدن از بس هی این سردرد گرفت

بنده خدا چیکارت کرده تو این همه چیزای به ! عقده داری؟ -

نصف اینا رو باید بندازم سطل یا بزارم ...خریدیدرد نخور 

 !گوشه خونه تاریخش بگذره

همه اش استفاده میشه غم نداره ...چقدر حرف میزنی+ 

آرازم شده یه در میون سوراخ بشه اما بیاد تو رو ببینه ...که

 !این کارو میکنه

 پولش چقدر شد؟ کیف پولم...خیلی خب: نیشی کردم و گفتم 

 !وایسا برم بیارم...تمو باال جا گزاش

ت دست تو کیف...نمیخواد نمیخواد: مچ دستمو گرفت و گفت 

از داروخونه ...کنی فقط تار عنکبوت به دستت میچسبه

 !بیمارستان گرفتم غمشو نخور

 با آراز حساب کنم؟ -

داروخونه بیمارستان شوهرته  :چشم غره ای بهم رفت 

 تو و آراز داره مگه؟! حساب چی؟...ها

مرگ و : ر من بهش چشم غره رفتم اینبا

 !آبرومو بردی همه جا...مرگ...شوهرت
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اگه اون جریانات پیش نمیومد بخدا ...دهن منو باز نکن آذر+ 

 !االن ازش حامله بودی

نه اال...برین باال آذر خانوم: رادین تک خنده ای کرد و گفت 

 !که بیدار شه ببینه نیستین حساب هممون با کرام الکاتبینه

محکم بزن حرص حرفاشو سرش : ازم دور شد و گفت  آوا

یدونه بی حسی هم ...اصال نمیخواد دلت براش بسوزه...درآر

 !نگرفتم قشنگ آتیش بگیره صدا دادشو بشنوم

خوبه یکی اینا رو رو شوهرت امتحان ...ازبس عقده داری -

 کنه؟

هرچی من بهت میگم بگو چشم رو ...اون یکی غلط کرد+ 

هربار به حرف من گوش ندادی فقط ضرر ...حرفمم نه نیار

 !کردی

رادین ماشینو روشن کرد و برام سری ...نشست تو ماشین

 !عقب تر رفتم و دستی واسشون تکون دادم...تکون داد

ن جوری با او...از کوچه که زدن بیرون باز برگشتم تو خونه

دمپاییا روی پله ها میرفتم که دوسه بار نزدیک بود با مخ بیام 

 !مینکف ز

جلوی در خونه ام که رسیدم نفس عمیقی کشیدم و خواستم برم 

 !سمت در که در واحد کناری باز شد
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یه آقای حدودا سی ساله با لباس خونگی اومد جلو در و گفت 

 شما صاحب این واحدین؟: 

 طوری شده؟...بله منم...سالم: سری تکون دادم 

ین واحدو ا بابا به من گفتن شما: دستی به ریشش کشید و گفت 

 این کفش مردونه چی میگه اینجا؟...تنهایی اجاره کردین

راست راست وایساده بود داشت منو بازخواست 

طرف حساب من : اخمی کردم و جدی گفتم ...میکرد

تا حاال ...اگه بهتون نگفتن من قراره فردا تخلیه کنم...پدرتونن

 !هم اشکالی ازم سر نزده که بخوام بازخواست بشم

منظور من این ...کنم منظور منو درست متوجه نشدینفکر + 

 ...بود که

اومدم خونه ...شوهرشم...منظورتو همون اول رسوندی: آراز 

 !حرفی داری؟...زنم

ی رو...دکمه های باالی لباسش باز بود...برگشتم سمت آراز

پیشونیش عرق نشسته بود و با اخم و چشمای قرمز به مرده 

 !خیره بود

هیشکی اندازه من عن شانس ...شانس یعنی من

 !هیشکی...نبود

 



1117 

 

این همه وقت من تو این خونه بودم از واحد جلوم خرم رد 

 !امروز این از هوا اومده بود؟...نمیشد

ایشون خونه ...من فقط سوال کردم: مرده اخمی کرد و گفت 

 !مجردی اجاره کردن و حق منه که بدونم شما کی هستین

کلید  فرداهم...حاال که دونستی:  آراز صداشو یکم بلند تر کرد

 !بازم اگه مشکلیه بپرس...خونه مجردیتو میده دستت

مرده سری تکون داد و رفت تو خونش و در و مثل گاو محکم 

نگاهی به آراز که داشت نگام میکرد انداختم و گفتم ...بهم زد

 !کی بیدار شدی؟ :

 !همین االن: تک سرفه ای کرد و گفت 

این چه طرز باال اومدن از : د و گفت دستی به صورتش کشی

 !اگه میوفتادی چی؟...پله است

 خواستم تند بیام خب؛ -

کیسه داروهارو ...دمپاییامو درآوردم و از کنارش رد شدم

 :از اونجا گفتم ...روی میز گزاشتم و رفتم تو آشپزخونه

 !بهتری یا نه؟

شد  نفسم که تازه...لیوان آبی از یخچال برداشتم و سر کشیدم

روی مبل نشسته بود و کیسه داروها رو داره ...برگشتم سمتش

خواستم باز بپرسم که ...نزدیک تر رفتم...بررسی میکرد
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همه اینارو گرفتی به من بدبخت : سرشو آورد باال و گفت 

 !بزنی؟

 :لبخندی که داشت از لحنش میومد روی لبم و خوردم و گفتم 

 !خونه باشهآوا گرفته بزارم تو ...من نگرفتم واال

ببین رفته داروخونه ...خوبه آوا زن من نیست: زیرلب گفت 

 !رو خالی کرده

من به آوا گفتم حساب کنه اما گفت : نشستم رو مبل کنارش 

خودش ازم قبول نکرد اگه ...از داروخونه بیمارستان برداشته

 ...میشه بگی چقدره که من همینجا

رفمو ح...سرشو آورد باال و با اخم بهم خیره شد

دیگه اخمم میکرد ...چشماش همینطوری قرمز بود...خوردم

 !باز نگاهتم میکرد که شلوارتو خیس کنی...خود هیوال میشد

 !حساب کنم: آب دهنمو قورت دادم و آروم تر گفتم 

همه اشو بزن ...الزم نکرده: صدای خش دارش یکم بلند شد 

 !به خودم پولتم بزار تو جیبت

حساب کنم ، مگه من : بی گفت دستی به موهاش کشید عص

 !مرده باشم

با شنیدن صدای خاموش شدن چایی ...خدانکنه ای زیرلب گفتم

دوتا چایی لیوانی گنده ریختم برای آراز ...ساز از جام بلند شدم

 !عسل زدم تا حداقل سردردشو بهتر کنه
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بی حال روی مبل لش کرده بود و خمار به سقف خیره 

اشتم و کنارش روی زمین چایی رو روی میز گز...بود

 !ودهنوز داغ ب...ناخوداگاه دستم رفت روی پیشونیش...نشستم

دم با این میترسی...تبش خیلی باال بود...باید پاشویه اش میکردم

قاشقو توی لیوان چایی گردوندم و ...سردردش کار دستم بده

 !چایی با عسل؟: گفتم 

 !کاش اینم میزاشتی دهنم: نگاهشو چرخوند طرفم 

اگه میشد میزاشتم ، میتونی بلند : بخند محوی زدم و گفتم ل

 !شی؟

همه بدنم کوفته : با اخم گفت ...نچی کرد و به پهلو چرخید

 !بلند شم دیگه نمیتونم بخوابم...است

استامینفونه خوب روی خوابش ...بازم داشت خوابش میبرد

 !اثر گزاشته بود اما روی سردرد و تبش هیچ ، پخم نبود

 

زدم زیرچونم و لیوان چایی با عسل آراز و به لب دستمو 

حیف عسل به این گرونی ...نمیخورد که...خودم نزدیک کردم

 !نبود بریزم بره؟

 !حداقل خودمم یکم اعصابم آروم شه تو این هیر و ویر
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اق رفتم تو ات...منم دیگه بیدارش نکردم...دوباره خوابش برد

مرده شور ...شدمو بی سر و صدا مشغول جمع کردن وسایالم 

 !تصمیمات یهویی منو باهم ببرن

تهش با یه مرد ...کتکو که حتما میخورم...حاال فردا برم یزد

آخرم با شش هفت تا بچه ...سبیل گنده چاق باید ازدواج کنم

 !میمیرم و خالص

اگه واقعا منو ...ته دلم دعا کردم آراز وسط راه ولم نکنه

هی که انتخاب کردم با نزاره این را...میخواد دنبالم بیاد

اری اونجا من اختی...شکستن قلبم و زندگی اجباری منتهی بشه

حداقل اینجا ...حرفم میزدم کتک میخوردم...از خودم نداشتم

یکمم به حرف من اهمیت میدادن و تا حدودی زندگی خودم 

 !بود

ولی از یه زاویه دیگه که بهش نگاه میکردم میدیدم اینجا فقط 

توی ...فقط اشک و گریه و حرف...ب داشتواسم رنج و عذا

بیمارستان که از بعد از اون اتفاق هرروز یه چیزای جدید از 

امروزهم که آب ...خودم میشنیدم که کرک و پرم میریخت

 !پاکی و ریختن رو دستم

وسایل اتاق و جمع و جور کردم چمدون لباسام و گوشه اتاق 

ند تا خرده ریز به جز چ...همه چی تکمیل بود...اتاق گزاشتم

خونه رو مبله تحویل گرفته بودم پس ...که فردا هم وقت داشتم

 !نیازی به جمع کردن اساس نبود خداروشکر
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روی مبل کنار آراز تکیه داده ...حدودای ساعت سه شب بود

چشمام نیمه باز بود و ...بودم و خودمو الی پتو پیچیده بودم

که صدای ناله مست خواب بودم ...کم کم داشت خوابم میبرد

 !آراز بلند شد

اخم کرده بود و از کناره ...سریع از جام پریدم و نشستم

سم ب...تبش زده بود باال...پیشونیش شر شر عرق میریخت

 .اللهی گفتم و از جام بلند شدم

ه نفهمیدم با چه سرعتی ی...سریع پتو رو از روش کشیدم کنار

 !کاسه آب با دستمال برداشتم و کنارش نشستم

 !نقدر که حالش بد بود حال منو هم بد کرده بودا

تنش هم مثل ...دکمه های لباس مردونه اش رو باز کردم

 !صورتش پر از عرق بود

تو ...استغفرهللا)سعی کردم نگاهمو از اون صحنه پر از گناه

دستمالو ...چشم بگیرم( این چند ماه جهنمو به نام خودم زدم

م روی پیشونیش و گزاشت...خیس کردم و حسابی چلوندمش

 .منتظر موندم

با دست خیسم روی گونه و گردنش رو لمس میکردم تا زودتر 

 چند دقیقه یبار که ناله اش بلند میشد دلمو...تبشو بیارم پایین

 .آشوب میکرد
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اینبار به جای پیشونیش ...دستمالو برای بار دهم زدم تو آب

 هاز سینه و شکم شیش تیک...روی بدن پر از عرقش کشیدم

 !اش از گذشتم و بازم دستمالو آوردم باال

 انقدر باالی...لبمو گاز گرفتم و دوباره دستمالو زدم تو آب

سرش نشستم تا کم کم داغی بدنش کم شد و تبش پایین تر 

پتو رو کشیدم رو بدنش و کنار مبل روی زمین نشستم ...رفت

 !و بهش خیره شدم

ی ، ته ریشبینی کشیده و جذابش ...اخمش روی صورتش بود

که اکثر اوقات روی صورتش بود و چشمای عسلی که حاال 

 !بسته بود

 !با من چیکار کرده بود این بشر؟

 با جادو؟ ...چطوری منو انقدر عاشق خودش کرده بود

شاید بازم ناله میکرد و ...منتظر موندم...پلکش تکون خورد

م تو اون نور ک...اما الی چشماش یه فسقلی باز شد...میخوابید

سرشو برگردوند ...با خستگی لبخند کم جونی بهش زدم

 .دستشو آورد جلو و روی دستم گزاشت...طرفم

چیزی ...انگشتامو با شصت دستش نوازش میکرد

نفساش بلند شده بود و نشون میداد با پایین اومدن ...نمیگفت

 !تبش یکم حالش بهتر شده
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 !تبت پایین اومده خداروشکر! بهتری؟: آروم گفتم 

همه تنم درد : رفه ای کرد و با صدای خش دارش گفت س

 !انگار یه وزنه سنگین روی سینمه...میکنه آذر

نمیدونم این قرصا چرا هیچ اثری از خودشون : زیرلب گفتم 

 !نمیخوردی بهتر بود...انگار نه انگار...نشون نمیدن

از جام بلند شدم و چایی ساز و ...بازم صدای سرفه خشکش

دمنوش آبلیمو درست کردم و ...روشن کردمبرای بار صدم 

 .نیم خیز شد و از دستم گرفت...بردم سمتش

تنها ...کیسه داروهارو کشیدم سمت خودم و وارسیش کردم

سرمی که آوا گرفته بود و از پالستیک درآوردم و خواستم 

 !نمیخواد: آمادش کنم که گفت 

یواش میزنم ، ...قرصاهم اثر نکردن...حالت خوب نیست -

 !قول

اگه فردا حالم بدتر شد اینا رو : چشماشو دوخت به چشمام 

 !ببرم پیش کی؟

تش دس...آوا: با دندون پالستیک محکمشو باز کردم و گفتم 

 !تنده ولی حداقل حالت بهتر میشه

ن م...جنازه منم رو دوش آوا نمیوفته: دستی به موهاش کشید 

 !فقط یکیو دارم برام بسه
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ز این هنو...تا فردا حالت خوب میشه:  لبخند تلخی زدم و گفتم

 !بهتر نشدی پنی سیلینارو میزنم بهت...همه دارو کنارمه

 !چیزی نیست...من خوبم: دراز کشید و چشماشو بست 

از شدت سرفه قرمز شده ...همون موقع سرفه اش گرفت

معلوم شد چقدر : سری تکون دادم و گفتم ...بود

 !بخواب ببینم...خوبی

: شاره اش و رو روی چشمش گزاشت انگشت شصت و ا

 !نزن مارو...چشم خانوم

دستشو گرفتم و انگشتمو روی رگای برجسته پشت دستش 

 !مشت کن دستتو: آروم گفتم ...کشیدم

گاروم رو محکم دور بازوش بستم و روی ...دستشو مشت کرد

در اسکالپو با دندون درآوردم و ...رگشو با پنبه تمیز کردم

 !آروم: گفت  خواستم فرو کنم که

 !نگاه نکن...باشه -

آخی گفت و دستشو از ...آروم سوزنو توی رگش فرو کردم

 !داره خون میاد: روی چشماش برداشت 

 االن میبندمش خون: با یه دست به زور چسبمو کندم و گفتم 

 !نگران لباست نباش...نیاد

سوزنو با چسب روی دستش فیکس ...بازم سرشو برگردوند

ی رو که آماده کرده بودم توی سرمش کردم و آمپوالی
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خودم باالی سرش روی مبل نشستم و سرمشو تو ...ریختم

 .دستم گرفتم

سر تا کی اینو باال: چشماشو باز کرد و از پایین بهم خیره شد 

 !میرم یجا دیگه...ولش کن! من نگه داری؟

: خواست بلند شه که دستمو روی شونه اش گزاشتم 

من نگهش ...وزن از دستت درمیادباز بلند میشی س...بخواب

 !میدارم تا تموم شه

 !چقدر اذیتت کردم امشب: نفسی کشید و گفت 

 !گفتم که مریضیتو دوست ندارم...وظیفمه -

 که اصال...وظیفت مال من بودنه: بازم بهم خیره شد و گفت 

 !به روی خودت نمیاری و هی ازم دور تر میشی

 

ار ماتو ببند ، به سرت فشچش...دور میشم تا حقیقتارو بفهمم -

 !بازم بدتر میشه...نیار

از ترکیدن رگای مغزم خسته شدم ، یبار منفجر ...به درک+ 

 !شن خوبه

انقدر تو اون نور کم سالن بهش خیره موندم ...چشماشو بست

آروم از دستش کشیدم بیرون و با دستمال ...تا سرمش تموم شد

 !اش کبود شدحسابی جاشو ماساژ دادم که صبح نیاد بگه ج
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انقدر ...خسته نمازمو گوشه سالن خوندم و همونجا نشستم

بیحال شده بودم که حتی جون نداشتم از جام تکون 

سرمو گوشه سجاده گزاشتم و جنین وار تو خودم ...بخورم

چادرمو کشیدم روی صورتم و کم کم چشمام گرم ...جمع شدم

 ؛..شد و خوابم برد

نمیدونم انقدر روحش بیکار ...بازم داشتم خواب آراز و میدیدم

 !بود که دم به دیقه میومد تو خواب من؟

این خواب ...اما بعد از هفت ماه این خواب با بقیه فرق داشت

توی خوابمم آراز سردرد داشت و ...توش پر از مهربونی بود

 !مدام با چشمای خمار و قرمزش بهم خیره میشد

ه تو خواب مگه اینک: صدای خش دارشو کنار گوشم شنیدم 

 !بخندی

آراز ...روی تخت اتاقم بودم...چشمامو با ضرب باز کردم

با دیدنم گلوشو ...بدون لباس کنارم روی تخت نشسته بود

 !ظهر بخیر خانوم: صاف کرد و گفت 

 !ساعت چنده؟: دستی به چشمام کشیدم 

 بلیطت واسه کی بود؟...دوازده و نیم+ 

شش : روم گفتم آ...دلم گرفت...چقدر عادی ازش حرف زد

 !حالت خوبه؟...بلیط دارم
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فقط گلوم درد ...خوبم: چشماشو روی هم فشار داد و گفت 

 !میکنه هنوز

 سردردت چی؟ از دیشب بهتره؟ -

 !دیگه؟...از دیشب بهتره+ 

ز آروم ا...معتدل و مرطوب بود...دستمو بردم سمت پیشونیش

 !خداروشکر تبت قطع شده: جام بلند شدم و گفتم 

بازم مریضت : از جاش بلند شد و اومد نزدیکم اونم 

 !مرسی بابت دیشب...شدم

نگاه کالفه ای به چمدون گوشه ...لبخند تلخی به لحنش زدم

 لباسامو عوض...اتاق انداخت و با سر پایین از اتاق زد بیرون

 .کردم و دستی به صورتم کشیدم

سالن بهم ریختمو یکم مرتب کرده بود و ...ناهار گرفته بود

 !خودش داشت تو لیوانای پایه بلند نوشابه میریخت

وری کی گفته شما میتونی نوشابه بخ: دست به سینه بهش گفتم 

 !آقای محترم؟

 !امتحان کن...با برگ خداست+ 

مای با چش...چشمکی زد و لیوان نوشابه رو یه نفس رفت باال

آش  به جای...نخور گلوت بدتر میشه: گرد شده رو بهش گفتم 

 !کباب برگ با نوشابه میخورهو سوپ 
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ش هم: نشست پشت میز و در ظرف یبار مصرفشو باز کرد 

قرار نیست من سوپ بخورم حالم ...غذاست ، چه فرقی میکنه

 !همینو میخورم حالشو میبرم...معجزه شه

آوا راست : با حرص چشمامو کشیدم روهم و گفتم 

 دو...نباید همون اول سرم و واست وصل میکردم...میگفت

سه بار که درد پنی سیلین میکشیدی کباب برگ خوردن یادت 

 !میرفت

ه گیرت دیگ...بشین بخور ببین عجب کبابیه: بیخیال گفت 

 !نمیاد

در اوج مریضی و جدی بودن چه آدم ...این دیگه کی بود

 !میخواستی خرخره اش رو بجوی...حرص درآری میشد

 ویب...ظرف یبار مصرفو کشیدم سمتم و درشو باز کردم

ساعت گشنگی باالخره غذا  ۰۱،  ۰۲بعد ...کباب مستم کرد

قاشقمو پر کردم و با لذت تا ته غذامو ...پیدا کرده بودم

 .درآوردم

 !نمیدونین که چقدر چسبید

 

نگاهی به آراز انداختم که داشت سومین لیوان نوشابشو سر 

ور نخ: دست بردم و شیشه رو از کنارش برداشتم ...میکشید

 !بدتر میشی ، نخور! مگه تو گلوت نمیسوزه؟...بنده خدا
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بح از دیروز ص: بی توجه به پشتی صندلی تکیه داد و گفت 

 !شکمم به کمرم چسبیده بود...هیچی نخورده بودم

همین دیشب دوتا کاسه سوپ : چشم غره ای بهش رفتم 

 !خوردی

 !همون موقع هضم شد رفت...آبه...سوپ که غذا نیست+ 

 هرچی میگفتم این بشر بند...م بلند شدمپوفی کشیدم و از جا

 !هبس...فقط غذا باشه ، گوشت داشته باشه...این حرفا نبود

 .تا از جام بلند شدم خم شد و شیشه رو از رو میز برداشت

بسه : چشمامو از حرص روی هم فشار دادم و گفتم 

 خوردی سه تا...دیگه

 !حیفه تهش بمونه...آخریشه: لیوانشو پر کرد و گفت 

نم دوتا پنیسیلین باهم بهت میز...بخدا اگه بگی گلوم میسوزه -

 !نگی نگفت...که تا سه روز نتونی راه بری

نگاهی به گوشیش ...لیوانشو سر کشید و از جاش بلند شد

 !وسایالتو جمع کردی؟: انداخت و گفت 

وارم اگه به دی...ظرفارو تو ظرفشویی گزاشتم و جوابشو ندادم

 اگه حاال...ی دفعه صدم میگفت چشمیچیزیو صد بار میگفت

جدتو میاره جلو ...اون یچیزی بگه تو جرات داری نگو چشم

 ؛..انگار من بلد نیستم مثل خودش باشم...چشمت
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پشتم ...آستین تونیکم و باال زدم و شروع کردم به شستن ظرفا

د فکر کردم شای...سمت آراز بود و نمیدیدم داره چیکار میکنه

 !یا اصال رفته کال...و روی مبل نشستهرفته توی پذیرایی 

 :با شنیدن صداش از پشت سرم لعنتی به فکرم فرستادم 

ردی با این مرتیکه تصفیه ک! جمع کردی وسیله هاتو؟...نگفتی

 !یا هنوز مونده؟

خواست چیزی بگه که بازم رفت رو دور ...بازم جوابشو ندادم

 یدم ودستمو آب کش...انقدر سرفه کرد تا قرمز شد...سرفه

از زور سرفه به میز تکیه داده ...برگشتم سمتش

 !تا تو باشی واسه من شیشه نوشابه سر نکشی...حقته...بود

رفتم سمت فالسک و ...نگاهی که بهم کرد دلمو به رحم آورد

 :از دستم گرفت و به زور گفت ...آب جوشیده براش آوردم

 !جوابمو ندادی

 !وام جوابتو بدممنم نمیخ...تو که حرف منو گوش نمیدی -

بجای یکی دوتا ...دوتا لیوان نوشابه که قهر نداره خانوم+ 

 !چه فرقی داره؟...اضافه تر بود

 چهارتا -

 !چهارتا...خیلی خب+ 

 نمیبینی سرفه هاتو که باز...همون یکی رو بهت گفتم نخور -

 !واسه خودت خوش خدمتی کردی؟
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ن وکباب که بد: لبخند کمرنگی روی لبش نشست و گفت 

 !نوشابه نمیشه

ای مرده شور اون شکمو : ازش دور شدم و زیرلب گفتم 

 !مایه عذاب...ببرن

: جدی شد و گفت ...صدای لبخند کجی که زد اومد

 !آروم تر ازم بد بگو...شنیدم

انقدر ...کاش این شنیدن تاثیری هم داشت...بهتر: بلند گفتم 

 !همه بهت چشم و بله قربان گفتن اینجوری شدی

اینبار و شما از من ...که فقط به حرف تو گوش میدم من+ 

 !ندید بگیر

وسایالمو جمع : چشم غره ای بهش رفتم و گفتم 

 !هروقت خواستم کلیدو بدم بهشون تصفیه میکنم...کردم

نگاهی به ساعت انداخت و ...بی حوصله روی مبل نشست

 !چقدر ته حسابت مونده؟: گفت 

 سه و ششصد -

شید لباسشو نمیپو...رو دور خودش پیچیدسری تکون داد و پتو 

توی عصر هجر زندگی ! لباس چیه اصال؟...، فقط پتو

 !دختر پسرم نداشت...لباس نمیدونستن چیه...میکردیم
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با فاصله کنارش نشستم و به فیلم مزخرفی که از تلویزیون 

ه نگام ب...دستمو زیر چونم زده بودم...پخش میکرد خیره شدم

اونم انگار مثل من بود که ...فکرم جای دیگهتلویزیون بود اما 

دو دقیقه یبار صدای ...اونجوری به تلویزیون خیره شده بود

 !سرفه هاش بلند میشد

ه به قدری ک...نیم ساعت بعد کم کم سرفه هاش طوالنی تر شد

صداش به زور درمیومد و سردردش از ...نفسش میگرفت

 !شدت سرفه بدتر شد

ینا ا: شروع کردم به ماساژ دادن دستمو رو پشتش گزاشتم و 

 !حاال هی با کباب نوشابه بخور...از عوارض نوشابه است ها

 !خوابب: دستمو از رو پشتش برداشتم و گفتم ...چیزی نگفت

 !حالت خوب نیست: نگاهشو برگردوند سمتم که گفتم 

کیسه دارو هارو از اون سمت میز کشیدم پیش خودم که 

: صدای خش دارش گفت  دستشو گزاشت رو دستم و با

 !نمیخوای که حرفتو عملی کنی؟

 !اتفاقا میخوام همین کارو بکنم -

 !مهربون تر از اینا بودی...میدونم که دلت نمیاد+ 

 !آخرین بار کی زدی؟...خیلیم دلم میاد -

: آب دهنشو با اخم قورت داد و گفت ...چشماش یجوری شدن

 !هیچوقت
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 !پس اول تست کنیم -

 !ن داد چی؟حساسیت نشو+ 

 یه چیز دیگه میزنم  -

 !ول کن نیستی نه؟+ 

چشماشو بست و به مبل ...ابرویی باال انداختم و نچی کردم

چه حالی میکنی دست میزاری رو نقطه ضعفای : تکیه داد 

 !من

خودت به حرفم گوش ...من نخواستم دست بزارم -

وگرنه دیشب دستم باز بود ولی برات سرم وصل ...ندادی

 !کردم

نگاه )یه لیوان نوشابه خوردم از دماغم بکش بیرون +

بلند ...قرمزشو برگردوند سمتم که تق در شیشه آمپولو شکستم

 !اینو ببر اونور جلوی من آماده اش نکن(تر گفت

دو دقیقه ای آمپولو کشیدم تو سرنگ و ...پشتمو کردم سمتش

چقدر : تا یه قدم رفتم جلو گفت ...برگشتم سمتش

 !چخبره این همه؟...بریز نصفشو...زیاده

ساسیت اگه ح...اول تست کنم: لپمو از داخل گاز گرفتم و گفتم 

 !تو دوتا سرنگ میکشم...نشون نداد چشم

 .دستشو کشید توی موهاش کالفه بهم خیره شد
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کنارش نشستم و خواستم دستشو بگیرم که صاف 

 !این که تو دستته: لبمو گاز گرفتم و گفتم ...نشست

 !تست نمیکنین نه؟ با اسکالپ+ 

 !تو به سرش نگاه نکن...نه آراز ، غلیظه -

هم پشت سر...نفس بلندی کشید که باز سرفه اش شروع شد

 لیوان آبشو گرفتم سمتش و گفتم...شروع کرد به سرفه کردن

 !دعا کن حساسیت نشون بده فقط: 

له هی این شع...میدونستم میترسه هی پیازداغشو زیاد میکردم

ولی برای هیچکدوم از مسکنا اینجوری ...پیچوندمرو تا ته می

 !شاید چون اونا پنی سیلین نبودن...نبود

 

دستشو گرفتم و بدون اینکه بهش بگم یکم ازشو زیر پوستش 

کشیدم کنار و زانومو توی شکمم حلقه ...خالی کردم

دستشو از روی چشماش برداشت و به رد کوچیک ...کردم

 !سوزن روی دستش خیره شد

همشو بزن ولی : سرشو باال آورد و گفت ...کردم نگاهش

 !همینقدر آروم خالی کن

 !خاطره بدی ازش داری؟ -

چه که ب: مکثی کرد و گفت ...سیبک گلوش باال پایین رفت

یادم نیست چی بود اما ...بودم ، یبار آراد خیلی بد مریض شد
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قتی و...دکتر بهش یه کیسه اندازه همین پنی سیلین داده بود

ه جوری ک...بابام وایمیستادم میدیدم که مثل دارت میزدکنار 

انقدر مامانم براش کمپرس ...آراد از درد نفسش میرفت

 !جدا از مریضیش تا یماه فلج بود...میزاشت تا بتونه راه بره

خیلی دردش زیاد ...چون از دور میدیدی تصورت این بود -

 !دیگه بهش نگاه نکن...نیست

 !رادینو بیچاره کرده...آوا هم مثل بابامه+ 

تصور تو ...ولی آوا هم خوب میزنه: خنده ای کردم و گفتم 

اگه فکر کنی هیچی نیست واقعا هیچی ...اینه که درد داره

 !نیست

 از وقتی پامو تو لندن...از پزشکی بخاطر این متنفر بودم+ 

گزاشتم سردردم نزاشت یه لحظه ام از بیمارستان دور شم 

 تا حاال به هیچکس...هستی که بهم زدیتو اولین کسی ...ولی

اجازه نداده بودم حتی ازم خون بگیره ، تو عمرم آزمایشگاه 

 !نرفتم ولی نمیدونم چرا بهت اجازه دادم ، که پرستار من باشی

انگشتامو توهم فشار دادم و سعی کردم نگاهمو ازش 

خیلی دلم میخواست بهش بگم ولی من همون پرستار ...بگیرم

 ...که کارمو قبول نداشتی اما پارکی بودم

حساسیت نشون ...نگاهی به جای سوزن روی دستش انداختم

 !حساسیت نداری: لبخندی زدم و گفتم ...نداده بود

 !خب؟...یواش: دستاشو روی صورتش کشید و گفت 
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 !اصال من بلدم محکم بزنم؟...یواِش یواش -

 !باشد نتو مثل من ب...بلد نیستی ولی ، آروم: لبخند محوی زد 

 !آروم...چشم رییس: چشمامو روی هم فشار دادم و گفتم 

تا ...لبخند کجی به لحنم زد و به شکم روی مبل دراز کشید

ین ع...تهشو تو سرنگ کشیدم و  نزاشتم یه قطره ام حروم شه

 !حیف بود باالخره...نوشابه اش

 .خواستم برم سمتش که گوشیش زنگ خورد

وشیشو که کنارش گزاشته بود دستشو از زیر پتو درآورد و گ

نگاهی به من که منتظر وایساده بودم انداخت و ...برداشت

سحر ...شاید؛ معلوم نیست...خوبم! بله مامان؟: جواب داد 

آراد ( چشماشو با حرص روی هم فشار داد!)هنوز اونجاست؟

یکم ...به آراد بگو امروز بجای من بره بیمارستان! چی؟

 !میرم خونه خودم...رو بفرستی نمیخواد آوا...سرماخوردم

بعد میگن خانوما پر ...پنج دقیقه ای با مامانش حرف زد

همش ساکتیم ، ...واال ما اصال حرف نمیزنیم...حرفن

اصال هم پی ...فقط به سواالی مهم جواب میدیم...مظلومیم

 !حرفای همو تا صبح نمیگیریم

 مباید بهش میگفتم اومد: باالخره گوشیو قطع کرد و گفت 

 !خونه عروسش
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من  ولی: سرنگو توی دستم فشار دادم تا هیجان دلمو کم کنم 

 ! عروسش نیستم

 !هنوز دیر نشده...میشی+ 

 !هیچی معلوم نیست...شاید نشدم -

شما تا تهشم بری عروس خونواده ...اگه من بزارم خانوم+ 

 !دادفری

امیدوارم دیوارا عایق : سرشو بین دستاش گرفت و بم گفت 

 !شهصدا با

 

نه که خونم تو زعفرانیه است ، واسه همون دیوارا عایق  -

 !صداست

با لگد پرتمون ...نمیخوام صدای دادمو این مرتیکه بشنوه+ 

 !میکنه بیرون

تو ...اگه تو بزاری با لگد پرتمون کنه بیرون: زیرلب گفتم 

 !بیرونش نکنی

آخ ...پنبه رو کشیدم و سوزن و فرو کردم...نزدیک تر رفتم

 !قرار بود آروم بزنی آذر: دی گفت و پشت بندش ادامه داد بلن

کر بهش ف...من آروم میزنم: پیستونو آروم فشار دادم و گفتم 

 !سعی کن بلند نفس بکشی تا سرفه ات نگیره...نکن
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چرا  :یکم سرشو برگردوند و گفت ...به وسطاش رسیده بودم

 !تموم نمیشه این المصب؟

دستمالو گزاشتم و ...ام نگیره آب دهنمو قورت دادم تا خنده

با ...نفس بلندی کشید و سرشو برگردوند...سوزنو درآوردم

اگه بفهمن رییسشون چه دادایی : صدای خش دارش بهم گفت 

 !کشیده امشب

 !اینجوری فایده نداره...من که دیدم رییس -

 !تو نبینی کی ببینه آخه جون من؟+ 

ه تو حتی حضور من همونیم ک...ولی من هیچی نیستم آراز -

 !منو تو اون بیمارستان نمیخواستی

ین تو االن بهتر: مکثی کرد ، اخم کمرنگی صورتش و گرفت 

اون حرفا ...پشیمونم که گزاشتم بری...پرستار بیمارستان منی

فقط بدون ، رییس همون بیمارستان االن ...رو فراموش کن

 !محتاج دست توعه

 !ولی من دارم میرم :نگاهی به عسلیای آرومش کردم و گفتم 

 !میام پیشت ، خیلی زود...منتظرم بمون+ 

 ...شاید اصال...شاید من نتونم مقاومت کنم...اگه دیر برسی -

خودمو : حرفمو قطع کرد و نخواست که ادامه بدم 

 !تو فقط بگو منتظرم میمونی...میرسونم
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ه مثل همیش...من منتظر میمونم اما توهم دیر نکن: آروم گفتم 

نزار منتظر موندنم تبدیل به یه عمر ...سر موقع بیادرست 

 !کابوس بشه

تو مال منی ...کابوسی وجود نداره: لبخند کجی زد و گفت 

حتی اگه توی دور ترین نقطه دنیاهم باشی ، من حست ...آذر

 !پس منتظرم بمون...میکنم

 سرنگو توی سطل...چشمامو با آرامش بستم و از جام بلند شدم

 !جاشو ماساژ بده که ورم نکنه: م انداختم و گفت

انگار سوزنو هنوز ...نمیشه بهش دست زد...آخ+ 

 !درنیاوردی

بدتر میشه ...آروم ماساژ بده: لبخند گنده ای زدم و گفتم 

 !نمیتونی بشینی

من نمیتونم بهش دست ...کار خودته:  ابرویی باال انداخت

 !بزنم

 !بودهنوز به شکم خوابیده بود ، موضعو تکون نداده 

ما ...شرمنده رییس: همونطوری که رفتم سمت دستشویی گفتم 

 !واسه مریضامون از این خوش خدمتیا نمیکنیم

 !مریض وی ای پی چی؟+ 

 !مریض وی ای پی به توان دوهم باشه فرقی نمیکنه -
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در دستشوییو باز کردم و لحظه آخر نتونستم بفهمم که چی 

 !میگه

 

 

آراز بعد یه ...یط داشتمساعت چهار بود و من واسه شش بل

ر انقد...ساعت خوابیدن تازه به خودش زحمت داده بود بشینه

یه  از...آخ و اوخ کرد که گفتم شاید واقعا سوزنو جا گزاشتم

 !دختربچه ناز و اداش بیشتر بود

آشغاال رو جمع کرده بودم ...چمدونم و کنار در گزاشته بودم

که لحظه آخر منی ...و همه چیز تقریبا حاضر بود جز من

 !پشیمون شده بودم و دلم نمیخواست برگردم

یچیز جالب واسم این بود که رفتار آراز با دیشبش فرق کرده 

 !انگار رفتن من عادی ترین حادثه دنیاست...بود

شاید دیشب حالش خوب نبود و هزیون گفت اما من فکر 

از ...میکردم بیشتر از اینا واسه رفتنم عصبانی بشه که دیدم نه

 ...!این خبرا نیست

 .نفسی کشیدم و کمرم و راست کردم

در کیسه زباله رو محکم کردم و به زور تا جلوی در 

 !کشیدمش
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یدن با د...آراز لباسشو پوشیده بود و با گوشیش مشغول بود

بزار  :من که داشتم کیسه رو بزور دنبال خودم میکشیدم گفت 

 !زمین ، من میبرم

 !میری؟ -

قرمزی چشماش کمتر شده ...بهم خیره شدسرشو باال آورد و 

 !بود و عسلش داشت به رنگ خودش برمیگشت

 !کار دارم+ 

 یه لحظه وایسا: سری تکون دادم و با دل گرفته گفتم 

سریع برگشتم سمت اتاق و چند تا بسته قرصی که داشتم و 

نزدیکش وایسادم و دونه دونه بسته ...برداشتم و رفتم طرفش

دست به جیب وایساده بود ...ش گزاشتمهارو توی جیب پیرهن

یه ذره عناب ...اینا رو حتما بخور خب: و بهم نگاه میکرد 

این کیسه روهم ...دارم ببر خونه برات دم کنن ، واست خوبه

میدونم نمیزنی اما پیشت باشه ، اگه حالت بد شد ...بگیر

 !یچیزی داشته باشی

ه عناب و یسک...باز رفتم تو آشپزخونه و تو کابینتارو گشتم

دم کن و داغ مثل چایی : پیدا کردم و گرفتم سمتش 

 !گلوت و نرم میکنه...بخور

میخوام ...مواظب خانوم من باش: لبخند کجی بهم زد و گفت 

 !هر اتفاقی که افتاد بهم زنگ بزن...سالم ازت تحویلش بگیرم
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که  با صدایی...داشت بغضم میگرفت...نگاهمو انداختم پایین

اداشام د...شاید من نتونم زنگ بزنم: میشد گفتم بزور شنیده 

من ...مدام منو چک میکنن اما ، یادت نره چی گفتی

 !اگه دیر کنی دیگه هیچی دست من نیست...منتظرتم

دستشو تا ...حرکاتشو با چشمام توی حافظم ذخیره کردم

ناخوداگاه دست منم باال رفت و ...نزدیک موهاش باال برد

تار موهای وسوسه انگیز و از جلوی برای اولین بار اون 

به : م گفت ب...سیبک گلوش باال پایین شد...پیشونیش کنار زدم

 !امید دیدار ، خانوم پرستار

 

 

سرمو به شیشه تکیه داده بودم و برای هزارمین بار آهنگ 

غمگینی رو که از اول راه پلی کرده بودم رو دور تکرار 

باز میکردن و تا زیر  اشکام مثل جاده راه خودشونو...گزاشتم

از شدت دلتنگی برای کسی ...چونه ام رو خیس کرده بودن

 !که میدونستم این دوری قرار نیست کوتاه باشه

این که ...این که خودشو میرسونه...تنها امیدم قولش بود

اینکه ...و اینبار بدون هیچ نگرانی قراره کنار هم باشیم...میاد

ری کنار یه مشت افکار میاد و نمیزاره توی اون شهر کوی

 !پوسیده پژمرده بشم
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از ...حتی آوا هم نمیدونست...به هیچکس چیزی نگفته بودم

وقتی ماشین حرکت کرده بود نزدیک به ششصد بار اسمش 

روی گوشیم افتاده بود و من هربار با گریه اونقدر بهش نگاه 

 ؛..میکردم تا قطع بشه

ود ف کرده بسیاوشی که از صبح پیاماش رو پشت سرهم ردی

 !و من فقط بدون هیچ جوابی سین کرده بودمشون

یزد تقدیر من ...آهی کشیدم و به مسیر بیابونی خیره شدم

باالخره بعد پنج سال قرار بود مامانمو ببینم اما دور ...بود

شدن از عزیزترینام ، کسایی که خیلی یهویی وارد زندگیم 

لبم بیشتر ق شدن و یهویی نیمی از وجودم شدن باعث شده بود

 !پر از غم و غصه و دلتنگی باشه

 !آراز...مخصوصا برای َمردم

 

 

زنگ در و فشار دادم و به رنگ تازه خورده در آهنی خیره 

دیوارای آجریمونو کاهگل کرده بودن و خونمون دیگه ...شدم

 !از اون همه خوش نمایی دراومده بود

 !کیه؟: صدای دمپایی و بعدش صدای عروسمون بلند شد 
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رف صدای ح...یکم طول کشید تا در و باز کنه...چیزی نگفتم

و حرف ت...مگه نگفتم نرین تو باغ: زدنش با یه بچه میومد 

 !گمشو برو تو خونه تا به بابات نگفتم! کلت نمیره بچه؟

پوفی کشیدم و دوباره دستم و روی در آهنی داغ 

خسته و کوفته با این گرمای اعصاب خرد کن یزد ...کوبیدم

 .ه باال سرم مثل ذره بین داشت مغزمو ذوب میکردک

شما تصور کنین آذر صبح رسیده یزد ، درحالی که : ت.ن)

 !(نویسنده خودش میدونه...این امکان پذیر نیست

چخبره این همه سر و ...اومدم اومدم: بازم صداش بلند شد 

 !صدا؟

چشمامو ریز کردم و بهش خیره ...باالخره در باز شد

از آخرین باری که دیده بودمش چاق ! کرده بود؟فرقی ...شدم

 ابروهای...صورت گردش جا افتاده تر شده بود...تر شده بود

نازک و کشیده اش همچنان بلوطی رنگ بودن و به صورتش 

 !جذبه میدادن

 ...یادم نیست! دفعه آخر موهاش چه رنگی بود؟

روسری بلند طرح داری سرش بود و چادر مکه ای مامانم و 

 .سرش پیچیده بوددور 

دستشو گرفت جلوی ...اونم از دیدن من چشماش گرد شده بود

 !آذر خودتی؟: دهنش و گفت 
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 سالم: سری تکون دادم و با لبخند گفتم 

نزدیک بود تعادلم رو ...دستمو کشید و محکم پرتم کرد داخل

پشت پرده ضخیم جلوی در ...از دست بدم اما صاف وایسادم

 حیاط وصل بود وایسادیم که برای دید نداشتن به

قدر چ...چقدر خانوم شدی: دستشو گزاشت روی بازوم و گفت 

عزیزم ، مامان اگه بفهمه یکی یدونه اش ...بزرگ شدی

 !برگشته

 !مامان خونه نیست؟: آروم گفتم 

بیا ...صبح زود رفت خونه عزیز...نه: سری تکون داد و گفت 

حتما خسته بیا چایی تازه دمه برای صبحونه ...تو عزیزم

 !داخله( محمد...زن داداش کوچیکم)الهامم...ای

نمیدونی مامان کی ...ممنون: دسته چمدونم و کشیدم و گفتم 

 !میاد؟

چادرش و از روی سرش برداشت و روی بند رخت 

حیاطمون روهم کاهگل کشیده بودن و مثل سفره ...انداخت

 خونه های سنتی دوتا تخت بزرگ با قالی زمینه عنابی گوشه

البته با پشتی های زرشکی معروف ... حیاط گزاشته بود

 !مامانم

باغچه بزرگمون و گلدون های گل رز و شمعدونی و بوته 

حیاطمون خیلی قشنگ شده ...پربار گل یاس و محمدی
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انگار نبودم باعث شده بود داداشام به فکر مامانم بیوفتن ...بود

 !و حسابی خونه رو براش خوشگل کنن

دو سال بعد از رفتنت : همو دور حیاط دید گفت سهیال که نگا

محمد به فکر افتاد و کم کم شروع کرد به درست کردن 

باغ و اینجاهم با همیشه فرق ...داخلو که کال تغییر دادن...خونه

 !میکنه

ونه خ...دلم برای حیاطمون تنگ شده بود...خیلی قشنگ شده -

 !خودم که حیاط نداشت اما اینجا یه چیز دیگه است

خیلی ...بیا عزیزم: از تک پله جلوی بالکون باال رفت و گفت 

 !خوشحالمون کردی...خوش اومدی

 

هوای خنک داخل خونه باعث شد ...پامو توی خونه گزاشتم

کل خونه تغییر کرده ...سهیال راست میگفت...سرحال بیام

حال بزرگی که با تشکچه و بالشتک های ترمه دور تا ...بود

فرش گردویی و دیوارای تمام ...بوددورش تزیین شده 

 !با تابلوهای دست ساز مامانم...سفید

روی دوتا از طاقچه ها سفال های خوشگلی که از میبد گرفته 

بودیم و عکس بزرگ بابام که باالی اون ها به دیوار چسبیده 

 .بود
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اینچ  ۳۳تلویزیون کوچیک و قدیمیمون تبدیل به یه سامسونگ 

میز قدیمی تلویزیون میز چوبی  بزرگ شده بود و به جای

 !تراش خورده ای گزاشته بود

راهرویی که با تک پله از حال جدا میشد و بازهم یه اتاق 

اسمش ...بزرگ که معموال داداشام اونجا استراحت میکردن

چون مامانم اونجا رو به سبک سنتی خودش ! اتاق پذیرایی بود

 ..چیده بود و با حال کامال فرق داشت

 !اشام به علت پررو بودن زیاد از حد اونجا میخوابیدناما داد

متری که هردوش به حیاط راه داشت  ۰۱کنار اون دو تا اتاق 

 !و یکیش اتاق من بود

متری که برای داداش محمد  ۳۳گوشه حیاط یه سوییت بزرگ 

کنار باغ و هوای ...بود و همچنان همونجوری مونده بود

 !اما پر از جک و جونور...خنک

قای تو در تو رو خراب کرده بودن و خونه رو از نو کوبیده اتا

خیلی قشنگ تر از چیزی شده بود که انتظار ...و ساخته بودن

 !داشتم

مثل غریبه ها روی یکی از تشکا نشستم و دستامو توهم قفل 

تنها چیزی که : سهیال چمدونم و بلند کرد و گفت ...کردم

اونجا تا توهم چمدونت و میبرم ...عوض نشده اتاق توعه

 !گلویی تازه کنی
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ظر آهی کشیدم و منت...ممنونی گفتم و به عکس بابام خیره شدم

احساس راحتی نمیکردم ، انگار برای مهمونی ...موندم تا بیاد

 !کس دیگه ایم نیست...اومده بودم و خودم تنهام

یهو در شیشه ای باز شد و دختربچه کوچیکی با موهای فر 

: بلند گفت ...بود پرید تو مشکی که حسابی شلخته

بیا امیرحسین جوجه امو گرفته میخواد بندازه تو ...مااامااان

 !تنور

درشت ...چقدر چشماش خوشگل بودن...صداش بغض داشت

 دستاش کوچیکشو...انگار تازه منو دید که وایساد...و قهوه ای

 !به جلوی موهاش کشید و سالم کرد

کر کنم مامانت توی ف...سالم عزیزم: لبخندی زدم و گفتم 

 !آشپزخونه است

نگاه مشکوکی بهم انداخت و بدو بدو رفت سمت در چوبی 

چند دقیقه بعد الهام با اون دخترکوچولو از تو ...آشپزخونه

 !به احترامش از جام بلند شدم...آشپزخونه اومدن بیرون

وقتی من ...الهام عروس کوچیکمون و فامیل دورمون بود

ازه دوماه بود که عروسمون شده بود کنکور قبول شدم اون ت

حتی رفتارش روهم ...و من زیاد چیزی ازش یادم نیست

 !نمیتونستم حدس بزنم

سهیال ...خیلی خوش اومدی...آذر جان: اومد سمتم و گفت 

 !گفت رسیدی من باورم نشد
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مامان جان ایشون عمه : رو به همون دختر کوچولو گفت 

 !آذرن

ن این همه وقت عمه نداشته فکر ک...بچه بیچاره هنگ کرد

باشی یهو یه عمه از آسمون بیوفته زمین بهت بگن بیا این 

 !عمته

 !اسم تو چیه خوشگل خانم؟: لبخندی بهش زدم و گفتم 

 !محنا :انگشتشو دور موهای شلختش پیچید و با خجالت گفت 

 !چند سالته شما؟...چه اسم قشنگی داری عزیزدلم -

 :الهام نشست کنارم ...ی نگفتنگاهی به مامانش کرد و چیز

 !بچم نمیدونه عمه یعنی چی...غریبی میکنه

 !چند سالشه؟: لبخندی به حرفش زدم و گفتم 

 !با داداشش پدر منو درآوردن...سه سال و نیم+ 

 

 !اگه درست یادم مونده باشه...فکر کنم دوقلو بودن -

 !تو که برای دیدنشون نیومدی...آره عزیزم+ 

 تو که میدونی شرایط منو ،: اختم و آروم گفتم سرمو پایین اند

 !یکم فرق میکرد
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مامان ...مهم االنه که برگشتی: دستشو روی شونم گزاشت 

این دم آخری که نمیتونست بهت ...حسابی خوشحال میشه

 !زنگ بزنه بیشتر دلتنگت بود

مامانم تحمل این ...مهدی بفهمه من اومدم قیامت میشه الهام -

 رههمه استرسو ندا

بچه همسایه که ...باالخره خواهرشی...نگران نباش+ 

نه که صبحو...ایشاهلل که به خیر و خوبی تموم میشه...نیستی

 نخوردی؟

 !اگه نخوردین زودتر بخوریم...نه اتفاقا خیلیم گشنمه -

صبحونه رو کنار الهام و سهیال و بچه های شیطونشون 

محمد خیلی امیرحسین و محنا دوقلوهای الهام و ...گذروندم

شیرین بودن و جالب تر اینکه اصال بهم دیگه شبیه 

محنا تقریبا شبیه محمد بود و امیرحسین مثل ...نبودن

 !دو قطب مخالف هم...مامانش

تینا تازه ...طاها و طاهر و تینا بچه های مهدی و سهیال بودن

سه ماهه بود و طاها کالس پنجم و طاهر پیش دبستانی 

ال کنار خونواده بودن یکم برام عجیب بعد از پنج س...میرفت

 !بود و انگار اوناهم منو فهمیده بودن

چند ساعتی و توی باغ و حیاط با بچه ها بازی کرده بودم و 

باهم قایم باشک بازی کرده بودیم و ....از ته دل خندیده بودم

با این قد و هیکل افتاده بودم ...حسابی دور حیاط دویده بودیم
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خوب بود یکی از همسایه ها منو با اون ...هدنبال بچه سه سال

 !موهای دم اسبی و تیشرت صورتی میدید

: ساعت یک ظهر بود که سهیال هول کرده رو بهم گفت 

برو تو اتاقت تا بهش بگیم ...نزدیکه که مهدی برسه...آذرجان

 !میدونی که اخالقشو...اومدی

 مامانم باهاش میاد؟ -

مروز خدا ا...نگفتم بیرون نیافقط برو تو اتاقت و تا ...آره+ 

 !و بخیر بگذرونه

محنا رو روی زمین گزاشتم و به طرف اتاق حرکت 

در چوبی قدیمی رو از پشت قفل کردم و پرده های در ...کردم

 .بزرگ شیشه ای رو کشیدم

یام و انقدر پ...بعد از چند ساعت باالخره رفتم سروقت گوشیم

یاماش اکثرا فش پ...زنگ از طرف آوا داشتم که حد نداشت

ک دار بود پاک کردم و خواستم بهش زنگ بزنم که خودش 

 .زنگ زد

 .آب دهنم و قورت دادم و دستمو روی دکمه سبز کشیدم

ره دخت: صدای جیغش از پشت گوشی پرده گوشمو پاره کرد 

اون اتوبوس خراب شده چپ نکرد تو بمیری من از ...کثافت

انداختی پایین یه عینهو گاو سرتو ! دست کارات راحت شم؟

ق نگران من احم! خدافظی نتونستی بکنی؟ خبر نتونستی بدی؟

نمیتونستی بگی میخوام برم یزد؟ ...توعه بیشعور شده بودم
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هان؟ من باید از این و اون بشنوم که انصراف دادی؟ اون 

گوشی مرده شور برده ات مگه صاحاب نداره که همیشه خدا 

 یا خاموشه یا جواب نمیدی؟

 !مسال -

نیمه ...سالم و کوفت...سالم و زهرمار...سالم و مرگ+ 

اگه اینجا بودی حسابتو میرسیدم ...جونم کردی تو امروز

 !بخدا

ی با هزار بدبخت...اگه میگفتم نمیتونستم برم...ببخشید -

اشکامو بند آوردم ، باز نزار بشینم اینجا و بساط گریه راه 

 !بندازم

م حالم ازت به...اوی آذرخیلی گ: نفس عمیقی کشید و گفت 

 !میخوره

این یدفعه رو من گاوم خودم ...اشکالی نداره...باشه -

 خوبی؟...میدونم

اگه بزاری من دو روز زندگی آروم و بدون تنش داشته + 

 تو خوبی؟ چیزی که نشد؟...باشم عالیم

مامان و داداشامو ندیدم ...همه چی خوبه...بد نیستم -

 !و منتظر دستورم فعال تو اتاق نشستم...هنوز

 !کی برمیگردی؟...چیزی نمیشه...نگران نباش+ 
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حاال که پامو گزاشتم اینجا همش فکرم اینه که کی ...نمیدونم -

اما اینجوری که داداشم از دستم ! میتونم برگردم؟

 !فکر کنم هیچوقت...عصبانیه

 !الو آوا؟: آروم گفتم ...صداش نیومد

 !تادببخشید یه لحظه گوشیم اف...جانم+ 

میخواستم بدونم بهتر شده ...روم نشد از آراز و حالش بپرسم

اما اون که خودش گفته بود بهم زنگ میزنه و من ...یا نه

 ؛..اما انگار خبری نبود...منتظرش باشم

چند دقیقه ای با آوا حرف زدم و بعد مجبور شدم گوشیو قطع 

 !چون صدای در خونه یعنی عمق فاجعه...کنم

 

تم و با استرس دستامو توهم قالب گوشه اتاق نشس

بچه ...داشت با الهام حرف میزد...صدای مامان اومد...کردم

ها مشغول شلوغ کاری بودن و فضای سالن خیلی درهم برهم 

 !واضح نمیشنیدم چی میگن...بود

سهیال گفته بود مهدیو آماده ...چند دقیقه منتظر شدم

ولی امیدم امیدوار بودم کار به کتک کاری نکشه ...میکنه

 !واهی بود

نفسمو تچی سینه ام ...با داد بلند مهدی صدای بچه ها قطع شد

 .حبس کردم
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به چه اجازه ای پاشو گزاشته تو این خونه؟ مگه وقتی : مهدی 

صدای عرعرش تا اون سر خیابون میومد و تهران تهران 

چی  حاال برگشته که...میکرد نگفتم برگشتی توکار نیست

 !بشه؟

دخترمو بردی ! این چه حرفیه پسر؟: جز گفت مامان با ع

بعد چند سال حق نداره بیاد ...وسط شهر غریب ولش کردی

 االن کجاست سهیال؟! اینجا مادرشو ببینه؟

شما که هی ازش ...حق نداره...حق نداره مادر من: مهدی 

طرفداری میکردی و نازش و میکشیدی باید به فکر اینجاشم 

وم نیست اونجا چه غلطی کرده و این چند سال معل...میبودی

 !با چند نفر گشته

بازم حرف ، بازم تهمت ، بازم ندونسته گفتن و قضاوت 

که  تویی! لعنتی مگه تو دیدی که حرف مفت میزنی؟...کردن

 به نظرم از...بعد هجده سال زندگی با خواهرت اونو نشناختی

 !بی غیرت هم بی غیرت تری

هیچ پشتوانه ای ول  تویی که اونو وسط شهر غریب بدون

کردی و حاال دم از آبرو و غیرت میزنی بازم از هر بی 

 !صفتی بی صفت تری

جلوی هرکی زبونم کوتاه بود جلوی ...عصبی از جام بلند شدم

من این پنج شیش سالو جون کنده ...این یکی کوتاه بیا نبودم
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بهش ...بودم تا تونسته بودم گلیم خودمو از آب بکشم بیرون

 !میدادم هر خزغبالتی از دهنش درمیاد بار من کنهاجازه ن

محمد کمی طرف من ...با توپ پر به سمت در حرکت کردم

بی انصافی نکنم تا دوسال اول دانشگاه محتاج اون و ...بود

زحمتاش بودم اما از سال بعد بخاطر دعواشون با مهدی و 

 !مامان ارتباطش رو به طور کامل قطع کرد

مهدی که به ضد ...دی بلند شده بودصدای بحث مامان و مه

کلید و توی در ...من و مادری که با دل شکسته طرف من بود

 !چرخوندم و وارد راهرو شدم

با دیدن مهدی که وایساده و محمدی که با خونسردی روی 

تشک نشسته بود فهمیدم حتی اوناهم مثل همسراشون هیچ 

 غلطیمن هر : صدامو بلند کردم و گفتم ...تغییری نکردن

کردم از صدقه سری داشتن داداشی مثل توعه که عین کوه 

شش سال سگ دو نزدم که برگردم و تو هرچی ...پشتم بودی

 !دلت بخواد بارم کنی

 !یا من نمیدیدمش....مادرم نبود

دستامو مشت کرده ...چشمای همشون گشاد شده بود

روزی : مهدی انگار به خودش اومد که بلند تر گفت ...بودم

دونت و بستی و رفتی اونجا بهت گفتم برگردی قلم پاتو که چم

 !یادت رفته؟...میشکنم
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اینجا خونه مادرمه و من ...هیچ غلطی نمیتونی بکنی -

تو اختیار دار من ...هروقت که دلم بخواد برمیگردم

مثل این شش سال که ککتونم نگزید یه دختر تنها رو ...نیستی

ط یه اسمین که فق...هیچی نیستین...ول کردین و خالص

 !مجبورم تو شناسنامم تحملش کنم

از جام تکون ...با این حرفم به طرفم خیز برداشت

کجا بود که ببینه شیر پسرش رو ...مادرم نبود...نخوردم

 دستشو برد باال و با تمام قدرتش...دردونه اش دست بلند میکنه

 !روی صورتم کوبید

ش گشتم سمتپررو بر...گرمی خون رو از گوشه لبم حس کردم

غیرتت و اینجوری نشون ...بزن: و بازم بهش زل زدم و گفتم 

اگه بابا بود و میدید این دست چند بار صورت منو ...بده

 !همینطوری پر خون کرده استخونای دستتو میشکست

خفه شو که اگه بابا اینجا : از الی دندونای کلید شدش گفت 

رویی ین بی آببود خودش از خون کثیفت میمکید تا بمیری و ا

 !تموم شه

درس ! شکمم باال اومده که بی آبرو شدم؟ -

هجدخ سال عمرمو کنار تویی ...درس! میفهمی؟...میخوندم

اون چند سال درس ...گذروندم که زندگیو واسم زهر کردی

 !خوندنم بهترین روزای عمرم بودن چون تو نبودی
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د نصدای مامان از کنارش بل...دستش برای بار دوم باال رفت

شیرمو حاللت نمیکنم ...به خدای احد و واحد قسم مهدی: شد 

 !بکش کنار دستتو...اگه دوباره دست روش بلند کنی

مامان خوشگلم با تنه محکمی مهدیو کنار زد و با اشک گفت 

 !باالخره اومدی دختر مامان...باالخره اومدی عزیزم: 

دم راخم ک...لبخندی زدم که زخم گوشه لبم باعث شد آخی بگم

 !دلم اندازه یه دنیا تو رو میخواست...مامان: و گفتم 

 

ثل م...باهم ناهار درست کردیم...تا شب فقط کنار مامانم موندم

قدیما روی پاش خوابیدم و اون دستشو توی موهای فرم 

باهم برای نماز به مسجد قدیمی نزدیک خونمون رفتیم ...کشید

 !دگیم بودو بعد چند سال امروز یکی بهترین روزای زن

نمیتونستم همش تو خونه ...فردا باید میرفتم دنبال کار

 !باید حتما یجایی پیدا میکردم که سابقه ام از بین نره...بشینم

توی لحاف نرم مامان دوز دراز کشیده بودم و سرمو تو گوشی 

ه ب...آوا چند تا پیام مزخرف فرستاده بود...فرو کرده بودم

 .الی تلگراممو چک میکردماستوریا نگاه میکردم و کانا

پنج دقیقه یبار روی تک عکس پروفایل آراز ضربه میزدم و 

 !به فیس جذابش خیره میشدم
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تا اینجا اسمشم به ...من که جرات نداشتم بهش زنگ بزنم

ید بع...آرایشی مهتاب تغییر داده بودم تا داداشام شک نکنن

 وباز محمد خیلی مراعاتم ...نبود گوشیمم بگیرن چک کنن

مهدی که انگار آسمون باز شده بود و اون و عقاید . میکرد

 !چرت و پرتش افتاده بودن پایین

توی واتساپ پیام داده ...اسم سیاوش رو صفحه ام افتاد

سریع السیر رفتم اول اسم اونم به سایه تغییر دادم و بعد ...بود

 !چند تا پیام ردیف کرده بود...صفحه چتش رو باز کردم

اول که بدون خبر میزاری : وع به خوندن کردم با چشمام شر

سوم که این یماه اصال ...دوم که جوابمو نمیدی...میری

دلت  لعنتی چطور...ندیدمت و بدون اینکه بگی گزاشتی رفتی

 !اومد یه خبر بهم ندی؟

م مجبور شد...ببخشید...یهویی شد: دستم رفت برای تایپ 

 !برگردم

یکمم به ...ه نگران نشمحداقل وقتی زنگ میزنم جواب بد+ 

 !فکر من باش

 !زیاد زنگ نزن...اینجا دستم برای حرف زدن باز نیست -

 !داداشت که اذیتت نکرده؟+ 

نه : اخمی کردم و گفتم ...زخم گوشه لبم به سوزش افتاد

 !اینجا حالم بهتره...همه چی خوبه...خداروشکر
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 !حال خوبتو بیشتر دوست دارم...خوبه که حالت بهتره+ 

 !رو حرفم فکر کردی؟: یزی نگفتم که باز پیام فرستاد چ

 !(خودمو زدم به اونوریش)کدوم حرف؟  -

ی ایموج)اینکه برای امرخیر تشریف بیاریم خدمت خانواده+ 

 (خجالت

سیاوش من خودم گیر یه عشق دیگه ...لبخند تلخی زدم

چطور بهت بفهمونم که دلت ...گیر چشمای یه نفر دیگه...ام

 !نشکنه؟

هنوز  :ای اینکه ذوقش کور نشه و یبارکی افسرده نشه گفتم بر

 !خیلی عجولی...در مرحله فکر کردنم

تا همین االنم ...قرار نیست تا آخر عمر منتظر اجازت باشم+ 

همش وقتی با لباس عروس کنارم وایسادی ...برای من دیرشده

 !تصورت میکنم

گه ی دیمن مال یک...نمیدونستم چی بگم...عذاب وجدان گرفتم

 .تا آخر دنیا هم مال او میموندم...بودم

 !اگه بزنه زیر قولش چی؟! صدایی تو دلم گفت اگه نیاد چی؟

همه زنگ زدن ولی اون رفته ...تا حاال که خبری ازش نشده

 ...اگه پشیمون بشه و دنبالم نیاد...توی زمین
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اگه نمیومد پس ...من قول دادم که منتظرش بمونم...آهی کشیدم

ولی بازم به اومدنش امیدی ...نبود ازم قولی بگیرهمجبور 

 .نداشتم

نمیدونستم اگه سیاوش زودتر از اون دست به اقدام میزد و 

داداشام با کله تاییدش میکردن باید چه بهونه ای روش 

 !میزاشتم تا ردش کنم؟

اونوقت حتما انقدر منو میزدن که زنده از زیر دست و پاشون 

 !بیرون نمیومدم

دیر تق...نه به داره نه به باره تو فکر عروسیشو نکنهنوز  -

 !هرکس هرچی که باشه دیر یا زود مشخص میشه

 !یباشبت بخیر ز...من منتظر اون تقدیر قشنگ با تو میمونم+ 

شب بخیری بهش گفتم و با حال خراب از چتش اومدم 

سریع رفتم توی مخاطبین و برای هزارمین بار ...بیرون

 !کردم عکس پروفایلشو باز

 این دنیا هم نه...تیکه پارت میکنم...تو جرات داری نیا فقط

فکر کردی من انقدر ...اون دنیا سر پل صراط جلوتو میگیرم

 !پخمه ام؟

خودم ...اختیار این یکی از دست من خارج بود...البته بودم

 !میدونستم
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 دانای کل

 

برای صدمین بار گوشی را برداشت و به منشی اعصاب خرد 

مگه نگفتم فکسای شرکت تابان و شفا رو باهم : گفت کنش 

 !چرا فقط شفا رو آوردی؟...میخوام

 !ببخشید رییس...روی میزم جا مونده...االن میارم+ 

 سریع تر: نفسی کشید و گفت 

در باز شد و منشی اش با کت ...گوشی را محکم گزاشت

تا ...شلوار لباس فرم شرکت کاغذ هارا روی میز گزاشت

 .یزی بگوید گلویش مانع شد و سرفه اش گرفتخواست چ

آنقدر این زنجیر سرفه ادامه داشت تا حس میکرد روی 

 !گلویش را با تیغ خط خط میکنند

ده روز از آن روزی که سرما خورده بود گذشته بود اما حال 

نه میگذاشت کسی به او دست بزند و ...او فرقی نکرده بود

 .ش میکردنه به حرف کسی گو...امر و نهی کند

به قول آوا بیچاره آذر که با این لجباز تک کلمه ای قرار 

 !زندگی گزاشته بود
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با دست درحالی که سرفه اش هنوز بند نیامده بود نشان داد 

حوصله نداشت که این کارکنان زپرتی شرکتش ...که برود

 !سرما بخورند و بهانه های جور واجور برای نیامدن بتراشند

کارهای شرکتش روی هم جمع شده ...دتا دو در شرکت مان

 فردا کارهایش...بود و این مریضی کمی او را کسل کرده بود

واجب تر بودند و باید سرکشی به بیمارستان را از برنامه 

 !های فردایش خط میزد تا به دو جلسه مهمش برسد

ان عکس خند...دستی به موهایش کشید و در ماشین را باز کرد

لبخند کجی به چهره ...ت مقابلش بودآذر روی داشبورد درس

 .شرقی و زیبایش زد و پایش را رویاز فشرد

وقتی فکر میکرد روزی آذر را کنار خود نشانده و باهم و 

دست در دست هم به بیمارستان میروند دنیا از بهشت هم برای 

 !او بهشت تر میشد

بی حوصله ماشین را درون پارکینگ پارک کرد و با تن 

بعد از ده روز پایش را در ...وارد بخش شدخسته و مریض 

بیمارستان گزاشته بود و از همین اول نشانه های مدیریت 

 .آراد فوران میکرد

باید درباره این مهربانی و سازش زیاد برادرش با پرسنل 

 .فرصت طلب بیمارستان حتما با او سخن میگفت

پرستاران اورژانس بدون توجه به داد مریض تصادفی دورهم 

یه جز دو پرستار ...سته و چای و بیسکوییت میخوردندنش
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طرح کار که بیچاره ها با اضطراب کنار دست دکتر ایستاده 

 !بقیه فقط بخورند و بشینند و دستور دهند...بودند

با قدم های محکم رفت تا اولین ترکشش را به سمت آنها پرتاب 

حالش از ده روز گذشته بدتر بود و خستگی صبح هم ...کند

یک داد که میکشید کل بیمارستان از ...وی آن جمع شده بودر

عصبانیت امروز رییسشان اگاه میشدند و همین برایش بس 

 !بود

با ...دستش را به صورت قائم روی میز گزاشت و خم شد

چقدر سرتون ...به به: صدای خش دارش آرام گفت 

 !این همه پذیرش کردین که اینطوری خسته شدین...شلوغه

ن با شنیدن صدای او ، کسی که ده روز از دادهایش سرهایشا

منشی بخش سریعتر از همه ...در امان بودند آنی برگشت

از جا ...خودش را جمع کرد و لیوان چایش را کناری گزاشت

ش راست...خیلی خوش اومدین...سالم دکتر: بلند شد و گفت 

 ...بچه ها منتظر برادرتون بودن که

چون نمیدونستن من قراره : ا گفت پوزخندی زد و خیره به آنه

 !بیام پا رو پا انداختن و کار و ول کردن

یکی از دستگاها باز ...نه نه: منشی دست و پایش را گم کرد 

مشکل پیدا کرده بعد دکتر دادفر گفتن که خودشون میان میبینن 

 ..عیبشو واسه همین نشسته بودن تا
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و مو نزارم تدو روز که پا: اینبار صدایش کمی باالتر رفت 

اال سر ی...بیمارستان تک تکتون به در و دیوارش گند میزنین

 !سریع...کارتون

همه از جا بلند شدند و نفهمیدند چطور خودشان را با دارو یا 

 .پرونده ای مشغول کردند

من اینجا حقوق مفت به : بار دیگر صدایش در بخش پیچید 

مع یلت و جمیخوای بخوری و بخوابی بار و بند...کسی نمیدم

یه بار دیگه بیام و ببینم نشستین و مریض ...کن برو خونه

 !اینجا منتظره خون تک تکتون حالله

 .با اخم به طرف منشی برگشت که از ترس زرد کرده بود

سریع حساب کتابای ده روز : دستی به موهایش کشید و گفت 

کی اومده ، کی رفته ، کی چی ...و جمع میبندی واسم میاری

 !آراد نمیاد...دستگاهم زنگ بزن به مهندس کمالی...خریده

دختر بیچاره چشمی گفت و در مقابل چشمان آتشین او تلفن 

 !فقط ای کاش دستش نلرزد...را برداشت تا شماره بگیرد

 

اشتباه کارش این بود که ...بخش های دیگر هم همین بود

هربار به آراد اعتماد میکرد و بیمارستان را به او 

وقتی خودش برمیگشت باید یکی یکی گندهای ...میسپرد

 !برادرش را جمع کند



1155 

 

حدس زد شب کار ...خواهرش نبود...وارد بخش جراحی شد

غزل و دختر جوان دیگری کنار استیشن ایستاده ...باشد

دو پرستار مرد جوان هم روی صندلی های سالن ...بودند

 !همیشه خلوت جراحی نشسته و باهم صحبت میکردند

ناخوداگاه چشمش به آن سمتی کشیده شد که ...تجلوتر رف

با روپوش سفید و ...او را دید...آذرش همیشه می ایستاد

قلبش فشرده ...دستکش بدست در حال آماده کردن داروست

چقدر دلش برای او تنگ بود که امروز همه جا او را ...شد

 !کنار خود دیده بود؟

صدای سرفه  با...آهی کشید که باز هم سرفه به همراه داشت

از شدت سرفه قرمز ...های خشکش سرها به طرفش برگشت

غزل از آن دور لیوان آبی به ...شده بود و نفس کم آورده بود

 !دستش داد و بازویش را گرفت

صدایش را صاف کرد و چند ...آب کمی گلویش را نرم کرد

برگه ثبت گزارش را برداشت ...قدم باقی مانده را جلو رفت

 !منشی نبود...لیش خیره شدو به جاهای خا

غزل پشت میز ایستاده بود و کنارش همان دختر جوان که 

 !انگار استخدام تازه بود

غزل بیخیال از ...با اخم سرش را باال آورد و به آنها خیره شد

ده روز نبودین : عکس العمل او روی صندلی نشست و گفت 
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 ندکتر نادری هم االن کشیک...با چه حالی برگشتین دکتر

 !گلوتون چرک داره! میخواین بگم بیان معاینتون کنن؟

همین مانده بود دکتری که با پارتی و ...اخمش غلیظ تر شد

او همان پرستار کوچک ...پول واحد پاس کرده معالج او باشد

مو فرفری بخش جراحی را میخواست که با اخم او را تهدید 

ابی به پنی سیلین کرده بود و با آن ابروهای کمانی حس

 !خوردنی شده بود

همین ...الزم نکرده: صدایش خش دار و کمی عصبی بود 

مریضای توی بخش روی دستم نمونه نمیخواد کار دیگه ای 

 !این لیست چرا خالیه؟...انجام بدین

غزل چشم هایش را گشاد کرد و ...چشمان دخترک گرد شد

 فکر کنم اینو...بخدا گزارش و نوشتن بچه ها دکتر: گفت 

 !ه بودن یادشون رفته بزارن تو کشوآورد

ود ز...گزارشا رو بده: برگه سفید را به دستش داد و گفت 

 !باش

غزل هیستیریک موهایش را درون مقنعه هل داد و مصنوعی 

 .کاغذهای روی میز را زیر و رو کرد

آراز با نیشخندی دست به سینه به کارهای این پت و مت خیره 

اعت س...ننوشتی: و گفت  کمی بعد حوصله اش سررفت...شد

گزارش ساعت چند باید تحویل داده ...سه روهم رد کرده

 !بشه؟
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 یک دکتر+ 

فقط ...تا یه ربع دیگه همه گزارشای این ده روز و میخوام -

یه گزارش کم باشه تابهتون بفهمونم خوش گذرونی دیگه تموم 

 !شده

 ااز کنار آن دو پسر هم گذشت و به اتاق ه...سری تکان دادند

مسکن های بعد از ناهار ...اکثرا خواب بودند...سرک کشید

خدا بود که آنها را اینگونه به خواب میهمان میکرد که از همه 

 !چیز غافل میشدند

گوشیش را از جیب شلوار کتانش بیرون آورد و شماره آراد 

هرچه زودتر این معضل را حل میکرد تا بعدا ...را گرفت

 !دردسر نمیشد

رده اش را صاف کرد و با گلودرد به بوق صدای سرما خو

 .های پشت سرهم گوش سپرد

 

سری برای ...صدای آرام برادرش او را از فکر بیرون آورد

تو نمیتونی چهارتا تشر به : دکتر سهرابی تکان داد و گفت 

 !اینا بزنی که اینجا رو با هتل اشتباه نگیرن؟

کار که همش ...بزار خوش باشن: آراد خنده ای کرد و گفت 

 !اوناهم دل دارن برادر من...نمیشه
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ا ببین بی...اینجا محل کاره...دلشونو ببرن خونه: عصبی گفت 

از ...امروز یه گزارش کامل از زیر دستشون جمع نکردم

 !صدقه سری رو دادنای تو فقط ساعت پر میکنن

عه دف...خیلی خب: سری تکان داد و گفت ...آراد بیخیال بود

مو مثل تو میندازم پشت سرم هی قیل و قال بعد تا اومدم صدا

 !خوبه؟...راه میندازم تا حساب کار دستشون بیاد

 تو فقط...نمیخواد: راه آسانسور را در پیش گرفت و گفت 

وها لیست دار...قیل و قال کشیدنت پیش کش...بهشون رو نده

 !رو میزه دیگه؟

 به دکتر...همشونو گزاشتم توی پوشه آبی تو کشو اول+ 

 !اقتم حتما زنگ بزنصد

 !مرده که زنگ بزنم؟ -

ببین کی میاد  االن دو هفته اش پر شده ...رفته مسافرت+ 

 !هنوز نیومده

 !پیرخرفت نمیمیره چرا؟! کدوم گوری رفته؟ -

رفته : آراد بازهم با آرامش ذاتی اش خندید و گفت 

تو برگه مرخصی اش زده یه هفته اما مریضای ...ارمنستان

راستی هفته پیش رییس ...و هم کنسل کردهفته پیشش ر

یه سری چرت و پرت گفت ببین ...دانشگاه هم اومد بازدید

 !راجب طرح کاراست...منشیت کجا گزاشته
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 .سری تکون داد و با تک سرفه ای خشک گوشی را قطع کرد

این روزها فضای مردانه شرکت داروسازی اش را بیشتر از 

 .فضای بیمارستان دوست داشت

آذر کم کم داشت او را مانند آن پنج ماه دوری از پا نبودن 

 !درمیاورد و این مریضی برای او قوز باالی قوز شده بود

دستی به پوشه ...به لطف آراد میز کارش همیشه مرتب بود

 منتظر گزارش...های چیده شده کشید و سیستم را روشن کرد

حقوقشان را باید تا آخر ...های هربخش بود تا بررسی کند

 .هفته میریخت

 !هزار کار نکرده داشت

 .تقی به در خورده شد و غزل با لبخند داخل شد

یادش نبود بعد از در زدن باید صبر کند تا جواب ...اخمی کرد

 !بشنود؟

 !اجازه دادم بیای؟: صدای خش دارش را به رخ کشید 

کاغذ هارا روی میز ...غزل اما پررو تر از این حرف ها بود

یقه چند دق...از همه بخشها جمع کردم: ند گفت گزاشت و با لبخ

 گلوتون و...صبر کنین منشی براتون دمنوش آویشن میاره

 !صاف میکنه

سرسری برگه هارا زیر و رو کرد و به خط های عجق 

بدون توجه به ادامه حرف او برگه هارا ...وجقشان خیره شد
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گوشه میز گزاشت و با باال آمدن سیستم لیست داروها را از 

 !توی کشو بیرون آورد

نگاهی به او که راحت پا رو پا انداخته و آدامس میجوید 

 برو! اینجا نشستی منو نگاه کنی؟: انداخت و جدی گفت 

 !برگه هارو تحویل دادی...بیرون

اخمی به این آرایش غلیظ ...لب های رژ خورده اش باز شد

ن آ...یادش نمی آمد اجازه آرایش به پرستاران داده باشد...کرد

این صورت های نقاشی ...ها باید تمیز و استریل شده باشند

 !درک نمیکرد...شده در محل کار

اید یکی ب...من نگرانتونم...منتظر دمنوشم تا باهم بخوریم+ 

 !پیشتون باشه تا حالتون بد نشه

نمیخواد نگران من ...هروقت آورد خودم بلدم بخورم -

 !برو سر کارت...باشی

دل من که : هایش را درست کرد و گفت مو...از رو نرفت

آوا میگفت سرما خورده این فکر ...اینارو نمیفهمه دکتر

از ایشون که خواهرتونن بعیده این ...نمیکردم انقدر شدید باشه

 !حال شما

 !به درک...وراجی هایش تمامی نداشت

 حوصله حرف های...بگذار آنقدر انجا بنشیند تا کپک بزند

 .زش را نداشتکش دار و مثال با نا
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و ا...نه االن که در میان هزار کار و گرفتاری دست و پا میزد

 !این وسط اضافه بود

سینی ...بازهم تقه ای به در خورد منشی با سینی داخل شد

شامل دو لیوان بزرگ و یک ظرف کوچک پولکی و نبات 

 .بود

 .سری برایش تکان داد و بازهم مشغول وارد کردن لیست شد

این دخترک اینجا بود تا لیست را به او بسپارد  کاش آذر بجای

 !و به تماشایش بنشیند

با او چای لیوانی بخورد و بعد سرش را روی پای او 

از خستگی این روزهایش بگوید و منتظر دست های ...بگذارد

 !او باشد

 

اخم ناشی از مرور خاطرات روی صورتش 

 ولیوانت و بردار : صدایش را صاف کرد و گفت ...نشست

 !میخوام تنها باشم...برو

ناخن های الک خورده اش را دور لیوان ...غزل یکه خورد

 ...بزارین پیشتون باشم تا اگه: حلقه کرد و گفت 

میدانست چشم هایش کار خود را ...عمیق...نگاهش کرد

 .غزل دستپاچه شد...خواهند کرد
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اما پررویی ...سریع چشمی گفت و به طرف در حرکت کرد

چیزی خواستین ...بازم بهتون سر میزنم: داشت اش تمامی ن

 !باشه؟...صدام کنین حتما

ت اینجا سالن مد نیس...دیگه صورتتو مثل دلقک نقاشی نکن -

به رفیقاتم ...که هرکدومتون یه رنگی به قیافتون زدین

 !اومدم پایین صورتتون پاک شده باشه...بگو

 ینا...غزل از این حرف ناگهانی اخمی روی صورتش نشست

 !به آرایش کردن هم گیر میداد...دیگر چه موجودی بود

با چشم های رنگیش به تک تکشان نگاه ...تیام آن مدلی نبود

 .میکرد و لبخند های قشنگ قشنگ تحویلشان میداد

اکثر وقتش را در سالن بیمارستان میگذراند و با پرستار ها 

 !بگو بخند میکرد

و آمد ذره ای رییس خشکشان بعد از این همه وقت رفت 

مریض هم که بود با نگاهش طرف ...مالطفت به خرج نمیداد

 !را میخورد

همه اش تقصیر آن ...لیوان را در میان دستهایش فشرد

چقدر از رفتنش ...دخترک یک ال قبا و خواهر مزخرفش بود

 !خوشحال شده بود و حاال چوب خوشحالیش را میخورد

 .آهی کشید و ناامید از پله ها روانه شد
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آفتاب درحال غروب کردن ...کارش به تازگی تمام شده بود

سرش را به صندلی تکیه ...بود و آسمان کمی گرفته شده بود

 .داد و موبایلش را از جیبش بیرون آورد

و عکس هایی که یواشکی از او گرفته ...اثر انگشت...گالری

 !بود

تی قو...باوقار و زیبا... مثل فرشته ها شده بود...آن شب جشن

راه میرفت و دامن لباسش را باالتر میگرفت باید دستش را 

روی سینه اش میگزاشت تا از ایستادن قلبش جلوگیری 

 !میکرد

اشک هایی که در اتاق ...لبخند هایش...آرایش ملیح و زیبایش

شامی که به زور لقمه به لقمه در دهانش گزاشته ...ریخته بود

 !بود

که از دیدن کادویش در بهتی ...لبخند کجی روی لبش نشست

 !چشمانش نشسته بود

 !با یادآوری مچ دست کبودش لبخندش به اخم تبدیل شد

روی چهره خندانش که رو به آوا درحال صحبت بود و 

دوربین ناگهانی این لحظه را شکار کرده بود را لمس کرد و 

 .به الهه ی رو به رویش خیره شد

 ...چقدر محتاجش بود
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 کاش...گوش میداد و برنمیگشت کاش اینبارهم به حرفش

مجبورش میکرد زیرعقد نامه را امضا کند و آنگاه با خیال 

 !راحت او را به یزد میفرستاد

 !چند روز بود صدایش را نشنیده بود؟

فقط میدانست که از شدت دلتنگی در حال کم ...نمیدانست

آوردن است اما راهی که او جلویش گزاشته بود دلش را تا 

 !کشاندسرحد مرگ می

تک به تک و دانه به دانه ...عکس هارا زیر و رو کرد

 .خاطراتش را با او زنده کرد

تحمل اینکه بخاطر حرف زدن ...نمیتوانست به او زنگ بزند

 با او نفسش را اذیت کنند نداشت 

 !باید تحمل میکرد تا به او میرسید

دفعه پیش کنار آوا صدای او را شنیده و به قهقه های بلندش 

 !ند زده بودلبخ

 

از جایش بلند شد و گوشی را درون جیب بغل کتش 

مادرش سفارش کرده بود امشب را حتما به خانه ...سرداد

برود چون عروس عزیزدردانه اش و خانواده خاله اش مهمان 

 !بودند
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دلش میخواست روی تخت خودش دراز بکشد و در آرامش 

 .چشمان نفسش را تصور کند

مادرش از او گرفته بود و میدانست  اما امشب این آرامش را

 .شب خوبی در راه نیست

 باید...اخمی غلیظ روی صورتش نشاند و وارد آسانسور شد

این ...بازهم نگاهی به بخش ها می انداخت و بعد راهی میشد

باید میدید حرف ...ها گوش نگیر تر از این حرف ها بودند

 !هایش در این چند ساعت چقدر تاثیر داشت

ک امروز را که بقول آراد قیل و قال راه نینداخته حداقل ی

 !باید میدید...بود

اسم این بخش مزخرف پا روی ...جراحی نزدیک تر بود

 .مغزش میگزاشت و آن روز نحس را یادآور میشد

کمی شلوغ تر شده بود ، انگار دکتر معصومی چند عمل پشت 

 .سرهم انجام داده بود

 !یدا نکردبه جز منشی کسی را پشت استیشن پ

 ...با چند سفارش به سرپرستارها راهی خانه شد

بدبختانه در باز خانه و وجود ماشین های یک در میان در 

 !حیاطشان یعنی دیر کرده و مهمان ها رسیده اند
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ال اص...کالفه دستی به موهایش کشید و از ماشین پیاده شد

حوصله خاله اش و باز حرف ازدواج و بچه و تشکیل خانواده 

 !ازدواج فامیلی را نداشت و

مادرش هم کیف میکرد و هی پسرش را برای تک تک دختر 

 !های فامیل کاندید میکرد

تصمیم گرفته بود اگر چیزی گفتند همین امشب قال قضیه را 

 !بکند و مادرش را جلوی همه در عمل انجام شده قرار دهد

هوای خنک سالن او را ...در شیشه ای را باز کرد و وارد شد

تک سرفه ای کرد و از سوزش گلویش کمی ...سرحال کرد

 !ابروانش خم شد

 .جلو رفت با صدای خش دارش سالم محکمی کرد

م سال: مادرش سریع تر از همه متوجه شد و با مهربانی گفت 

 بیا بشین بگم افتخار خانم برات دمنوش...خسته نباشی...پسرم

 !بیاره

چرا ده یازده روزه نمیدونم بچم : رو به خواهرش کرد و گفت 

آوا هم ماشاهلل فقط ...سرما خورده هیچ جوری هم خوب نمیشه

ینه فقط بش...میبینه داداشش مریضه ها...واسه مردم کار میکنه

 !ور دل من هی حرف بزنه

چشمش را ...آوا با اخم روی یکی از مبل ها نشسته بود

 .خبری نبود...چرخاند تا رادین را ببیند
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مامان پسرت رییس : گفت آوا طاقت نیاورد و 

هرروزهم میره اونجا ، صدتاهم دکتر پرستار ...بیمارستانه

من ! مگه خودت ندیدی نمیزاره بهش دست بزنی؟...ریخته

 !شیر خشک بهش بدم بخوره؟! چیکارش کنم؟

کالفه کنار خواهرش ...مادرش چشم غره ای به او رفت

روزه آوا رو ده ...خودم حواسم به خودم هست: نشست و گفت 

 !ندیدم که بخواد حواسش به من باشه

در دل ...لبخندی از حمایت برادرش روی لب های آوا نشست

مامان : قربان صدقه اش رفت و خودش را به او نزدیک کرد 

حاال به زور به تو ...بساط قبولی دختر برادرش و چیده ها

 !قالبش میکنن توام هی اینجا بشین دست دست کن

 !این مگه مدرسه نمیره؟! کی؟ :سرفه ای کرد و گفت 

: آوا با حرص نگاهی به تیپ مزخرفش انداخت و گفت 

سالمت بهداشت قبول شده حاال زندایی عالمو آدمو خدا 

همین امشبه مریضیتو بهونه کنن خانم دکترشونو نگه ...نیست

 !خدا به من صبر بده تا صبح...دارن پیشت

که  ونیهیشکی جز ا: لبخند کجی روی لبش نشست و گفت 

حاال مامان بره جنیفر ...من میخوام نمیتونه حالمو خوب کنه

 !لوپز بیاره باالسر من
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آوا لب هایش را از خنده روی هم فشرد و به افتخار خانم که 

خار افت: لیوان دمنوش را برای آراز روی میز میگذاشت گفت 

 !جون دمنوش عنابه؟

 !نه خانم جان آویشن دم کردم براشون+ 

آخه یه نفر برای سرماخوردگی آراز : طنت گفت آوا با شی

فکر کنم کیسه ای که داده بود و ...سفارش دمنوش عناب کرده

 !براش دم میکنین؟...گزاشتم توی کابینت

 اتفاقا دیدم ولی چون خانم گفتن: افتخار خانم با لبخند گفت 

 .االن براشون میارم...براشون آویشن دم کردم

هلو حرفی را وسط انداخته پا رو پا آوا خوشحال از اینکه دو پ

امشب چیزی : انداخت و سرش را در گوش آراز فرو کرد 

 !نگی به آذر میگم جواب خواستگاری سیاوشو بده

 

قلبش ایست کرد ، شاید ...لحظه ای نفسش را حس نکرد

از همه چیز او خواستگاری ! خواستگاری؟! چه گفت؟...مرد

آب دهانش را ...ت شددستش مش! کرده بودند و او نمیدانست

روی ...آوا: قورت داد و با دندان های بهم چسبیده غرید 

امشب سیمام قاطی کنه بدجور پاچتو ...اعصاب من نرو

 !میگیرم

ه نگاهی ب...باید حساب کار دستش می آمد...آوا اما نمیترسید

رگ گردن متورم و چشمانی که از خشم آتشین شده بودند کرد 
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ین آذر هم...ن سر موقع بهت خبر دادمم...ببین ببین: و گفت 

اگه ...گفت اگه نرسین نمیتونه جلوشو بگیره...عصر بهم گفت

 !بره خواستگاری داداشش مجبورش میکنه با همون عقد کنه

از چه میگفت؟؟ ...تصورش هم خونش را به جوش می آورد

بخدا که ...شوخی مزخرف تر از این نبود! از ازدواج آذر؟

 !نبود

ه بود گفت...نمیگذاشت...چشمانش تنگ تر شد...عصبی تر شد

چه ...سهم او در زندگی آذر بود...هرچه بشود آذر مال اوست

 کسی میخواست او را از تنش جدا کند؟

 ..او در این راه جان داده بود

 !اون مرتیکه چی به آذر گفته؟...داداشش گوه اضافه خورده+ 

 !اینو بگو

رعتش را تمام جمع آوا آب دهانش را قورت داد و دل و ج

اگر بعد از اتمام این حرف دندان هایش در دهانش ...کرد

 .خورد میشد تعجب نمیکرد

قبل از اینکه بره توی حیاط بیمارستان ازش خواستگاری + 

آذر جوابشو نداده اما گیر سه پیچ شده که اگه نگی میام ...کرده

زده رو نقطه ضعف ...یزد و مستقیم میرم پیش داداشت

ذرهم بخاطر اینکه مامانش بعد از اون سیلی حالش یکم آ...آذر

 ...بده

 کدام سیلی؟! سیلی؟...گوش هایش تیز شد
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آوا حرفش را ...برگشت و خصمانه به خواهرش نگاه کرد

یعنی حال مامانش بعد از اومدن آذر ...چیز: خورد و گفت 

 ...خوب نب

 !هیچی نگو...هیچی نگو آوا -

ند شد و نفهمید چطور خود را بدون توجه به جمع از جایش بل

دست هایش را در موهایش ...به حیاط رساند

 !سه بار...دوبار...یکبار...کشید

 .سرش را رو به آسمان گرفت و به ابرهای تکه پاره خیره شد

روی دردانه آراز دادفر دست بلند ...دست بلند کرده بودند

 او...روی زندگی آراز دادفر سیلی زده بودند...کرده بودند

او نبود ، نبود تا جلویش را بگیرد و با مشت فکش ...نمیدانست

 !را کج کند

مادرش هراسان ...آوا سراسیمه با پاهای برهنه به حیاط دوید

دستی به چشم هایش ...از این اتفاق به دنبالشان بلند شد

 !چه میکرد؟...کشید

برای این حالش فقط یک پیشنهاد ...یک راهکار میخواست

 .کافی بود

بوی او را ...ی سلول به سلول تنش آذر را میخواستوقت

 !پیشنهادی باقی میماند؟...میخواست
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نزاشتی من حرفمو بزنم ...آراز...ببخشید: آوا لرزان گفت 

 !جلو جلو نرو...که

انگشتش را جلوی خواهرش گرفت و سعی کرد ...نفسی کشید

ا آره ی...همینو بگو! زدتش آره؟: صدایش کنترل شده باشد 

 !نه؟

یا بریم ب: جلوتر رفت و گفت ...فریاد بلندش تن آوا را لرزاند

بعدش زنگ میزنم خودت باهاش حرف ...توروخدا...تو

 !باشه؟...بزن

یبار دیگه : شمرده و جدی بی توجه به حرف او گفت 

 !روش دست بلند کرده؟! زدتش یا نه؟...میگم

یه ...همون روز اول دعواشون میشه: آوا چشم بست و گفت 

عد ب...مامانشم اونجا بوده جلوشو میگیره...لی بهش میزنهسی

خودش ...یه حالت استرس وار...از اون حال مامانش بد شده

 !اینجور مبگفت

 تنش...دست لرزانش را برد و دکمه اول پیراهنش را باز کرد

روی عشقش ، ناموسش ، همه کسش ، نقطه ضعفش ...داغ بود

 ش را کوبیده بودند وصورت مثل گل...دست بلند کرده بودند

 !او اینجا بود

اون  !کیو میگین شما دوتا؟: مادرش جلوتر آمد و با بهت گفت 

اونم از حرفای ...از سالن که هی کنار گوش هم حرف زدین

 منظورتون کیه؟...این دختره
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مامان جون بیا بریم : آوا گفت ...آراز به مادرش نگاه کرد

 !االن وقتش نیست...مهمونی تموم شه آراز بهت میگه...داخل

چی بهش : مادرش نگاهی به پسر سرگردانش کرد و گفت 

 مگه نمیبینی این بچه مریضه؟! گفتی که ترش کرده؟

یکم ...بیا تو مامان: آوا پوفی کشید و به طرف در حرکت کرد 

 !باد به سرش میخوره خوب میشه میاد خودش

 

 ساسدکمه های پیرهنش را تا نصفه باز کرده بود و هنوز اح

این را که شنیده بود تا هفت روز هفته اش را ...خفگی میکرد

 .میساخت

کافی بود پا درون آن مهمانی چرت بگذارد کسی حرف 

آن وقت او میماند و هیوالیی که در وجودش ...مزخرفی بزند

 .به زور سرکوب کرده بود

 گلویش...تب داشت ، میفهمید...دستی به صورتش کشید

از چه ...تنش درد میکرد...بودچشمانش سرخ ...میسوخت

 بود؟

او عاشقی را با مریض شدن برای او یاد گرفته ...مریضی بود

این که برای روپوش سفیدش تب کند یا با نگرانی اش ...بود

 !بمیرد

 !بخدا که دست کمی نداشت...مجنون حال او بود
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گالری ، عکس های آن ...گوشی را از جیبش بیرون آورد

رژ ...باس مشکی و موهای پرکالغیبا آن ل...جشن معروف

 !آتیشینش و لب های خوش فرمش

 بازهم نزد...آخ که بازهم قلبش ایست کرد

تا خواست به بودنش عادت کند ...چه درد بدی بود دلتنگی

 !رفته بود

گوشی را درون جیبش ...نگاهی به سر و صدای داخل کرد

ی هاحواسش به دکمه ...سر داد و پله هارا دوتا یکی باال رفت

 !باز لباس مردانه و حضور مجردهای سالن نبود

افتخار خانم از آشپزخانه بیرون ...وارد که شد ، همه میخندیدند

لبخند کجی ...آمد و ماگ مخصوص آراز را در دست داشت

 .از یاد آذرش روی لبش نشست

نخواست بازهم کنار آوا بنشیند و چرت و پرت هایش را 

 !بشنود

فت و با دو دست موهای آمده تا روی مبل تک نفره جا گر

 .روی پیشانیش را به عقب هل داد

چشم و ابرو های آوا و مادرش باعث شد نگاهی به خود 

 .بیندازد

 :متوجه منظورشان نمیشد تا آنکه شوهرخاله اش خنده گفت 

 !پسرجان رفتی تو حیاط با دکمه های لباست کشتی گرفتی؟
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لت کشیده به چشمان مثال خجا...تازه حواسش جمع شد

 .دختردایی و دخترخاله اش نگاه کرد

خجالت برای نگاه آذر بود که هنوز ...این ها خجالت نبود

 !چشمش به بدن او نیوفتاده بود

دکمه اخر را باز گزاشت تا هوا به ...دکمه هایش را بست

ماگ دمنوش عناب را برداشت و ...سلول های مغزش برسد

 .به دهانش نزدیک کرد

مزه همان یک ...کاش میشد مزه آذر هم بدهد...بوی آذر میداد

بوسه آخر مهمانی که در نهایت مستی روی لب هایش نشانده 

 !همان بوسه را میخواست...بود

 !نگفتی خاله؟: خاله کوچکش با لبخند رو به آوا گفت 

 گفتم که رادین تا نیم ساعت دیگه میرسه! چیو خاله جون؟: آوا 

کی جرات کرده به ...عنابا روقضیه این ...نه عزیزم: گلناز 

 !آراز بگه اینو بخوره؟

 بعید میدونم کسی: سحر که روزهای آخر بارداریش بود گفت 

حتما خودش خریده میخواد به زور به خورد ...بهش داده باشه

 !آراز بده نمیدونه چیکار کنه

ربع : چشم غره ای به آوا رفت و گفت ( مادرشان)فرحناز

هرکی بوده دستش درد ...رو ندارهکیلو عناب که این حرفا 
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یکم صدای بچم نرم بشه ، من جون به لب شدم از ...نکنه

 !دستش

تمام فکرش در آن شب ...آراز حواسش به آنها نبود

وقتی دستان ...آخرین شبی که کنار او گذرانده بود...بود

 وقتی تا صبح...خیسش را روی گردن و گونه هایش میکشید

برگشت خورده اش نگاه کرده کنارش نشسته و به مژگان 

وقتی از او عصبانی شده بود و بطری نوشابه را با ...بود

وقتی او را تهدید کرده بود و ...حرص روی میز کوبیده بود

 !آخرسر دلش نیامده بود

امشب چه مرگش شده ...لبخندی ناخوداگاه روی لبش پیدا شد

 !بود؟

یرو ن بیمارستان دیگه: دختردایی تازه قبول شده اش گفت 

 !نمیخواد؟

 !واسه کی میخوای؟: آوا گفت 

میخوام تا ...واسه خودم: دخترک پا روی پا انداخت و گفت 

 !فوقم بیام اونجا کارآموزی

برو ...گلم تو تازه قبول شدی :آوا لبخند کوتاهی زد و گفت 

خه آ...دانشگاه ببین رشتت راجب چیه بعد بیا بیمارستان

فقط پرستارای ...نمیکنهبیمارستان اصال کارآموز قبول 

 !باتجربه و باسابقه کار
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پس اون : انگار به مزاقش خوش نیامد ...دخترک اخمی کرد

دختر پسر بچه هایی که اونجا کار میکنن حتما بیست سال 

 !رفیق خودت مگه نیست؟...از شکم ننشون...سابقه کار دارن

 !آذر را میگفت؟...آراز سریع چشم باز کرد و به او خیره شد

 

آوا چشم تیز کرد و خواست جوابش را بدهد که سحر با 

خوبه همش یک چهارم بیمارستان سهمته و : پررویی گفت 

تصمیم اصلیو باید آراز ...اینجوری براش تصمیم میگیری

 !بگیره ، اصال نظر تو مهم نیست

هممون باهم : آراد برای اولین بار در جمع اخمی کرد و گفت 

ثل من یه سهم داره ، حقشه که نظر آوا هم م...تصمیم میگیریم

 !بده

بهت : سحر دستش را روی شکمش گزاشت و با ناز گفت 

نباید کار و بارتونو دست یه زن ...گفتم سهمشو بخر

همون میشه که دست یه نفرو میگیره میبره ...بسپارین

بیمارستان که نمیدونی مال کدوم خراب شده ای 

آبروی بیمارستان آخرشم آمار هرزه گریش میپیچه و ...هست

 !و میبره

از حرف های بی سر و ته این عروس پولکی مغزش در حال 

هربار که او را میشست و پهن میکرد فایده ای ...انفجار بود

 .نداشت
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بیچاره برادرش که به پای این باید میسوخت و 

 !حیف...برادرش حیف شد...میساخت

با اخمش ...صدای خش دارش او را پر جذبه تر نشان میداد

شنیدن این حرف ها درهم تر شد و با نگاهی خیره به سحر 

کارای بیمارستان به هیچ کس دیگه ای جز ما سه تا : گفت 

کی میاد و کی میره و کی کار میکنه هم ...مربوط نیست

بازم ...در ضمن اون دختر و من آورده بودم نه آوا...همینطور

رستان قراره برش گردونم چون از همه پرستارای اون بیما

یبار دیگه حرف مفتی راجبش از دهنت دربیاد انقدر ...بهتره

 !حواست باشه...جلوت آروم نیستم

زبان این عروس هردفعه ...فرحناز به این جدال خیره بود

خواست بحث ...باعث بحثی شده بود و ول کن ماجرا هم نبود

را جمع کند تا بیشتر از این جلوی برادرها و خاهرانش دعوا 

 !نشود

 !مارال جان از دانشگاه شما چخبر؟: خند زورکی زد و گفت لب

کمی با خواهرش ...مارال خواهر سحر و دختر پریناز بود

 !تفاوت داشت اما بازهم خواهر همان سحر بود

مادرش مارال را کاندید اول ازدواج پسرش تعیین کرده 

هربار که او را میدید آنقدر تحویلش میگرفت که گویی ...بود

 !ان پا به خانه اشان گزاشتهملکه تهر
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انگار ...به هر طریقی میخواست آن دورا بهم نزدیک کند

 !رفتار سحر را نمیدید که طلب خواهرش راهم میکرد

مارال کمی از شربتش را نوشید و ناخن هایش را درون 

لب های رژ خورده ...موهای خرد شده و آمبره اش فرو کرد

همه چی خوبه : گفت اش ازهم باز شد و با نگاهی به آراز 

 !پایان ناممو ارائه بدم فوقمو میگیرم...خاله جون

 از...دخترم توی دانشگاه تکه: پریناز هم به آراز خیره شد 

ره ایشاال مدرکش و بگی...همه استاداش فقط تعریفش رو شنیدم

 !مگه نه پسرم؟...میخوایم بفرستیمش شرکت آراز

ان ول کن شرکت و بیمارست...آراز پوزخندی زد

حسود هایی بودند که در این مهمانی ها چهارچشمی ...نبودند

 .دارایی خانواده آنها را میپاییدند

جان کنده بود تا آن شرکت برای خودش آوازه ای پیدا 

پدرش برای آن بیمارستان چه سختی هایی که نکشیده ...کرد

حال این مارهای خوش خط خال به اسم فامیل چه نقشه ...بود

 !دندها که نمیکشی

 !قولی برای اومدنش داده بودم؟ -

مگه میشه دخترخالتو رد : مارال لبخندی زد و گفت 

این همه درس خوندم که از ! اونم منو ، دلت میاد؟...کنی

 !حسابدارای شرکتت بهتر باشم تا استخدامم کنی



1179 

 

دستی به ماگ دمنوشش کشید و ...پوزخندش پررنگ تر شد

نیازی : ده مارال دوخت چشمان نافذش را به چشمان آرایش ش

 !پس قضیه منتفیه...قولی هم راجبش ندادم...به حسابدار ندارم

من دخترخالتم ، غریبه که ! آراز: مارال بهت زده گفت 

 ...چطور...نیستم

هرکی میخوای : حرفش را قطع کرد و با جدیت گفت 

هروقت خواستم نفر اول بهت ...فعال حسابدار نمیخوام...باش

 !زنگ میزنم

خوبه آدم محتاج : رال با اخم رو برگرداند و با کنایه گفت ما

اون از خواهرش که زورش میاد یکی تو ...شماها نشه

 !بیمارستان وردستش وایسه اینم از خودش

 

معین برادر مارال هم که منتظر فرصت بود تا آراز را بکوبد 

شرکتش اگه شرکت بود باید ده تا حسابدار زیردستش : گفت 

 با یه پیر فکستنی که نمیشه حساب...تا کم نیاره کار میکردن

 !کتاب کرد

تک تک با ...همان موقع رادین با سر و صدا وارد سالن شد

ث بح: با خنده پرسید ...همه سالم کرد و کنار آراز جا گرفت

 !چی بود که اینجوری جبهه گرفته بودین؟

 حتما...بحث حسابدار شرکت آراز: معین با تمسخر گفت 

 !با مردن حسابدارش باز حسابدار بگیرهمیخواد 
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اوال حسابدار نه و کادر : رادین که متوجه شده بود گفت 

همشونم با ...شرکت آراز هشت تا حسابدار داره...حسابداری

 !آزمون استخدام شدن و مو ال درزشون نمیره

معین کنف شده عقب کشید و خود را با میوه مشغول 

نمیشه کنار اون : گفت سحر بازهم طاقت نیاورد و ...کرد

بهتر از ! هشت تا خواهر منم که فوق لیسانس داره بزارین؟

 !اون پرستار دهاتیتون کار میکنه

 .هرچقدر صبر کرده بود بس بود...آوا دستش را مشت کرد

گردنش را چرخاند که صدای قولنجش ...آراز تیز نگاهش کرد

 .بلند شد

لذت به صحنه  آوا که میدانست آراز در حال انفجار است با

 .ای که میرفت اتفاق بیوفتد نگاه کرد

همه ساکت شده بودند و به او نگاه ...آراز نگاهش را چرخاند

 .میکردند

 !شنیدی؟ :آراز نگاه کجی به رادین کرد و گفت 

ر کنم فک: فرحناز از جایش بلند شد و با لبخند لرزانی گفت 

 !بفرمایین سر میز...شام آماده است

با این کار مارال هینی کشید و ...ز جا بلند شدآراز ناگهان ا

 .سحر با ترس به پشتی مبل چسبید
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برای او مهم نبود برادرش چه چیزی به این ...آراد بیخیال بود

بارها در خانه بحث کرده بودند که نباید ...زن کم عقل میگوید

 ...هرچیزی را در جمع گفت و باز عقلی در سر او نبود

چشمان قرمز شده اش را درون ...دستی به موهایش کشید

اون دهاتی که : چشمان سحر دوخت و با جدیت گفت 

 !چند ماه دیگه عقدمون میبینمت...گفتی

ه چ...مادرش بهت زده نگاه میکرد...لبخند آوا پررنگ تر شد

 !خبر بود؟

در حد و شانی نیست که : سحر پوزخندی زد و با کنایه گفت 

ش تو همون بیمارستان کنار جا...پاشو تو این خونواده بزاره

 !اون مریضای عقب مونده است

 !اونوقت یعنی تو در اون حد و شان بودی؟: آوا جوابش را داد 

 !بعید میدونم

کسی که خودشو به زور قالب کرده : و بعد با خشم ادامه داد 

اگه بنا بر اینه آذر از ...نمیتونه حرف از حد و شان بزنه

 !هرکسی حد و شانش باالتره

چه نقشه ها که برای ...ریناز هم مانند فرحناز در بهت بودپ

 !دردانه خواهرش نکشیده بود

خاله جان وسط مهمونی جای این بحثا : اخمی کرد و گفت 

انتخاب عروس کار بزرگتراست همینجوری ندیده و ...نیست

 !نشناخته نمیشه که
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دیده و شناخته : آراز به سمت خاله اش برگشت و گفت 

 !حرفی میمونه؟...امشمیخو...است

به میمنت و مبارکی : دایی بزرگشان از جا بلند شد و گفت 

 !بهتره بریم شام تا این بحث همینجا ختم بخیر بشه...انشاهلل

بدون ! عروس می آورد؟! چه میگفت؟...فرحناز مانده بود

 !آنکه مادرش خبر داشته باشد؟

 

 

نه به آنها همه به جز سحر که مانند ک...مهمانی تمام شده بود

 .چسبیده بود رفته بودند

خاله ها و زندایی با کنایه و ...مارال دلخور و معین عصبی

چقدر لندن بدون ...درکی از فامیل نداشت...دایی با مهربانی

 !حضورشان زیبا بود

اگر آذر را ...کاش مادرش انقدر به خانواده اش وابسته نبود

اگر ...ه پاره میکردندبه اینجا میاورد دقیقه به دقیقه دلش را تک

 .خودش نبود روحش را با کنایه میدریدند

دیگر نمیتوانست ، طاقت ...آذر یکبار از او زخم خورده بود

 !از چند جهت میخورد و دم نمیزد؟...نداشت
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روی مبل دراز کشیده بود و ساعدش را روی سر دردناکش 

انتهای همه این بحث ها همیشه یک سردرد تمام ...گزاشته بود

 .شدنی بودن

 !یعنی فاجعه...سردرد با این حال سرما خورده او

وقتی آذری هم نبود که کنارش بنشیند و نازکش حالش 

 .فاجعه تر میشد....باشد

دلش آن مسکنی را خواست که در شمال با هزار بدبختی او 

 ...!چه نازی هم میکرد...را راضی به زدن کرده بود

 کت ها رشته افکارشصدای کفش پاشنه بلند مادرش روی پار

میدانست برای چه اینطور تند و عصبی قدم ...را پاره کرد

 !برمیدارد

آبرو برام : باالخره صبر مادرش تمام شد و شروع کرد 

هردفعه من خواهر برادرامو دعوت میکنم شماها ...نزاشتین

هرچی میکشم از دست زبون توعه ...هی آتیش بندازین وسط

 .آوا

تو هفته ای هشت روز خونه خواهر برادرای : آوا 

یکیشونو آوردی ور دلمون ! تمومی نداره این مهمونیا؟...مان

داداش ماهم مثل کبک سرشو کرده زیر برف این زنیکه ...بسه

 !هرچی دلش میخواد بگه

مگه روزی که دستمو گرفتین : آراد هم انجا بود که جواب داد 

 نگفتین این زنته گزاشتین من حرف بزنم؟ انتخاب ماما
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زن من اونیه ...سحر عروس مادرمه ولی زن من نیست...بود

 !که خودم بخوامش نه اینی که آیینه دقم باشه

تا بچشو نکشن ولش نمیکنن دختربیچاره ...هیس: فرحناز 

اگه اینو برات نمیگرفتم دست یه ندید ...قدرش و نمیدونی...رو

ال نبیوفته رو مال و م...بدید و از دانشگاه میگرفتی می آوردی

 !آره؟...بابات و بیاد زن پولت شه

چقدرهم که سحر زن آراده و براش دل : آوا پوزخندی زد 

توام اگه نمیخواستیش دوتا دوتا بچه نمیکاشتی تو ...میسوزونه

 !شکمش که ناز و اداشو واسه ما بیاد و هرروز اینجا تلپ باشه

بزار دوتا وارث واسه ...از دستم در رفت: آراد بیخیال گفت 

 !امان بیاره حداقل زن آراز راحت باشهم

ت جلورفت و بلند تر گف...فرحناز با این حرف عصبی تر شد

واسه خودتون بریدین و ! چی میگفتین شمادوتا بهم؟: 

! اون دختره کیه که هی واسش دل میسوزونین؟...دوختین

 !آراز با توام( بلند ترگفت)

،  گفتم که: همانطور که دستش روی چشمانش بود گفت 

 !بساط خواستگاری رو بچین...میخوامش

کدوم پتیاره ای رو دیدی ...تو غلط کردی سرخود میخوایش+ 

که بدون اینکه به من بگی پسند کردی و جلو همه منو سکه 

به جز دختر یوسف و مارال نمیزارم دستت ! یه پول میکنی؟

 !رو دختر دیگه ای بچرخه
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: د و گفت نیم خیز ش...دستش را از روی چشمش برداشت

بهت گفتم من فامیل بگیر ! آراد و بدبخت کردی بس نیست؟

 !نیستم ، نشستی اینجا که من راضی بشم؟

دست هنرشو : آوا با حرص پا روی پا انداخت و گفت 

مثل بختک افتاده وسط زندگیمون ول کنم ...نمیبینه

 !میخواد دست دومیو هم بگیره بیاره...نیست

ن دختره هرکی هست من قرار او...همین که گفتم: فرحناز 

از  !اصال اینی که میگین کی هست؟...نیست برم خواستگاری

 !کدوم گورستونی اومده که اینجوری طرفشین؟

ی همون: دستی به موهایش کشید و با صدای خش دارش گفت 

 !که وقتی عمل کردی دو روز تو بیمارستان کنارت بود

نشست و  با بهت روی اولین مبل...چشمان مادرش گرد شد

 !نگو که چشمت اونو و گرفته: گفت 

 .سری تکان داد و باز روی مبل دراز کشید

 گفتی...اسم هرکیو بردم نه آوردی: مادرش دست بردار نبود 

زن ...نمیشه...بیمارستان هست ، شرکتم هست...نمیخوام

از دختر دکتر و مهندسش گرفته تا دختر خواهر ...نمیگیرم

دنبال یه ...ومو پسند نکردیهیچکد...خودمو لیست کردم

 !پرستار غربتی رو گرفتی؟
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از همه اون کاندیدای دکتر مهندست ...تو که ندیدیش: آوا 

آراز این همه سال لندن بود چشمش هیشکیو ...بهتره

ال که حا...اینجا بین این همه دختر هیشکیو نخواست...نگرفت

 !بعد سی سال دلش رفته بزار با دلش بره جلو

با ...فکر کردین من میزارم...ش غلط کرده با تودل: فرحناز 

ی هرک...خون دل پسر بزرگ نکردم که دستی دستی بدم بره

اون پرستار غریبه کجاش به ...سحر راست میگفت...جز این

 هان؟! اصل نسبش یا مال و منالش؟! خونواده ما میخوره؟

اونم برا خودش خانواده ...مگه همه چی به ایناست: آوا 

 ..تو که...ا ندیده و نشناخته حرف میزنی مامانچر...داره

ه با همونی ک...خیلیم میدونم کیه: حرفش را قطع کرد و گفت 

بی آبرویی همین آقازاده که اینجا دراز به دراز خوابیده 

مگه همون آذر خانم نبود که هرزه بود و ...انداختش بیرون

اون موقع نمیخواستیش ، ...هرروز سرش تو خونه بحث بود

 !اال واسه من مجنون شدی؟ح

فت نگاهی به پسرش کرد و گ...نفسی کشید و از جایش بلند شد

همون که ...فکرش و از سرت بنداز بیرون آراز: 

 !وگرنه مامان بی مامان...ازدواج فامیلی...گفتم

صدای تق تق پاشنه هایش یعنی او هم به دنبال عروسش 

زن  رهم بخوادیعنی آذ: آوا کالفه پوفی کشید و گفت ...رفته



1187 

 

عرضه که ! زبون نداری االن؟...تو یکی بشه من نمیزارم

 !میدونم نداری

 !صدات و نشنوم...الل شو -

همون ! همین بود عاشق بودنت؟...تو که تا االن الل بودی+ 

بهتر آذر زن سیاوش شه الاقل اونقدر جربزه داره که دنبالش 

 !تا یزد بره

 !نی سرش درد میکنه؟نمیبی...بسه آوا: آراد با اخم گفت 

 !آوا به درک غلیظی گفت

از جایش نیم خیز شد و با دکمه های باز رو به خواهرش گفت 

 !کری؟...مگه نمیگم الل شو: 

امشب پاچتو بد میگیرم آوا ، داری رو مغزم راه ...گمشو باال

 !میری

 !منو باش به چی دل خوش کرده بودم: آوا با اخم گفت 

برداشت و با قدم های بلند به سمت  کفش هایش را از کنار مبل

 .اتاقش رفت

بازهم روی مبل دراز کشید و به سقف و لوست های گران 

 .قیمت خیره شد

 !چرا به مامان چیزی نگفتی؟:  آراد با آرامش ذاتی اش گفت
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 خواست حرفی بزند که سرفه مجالش نداد

گلویش میسوخت و تنش ملتهب ...پشت سرهم سرفه میکرد

 !یضی دست از سرش برنمیداشتاین مر...بود

امشب آن قدر به خود فشار آورده بود که درجه سرما 

 !خوردگیش باالتر برود

امروز ! چرا به خودت توجه نمیکنی؟: آراد بازهم ادامه داد 

و  چهارتا قرص...میزاشتی معاینت کنن...که بیمارستان بودی

 !این چه وضعیه درست کردی...آمپول کارتو راه مینداخت

اگه امشب حرفو کش میدادم مامان : ی کشید و آرام گفت نفس

من نمیخوام مامان ناراضی باشه ...میوفتاد رو دور لج کردن

که وقتی دست زنمو میگیرم میارم اینجا از همه طرف ضربه 

 !بخوره

: انگشت شصت و اشاره اش را روی چشمانش فشار داد 

رد منو فقط یه نفر د...معاینه اونا به درد خودشون میخوره

 !میفهمه که اونم نیست و ندارمش

نگران ...مامان باالخره راضی میشه: آراد با مهربانی گفت 

همین که نزاشتی مثل من بجات تصمیم بگیرن و رو ...نباش

ون مطمئنم ا...پای خودت وایسادی یعنی میتونی راضیش کنی

دختر خوشبخت ترین دختر دنیاست که برادر من انقدر 

 !خاطرشو میخواد

 آن دختر فرشته بود...لبخندی به این حرف زد
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چه میدانستند از درد هایی که ...او را میپرستید...الهه اش بود

 !در نبود او میکشید؟

 !مادرش از چشمان سیاه او چه میدانست؟

 !از آن فرفری های مشکی دیده بود؟

صدای خنده های دلبرانه اش را شنیده بود که قضاوت 

 !یده بود؟پرستاریش را د! میکرد؟

 !یه مسکن برام بیار: در خودش جمع شد و گفت 

معدتو با این مسکنا : آراد با آرامش از جایش بلند شد و گفت 

با این وضع گلو ...فردا باهات میام بیمارستان...ا دادی.به گ

 !و سرت یه هفته باید بستری شی

وقتی ...درد منو فقط اون میفهمه آراد...توام منو نمیفهمی -

 !نارم باشه حال منم خوب میشهاون ک

 !کجاست؟+ 

 زندگی اینجا براش...گفت نمیتونه بمونه...پیش خونوادش -

خواست بخاطر حرفام تنبیهم ...نزاشت کنارش باشم...سخته

چطوری ...دلش بخاطر من و حرفام شکسته...کنه

 !برگردونمش؟

مسکن قوی را به همراه لیوانی آب برداشت و به سمت 

تو : نارش نشست و با مهربانی گفت ک...برادرش رفت

 !مگه دلت نرفته براش؟...میتونی
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 !جونمه -

این عاشق شدن برادر کله شقشان سر ...لبخند آراد عمق گرفت

آراز اسطوره ...در دل به آن دختر غبطه خورد...دراز داشت

 !این دختر با او چه کرده بود؟...بود

ه همراه آوا یادش آمد روزی که با سر پایین و بسیار مودب ب

 .برای استخدام آمده بود

چند باری او را در بخش دیده ...آرام و خانمانه حرف میزد

 !بود

مامانم االن ...پس هرشب اونو کنارت تصور کن+ 

 !عصبانیتش بخوابه راضی میشه...عصبانیه

دستش را روی شانه برادرش فشرد و آرام به سمت پله ها 

 .حرکت کرد

 این شکستگی آنقدر...م شکسته بودقلب اوه...اوهم عاشق بود

 .عمیق بود که قید همه چیز را زده بود و بیخیال طی میکرد

وقتی دلش را به دختر شیطان و دست و پا چلفتی دانشکده داده 

 .بود و مادرش یکسال تمام با او مخالفت کرده بود

دست آخر هم ازدواجی اجباری با غولی دو سر که زندگی را 

 !دبرایش زهر کرده بو
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بچه هایش نبودند او را سه ...آهی کشید و در اتاق را باز کرد

حیف و صدحیف که طالق نیز برای آنها ...طالقه کرده بود

 !راه حلی نشدنی بود

 

 

آوا ترسیده سرش را بلند کرد ...با ضرب در اتاق را باز کرد

 .و به برادرش که با عصبانیت به او نزدیک میشد خیره شد

چخبره مثل گاو در و باز : د و گفت چشمانش را گشاد کر

 !میکنی میای تو؟

 !زودباش...آذر و بگیر آوا -

 !کسی مرده؟...چیشده+ 

 !بگیرش...نه: داد زد 

خیلی : موی مزاحم جلوی چشمش را کنار زد و گفت 

 !چی بگم بهش؟...خب

 !نفهمه من اینجام...معمولی حرف بزن -

ارم بهش زنگ یه ماهه آذر رفته یب! حالت خوبه؟...آراز+ 

 !اصال دلت براش تنگ شده؟...نزدی

او چه میدانست چه دردی را ...چشمانش را روی هم فشار داد

 !چه میفهمید؟...تحمل میکند
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 !اگر اینها نشانه دلتنگی نبود پس چه بود؟...قلبش تیری کشید

 !زود باش: آرام تر گفت 

دیر ...با نگاهی خیره به برادرش روی شماره آذر مکث کرد

 .اما باالخره جواب میداد...اب میدادجو

 !جانم؟: کمی صدای خط و خش و بعد صدای آرام خودش 

آراز ...آوا سعی کرد مثل همیشه صدایش را شاد نشان دهد

سرش را پایین انداخته بود و موهای لختش نمیگذاشت حالت 

 !چهره اش را ببیند

 !حالت چطوریاست امروز؟...سالم دختِر گل خودم+ 

هرروز که میگذره بیشتر میخوام : کالفه ای کشید آذر پوف 

 خسته شدم از اینجا...بیام تهران

 !صدات یجوریه! چیزی شده آذر؟+ 

تا خون به دل من نشه روزشون ...چیزی نشه نوبره واال -

 !شب نمیشه

چشمانش حال و ...سرش را بلند کرد و به اسم آذر خیره شد

 !و کم بوددلتنگ برای ا...هوای دلش را نشان میداد

کاش ...اینکه حتی در تهران هم او را نداشت تا حسش کند

میشد با یک پرواز چند دقیقه ای خودش را به آذر رساند و او 

 ...تا بداند هیچگاه تنها نیست...را از ته دل محکم بغل کرد
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ط بگیر بلی...تو رفتی یزد بهتر بشی هی هرروز یه گند جدید+ 

 !اینجوری نمیشه بخدا...برگرد

 اصال...کاش بزارن من بدبخت پامو از خونه بزارم بیرون -

فقط بشین تو اتاق صمم ...انگار گشتن اینجا حرومه

 !هیچی نگو...بکم

 !کسی بهت چیزی گفته که اینجوری توپت پره؟+ 

تا منو دیدن بحث ...خاله هام اومده بودن خونه مامان بزرگم -

شون دراومد هرچی از دهن...درس و دانشگاه و این حرفا شد

 حاالهم که...به من و رشته و کار و زندگیم تو تهران گفتن

برگشتیم خونه مهدی بیرون رفتن و بیمارستان و قدغن 

 !هرچی هم جیغ کشیدم فایده نداشت...کرده

آراز با اخم و اشاره ...آوا ترسیده نگاهی به برادرش انداخت

 .سر راجب مهدی پرسید

 !داداش بزرگشه: لب زد 

 .موهایش کشید و به صدای خسته دلبرش گوش سپرد دستی به

 !استخدام شدی باالخره؟+ 

 !استخدام؟...اخم هایش درهم تر رفت

مگر قرار بود ماندگار شود که حال بخواهد ...یعنی چه

جای او کنار خودش ...اصال نمیگذاشت...استخدام شود

 !در بخش معروف جراحی...بود
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درخشد و با خنده حرف با آن روپوش سفید مانند فرشته ها ب

 !بزند

 .آوا با چشم و ابرو اشاره ای آمد...تیز به آوا نگاه کرد

به یکی از بیمارستانا که نیرو میخوان : آذر آرام گفت 

قرار بود فردا برم واسه کاراش که این بساط پیش ...گفتم

 !خودم میدونم...تا کتک نخورم این مسئله حل نمیشه...اومد

نگو که بازم روت دست بلند ! زم زدتت؟با: آوا با بهت گفت 

 ...!کرده آذر

بقیه دخترشون بعد چند سال برمیگرده همه ...آره دوبار: آذر 

همه ...واسه ما برعکسه...اونو رو تخم چشم نگه میدارن

 !میزنن و میرن

 

دستان آراز به قدری محکم مشت شده ...چشمان آوا گرد شد

شدن رگ های  بود که احساس میکرد هرلحظه امکان پاره

 .دستش وجود دارد

 .پایش را تند تر تکان داد و به ادامه حرف هایشان گوش سپرد

میخوای بیام ...دورت بگردم: آوا سعی کرد خودش را نبازد 

میارمت پیش خودم خواهر ! نظرت چیه؟! دنبالت بدزدمت؟

 !مگه نه؟...گوربابای اونا...خودم باش
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تیری به قلب او  لبخند غمگینی که آذر از پشت تلفن زد

 این دختر...نفسی کشید و موهایش را در دست گرفت...بود

 !آنجا چه ها که نمیکشید

! ؟تو چخبر...تو خودتو نگه دار نمیخواد بیای منو بدزدی: آذر 

 !عشقت خوبه؟

اونم ...آروم عزیزم: آوا لبخند زورکی زد و گفت 

 !بچمو از دیشب ندیدم...خوبه

هی باهم باشین ...ساعتم نمیشه از دیشب تا االن شش: آذر 

 !همون دوری و دوستی بهتره...حالتون بد میشه

 !پس چرا دوری برای او شکنجه بود؟

 !چه کسی این ضرب المثل را گفته بود؟

 ناحق ترین حرفی بود که تا بحال شنیده بود

هر دوری که تحمل کرده بود دردهایی برایش به یادگار 

 مخصوصا فراغ...را نداشتگزاشته بود که تحمل هیچ فراغی 

 !آذر را

فقط صبر میکرد تا به سرش نزند و نقشه هایش را خراب 

فقط خود را آرام میکرد تا عصبانیتش کمتر شود و ...نکند

 سردردش کم تر

تا بتواند خود را از این عصبی بودن های بیش از حد نجات 

 .دهد
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ام وت...هردقیقه هم که پیشش باشم هنوز برام کمه...نوچ: آوا 

 !وقتی به عشقت رسیدی میفهمی

عشق ...حسش را درک میکرد...صدای پوزخند آذر را شنید

 !کجا بود؟

رد نه اینکه دستم را بگی...عشق اگر بود که جایی کمکم میکرد

 !و به وحشیانه ترین حالت ممکن او را زمین بزند

همه اش ...از عشق خوشی ندیده بود...عشق برای آذر تلخ بود

او هم دلش مانند آوا کمی عاشقانه ...آه و دوری زجر و اشک و

میخواست تا دلگرمش کند و بگوید کسی هست که حواسش به 

 !توست

 !کی میرین سر خونه زندگیتون؟: آذر 

هنوز مشخص ...شاید اوالی پاییز...نمیدونم: آوا 

 !عروسیم میای دیگه؟...نیست

تا ...ا تهراناز اینجا ت...با قاشق میخوام تونل بکنم...آره بابا -

 .عروسیت خودم و میرسونم

 !اگه نیای منم نمیام عروسیت...ل وس مسخره+

 !اصال بودنت مهم نیست...نیا -

تقصیر منه که هی شارژمو حروم تو ...باشه آذر خانم+ 

 !میکنم

 !با اشاره ای با آراز گفت که قطع کند یا ادامه دهد؟
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نشانه  االن هم به: سرش را که تکان داد به آرامی گفت 

 !اعتراض قطع میکنم که بفهمی با من اینجوری حرف نزنی

 خدافظ...نمیخوام صداتو بشنوم...دیگه شارژ حروم نکنیا -

به آرامی کمی خودش را عقب کشید تا ...خدافظی که کردند

 !امکان فورانش بود...به ترکش های برادرش برخورد نکند

 !رکیهم تمیر: آراز نفس عمیقی کشید و با لحنی غریب گفت 

 .بهت آوا کامل شد

امروز هرچه خبرهای بد بود را شنیده و دلش تکه پاره شده 

 .بود

 

 ! یعنی چی میرم ترکیه؟: آب دهانش را قورت داد و گفت 

ه یه مشکلی واس: آراز دستی به موهایش کشید و کالفه گفت 

 !خودم باید برم...نمایندگی پیش اومده

 !چند ماهی طول میکشه: نگاهی به خواهرش انداخت و گفت 

داری شوخی ...اصال قشنگ نیست آراز ، اصال! چند ماه+ 

 !میکنی دیگه؟

 .سرش را تکان داد و نفس عمیقی کشید

هراتفاقی واسش افتاد بهم : آرام به خواهرش گفت 

 !هرچی...بگو
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آراز ! باخبر بودنت چیو درست میکنه وقتی نیستی؟+ 

دست و پاشو ...داداشش نمیزاره بره بیرون! میفهمی؟

میدونی چقدر خواستگار داره؟ اگه داداشاش قبول کنن ...بسته

بعد تو این وسط با اون همه ...دیگه کاری از دستش برنمیاد

 میخوامش و فالن میگی میخوام برم ترکیه؟

: آراز چشمانش را به زیر انداخت و با لحنی غریب گفت 

امو ارباید ک...هیچکسو نمیتونم جز خودم بفرستم...مجبورم

 !ا میرن.ردیف کنم وگرنه زحمتام همه به گ

 .جلوتر رفت و کنار برادرش نشست

 !اگه بری و آذر و ببرن چی؟: آرام گفت 

مطمئن باش میبرمش ...نمیزارم ببرنش...حواسم بهش هست -

 !خونه خودم

 !نتونستی چی؟...اگه نشد+ 

فقط ...نمیخوام از من چیزی بفهمه...بهش چیزی نگو -

وگرنه وقتی برگردم من ...شد باید بهم خبر بدی هرچیزی که

 !میدونم با تو و رادین

 !کی میری؟+ 

 !دو روز دیگه -

منو بگو چقدر ذوق داشتم که ...خیلی خری آراز...چه زود+ 

 !میخوای مامانو راضی کنی بریم خواستگاری
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ه اگ...میخواست راضی شه تا االن شده بود...راضی نمیشه -

 !ضیش میکنمراضی نشد به زور را

 !به زورت چطوریه مثال؟+ 

مثال میگم دارم میرم : لبخند کجی به خواهرش زد و گفت 

توام راجب ترکیه و ...اگه نخواد باهام بیاد لندن میمونم...لندن

 !شرکت حرفی نمیزنی

این کارتو ...حله داداشم: آوا با خنده چشمکی زد و گفت 

 !دوست داشتم

آوا با حرص ...ع شدبازهم سرفه های پشت سرهمش شرو

کشتیمون توام با این : نگاهی به او انداخت و گفت 

اهه یه م...بهتر که نمیشی هیچ بدترم میشی...سرماخوردگیت

اگه آدم بودی االن خوب شده ...صدات مثل خروس بالغه

 !بودی

تا خودش نیاد این سرما : گلویش را با اخم صاف کرد و گفت 

 !خوردگی دست از سرم برنمیداره

به یه غریبه بیشتر ...خواهرتم مثال! خجالت نمیکشی تو؟ +

 !از من اعتماد داری؟

تو خودت به آذر : چشم غره ای به حرفش رفت و جدی گفت 

 !بیشتر اعتماد داری یا من؟

 !در چه مورد؟: آوا نگاهی به او انداخت و گفت 
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 !فکر کن مریضی -

یکنم دست آذر و یه ماچ م...جنازمم دست تو نمیدم...اوه+ 

 !نمیزارم از کنارم تکون بخوره

قش اینه فر...حسمون متقابله: جدیت نگاهش بیشتر شد و گفت 

پس تا اون نیاد ...ولی همه چیز منه...که آذر فقط دوست توعه

 !حال منم خوب شدنی نیست

خدا آخر و عاقبت مارو با : آوا به یاد آذر نیشی کرد و گفت 

 !شما دوتا بخیر کنه بگو آمین

 

 

یچ ماشین را در دست چرخاند و در اتاق را به آرامی سوی

مادرش کنار استخر ریلکس کرده بود و خود را تقویت ...بست

آستین های لباس مردانه اش را تا زد و به سمت پله ...میکرد

 !ها روانه شد

از روزی ...حرف هایش را جمع کرده بود تا به مادرش بزند

ز را برایش که از شمال برگشته بود تا حال همه چی

هرچه بود مادرش بود و بیشتر از همه حرف جگر ...بگوید

مخصوصا او که از همه عزیزتر بود ...گوشه اش را میفهمید

 !و به مادرش نزدیک تر
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مادرش روی صندلی چوبی مخصوصش نشسته بود و به 

لبخند کجی زد و به آرامی از پله ها پایین ...جایی خیره بود

 .ی پسرش برگشت و به او خیره شدفرحناز از صدای پا...آمد

قربونت برم من ...هزار ماشاهلل: با لبخند عمیقی گفت 

 !نمیخوای که انقدر زود از پیشم بری؟...عزیزم

 میخوام: نزدیک تر شد و به آرامی با صدای خش دارش گفت 

 !باهات حرف بزنم مامان

او از همان ابتدا ...حدس میزد...لبخند مادرش خشک شد

اخالقیات او را میشناخت ...شخص کرده بودموضعش را م

 !آذر: حرف او یکی بود ...اما در این مورد کوتاه نمی آمد

صندلی دیگری را نزدیک صندلی مادرش گزاشت و پشت به 

نگاهی به معجون کناردست ...آفتاب و رو به مادرش نشست

مادرش انداخت و بلند تر رو به افتخار خانم درخواست چای 

 !ز نوع لیوانی اشآن هم ا...کرد

اگه : فرحناز به چهره خونسرد پسرش خیره شد و گفت 

میخوای درباره اون دختره حرف بزنی باید بگم که اشتباه 

 !اومدی و نظر من عوض شدنی نیست

به چشمان عسلی مادرش خیره شد و آرام ...آراز جدی شد

 !میخوام از خودم بگم: گفت 
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معجون را به لب فرحناز نفس آسوده ای کشید و نی درون 

دلش نمیخواست پسرش را از دست بدهد و این حال ...گرفت

 .او بعد از این همه سال کمی نگرانش کرده بود

آراد با اینکه حرف از دوست داشتن و عاشقی میزد اما 

سریع عقب کشیده و آرام سر سفره عقد ...هیچوقت پاپیچ نشد

 .نشست

ما ژن او ژنی ناب ا...در دل دعا میکرد آراز هم اینگونه باشد

آراد به آن آرامی و خونسردی را نباید با آراز جدی و ...بود

 مستبد مقایسه میکرد

 !درست مانند پدربزرگش بود

چای که رسید با آرامش ماگ مخصوصش را در دست گرفت 

وقتی پاشو گزاشت توی ...منم راضی نبودم: و گفت 

اد دبدون اینکه به من چیزی بگن سریع قرار...بیمارستان

 .نوشتن و آوا اونو کنار دست خودش گزاشته بود

 ...خاطرات در ذهنش ردیف شدند

با یه جعبه بزرگ ...اومده بود شرکت! میدونی کی دیدمش؟ -

از اونجا انداختمش بیرون چون ...که نمیتونست نگهش داره

از خودکاری که نگهبان شرکت ...روی جعبه یه خط افتاده بود

 !اونو مقصر دونستم روی اون کشیده بود و من

خونم ...وقتی توی بیمارستان دیدمش: نفسی گرفت و ادامه داد 

روزی نبود که از کارش ...بهش سخت گرفتم...به جوش اومد
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سر هرچیز مزخرفی سرش داد میکشیدم و ...ایراد نگیرم

 منت میزاشتم که بهش کار دادم...میگفتم بودنش اونجا یه لطفه

 !و مدام تهدیدش میکردم

طر آن حرف های تلخ و یادآوری آن روزها اخمی روی بخا

 .صورتش نشست

تا ته دنیا هم که دستش را میبوسید ...چقدر او را رنجانده بود

 !و طلب بخشش میکرد کم بود

 

عجیب بود که مادرش با کنجکاوی به او نگاه میکرد و ساکت 

 .منتظر ادامه حرف هایش بود

وی بخش ازش بد هیچکس ت...ولی اون از همه بهتر بود -

مریضا باهاش دوست میشدن و اگه حرفی بهش ...نمیگفت

 !میدونی از کی شروع شد؟...میزدم ازش دفاع میکردن

از وقتی بین اون همه دکتر پرستاری که موقع سردرد کنارم 

وایساده بودن همشونو کنار زد و با آرامش برام سرم وصل 

 !حتی آوا...حتی دختر دوستتم نتونست...کرد

روی ...آراز اما ادامه میداد...ه فرحناز براق تر شده بودنگا

 !تمام آن حرف ها...دلش مانده بود

فکر ...وقتی توی تولد آوا لباسش رو دیدم تعجب کردم -

نمیکردم توی مهمونی بازی که آوا گرفته بود یه نفر باشه که 



1114 

 

 به این...بخواد حجاب بگیره و  خودش و از بقیه پنهون کنه

 !کنار خودم نگه داشتمش...نزدیک شدمبهونه بهش 

به زور مجبورش کردم : لبخندی از ان شب روی لبش نشست 

اما یه غفلت کوچیک باعث شد اون شب به ...که با من باشه

گند کشیده بشه و من بتونم تا صبح روی تخت اتاقم کنارش 

 !باشم

چند ماه توی یکی از اتاقای خونم زندگی : با جدیت ادامه داد 

اون موقع تنها حسم ...ما پاشو از حدش جلوتر نزاشتکرد ا

اینکه اون دختر بی پناهه و من باید به ...بهش مسئولیت بود

ولی کم کم این حس ...عنوان رییسش جای خوابشو فراهم کنم

مسئولیت شدید تر شد ، تا جایی که با دیدن چشماش تب 

 !میکردم

ن م قصه لیلی و مجنون واسه: فزحناز با عصبانیت گفت 

حتما االن ...ادامشو خودم میدونم...بسه! تعریف میکنی؟

ا اومدی ب...واسش میمیری و بدون اون نمیتونی زندگی کنی

 !این حرفا منو راضی کنی؟

 !صبر داشته باش...نه مامان -

منتظر به او ...لحن جدی پسرش او را وادار به سکوت کرد

 !خیره شد تا ادامه دهد

خودمو از اون باالتر ...مامانمنم مثل تو فکر میکردم  -

با خودم میگفتم همه دنبال منن و من نباید جلوی ...میدونستم
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خیلی جلوی خودمو ...ولی نشد...یه دختر ساده وا بدم

آبروشو جلوی همه تو بیمارستان بردم ...اذیتش کردم...گرفتم

که به خودم بفهمونم این حسی که ...تا فقط از خودم جداش کنم

ه کنارش بودن داره یقمو میگیره اون چیزی بعد از چند ما

 !نیست که فکر میکنم

بعد از شش هفت ماه : آهی کشید و با درد چشم بست 

شو ولی دل...وقتی فهمیدم بدونش هیچی نیستم دیدمش...دوری

چطور بازم بهش ...از خودم دورش کرده بودم...شکسته بودم

 !نزدیک میشدم؟

مه حرف ها برایش سخت ادا...سیبک گلوش باال و پایین میشد

آن ...لحظه های شمال کنار او بودن را کات کرده بود...بود

باید دانه به دانه اش در دفتر خاطرات ...لحظه ها ناب بود

 !ذهنش ثبت میشد

 !اگر مادرش میفهمید که در آن شهر چگونه از او دل برده بود

وقتی میرفتم تو بیمارستان و ...دیوونم کرده بود مامان -

وقتی سردرد میگرفتم و اون ...یدمش حالم عوض میشدنمید

من وسط ...کنارم نبود تا پرستاریمو بکنه اعصابم بهم میریخت

چندصد نفر دکتر و پرستار از شدت درد از حال میرفتم ولی 

 !فقط اونو...و من فقط اونو میخواستم...اون نبود
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این سرماخوردگیتم حتما بخاطر اینه : فرحناز با حرص گفت 

 ...هک

 !من فقط اونو قبول دارم...چون نیست -

رد آرام سعی ک...چشم برهم کشید تا عصبانیتش را کنترل کند

ببین : چشمانش را به پسرش دوخت و گفت ...بماند

زندگی ...عشقی وجود نداره...اینا مال قصه هاست...عزیزم

ازدواج وظیفه انسان بودنمونه و چه بهتر ...اصال عشق نیست

 !ه به نفعمون باشهکه این وظیف

 !نفع ازدواج من با مارال یا هرخر دیگه ای تو فامیل چیه؟ -

 !چاه نفت دارن یا باباشون رییس جمهوره؟

: اما خودش را نباخت و ادامه داد ...لبخند مادرش خشک شد

 !نفعش اینه که دو روز دیگه ثروت بابات دست غریبه نمیوفته

به جلو خم شد ...دچشمان آراز از آن خونسردی خارج شده بو

 و آرنجش را روی زانویش گزاشت

ثروت بابا رو دو دستی بدیم به اونایی که : با پوزخندی گفت 

 !دستی دستی خرابش کنیم...چشم دیدنش رو ندارن

 .مادرش جواب نداد

لذت ...ولی تمایل وجود داره...عشق وجود نداره: آرام تر شد 

من به تو دارم پس حسی که ...شهوت وجود داره...وجود داره

 !میاد؟...که با عقل جور درنمیاد...باید یکی از اینا باشه
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عشق اونی نیست که تو با دیدن یه دختر از خود ...آراز+ 

عشق من ...بیخود شی و بخوای قید همه چیو بخاطرش بزنی

 !به تو مادرانه است

اگه عشق اونی نیست که من ...عشق من به اون پرستیدنیه -

ین پس باید اسم نیاز پای...نگار خدارو میبینموقتی میبینمش ا

 !هوم؟..تنمو عشق بزارم

فکر اینکه بزارم با اون دختره ازدواج کنی و از سرت + 

اگه راهت از من و خونه ام جداست خودت برو ...بیرون کن

اما اگه پسر منی پس باید ...خواستگاریش به من ربطی نداره

 !طبق خواسته من عمل کنی

درش مثل بقیه رفتار نکرد اما امروز حرف هیچوقت با ما

 .های مادرش او را کالفه کرده بود

 .سرفه ای کرد و از جا بلند شد

اتو فکر...میرم لندن...پس فردا بلیط دارم: با خشکی گفت 

 !کردی بهم بگو که برگردم یا بمونم

اینجا ...فرحناز با تعجب از جا بلند شد و مانند پسرش ایستاد

همه چیز انقدر درهم و حال بهم زن شده  چرا! چخبر بود؟

 !بود؟

 !نمیری که بمونی+ 

 !میمونم...اگه تصمیمت همونی باشه که االن گفتی -
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 ...بخاطر یه دختر+ 

 با هیچکس از احساسم نگفتم: حرفش را قطع کرد و سرد گفت 

 !فقط یه دختر نیست...اون برای من همه چیزه...جز تو مامان

فقط بخاطر ...منتظرم: ادامه داد  دستی به موهایش کشید و

وگرنه میدونی که میتونم ...همون عشق مادرانه ای که گفتی

 !همین االن عقدش کنم

 .عقب گرد کرد و با زدن دزدگیر سوار بنزش شد

این سفر سخت ترین و اجباری ترین سفر عمرش 

هروقت میخواست کمی برای دل خودش زندگی کند ....بود

 .کار لعنتی مانع میشد

اگر این سفر نبود تا قبل از رسیدن پاییز به یزد رفته و شده با 

نمیدانست خدا ...دزدی آذر را به کنار خودش برمیگرداند

ولی امیدوار بود هرچه که باشد ...برای آنها چه در نظر گرفته

 .فقط او به آذر برسد

روزی باشد که وقتی از خواب برمیخیزد سرش را روی سینه 

 !ند موهای فرش را کنار بزنداش ببیند و با لبخ

با فشردن پدال گاز از بقیه پیشی گرفت و به سمت شرکت 

 !دردسر سازش حرکت کرد
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 آذر

 

کتابچه نقاشی امیرحسین و برداشته بودم و با اخم حرصمو 

 .سر مداد رنگیا خالی میکردم

نی یه هفته ، یع...یه هفته بود که از خونه بیرون نرفته بودم

 !زندونی مطلق

در خر بودم که تهرانو عشقمو دوستامو کارمو ول کردم چق

 !اومدم اینجا وسط جهنم

مداد قرمز رو برداشتم و چشم بند الک پشت نینجا رو رنگ 

اولین کراش بچگیم لئو ...چقدر دوستشون داشتم...کردم

 !رافائل و مایکی...بود

زبونم رو روی زخم لب خشک شده ام کشیدم و با اخم بیشتر 

 .خم شدم روی دفترچه

! آذر؟: در اتاق باز شد و مامانم مثل این چند روز اومد تو 

 !ضعف میکنی! نمیخوای بیای یچیزی بخوری مادر؟

بلکه ضعف کنم : سرمو بلند کردم و با اخم بهش خیره شدم 

بابا چه فکری کرد که مارو دست ...بمیرم که بفهمن منم آدمم

 !این دوتا سپرد؟

 !زندونی شدنمو؟ شکایت اینا رو ببرم بهش یا
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با ...اشاره ای به زخم لبم کردم و دوباره سرمو پایین انداختم

هم درس ...این همه تو شهر غریب جون بکن: گالیه گفتم 

وسط یه عالمه آشغال و حیوون خودتو ...بخون هم کار کن

ی پاتو بزار...نجات بده و واسه خودت سابقه کاری داشته باش

اونم از ...بی غیرتتتو شهر خودت اون از داداشای 

وقتی خونواده آدم پشت سرش حرف ...چمیدونن اونا...فامیل

 !بزنه وای بر بقیه

ا حتم: بازم حرصی سرمو آوردم باال و مدادمو گرفتم سمتش 

تا االن کل محل و کوچه میدونن دختر خراب حاج حسین 

هزار ماشاهلل دست رادیو و بی بی سی رو از پشت ...برگشته

 !بستن

تا االن اگه از خونه نزدم بیرون : دم و آروم تر گفتم اهی کشی

وگرنه منو اینجا چالم بکنه من میرم ...بخاطر احترام شما بوده

اون بیمارستان چون درسش و خوندم و قرار نیست اول 

 !جوونی پوشک بچه عوض کنم

پاهاشو دراز کرد و ...مامانم اومد نزدیک تر و کنارم نشست

نیا فقط میگم اون د...کنم ، نه نفریننه میتونم آقشون : گفت 

چقدر خون تو دل بچم ...حسابشون دست خدا و باباشونه

خداروشکر خون بابات تو ...منم که حریفشون نیستم...کردن

رگاته وگرنه االن مثل من داشتی گریه میکردی و میگفتی 

 !نمیتونم
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کار به اون خوبی بیمارستان به اون ! نمیتونم چیه؟ -

خوبه زنگ ...سال سابقه کار بیمارستان دارمسه ...معروفی

بزنم رییسم بیاد اینجا باز منو برگردونه تهران سرکار قبلیم 

انگار اونجا بی کس و کارم که ! بفهمین چقدر بهم محتاجن؟

 !همون اول هم بخاطر خر بودن خودم بود...اومدم اینجا

این چند سالی که نبودی خون تو ...نه مادر این حرفو نزن+ 

همین که میبینمت انقدر بزرگ و خانوم ...رم شد تا برگشتیجگ

شدی ، واسه خودت کسی شدی و برای هدفت جنگیدی ذوق 

 !میکنم واسه زاییدن همچین شیر دختری

دای به ص...لبخند تلخی زدم و آروم سرمو روی سینش گزاشتم

اونجا خیلی تنها بودم : قلبش گوش دادم و با آرامش گفتم 

ه سال آخر یکم از تنهایی بیرون اومدم اما کسیو با اینک...مامان

نداشتم که سرمو بزارم رو سینش و باهاش درد و دل 

برگشتم اینجا تا تنها نباشم اما خیلی چیزام ازم گرفته ...کنم

وسم نزار اینجا بپ...کمکم کن بتونم فردا برم بیمارستان...شد

 !خواهش میکنم...مامان

ردا ف: ونی ذاتیش گفت دستشو روی سرم گزاشت و با مهرب

بعدهم با جعبه شیرینی استخدامیت ...میری بیمارستان

وظیفشونه هرروز تو رو ببرن و ...برمیگردی

 !مگه نه؟...میخواستن برادر نشن...بیارن

 !مامان؟...آره: لبخندی زدم و گفتم 
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 جونم عزیزم+ 

 !تو که نمیزاری اونا به زور منو از خونت بندازن بیرون؟ -

 !مگه من مردم که به جام تصمیم بگیرن؟...یجا میکنناونا ب+ 

به کسی میدم که کس ...دخترمو به کس کسونش نمیدم

 !پیرهن تنش اطلس باشه...باشه

چشماشم ...پیرهنش اطلسه مامان: لبخند محوی زدم و گفتم 

 !طالست

 دیگه... خب! همونی که شب تا صبح عکسشو میبینی؟+ 

 !تعریف کن ببینم

برای اولین بار ...بود اما من خجالت کشیدم لحن مامان شوخ

 !بود اینطور واضح میگفتم یکیو دوست دارم

 

 !نگفتی؟+ 

 !از چی بگم؟ -

 !چیکاره است؟+ 

دوتا ...دکتر داروسازه ، یه شرکت بزرگ دارویی داره-

 !بیمارستانم زیر دستش کار میکنن

 !به درد ما نمیخوره...پس کله گنده است+ 
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اصال وقت میکنه که بخواد مارو ...وهوما: لبخندم تلخ شد 

 !ببینه؟

به یکی سیر ...اینجور آدما هزار تا زن دارن مامان جان+ 

زندگی ...زنا بخاطر پول و خودشون بخاطر شهوت...نمیشن

 !همه چی پول نیست...باهاشون فقط خودتو بدبخت کردنه

بیاد ببینه که تو کارنامه اش حتی ! آراز و میگفت هزار تا زن؟

هرچی بوده حد و حدودشو ...دوست دخترم نتونستم پیدا کنم یه

چطور با اون همه جدیت وقتی از وسط بخش ...رعایت کرده

پدرشونو در ! رد میشد دخترا جرات دلبری پیدا میکردن؟

اون طبقه آخر ...میاورد اگه وسط کارشون قرتی بازی کنن

شرکتم که اتاق خودش بود مردونه بود و خانوما همه طبقه 

 ! انقدر آقا داریم اصال؟! های پایین بودن

همچی پول ...میدونم: آهی از دلتنگی کشیدم و گفتم 

وقتی میری وسطش میبینی فقط ...پول فقط جلوه داره...نیست

 !زندگیو زهرمارت کرده

 .دستشو بین موهام حرکت داد و چیزی نگفت

مامان ...با شنیدن صدای اومدن مهدی و محمد از جام بلند شدم

الهامم همیشه خدا ...تما تو آشپزخونه و کنار اجاقش بودح

سهیال اما ...اینور بود اصال نمیرفت خونه خودشون

ه خودمونم ک...فقط پنجشنبه ها از صبح تا شب میومد...کمتر

 !جمعه میرفتیم خونه مامانبزرگمون
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دوشی گرفته بودم و موهای فرم خوشگل تر و براق تر  

پلک باالیی چشمام سورمه کشیدم  توی...دورمو پر کرده بودن

م دستی به بلوز و شلوار...و موهامو با کش مو شل پایین بستم

 !کشیدم و از اتاق زدم بیرون

محنا روی پای محمد نشسته بود و از نقاشی که امروز باهم 

 محمد با لبخند نگاهی بهم کرد که...دیگه کشیده بودیم میگفت

 !رفتمخشک رفتم طرف مامان و سفره رو ازش گ

ان کنار مام...ظرفای شام چیده شد و همگی دور سفره نشستیم

 .نشسته بودم و به دستای خشک شدش خیره شدم

عجیب بود که مهدی واسه شام تنها اومده بود چون اکثرا 

 !سهیال و بچه ها هم باهاش بودن

 !بچه ها کجان؟: مامان طاقت نیاورد و پرسید 

 !خونه مادرشه: مهدی اخمی کرد 

بکشم تو ظرف براش : ن نگاهی به او انداخت و گفت ماما

 !ببری؟

 شب اونجا میمونن...نه نمیخواد+ 

صبر کردم تا مهدی ...نفسی کشیدم و شروع کردم به خوردن

غذاشو تموم کنه چون همیشه زودتر از همه عقب 

 !اگه االن چیزی میگفتم بشقاب و تو کلم خرد میکرد...میکشید
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الهام تا آخر شام ساکت با چشم و ابروی مامان و 

ظرفارو جمع کردم و باالجبار با یه سینی چایی رفتم ...موندم

سینی و جلوشون گزاشتم و رو به امیرحسین گفتم ...توی حال

 !بیا اینور عمه سینی چایی اینجاست: 

تار موی ...مامان و الهامم از آشپزخونه اومدن و نشستن

تان ا میرم بیمارسفرد: اضافی رو زدم پشت گوشم و آروم گفتم 

 !محتشم

 

مگه نگفتم کار قدغنه میشینی ! با اجازه کی؟: مهدی تشر زد 

 !تو خونه تا یکی بیاد بگیرتت؟

با اجازه مامان و خودم ...درس خوندم که کار کنم: با اخم گفتم 

 !کم خون به دلم نکردی...میرم نظر توام مهم نیست

رس د! ندی؟چه درسی خو...بشین ببینم بچه: صداش بلند شد 

همسایه ماهم بلده پس چرا اون نمیره ! آمپول زنی؟

 هان؟...بیمارستان

حالم از این همه بی سوادی و بی درکی ...خونم به جوش اومد

 .و بیشعوری داشت بهم میخورد

چهارسال درس آمپول : صدام آروم بود اما حرفام نیش داشت 

و از ادمی که فقط خودش...درس خدمت خوندم...زنی نخوندم

 !میبینه بعید نیست فرق اینا رو ندونه
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 به هرحال من فقط خواستم بهتون: شونه ای باال انداختم و گفتم 

خبر بدم که باز یکی دیگه خودشیرین بازی درنیاره بگه 

 !خودم زودتر گفتم...خواهرتو سر فالن جا دیدیم

خودمم اون طرف کار ...میرسونمت: محمد با آرامش گفت 

 !دارم

 .ادم و به مهدی توجهی نکردمسری تکون د

: مهدی هم که از حرف محمد حرصش دراومده بود گفت 

ن خودشو...بزرگتر کوچیکتری از بین رفته...خوبه خوبه

 !واسه خودشون میبرن و میدوزن و تصمیم میگیرن

پنج شش سال کار کرده ! تو خونه بمونه که چی بشه؟: محمد 

یا  ی نبینتشحاال تو یهویی جلوشو میخوای بگیری که کس

خودم میرسونمش خودمم برش ! غیرتت خط برنداره؟

 !میگردونم

لی و...هرکار میخواین بکنین: مهدی با اخم بلند شد و گفت 

اگه باد خبر بیاره ...آذر خانوم ، دارم اینجا جلوی همه میگم

مربند ضرب دستمو با ک...که پاتو کج گزاشتی و کاری که نباید

 !دردت نمیخورهسیلی به ...بهت نشون میدم

 .در اتاقو باز کرد و زد بیرون

با کمربند بهت نشون : نیشی کردم و اداشو درآوردم 

شیطونه میگه زنگ بزنم به پدرزنش بگم این دومادتون ...میدم

 !سهیال رو سفت بچسب نزار برگرده خونه...دست بزن داره
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تا حاال رو سهیال و بچه ها دست : برگشتم سمت مامان و گفتم 

 !کرده؟ بلند

 .مامان با اخم سرشو باال انداخت

میدونستم زور و غرولندش فقط واسه : پوزخندی زدم و گفتم 

 !منه

 .چاییمو برداشتم و به جای بخارایی که دیگه نبودن خیره شدم

دلم یه سینی با دوتا لیوان چایی داغ کنار آراز 

 !صدای بمش و بشنوم و براش ضعف کنم...میخواست

 !ار میکردی؟تهرانم ک: محمد 

کار نمیکردم که از : سرمو آوردم باال و بهش خیره شدم 

م بعدشم کم ک...ساالی اول کار دانشجویی...گشنگی مرده بودم

 !دوسال آخرم بیمارستان...توی درمونگاه ها

رات ایشاال اینجاهم کا...خیلی خوبه عزیزم: الهام با لبخند گفت 

 !رو به راه میشه و جا میوفتی

 !ایشاهلل: و آروم گفتم آهی کشیدم 

چه میدونستن که اینجا دیگه ...ولی کسی از دل من خبر نداشت

که باهم دیگه پشت استیشن ...آوا نیست که نگران حالم باشه

 !وایسیم غیبت تیپ و قیافه مردمو بکنیم؟

 !که انقدر زود با اخت بشیم و از خواهرم برام نزدیک تر بشه؟

 !واهرانه پشتمو گرم نگه دارهکه انقدر هوامو داشته باشه و خ
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چه میدونستن دیگه آراز نیست که شیفتای عصر آوازه عصبی 

ا قدمای ب...بودنش تو بخشا بپیچه همه با ترس خودشو قایم کنن

 !محکمش دل منو ببره و با چشمای عسلیش بهم خیره بشه

لبخند کجش خط بندازه رو قلبم و صداش تا آخرعمرم بهترین 

 !میمونهموسیقی دنیا باقی 

چند وقت بود صداشو نشنیده ...چقدر دلم براش تنگ شده بود

 !بودم؟

بی معرفت گفت منتظرم بمون و حتی یه خبرم ازم 

 .کم کم داشتم دلسرد میشدم...نگرفته

 پس حرفاش چی؟! یعنی نمیخواست بیاد؟

 همش کشک بود؟

 !حرفش حرف بود...نه آراز من اینجوری نبود

یه ...حتی یه زنگ! ا حاال نیومده؟اگه میاد چرا ت...پس میاد

 !یه مسیج...پیام

 !حتی آوا هم چیزی نمیگفت...هیچی

 

 

با عصبانیت پوشه مدارکم و زیربغلم گرفتم و توی راهروی 

ردم ...سابقه کار باال میخواست...بخش اداریشون قدم زدم
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کرده بود و گفته بود نمیخواد بچه پرستار تو بیمارستانش کار 

 !کنه

 .اعصابمو خط خطی کرده بود...پیر خرفت

قبلش که زنگ زده بودم گفتن قبولی ، حاال منو مثل گربه گیج 

 !برمیگردونن

عصبی گوشیمو از جیبم درآوردم و طبق معمول شماره آوا 

 !به جز آوا کیو داشتم مگه؟...رو گرفتم

 !چیشد؟: انگار رو گوشی خوابیده بود که سریع جواب داد 

 !شیری یا روباه؟

 !مگسم حسابم نکردن...شیر و روباه چیه: فتم عصبی گ

تو که گفتی همه چیش ردیفه فقط بری : خنده ای کرد و گفت 

 !برای طرح قرارداد و این حرفا

آره زنه پشت تلفن گفت من صحبت کردم و گفتن میزارنت  -

حاال اومدم اینجا این پیر مردنی نشسته پشت میز ...تو لیست

م دیوونه میشم اگه کار پیدا نکنمن ...میگه سابقت کافی نیست

 !آوا

وایسا ببینم چیکار : صداش که کردم گفت ...آوا مکثی کرد

 !میتونم برات بکنم

 !کاش بتونم همه اینارو جبران کنم...دستت درد نکنه -
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همین که یه خواهر داشته باشم برام ...نمیخواد جبران کنی+ 

 !بسه

 !لبخندی از ذوق حرفش روی لبم اومد

تا من ببینم ...اونجا نمون...آذر تو فعال برو خونه: د ادامه دا

 !چقدر دستم تو کاره

: قدمامو به سمت در شیشه ای تند تر کردم و گفتم 

 !مرسی ازت...باشه

گوشیمو قطع کردم و از راهروهای پیچ در پیچ بیمارستانشون 

این همه بیمارستان رفتم ولی هیچکدوم بیمارستانای ...رد شدم

انقدر که همه چی رو نظم و برنامه بود آدم حض ...آراز نمیشد

 !میکرد

االن اینجا منو سه ساعت معطل کردن بخاطر یه وقت مالقات 

دو ثانیه ای که تهش این برگرده همچین حرفی به من 

اگه آراز بود سیم ثانیه کارت راه میوفتاد چون همه سر ...بزنه

ه ساعت و وقت مقرر خودشون میومدن و منشی ها حق اینک

 !کسیو معطل کنن نداشتن

 .لبخند عمیقی از فکرش روی لبم نشست

 !بازار خان لطفا: دستمو برای تاکسی دراز کردم و گفتم 

با چند تا از همکالسیای قدیمی ...نمیخواستم برگردم خونه

قرار گزاشتم که بعد از بیمارستان بریم دور دور و بازار 
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بدن  بزنیم برتهشم یه بستنی سنتی و فالوده یزدی ...گردی

 !دیگه بریم خونمون

 

مهدی خونه پدرزنش بود و ...بعد از نماز شب رسیدم خونه

 !خداروشکر نبود که باز یه فصل بازخواست و تهشم کتک

اما هوامو ...محمدهم مثل اون غیرت داشت و حساس بود

با اینکه اون روزا اذیتم کرده بود اما تابحال ...بیشتر داشت

م بلند کنه یا حرف از ازدواج و رفتنم نشده بود که دستی رو

 !بزنه

مامان با یه ...در و باز کردم و با کیسه های خرید رفتم داخل

عالمه پارچه و نخ و قرقره و دکمه روی یکی از تشکا نشسته 

 .بود

برو  تا وایسادی...دستتم که پره: عینکش رو برداشت و گفت 

 !زیر گاز و کم کن تا آبش تموم نشده

باز رفتی مغازه اکرمو : گزاشتم کنارش و گفتم کیسه هارو 

 !این همه پارچه واسه چی؟...بار کردی اومدی خونه که

 یه)این پارچه ها واسه سینی برون: صداش از توی حال اومد 

رسم خیلی قدیمیه که بعد از عروسی از طرف عروس و داماد 

ه مائد( توی سینی کادو و لباس میچینن و براشون میبرن

ه ات سفارش کرده تا هفته دیگه لباساشون اماده عم...است

 !دست تنها که نمیتونم...توام باید بشینی کنارم...باشه
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ظرف میوه رو از تو یخچال بیرون آوردم و رفتم 

 !الهام نیومده؟: مقنعه ام رو زدم باال و گفتم ...کنارش

 واسه شام میرسن...نه+ 

 !حاال چی میخوان بدوزن؟ -

دوتا کت و شلوار : ید سمتم و گفت دو تا پارچه رو کش

 !اندازشم گرفتم...با اینا...میدوزی

من تازه میخوام برم بیمارستان کی ...مامان: با اعتراض گفتم 

 !وقت کنم اینا رو بدوزم؟

 !دوتا کت و شلوار این حرفا رو داره؟...خبه خبه: اخمی کرد 

 ممنم دست تنها همه اینا رو باه...همش که بیمارستان نیستی

الهامم بیاد این پارچه چادریا رو میدم دست ...نمیتونم تموم کنم

 !اون

یا بیا ببین چ...خیلی خب: بیخیال سری تکون دادم و گفتم 

 !خریدم فقط

 

 

کولر اتاقو زدم و شیرجه زدم وسط ...تازه اومده بودم تو اتاق

از آوا خبری نشده بود و منم روم نمیشد زنگ ...رخت خواب

گوشیمو روشن کردم و پیامای ...یاد آور بشمبزنم و دوباره 

 .واتساپ رو چک کردم
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سیاوش که پیگیر بود و هرشب اسمش روی صفحه گوشیم 

منم یه در میون جواب میدادم و کار و زندگی رو ...موندگاذ

 !بهونه میکردم

مثل همیشه که اول ...آوا هم که چرت و پرت زیاد میگفت

روی اسمش و لمس  آراز و چک میکردم رفتم توی مخاطبام

 .پروفایلش و عوض کرده بود...کردم

به افق خیره بود و موهای لختش و باد ...بعد از چند وقت

اخمی کرده بود که نتونستم چشمای عسلیش ...تکون داده بود

 !رو واضح ببینم

وی ت...لبمو گاز گرفتم و با لذت به فیس جذابش خیره شدم

زدواجت چیه اول از دنیای ما اگه از یه دختر بپرسی مالک ا

 !پول و قیافه حرف میزنه

چون همه چیز و توی رویا ...ولی من عقیده ای نداشتم

اینکه پسری با همه این کماالت و زیبایی و پول و ...میدیدم

اخالق و عاشق پیشه پیدا بشه و از قضا بخواد منو که یه دختر 

 !ساده ام بگیره

و  م خوشگلوقتی پامو توی یه شهر بزرگتر گزاشتم فهمید

منتها خوشگل و پولداری مثل آراز که حد ...پولدار زیاده

خودشو میدونه یا خوشگل و پولداری که از موقعیتش 

 !سواستفاده میکنه و هرساعت با یکیه

 !مالک جذاب و پولدار بودن فقط واسه رماناست
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غیرت شاید اون قدرا هم ...پسر خشن فقط توی داستان جذابه

 !که میگن قشنگ نباشه

تا وقتی خودمون تجربش نکنیم نمیتونیم درکی ازش داشته 

اینکه هر خوشگلی صرفا ...من تجربه کرده بودم...باشیم

ذاتش قشنگ نیست ، هر پولداری پولش حالل نیست ، هر 

پرستاری واقعا پرستار نیست و هیچ چیزم از هیچکس بعید 

 !نیست

دم یعکسشو ذخیره کردم و خواستم از صفحه بزنم بیرون که د

 .سریع گوشیمو خاموش کردم و گزاشتم رو قلبم...آنالینه

بیا ...پشت درم! خونه ای؟: » کاش االن بهم یه پیام بده و بگه 

 «در و باز کن

منم بدو بدو برم پشت در و ببینمش که به بنزش تکیه 

موهای لختش توی هوا جا به جا میشن و سردرد باعث ...داده

 !شهشده چشماش قرمز تر از همیشه ب

آهی کشیدم و با یادآوری آخرین روزی که کنارم بود لبخند 

 .محوی روی لبم نشست

فکر کنم این هردقیقه بودنش توی ذهنم باعث میشد دیوونه 

فکر و خیال باعث میشه از زندگی واقعیت دور ...شم

اونقدری که همش درحال رویا و دیدن اونی باشی که ...بشی

 !چشمت باشهاز شدت دلتنگی مدام تصویرش جلو 
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آذر  :با لرزیدن گوشیم و دیدن پیام آوا لبخندم پررنگ تر شد 

فردا ساعت هشت و نیم برو سالن چهار بیمارستان اتاق 

 !دیر نکنیا...مدارکتم ببر...مدیریت

 .پس کارمو درست کرده بود

 !اگه من آوا رو نداشتم چی میشد؟

نه وهمون شب دست و پامو تو پارک میگرفتن میبردنم تو یه خ

وسط شهر که توش مدام از کارای خاک بر سری حرف 

آخرم معلوم نبود که روزگارم چی میشه و چه به سرم ...میزنن

 !میارن

این فرشته نجات واقعا از طرف خدا برام نازل شده 

میدونم که تو زندگی همه ما قطعا یه فرشته نجات هست ...بود

لخ با زبون تحاال اون فرشته ممکنه ...که راهمونو تغییر میده

 و نفرت این کارو انجام بده و مارو از جا بلند کنه

 !یا با عشق و مهربونی و دوست داشتن بهمون انگیزه بده

اما ...دیگه آنالین نبود...بازهم صفحه چت آراز و باز کردم

اون عکس لعنتی پروفایلش تا صبح جلوی چشمم بود و باعث 

خواب هایی که دیده  خوابی که با همه...شد بازم بیاد تو خوابم

 !بودم متفاوت بود
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تیپ رسمی زده بودم و کمی آرایش ...هشت و بیست دقیقه بود

مقنعه ام رو درست کردم و کیف چرم مشکیم رو ...کرده بودم

از پیچ سالن که رد شدم اینبار کسیو به ...روی شونم انداختم

 !برعکس اون موقع که صف بسته بودن...جز دو نفر ندیدم

مشفق ...سالم صبحتون بخیر: فتم و رو به منشی گفتم جلوتر ر

 ...هستم برای ساعت

مایین بفر...سالم خانوم مشفق: از جاش بلند شد و سریع گفت 

جناب مدیر گفتن راس هشت و نیم ...خواهش میکنم

گم بفرمایین ب...شرمنده که معطل میشین...بفرستمتون داخل

 !براتون چایی بیارن

یعنی آوا چیکار کرده بود که ...نداد دیروز که محل خرم بهم

 .تا منشیشون متحول شده بود

 .ممنون عزیزم نیازی نیست: لبخند خشکی زدم و گفتم 

خانمی که اونجا ...سرپا وایسادم تا ساعت هشت و نیم بشه

نشسته بود جوری با غضب نگام میکرد که انگار من زن 

 !البته این نگاها طبیعی بود...رییس بیمارستانم

ه کم تو تهران بخاطر همین نگاه و حرفاشون توبیخ مگ

 !ملت حسود...شدم

ان حاال اگه من تو این بیمارست...موفقیت آدمو هم نمیتونن ببینن

استخدام میشم عرضه خودمه چون در حد سواد و دونسته 

 !اگه تو نمیتونی استخدام شی تقصیر منه مگه؟...هامه
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مشفق خانوم : صدای منشی از فکر بیرونم آورد 

 !منتظرتون هستن...بفرمایین

سری تکون دادم و با قدمای صاف و کوتاه به سمت در قهوه 

 .ای سوخته حرکت کردم

اتاق کامال ...تقه ای به در زدم و مثل دیروز وارد اتاق شدم

 !با یه میز و چند تا صندلی چرم...معمولی

آدم پاشو توی بخش اداری ...اصال مثل اتاق آراز نبود

شمال یا تهران میزاشت از شدت نظم و  بیمارستان

 !دکوراسیون خوشگلشون فقط میخواست نگاه کنه

 .همون پیرکی پشت میز نشسته بود

خوش  خیلی...بفرما تو دخترم: با دیدنم از جا بلند شد و گفت 

 .اومدی

 !دیروز که نگامم نکردی جنسیتمو ببینی! دخترم؟...اوهو

 .بی تفاوت نزدیک رفتم و سالم کردم

جاش بلند شد و با اون کت و شلوار خاکستری اومد نزدیک  از

 بشین لطفا: 

آروم روی صندلی چرم نشستم و به کمد پر از پوشه و پرونده 

 .که کنار اتاق گزاشته شده بود خیره شدم

اید بابت دیروز ب: جلوی روم نشست و دستاشو توهم قفل کرد 

 !ینشد شنیدم خیلی معطل...بگم که اشتباهی پیش اومده بود
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خب همه معطل شده بودن چون خیلی شلوغ و بی : سرد گفتم 

 نظم بود

شما کارنامه : سری تکون داد و سعی کرد لبخند بزنه 

 .درخشانی دارین و متاسفانه وقت نشد من بیشتر بررسیش کنم

 :آروم از توی کیفم پوشه مدارکم و بیرون آوردم و گفتم 

یم توی بخش دیروزم خدمتتون عرض کردم که یکسال و ن

 !جراحی و شش ماه پرستار اورژانس بودم

تعریفات پشت سرتون زیاده و مثل : بازم کلشو تکون داد 

کسی به من زنگ زده که به هیچ ...اینکه تهران کار میکردین

با کمال تعجب باید بگم من ...وجه نمیتونم رو حرفش نه بیارم

ا تاحاال از زبون ایشون تعریف هیچکس رو به اندازه شم

یعنی اصال نشنیده بودم که بخوان از کسی ...نشنیده بودم

 !تعریف کنن ولی دیروز شما رو به شدت سفارش کردن

 

 !کی زنگ زده بود؟...با تعجب ابرومو باال انداختم

آوا که شخص خیلی معروفی نبود که بخواد زنگ بزنه و مثال 

 .سفارش منو به این بکنه

ی ببخشید میشه بگین ک: چشمامو ریز کردم و با َشک پرسیدم 

 !بهتون زنگ زده؟
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مگه شما بهشون : اونم انگار از حرف من تعجب کرد که گفت 

 نگفتین که به من زنگ بزنن؟؟

میشه اسمشونو بگین ...نه من اطالعی نداشتم: آروم گفتم 

 !لطفا؟

جب راستش من تع: مرده دستی به ریش نداشتش کشید و گفت 

حاال که داری ...کجا میشناسهکردم که دکتر دادفر شمارو از 

 ...!میگی اصال چیزی نگفتی یکم

 !نگو که آراز زنگ زده؟

خب معلومه دیگه ، هیچکدوم که دکتر ...دکتر دادفر کیه

لبخند کمرنگی روی لبم ...ولی آرادم دکتر بود...نبودن

 !آراد نمیتونست زنگ زده باشه ، کاِر خود رییسمونه...نشست

م اینم باید بهتون بگ: یرون آورد صدای زمختش منو از فکر ب

که سفارش کردن بیشتر از شش ماه تا یکسال نمیتونم قرارداد 

 !ببندم و قراره برگردین تهران و اونجا مشغول بشین

اونوقت کی گفته من قراره برم تهران که این ...بهتم تکمیل شد

خجالتم نمیکشه یه ماهه ! پسره واسه خودش بریده و دوخته؟

تازه تصمیمم میگیره ...بوقی نه خبری هیچینه زنگی نه 

 !نوبرشه واال...بجات

 هم...اگه دیدمت تالفی این روزا رو سرت درمیارم...مرتیکه

امسال و هم پارسال که هی خون تو شش من بدبخت 

 !چلغوز بیریخت...کردی
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عال موقت ف...اگه ایشون گفتن مسئله ای نیست: به اجبار گفتم 

 !کنم و بهتون خبر بدمبمونم تا باهاشون صحبت 

پس نیازی به برگه و اینجور : سری تکون داد و گفت 

ضمانت شما رو شخص مهمی پیش من ...کاغذبازیا نیست

 !فقط باید از مدارکتون کپی گرفته بشه...کرده

ممنونم ...مدارکم اینجاست: پوشه مدارکمو درآوردم و گفتم 

 !ازتون

خواستم عقب گرد ...از جام بلند شدم و پوشه رو دادم دستش

با دکتر ...ببخشید که میپرسم دخترم: کنم و برگردم که گفت 

 !دادفر نسبتی داری؟

 !چی جوابشو بدم حاال؟...آب دهنم و قورت دادم

باید یچیز قانع کننده ای باشه وگرنه این که انقدر دکتر دادفر 

من ...دکتر دادفر کرد معلومه خیلی میشناستش و براش مهمه

 انگار وزیر...ده رو دکتر دادفر ضمانت کردهیه پرستار سا

 !بهداشته

تش واقعی: لبخند خنگولی زدم و کیفمو روی دوشم فشار دادم 

ایشون قبال رییس من بودن و هم اینکه ...نمیدونم چطوری بگم

 !خواهرشون دوست صمیمی من هستن

 دکتر دادفر...به هرحال: سری تکون داد و با دست اشاره کرد 

قابل احترامه و کسی که معرفی میکنه قطعا  برای من خیلی
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بهت اعتماد میکنم ...از آزمونای سخت گیری ایشون رد شده

 !و حرف دکتر و سند میگیرم

به سمت ...سری تکون دادم و با خدافظی از در زدم بیرون

یکیشون ...اورژانس حرکت کردم و با بچه هاشون آشنا شدم

میمی یبا باهم صهمکالسی دبیرستانم بود که میشه گفت تقر

بقیشونم خونگرم و خوب ...بودیم و همون اول منو شناخت

لیست شیفتا رو تحویل گرفتم و از بیمارستان زدم ...بودن

 !بیرون

همینطور که قدم میزدم اولین کاری که کردم گوشیمو از تو 

بازم بوق نخورده ...جیبم درآوردم و شماره آوا رو گرفتم

 !لقش بود که زرتی میفهمیدانگار گوشیش تو ح...جواب داد

 !استخدام شدی یا نه؟+ 

 !ساکت شو دو دیقه میخوام یچیزی ازت بپرسم...شدم -

میدونستم اندازه گاو بازه تا صدای جیغش بپیچه ...دهنشو بست

 !تو گوشم

چی ذهنتو مشغول کرده ...بپرس بینم...اوهو ، چه قلدر+ 

 !فرزندم؟

 من که دیروز بهت زنگ زدم؛ -

 !خبببببب+ 

 تو گفتی کارمو حل میکنی؛ -
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 !خببببب+ 

 

 !آراز از کجا فهمیده؟...مرگ و خب -

 یعنی من دهن لقم؟...چه حرفا میزنی...من چمیدونم! آراز؟+ 

ته منتظری یه اتفاقی بیوف...قربون آدم دهن لق: با حرص گفتم 

 !در سطح جهانی منتشرش کنی با اون گوشی لقه ات

ه اصال ندیدمش ک...گفته باشم به جون تو اگه: با خنده گفت 

زنگ زدن که سهله اصال گوشیمو جواب ...بخوام بهش بگم

 !نمیده

 آوا: آروم گفتم 

 !نکنه فردین بازی درآورده باز؟! هوم؟+ 

 !برای استخدامم...زنگ زده به مدیر بیمارستان -

من دیروز به آراد گفتم اونم گفت ...واااای دختر! مرگ من؟+ 

نگو به کی زنگ ...بهم خبر میدهزنگ میزنه میپرسه 

 !چی گفت؟...خب بگو...عشق خواهرشه بخدا...زده

 !کی؟ -

 !آراز دیگه+ 

میگم آراز ...من صدای آراز و یه ماهه نشنیدم...چقدر  خره -

 !بابت استخدام من...زنگ زده بود به این پیری
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 !پیری چی گفت؟...چه جذاب...خب خب+ 

ر کرد حاال من میرم یکم چایی شیرین بازی درآورد فک -

نمیدونم فالنن و بیسارن و باید به ...میزارم کف دست آراز

 خودت افتخار کنی و از اینجور حرفا

 حرفی از تهران نزد؟! دیگه؟+ 

گفت که دکتر دادفر سفارش کردن قرارداد ...چرا اتفاقا -

چون بعدش قراره برم ...یا شش ماهه یا یکساله...موقت باشه

 !گفت تا هروقت که میتونی بمون بعدش برومرده هم ...تهران

قطع کن ...وای من فداش شم که: صدای ذوق کرده اش گفت 

قطع کن من برم به جنتلمنم زنگ بزنم ببینم قضیه 

 !کاراگاه بازی درآرم نتایجو بهت اعالم میکنم...چیه

گوشیو قطع کردم و با قندی که تو دلم آب میشد از روی جوب 

 .پریدم

نه آراز مثل رمانا بپره جلوم و سوپرایزم حسم میگفت اال

ال تله یا مث...یا مثال برام بپا گزاشته که آمارمو بهش بده...کنه

 !پاتی بینمون باعث شده که زنگ بزنه

فکرایی که به عقل جنم نمیرسید ولی من از ذوق زیادی که 

 !داشتم هی فکر میکردم و راه میرفتم

دا م آراز یاد لحن و صدلتنگی باعث شده بود حتی با شنیدن اس

 !و چشمای خوش رنگش بیوفتم
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کاش واقعا اینبار یکم دراماتیک بشه و آراز بپره جلو روم 

 !دیدی برگشتم؟...بگه سوپرایز

 !حاالم میخوام ببرمت همونجایی که قولشو دادم

ولی اگه االن میخواست بیاد به مرده نمیگفت منو استخدام 

نه از روی عشق و ! ونمنمید...شاید از روی دین گفت...کنه

 !دلتنگی

 

 

 دانای کل

 

دبار از صبح ص...از پنجره به ویوی زیبای استانبول خیره بود

موبایلش زنگ خورده بود ولی خبری که میخواست به گوشش 

 .نرسید

 .دستش را در جیبش فرو کرد و قدمی جلو گزاشت

آفتاب درحال غروب کردن بود و نمای زیبای دریا از این 

حوصله ...کمی ذهنش را دور از تشویش میکردطبقه برج 

به اندازه کافی شب را ...یک سردرد کش دار دیگر را نداشت

 !به زور صبح و صبح را با اجبار شب میکرد
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سی و چهار ...سی و چهار روز بود که صدایش را نشنیده بود

روز از او دور بود و اینطور که پیش میرفت این دوری بیشتر 

 !اشتاز این ها ادامه د

دلواپسش بود و میترسید برادرش بازهم دست روی آن 

 .صورت مثل گلبرگ فرود بیاورد

دندان هایش را روی هم سایید و به ستون تزیینی کنار در 

 !تکیه داد

نفسش را پر صدا فوت کرد که صدای زنگ موبایلش باعث 

 .شد باعجله رو برگرداند و به سمت میز خیز بردارد

 !ک نفر برای آن خبر زنگ زده بودباالخره ی...خودش بود

صدایش را صاف کرد و روی دکمه سبز رنگ را لمس کرد 

 !کارا چطور پیش میره؟: 

 !بهترین الحمدهللا؟...حالتون چطوره...سالم آقا+ 

 !بگو چیشد؟...خوبم امیر -

آقا خانوم از در بیمارستان پیاده رفتن تا در خونه + 

ولی من ...یا چی نمیدونم از شدت خوشحالی بود...اشون

 !ایشون تازه لبخندم میزد...بدبخت پدرم دراومد اون همه راه

 لبخند محوی نیز...از فکر لبخند و خوشحالیش دلش شاد شد

 !دیگه؟: روی لب خودش نشست و گفت 
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مثل ...از اون دختره که تو بیمارستان گزاشتین هم پرسیدم -

 !دیاینکه استخدامش کردن ولی بهش گفتن که شما زنگ ز

آن همه به آن مردک جولق سفارش کرده ...لبخندش خشک شد

 .بود چیزی به آذر نگوید

 !مگر در گوشش رفت؟

 مواظبش هستی؟: پوفی کشید و گفت 

امروز نزدیک شش هفت کیلومتر ...از چشمام بیشتر آقا+ 

 !پشت سرشون رفتم تا از امانت شما محافظت کنم

با ...اومد بیرون وقتی: دستش را در موهایش کشید و پرسید 

 تلفن حرف میزد؟

فکر کنم آوا خانوم بودن چون از ...بله اقا: امیر با شک گفت 

 !فقط با ایشون میخندن...چهره آذر خانوم میشد فهمید

 .اثرات این دهن لقی را کمی بعد میچشید

تاکید میکنم ...هرخبری...حواست بهش باشه: آرام گفت 

 !یکشمت امیرهرخبری باشه و به دست من نرسه ، م

 ..فقط...چشم آقا+ 

اسم آوا روی لپ تاپ روشنش ...ادامه حرف امیر را نشنید

یعنی زنگ زده و چون نتوانسته ارتباطی برقرار کنه از لب 

 !تاپ اقدام کرده
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 !آقا میشنوین؟+ 

 !بگو: صدای امیر او را به خودش آورد 

میگم صبح یه پژوی نوک مدادی از وقتی آذر خانوم از + 

 !ارستان بیرون اومدن تا دم در خونه دنبالشون بودبیم

 !همین را کم داشت...اخم هایش درهم رفت

نمیدانست چرا وقتی نبود هراتفاقی که در جهان هستی وجود 

حاال که انقدر روی او و ...داشت برای آن دختر می افتاد

 !حرکاتش حساس شده بود

 !نفهمیدی از طرف کی بود؟: عصبی گفت 

ماشینه واسه راننده رییس ...فتم تحقیقچرا آقا ر+ 

 !همون دکتر محتشم...بیمارستانه

 یکیو بزار جلوی: دستی به موهایش کشید و نامطمئن گفت 

خودتم ...چهارچشمی حواسش باشه...در خونشون

 !میفهمی منظورمو که؟...همینطور

 چشم رو چشمم...بله آقا+ 

د و دکمه کالفه از زنگ های مکرر آوا تماس امیر را قطع کر

 .چهره کالفه آوا با موهای شلخته نمایان شد...اتصال را فشرد

بیا مامان : آوا عصبی چشم غره ای به او رفت و بلند داد زد 

 !عروس خانوم وصل کرد باالخره
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فالسک چای ...روی صندلی نشست و خودش را جلو کشید

یه بار که وصل نکردم یعنی : را برداشت و اوهم کالفه گفت 

قطع کن نمیخوام صداتو ...واسه چی زنگ زدی میدونم

 !بشنوم

آذر میگفت زنگ زدی به رییس : آوا صدایش را آرام تر کرد 

 !این فردین بازیا رو از کجا یاد میگیری؟...بیمارستانشون

 !اصال از کجا فهمیدی؟

 از آسمون خبر نازل شد؟

 من: جدی گفت ...لب تاپ را برداشت و روی پایش گزاشت

قبل از اینکه تو بفهمی من کارمو ...رو میدونم بچهخیلی چیزا 

 !کرده بودم

 !نگفتی؟...خبه حاال+ 

گفتم خودم برمیگردم با ...زنگ زدم موقت استخدامش کنه -

 !خودم میاد تهران

یه زنگ به ! یعنی چی با خودت میاد تهران؟...آذر میگفت+ 

دختر بیچاره نمیزنی بعد جلوجلو واسه تهران اومدن یا 

 !نش تصمیم گیری میکنی؟نیومد

 !آذر میاد تهران چون من میگم...فضولی اینا به تو نیومده -

اومد و تو این وقتی که شما اون خراب شده تشریف داری + 

 !آذر شوهر کرد
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آذر غلط کرد با تو که : عصبی حرفش را قطع کرد و غرید 

 !زبونت بلد نیست مثل آدم تو دهنت بچرخه

ا ب...داداش من: و مثال بیخیال گفت  آوا شانه ای باال انداخت

منم اینجام آذرم اون ...تو که نیستی...واقعیت ها روبرو شو

داداشاشم که ...اختیارشم که دست خودش نیست...سر دنیا

چه ...هزار ماشاهلل روزی یه شوهر براش ردیف میکنن

 !توقعی داری تو؟

نخواست به چشمان خواهرش نگاه ...سرش را زیر انداخت

 .کند

 !مگرنه؟...آذر منتظرش میماند

هرطوری ...قول داده بود که منتظر میماند...خودش گفته بود

حتی حلقه های ازدواجشان راهم ...آذر برای او بود...که شده

 !اگر آذر میرفت؟...سفارش داده بود

همه ...تمام وجودش...آرامشش...یقینا از بین میرفت...میمرد

 !از بین میرفت

مرام و معرفت ...آذر قول داده بود...نه! اگر میرفت چه؟

 !بیشتری از دخترکش دیده بود

بی توجه به چشمان منتظر خواهر همیشه نگران و غمخوارش 

لبخندی به مادرش که در تصویر آمده بود زد و لیوان چای 

 !را به لبش نزدیک کرد
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 اوایل اسفند ماه...چند ماه بعد-

 

 آذر

 

مبینا همکالسی ...رسوندمبا قدم های تند خودمو به استیشن 

و اتاق آذر بر: دبیرستانم که اینجا باهم همکار شده بودیم گفت 

یه تصادفی آوردن زخمش سطحیه ، دکتر گفته ...عمل سرپایی

 !بخیه میخواد

 !من خودم مریض دارم! چرا دکتر خودش نزد؟ -

ن فقط زودتر ، دکتر اال...تو هستی دیگه دکترا تنبل میشن+ 

 !من گفته من همین االن پیجت کردم یه ربعه که به

 هرچی کار...دستت درد نکنه: چپ چپ نگاهش کردم و گفتم 

 !چه شیفت قشنگی واقعا...دارین بریزین سر من بدبخت

 .ابروهاشو برام باال انداخت و با چند نفر مشغول شد

فکر میکردم ...در و فشار دادم و رفتم تو...در اتاق باز بود

 !دهزنه که دکتر بخیه نز
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ولی در کمال تعجب و بهت یه پسر جوون پشت به در روی 

 .تخت نشسته بود

انگار اونم صدای ...قدمامو تند تر کردم و رفتم نزدیکش

 .کفشمو شنید که تکون نامحسوسی خورد

 !روبروش که وایسادم چشمام از تعجب گرد شد

 !سیاوش: با بهت گفتم 

که  باز...کترسالم خانوم د...جان سیاوش: لبخندی زد و گفت 

 !کار ما گیر شما افتاد

 .نشستم روی تخت و به زخم پیشونیش نگاهی انداختم

 !مگه نباید تهران باشی؟! اینجا چیکار میکنی؟: آروم گفتم 

بی محلیای یه نفر نزاشت اونجا : سری تکون داد و گفت 

 !بار و بندیل و جمع کردم اومدم اینجا تا ببینمش...بمونم

کم ترسی که توی دلم افتاده بود ی...ه گرفتممثال حرفشو نشنید

آب دهنمو قورت دادم و سعی ...حواسمو پرت تر کرده بود

از وقتی ...باز که تصادف کردی: کردم بحثو عوض کنم 

 !دیدمت با این تصادفات باید ثبت گینسی میشدی تو

م این...ماهی یه بار حتما وگرنه نمیشه: خنده ای کرد و گفت 

 وگرنه انقدرهم شدید...خورد به شیشه ماشینحواسم نبود سرم 

 !نبود
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 :آروم بهش گفتم ...از جام بلند شدم و دستکشامو دستم کردم

اگه اذیتی اون بالش کوچیک رو بزار زیر ...بخواب رو تخت

 !شست و شو دادن برات؟...سرت

آدم جرات نکرد بهش ...آره: مطیع روی تخت خوابید و گفت 

 !انقدر که پسره تو قیافه بود...بگه تو رو صدا بزنه برام

تر این بخیه زیباییه باید خود دک: لبخند مضطربی زدم و گفتم 

من زیاد بلد نیستم میترسم خراب کنم جاش بمونه روی ...بزنه

 !صورتت

نگاهشو به طرف من که مثل برج وسط اتاق وایساده بودم 

بیا دوتا کوک بزن فقط درشو بدوز بره : گردوند و گفت 

 با اون! نمیخواد انقدر خوشگل و دندون موشی بزنی...دیگه

تعریفایی که دکتر از دست تو میکرد انگار تورو بیشتر از 

 !خودش قبول داره

 

 ببین چند بار: ترالی وسایلو به سمت میز هل دادم و گفتم 

اینجاهم که اومدم بخیه هاتو ...کوکت زدم ، از دستم در رفته

 !آوردی واسه من

 حدودا پنج...و دستمو بردم سمت زخمش روی صندلی نشستم

تمیز شده بود و این کارمو راحت ...یا شش تا بخیه میخورد

 !میکرد

 !پارچه بندازم رو صورتت؟: به چشماش نگاه کردم و گفتم 
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 !میخوام بعد چند ماه حسابی ببینمت...نه نه+ 

لبخند خجولی زدم و مثال خواستم نگم که چقدر االن حالم 

رش س...دم سمت سرنگ و بی حسی رو کشیدمدستمو بر...بده

 !رو گرفتم و کارمو شروع کردم

برای اینکه حواسش پرت شه مجبور بودم باهاش حرف 

 !وگرنه انقدر بهم نگاه میکرد که تر بزنم به صورتش...بزنم

با همه مریضام حرف میزدم تا دردشونو کمتر حس 

مخصوصا فسقلیا که وقتی باهاشون حرف میزدی و ...کنن

کم صمیمی میشدن حسابی همه چیو فراموش میکردن و ی

 هرکار میگفتی انجام میدادن؛

با دکتر رضایی راجبش حرف ! زخم پهلوت چطوره؟ -

 !زدی؟

چند تا کرم چرت و پرت داد هرشب تا رو گردنم و ...آره+ 

بوی گندی میداد که تا صبح خوابم ...مامانم چرب میکرد

 !نمیبرد

کمرنگ شده اما : دی زد و گفت اونم لبخن...خنده ام گرفت

 !نمیخوام کامل از بین بره...هنوز یادگاری عاشق شدنم هست

هرچی بیشتر میگذشت حسای ...شوک زده دستم از کار افتاد

ه همه نیاز داشتم به اینک...بد تو دلم بیشتر میشد و حالمم بدتر

 !چیو ول کنم و جا بزارم برم فقط
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وز هن: وخت و آروم گفت با دیدن واکنشم چشماشو به چشمام د

وقتی اون شب توی خون غلت میزدم و اومدی باالسرم 

بخاطر ! مگه میشه یادگاری به این مهمیو پاک کنم؟...یادمه

 !عشقش تا اینجا اومدم

ن به نظرم اال: با دستای لرزون دست به کار شدمو آروم گفتم 

اشتباه کردی که بهم نگفتی و اومدی ...جاش نیست سیاوش

 !اینجا

 منم دست ننم و گرفتم گفتم...یهویی هواتو کرد...دلم خواست+ 

 !بار و بندیلت و ببند میخوام یه ماهی ببرمت مسافرت

 !چخبره؟...یه ماه -

ی نمیدون...چند تا از فامیالمون اینجان...واسه عیدم میمونیم+ 

مخصوصا که فهمید میخوام ...مامانم با چه ذوقی آماده میشد

 !بخاطر دلم برم یزد

دستام میلرزید و ...چشمای لرزونمو به زخمش دوختم

کالفه پوفی کشیدم و چشمامو ...نمیتونستم تمرکز کنم

 سرگیجه گرفتم بودم...بستم

اصال نمیخواستم به اون چیزی فکر کنم که سیاوش بخاطرش 

 !اومده بود

صدای آروم سیاوش باعث شد سرمو بیارم باال و خمار بهش 

 !ت؟حالت خوب نیس: خیره بشم 
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ه یچیزی بخورم که قندم نیوفت...یکم خستگی بهم فشار آورده -

 !خوب میشم

خواست از جاش بلند شه که آرنجم وگزاشتم رو سینش و یکم 

ه بخواب چند تا دیگ...نه ، یهو بلند نشیا: صدامو باالتر بردم 

 !بیشتر نیست

برو بیرون یچیزی بخور و ...اما تو حالت خوب نیست آذر+ 

 !باشه عزیزم؟...همینجا منتظر میمونممن ...برگرد

چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم قیافه جدی آراز و 

 !عرضه یه بخیه زدنم نداری؟: باالسرم تصور کنم که میگفت 

از پرستاری که توی ...معلومه! پس به چه دردی میخوری؟

 !پارک پیدا شده همین برمیاد فقط

ث شد به خودم همین تصور داد زدن و چشمای جدیش باع

این رمز و از وقتی که از بیمارستانش اخراجم کرد به ...بیام

 .یاد داشتم

ط فق...هروقت نمیتونستم کاریو انجام بدم یا خسته میشدم

تصور دادی که سرم میزد و استرسی که از حضورش 

میگرفتم باعث میشد کارمو از سر بگیرم و به هیچی فکر 

 !نکنم

 .باز کردم لبخند کمرنگی زدم و چشمامو

چیزی : به چشمای نگران سیاوش خیره شدم و گفتم 

 !کارمو انجام بدم میرم میخورم...نیست
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با هزار بدبختی سعی کردم حسابی تمیز و منظم بخیه 

 .بخیه های صورت خیلی سخت بود...بزنم

یادش بخیر وقتی تو بخش جراحی کنار دست دکتر فاطمی 

یه میلی متریش جراح زیبایی وایمیستادم و به کوکای 

 !میخندیدم

مجبورم میکرد پوست پرتقال و مرغ رو براش کوک بزنم تا 

قدر که اون...کم کم دستم بیاد و خب این خیلی به نفعم شده بود

هم توی بیمارستان تهران و هم اینجا بخاطر بخیه زدنا و 

 !آمپول زدنام معروف شده بودم

نداختن گردن عمال دکترا کار خودشون رو انجام نمیدادن و می

 .من تا انجام بدم

خسته از نگاهای خیره سیاوش از روی صندلی چرم بلند شدم 

 !و دستکشامو توی سطل انداختم

 .نیم خیز شد و به کارام خیره شد

 آذر+ 

 !برگشتم سمتش و منتظر بهش خیره شدم

 !میخواستم هیچوقت این بخیه زدنت تموم نشه...میدونی -

مگه میخواستم ! چرا؟: خنده گفتم ابرومو باال انداختم و با 

 !شکم گاو بدوزم
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ا تا وقتی اونجوری ب: لبخند محوی زد و خیلی احساسی گفت 

ه اندازه ب...دقت داری کارتو انجام میدی بشینم و فقط نگات کنم

همه اون چندماهی که ازم دوری کردی و نخواستی کنارم 

 !باشی

... یاوشببین س: دستای لرزونمو توهم قفل کردم و گفتم 

به زور خونوادمو راضی ...شرایط من خیلی خوب نیست

کردم که اینجا کار کنم و شرط و شوروط خیلی زیادی رو 

 !هم اینکه من قول دادم...قبول کردم

فقط وقتی که حرفمو زدم ...نفهمیدم چطور اومد روی زبونم

 !تر زدی آذر ، تر...متوجه شدم که وای

ی اخم کمرنگ...درست کرداز روی تخت بلند شد و لباسش رو 

از حرفم روی پیشونیش نشست که باعث شد بخیه اش کشیده 

 !بشه و آخش بلند بشه

ا اینم ت...وایسا چسب بزنم روش: دو قدم رفتم جلوتر و گفتم 

 !باز نکنی ول کن معامله نیستی

خواستم ازش فاصله بگیرم که مچ دستمو از روی روپوش 

 .گاه کردمبرگشتم سمتش و به دستاش ن...گرفت

 !چه قولی دادی؟: جدی پرسید 

لبامو بهم فشار دادم و به زور بخاطر گندی که زده بودم گفتم 

 !نمیتونم بگم...رازه: 
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اصال دلم نمیخواد که قولت راجب ازدواج یا همچین چیزی + 

 !مخصوصا درمورد اون رییس روانیت...باشه

ستی د دلم میخواست بشینم اون وسط و دو...چه زود گرفته بود

 .بکوبم فرق سرم

! ؟میشه دستمو ول کنی: برای اینکه از بحث دور بشیم گفتم 

 !دردم گرفت

همیدم اصال نف...ببخشید عزیزم: دستمو ول کرد و کالفه گفت 

 !شرمندتم...چیشد

 اشکالی نداره: به زور لبخندی زدم و گفتم 

 یکم...چسب مربعی مخصوص رو برداشتم کنارش وایسادم

خم شد تا بتونم چسبو به پیشونیش روی زانوهاش 

 !المصب اندازه آراز دراز بود...بچسبونم

بجای شام و ناهار ! چخبره؟...جدیدا چقدر پسرا دراز شدن

 !چی میدن به اینا انقدر رشدشون خوبه؟

خواهشا حواست به این یکی باشه که : چسبو زدم و گفتم 

 !مجبور نشیم دوبار دوبار بهم بدوزیمش

ولی چون ...من که از خدامه: مایی زد و گفت لبخند دندون ن

 !؟دیگه...رو چشمم خانم دکتر...نمیخوام تو خسته بشی چشم
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اون روز به قدری از دیدن سیاوش و رفتارش توی فکر رفته 

بودم که نتونستم بقیه شیفتو مثل آدم بگذرونم و دوسه تا تشر 

 !از دکتر شیفت نوش جان کردم

تم تو اتاقم و یه گوشه کز وقتی رسیدم خونه مستقیم رف

 دیگه ناامید ناامید شده بودم...کردم

 !آهی کشیدم و سرمو روی دستام گزاشتم

 

با اون همه گیر بودنش من چقدر سعی ...سیاوش اومده بود یزد

کرده بودم بهش محل نزارم و فقط رو زندگیم تمرکز 

پیامایی که یه در میون جواب میدادم و زنگایی که حتی ...کنم

 !توجهم نمیکردم بهش

امروز خیلی نامحسوس گفته بود که چرا ...حاال اومده بود یزد

 !اومده و این دلمو بهم میریخت

رییس )پسر دکتر محتشم ...یاد خواستگاری یه ماه پیش افتادم

 !اومده بود خواستگاری من( بیمارستانمون

به قدری برام جای تعجب داشت که خبرش بهم رسید تا دو 

تن کل بیمارستان خبر داش...د برم تو بیمارستانروز روم نمیش

 !به جز من

جالبیش این بود که من اصال پسر ایشونو نه میدونستم کیه ، 

 !خر کیه اصال...چیکاره است
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 !هرکی میخواد باشه من فقط یکیو میبینم...مهم نبود برام

ولی وقتی فهمیدم پسرش مثل آراز داروسازه و تو داروخونه 

نه ...لب تر اینکه من اصال ندیده بودمشبیمارستانه و جا

 !اسمشو شنیده بودم نه قیافشو دیده بودم

تا دو هفته خونمون ...اون خواستگاری انگار برام شکنجه بود

خواهرمم با شوهر و بچه هاش ...مثل میدون جنگ شده بود

 .کوچ کرده بودن خونه ما و حسابی خر تو خر شده بود

و نیما شوهر خواهرم میگفتن  مهدی و محمد...من میگفتم نیان

 !اصال نظر من مهم نبود...بیان

آخر هم مهدی گفته بود بیان و من و بزور برده بودن تو مجلس 

 !خواستگاری

منم نه گزاشتم نه برداشتم وقتی خواستن برن سر اصل مطلب 

و پاشین جمع کنین این بساط...گفتم شرمنده ولی جوابم منفیه

 !برین خونتون

ز اینکه مهمونا رفتن مهدی منو برد توی اتاق اون شب بعد ا

 .خودم و در و از پشت قفل کرد

 با اون...چیز عجیبی نبود...میدونستم قراره کتک بخورم

صورت قرمز و چشمای از حدقه بیرون زده اش کامال 

 !مشخص بود چی در انتظارمه
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اما پررو پررو هرچی میگفت دوتا میزاشتم روش جوابشو 

 .میدادم

بعدهم یه لگد به ...ش درد نکنه اول دوتا چک زداونم دست

پهلوم زد که میدونم تا عمر دارم قراره جای ضرب پاش رو 

 !بدنم بمونه چون تا چهار پنج شب از دردش خوابم نمیبرد

از اون روز به بعد دکتر محتشم و پسرش باهام چپ 

همه جا پشت سرم ...شده بودم مثل تهران...افتادن

تموم میشه ...و میگفتم چیزی نیستهمش میشنیدم ...حرف

 !اون قول داده...آراز میاد...باالخره

 چشمامو بستم و بغضمو قورت دادم؛

فکر میکردم اگه ...نه تهران نه اینجا برام آرامش نداشت

برگردم یزد چقدر قراره به نفعم بشه و حداقل اینجا دیگه 

 .خبری از حرف و حدیث پشت سرم نیست

 !مزخرف تر زده شد به کل تفکراتم اما با اون خواستگاری

االن هم که سیاوش اومده بود و دردم دوبرابر شده 

 میخواستم ساکمو ببندم و برم...بود

 !نه شمال...نه برم تهران...نه اینجا باشم

م یکم دل...خودم باشم و خودم...برم یجایی که هیچکس نباشه

 !بچرخم بگردم...خوش باشه
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یعنی بعد از این ...بهم میخورد حالم از این روند زندگی داشت

همه وقت کار من این بود که زرت و زرت عکسایی که 

 !اضافه کنم؟ Arazmمیزاشت پروفایلش و ببینم و به آلبوم 

یروزی تالفی همشو سرشون ...به خدا حق نبود

 !اه...منم دیگه جونم رسیده بود به لبم...درمیاوردم

شو بیا خاله اینا آذر پا: خواهرم در اتاقو باز کرد و گفت 

 !اومدن

ر بگو آذ! خواب ندارن اینا؟...ساعت نه شبه: با غیض گفتم 

 !تا االن شیفت بوده کپه اش رو گزاشته

ببند این صاب مرده : اومد جلوتر و دستش رو دهنش کوبوند 

نگن ...بیا خودت و نشون بده باز برگرد تو اتاق...رو میشنون

و جنگ آخر شبو باز خودشو قایم کرده من حوصله بحث 

 !ندارما

همینطوری خاله جونت ! کم میبینمشون؟...به درک بشنون -

اومدن یا نیومدنم چه ..مثل بی بی سی آبروی منو همه جا برده

 !دوتا دیگه میزاره رو حرفاش و خالص! فرقی میکنه؟

آخر تو با این ...انقدر خون به دل مامان نکن...آذر پاشو بیا+ 

 !کارات سکته اش میدی

من؟ من بدبخت میگم بزارین به حال ! من سکته اش میدم؟ -

بابا از ظهر مثل خر تو بخش بودم ...اگه گزاشتن...خودم باشم

 مهمون داری چیه این وقت شب؟...االن میخوام بخوابم
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نیومدی به ...اومدی که اومدی: چشماشو گرد کرد و گفت 

 مهدی میگم بیارتت؟

 (منظور محمد)مشم بیارهد...بگو بیاد: پوزخندی زدم و گفتم 

 

دو دقیقه بعد به زور مهدی لباسام و عوض کردم و نشستم تو 

 !دیگه چیزی نگفتم...سالمی کردم و آروم...سالن

 منبع حرف و...نگار دخترخالم با دیدنم انگار نطقش باز شد

 !کی بهتر از من؟...حدیث فامیل بودم دیگه

عد آخه ب...شدعزیزم شنیدم میری سرکار اولش باورم ن: نگار 

 !فکر نمیکردم بتونی بری سرکار...از این همه وقت برگشتی

 !چرا نتونم برم عزیزم؟:با لحن نیش کرده خودم گفتم 

باالخره دختری که اینجا نبوده : پاشو روی پا انداخت و گفت 

و معلوم نیست اون چند سال کجا بزرگ شده ازش هرکاری 

 !برمیاد

 مگه نه؟: ن و گفت بعدم با خنده روکرد به عروسشو

خوش اخالق تر بود و با کسی ...عروسشون مثل اونا نبود

 .کاری نداشت

آذر ...نه نگار این چه حرفیه: لبخند نیم بندی بهم زد و گفت 

 !درسشو خونده خوبه که انقدر زود تونسته استخدام بشه

 .نگاه پر از تشکرمو بهش دوختم
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:  گه شروع کردنگار که دید نمیتونه حرفی بزنه از یجای دی

 یادم نیست دقیق! گفتی چی خوندی؟

 پرستاری -

از پشت میز ...حمالی دکتراست دیگه...هوم بد نیست+ 

 !نشستن بهتره

عزیزم اگه فهمت نمیکشه من بهت بگم : نیشخندی زدم و گفتم 

که هرکاری ارزش خودشو داره و یه دکتر بدون پرستار و 

ه اری مثل تو کحتی خونه د! منشی کنار دستش هیچی نیست

 !فقط بخوره و بخوابه

حیف اون دست و پنجه من که واسه توی ...بهت زده نگام کرد

 حیفا یعنی...دختره مفت خور حسود...عن کت و شلوار دوخت

 !حیف

ظرف شیرینی رو ...خواست بحثو عوض کنه( خواهرم)مریم

بفرما نگارجون چیزی برنداشتی : طرف نگار گرفت و گفت 

 !که

وبه خ... مگه میزارین چیزی از گلوی آدم پایین برهواال: نگار 

 !ما چیزی بهش نمیگیم و اینجوری میتوپه بهمون

ره دیگه بهت...بسه...زشته دختر: خاله لبشو گاز گرفت و گفت 

 !ادامش ندیم
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سهیال که کنارم نشسته بود و سرشو آورد نزدیکم و آروم گفت 

طوری نگات مهدی رو ببین چ...خدا امشب و بخیر بگذرونه: 

 !پیرم کردین شما دوتا...میکنه

 اخمی...برگشتم سمت مهدی که با غیض بهم خیره شده بود

ه من ک! با چه فکری زن این شدی؟: کردم و به سهیال گفتم 

 !خواهرشم میگم الهی بمیرم برات

مامان که ...واال من نمیدونم چرا اینجا که میاد عوض میشه+ 

 !پهلوتو که دیدم باور کردم...گفت اون شب زدتت باورم نمیشد

بدبختیای آذر اگه تمومی داشت خوب : پوزخندی زدم و گفتم 

خسته شدم ...هرجا میری یه بدبختی ، یه شکل...بود

 !کاش عزراییل میومد یه سالمی هم به من میکرد...دیگه

رفا این ح...خدانکنه عه دختر جون: لبشو گاز گرفت و گفت 

 !چیه میزنی؟

د و میدونستم این بغض و این حرفا همش نزدیک عادتم بو

برمیگرده به اون تغییرات هورمونی که حسابی روی مغزم 

ه حتما باید یبارم که شد...تاثیر میزاشت و حالمو عوض میکرد

تو این دوران یه گریه درست حسابی میکردم وگرنه حالم 

 !خوب نمیشد

هرچند که این چند وقت کارم همش گریه های یواشکی و 

 .تو گلو مونده شده بود بغضای

 ...با حرفای نگار مرده شور برده یاد سه آذر افتادم
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بازم اون مرگ تدریجی که فکر نمیکردم به این زودیا بخواد 

 !دست از سر من برداره

 

 .لبامو خیس کردم و با ببخشیدی خودم و به حیاط رسوندم

روی پله جلوی در نشستم و چشمامو روی هم فشار 

راز با اون چشمای قرمز و موهای عرق کرده تصویر آ...دادم

 .اومد جلو چشمم

صدای دادش توی گوشم پیچید و ناخوداگاه سوت بلندیو توی 

 !سرم حس کردم

چه از ...چه از اینجا...جول و پالستو جمع کن و گمشو» 

 یه دقیقم نمیتونم قیافتو تحمل...چه از زندگی خواهرم...زندگیم

 «کنم 

راست میگفتی ...م افتادقطره اشک سمجی روی گون

یا ...اگه حرفات دروغ بود حداقل یه زنگ بهم میزدی...آراز

 !حالمو از آوا میپرسیدی

من هل هل میزنم برای یه خبر از تو و اونوقت تو بیخیال مثل 

همیشه بدون توجه به بود و نبود آذر توی بیمارستان راه میری 

 !و سر بقیه داد میزنی
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پارکی گند زدی به نظم بیمارستان  تو با آوردن یه پرستار» 

تو ادعای دوستیت شد و همه جا دمت و با خودت آوردی ...من

» 

آهی کشیدم و تو خودم جمع ...بازهم تلو تلو خوردن مغزم

کمکم بوی بهار میومد و هوا خیلی مالیم تر شده ...شدم

 !ولی حال من اصال مالیم نبود...بود

ش پاشدن باالخره رفتن انقدر نشستم اونجا تا خاله و بچه ها

 !خونشون

 .آروم و بی سر و صدا در اتاقمو باز کردم و زیرپتو جمع شدم

دستی به چشمای پر اشکم کشیدم و آهنگ مهدی احمدوند رو 

 :پلی کردم 

 

 تو رفتی و سهمم از عشقت غمه

 سر قلبم هرچی بیاد حقمه

 یه لحظه از عشق تو غافل شدم

 جنون و رها کردم عاقل شدم

 رفتی عقل از سر من پریدتو که 

 نمیشه که عشق از مغازه خرید

 تو رفتی و قلب من افسرده شد



1158 

 

 دعا های دشمن برآورده شد

 بماند هنوز تو فکرتم

 نیوفتاده عشقت از سرم

 تو رفتی و خنده با تو رفت

 بماند خودم مقصرم

 بماند هنوز تو فکرتم

 دلتنگ صدای خندتم

 بماند چی میکشم شبا

 ...خلوتمخودم با خودم تو 

 هنوز عطر تو توی این خونه هست

 !چرا اشک من دست و پاتو نبست؟

 دل آتیش گرفت از نبود تو سوخت

 دلم رو دلت خیلی ارزون فروخت

 دلم ابر و طوفانه حال و هواش

 دلم به نبود تو عادت نداشت

 چرا اشک من روت موثر نبود

 چون هیشکی جز من مقصر نبود

 ...صدای خندتم دلتنگ...بماند هنوز تو فکرتم
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امروز عجیب خونمون ...با صدای زنگ تلفن هوشیار شدم

به جز من و مامان ...خلوت بود و این واقعا جای تعجب داشت

 !کسی نبود و بقیه معلوم نبود سرشون به کدوم آخور گرمه

مامانم خوشحال از اینکه من شیفت نیستم پارچه ها و 

: یداد سفارشاش رو جلوم پهن میکزد و هی دستور م

 اینجوری کوک...اینجوری ببر...اینجوری الگو بکش...بدوز

 !بزن

 !اعصابم داشت خراب میشد

تلفن و جواب بده ...مااماان: صدامو انداختم پس سرم و گفتم 

 !من دستم بنده

 !اصال میشنید؟...با قطع شدن صدای تلفن پوفی کشیدم

 ؛...نخیر

خرف و روی انقدرم صدای این تلفن مز...بازم صدا بلند شد

حسابی مغزتو ناخون میکشید تا گمشی بری ...مخ بود که نگو

من ...فکر کن خواب باشی و این صدای نکره...جواب بدی

 !خیلی تجربش کرده بودم

اینبار صدای حرف زدن آروم مامان یعنی تلفن و جواب 

باز خم شدم روی پارچه و سنجاقا رو روی رد گچ فرو ...داده

 !کردم
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 !فضول شدم ببینم کیه؟...چند دقیقه گذشت

 !از بس که مامان آروم حرف میزد هیچ نمیفهمیدم چی میگه

در اتاق که باز شد با چشمام دنباله مامانو گرفتم که ظرف 

هنوز که این : روبروم نشست و گفت ...میوه دستش بود

 !زودباش...کوکه

 !کی بود؟ -

 سهیال+ 

 چرا امروز نیومدن اینجا؟! چی میگفت؟ -

 !موندم بگم یا نه...ری شدهیه خب+ 

 باالخره که خودم میفهمم؛...خب بگو...وا مامان -

 !مثل اینکه یه پسری رفته مغازه داداشت+ 

 به ما چه؟! خب؟ -

سیبی از وسط میوه ها برداشت و سعی کرد آروم و بیخیال 

 !از داداشت اجازه گرفته: باشه 

 اجازه چی؟ -

د توی بشقاب فرو نگاهم به پوست سیب مارپیچی بود که از

 .میومد

 !خواستگاری+ 

 !اوشسی...حدس اینکه کی بوده کار سختی نبود...نفسم رفت
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همین دیروز بخیه پیشونیش رو کشیده بودم و توی بیمارستان 

 .بهم رسیده بودیم

 !چه زود دست به کار شده بود لعنتی

 !بقیش؟...خب: آب دهنم و قورت دادم و گفتم 

ل اینکه مث...مهدی چیزی نگفته: م سیبو قاچ کرد و گرفت سمت

پسره خیلی نجیب و مودب بوده چون کار به دعوا 

 !شماره خونه رو گرفته برای وقت و مهدی هم داده...نکشیده

 همین؟! مهدی هم داده؟ -

سهیال میگه مهدی میگفته پسره واسه اینجا ...آره همین+ 

اگه بفهمه از کجا با آذر آشناست تیکه بزرگش ...نبوده

 !ششهگو

به من که با فکر بهش ...یهو انگار فهمید و سرشو باال آورد

خیره بودم و دهنم پر از سیب بود نگاه کرد و با شک پرسید 

 ...نکنه این که میگه همون پسره است که عک: 

دلت خوشه ها مادر : پوزخندی زدم و حرفشو قطع کردم 

پسره مگه اسکله بیاد منو ! خواستگاری چی؟...من

 !میخواست تا حاال اومده بود...بگیره

 !اگه زنگ زدن چی بگم؟: سری تکون داد و مثل من گفت 

 بگو نیان...معلومه -
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میخوای بسالمتی ور دل من ترشی لیته ! یعنی چی نیان؟+ 

 !بو گند برداشتی! بندازی؟

 !مامان توام داری حرفای پسرتو میزنیا -

هان؟  !چند نفر اومدن و من رد کردم؟...دروغ میگم مگه+ 

شاید از اون آشنا ها بهتر ...این یکی غریبه است...چند نفر؟

 !باشه

حرفت یعنی نظر تو مهم نیست و : اخمامو توهم کردم و گفتم 

 !من بهشون میگم بیان

یه جلسه میان واسه ...اومدنشون که عیب نیست بچه+ 

 !بد بود تو رد کن...آشنایی

ه منو تو خون پشمم حساب نمیکنین...دستت درد نکنه مامان -

 !نه؟

بده  :بی توجه به حرفم رفت و پشت چرخش نشست و گفت 

 !من اون تیکه ای رو که کوک کردی

 مامان اصال...تا شب توی فکر اون خواستگاری لعنتی بودم

 .به نظر من اهمیت نداد

هرچی بهش گفتم اگه زنگ زدن بگو نه میگفت حاال 

ببینیم پسرشون چه ! اومدنشون چه ضرری داره؟

 !نمیدونم دم داره یا نداره...شغلش چیه...شکلیه
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گفت مهدی ...محمدم که اومد حرفی زد که داغ روی دلم شد

گفته اگه این خواستگار و رد کنی از خونه میندازتت 

 !یا همین یا هیچکس...بیرون

موهامو زدم ...صبح با اعصاب خراب از در خونه زدم بیرون

 .کردمتوی مقنعه و برای تاکسی دستمو بلند 

دلم ...گوشیمو از توی جیبم درآوردم و به ناجیم زنگ زدم

میدونستم اونم مثل من ...میخواست یکم باهاش حرف بزنم

شیفت صبحه وگرنه کی جرات داشت خانومو صبح بیدار 

 !تیکه پاره ات میکرد! کنه؟

چه عجب یبار دلت اومد و شارژ خرج ...آذر خانوم...به به+ 

 !ما کردی

جون تو دلم برات اندازه نخود شده : گفتم لبخندی زدم و 

 !انقدر حرف دارم باهات که نگو...آوا

منم حرفام شدن اندازه یه ...چه تفاهمی دختر+ 

 !متاسفانه شارژ و اینا قد نمیده بهشون...کتاب

 یعنی یکسال بعد...آوا و رادین قرار بود پاییز عروسی کنن

میشن عقب  اما نمیدونم بخاطر چی مجبور...از نامزدیشون

 !بندازن

آوا به من گفت چون نمیتونستی توی عروسیم باشی ولی من 

 !انقدر خر نیستم که باور کنم
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فهمیدم یه مشکلی هست که نمیتونن ! مگه میشه بخاطر من؟

وگرنه عروسی گرفتن برای اونا با اون همه ...عروسی بگیرن

 !مال و منال کار دوساعته

 !همه چی خوبه؟ -

یه عن خانوم داریم هرروز ...الیه تو بخشجات خ...اوهوم+ 

 !باید باشی دوتایی بپریم بهش...یه گوهی میزنه به اعصاب من

 غزل؟! کی؟ -

هرچی به آراد گفتم ...اه اه اسم نحسشو نیارا ، حال بهم زن+

ی ه! اینو بنداز بخش اطفالی ، سی سی یویی آی سی یویی

 !دارم و مرگخب اجازه ن...میگه من اجازه ندارم اجازه ندارم

دختره ...حوصله داریا توام هی با این دهن به دهن میزاری -

 !فقط میخواد بگه من از تو بهترم...عقده داره...اسکله

یه ...المصب کارشم لنگ میزنه...اینا که بخوره فرق سرش+ 

پانسمان عوض کرد ما تا دو روز خون طی میکشیدیم به 

 !ودانقدر گند و کثافت باال آورده ب...موال

 !رییستون چیزی نمیگه؟: کنایه زدم 

انگار اونم فهمید ولی بحثو عوض ...من منظورم آراز بود

 .کرد

هی بهشون لبخند ژکوند ...دلش نمیاد...آراد که مهربونه بابا+ 

 !میزنه
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 راستی عروستون زایید؟ -

 !اسمشم گزاشته  پارسیا...پسر زاییده...آره خبر مرگش+ 

 !مبارکت عمه جون -

 تو یچی بهت بگم نمیخندی؟ جون+ 

 هوم؟ -

امانم م...یه ذره هم به اون نرفته...بچه انگار پسر آراد نیست+ 

 !که به سحر گفت جواب داد حالل زاده به داییش میره

بچه آراده دیگه میخوای بچه کی ...شاید به مامانش رفته -

 !دست نکردن تو تمبونشون بچه درارن که! باشه؟

انقدر بزاعه تا ...سگم هفت تا میزاد! درک اصال به ما چه؟+ 

 !آراد یه گوشه چشمی نگاش کنه

 .کرایه راننده رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم

حاال داداش توام از گوشه چشم بیشتر نگاش کرده : آروم گفتم 

 !وگرنه دوتا بچه نداشت

به خودش که بگی میگه از دستم ...بیا حرف منم همینه دیگه -

 !نگار ما خریما...در رفته

اول صبح که ...خنده ای کردم و سرمو برای مبینا تکون دادم

میشستن کنار هم چایی نبات ...خلوت بود دقیقت حال میکردیم

 !میخوردن با نون و ارده
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چه غلطی میکنی جوابمو : آوا با حرص گفت ...رفتم تو اتاق

 نمیدی؟

 چی گفتی؟...داشتم میومدم تو بخش...نشنیدم صداتو -

 فتم تو خبری نیست؟ گ+ 

اگه بگم پشمات میریزه جاش نعنا ...چرا یه خبری هست -

 !درمیاد

 چی؟ نکنه شوهر کردی؟+ 

هرچی من میگم مگه تهش به شوهر ...نه توام -

 !حالمو بهم میزنی...برمیگرده

 !تا تو بخوای یه چیزیو تعریف کنی صبح شده! خب چی؟+ 

 !سیاوش اومده یزد -

 !م واقعا پشماش ریختفکر کن...صداش نیومد

 !بگو مرگ من+ 

گفت واسه ...یه هفته پیش اومد بیمارستان...مرگ تو -

فامیالی ننش اینجان اونم دست ننشو ...مسافرت عید اومدن

 !گرفته و آوردتش

 خب بعدش؟...ای مرده شور+ 

 !دیروزم رفته از داداشم اجازه گرفته -



1167 

 

 وهر کردنتنکنه آذر ، نکنه این دیگه قضیه ش! واسه چی؟+ 

 !باشه

این دفعه مامانمم راضی نمیشه میگه باید ...هوم: بغ کرده گفتم 

دیروز میگفت من که نمیتونم هی دونه دونه خواستگارا ...بیان

 !رو رد کنم که عیب رو دخترم بزارن

قراره بیان : بهت زده گفت ...اونم صداش عوض شد

 خواستگاری؟

خدا رحم کنه بهم ...هنوز زنگ نزده ولی اگه زنگ بزنن آره -

این یکیو بگم نه جنازمم از زیر دست و پاشون سالم ...آوا

 !بیرون نمیاد

 !چه خاکی تو سرم بریزم من؟...وااای+ 

 !تو چرا؟ بگو چه خاکی من تو سرم بریزم؟ -

با یه دست دکمه های روپوشمو بستم که از اون طرف صدای 

من باید آذر : آوا هول کرده گفت ...پیجر بیمارستان اومد

خودم بهت زنگ میزنم که تو باز شارژ خرج من نکنی ...برم

 !حسابت خالی شه

دیگه من نمیتونم هر هفته ده تومن ...آره حتما اینکار و بکن -

 !بریزم تو این که بخوام با توی خونوک حرف بزنم

پس عن خانوم وقتی تو واتساپ بهت پیام میدم جواب + 

 !دم گمشی بری بخوابیهی یه در میون سین نکن بع...بده
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د برو فعال منم بای...چرت و پرت زیاد میگی حوصلتو ندارم -

 !برم

 !هرچی شد بی خبرم نزار باشه؟+ 

 خدافظ...باشه -

گوشیو توی جیبم سر دادم و مقنعه ام رو توی آیینه درست 

به جز بچه های ...در اتاقو باز کردم و رفتم بیرون...کردم

بود و حتی دکتر بخشمونم  اول وقت...خودمون کسی نبود

 !نیومده بود

خواستم برم پشت میز که در باز شد و سیاوش آمد و بوی 

 !عنبر آورد

 !سالم آذر خانوم: با لبخند اومد جلو و گفت 

باز کجاتو ...سالم: سعی کردم یه منحنی روی لبم بشونم 

 !بریدی؟

میدوزیش یا ...دلمو: مسخره دستشو زد به سینش و گفت 

 !زخمی برم؟

باید باهات : پوزخندی به حرفش زدم که جدی شد و گفت 

 .حرف بزنم

ن مخصوصا اینجا م...گفتم که توی محیط بیمارستان نمیشه -

 میفهمی منظورمو؟...زیاد نمیتونم
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کالفه نگاهی به پشت میز که چهار تا چشم داشت مارو نگاه 

 نبود...دو دیقه بیا بیرون...کارم واجبه: میکرد انداخت و گفت 

 !نمیومدم اینجا

سرپرستار بخش اومده ...نگاهمو برگردوندم سمت استیشن

 دیدم نمیشه رفت بیرون...بود و داشت مثل چی بهم نگاه میکرد

این داره با نگاش میخورتت بعد تو جرات میکنی بری ...که

 !بیرون؟

یارین تشریف ب: با چشم و ابرو به سیاوش اشاره کردم و گفتم 

 !ببینم تو این اتاق زخمتونو

پر استرس ...سیاوش هم پشت سرم اومد...رفتم سمت اتاق

 !لطفا تا این نیومده حرفتو بزن: نگاهی به در انداختم و گفتم 

همه سرپرستارا انقدر رو : ابروی چپشو باال انداخت و گفت 

 !مخن؟

 !خب؟...رو مخ نیستن ، گیرن...نه -

اری بمیخواستم اول شروع کنه تا پشت بندش منم حرفامو رگ

اهلل ماش...تو بیمارستان...از تهران اومده بود اینجا...بهش بزنم

ود بعد رفته ب...ننش و آورده بود...پشت سر منم که فقط حرف

 !مغازه داداشم ازش واسه خواستگاری اجازه گرفته بود

 این دیگه کی بود خدا؟

 با دوتا بخیه و پانسمان یعنی؟ انقدر این زود عاشق شده بود؟
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 !ماشاهلل یکسال خون تو دل من کرد تا نطقش باز شدآراز که 

م تا میدون: دستشو توی جیب شلوار جینش فرو کرد و گفت 

خواستم اول با ...راجب دیروز...االن داداشت بهت گفته

 !خودت حرف بزنم هرچند که خیلی گفتم و تو نشنیدی

 !خب؟ -

ن م: جدی شد و گفت ...سرشو باال آورد و مستقیم نگام کرد

اما دستم تو جیب ...ل اون رییست پولم از پارو باال نمیرهمث

تا االنم هرکاری کردم که زندگی خودمو مامانم ...خودمه

قیافمم جلو ...ماشینم دارم...خونمو که دیدی...خوب باشه

اینا رو میگم که نخواسته باشم تو خواستگاری وقتم ! روته

 ...البته خودتم میدونی...صرف اینا بشه

 !ن اومدی برام مقدمه خواستگاری بچینی؟یعنی اال -

 واسه...اومدم بهت بگم خیلی میخوامت: لبخندی زد و گفت 

البته ...همین مامانمو راضی کردم که بیایم خواستگاری

 اونم...باالخره رقیب زیاد دارم...میدونم ممکنه قبول نکنی

ولی خواستم اول خودم رو در رو ...دختر خوشگلی مثل تو

 !بهت بگم

ملت فضول هی سرک ...سی کشیدم و در اتاقو بستمنف

عنی ی...خب برو رد کارت مرد مومن...میکشیدن ببینن چخبره

 !چی سرک میکشی؟
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تو ...ببین سیاوش: جلوش وایسادم و مثل خودش جدی گفتم 

نمیدونم چی باعث شد که کار به ...برام خیلی قابل احترامی

 ....اینجا بکشه اما خب من شرایطم جوریه که

یه بار دیگه هم شرایطت رو برام  :حرفمو قطع کرد و گفت 

جز اون قول که نمیدونم راجب چیه اما بقیه اش به ...گفتی

 !لطفا بهونه نیار...نظرم حل شده است

من تهرانم ...بهونه نیست: چشمامو روهم فشار دادم و گفتم 

ما میدونم تو آرزوی خیلیایی ا...که بودم بهت گفتم که نمیتونم

 ..من

 !دلت پیش کسیه؟: پوزخندی زد و گفت 

نمیدونم چرا اما یه نیروی عجیبی هی ...نمیتونستم بهش بگم

به قول مامان میترسیدم تا ...باعث میشد تا از آراز حرف نزنم

آخر عمر بشینم اینجا و منتظر آراز باشم تا موهام مثل دندونام 

 .سفید شه

ا این یدن چرا بتهشم بو ترشی بگیرم و وقتی داداشام ازم پرس

همه خواستگاری که داشتی ازدواج نکردی بگم یه قولی دادم 

 !و پاش تباه شدم؟

پسر فوق العاده خوب و مهربونی ...سیاوشو میشناختم

عقلم یچیزی میگفت و قلبم ...مونده بودم سر دوراهی...بود

 !یچیز دیگه
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و این که ت...نه میتونستم از آوا بپرسم نه از خودش خبر داشتم

 د ماه کدوم گورستونی بوده و چرا باهام حرف نزده؟چن

کاش بجای اینکه اول بری پیش : نگاهمو ازش گرفتم و گفتم 

 !داداشم از خودم میپرسیدی

! آذر من این همه باهات حرف نزدم؟: مکثی کرد و گفت 

از زنگ زدنام که حرف ...پیامامو که اصال جواب نمیدادی

رف میزنم هی منو االن هم که باهات ح...نزنم بهتره

وقتی جدیش کنم مجبوری یه کلمه جوابمو ! میپیچونی

 !از اینکه این همه سردرگم باشم...منم خسته شدم...بدی

لت نمیدونم تو د...رو حرفام فکر کن: چیزی نگفتم که گفت 

چی میگذره اما شده یه درصد تو ذهنت باشم منوهم جزو 

 ه یکم امیدواربزار همون یه درصد باعث بش...انتخابات بزار

 !بشم

 

 !فکر میکنم: نفسی کشیدم و گفتم 

 وقتتو گرفتم اما ارزش داشت: لبخندی زد و به زور گفت 

تا جواب نشنوه ...زخممو هم که دیدی: چشمکی زد و گفت 

 !من برم تا این زنه با لگد ننداختتم بیرون...خوب بشو نیست

 .به حرفش لبخندی زدم و پشت سرش راه افتادم
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بعد از رفتن سیاوش به قدری ...دودا یازده صبح بودساعت ح

دوتا فوتی ...شلوغ شده بود که از در و دیوار آدم میریخت

 !داشتیم و خالصه خر تو خر

خسته رو صندلی اتاق تزریقات نشسته بودم که در باز شد و 

 !اومد تو( منشی بخشمون)مهسا

آذر دکتر محتشم گفته بری : نگاهی انداخت و آروم گفت 

 !تاقشا

اونم بنده خدا خسته ...سرمو باال آوردم و خسته بهش خیره شدم

 .بود

 !نگفت چیکار داره؟ -

دکتر ساجدی روهم چند دقیقه ...نه فقط گفت بری اتاقش+ 

 !پیش احضار کرده

ر من تو ه: زیر لب گفتم ...پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

 مه ایخراب شده ای پا بزارم باید با رییس رئساش یه برنا

هیچ خر دیگه ای ...همه ام کلیک میکنن رو تو...داشته باشیم

 !نه ها فقط تو

ن سری تکو...از پیچ سالن رد شدم و از منشیش اجازه گرفتم

 !منتظرته: داد و گفت 
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طبق معمول یه کت شلوار خاکستری ...در زدم و رفتم داخل

بهم  حالمو...پیر خرفت...تنش بود و پشت میزش نشسته بود

 !میزد

 !نمیدونم چرا حس خوبی ازش نمیگرفتم

مثل قبل خیلی باهام ...سالمی کردم و سرمو انداختم پایین

 .مطابق آداب رفتار نمیکرد

اون اوال فکر میکرد مثال آمار خوبیاشو میبرم واسه 

 !بعد که دید دست خره اونم شد مثل برنج وا رفته...آراز

 ده؛چند مورد شکایت ازت ش: گلوشو صاف کرد و گفت 

 !از من؟...چشمام گرد شد

 واسه چی؟ 

 کاری کردم؟! چرا؟ -

گفتن اصال توی شیفت شب !( همکارم بود)آقای رئوفی+ 

 مگه...همش نشستی یا داری حرف میزنی...همکاری نمیکنی

 !آماده کردن دارو ها فقط وظیفه ایشونه؟

آقای رئوفی خودشم خیلی زحمت : اخمی کردم و گفتم 

نو با یکی دیگه اشتباه گرفتین چون من فکر کنم م...نمیکشه

از وقتی پامو گزاشتم اینجا سرجمع بندی دوساعتم رو صندلی 

 !نبودم
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از بچه ...به هرحال: اونم مثل من اخمش و توهم کرد و گفت 

های بخش ازت شکایت شده و براحتی قابل جبران 

وقتی اومده بودی گفتی تجربت خوبه و زیاد کار ...نیست

 !کردی

من تا حاال اشتباهی نکردم که اگه کردم ...میگم هنوزم -

ت در ضمن اگه بنا به شکای...میتونین از سرپرستار بپرسین

باشه منم میتونم از آقای رئوفی شکایت کنم که دوتا دوتا رگ 

 !مریضارو خراب میکنن و من باید سرمای ایشونو وصل کنم

د متا حرفم تموم شد در اتاق با ضرب باز شد و پسر دکتر او

 !پسرش عین خودش بود منتها ورژن جوون تر...داخل

موهاش کم پشت و معمولی مشکی ...قدش متوسط بود

نه خیلی به خودش ...صورتشم معمولی تیپشم معمولی...بود

 !نه خیلی کولی بود...میرسید و چیتان پیتان میکرد

 

مثل گاو سرشو انداخت پایین و ...اول حواسش به من نبود

نگاهمو ...ت چیزی به پدرش بگه و منو دیدخواس...اومد جلو

 !دزدیدم و آروم سالم کردم

چیزی : اونم مثل خودم آروم جوابمو داد و رو به پدرش گفت 

 شده بابا؟ آذر خانوم چرا اینجان؟

 !آذر خانوم از کجات دراومد؟...اوهو
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من نمیدونم من که اینو ندیده بودم ، این چطور منو دیده بود؟ 

ونستم اما کل شجره نامه خانوادم کف دستش تازه اسمشم نمید

 !بود

 .امروز دیگه حسابی نور علی نور شده بود

 !خدا نفر بعدیو بخیر کنه...اینم از این...اون از سیاوش

نوقت او...ته دلم گفت کاش نفر بعدی که میبینمش آراز باشه

 !از ته دلم جوری بزنم تو صورتش که فکش کج وایسه

 !کثافتو

باباش هم انگار خوشش ...رفت اخمم یکم توهم

باالخره فکر کن رییس بیمارستان باشی و یروز بلند ...نیومد

ختره د...شی بری خواستگاری پرستار اورژانس بیمارستانت

 !پنج دقیقه بعد بهت بگه جوابم منفیه

چه ...هللا وکیلی اگه من جای این بودم خودمو مینداختم بیرون

 !م ببینمبرسه به اینکه بخوام هرروز ریختش

شما بیرون باش تا بعدا : از جاش بلند شد و رو به من توپید 

 !تکلیفمونو روشن کنیم

بر نه لطفا ص: عقب گرد کردم که برم صدای پسرش مانع شد 

 !کن

پدرش رو کرد سمت ...چشمامو تو کاسه چرخوندم و وایسادم

 تو حرفتو بزن...بزار بره! چیکارش داری؟: پسره و گفت 



1177 

 

یه چیزی بود که ازش بدم ...بود این پیرکیچه عن اخالق 

یعنی اگه یه ...میومد وگرنه من انقدراهم حسام الکی نبودن

فرو تو ین( همون خبرِکشی)درصد آراز بیاد یزد دنبالم چغولی

 !میبرم پیشش

شما هرکیو میاری تو ! اول بهم بگید اینجا چخبره؟: پسرش 

 !این اتاق دو روز بعدش اخراجه

یعنی تو جرات داشته باش که منو اخراج ...االابروهام پرید ب

 !حاال ببین...پدرتو درمیارم...کنی

 نه پسرم ایشون: دکتر سعی کرد مثال به خودش مسلط باشه 

 !مگه نه خانوم مشفق؟...بخاطر یه مسئله دیگه اومدن اینجا

هرا بله یه شکایتی بود که ظا: سری تکون دادم و بیخیال گفتم 

 !یست من برم؟اگه کاری ن...حل شد

یکم خجالت ...پسره چهارچشمی به من زل زده بود

 !یعنی چی خب؟...کشیدم

ر بابا میدونی که دکتر دادف: برگشت سمت پدرش و جدی گفت 

سفارش آذر خانومو خیلی کردن و من خیلی بهشون 

دلم نمیخواد یه پرستار خوب و زرنگ رو بخاطر ...مدیونم

 !چند تا حرف از دست بدی

چقدر تو ...چشمام قلب قلبی شد از دستت...ایوای وای و

را نگی)برعکس این بابای نَگیرات...خوشم اومد ازت...مودبی

 !(در لغت نامه یزدی همان ناگیرا یا تو دل نرو یا نچسبه
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برین بیرون خانوم : دکتر با اخم نگاهی بهم انداخت و گفت 

 !کارتونم درست انجام بدین که دیگه مشکلی نباشه...مشفق

لطفا شکایت منو هم به آقای رئوفی : ی تکون دادم و گفتم سر

با ...منم ربات نیستم که شیفتو یه تنه بچرخونم...برسونین

 !اجازه

 سری برای پسره تکون دادم و عقب گرد کردم سمت در؛

 :در و که بستم صدای دکتر اومد که بلند رو به پسرش گفت 

 اروی مفتییه بار این مرتیکه د! چقدر طرف اینو میگیری؟

ن او...کرد تو پاچه ما تو هربار اسم این دختره رو بیار وسط

از خواستگاریت که سکه یه پولمون کرد اینم از االن که تا یه 

بهونه اومده دستم واسه اخراجش مثل موش دویدی وسط نقشه 

 !هام

 

برای همین سرجام ...فضول شدم ببینم چی پشت سرم میگن

باالخره هرچی بود راجب ...بدموایسادم تا به حرفاشون گوش 

بزار ببینم چی میخواستی بهم ببافی تا ...مردک خیار...من بود

 !بیام ببافمت

یکم به مغزم فشار آوردم تا ...پسره هم انگار عصبی شد

! علیرضا؟! محمدرضا؟...اسمشو یادم بیاد

 ! ابوالفضل؟...نمیدونم

 !ولی تو همین مایه ها بود...اصال یادم نمیومد
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 :پسرشو شنیدم که سعی میکرد جلوی خودشو بگیره صدای 

دلش نخواسته ...خواستگاری یه بحثی بود تموم شد و رفت

مگه تو همه خواستگاریا باید جواب مثبت ...جواب منفی داده

 ! بگیری؟

این کامیونای دارویی که میاد جلو : صداش بلند تر شد و گفت 

صدقه سر از ...بیمارستانت خالی میشه از رو هوا نیومده

همین دختره که تونستیم با شرکت دکتر دادفر قرارداد 

وگرنه باید جلوی این و اون موس موس ...ببندیم

کاری نکن که دکتر دادفر قرارداد و که فسخ کنه ...میکردیم

 !هیچ ، ضررشم از جیب خودمون بدیم

 .دکتر یکم آروم تر شد

 نمیدونم چه نسبتی باهاش داره که انقدر: با حرص گفت 

ولدار نه پ...دختره همچین مالیم نیست...سنگشو به سینه میزنه

 !زیادین نه معروف و کارخونه دار

شاید به همون دلیلی که من رفتم : پسره به طبع پدرش گفت 

 !خواستگاریش

مثال کدوم دلیلت؟ عشق و : پدره انگار خوشش نیومد که گفت 

 عاشقی که بخوره فرق سر من دیگه آره؟

وگرنه دختر واسه عاشق ...سادگی و حیاشبخاطر ...نه+ 

مهم اینه اخالق ...خوشگل تراش هم هستن...شدن ریخته

 !طرفتو بشناسی
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از اینکه شنیده بودم آراز هوامو داره یه نمه خوشحال شده 

 !یه فسقلی...بودم

 (مثل سگ باز)

تا خواستم یکم بهش امیدوار شم که بگم میادش یهو 

 .رمخواستگاری سیاوش آوار شد رو س

یعنی اگه سیاوش میومد خواستگاریم هیچ راه برگشتی 

که ...مگه اینکه از سر سفره عقد فرار کنم برم تهران...نبود

این دفعه مطمئنا جنازمو برمیگردوندن یزد و تو این هیچ 

 !شکی نبود

 !کالفه پوفی کشیدم و از جلوی چشمای متعجب منشی رد شدم

 

ماشاهلل بچه ...عناز سر و صدای خونه معلوم بود همه جم

توی حنجره ...خواهرم دست همشونو از پشت میبست

! بود؟صدا که ن...بیصاحابش انگار بلندگو کار گزاشته بودن

 ...تا اونور خیابونم میرفت

مامان طبق معمول یه لباس دستش ...در و باز کردم و رفتم تو

که یا ...مریم و سهیال باهم حرف میزدن و الهام نبود...بود

 !بود یا تو آشپزخونه خونشون

 .چشمام از خستگی داشت روهم میرفت
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خسته نباشی : مامان از پشت عینک بهم نگاه کرد و گفت 

 !برو لباسات و عوض کن ناهارتو بیارم...قشنگم

 فعال بخوابم بیدار که شدم میخورم...نمیخواد مامان -

 !ببین با این سر و صدا خوابت میبره؟: مریم از اون ته گفت 

از بس دورش داد کشیدن که پاشد رفت ...م خوابیده بودمحمد

 !بیرون

 :به مهدی بیخیال جلوی تلویزیون لم داده نگاه کردم و گفتم 

م من اگه نخواب...دوتا داد بکش سرشون آروم شن...تو که بلدی

 !همین االن غش میکنم

در اتاقو از پشت قفل کن که نتونن : سهیال مهربون بهم گفت 

من میرم آرومشون ...شون از پشت شیشه نمیادصدا...بیان تو

 !کنم

بزار  !بشینن اینجا به ما نگاه کنن؟...بچه ان دیگه: مامان گفت 

 !خوش باشن خوشیشون رو بهم نزن

 چیزی نگو...مامان راست میگه: منم سری تکون دادم و گفتم 

من زود خوابم میبره اونوقت دیگه سر و صدا برام ...بهشون

 !مهم نیست

تو اتاق و اصال نفهمیدم چطور لباسام رو عوض رفتم 

آوا توی ...با گوشه چشم یه نظر به گوشیم انداختم...کردم

 .واتساپ پیام داده بود
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حوصله نداشتم باز جواب ندم و بگه آنالین بودی و سین کردی 

اسمشو لمس کردم و پیامشو ...و جواب منو نمیدی و این حرفا

 .خوندم

 

نگو عقدت کردن و من ! ی نشد که؟خبری از خواستگار: آوا 

 !خبر ندارم

نه هنوز که کسی به من چیزی : به زور تایپ کردم 

 !ولی خودش صبح اومد بیمارستان...نگفته

انقدر خواب توی ...گوشیو تق خاموش کردم و چشمامو بستم

هوای ابری مخصوصا وقتی که خسته ای و داری از خواب 

خدا  به که فقط لذتشوپاره میشی کنار پنجره و زیرپتو میچس

 !میدونه

انقدر حال داد که ...دوساعت و خرده ای فیکس خوابیدم

صدای اذان که از مسجد بلند شد باالخره از پتو دلکندم ...نگو

 .و رفتم بیرون

سهیال کنار مامان نشسته بود و داشتن روی لباس یه بنده خدا 

 !میکردن( درسته؟)منجوق دوزی

 !مامان من میخوام برم مسجد: آستینامو باال زدم و گفتم 

ببین ...مریم تو آشپزخونه است: بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت 

 اگه باهات میاد برو
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 سه تا کیسه بادمجون...سری تکون دادم و رفتم تو آشپزخونه

ش آروم به...و کدو گزاشته بود کنارش و داشت پوست میکرد

 !؟باهام میای...من دارم میرم مسجد...مریمی: گفتم 

و جلدی آماده ش: نگاهی به آستینای باال رفته ام کرد و گفت 

 !تا نماز و نبستن اونجا باشیم...که بریم

 

نم نمیدو: ساکت توی راه برگشت بودیم که یهو مریم گفت 

ولی اگه مامان بهت ...زودتر از مامان بهت بگم درسته یا نه

 !گفت وانمود کن نمیدونستی

 من خبر ندارم؟باز کسی چیزی گفته ! چیو؟ -

 !نه بابا توام چرا هی پی حرف و خبرای مردمو میگیری+ 

 !حاال بگو...کم که خبرای عجق وجق نشنیدم ازشون -

نی یع...قرار خواستگاری رو واسه بیست و هفتم گزاشتن+ 

 !دوشنبه هفته دیگه

اونم ...فقط هشت روز وسطش خالی بود...پاهام سیخ شد

صبر کرده بود چون گفت  احتماال سیاوش واسه تصمیم من

حوصله صبر بعد از خواستگاری نداره و تو همون شب بهش 

 !جواب بدم

به نظرت اگه من اینو ...مریم: آب دهنم و قورت دادم و گفتم 

 ...رد کنم
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از وقتی اومدی یزد چند نفر اومدن و ...بیچاره میشی آذر+ 

شده به زور ...این یکیو رد کنی میکشنت! هی رد کردی؟

 !ت پای سفره عقد این کارو میکننبشونن

دلیل دارم وگرنه چرا باید الکی ردش ...من نمیتونم مریم -

 کنم؟

خواهر من دلیلت چیه اخه؟ هرکی اومد گفتی من دلیل + 

من میترسم واسه بعد از خواستگاری نباشم و نتونیم از ...دارم

 !زیر دست و پاشون بکشیمت بیرون

گفتم  اصال من که به مامان...منمیتونم بگ: نفسی کشیدم و گفتم 

 !بهشون بگه نیان

ما که نمیشناسیمشون ...مامان میگه اومدنشون ضرر نداره+ 

مادره پشت تلفن انقدر ازت تعریف کرد و ...حداقل آشنا بشیم

 !حسابی سالم رسوند که بس باشه

دستش درد نکنه حتما االن میرم !  آشنا بشیم که چی بشه؟ -

 !رشوهری قراره نصیبت شهتو مامان میگه چه ماد

 

االن هم که رفتیم ...خدارو چه دیدی شاید قسمتت همین بود+ 

فوقش تو خواستگاری یه عیب میزاری ...تو چیزی نگو خب

 !روش و میگی نمیخام
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شاید من نخوام قسمتم این : مکثی کردم و آروم گفتم 

 !نمیدونم چرا قسمت من هی برعکس میچرخه...باشه

همگی جمع ...یم و رفتیم تودر خونه رو هل داد

دیگه ...آراز که نمیومد...ببخشیدی گفتم و رفتم تو اتاقم...بودن

اما باید میفهمیدم ...کم کم داشتم مطمئن میشدم که نمیاد

 !باید از آوا میپرسیدم...کجاست

ا شش ت...دیدم اوووو...گوشیو برداشتم که شمارشو بگیرم

م رو اسمش و زد! یه سره زنگ زده بود...تماس بی پاسخ

 .منتظر موندم

میدونست من گدا تر از این ...قطع کرد و خودش باز زنگ زد

 !گوشیمم که همیشه خدا شارژ نداشت...حرفام

چخبره این همه زنگ پشت سرهم : زود وصل کردم و گفتم 

 !ردیف کردی؟

یاال بگو که از ! صبح اومده بود بیمارستان واسه چی؟+ 

 !فضولی مردم

ونش نمیدونم اینکه خ...یکم چرت و پرت: فتم پوفی کشیدم و گ

بعدم گفت تا روز خواستگاری ...اینجوریه و شغلش اینه و اینا

عصرم اومدم خونه دیدم قرارو ...منتظر میمونه که فکر کنم

 !گزاشتن واسه دوشنبه

 !دوشنبه هفته بعد؟+ 
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 آره -

 اصال قشنگ نیست! نگو که میخوای بهش جواب مثبت بدی+ 

 ...آذر

 !وا میدونی من رو چند نفر عیب گزاشتم و ردشون کردم؟آ -

پسر رییس بیمارستان اومد خواستگاری من ردش 

مامانم میگه اگه بخوای اینم رد کنی ...گفتم نمیخوامش...کردم

 !دیگه جات اینجا نیست

زرتی بری زنش شی؟ میدونی ! میخوای چیکار کنی االن؟+ 

 !آراز میمیره؟

که اگه میمرد حداقل یه خبر ...رهآراز نمیمی: زمزمه کردم 

 !ازم میگرفت

حاال اون دست به ...تو نمیدونی اون تو چه موقعیته آذر+ 

 !تو یه زنگ میزدی! تو چی؟..زنگ و خبرش خوب نیست

من نخواستم فکر کنه که میخوام خودمو بهش تحمیل  -

روز آخر ازم قول گرفت که منتظرش بمونم منم رو قولم ...کنم

اگه نتونستم مقاومت کنم بدون اون بود که رو اما ...موندم

 !قولش نموند چون چاره ای نداشتم

رم االن دقیقا نمیدونم چه خاکی تو س: پوفی کشید و کالفه گفت 

 !توام نیستی دو سه تا کتک ازم بخوری دلم شاد شه...بریزم
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منم مثل تو نمیدونم چه خاکی تو سرم ...اعصابم خرابه آوا -

دلخوشیم همون بیمارستانه ...م خوب نیستاصال حال...بریزم

اینم از وقتی این پسر دکتر اومد خواستگاری شده عین 

 !دیگه برام جذابیت نداره...تهران

خیلی دلم برات تنگ ...کاش زودتر بتونی بیای تهران+ 

 همش نگرانتم؛...اونجا که هستی دلم آروم نیست...شده

ام ون خواهر برادرمنم برم بیر...برو گلم: آهی کشیدم و گفتم 

 !اومدن

 !هرچی شد خبر بده خب؟...خوش بگذره+ 

 مواظب خودت باش...خبر میدم -

 توام همینطور عزیزم+ 

 

 

 دانای کل

 

عجیب بود که چرا تا ...چند روزی بود که آوا زنگ نمیزد

همیشه زنگ میزد و خبرهایی که در ...حاال تماس نگرفته

 .او میرساند تهران و یزد میشد را دانه به دانه به

کار های شرکتش درست شده بود و روزهای آخر را در 

مادرش همچنان مغرور و جدی گفته ...ترکیه سپری میکرد
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بود که ازدواجش با آذر برای او منطقی نیست اما اگر تصمیم 

 !جدیش را گرفته با او به خواستگاری میرود

اید ب...اعالم رضایت نکرده بود اما از سر اجبار پذیرفته بود

آذرش در یزد ...دیر شده بود...کم کم برنامه اش را میریخت

تا االن هم شبی بدون عکسش نخوابیده بود و صبحی ...تنها بود

 !را بدون فکرش شب نکرده بود

لحظه های سخت را یک به یک کنار میزد تا شاید بتواند به 

هوای استانبول کمی گرفته ...خوشی های انتهایش فکر کند

ن روزهای آخر سال شمسی ایرانی های استانبول بود و در ای

 !مشغول جشن و شادی برای عید بودند

عینکش را روی چشمش فیکس کرد و مشغول کار با لب تاپش 

 .شد

کارهای شرکت را با اینکه خودش انجام میداد اما نظارت 

درستی روی آن نداشت و همین باعث بی نظمی در اوضاع 

 !شده بود

هوا تاریک شده بود و ...ه کار کردچند ساعتی را بی وقف

چراغ های شهر ، ویوی زیباتری را از پنجره به نمایش 

 !میگذاشتند

کش و قوسی به گردنش داد و عینکش را روی موهای بهم 

 .ریخته اش گزاشت
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آخ که دلش دستان کوچک آذر را میخواست تا ماهرانه روی 

 !گردنش بنشیند و رگی را که برای او میزد لمس کند

 .خند محوی از خجالتش روی لبش نشستلب

مطمئن بود اگر اینجا در کنارش بود درحال خوردن چای 

لیوانی بودند و دخترک با آن موهای فر و سیاهش صدبار از 

 !اول دل آراز را برده و پس آورده بود

 .صدای زنگ موبایلش او را از فکر خارج کرد

 .با دیدن نام آوا سریع گوشی را جواب داد

آرام بود اما برعکس آوایی که حسابی توپش را پر جدی و 

 ...کرده بودند

 نگذاشت کلمه ای از دهانش خارج شود

 حاال واسه من...تحویل بگیر...بفرما آقا آراز: با خشم گفت 

 !همه چی خراب شد...خراب شد...چمدون جمع کن برو ترکیه

فکر نمیکرد خواهرش انقدر ...بیخیال پایش را روی پا انداخت

ته تهش مریضی مادرش بود ...هم خبر مهمی داشته باشد ها

یا خواستگاری پسر دکتر محتشم که ...یا دعوای او با رادین

به گوشش رسیده بود و حسابی خودش را برای یک دعوای 

 !حسابی با آن ها اماده کرده بود ، البته وقتی برمیگشت

 زلزله اومده؟: خونسرد گفت 
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ا پاتو رو پات انداختی نشستی اونج: آوا عصبی تر شد 

 !نمیخوای برگردی؟

باز از کی حرف ! برگشتن من جلوی زلزله رو میگیره؟ -

 !شنیدی که گیرت رو رفتن منه

 !بیچاره آذر اونجا چی میکشه...تو که جات خوبه+ 

 !نقطه ضعفش...اخم هایش درهم رفت

آوا خوب میدانست چطور او را قلقلک دهد و حالش را بهم 

 .بریزد

 ! چی آوا؟آذر  -

مهمه ...شما برو به کارای شرکتت برس...هیچی دکتر+ 

 !برات مگه؟

خوب میدونی آذر برام اصال ...اعصابمو بهم نریز آوا: داد زد 

 بگو آذر چی؟...شوخی بردار نیست

 سیاوش که یادته؟: آوا پوزخندی زد و گفت 

 هان...کمی به مغزش فشار آورد

 ر می افتادهمان پهلو دریده ای که به دنبال آذ

 !همان که میخواست سرش را با اره برقی جدا کند

 

 بقیش؟...آره -
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 توام بشین...هفته دیگه ام خواستگاریشونه...رفته یزد+ 

 !نجنبی بردنش...همونجا از ساحل مدیترانه لذت ببر

 خواستگاری؟ سیاوش؟...لحظه ای نشنید

 هفته بعد؟

و چطور به آن سرعت کارهایش را جمع و جور میکرد 

مسئله اصلی او ...مادرش هم بود...خودش را به یزد میرساند

 !بود

وای که هفته بعد تمام جلسه هایش را دانه به دانه فیکس کرده 

 .بود

رگ های کنار پیشانیش شروع به زدن ...صدایش خش دار شد

در آن موقعیت اگر ...خوب بود که کسی کنارش نبود...کردند

 !کسی میرسید خونش با خودش بود

 هفته بعد؟: رام و با صدای خش دارش گفت آ

تازه برادرشم شرط کرده اگه به این ...هفته بعد...آره پسرم+ 

رم از آذ...بدبخت شدیم...خواستگار جواب مثبت نده میکشتش

 !دست رفت

ا بخد...میکشم اینو...برادرش گوه اضافه خورده: داد کشید 

 !بگو چه روزی؟...ببینمش زنده اش نمیزارم

 .به من گفت دوشنبه شب: وا کمی آرام شد صدای آ

 !جلسه اش با شرکت گونش را چکار میکرد؟...دوشنبه...وای



1192 

 

ازه ت...هفته بعد تکلیف همه آن چند ماه خدمتش مشخص میشد

دش یکی در...باید بیشتر میماند تا بار های فرستاده شده برسند

 !نبود

ده ابهم گفت اون رو قولی که بهت د: آوا مکثی کرد و گفت 

اگه ...همه خواستگاراش و رد کرده و منتظره...وایساده

این ...اینبارم دیر کنی و نتونی بیای دیگه دست اون نیست

 !یکیو به اختیار خودشم نمیتونه جواب منفی بده

یا تا دنیا دن...از وفاداری که داشت لبخندی روی لبش نشست

 ...هم بود عاشق او میماند

اینگونه ...میکرد باید کاری...نفس عمیقی کشید

فکرهایشان را روی هم میریختند و نقشه ای ناب ...نمیشد

 !میکشیدند

این شرکت لعنتی راهم که دست و پایش را گرفته بود سرجا 

 !زیاد بود ، زیاد...کاش غمش یکی و دوتا بود...مینشاند

دلش گرفته بود از این همه غربت و کار و چاره ای 

 !رفتند چه؟اگر زحماتش به باد می...نداشت

دستی به موهای لختش کشید و سعی کرد عصبانی 

خواستگاری از آذر حتی به دروغ نیز او را به مرز ...نباشد

میدانست امشب از شدت فکر و ...جنون رسانده و میکشت

 !بیخوابی سردرد در انتظارش است

 !بازهم سردردی بدون او
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 هخیلی دار...آراز: صدای خواهرش را شنید که دلسوز گفت 

اگه یه درصدم دوستش داری نزار ...بهش سخت میگذره

میدونم فکر همه جارو میکنی اما ...زندگیشو براش زهر کنن

از وقتی بهم گفت داداشش بهش سیلی ...من دلم آروم نیست

 !زده تا االن که چند ماه گذشته بیشتر نگرانش میشم

رو قولم ...بهش قول دادم که میرم...نگران نباش -

 !خب؟...ئن باش نمیزارم مال کس دیگه ای بشهمطم...هستم

 

 

باندی که از سر بی حوصلگی روی دستش را گرفته بود 

فشرد و به بادیگارد های یک در میان مرد نگاه 

 .پوزخندی زد و اخمش را بیشتر درهم فشرد...کرد

دیشب تا خود صبح فکر کرد و عکس ...زخم دستش میسوخت

خشم چشم های آذر را روی فکر کرد و مدام با ...آذر را دید

 .برگه کشید

فکر کرد چطور آن پسرک را از صحنه روزگار محو 

 چطور؟...کند

ست د...فکر کرد اگر با هزار شکنجه قربانیش کند کم است

فهمیدنش برای هرکس که او ...روی عشق آراز گزاشته بود

دست روی دارایی او گزاشتن یعنی ...را میشناخت راحت بود

 !مرگ
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کم روی دارایی آن ها ...خوب این را میدانست دوست پدرش

 !لم نداده بود و برای خودش رویا نبافته بود

نیمه های شب بود که از شدت سردردی که داشت با نعره ای 

میز آشپزخانه را چپ کرده و تمام کاسه و بشقاب هارا خرد 

 !و خمیر کرده بود

این زخم و خراش های دستش هم همگی به همان کار دیشبش 

 !باند دستش فقط جلوی خون ریزی را گرفته بود...برمیگشت

از دور هم که نگاه میکردی کامال مشخص بود یک نابلد و 

 .!ناشی اینکار را کرده

صدای نفسش وقتی با آرامی بازویش را بخیه میزد به گوشش 

 «دستم خسته شد! میشه بشینی؟» رسید 

 !حال آذر را کجا پیدا میکرد؟

 که میبرد؟دست زخمش را برای 

چطور قربان صدقه دقتش میرفت و برای هرکوک که لبش 

 !را زیر دندان میگرفت و اخم میکرد نمیمرد

هرروز که میگذشت خودش را بی او پوچ تر و تهی تر 

عشق با او کاری کرده بود ...شاعران راست میگفتند...میدید

 !که هرلحظه برایش تب کند و مریضش باشد

 .رروزش بودمریض شدن برای او کار ه
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این سردردهای میگرنی ثابت کرده بودند که مرهمشان فقط 

 .و فقط یک نفر است

این قلب در میان آن همه استخوان که با دیدن او مانند ساعت 

 !میزد گفته بود که یا او یا هیچکس

 تا آخر عمرت باید بدون او مریض باشی

دیگر کسی نیست که از دست آمپول هایش داد بزنی و به 

 !ش اعتماد کنیکار

باالخره دست از منتظر گزاشتن او برداشت و وارد اتاق 

به اجبار از جا برخواست و به قد کوتاه و موهای یک ...شد

 !در میانش نگاه کرد

لبخند کریهی زد که دندان های لمینت شده اش کمی باعث 

 !این دندان ها با این تیپ و قیافه؟...چندشش شد

 !اصال نمیخورد

ل و گنده اش درست مانند تمام فیلم ها با کت و بادیگارد کچ

 .شلوار مشکی کنارش ایستاده بود

خواست به انگلیسی چیزی بگوید که مرد بدون لحظه ای 

ابرویش را باال برد و جدی ...مکث شروع به حرف زدن کرد

 !لطفا انگلیسی صحبت کنین: به انگلیسی گفت 
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با اشاره  مرد لحظه ای گنگ به لهجه غلیظ او نگاه کرد و

آراز وقتی جوابی از او ...دست به بادیگاردش چیزی گفت

 !نشنید پوزخندش پررنگ تر شد

 تاجری که یک زبان بین الملل را بلد نباشد

د باید میدی! چطور میخواست تجارت کند و بیزنس من باشد؟

با این آشی که برای او با این کچل بیریخت پخته اند چه باید 

 !کرد

ر داد و با جدیت رو به مترجم مرد که به زخم دستش را فشا

 !تازگی وارد شده بود شروع به صحبت کرد

 

 

 آذر

 

خودت بلدی چطور : کالفه به حرفای مامان گوش میدادم 

اول آب جوش بریز که روی ...چاییو بریزی پس دیگه نگم

یه دور آب جوش و توی لیوان بچرخون ...چاییت کف نکنه

 ...گیرهکه لیوانت گرم باشه و بخار ن

صدبار گفتی ...مامان: با اخم پریدم وسط حرفش 

 نمیشه من مودب بشینم اونجا چاییو الهام بیاره؟...اینارو



1197 

 

اونم مثل من اخمی کرد و سرشو از روی کت و دامن یاسی 

الهام سر : شکلی که برای مریم میدوخت بلند کرد 

 !خواستگاری خودش چایی آورد توام سر خواستگاری خودت

چایی ...انقدر چایی آوردم خسته شدم دیگهبخدا  -

اصال نمیخوام تنها ...آهان راستی...شیرینی با میوه...نخورن

 !بگو حرفی نداره بزنه...باهم صحبت کنیم

این نطقا چیه از ...بسه دیگه: صدای مامان یکم عصبانی شد 

وقتیم ...چایی و خواستگاری دوتاش باهمه...خودت درمیاری

میری تو اتاق خودت مثل بچه آدم باهم  گفتن برین برای حرف

 ,!حرف میزنین و خالص

لو شما که همتون جلو ج: بغ کرده دستمو زدم زیر بغلم و گفتم 

حاال انگار بریم حرف بزنیم قراره چه تبادل ...جواب دادین

انگار پسره قراره بیاد ...اصال من مهم نیستما...نظری بشه

 !شوهر مهدی یا محمد شه

 آخه ببین...دختر من: پاره کرد و شمرده گفت نخو با دندون 

این ...این فالنه...هرکی اومد گفتی نه نمیخوام...خودت

رشی میت...اینوهم رد کنی دیگه کسی نمیاد بگیرتت...بهمانه

کم که ...تو خونه هزارجور حرف برات درمیارن

 هان؟..چقدر سر تهران رفتنت سرکوفت زدن بهمون...نشنیدی

 !برمیگردم تهران باز...گهفوقش میترشم دی -

 دیگه محال ممکنه بزارم بری...بیخود+ 
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چرا باز بهشون ...من که بهت گفتم...مامان آخه من قول دادم -

 گفتی بیان که این مهدی بیاد واسم ادا باباها رو درآره؟ 

 مگه...من نمیدونم بخدا...اگه قول دادی پس منتظرش بمون+ 

 ن حریفشون بشم؟تو حریف این دوتا شمر میشی که م

صدای محمد باعث شد هینی از ترس بکشم و سرم و 

 .برگردونم

 حاال دیگه ما شمریم؟...دستت درد نکنه مامان: محمد 

 مثل آدم بیای تو چیزی نمیشه ها -

خب بحثتون راجب چی بود که : نشست کنار مامان و گفت 

 تهش به شمر بودن ما ختم شد؟

 ...کوفتی امشببه این خواستگاری : با حرص گفتم 

یش از هفته پ...خواهر من: محمد پوفی کشید و یکم بلند گفت 

میان یه چایی میخورن ! زبونت مو درنیاورد انقدر گفتی؟

 !میرن دیگه

تا برن و بدبختی من شروع ...کاش یه چایی خوردن بود -

میگیرنت زیر مشت و ! کی جرات مخالفت داره حاال؟...میشه

 !تی جوابت منفیهلگد که تو بیخود کردی گف

 ن؟ها...بشمر...چند تا رو رد کردی: نگاهشو برگردوند سمتم 

اید ش...شاید میخوام برم تهران...نمیخوام...نمیخوام بابا جون -

 !من اینو نمیخوام محمد بفهم...برای خودم برنامه ای دارم
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چار روز دیگه بیست و ...بیست و چهار سالته+ 

این بره دیگه خر نرم ! ونه؟میخوای چه غلطی کنی تو خ...پنج

 !نمیاد بگیرتت

دستم تو جیب ! مگه همه چی به شوهر کردنه؟...نگیره -

 جای شمارو تنگ کردم برگردم تهران؟...خودمه

ند بل! چخبرتونه؟: با اخم گفت ...در باز شد و مریمم اومد تو

 !شین االناست که مهدیم برسه

رو پارچه خم مامانم با اخم سرشو ...نزدیک بود گریم بگیره

 !ظاهرا همه موافق بودن جز من...کرده بود و هیچی نمیگفت

بریدن و دوختن و میخواستن تنم ...هیشکی نظر منو نپرسید

 !کنن

با اخم به ...آهی کشیدم و از جام بلند شدم برم تو اتاق خودم

 .محمد نگاه کردم و رومو برگردوندم

 .لباس درست و حسابی بپوش: مامان آروم گفت 

 

با دکلته قرمز میام میشینم ...چشم: مو تکون دادم و گفتم سر

 !جلوش بلکه زودتر پسند کنه

بیچاره : محمد چشم غره ای بهم رفت و رو به مامان گفت 

 !پسره که میخواد این سلیته رو بگیره

 !بیچاره من که به قول مامان گیر شما شمرا افتادم -
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 .درآوردماز در اتاق زدم بیرون و گوشیمو از تو جیبم 

صدای آرومش ...شماره آوا رو گرفتم و منتظر موندم

 جونم؟: برخالف همیشه اومد 

 خوبی؟چته تو؟ -

 تو خوبی؟...یکم بیحالم: مکثی کرد و گفت 

 !نه! راستش و بگم؟ -

 واسه چی؟ طوری شده؟+ 

 !ناامید ناامیدم...انگار قسمتم همینه آوا...واسه امشب -

 امشب مگه چخبره؟+ 

و یادش اومد که صدای دو دستی زدن روی پاش بلند انگار یه

 امشب خواستگاریه؟...وااااااای: شد 

 !خبر مرگ منه...آره -

کاش تو همون تهران ! چیکار کنم از دست شما دوتا من؟+ 

 !خراب شده عقد میکردین بلکه خیال من راحت میشد

حتما اونم از خداشه که من زن یکی دیگه ...حرفا میزنی آوا -

زنگ زدم بهت بگم سالم منو ...وگرنه تا حاال اومده بودبشم 

 !بگو من سر قولم موندم ولی تو نه...بهش برسون

 چرا به خودش زنگ نمیزنی؟+ 

 !فعال باید برم...بهش بگو: آب دهنم و قورت دادم و گفتم 
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 ایشاهلل که...مراقب خودت باش عزیزم: صداش تحلیل رفت 

 !میخوایبخیر میگذره و اونی میشه که تو 

 خدافظ...مشکلم اینه...اونی که من میخوام منو نمیخواد -

گوشیو پرت کردم روی طاقچه و تونیک مجلسیمو برداشتم و 

موهامو محکم باالی سرم چفت کردم و با اعصاب ...پوشیدم

 .خردی روسری بلند گلبهیمو سرم کردم

یکم بعد صدای زنگ یعنی مهدی اینام ...از اتاق اومدم بیرون

 .سهیال با دلسوزی بهم نگاه میکرد...نرسید

منم بدون توجه به مهدی رفتم توی آشپزخونه و روی تک 

 !صندلی کنار گاز که برای پادرد مامان گزاشته بودن نشستم

ریشه های روسریمو به بازی گرفتم و به گالی فرش خیره 

 .شدم

 نمیدونم...خدایا خودت از دلم خبر داری: آروم توی دلم گفتم 

ولی لطفا زندگیمو برام زهرمار ...و حکمتت چیهصالح 

 !خواهش میکنم...نکن

 کجا رفتی؟..آذر: صدای مامان بلند شد 

 اینجام مامان: داد زدم 

چادر گلدار مکه ای رو سرش کرده ...با اخم اومد تو

 اومد نزدیکم و...چادر سفید رنگ خوشگلی دستش بود...بود

 .ن بیرون آوردمتازه از چمدو...بیا اینو سرت کن: گفت 
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 نمیشه سفید نباشه؟ -

زشته عزیزم این چه حرفیه؟ : لبشو به دندون گرفت و گفت 

 !بیا سرت کن

 .آهی کشیدم و چادر و سرم کردم

 لبخندی به صورت ناراحتم زد و دستمو گرفت

هرچی ...اگه قسمتت نباشه نمیشه: آروم و مهربون گفت 

یبینم وقتی م...قسمتته و باعث خوشبختیته دل منو شاد میکنه

برای خواستگاریت شور و ذوق نداری دلم میگیره مامان 

 !جان

 ...سرمو انداختم پایین و سعی کردم بغضمو قورت بدم

و کاش خدا تکلیفم...مامان نمیدونی تو دلم چخبره: آروم گفتم 

 !مشخص میکرد تا تو این حال و هوا نباشم

ر دخت نگران نباش: دستشو زیر چونم گزاشت و آروم گفت 

مطمئن باش خدا خیر و صالحت و بیشتر از ما ...مامان

تو که دلت رضا نباشه انگار دل من رضا ...میدونه

شاید قسمتت این نبود و اونی که خواستی نصیبت ...نیست

اگه به نفعت باشه ...فقط دعا کن و همونو از خدا بخواه...شد

 !دست رد به سینه ات نمیزنه

 با بلند شدن صدای زنگ یخ...لبخند کمرنگی روی لبم نشست

 !اومده بودن...کردم
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 چای تعارف کرده و کنار مامان نشسته بودم

 .همه روی تشکچه ها نشسته بودن...خونمون که مبل نداشت

سیاوش با کت و شلوار مشکی و موهای ژل خورده اش کنار 

 .مامانش و دوتا خواهر بزرگترش اومده بود

ون به جز مامان و خواهراش انگار بابای اونم فوت شده بود چ

 !و خاله و شوهر خاله اش کس دیگه ای نبود

مردا باهم گرم گرفته بودن و زنا هم مشغول نظر دادن راجب 

 !خیاطی و آرایشگری بودن

 .تنها ساکت جمعشون من بودم

خیلی خانوم ...که یهو مامان سیاوش منو مخاطب قرار داد

 .ش عاشقش شدممهربونی بود و از همون لحظه اول که دیدم

یکم از خودت برامون بگو بیشتر ...عزیزدلم چقدر ساکتی+ 

 !باهات آشنا بشیم

 !چی بگم حاج خانوم؟: لبخند خجولی زدم و آروم گفتم 

پسرم انقدر از دست و پنجه ات تعریف کرده که + 

 !هربار که زخمشو پماد میزدم برام میگفت...نگو

:  ن و آروم گفتمسرمو انداختم پایی...بیشتر خجالت کشیدم

 !وظیفمو انجام دادم...ایشون لطف دارن



1214 

 

داداشم بعد از : خواهر بزرگترش رو به سهیال و الهام گفت 

اون تصادف مجبور میشه برای اساس کشی من بیاد 

دورش بگردم انقدر آقاست دید شوهرم نیست با اون ...کمک

هرچی هم بهش گفتیم گوشش بدهکار ...زخمش بلند شد اومد

 !نبود

و ماشاهلل آذر جون جونش: مکثی کرد و با لبخند رو به من گفت 

 !اگه نمیرسید سیاوش از خونریزی میمرد...نجات داد

مردا هم ساکت شده بودن و به حرف ما گوش 

 .خجالتم بیشتر شد...میکردن

 نگین توروخدا...وظیفمو انجام دادم: آروم گفتم 

 ت دل پسرموبا این انجام وظیف :مامان سیاوش با خنده گفت 

 !بردی

حث و ب...خانوما خندیدن منم سرمو بیشتر تو یقه ام فرو بردم

 !کشونده بودن سر کار و زندگی سیاوش

خود آذر خانوم در : خودش شروع کرد به صحبت کردن 

یه آپارتمان کوچیکم دارم که ...مهندس فنی کارخونم...جریانن

یه ام مهر...ماشینمم که دم در هست...یکسالی میشه خریدمش

اگه میخواین میتونین بیاین ...هرچقدر بخواین برام مهم نیست

خود آذر خانوم اون شب که ...تهران از در و همسایه تحقیق

 !مجبور شدن بیان خونمو دیدن
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حقوق ماهیانه ات چقدره؟ : مهدی حرفشو قطع کرد و گفت 

 چند وقته سرکاری؟

 !تومنحدودا دوازده ...هفت ساله: سیاوش مکثی کرد و گفت 

با دوازده تومن اونم تو این گرونی چطور هم خونه : محمد 

 گرفتی هم ماشین؟

بابام که فوت شد با سهم االرثش خونه : سیاوش 

 !اول خونه ام رهن بود...ماشینو هم با پول خودم...گرفتم

 .پوفی کشیدم و کالفه به ساعت رو دیوار خیره شدم

ی عروس خانوم اگه داداشا: مامان سیاوش با مهربونی گفت 

برن تا سنگاشونو ازهم وا بکنن و جواب عروس ...اجازه بدن

 !ببینیم باید دهنمونو شیرین کنیم یا نه...خانوم رو بشنویم

 

خواهش میکنم حاج : مامانم با آرامش ذاتیش گفت 

 !مامان جان آقا سیاوشو راهنمایی کن...خانوم

چادرمو ...آب دهنم و قورت دادم و با خجالت از جام بلند شدم

جمع کردم و جلوتر از اون زیر نگاهای خیرشون رفتیم توی 

 !اتاق من

اتاق من عین بقیه دخترا نبود که تخت داشته باشه و میز 

م رو باید میشستی...ساده و سنتی بود...آرایشش فالن جور باشه

 !زمین
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 اونم...چادرمو درست کردم و بعد چند وقت برگشتم سمتش

 .رشو انداخت پاییننگاهی بهم کرد و باز س

 بفرمایین: آروم گفتم 

دستامو توهم قفل کردم که سکوتو شکست ...دوتامون نشستیم

 فکراتو کردی؟: و گفت 

اصال نمیدونستم باید چه خاکی تو سرم ! چی میگفتم بهش؟

این اوضاعی که من االن داشتم بدترین و پر استرس ...بریزم

 !ترین لحظه های عمرم بود

 !چطوری بگم...نم کهراستش ، نمیدو -

من واسه ...راحت باش: سرشو آورد باال و بهم خیره شد 

 .شنیدن جوابت اومدم نه چیز دیگه ای

خب واقعیت اینه : مجبور شدم یجوری براش توضیح بدم 

من چه بگم آره چه بگم نه اونا جواب منو مثبت ...که

چون خیلی خواستگار رد کردم و تو فامیل برام ...میدونن

 !میارنحرف در

اخم کمرنگی رو صورتش نشست و ...نگاهش متعجب شد

 اونم تو...مگه میشه کسیو مجبور کرد! یعنی چی؟: گفت 

 بحث از این مهم تر داریم؟...ازدواج
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بخاطر تهران بودنم و خب محیط کارم روم  -

 به من گفتن باید با جواب...اینجور چیزا اینجا عادیه...حساسن

 !ب منفی دادن خاطره خوشی ندارماز جوا...مثبت بیام بیرون

بعدا ...آذر من اصال دلم نمیخواد به زور باهام ازدواج کنی+ 

هم اینکه من نمیدونم ...تو آینده باعث یه سری مشکل میشه

 حست به من چیه یا حسی به کسی داری یا نه؟

تو ...من که گفتم شرایطم خاصه تو گفتی بهونه است -

تو واقعا پسر خوبی هستی ...بیمارستانم بهت گفتم سیاوش

یعنی در هر شرایط دیگه ای میومدی دست رد به سینت 

 !اما االن چون اینجا بودنم زوریه جوابمم زوریه...نمیزدم

امیدوارم بعدا از ...میفهمم: سرشو پایین انداخت و آروم گفت 

 !تصمیم زوریت پشیمون نشی

 توی...لبخند تلخی بهش زدم و سعی کردم اشکمو کنترل کنم

دت دیگه نمیتونی خو...دلم گفتم عروس شدنتم مثل آدم نبود آذر

تو موندی و این دردی ...آراز نیومد...و کنار آراز تصور کنی

 !که خونوادت تا آخر عمر گزاشتن رو دلت

 حرفی هست که بخوای بهم بزنی؟+ 

اگه حرفی میزدم اشکم ...سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم

 .میریخت

حس خوبی به این جواب مثبت : شد و گفت  کالفه از جاش بلند

 !زوری ندارم آذر
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ریم کاش این تصمیم زو: منم به طبعش از جام بلند شدم و گفتم 

 !تبدیل به خواستن واقعی بشه

در اتاقو باز ...لبخندی زد و منتظر شد اول من برم بیرون

 .زیاد طول نداده بودیم...کردم

 .یر گریه کنمدلم میخواست سریع برن تا بتونم یه دل س

 ...اینم از غمگین ترین سکانس خواستگاری دنیا

ازدواج زوری عروس وقتی به پای قولش به عشقش موند و 

 !اون زد زیرش

خب  :تا پامونو گزاشتیم تو سالن مامان سیاوش با شادی گفت 

 !دهنمونو شیرین کنیم؟...بسالمتی

سکوت کردم و به مهدی که کنار مامان نشسته بود خیره 

خواستم حرفی بزنم که مهدی با چشم غره ای بدون ...شدم

 !شیرینی رو بچرخونین: اینکه بزاره من چیزی بگم گفت 

 

اگه : با مکثی آروم گفتم ...چشم غره اش روم اثری نداشت

 !جواب نهایی رو چند روز دیگه بهتون بگیم...اجازه بدین

فکر کردن برای ...حتما عزیزم: خواهرش با مهربونی گفت 

 !گی بهترین کارهزند

 .لبخندی به درکش زدم و با سر پایین کنارش نشستم
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مهمونا رفته بودن و من ...مهدی با اخم سرجاش نشسته بود

مامان به تصمیمم احترام ...داشتم ظرفا رو جمع میکردم

نگار لما این دوتا ا...گزاشته بود و گفته بود حق دارم فکر کنم

 !خیلی به مزاقشون خوش نیومده بود

 :پوزخندی بهم زد و گفت ...بشقابو از جلوی محمد برداشتم

 میخوای فکر کنی آره؟

 حرفی داری؟...آره: خیره به چشماش گفتم 

حقته همین جا انقدر بزنمت که صدای سگ : مهدی 

خیره همون پررو )دختره زبون دراز خیره...بدی

رفتی تهران چند سال تنها زندگی کردی خودسر (...میشه

حاال من آدمت میکنم تا رفتی خونه ...نداره اشکال...شدی

 !مردم بقیه رو بدبخت نکنی

 فکر کردن عیبه؟ دلم: صاف وایسادم و بی توجه بهش گفتم 

 یجوری...خداروشکر مثل شما  وتا هول نیستم...خواست بگم

 !منو پیشکش میکنین انگار جاتونو تو خونه تنگ کردم

چی گفت مگه  دختر بیچاره: الهام اومد تو سالن و گفت 

 اینجوری دارین ازش حساب پس میگیرین؟

وقتی زیر دست و پای مهدی : محمد بی توجه به زنش گفت 

امشب هرچقدرم ...بودی دلم برات سوخت و کشیدمت بیرون

ودم قبلش بهت گفته ب...کتک بخوری خبری از دلسوزی نیست

 !اما باز پررو پررو بلند شدی و هرچی دلت خواست گفتی
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گزاشتم رو کابینت آشپزخونه و با دل بغ کرده به  بشقابا رو

مامانی من حرف بدی : مامان که رو صندلی نشسته بود گفتم 

 زدم؟

 کاش به من میگفتی تصمیمت...نه عزیزم: لبخندی زد و گفت 

 !من خودم به حاج خانوم میگفتم...اینه

 !ببخشید ، حواسم نبود: سری تکون دادم زیرلب گفتم 

دم به قیافه خو...تو اتاقم و لباسامو درآوردمسر به زیر رفتم 

 .آهی کشیدم و لحافمو پهن کردم...توی آینه خیره شدم

 وقت اینکه آراز میاد ،...با این فکر کردن فقط وقت میخریدم

چطور میتونستم به اون پسر با اون همه نجیب ...باالخره میاد

بودنش بگم بله و وقتی دلم با یکی دیگه است زیر یه سقف 

 باهاش زندگی کنم؟

 به اینکه چطور جواب...سرمو زیر پتو قایم کردم و فکر کردم

 !امشبو بپیچونم و از خیر اینم بگذرم

با اینکه سیاوش از همه خواستگارام بهتر بود اما من 

عشقم کس دیگه ای بود و من بجای دیدن سیاوش ...نمیتونستم

 !آراز میدیدم

ال چند تا میس ک...دمگوشیمو از کنارم برداشتم و روشنش کر

از آوا داشتم پیامای پشت سرهمی که با فحش ردیف شده بود 

 .و میگفت چرا جواب نمیدم
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پیاماشو بدون اینکه بخونم پاک کردم و چشمامو فشار 

 !هرچی خواستم مقاومت کنم که گالریمو باز نکنم نشد...دادم

رو باز کردم و دونه به دونه عکساش  Arazmاخر سر پوشه 

به اندازه همون ...خیلی زیاد...دلم تنگ بود...ه کردمو نگا

تنگ بودنش به قدری گرفته بود که میخواست از دهنم بزنه 

 !بیرون

هرروز واسم ...لعنتی چرا نمیای؟ من این همه منتظرت موندم

بی سرپناه موندم و تو ...چند سال گذشت و تو هنوز نیومدی

 نرسیدی

 !چشمم به انتظار عسلیات خشک شد

تالفی این روزای سختمو ...روزی میومد و میدیدمش اگه

نگاهمو بین موهای لخش که آرزوم بود ...سرش درمیاوردم

دستمو بینشون فرو کنم چرخوندم و با چشمای پر اشک پلکامو 

 .بستم

 

 

 دو هفته گذشته بود و عید شده بود

 !عیدی که حتی از پارسالم برام زهرمار تر گذشته بود

وبار با آوا صحبت کرده بودم که یکیش توی این مدت فقط د

 !واسه تبریک عید بود اون یکیشم برای دلتنگی
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حالم اصال خوب نبود و ...نمیدونم چرا از آوا هم دلخور بودم

مثل آدمای افسرده ...اینو هرکی از کنارم رد میشد میفهمید

توی این دو هفته بازم کتک خورده ...کامال بی روح شده بودم

 !تر شده بودبودم و حالم بد

کار میکردم تا خودمو غرق ...مثل ربات میرفتم سرکار

 !تا یادم بره همه چی...تا فکر نکنم...کنم

مهدی هرشب ...وقتی برمیگشتم خونه جهنم شروع میشد

میومد و گفت فکراتو کردی؟ اگه طولش بدی خودم زنگ 

 میزنم

 !اگه اللمونی بگیری فالن میکنم

 ...گوه زده بودن به اعصابم

برو ...یشب که دوباره ازم پرسید شیر شدم و گفتم نمیخوامشد

از شانسم نه سهیال بود که بتونه ...زنگ بزن بگو جواب منفیه

 جلوشو بگیره

 !نه مامان

اونو نامردی نکرد دق دلی همه اون چند سالی که اقا باالسر 

 !نبود و کتکم نزده بود و درآورد

شب ...ار دادمآهی کشیدم و دستمو روی پهلوی دردناکم فش

 !تولدم قرار بله برون گزاشتن

 .همین



1213 

 

محمد مامانو مجبور کرد زنگ بزنه و بگه جوابم 

هرچی جیغ کشیدم و بهشون تف و لعنت فرستادم فایده ...مثبته

مایه آبروریزی تو خونه نگه : هربار محمد میگفت ...نداشت

 !نمیداریم

 امروز و مرخصی گرفته بودم و از اتاقم بیرون نیومده

به زور کرم دیکلوفناکی پیدا کردم و روی پهلوم ماساژ ...بودم

 .دادم

 نمیدونم چرا درد پهلوم انقدر زیاد بود؟

دو سه تا لگدی که بهم زد همش به پهلوم اثابت کرد و لعنتی 

 !جوری تیر میکشید انگار میخواستم دوقلو بزام

چه ...چه عید مزخرفی...آهی کشیدم و سرمو بین دستام گرفتم

 !ل مزخرف تریحا

 .دلم گریه میخواست و بغض تو گلوم مونده بود

دلم میخواست تا شب بله برون ...حالم از همه چی بهم میخورد

 !تو اتاقم بمونم و از جام تکون نخورم

از خواستگاری گذشتم و یجوری از سر خودم بازش 

از ...نمیدونستم چطور بله برونو از سر خودم باز کنم...کردم

چند بار زنگ زده بود و من هربار ریجکت  دیروز سیاوش

 !کرده بودم
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هربار با دیدن اسمش داغ دلم تازه میشد و یادم میومد که 

 !پیش به سوی بدبخت شدن...عروس خانوم فردا بله برونته

به تابلوی چوبی هدیه آراز که روی طاقچم گزاشته بودم نگاه 

کل  اشکام جوشید و...باالخره چشمام طاقت نیاورد...کردم

 صورتم و گرفت

حالم از اون چشمای ...خیلی زیاد...خیلی بی معرفتی آراز

 !لعنتیت که دنیامو نابود کرد بهم میخوره

حالم از اون صدای بمت که هرشب باید مرورش کنم بهم 

 !میخوره

 !متنفرم از اون استایل راه رفتن و لباس پوشیدنت

 تارش متنفرم از اون موهای لخت سرکشت که همیشه خدا چند

 !روی پیشونیت افتاده

بدم میاد از اینکه همه عادتا و تیکای عصبیت و از برم و اینجا 

 !یفهمی؟م...منتظر یکی دیگم تا برای بله برون تشریف بیاره

 ازت متنفرم آراز دادفر

 ...!متنفر...از عشقت متنفرم

 

 

 !سیزده به در بود و بهتره بگم واسه من روز مرگ
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برسه رسید و روز تولدم شد بدترین شبی که نمیخواستم سر 

 !ساله ام ۱۳روز زندگی 

چند نفری از بچه ...صبح زود خودمو رسوندم به بیمارستان

ها بخاطر سیزده و مراسماتش نیومده بودن ولی من مثل 

 !خانوما اومدم سرکارم

منشیمون مثل من تازه ...در اورژانسو هل دادم و رفتم داخل

 !دادم و رفتم توی اتاق سرمو براش تکون...رسیده بود

 .پرستار شیفت قبلی مشغول تعویض لباس بود

در کمال سکوت و آرامش حرفاشو گوش کردم و شیفتو تحویل 

 .دکمه های روپوشم و بستم و وسایلمو ریختم تو جیبم...گرفتم

چشمام روح ...از توی آینه نگاهی به خودم انداختم

ده م خشکی زصورتم یکم رنگ پریده شده بود و لبا...نداشت

 .بود

دستی به موهای مشکیم کشیدم و بیخیال شونه باال 

اشکال نداره که ...اینم تولد متفاوت من بود دیگه...انداختم

شب قراره حسابی تبریک و ...کسی بهت تبریک نگفت

 ...!شادباش بهت بگن

مرده ...پوزخندی به آذر توی آینه زدم و در اتاقو باز کردم

نم از ای...که هیچیش به آدم نرفته شور زندگی کردنتو ببرن

 !امروزت
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از در و دیوارش آدم ...انقدر اورژانس شلوغ بود که نگو

توقع نداشتم توی روز تعطیل این همه مراجعه ...میریخت

 !کننده داشته باشیم

گی یکی از دود زیاد آتیش نفس تن...فقط سه تا تصادفی داشتیم

بود و حاال هرجا یکی دیروز تو اتاق عمل مرده ...گرفته بود

 !میرفتی صدای گریه میومد

ده دقیقه ای بود تو اتاق تزریقات نشسته بودم و بیرون نیومده 

یرون ب...هروقت کار داشتیم مبینا میومد و صدام میکرد...بودم

 !خیلی بهم ریخته بود

منم پشت سرهم تزریقات ...تازه یکم سرمون خلوت شده بود

لی روی صند...بیام بیرون داشتم و دیگه حوصلم نشد از اتاق

 .نشستم و کاغذ جلومو با خودکار بیکم خط خطی میکردم

وصله بی ح...لرزش گوشیم توی جیبم باعث شد از فکر دربیام

 جونم؟: گوشیمو درآوردم و با علم اینکه آواست جواب دادم 

 حالتون چطوریاست؟...آذر خانوم بیمعرفت...به سالم+ 

 شما چطوریایین؟...ما خوبیم...سالم آوا خانوم -

تا من زنگ نزنم ...نگم برات که خدا یه دوستی بهم داده+ 

 !زنگ نمیزنه

انقدر که واسه امشب حالم خرابه به کل : لبخندی زدم و گفتم 

شما به بزرگی خودت ...همه چیو فراموش کردم
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مش ه...امروز میرم پنجاه تومن شارژ میکنم گوشیمو...ببخش

 خوبه؟..بهت زنگ میزنم

نکن از این کارا ...چه خوش خدمتیایی...ای وایو+ 

میترسم تا شارژ کنی سیمکارتتو از شدت تعجب دیگه ...باما

 !کار نکنه

 تو چخبر؟...بی مزه -

 !راستی ، تولدت مبارک...سالمتی چشمات عزیزم+ 

 !مرسی که یادت بود...مرسی عشق: لبخندم عمیق تر شد 

ی گنده هم برات آماده یه کادو! مگه میشه یادم بره؟...عه عه+ 

بردمش اداره پست برات ...کادو پیچ شده...کردم

 !فکر کنم دیگه نزدیک باشه...بفرستن

این چه کاریه ! آوا شوخی میکنی؟: جفت ابروهام رفت باال 

همین که تو این روز گند ...راضی به زحمت نبودم...عزیزم

 .مزخرف زنگ زدی و حالمو عوض کردی یه دنیا ممنوتم

ز ا...اگه کادوتو ببینی...حرفا رو نزن ناراحت میشماین + 

 !خوشحالی میای حضوری دستمو ماچ میکنی

کادوت به اندازه بله برون : لبخند تلخی زدم و آروم تر گفتم 

 زورکی امشب من گنده است؟
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واسه رسیدنش دارم ذوق ...انقدر خفنه که نگو و نپرس+ 

 !مرگ میشم

د دستت در: آروم گفتم  خطای محکم تری روی کاغذ کشیدم و

 سیزده رو بدر نکردین؟! تو چخبرا؟...نکنه

 !اگه بعضیا بزارن...چرا اتفاقا اومدیم بدر کنیم+ 

 کی نمیزاره باز؟ عروستون؟ -

اسم این تحفه رو جلو روم میاری میخوام عوق بزنم ...اه اه+

 .بقرآن

 !چیشد؟: انگار با رادین حرف میزد ...بعدم صداش بلند شد

 بر نمیده؟چرا خ

 جلو دره: صدای ضعیف رادین اومد 

خب حرف ...برامم مهم نبود...یچیزی گفت که نفهمیدم

 !خودشون بود به من چه؟

 !کاری داری قطع کنم؟ -

کار چی؟ تو کاری ...نه عشقم زنگ زدم صداتو بشنوم+ 

 نداری؟ این بیمارستان مریض داره اصال؟

و اتاق تزریقات درم اومدم ت...آره بابا از صبح پدرم دراومد -

 .حوصله سر و صدای بیرونو نداشتم...بستم
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اما همچنان ...صدای باز شدن در باعث شد رومو برگردونم

وای رادین اتاق : صدای جیغ آوا بلند شد ...سرم پایین بود

 !فکر کن...تزریقاته

ه کجاش خند :اخمی کردم و گفتم ...صدای خنده رادینو شنیدم

 خته کم دارین بخدازن و شوهر یه ت! داره؟

با دیدن یه جفت کفش مردونه آروم سرمو آوردم باال و تو 

جناب اینجا تزریقات خواهرانه تابلو رو : همون حال گفتم 

 ....ند

صدای ...با دیدن کسی که روبروم وایساده بود زبونم بند رفت

 !کادوم رسید دستت؟: آوا رو از پشت گوشی شنیدم 

 !رسید...آره: با بهت آروم لب زدم 

من االن پس ...رادیننننن: باز صدای جیغش بلند شد 

کاش دوربین بهش وصل میکردیم ببینیم چیکار ...میوفتم

 !میکنن

ند لبخ...تو شوک دیدنش گوشیو پایین آوردم و خاموش کردم

یه استثنا واسه ما قائل : کجی زد و با چشمای خمارش گفت 

 ! نمیشی خانوم؟

آخه چشمات : معرکش لب زد سرشو جلوتر آورد و با صدای 

 !نمیتونم نگاه کنم و مسخت نشم...تنم و بی حس میکنه
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درست تو لحظه آخر رسیده ...تو شوک بودم...پلکی زدم

امشب همه چی تموم بود و از ...اما چه فایده ای داشت...بود

 !دست منم کاری ساخته نبود

دیر : با صدای بغ کرده گفتم ...بغض نشست تو گلوم

 !حظه آخر رسیدیل...اومدی

به قولم عمل ...ولی اومدم: یه قدم جلوتر اومد و جدی گفت 

 !کردم

یه قطره اشک از چشمم سر خورد و تاالپ افتاد روی 

دیگه فایده : آب دهنم و قورت دادم و ناباور گفتم ...گونم

 !همه چی تموم شد...نداره

دستش باال اومد و ...نگاهش رد اشکمو گرفت...اخمی کرد

 !دیر اومدنمو جبران میکنم: م نشست روی گون

بگو چطوری؟ چشمم به ! چطوری آراز؟: سرمو تکون دادم 

میدونستی من ...یه زنگ بهم نزدی...در خشک شد و نرسیدی

که من کجام ، ...نمیتونم زنگ بزنم اما تو برات مهم نبود

 !چیکار میکنم ، زندم یا مرده

همه ...ن منیتو جو! مگه میشه برام مهم نباشه؟...هیششش+ 

لحظه به لحظه ای که کنارم نبودی شکنجه ...زندگیم تویی آذر

 میفهمی؟...بود برام
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عسلیای تیره اش و تو چشمام دوخت ...به چشماش خیره شدم

بهت قول میدم که ...نگران امشب نباش: و محکم گفت 

 !درستش میکنم

سری تکون دادم که قطره های اشک بدون اینکه جلوشونو 

کالفه نگاهشو بین چشمام ...شمم سر خوردنبگیرم از چ

 ! چرا گریه میکنی جون من؟: چرخوند و گفت 

 .هق زدم و خواستم سرمو بندازم پایین که چونمو گرفت

 

 چشماشو...با دستاش اشکمو پاک کرد و سرشو آورد نزدیک

گت دلم تن: با صدای خش دارش آروم گفت ...بست و بو کشید

 !بود المصب

 سرشو بلند کرد و بازم تو...مو مشت کردمدست...نفسم گرفت

میدونستم مژه هام از گریه بهم چسبیده و ...چشمام خیره شد

 !چشمام هنوزم پر اشکه

 اومدی که بمونی؟: لبای خشکمو خیس کردم و گفتم 

 !تا تهش میمونم+ 

 !تنهام نمیزاری؟ -

 !مگه مرده باشم+ 

 ...امشب: لبمو گاز گرفتم و گفتم 
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که موهای لخت ژل خوردش اومدن روی سرشو تکون داد 

 !گفتم که حلش میکنم...حرفشو نزن: پیشونیش 

 نمیزاری بغلت: نگاهشو چرخوند و گفت ...لبخند تلخی زدم

 !کنم نه؟

شئونات اسالمی باید ...نخیر...هنوز نرسیده بغل میخواد -

 !رعایت شه

ابرویی ...با یه قدم بلند بازم فاصله بینمون و به صفر رسوند

اسالم گفته اگه زنتو قبل از عقد بغل کنی : ال انداخت و گفت با

 !و یه دل سیر نگاش کنی حالله

اونوقت ...هروقت زنت شدم: با ناز چشمامو روهم کشیدم 

 !حالله

 !میشی؟+ 

 !چی میشم؟ -

 !زنم میشی خانوم مشفق؟+ 

: شکالتای توی دلم آب شدن و آروم گفتم ...چشمام خندید

 !آقای دادفر...میشم

سرشو آورد جلو که انگشت اشارمو به حالت تهدید آوردم باال 

 !برو عقب...هروقت شدم: 

 !عذابم میدی: اخمشو کشید توهم و گفت 

 !خونمو به جوش آوردی...توام کم ندادی -
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 دلم میاد مگه؟...من غلط بکنم+ 

اصال قرار بود اگه دیدمت بهت ...تا حاال که خیلی دلت اومده -

 !محل نزارم

 اه اه اه...قهرم بلد نیستی بکنی: لب گفتم زیر 

با غیض بهش نگاه کردم که دستشو ...صدای خنده اش بلند شد

ن تو فقط قهر ک: کشید توی موهاش و با ته صدای خنده گفت 

 !نازتم میخریم...خانوم

با ناز موهامو ...دستمو آوردم باال و مقنعه ام رو درست کردم

 !میدونن اومدی؟: دادم تو و گفتم 

 !باید با این پیری حرف بزنم: سری تکون داد و گفت 

 منم شیفتم تمومه...باشه پس برو -

 !راجب توعه...باهم میریم+ 

 !من؟ -

میخوام بدونم با چه جراتی اومدن : اخمش غلیظ شد و گفت 

 !خواستگاری دختری که مال منه

ب اصال خو...وای نه چیزی نگیا: چشمامو گشاد کردم و گفتم 

 .باره راجب اون شب حرف بزنیمنیست دو

چه اتاقیم اومده : در اتاقو باز کرد و با سر اشاره زد 

 !هرچی خواستم خودمو نگه دارم نشد...نشسته



1224 

 

پس بگو آوا واسه چی پشت تلفن داد میزد اتاق 

 !میخوای یدونه امتحان کنی؟: لبخندی زدم و گفتم ...تزریقاته

را تو باشی چ :دستشو پشت کمرم گزاشت و چشمکی بهم زد 

 !دوتا امتحان میکنیم اصال...که نه

بچه های اورژانس با ...خنده ای کردم و کنارش راه افتادم

تعجب به من که بعد چند وقت خوشحال دارم کنار یه جنتلمن 

 !راه میرم نگاه میکردن

 

منشی دکتر با دیدنمون سیخ سرجاش ...از پیچ راهرو رد شدیم

 !خوش اومدینخیلی ...سالم: وایساد و گفت 

 !دکتر هستن؟: آراز با اخم و جدی سری تکون داد و گفت 

 !بله ولی باید بهشون خبر بدم: منشی 

آراز منتظر دستشو توی جیب شلوارش فرو کرد و چیزی 

 !میدونستن میای؟: با تعجب گفتم ...نگفت

 !نه+ 

 !چه خبر شد یهو مگه؟ !دختره واسه چی اینجوری پرید؟ -

احترام گذاشت و از : ند سمتم و گفت آراز سرشو برگردو

 !جاش بلند شد

 !مثل آدم بلند میشد...بیخود: چشم غره ای بهش رفتم 
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نگاه پر خنده ای بهم کرد و با صدای منشی روشو برگردوند 

 .بفرمایین داخل خواهش میکنم: 

با غیض به مانتوی سورمه ای چسبونش نگاه کردم و کنار 

ر زد و دستگیره رو فشار تقه ای به د...آراز حرکت کردم

دستشو با فاصله پشت کمرم گزاشت و اشاره کرد که ...داد

 .اول من برم

و  سالمی به دکتر کردم...دستی به مقنعه ام کشیدم و رفتم تو

 .منتظر اومدن آراز شدم

 !باز چیشده خانوم مشفق؟: دکتر با اخم رو به من گفت 

و ابروهای با چشمای جدی ...آراز در و بست و نزدیک اومد

خانوم مشفق بخاطر من : گره خوردش بهش خیره شد و گفت 

 !اومدن

 !جنابعالی؟: دکتر 

این همه ...این همه درس خوندی آخه...چقدر بی تربیت بود

نمیکنی جواب ...یه سالم بکن حداقل...کارمند و تشکیالت

 !نمیدی مثل آدم حرف بزن...سالم واجبه

 .اخم کمرنگی رو صورتم نشست

تلفنی باهم ...دکتر دادفر هستم: راز جدی تر شد صدای آ

 !صحبت کرده بودیم
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با چشمای گرد شده هیکل چاقشو تکون ...دکتر از جاش پرید

 .داد و از پشت میز بیرون اومد

ش خواه...مشتاق دیدارتون بودم...دکتر دادفر...به به: دکتر 

دخترم  !چرا زودتر نگفتین تدارک ببینیم؟...میکنم بفرمایین

 !اهم بفرمایینشم

اگه آراز ...انگار خرم من...پیر ریقو! حاال شدم دخترم آره؟

 !نمیومد منو تنهایی میخوردی

ین مثل ا...میفهمید...بچم جنتلمن بود...آراز نگاهی به من کرد

 !انقدر بی ادب و نزاکت نبود که

لبخند آرومی به چشماش زدم و روی صندلی چرم 

شست دکتر ن...ساعتش کردکنارم نشست و نگاهی به ...نشستم

چی میخورین بگم : روبرومون و خنده مسخره ای گفت 

 !براتون بیارن؟

 !میخوام زودتر برم سر اصل مطلب...ممنون: آراز 

افتخار دادین بهمون تشریف ...خواهش میکنم: دکتر 

همه سفارشاتتون بابت آذر ...مشتاق دیدارتون بودم...آوردین

 !و سالم کنار شما نشسته خانوم انجام شد و دخترم صحیح

 !فکر میکنم اون سفارشا رو شما اشتباه متوجه شدین: آراز 

 !چطور مگه؟: دکتر 
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متاسفانه من خارج از : آراز اخمشو غلیظ تر کرد و گفت 

اما ...ایران بودم و نمیتونستم همون موقع بیام و بهتون بگم

خواستگاری از نامزد من اونم وقتی شما اطالع داشتین کار 

 درستیه؟

 :با چشمای گرد شده رو به من کرد و گفت ...دکتر شکه شد

خودشونم چیزی نگفته ...من نمیدونستم ایشون نامزد شمان

 !بودن

به پسرتونم ! سه سال...دوسال از قرارداد و کم میکنم -

من از آدمای بد حساب زیاد خوشم ...در ضمن...بگین

 !داروها کی رسیده دستتون؟...نمیاد

 ..اما...هفته پیش قربان سه: دکتر 

پول داروها رو قبل از : حرفشو قطع کرد و سری تکون داد 

تحویل باید واریز میکردین اما بخاطر خانومم که اینجا کار 

دیگه  اما...میکنه و به شما سپرده بودمش چیزی بهتون نگفتم

 .بخششی درکار نیست

شما به ...متوجه ام: دکتر با بهت سرشو تکون داد و گفت 

آذر خانوم واقعا یه پرستار نمونه ...بزرگی خودتون ببخشید

 !دستشون درد نکنه...توی اورژانس ما بودن

آراز برگشت سمتم و با لبخند معروفش نگاهی بهم کرد و لب 

 !پرستار نمونه قلب منم هست: زد 

 ...لبخندم اوج گرفت
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هرکدوم از : شمرده گفت ...جدی شد و برگشت سمت دکتر

 مثل همین دیر...د رعایت نشه باید خسارت بدینبندای قراردا

ا بار بعد از این خبر...این دفعه رو ندید میگیرم...واریز کردن

 !نیست

اسم خانومم و از لیست پرستاراتون خط : از جاش بلند شد 

 !بزنین

 دیگه نمیان؟: دکتر 

 !قرارداد که ننوشتین؟...نه -

 .دکتر با اخم سری تکون داد و چیزی نگفت

چند مورد : با رضایت به سمت در حرکت کرد و گفت  آراز

که با خودش تصفیه ...خرده حسابم با پسرتون دارم

 !روز خوش...میکنم

منم با یه خدافظی آروم از جلوی چشمای بهت زده اش زدم 

 !بیرون

 

اذیتت که : جدی پرسید ...آروم کنارهم دیگه حرکت کردیم

 !نکرد؟

د که اخراجم کنه پسرش یبار فقط احضارم کر! مثل تو نه -

 !مثل فرشته رسید نجاتم داد

 !اذیتت میکنم؟: با اخم برگشت سمتم و گفت 
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ردی انقدر اذیتم ک: شونه ای باال انداختم و مثال ریلکس گفتم 

 !که بخوام بنویسمشون یه دفتر میشه

رگای بدنم یه دور ...جدی و با اخم که زل میزد تو چشمام

این ...به باباکرم تغییر میدادن بندری میرفتن و باز موضع رو

داریم ...آروم...مثل آدم! چه طرز نگاه کردنه پسر خوب؟

 حرف میزنیما مثال؛

منم پررو زل زدم تو ...یکم به چشمام نگاه کرد

این سوسول فرشته نجاتت : پوزخندی زد و گفت ...چشماش

 !خب میگفتی...شده بود

وایسادم فهمیدم فالگوش که ...هیچی دیگه: به راهم ادامه دادم 

 !بخاطر تو نزاشته باباش اخراجم کنه

از گوشه ...لبخند کجی رو لبش نشست اما اخماش توهم بود

 !چه اخمیم کرده: چشم نگاش کردم و زیرلب گفتم 

 !اذیتت میکنم دیگه؟+ 

 خودت چی فکر میکنی واقعا؟ -

ز من بهتر ا(برگشت سمتم و با غرور گفت)فکر میکنم که+ 

 !پیدا نمیکنی

 ماشاهلل...اصال و ابدا...شکی توش نیست! تو اذیت کردن؟ -

 !دست به اذیتت خوبه



1231 

 

ز یه تیکه ا...اذیتامو جبران کردی: اخماش رفت توهم و گفت 

 !این بدتر نیست؟...بدنم و گرفتی و هنوز برنگردوندیش

 !هنوزم کمه برات...حقت بود: نچی کردم 

وم آر...باز کردم نگاهی به ساعت انداختم و در اورژانسو با پا

برم لباسمو عوض کنم و لیست و ...من شیفتم تمومه: گفتم 

 .تحویل بدم

نگاه خیره اشو حس ...سری تکون داد و با چشماش دنبالم اومد

 میکردم اما کارمو ادامه میدادم

عین مانکنای در ...دست به جیب جلوی استیشن وایساده بود

میکرد و  هر دختری که رد میشد یه نگاه بهش...مغازه

 !میرفت

 م؟کاری نیست؟ من بر: لیستو مهر کردم و رو به مبینا گفتم 

این پسره چرا اینجوری : خیره به آراز نگاهی کرد و گفت 

 نگات میکنه؟

چون خیلی وقته همو : لبخند کمرنگی نشست رو لبم 

 !دلش برام تنگ شده...ندیدیم

 شوت گاز...پشت بندش چشمکی زدم و تو شوک گزاشتمش

رفتم سمتش که ...وشمو عوض کردم و اومدم بیرونروپ

دستی توی موهاش کشید و باهم رفتیم ...حضورمو حس کرد
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 سوییچ از تو...جلوی در بزرگ بیمارستان وایساد...سمت در

 .جیبش درآورد و دزدگیر و زد

با روشن شدن چراغای سوناتا فهمیدم بنز و با خودش 

 زآرا: اشاره بهم کرد که گفتم ...نیاورده

 جون آراز؟: برگشت و گفت 

میدونی که یکم ...نمیشه منو برسونی...من باید خودم برم -

 ...حساسن همم خب همسایه ها

 !امبرو پشت سرت می...خیلی خب: کالفه بهم خیره شد و گفت 

 !راه خونمونو اشتباه نمیرم...نمیخواد دیگه تو برو -

 ! میام+ 

 .پوفی کشیدم و بهش خیره شدم

 

کرد که سریع یه پراید زرد مقابلمون دست دراز 

خوشبختانه خالی بود وگرنه باز هی باید منتظر ...ایستاد

ی کم گیر و گرفتار...میشدیم آقا تاکسیا رو دونه دونه رد کنه

 ...نبود که

 دربست؟: رفت جلو و گفت 

لو رفتم ج...مرده سری تکون داد که دستشو برد سمت جیبش

تو ...ودم حساب میکنمخ: و مچشو گرفتم و آروم گفتم 

 !ممنون...برو
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اخمی بهم کرد و بی توجه به دست من روی مچش کیف پولشو 

بنده خداهم ...درآورد و تراول پنجاهی رو گرفت طرف مرده

 !دو دستی پرید رو پول

 در و برام بست...چشم غره ای بهش رفتم و نشستم تو ماشین

 .و دیدمش که سوار ماشینش شد

عجیب بود برام که سر ...ت سرم میومدخیابون به خیابون پش

حوصله ...ظهر چرا راه افتاده دنبالم اما خب چیزیم نگفتم

 !نداشتم باز هی دلیل و منطق ردیف کنه واسم

کلید و توی ...جلوی در خونمون پیاده شدم و تشکری کردم

قفل چرخوندم که دیدم آراز با سرعت پیچید توی 

ظر شدم منو سری از تاسف تکون دادم و منت...کوچه

 !آخرم با این دست فرمونش یکیو به کشتن میداد...ببینه

 .از کنارم رد شد و تک بوقی برام زد

 !لبخندی زدم و پامو گزاشتم تو جهنم

 

 دانای کل

 

در خانه را که بست پایش را روی گاز فشرد و گوشی را در 

منتظر بود و حالش از این انتظار بهم ...دست چپ گرفت
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به آن کله پوک های مفت خور گفته بود که  بارها...میخورد

 .هرچیزی اول باید به او گفته شود

اخم  با...پشت چراغ قرمز که ایستاد صفحه گوشی روشن شد

 دارین چه غلطی میکنین اونجا؟: و عصبانیت گفت 

سره خیلی پ...آقا بخدا دنبالش بودیم: امیر نفس نفس زنان گفت 

 (نمیدونم! چغله؟)چغره

 !باز زنگ زدم بچه ها بیان...ن بودحریف دوتاشو

 چیکار کردی؟: سری از تاسف تکان داد و آرام گفت 

فقط صداش خیلی رو ...بردمش همونجا که گفتین+ 

 چیکارش کنیم؟...مخه

چراغ که سبز شد بی معطلی پایش را روی گاز فشرد و 

 دستش...ماشین با صدای الستیک ها شروع به حرکت کرد

 !نزدیکم...کاری نکن: د و گفت را دور فرمان محکم کر

بود  گفته...گوشی را قطع کرد و بی معطلی از اتوبان گذشت

حوصله آدم های فضول دور ...او را به خارج از شهر ببرند

 .و اطرافش را نداشت

این حساب حساب شخصی بود و هیچکس نباید خبردار 

 !مخصوصا آذر...میشد
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ری از نزدیک از فکر او که امروز بعد از این همه وقت دو

د مگر میش! همدیگر را دیده بودند لبخندی روی لبش نشست

 !مال او نباشد؟

 !فقط مال او...مال او بود

اجازه نمیداد احدی بخواهد او را اذیت کند یا ازهم دورشان 

 ...دوری از او برای دفعه سوم واقعا جانش را میگرفت...کند

 

ان با دیدن دو پژوی مشکی ماشین را درست پشت سرش

کت مزاحم را از تنش کند و به سمت ...گزاشت و پیاده شد

خرابه ای کاه گلی که در وسط بیابان خودنمایی میکرد حرکت 

 .کرد

 چند قدم مانده برسد صدای دادش را شنید

چینی به ابروهایش داد و به امیر که به او نزدیک میشد نگاه 

ونده امدهن و: امیر دستی به لبش کشید و عصبانی گفت ...کرد

دوتا مشت بزنم تو ...سرمونو خورده...رو نمیبنده سگ پدر

 !دهنش دلم خنک میشه

 !بیارش بیرون: سری تکان داد و با کالفگی گفت 

یعنی چی بیارمش : امیر با تعجب به او خیره شد و گفت 

یت خوب !نمیبینین چه قشقرقی به راه انداخته؟! بیرون آقا؟

 تگاریانداره با سر و شکل خونی برین خواس
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پسرک چشمی گفت و به ...با چشمان آتشینش به او خیره شد

صدای داد و بیداد هایش را بلند ...طرف خرابه حرکت کرد

 تر شنید

 !پوزخندی زد

 !رو نمیکرد...خوب التی بود

وگرنه کتک زن خوبی ...آن روز که حسابی کتک خورده بود

 !بود

 .حیف که نتوانست خوب خودش را جلوی آذر نشان دهد

با دو دست موهایش را به عقب هل داد و به او که به عصبانیت 

 !بازویش را از دست نوچه های امیر میکشید خیره شد

سیاوش با دیدن او پوزخندی زد و با لب زخمی و سر و شکل 

ر فک! ول کن معامله نیستی نه؟...حدس میزدم: خاکی گفت 

 آره؟! کردی پول داری همه باید جلوت دوال و راست شن؟

سری تکان داد که باعث شد تکه های مویش روی پیشانیش 

آفتاب به سختی نشانه میگرفت و هوای گرم یزد اوی ...بریزد

 .گرمایی را از هروقتی عصبانی تر میکرد

 قدمی جلو رفت و درست رو به رویش ایستاد

فکر میکردم حرفام یادت مونده : با صدای خش دارش گفت 

باید ...را هم احمق باشیبه قیافت نمیخورد انقد...باشه

 !هشدارمو جدی میگرفتی
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من زندگی خودمو واسه هشدارای : سیاوش با مسخرگی گفت 

امشب بیا ...دیر اومدی حاجی...آبکی تو خراب نمیکنم

 !خوشحال میشیم...مجلسم

دندان هایش را روی هم فشرد و ...عصبانیتش شعله ور شد

اما وقتی ...من اصوال زیاد حرف نمیزنم...میدونی:  گفت

کاش همون یبار یکم عقلتو به کار ...یبار میگم...یچیزیو بگم

 !مینداختی و میفهمیدی جای تو اینجا نیست

ه با این کار هردو ب...دستی برای دو غولتشن کناری تکان داد

کم و بیش ضرباتشان را دفع ...طرف سیاوش حمله کردند

 !وارد بود...میکرد

با زمین خوردن او ...یداما زور آن دو خیلی بیشتر میچرب

 !بسه: صدایش را بلند کرد 

از باال به او خیره شد و آرام ...نزدیک رفت و کنارش ایستاد

 تا االن مرده...اگه انقدر خاطرشو نمیخواستم: و شمرده گفت 

برو خداروشکر کن که جونشو بخاطرت وسط ...بودی

 !گزاشته

 

: سیاوش با درد در خودش جمع شد و نفس زنان گفت 

هرچی ...خوشگلی قبول...پولداری قبول...بچه خوشگل...ببین

 میفهمی یا نه؟...ولی اون منو انتخاب کرده...هستی قبول
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بازهم نقطه ...چشم هایش از زور خشم گرد شدند

این پسر نمیدانست که نباید دست روی نقطه ضعف ...ضعفش

 !آراز دادفر گزاشت؟

 عصبی خم شد و یقه خاکی پیراهنش را گرفت

را تا جلوی صورتش باال برد و از الی دندان های بهم  او

این گوه ...فقط یه بار دیگه...یه بار: چفت شده اش غرید 

 !دندون سالم تو دهنت نمیزارم...خوریتو تکرار کنی

ذر که آ! باورش انقدر سخته؟: سیاوش بیحال خندید و گفت 

 امشب مال من میشه؟

 !فش را خوردبا مشت محکمی که گوشه لبش فرود آمد حر

 !این واسه اینکه اسمشو آوردی: آراز داد زد 

مشت دوم باال رفت اما قبل از اینکه روی صورتش فرود بیاید 

با خودت فکر نکردی چرا با اون همه خواستگار تا : گفت 

 !حاال زن هیچکدوم نشده؟

مشتش را روی صورت بی جان سیاوش پایین آورد و در 

منتظر رسیدن من اون ...احمق جون: گوشش غرید 

وگرنه صدتا بهتر از تو اومدن خواستگاریش و ...بود

 چرا باید به توی نسناس جواب بده؟...رفتن

برادر بی غیرتش اگه ! هااان؟: محکم تکانش داد و داد کشید 

همونجا ...نبود اصال نمیزاشتم برگرده تو این خراب شده
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ه مفکر کردی انقدر یابوام که وسط یه عال...عقدش میکردم

 خر و قاطر به امون خدا ولش کنم؟

ه در یکبار ک...صدای قلبش را نمیشنید...سیاوش پر درد بود

درست روزی که آرزویش ...زندگی احساس خوشحالی کرد

 !برآورده میشد همه چیز برای او زهرمار شد

 !به تو قول داده بود...پس اون قول: با صدای گرفته گفت 

پولی که تو ...دونستممی: خنده ای پر درد کرد و گفت 

 !همه رو خام میکنه...داری

اگر میزد باید تا جان ...اما نخواست که بزند...آراز عصبی شد

نفس عمیقی کشید و ...داشت حسابی زورش را خالی میکرد

 از جایش بلند شد

تا ساعت پنج وقت داری که : به ساعتش نگاه کرد و گفت 

خیر جونت اینبار از ...زنگ بزنی و امشب و کنسل کنی

 !بار بعد دور و برش ببینمت کفن پیچ تحویل ننت میدم...گذشتم

چشمانش را بسته بود و روی خاک های داغ بیابان افتاده 

از دماغ و گوشه دهنش خون جاری بود و چهره اش ...بود

 !درست مشخص نبود

 چند قدم دور شد و با سر به امیر اشاره کرد

 جونم اقا؟: نزدیک آمد و گفت 
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وایمیستی زخماشو پانسمان ...ریش بیمارستانمیب -

منتظر میمونی تا ...هزینشو هم هرچی شد حساب کن...کنن

 مفهومه؟...زنگ بزنه و امشبو کنسل کنه

 الساعه میبرمش...بله قربان+ 

سری تکان داد و با قدم های بلند به سمت سوناتای سفیدش 

دکمه باالی لباسش را باز کرد و دستی به ...حرکت کرد

 !باید میرفت...کار زیادی داشت...ردنش کشیدگ

به سمت آپارتمانی که امیر برای این چند روز برایش پیدا 

 !مادرش آمده بود اما با هیچکدام حرف نمیزد...کرده بود رفت

همین که دایی جانش بجای پدر همراهش بود دلش را کمی 

 !گرم میکرد

میشد مگر ...دوست های زندگیش...او آراد و آوا را داشت

 خودش را تنها تصور کند؟

قطع به یقین مانند پسرش ...مادرش هم اگر با آذر آشنا میشد

 .شیفته او میگشت

 

در توسط ...زنگ را فشرد و با پا روی زمین ضرب گرفت

 .آراد باز شد

ناهار ...دیر کردی داداش: آراد با آرامش ذاتی که داشت گفت 

 !برات نزاشتن اینا
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و با دیدن رادین که ته ظرف را غذا  سرکی به آشپزخانه کشید

 ! سهم من کو؟: را درآورده بود گفت 

نم م...نیومدی: رادبن با لودگی دستی به شکمش زد و گفت 

 شبم میخوایم بریم برات...دیدم این معده المصب پر نیست که

خوب نیست شکمت از باالی کمربند بزنه ...زن بسونیم

 !بیرون

نگاه عصبیش ...بردار نیستمیدانست او درمورد غذا شوخی 

بیا اینو بخور معدت پر : را به او دوخت و پر حرص گفت 

 !مرتیکه مفت خور بی هنر...شه

واست ...چرت میگه: آوا از کنارش رد شد و گفت 

 !میدونستم میای مثل زامبی میشی...گزاشتم

رادین ...ظرف غذا را روی میز هل داد و به کابینت تکیه داد

او که پشت میز مینشست تکان داد و  سری از تاسف برای

بلند .)..مرد انقدر نباید بنده شکمش باشه...زشته بخدا: گفت 

 چخبرته؟...یواش تر بخور( تر گفت

ه اصال ب...لقمه اش را قورت داد و لیوان نوشابه را سر کشید

مگر میشد از این چلومرغ رنگین ...حرف های او توجه نکرد

 !گذشت؟

 چون آذر! چی راضی شده زن بگیره؟ فکر میکنی واسه: آوا 

ته رف...یه چند وقتم دستپختشو خورده...بلده غذا درست کنه

 !زیر دندونش
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 نشنیدم؟! آذر چی؟: چشم غره ای به خواهرش رفت و گفت 

واسه همون راضی شدی ...میگم آذر بلده غذا درست کنه: آوا 

 !نترس بدشو نگفتم که جبهه میگیری...بریم خواستگاری

مگه مثل توعه : در دهان گزاشت و با دهان پر گفت  قاشقی

 !هیشکی آذر نمیشه! که بزارن جلوش بلمبونه

یا ب: رادین دستش را جلو برد و لیوان نوشابه او را پر کرد 

چطور این لقمه های گنده رو ...نگران گلوتم واقعا...بخور

 میده پایین؟

 اب...آراد به جمعشان پیوست و روی صندلی دیگری نشست

 ببینم میزارین دوتا لقمه از گلوش پایین بره؟: آرامش گفت 

انگار بجای قاشق کفگیر ! دوتا لقمه چیه مرد مومن؟: رادین 

 روت...رییس یه شرکتی...نگاه کن توروخدا...میدن دستش

 میشه؟

ا تو ت...با شکم آراز شوخی نکن: آراد خنده ای کرد و گفت 

 !رهصبحم بشینی جلوش اون غذای خودشو میخو

لیوان آخر نوشابه را سر کشید و به پشتی صندلی تکیه 

یادم باشه ...عجب مرغی بود: چشمانش را بست و گفت ...داد

 !بازم بگیرم ازش

گل و شیرینیت کو؟ رفتی ! مرغ چیه؟: آوا با حرص گفت 

 بیرون چیکار پس؟
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 چشمانش را باز کرد و به سقف خیره شد

 .سر راه میگیرم: به آرامی جواب داد 

 یه ساله پدر مارو: رادین سری از تاسف تکان داد و باز گفت 

حاال گل خواستگاریتو ...با این عشق و عاشقیت در آوردی

من گفتم از هلند سفارش میدی واست ! سر راه میگیری؟

 !بیارن

 میخوای گل و سفارش بدم؟...من دارم میرم بیرون: آراد 

ن همه پول میدیم باز ما میریم او...نه بزار خودشم باشه: آوا 

 !یه بهونه میزاره روش و پسند نمیکنه

ه شیرینی هم ک...پس یه ساعت زودتر باید راه بیوفتیم: آراد 

 !سر راه میگیریم دیگه

در سکوت به حرف های آنها گوش میداد و چیزی 

 همیشه ساکت ترین جمع بود...نمیگفت

 !خالق ترین و با بهترین فکر...ساکت ترین

 

آخ که تحمل او ...بعد از آن سحر را شنید صدای در اتاق و

بیچاره برادرش که ...در این چند روز صبر ایوب میخواست

 !گیر چه اعجوبه ای افتاده بود

سحر مثل همیشه سالح را از رو بست و با نیش و کنایه وارد 

این همه راه از تهران ...خواستگاری یهویی همینه دیگه: شد 
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ی انگار خانوم چه تحفه ا...یبیا بخاطر یه دختر بیست کیلوی

 !هست

بینم ب...گند نزن به امشب...شروع نکن سحر: آوا با اخم گفت 

 عرضه اش رو داری جلوی زبونتو بگیری؟

آراد با دیدن سحر از جا بلند شد و آشپزخانه را ترک 

رادین سری تکان داد و به آرامی رو به همسرش گفت ...کرد

 !ببینهنمیخواد روی زنشو ...پیرش کردین: 

پایش را قفل میز کرد و صندلی ...گوشی در جیب آراز لرزید

را روی دوپایه عقب نگه داشت تا بتواند گوشی را از جیبش 

 .درآورد

 بله؟: بدون اینکه نام شخص را ببیند جواب داد 

هزینشم با اجازتون از ...آقا پسره رو رسوندیم بیمارستان+ 

 .کارت خودتون برداشتم

 گ زد؟زن...مهم نیست -

مم خود...به مادرش زنگ زد گفت امشبو کنسل کنه...آره آقا+ 

 !دارم میرم جلوی خونه آذر خانوم

باالخره امیر اینجا بزرگ شده ...فکری به ذهنش رسید

 .میتوانست کمکش کند...بود

 !گل فروشی خوب میشناسی؟: جدی تر گفت 
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پسرخاله خودم یه گل فروشی ...بله آقا: امیر با شادی گفت 

انقدر گالش قشنگه که آدم فقط میخواد ...اره به این بزرگید

 !نگاه کنه

دونی ببین ، می...برو برام یه سبد گل واسه امشب سفارش بده -

 !که چطوری باشه؟

خیالتون ...میگم مطابق سلیقه رییسمون ببنده...چشم...بله آقا+ 

 !راحت آقا سلیقه اش بیست بیسته

چنان با جدیت با او صحبت لبخند کجی روی لبش نشاند اما هم

وای به حالت برگ و شاخه کج تحویل من : میکرد 

 !خونت حالله...بدی

 !کارای شما پیش من سفارش شده است...غلط بکنم+ 

 .تماس را قطع کرد و از جایش بلند شد

داداش منو دست کم : آوا با ناز نگاهی به رادین کرد و گفت 

ش ایراد بگیری در حدی هستی که از! توله؟! میگیری تو؟

 اصال؟

باز یه حرفی بزنم ...تاج سر ماست...ما غلط بکنیم: رادین 

 آخر ماه کی خرج زن و بچمو میده آخه؟...حقوق ندارم من

زن و : آوا با حرص جلو رفت و گوش رادین را پیچ داد 

 زن صیغه داری و رو نمیکنی مرتیکه؟! بچه؟
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مامان : آراز بی توجه به دیوانه بازی هایشان خشک گفت 

 !کجاست؟

 !تو اتاقه: آراد 

تقه ای به در زد ...آراز بی حرف به سمت اتاق حرکت کرد

مادرش روی تخت نشسته بود ...و به آرامی دستگیره را فشرد

 .و با آینه موهای زیر ابرویش را تمیز میکرد

 همه چی واسه امشب حله دیگه؟...مامان: داخل شد و گفت 

بله : با حرص گفت  مادرش آینه را پایین آورد و

زیر عقدنامه روهم امضا ...خیالت راحت باشه...حله...پسرم

 خوبه؟...میکنم و خالص

جلو رفت و از کنار تخت ...لبخند کمرنگی روی لبش نشست

 .پیشانی مادرش را بوسید

 مگه نمیخواستی ببینی؟...شب خواستگاری پسرته ها: آراز 

یب این شهر غر نه تو...میخواستم: فرحناز بغض کرد و گفت 

 !با دختری که نمیدونم کیه و نمیشناسمش

م بهت قول میدم توا: چشمانش را با اطمینان بهم فشرد و گفت 

 !ببینیش عاشقش میشی

چیکار کنم؟؟ جیگر : مادرش آهی کشید و گفت 

 !نمیتونم ببینم دلت گیره و کاری نکنم...گوشمی
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ت به سم...نگاه مهربانی به مادرش انداخت و از جایش بلند شد

 چیزیم خریدی؟: در میرفت که فرحناز به آرومی گفت 

 .برگشت و سوالی به مادرش نگاه کرد

دست خالی که نمیشه ...واسه نشون: فرحناز با دلخوری گفت 

 !بریم خونه مردم

 !هتدم رفتن میدم ب...گرفتم: دستی به موهایش کشید و گفت 

 حمام نمیکرداگر ...در را باز کرد و بی طاقت لباسش را کند

 !یقینا از گرما میمرد

 

حوله کوتاه سفید رنگ مسافرتیش را دور کمرش محکم کرد 

خانه طوری ساخته شده بود که در سرویس ...و در را باز کرد

حوله کوچکش را روی ...روبروی هال و پذیرایی باز میشد

موهایش کشید و به سحر که با هیزی بچه به دست به او خیره 

 .بود نگاه کرد

راهش را گرفت و به سمت اتاق مشترکش با رادین و آراد 

رادین روی تخت لمیده بود و آراد کتاب های ...رفت

 .روانشناسی میخواند

ق تصمیمی برای طال: روبروی آینه ایستاد و به برادرش گفت 

 !نداری؟
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و یه آت: آراد مکثی کرد و آرام گفت ...رادین گوش تیز کرد

 !حتمیش میکنم...ازش بگیرم

 !چه آتویی مثال؟: رادین 

که  من...چند وقتیه با یکی مدام حرف میزنه: آراد با کالفگی 

دنبالشو ...زیاد نمیرم خونه نمیدونم چه غلطی میکنه اونجا

 !بگیرم ببینم گوهی خورده یا نه

اون روز که مامان گفت بیا بریم : آراز پوزخندی زد و گفت 

واسته خودتو فدای خزندگی ! اینو بگیر چرا نگفتی نمیخوایش؟

 !مامان کردی

مامان رفته بود هرچی دلش خواسته بود به دختره گفته : آراد 

بقول ...من میموندم و دعواهای مامان...اونم که رفت...بود

 .بدتر شد...خودم خواستم کاری کنم که به آرامش برسم

میتونی ...طالق دادنش کاری نداره...نگران نباش: رادین 

 !بگیریحضانت بچه هاتم 

شب مجلس خواستگاری نمیخواد : آراد سری تکان داد و گفت 

همینجوری هرروز رو مغز ...حرف طالق و وسط بکشین

 !میخوام این یه ماهو شاد باشم فقط...من هست

 هنوز وقت داشت...نگاهی به ساعت کرد
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 آنقدر...استراحتی کوچک از سردرد شب جلوگیری میکرد

مدام باید حواسش به خواب سردردهایش عصبی کننده بود که 

 !و خوراک و کارهایش باشد

نم موهایش را با ...شلوارکی از کمد بیرون کشید و پوشید

با فکر به امشب ...حوله گرفت و خودش را روی تخت انداخت

 !خودش را به خواب سپرد

 

گلدسته های مسجد ...صدای اذان او را از خواب بیدار کرد

ود و ویوی زیبایی را نمایش جامع یزد از پنجره قابل دیدن ب

با کرختی از باد سرد اسپلیت از جا بلند شد و تیشرت ...میداد

 .سفیدش را پوشید

مادرش چطور ...نگاه های خیره سحر اذیتش میکرد

 !میتوانست آذر را با سحر مقایسه کند؟

ر د...با چشمان خمار به سمت سرویس رفت تا وضو بگیرد

یه بق...گی نماز خوان شده بودکل خانواده اشان فقط او به تاز

فقط از بندگی و دین نام خدا و انسانیت را بلد بودند و ادعای 

 !روشن فکری میکردند

به جز سحر و مادرش و آراد ...وضو گرفت و بیرون آمد

 .کسی را در سالن ندید

حاج آقا تشریف : سحر با دیدن دست های خیس او گفت 

 !میبرین نماز؟



1249 

 

 !سحر: و زد آراد با اخم تشری به ا

داداشتم ...تا من حرف میزنم هی سحر سحر! چیه؟: سحر 

 !متحول شده یقه منو میگیری؟

 !میری نماز بخونی؟: مادرش با تعجب رو برگرداند و گفت 

 !جرمه؟ -

 التماس دعا...برو بخون داداش: آراد 

جانماز سبز رنگ مخملش ...سری تکان داد و به اتاق رفت

ماز وقتی ن...سا و بمش تکبیر گفترا پهن کرد و با صدای ر

میخواند آرامشی را به وجودش تزریق میکردند که هیچ 

 !چیزی در دنیا مانند آن نبود

این ها همه بخاطر فرشته ای بود که زندگی را برای او 

 !منی تو خدای: کاش کفر نبود که بگوید ...دگرگون کرده بود

 

آماده : میزند صدای آوا را شنید که داد ...نمازش که تمام شد

 !پاشین دیگه...من به آذر گفتم ساعت هفت! شم؟

فرحناز با لباس های شیک و مارک ...همه آماده ایستاده بودند

دارش و کفش های پاشنه بلندش از اتاق بیرون آمد و با تحسین 

 !به بچه هایش خیره شد

پسر ...دخترکش که با آن مانتوی کتی خوش استایل تر شده بود

یشه مرتب و اتو کشیده بود و در منظم بودن بزرگش که هم



1251 

 

و آراز ، با آن کت تک سورمه ای و ...مقام اول را داشت

 .شلوار کتان همرنگش چقدر پرجذبه تر و گیرا تر شده بود

با صدای پر از بغضش ...لبخندی زد و به سمت آراز رفت

 چطور جگر گوشه! باور کنم که میخوای زن بگیری؟: گفت 

 !این دختره و خیالم راحت باشهامو بسپرم دست 

با ...آراز سرش را پایین آورد و گونه مادرش را بوسید

این دختره خیلی وقتا جاتو برام پر کرده : مهربانی گفت 

 !مامان

از جیب کتش جعبه قرمز رنگ انگشتری را که خریده بود 

مامان یادت : آرام گفت ...بیرون آورد و به مادرش داد

 !همینجا باشه تا ببرمش تهران میخوام عقدمون...نره

انگشتر طرحی کالسیک ...مادرش جعبه را گرفت و باز کرد

لی خی: لبخندی از سلیقه پسرش زد و گفت ...و زیبا داشت

 !از وقتی اومدیم هربار بهم گفتی...خب

 !همگی لبخند به لب سوار آسانسور شدند

مادرشان که انگار موضع قهر و خواستگاری تازه به یادش 

 !من با آراد میام: ه بود اخمی کرد و گفت آمد

آراز به همراه رادین و خواهرش سوار شده بودند و منتظر 

خوشحال بود که خاله اش برای ...دایی جانشان ایستاده بودند

وگرنه همان اول کار هرچه ...خواستگاری نیامده بود

 میتوانستند به آذرش میگفتند و خردش میکردند؛
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 !چرا نمیان اینا؟...دا دیر شدبخ: آوا با حرص گفت 

 !تازه هفت و ربعه...دیر نشده هنوز: رادین 

خب آی کیو تا بریم گل و شیرینی بگیریم و برسیم به : آوا 

 !االن باید در خونشون باشیم نه اینجا...خونشون میشه هشت

با دیدن چراغ ماشین دایی یوسف ماشین را روشن کرد و به 

 !بخونآدرس گلفروشیو : رادین گفت 

با حسابی که آراز با خود ...رادین شمرده آدرس را خواند

وشی به گل فر...ابتدا باید برای خرید شیرینی میرفتند...کرد

 !خانه اشان نزدیک تر بود

فلشی را که آوا به او داده بود درون ضبط زد و صدایش را 

با آمدن اولین آهنگ قهقهه رادین و آوا بلند ...بلند کرد

 !یه مشت کصشر پر کردی برام؟: د و گفت اخمی کر...شد

قط ف...آهنگ واسه امشب ریختم توپ...یکم عقب جلو کن: آوا 

 !قر بدم تا اونجا

سندی  فقط...بیا عشقم: رادین کنترل پخش را به او داد و گفت 

 !بزار که میخوام به افتخار رییسم براش بندری برم

رکت و ح ماشین دایی یوسف که ایستاد تک بوقی برایشان زد

: باالخره آوا آهنگ مورد نظرش را گزاشت و گفت ...کرد

ببینم آراز هیچی از رقصیدناش یادش ...رادین ولوم ولوم

 !هست یا نه؟
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صدای بلند میکسی که آوا گزاشته بود در ماشین 

خودش در صندلی عقب آزادانه میرقصید و بلند بلند ...پیچید

 .با سندی همراهی میکرد

 

 له د زودباش بگو بعلهعزیزوم بگو بع: 

 وای عزیزوم بگو بعله د زودباش بگو بعله

 واال واال واال عروسکی ماشاهلل

 کاشکی بیای زنم بشی طاقت ندارم واال

 

آراز با شنیدن آهنگ و حرکات آنها لبخندی روی لبش 

دلش ...خودش از خوشحال هم خوشحال تر بود...نشست

رند و آذر را میخواست همین امشب عقد و عروسی را هم بگی

 !با خودش ببرد

 دست دست....به افتخار آقا داماد: رادین با رقص بلند گفت 

 !یه دور فقط...آرااااز: آوا کل کشید و گفت 

نگاهی به خواهرش کرد و با ریتم آهنگ شانه هایش را تکان 

 رادین ولوم...فدای رقصیدنت بشم من: آوا با ذوق گفت ...داد

 !بده داداشم برقصه برام

 .خنده ای کرد و با رادین مردانه بشکن میزد
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ماشین آراد که کنار ماشینشان قرار گرفت دید همه با وجد و 

 .خنده به آرازی که در حال رقصیدن است نگاه میکنند

آوا سریع موبایلش را از کیف بیرون آورد و روی ضبط ویدیو 

این لحظات قبل از خواستگاری را باید حتما به آذر ...گزاشت

 .ن میدادنشا

آراز و رادین همچنان با ریتم ضرب گرفته بودند و خودشان 

 .را تکان میدادند

آوا برای اینکه قضیه خالی نماند دو دقیقه یکبار کل بلندی 

 !میکشید و باز مشغول فیلم گرفتن میشد

گل و شیرینی را گرفتند و باالخره به سمت خانه اشان حرکت 

 .کردند

آراز مثل همیشه ...آورده بودند صدای آهنگ را کمی پایین تر

پایش را تا ته روی گاز گزاشته بود و بی توجه به اطراف به 

 .جلو نگاه میکرد

آوا نگاهی به سبد زیبای گل رز قرمز و سفید که بسیار با 

رم دمش گ: سلیقه چیده و تزیین شده بود نگریست و گفت 

کاش واسه خواستگاری من ...خیلی سبد گلش قشنگه...پسره

 !دبو

از اینم ! سبد گل خواستگاری تو چش بود مگه؟: رادین 

 !خوشگل تر بود
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این همه اکلیل ...مال ما رزش کم بود...نخیرم دروغ نگو: آوا 

 !هعی...نداشت

 وای باورم: روبروی در خانه که ایستادند آوا با هیجان گفت 

همه همینین یا فقط من بی ...دارم از ذوق پس میوفتم...نمیشه

 !جنبه ام؟

آراز دکمه باالی پیرهنش را باز کرد و در آینه ماشین نگاهی 

بسیار تالش کرده بود ...همه چی مرتب بود...به خود انداخت

تا در این مدت دستی در موهایش فرو نبرد و مدل دلخواه او 

 .را بهم نزند

 !مرز سکته رو دارم رد میکنم: با صدای خش دارش گفت 

هیچی ...سترس نداشته باشا: رادین دستی به شانه او زد 

ر توام یه دل سی...چایی و میوه میخوریم میایم بیرون...نیست

آذر خانومو ببین که شاید جواب منفی دادن دیگه نمیتونی 

 !ببینی

ِگل بگیرن دهن تو : با غضب به سمت او برگشت و گفت 

 !اینم بردار...گمشو پایین...رو

 !بتم دارهبا این اخالقش توقع جواب مث...بیا: رادین 

من که زشته شیرینی بگیرم : رو به همسرش کرد و گفت 

 !بیا تو بگیر...دستم

 !منم زشته بگیرم...بده به آراد: آوا 
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همینه؟ : آراد جعبه را از دستشان گرفت و با شک پرسید 

 زنگ بزنم؟

 :دایی یوسف از ماشین پیاده شد و مثل همیشه با لبخند گفت 

 !چی جواب بدیم؟اگه گفتن خواستگاری بی خبر 

 .نگران نباشین...من با داداشش حرف میزنم: آراد گفت 

مامانشو خودش ...آره دایی: آوا هم سری تکان داد و تایید کرد 

 !مشکل فقط داداشان...میدونن

با نگاهی پدرانه به ...دایی یوسف سری تکان داد و جلو آمد

م این بینیب: آراز که کالفه سبد گل را در دست گرفته بود گفت 

 !پسره رو اینجا داماد میکنیم یا نه؟

 

خوشحال ...حالش را نمیدانست...آراز خشک ایستاده بود

 تا بینهایت! بود؟

ز بعد ا....مگر میشود عشقت را طلب کنی و خوشحال نباشی

آن همه استرس و اضطرابی که ...آن همه دوری و نداشتنش

 .در نبودش کشید

ی فکرش درگیر وقت...اما خوشحالیش را خنثی میکرد

میخواست مانند آن پسره جولق حساب ...برادرهایش می افتاد

حسابی که کتک خوردند تفی توی ...آنها را نیز برسد

 !صورتشان بیندازد و برود
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هیچوقت نمیتوانست با آوا رفتاری که آنها با آذر داشتند را 

آوا خواهرانه در همه لحظات سختش کنارش ...داشته باشد

 .و نیز برایش برادرانه زیاد خرج کرده بودمانده بود و ا

اصال وقتی باعث و بانی یک عشق ناب را میخواستند باید نام 

از اول تا به اینجا برای رسیدن این دو بهم تالش ...آوا را آورد

 کرد

 !درست مثل برخی آدم های زندگی ما

 !تا خوشحالمان کنند...که برای ما جان میکنند

هیجان داشت و این ...شسته بوداخم کمرنگی روی صورتش ن

در دل از خدا میخواست آذرش را به او ...را خودش میفهمید

وگرنه بعد از این باید خودش را به یک تیمارستان ...بدهد

 !معرفی میکرد

نفس عمیقی کشید و آخرین نفر پایش را در حیاط خانه 

قلدر به نظر ...یکی از برادر ها بود انگار...گزاشت

 .شکم داشت اما لباس های مرتبی پوشیده بودکمی ...میرسید

آوا گفته بود که چیزی از ...گویا منتظر آمدن سیاوش بودند

 !لغو شدن بله برون نمیدانند

صبر کرد تا آراد مثل همیشه با خونسردی و مالیمت همه چیز 

اگر به او بود که حرف نزده فکش را خرد ...را حل کند

 .میکرد
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 .اجازه گرفتند و داخل شدند

از پشت سر آذر را با آن چادر سفید زیبایش دید که آوا را در 

آخ که ...آغوش گرفته و چیزهایی در گوش هم زمزمه میکنند

اگر میگذاشت همان صبح جوری بغلش میکرد تا تالفی دوری 

 !ها و نداشتن هایش درآید

با حسودی چشم بست و همه اینهارا به بعد از عقد موکول 

 !دیر نشده بود...بش را میرسیدبعد از عقد حسا...کرد

 

 آذر

 

لباس یاسی رنگ دست هنر مامانم و تن زده بودم و جلوی 

در اتاق باز شد و مامان اومد ...آینه با دهن باز ریمیل میزدم

مثل همیشه استرس داشت و آخرکارم این استرس ...تو

 .داشتنش کار دستش میداد

 !اگه داداشات بفهمن ما میدونستیم چی؟...آذر+ 

گفت داداشش همه ...مامانی تو که با خواهرش حرف زدی -

آخرشبم میگی سیاوش ...چیو درست میکنه ما نگران نباشیم

 !خالص...پشیمون شد و گفت منو نمیخواد
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مردم چی : لبشو به دندون گرفت و گفت ...مامان اومد جلو

میگن پسره دخترشونو تو شب خواستگاری رد ! میگن دختر؟

 .کرده

هرکی پرسید بگو نه همون خواستگارشه ...دونهکسی چه می -

 !کسیم رد نکرده

دستبند اهدایی آراز و از تو کمدم در آوردم و با لذت به آویزای 

 !ظریفش خیره شدم

 !اینو از کجا آوردی؟+ 

 !عقب ترم وایسی میشنوم بخدا...مامان جان -

 میگم اینو از کجا آوردی؟+ 

 !کادوی روز پرستار...کادو گرفتم -

اصال ! کی واسه تو روز پرستار دستبند طال خریده؟+ 

 طالست یا نه؟

 !همینی که امشب میاد خریده...طالست -

قدم تند ...لبخند کمرنگی رو لبش نشست و بعد سریع پاک شد

چادرم گزاشتم ...دیگه سفارش نکنما: کرد سمت در و گفت 

 !بیا بیرون بپوشش...برات

 یادگاری شب...بستم سرمو تکون دادم و دستبندو دور دستم

مدام صحنه ها و سوپرایزای ...خیلی قشنگ بود...عشق آراز

 .اون جشن میومد جلوی چشمم
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صدای زنگ که اومد با عجله اومدم بیرون و چادرمو روی 

قشنگ شده ...از آینه تو راهرو خودمو دید زدم...سرم انداختم

م تلبخند محوی به این همه زیبایی و کماالت زدم و رف...بودم

 !تو هال

مهدی از جاش بلند شده بود و پشت آیفون یه چیزایی 

 مهمون دعوت کرده بودی مامان؟: محمد اشاره زد ...میگفت

مهمون ...زشته...پاشین بریم دم در: مامان بی توجه گفت 

 !الهام جان بی زحمت چاییو دم بزار...حبیب خداست

پر استرس دستامو توهم قفل کردم و چادرمو الی مشتم 

انگار بقول آوا آراد داشت همه ...مهدی توی حیاط بود...گرفتم

 .چیو توضیح میداد

پنج دقیقه بعد مهدی در حالی که میومد توی خونه بلند داد زد 

 !خیلی خوش اومدین...بفرمایین: 

ماشاهلل گفتم از من جوون ...اول از همه مامان آراز اومد تو

ور با مامان یه به ز...حسابی به خودش رسیده بود...تره ها

 .سالم احوال پرسی شل کرد و به بقیمونم که محل نزاشت

اینکه نخواد بیاد و آراز ...آمادگیشو داشتم...حدس میزدم

مسلما هرکس دوست ...راضیش کرده باشه چیز عجیبی نبود

 !داشت که عروس و دومادش و خودش پسند کنه
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 م بهیک...یه آقای خیلی متشخصم بعد از مامان آراز اومد تو

ش یا دایی...مغزم فشار آوردم دیدم هیچ جوره یادم نمیاد که کیه

 بود یا عموش

 !حاال هرکی

دوتامون اصال نفهمیدیم ...آوا که پاشو تو خونه گزاشت

 محکم تو بغلش فرو رفتم...چیشد

 نمیدونستم انقدر دلم برات...آشغال: کمرشو فشار دادم و گفتم 

 !تنگ میشه

هی هیشکیو ...من جایی بری گوه میخوری دیگه بدون+ 

 !تنهایی تو بخش...نداشتم باهاش غیبت کنم

شت سر پ...بازم غیبت میکنیم...برمیگردم پیشت...بگردم که -

 !سرپرستارا اداشونو درمیاریم

به صورت خوشگلش خیره ...با بغض خندید و ازم جدا شد

فقط یروز باید بیای من کل این چند ماهو برات : شدم که گفت 

 !رو دایره بریزم

 !نمیشه بنویسی بفرستی؟...گوشم درد میگیره بخدا -

حیف این ...کثافت: چشم غره ای بهم رفت و با خنده گفت 

 !کادو که دوباره پیچیدمش آوردمش برات

 با گفتن این حرف پشت سرشو نگاه کردم
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ه ب...سحر با اکراه بچه بغل رفت نشست بغل خاله جونش

 !گاوی چیزی بودیم دم در انگار ما...هیشکیم سالم نکرد

به ...پشت سرش آراد و کنار آراد اسطوره جذابیت وایساده بود

ضربان قلبم انقدر باال رفته بود که ...تیپ محشرش خیره شدم

 .توی دهنم حسش میکردم

 !مگه میشد یه آدم انقدر جذاب باشه؟

 !مگه میشد این همه حسن تو سر و شکل یه نفر ببینی

دم ...چه مظلوم وایساده: گوشمو گفت  آوا سرشو فرو کرد تو

 !در داشت از استرس میمرد

 .لبخند محوی زدم و سعی کردم نگاهمو ازش بگیرم

آراد با ...محمد که به رابطه مشکوک من و آوا خیره شده بود

خدمت آقامهدی هم : لبخند دستی رو شونش گزاشت و گفت 

 آذر خانوم تو تهران همکار خواهرم بودن و...عرض کردم

مزاحمتون شدیم تا ...تو بیمارستان پدری ما کار میکردن

 !دیداری تازه کنیم

سرمو انداختم ...نشنیدم چی جواب داد و چی گفتن

صدای بم و محکمش که به یکی یکی سالم میکرد به ...پایین

این زنگ همیشه تو ...لبمو به دندون گرفتم...گوشم رسید

 !گوشم بود ، همیشه
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ش جلوی چشمم سرمو به زور باال با دیدن جورابای مشکی

چشمای کاراملی ...سبد گل خوشگلی تو دستش بود...آوردم

 !سالم خانوم: خوشمزش رو بهم دوخت و آروم گفت 

گل و گرفت طرفم و وقتی ...سالم آرومی کردم و چیزی نگفتم

خواستم بگیرمش جوری که هیچکس به جز خودم نشنوه گفت 

منتظر اون لحظه ایم  بگم! بگم عاشق حجب و حیات شدم؟: 

 !که توی بغلم با خجالت نگام میکنی؟

 .لبمو گاز گرفتم و سریع دسته گلو از دستش کشیدم

گلو روی میز ...صاف وایساد و دکمه کتشو درست کرد

کوچیک دکوری کنار هالمون گزاشتم و با حال خراب رفتم 

 !تو آشپزخونه

دت خداروشکر آشپزخونمون اپن نبود وگرنه تا االن از ش

لیوان آبی واسه ...هیجان و ضربان قلب و خجالت میمردم

همونطوری به ...خودم ریختم و به دیوار تکیه دادم

 .صحبتاشون گوش میدادم

چیزی ...ده دقیقه ای بود که توی آشپزخونه وایساده بودم

نمیگفتن منم بی حوصله به درخواست مامان چاییا رو توی 

 .فنجونای کریستال مامان میریختم

لی سخت بود جلوی اون همه آدم با چادر دوال و راست خی

 !بشی و بخوای چایی تعارف کنی
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آراز لیوانی دوس داره ...تازشم این چاییا به درد نمیخوره

 !بچه

چادرمو زیر بغلم درست کردم و سینی چایی رو گرفتم 

پامو که تو سالن گزاشتم سیصد و شصت بار اونیو که ...دستم

رکی خب اسکل ه...یاره رو نفرین کردمگفت دختر باید چایی ب

 !بیکار تر بود میاورد دیگه

ین میدون...از اون آقاهه که فکر کنم داییشون بود شروع کردم

 !جالبی چایی تعارف کردن چیه؟

 !اینکه هرکسی یجور برمیداره و یه رفتار باهات داره

 سحر...مامان آراز با اخم گفت نمیخورم...داییشون با محبت

گفت چایی با معدش سازگار نیست و فقط کافی با اکراه 

رادین با ...آراد با آرامش تشکر آرومی میگه...میخوره

 !آوا با چشمک و آراز با عشق...لبخند

اد و آر...سینی چایی و گوشه ای گزاشتم و کنار الهام نشستم

رادین و داییشون با محمد و مهدی حرف میزدن و خانوما هم 

ه من که مظلوم بود و جرات مامان بیچار...ساکت بودن

 !نمیکرد چیزی بگه

 مامان آرازم که ، حرفی راجبش نزنم بهتره

با اون همه اخم و قلدری که ...انگار اومده بود مجلس ختم

 !به قول آوا واقعا مادرشوهر بود...نشسته بود
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جدا از دست بوسی ...واقعیتش آقا مهدی: یهو داییشون گفت 

مطلب دیگم هست که باید به  یه...و خدمت رسیدن یهویی ما

 !عرضتون برسونم

 !بفرمایین...در خدمتم: مهدی 

آذر خانوم حدود یکسال و نیم کنار پسر و دختر خواهرم : دایی 

انقدر که آوا جان از کارای آذر خانوم تعریف ...کار کردن

آراز پسرم مدیریت اون بیمارستانو ...میکرد و هنوزم میکنه

 !رفت و آمد داشتن داره و خب با آذر خانومم

ی خدایا اتفاق...داشتم میمردم از استرس...دستام یخ کرده بود

 !امشب به خوبی و خوشی بخیر بگذره...نیوفته فقط

لطف شما بوده وگرنه خواهر من کوچیک ...بله بله: مهدی 

 !تر از این حرفاست

تا آذر خانوم توی بخش بود همه ...نفرمایین مهدی جان: آراد 

 !بهتر از ایشون پیدا نمیکنیم ما...ت بودخیالشون راح

 .لبخند محوی زدم و سرمو انداختم پایین

اومدنتون واسه اینه که آذر و : محمد با َشک پرسید 

 !برگردونین تهران؟

اما یجور دیگه ...قصدشو داریم...با اجازتون: داییشون 

 !میخوایم ببریمش

 !گه؟یعنی چی یجور دی...منظورتون و متوجه نمیشم: مهدی 
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آراز مدیر اصلی اون بیمارستانه ...همونطوری که گفتم: دایی 

پسرمونم بدجور دلباخته ...و خب با آذر خانوم در ارتباط بودن

اومدیم تا آذر خانومو برای ...حاالهم اگه شما اجازه بدین...شده

 !پسرم خواستگاری کنیم

 

دیدین وقتی حرف از خواستگاری میشه چقدر پسرا سر به 

 !ر از خجالت و عرق و دستمال و این حرفا میشن؟زیر و پ

 واال ما که تو آراز همچین چیزی ندیدیم

جوری نگاش میکرد ...جدی نشسته بود و به مهدی خیره بود

که انگار چشاش میگفت ببین اگه بگی نه یه مشت تو صورتت 

 !خالی میکنم

واال چی : محمد سعی کرد لبخند بزنه و آروم گفت 

م بله برون آذر بود و نمیدونم چرا یهو همه امشب مراس...بگم

 !چی عوض شد

اون بله برون و فراموش : آراز با جدیت رو کرد سمت محمد 

 !فکر نکنم پسره دیگه برگرده...کنین

 !یعنی چی؟: مهدی 

یه لحظه بیاین کارتون ...مهدی محمد: مامانم با خجالت گفت 

 !دارم
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لند داداشام هم ب...ببخشیدی رو به جمع گفت و از جاش بلند شد

 شدن و پشت سرش رفتن

 .آوا با چشم و ابرو داشت بهم اشاره میکرد

چشم غره ای بهش رفتم و سرم و برگردوندم سمت محنا و 

محنا برگشت ...چقدرم مودب نشسته بودن جلوم...امیرحسین

 !تو قراره با اینا بری؟...عمه: و آروم بهم گفت 

 کجا برم؟...نه عمه جون -

 !دیگه نمیای؟...آقاهه گفت تو رو میخوان ببرن آخه این+ 

 !جایی نمیرم...نه عزیزم -

فهمیدم مامانم قضیه لغو ...مهدی و محمد و مامانم که اومدن

نمیدونستم آراز چیکار کرده ...شدن بله برون و بهشون گفته

بود ولی خوشحال بودم که دیگه بله برون زورکی 

 !که چیکار کردهبعدا باید حتما ازش میپرسیدم ...نیست

واال حاج آقا ما از شما شناختی نداریم : مهدی نشست و گفت 

 باید صبر کنین تا...که خواهرمونو بسپریم دست پسرتون

 !حداقل برای تحقیق بیایم تهران

مهدی جان آذر خانوم نزدیک یکسال و نیم با خواهر : آراد 

ا اگه م...من رفت و آمد داشتن و از زندگی هم دیگه با خبرن

 !یهویی اومدیم به دلیل همین شناخت بود
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ما صدای ...چه عجب...باالخره مامانشون دهن باز کرد

حاج خانم اگه : رو کرد سمت مامانم و گفت ...شمارو شنیدیم

دختر و پسر که هم دیگه رو میشناسن و ...اجازه بدن

امشب آذر ...فکر کنم همه حرفاشونم باهم دیگه زدن...میخوان

 !سرم نشون کنیم تا عقدجان رو واسه پ

 چقدر مراسم خواستگاری چرت بود! همین؟

 !سر و همشو پیچیدن و خالص

مهم ...واال چی بگم: مامانم چادرشو درست کرد و آروم گفت 

ماها فقط وسیله برای ...خود بچه هان که دلشون پیش همه

 !ایشاهلل که خیره...رسوندنشون بهم دیگه ایم

 !اینطوری که نمیشه...مامان: مهدی با اخم گفت 

 چطوری باید میشد؟: مامانم 

نمیشه شما ...باالخره هرچیزی رسم و رسومی داره: محمد 

یه دفعه تشریف بیارین و خواهرم رو خواستگاری 

 !ماهم بدون هیچ تحقیقی بسپریمش دست شما...کنین

ختو باید شنا: نفسی کشید و گفت ...آراز انگار یکم عصبی شد

 من وقت...بهتر از هرکسی منو میشناسهآذر داشته باشه که 

ندارم تا منتظر بمونم شما رسم و رسوم و تحقیقاتتون رو انجام 

 !باید برگردم تهران...بدین
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آراز ما اصال وقت سر خاروندنم ...بله پسرم: داییشون 

امشب برای هم دیگه ...همونطور که خواهرم گفت...نداره

 !وسی باشیمتا بعد به فکر عقد و عر...نشونشون کنیم

 .محمد اخم کرده بود و چیزی نمیگفت

مهدی انگار چشمش پول آراز و دیده بود وگرنه فکر میکردم 

 مخالفتاشون بیشتر از اینا باشه

دقیقا مثال همون ...میگن پول دوای هر دردیه همینه ها

 !خواهرشو فروخت

 !نظر تو چیه دخترم؟: یهو داییشون برگشت سمت من و گفت 

 من حرفی...هرچی مامانم صالح بدونن! چی بگم؟: آروم گفتم 

 !ندارم

خانوم فاطمه زهرا ضامن خوشبختیشون : مامانمم آروم گفت 

 !بفرمایین دهنتونو شیرین کنین...باشه انشاهلل

سرمو ...سهیال با لبخند بلند شد تا ظرف شیرینی رو بگردونه

 .پایین انداخته بودم و حرفی نمیزدم

 

ینطور خشک و خالی هم که هم: یکم بعد مهدی گفت 

 .بحث مهریه و جهیزیه ام هست...نمیشه

مهریه حق زنه و البته مهریه اصلی ...بله پسرم: داییشون 

به جز یک ...عشق و عالقه ایه که مرد به پای همسرش بریزه
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جلد کالم هللا و آینه و شمعدون هرچی خود عروس خانوم بگه 

 !برای ما سنده

چه حس بدیه وسط اون ...وای...همه برگشته بودن سمت من

 !همه چشم بخوای حرف بزنی

ه اگ...من نمیخوام مهریه ام خیلی سنگین باشه...واقعیتش -

 !میشه چهارده تا سکه که رسمشم حفظ بشه

 صد و چهارده تا: آراز با جدیت گفت 

قرار شد ...یعنی چی صد و چهارده تا...ابروهام رفت باال

من نمیخواستم ...هزرتی خودش گفت ک...هرچی من بگم

 !انقدر

 !یه سفر کربال هم از طرف ما هدیه بهشون: آراد 

 !قشنگ بودش...اینو میپسندم...این خوب بود

ه ب...پس شد یه جلد قرآن کریم و آینه و شمعدون: داییشون 

موافقین ...اضافه صد و چهارده تا سکه با هدیه برادر دوماد

 !حاج خانوم؟

 !به میمنت و مبارکی...آقاحرفی نمیمونه حاج : مامانم 

به نظر من تا ما اینجاییم : مامان آراز دوباره به حرف اومد 

تا دو ...عروسی رو تهران...عقدشون رو همینجا بگیرن

 !طرف بتونن حداقل یکی از مراسما رو شرکت کنن
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به نظر منم همینجا عقدشون باشه ...بله درست میگین: مامانم 

 !دخترمو بفرستم تهران تا بعد با خیال راحت...بهتره

خ اگه موافق باشین تاری...ده روز دیگه نیمه شعبانه: داییشون 

 !عقد و بزاریم همون موقع

شما که همه چیو بریدین و ...خوبه ما حرفی نداریم: مهدی 

 !دوختین

 یه...برای اینکه دختر و پسر راحت باشن: بازم مامان آراز 

خرید و کارای  صیغه محرمیت بینشون خونده بشه تا برای

 !عقدشون معذب نباشن

یعنی خنثی ترین فرد توی جمع من ...همه موافق بودن

دوتا نظرم از من بپرسین ...خیر سرم عروسی من بود...بودم

 !بابا عه

با اجازتون عروسمو نشون : یهو مامان آراز بلند شد و گفت 

 !کنم

اجازه ماهم دست شماست حاج : مامانم خجالت زده 

 مایینبفر...خانوم

با بلند شدن من بقیه ام بلند ...به احترامش از جام بلند شدم

مامانش اومد سمتم و جعبه قرمز کوچیک رو باز ...شدن

یه انگشتر فوق العاده کالسیک و خوشگل مخلوط طال ...کرد

 .سفید و زرد بیرون آورد و دست چپمو گرفت
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چشمای آرایش کرده اش رو خصمانه به چشمام دوخت و گفت 

 !میمنت و مبارکی به: 

صدای کل بلند سهیال و آوا پیچید و مامان آراز آروم انگشتر 

بته ال...آروم بغلش کردم و باهم روبوسی کردیم...و دستم کرد

 !توقعی نداشتم...فقط بوس رو هوا نصیبم شد

ا وگرنه ت...میدونستم همه حرفایی که زده رو آراز بهش گفته

 !فتآخر مجلس مینشست اونجا هیچیم نمیگ

تا صیغه ...بیا دخترم کنار آراز بشین: داییشون با لبخند گفت 

 !رو جاری کنیم

 

دستامو ...با خجالت رفتم سمت آراز و باهم دیگه نشستیم

 داییشون...همچنان توهم دیگه قفل کرده بودم و فشار میدادم

 .مثل اینکه بلد بود

خالصه یه صیغه یه ماهه برامون خوند و یکم دیگه نشستن 

داداشای گرام نزاشتن من و آراز باهم تنها ...م رفتنبعد

 !آشغاال...بشیم

ولی قرار شد صبح آراز بیاد دنبالم باهم بریم یکم 

از ذوق فردا همچنان ...پوسیدیم تو این خونه بقرآن...بگردیم

 !نشسته بودم و به انگشتر توی دستم خیره بودم
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ار واسه خودت قر: مهدی با اخم بهم نگاهی کرد و گفت 

ر فک...جلوی اینا سکه یه پول شدیم! خواستگاری میزاری؟

 !کردن خواهرمونو سر راه آوردیم

 تو که میخواستی من: شونه ای باال انداختم و بیخیال گفتم 

وقتی شماها اینجا ...به آرزوت رسیدی...بیا...عروس شم برم

زیر باد کولر و الی پتو کنار بخاری بودین اونا منو از وسط 

من به اونا ...مع کردن و رفتم کنارشون برای کارتهران ج

 !بیشتر از برادرام مدیونم

بی  حتما حمایتای...وقتی رفتم اون دنیا: پوزخندی زدم و گفتم 

گران ن...دریغ و محبتای سرشارتون و به گوش بابا میرسونم

 !نباشین

فکر نکن زن یه آدم پولدار : از جام بلند شدم که محمد گفت 

 !واسه ما قلدرم بازی درنیار...شدی خبریه

م اتفاقا االن پشتم گرمه که یکیو دار: برگشتم سمتش و گفتم 

جای کبودی دست هنر آقا مهدی ...اگه اذیتم کردین بهش بگم

 !کم به من لطف نداشتین...هنوز روی پهلوم هست

نه وگر...امشب فقط و فقط بخاطر مامان چیزی نگفتم: مهدی 

نطوری الکی اومدن خواستگاری و همی...من میدونستم و اونا

 !بعدم تاریخ عقد و گزاشتن

ال اله اال : مامان از آشپزخونه اومد بیرون و با اخم گفت 

بزارین یه شب دلش شاد ! چیکار به این بچه دارین؟...هللا
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رام آذر ب...من پسره رو میشناختم...فقط اذیتش کنین...باشه

 الزم نبود به شماها...خبرهم داشتم که قراره بیان...گفته بود

 !بگم

باالخره ما مرد این خونه ...خیلی اشتباه کردی مامان: مهدی 

 !اگه میدونستی باید بهمون میگفتی...ایم

شماها مرد خونه ...مرد خونه من شوهرم بود: مامان 

تا حاالهم خیلی ...نه اختیار منو دارین نه آذرو...خودتونین

این به بعدم کاری  از...اذیتش کردین و هی من هیچی نگفتم

دیگه شوهر داره و کاراش به شما مربوط ...بهش نداشته باشین

 .نیست

 !شب بخیر...بفرمایین: بعدم به در اشاره کرد و گفت 

 قربونش برم...الهام و سهیال با خنده به مامان خیره شده بودن

رفتم تو اتاقم و ...همیشه طرف من بود و این خوشحالم میکرد

د باز با نگاه به انگشتر شیکم که با دستبن...لباسمو عوض کردم

خوشگلم توی دستم میدرخشید لبخندی از ذوق زدم و موهامو 

 .باالی سرم گوجه کردم

 خزیدم زیر لحاف و گوشیمو برداشتم

 یعنی...با دیدن چند تا پیام از آرایشی مهتاب خنده ای کردم

 !خونم حالله...بفهمه اسمشو گزاشتم آرایشی مهتاب

 !نستی دستبندت چقدر تو دستت قشنگ بود؟میدو+ 
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 !چون تو خریده بودی...اوهوم: ذوقی کردم و براش نوشتم 

دا انقدر برای فر...آنالین نبود منم دیگه گوشیمو خاموش کردم

اصال یه ...شور و شوق داشتم که انگار قرار بود برم اردو

 !وضعی

 

 حاضر و آماده جلوی آینه وایساده بودم و به خودم نگاه

یه عالمه کرم ضدآفتاب رو خودم خالی کرده بودم ...میکردم

 !که با این آفتاب سیاه نشم

با صدای زنگ گوشیم و افتادن اسم آراز سریع از اتاق زدم 

مامانمو دیدم عین این بچه دبستانیا سه چهارتا لقمه ...بیرون

 .گرفته گزاشته تو کیسه فریزر

 !چخبره این همه؟: سالمی کردم و گفتم 

خودت که ...تو راه بخورین...بیا مامان جان اینا رو بگیر+ 

دوستتم هست برای اون و شوهرشم ...صبحونه نخوردی

 !گزاشتم

 !رفتی بیرون؟ -

برو که ...برو مادر...ماشاهلل چقدر این بچه آقاست...آره+ 

 !خوشبخت شی عزیزدلم

در حیاطو که باز کردم دیدم ...گونشو بوسیدم و رفتم بیرون

 ن تکیه داده و منتظرهبه ماشی
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 !صبح بخیر...سالم: لبخند گنده ای زدم و گفتم 

 !صبح توام بخیر...سالم خانوم+ 

نگاهی به کوچه انداخت و آروم ...در و بستم و رفتم نزدیک

 تا صبح فقط به چشات...دیشب که نزاشتن ببینمت: لب زد 

 !فکر کردم

 !مهم االنه که کنارمی: لبخندی زدم و گفتم 

 ورد جلو و بوسه نرمی روی گونم زدسرشو آ

 !داری باهام چیکار میکنی دختر؟: چشماشو بست و گفت 

حاال عشق بازیتونو بزارین برا یوقت : صدای آوا رو شنیدم 

 !بیاین بریم دیر شد...دیگه

 از آراز جدا شدم و در عقب رو باز کردم

سالمی به رادین کردم ...خودشم دور زد رفت سمت در راننده

این زبون بیصاحاب همیشه خدا باید حرف : به آوا گفتم و رو 

 !مفت بزنه

 

 دیدی آخر زن داداشم...آشغالللل: تا نشستم پرید روم و گفت 

 !همون روز اول گفتم تو زنش میشی...شدی

برو اونور االن زن ...خیلی خب: با زور زدمش کنار و گفتم 

 !داداشتو له میکنی
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جوابشو دادم و صاف ...درادین برگشت و با لبخند سالم کر

آراز با گوشیش مشغول بود و هنوز ماشینو روشن ...نشستم

 صبحونه خوردین؟: صدامو صاف کردم و گفتم ...نکرده بود

تا بلند شدیم و مثل زامبی نشستیم ...مگه گزاشت...نه بابا: آوا 

 نمیبینی آرایشم نیمه کاره است؟...تو ماشین

مانم ما...نه وای بر کاملشنیمه کارت که ای: نیشی کردم بهش 

 !لقمه درست کرده

آراز باالخره گوشیشو گزاشت رو داشبورد و ماشینو روشن 

از تو آینه نگاهی بهم انداخت و با یه تیک آف ماشین ...کرد

تو آینه چشم غره ای بهش رفتم و رو به آوا ...پرت شد جلو

 دل و...واقعا پرفکته...دست فرمونش خیلی عالیه: گفتم 

 !یه دور میره تو مخلوط کنرودت 

آوا با دهن پر کنترل ضبط ...لقمه آوا و رادینو دادم دستشون

 انرژی این صبحونه ام باید یجا تخلیه: ماشینو برداشت و گفت 

 !شه باالخره

 صداشو زیاد بلند نکن -

 !اینجوری قرم نمیاد...عشقش به بلند کردنشه اصال! چرا؟+ 

 !درد میگیرهسر...صبحونه ام نخورده...صبحه -
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: دستشو با یه حالت مسخره ای زد زیر چونش و گفت 

حاال به این دو دقیقه چیزیش نمیشه ...مامانم اینا...واااای

 !نترس

لقمه اش رو بیرون آوردم و ...آراز از تو آینه بهم نگاه میکرد

از پشت صندلی بردم سمت ...با دستم یه تیکه کندم

 .رو با دندون گرفتبوسه ای به دستم زد و لقمه ...دهنش

رادینم که ...آوا همچنان مشغول عقب جلو کردن آهنگا بود

 دهنش پر بود حرف نمیزد

 اول کجا میخواین برین؟: رو به آراز گفتم 

ریم اول ب: آوا گفت ...بچم دهنش پر بود نمیتونست جواب بده

 !توروخدا دولت آباد...دولت آباد

 آدرسو دارین؟ -

 !ون نیاوردیم دکترالکی که تو رو با خودم+ 

نگو جی پی اس سیار ...واال من فکر کردم بخاطر خودمه -

 !میخواستین

 خودت: آروم گفت ...یه لقمه دیگه کندم و بردم سمت دهن آراز

 خوردی؟

 تو بخور اول...نه -

 !اینو تو بخور+ 

 .دهنتو باز کن دستم خسته شد...میخورم االن -
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 .لقمه رو گزاشتم دهنش و باز عقب کشیدم

خم شد و صداشو زیاد ...آوا باالخره رو یه آهنگی استپ کرد

 !به افتخار عروس خانم دست: کرد و بلند گفت 

ه لبخندی زدم و ب...کل بلندی کشید که گوشام از کار افتادن

از اون کاراش بود که توی ...حرکات مزخرفش خیره شدم

اتاق باهم دیگه اهنگ میزاشتیم ادای خواننده هارو 

منتها اینجا من روم نمیشد ، رادینم نشسته بود ، ...یمدرمیاورد

 !بعدش آراز گیر میداد حوصله نداشتم...عیب بود اینا

خدا دوتا دیوونه رو ...رادین از جلو با زنش همراهی میکرد

 !خوب باهم جور کرده بود

یچی فلکه بعدی باید بپ: لقمه بعدیو گزاشتم دهن آراز و گفتم 

 !سمت راست

وا آ...آینه بهم کرد و با دهن پر فرمونو چرخوندنگاهی از تو 

سرم ...شیشه ماشینو تا ته داده بود پایین و بلند بلند داد میزد

 !داشت سوت میکشید

یه میکس قدیمی بندری ...ماشین که پیچید آهنگم عوض شد

آراز  :آوا داد کشید ...قبال تو پلی لیست آوا شنیده بودمش...بود

ببین زنتم آوردیم ...سر صبح بخدا اگه عنق بازی درآری

 !کنارت
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زنم پشت : آراز لقمه اش و قورت داد و با اخم گفت 

همینطوری کم قیافه ...این نره غولو گزاشتین کنارم...سرمه

 نحسش جلو صورتم بود؟

اگه آذر خانوم جلو بود : خنده ای کردم که رادین گفت 

 ببین نگات...تا من هستم استفاده کن! میرقصیدی براش؟

 !یکنهم

نم ز...دفعه بعد گم میشی عقب: آراز نگاهی بهم کرد و گفت 

 !بیاد کنار خودم

یکم برا آذرم برقص ...دیشب این همه رقصیدی...آراز: آوا 

 !وگرنه نمیزارم بیاد جلو...ببینه شوهرش چه هنرایی داره

آراز دستشو برد سمت ضبط و چند تا آهنگو عوض 

 !آوا دیده بودم رقص التینشو تو مهمونی تولد...کرد

 

ه بقول زینب وقتی با اون جذب...فکر نمیکردم اصال اهلش باشه

این که دیگه ...و جدی بودن بهش نمیومد از آمپول بترسه

 !عجیب نبود

با لذت با دستای خوشگلش که روی فرمون بود خیره 

آوا ...آهنگ سندی که پخش شد صدای خندم رفت هوا...شدم

 .این آهنگ میشه رقصید خدایی فقط با: با خنده گفت 
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رادین شونه هاشو تکون میداد که یهو با آراز هماهنگ 

ا ب...آراز فرمونو ول کرده بود و با رادین میرقصیدن...شدن

آوا کنار گوشم انقدر کل کشیده بود ...خنده بهشون نگاه میکردم

 .که مغزم هنگ کرده بود

باالخره بعد از نیم ساعت رقصیدن آراز و با عشق نگاه 

لقمه گزاشتن تو دهنش و کلکالی رادین و آوا ...کردنای من

 !رسیدیم جلوی باغ دولت آباد

اما ...فکر میکردم چون بعد سیزده بدره باید شلوغ باشه

 انقدراهم که فکر میکردم شلوغ نبود

 !آراز ماشینو گزاشت تو خیابون و همه باهم پیاده شدیم

وی شیشه کیف دوشی کوچیکمو کج انداختم و موهامو از ت

دستی به صورتم کشیدم و برگشتم ...ماشین درست کردم

 .طرفشون

م آرو...آراز دستشو دراز کرد سمتم و منو کشید کنار خودش

 !بلیط بگیریم بعد بریم تو...باید بریم تو صف: گفتم 

 با سر...دستمو محکم تر گرفت و باهم از خیابون رد شدیم

 :رد و گفت اشاره ای به قسمت شلوغ حیاط جلویی باغ ک

 !بدو چهار تا بلیط بگیر بیا...رادین

 چطوری تنها بره؟...توام برو باهاش: آوا با اخم گفت 

 !کارتتو بده برم: رادین دستشو کرد تو جیبش و گفت 
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ونه آراز بم...یکی باید پیش خانوما باشه: بعدم رو کرد به آوا 

 !بهتره

گ س :آراز کیفشو از تو جیب شلوارش بیرون آورد و گفت 

 !طول نکشه زیاد...خور

منم که تنبل نمیخواستم زیاد سرپا ...رادین که رفت

آروم ...رفتم یه گوشه ای که حالت طاقچه ای داشت...وایسم

 .خودمو باال کشیدم و نشستم

ارو م...چقدر شلوغه: آوا هم اومد کنارم نشست و نفسی کشید 

 !بگو از تهران اومدیم بیرون یکم تو آرامش باشیم

 !چون عیده مسافرا خیلی زیادن...یشه اینجوری نیستهم -

 آراز با اخم به صف دراز بلیط خیره بود

 !کاش زودتر بریم خونه: برگشت سمتم و گفت 

 حوصله سحر و داری یا قهر مامانو؟! خونه چخبره؟: آوا 

میخوام بعد دوسال که دیشب محرم شدیم دو دقیقه بغلش : آراز 

 !یناگه شما مزاحما بزار...کنم

ه صبحم که نزاشت...بچم از دیشب تو خماری بود...الهی بگردم

 .بودن تنها بیاد

 داداشام نیستن فقط...ناهار بیا خونه ما: لبخندی زدم و گفتم 

 !منو مامانمیم
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آراز بیاد اونجا کسی فکر ناهار نیست ...نههههه: آوا 

 !تا شب باید گشنگی بخوریم...اونوقت

ساده هم بپزین میشه با ماست  یه برنج...سه تا خانومین -

 ! تو مگه گشنه ام میمونی؟...خورد

یه امروز برو تو آشپزخونه یه دستی به ظرف و : آراز 

 !ظروف بکش شاید یه هنری ازت دراومد

رم انقد...چند تا غذا بلدم...انقدراهم بی هنر نیستم دیگه: آوا 

فقط من تا حاال درست نکردم ...خوشمزه میشن که نگو

 !اونارم آذر درست میکرد...ری بلدمهمینجو

بگو رادین واست ناهار : سری از تاسف تکون دادم و گفتم 

 .بگیره

شما دوتا ...ناهار من که جور شد: آراز ابرویی باال انداخت 

 .به فکر خودتون باشین

موهاشو ژل زده بود اما باز تارای مزاحم ...نگاهی بهش کردم

 .توی پیشونیش بودن

 

 !چقدر موهاتو دوست دارم: و و زیرلب گفتم دستمو بردم جل

با اون چشمای ...بهم نگاه کرد...تار موهاشو زدم کنار

تیکش باعث شد سرشو بندازه پایین و ...کاراملی خوشمزه
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اینجا ...نکن: مکثی کرد و گفت ...دوباره بهم خیره بشه

 !نزار صبرم تموم شه...شلوغه

 ی؟یکار میکنصبرت تموم شه چ: لبمو گاز گرفتم و گفتم 

یه دل سیر بغلت ...میبرمت یه جایی که هیشکی نباشه+ 

 !بعدش تصمیم میگیرم بخورمت یا نه...نگات میکنم...میکنم

دستمو گرفت تو ...خندم و قورت دادم و به چشماش خیره شدم

 .دستش و فشار داد

ار باز دستشو فش: آوا که وسط حرفامون ساکت بود یهو گفت 

 !بره ها ندی کبود شه آبرومون

 انقدر فشار داده: از فکر اون شب مهمونی اخمی کردم و گفتم 

تم مچ بدبخ...بود تا یه هفته به زور سر آمپوال رو میشکستم

 !تاحاال صدبار استخوناش جا به جا شدن

همه گند ...دستم بشکنه که دست تو رو کبود کرد: آراز 

 !اگه بزارن ما تنها شیم...کاریامو جبران میکنم جون من

ببین از اولی که اومدیم چقدر سیخ و : آوا با حرص گفت 

 خوب...آقا ما غلط کردیم باهاتون اومدیم...متلک بارمون کرد

 شد؟

 !ولی بهتر شد...خوب که نشد: مغرور سری تکون داد 
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بلیطا رو گزاشت تو جیبش و ...رادین بدبخت باالخره رسید

گرنه رین ومرده میگفت تا شلوغ نشده ب...بیاین بریم: گفت 

 !دیگه راه واسه رفتن نیست

خواستم خودم بپرم پایین که آراز دستشو برد سمت کمرم و 

د کمرت در: پام که به زمین رسید با غر گفتم ...بلندم کرد

 !میگیره

خانوم پرستار دارم : دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت 

 نگران چی باشم؟...دیگه

وقت بود نیومده خیلی ...آوا و رادین جلوتر رفتن داخل

هی آ...آخرین بار هفت سال پیش قبل از کنکورم بود...بودم

 !یواشکی...قبل از کنکورم اومدم اینجا: کشیدم و گفتم 

 چرا یواشکی؟: همونطوری که جدی به جلو خیره بود گفت 

ه ب...داداشم نمیزاشت از خونه بیام بیرون: آروم زمزمه کردم 

یواشکی اومدم بهونه گرفتن کارت ورود به جلسه 

 !وگرنه میمردم...اینجا

 اگه یکم بیشتر...دیشب: فشار دستش و رو کمرم زیاد کرد 

اصال نمیخوام چشمم به ...بحثمون طول میکشید میکشتمش

 !چشمش بیوفته

 !من نمیخوام باهاشون دعوا کنی آراز -
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درست روبروی ...االن دیگه توی باغ بودیم...برگشت سمتم

جلوی عمارت درست کرده  حوض بزرگ و طوالنی که

 !بودن

من االن دلم قرصه که تو : به چشماش خیره شدم و گفتم 

کنن  که دیگه نمیتونن اذیتم...که میتونم بهت تکیه کنم...هستی

 !اما باهاشون دعوا نکن...و هی بهم دستور بدن

بشینم اونجا و ببینم که هی اذیتت میکنن؟ ...زندگی آراز+ 

کتک خوردنت و شنیدم با صدتا  میدونی وقتی نبودم و خبر

 مسکن آروم شدم؟ میدونی؟

داشت عصبی میشد و من اصال نمیخواستم روزمون خراب 

 .اونم کنارم راه میرفت...حرکت کردم...بشه

تا تو هستی جرات ...هروقت اذیتم کردن بهت میگم -

 !انقدر ازت برای مامانم تعریف کردم...ندارن

 برام تنگ شده بود؟ دلت: لبخند کمرنگی رو لبش نشست 

هرروز که میگذشت بیشتر از اومدنت ...خیلی: بغ کرده گفتم 

آوا هم چیزی ...خبری هم که ازت نبود...ناامید میشدم

 !مطمئن بودم که نمیای...نمیگفت

 مگه نگفتم میام؟ حرف من چند تاست؟+ 

میترسیدم دوباره وسط راه ولم ...من ترسیده بودم آراز -

عشق و عالقه ای وجود ...ی بودبگی همش باز...کنی
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اصال من چرا باید یه دختر شهرستانیو دوست داشته ...نداشت

 !باشم؟ وسط اون همه دختر شیک و باکالس شهری

 

دستمو گرفت و مجبورم کرد کنارش ...روی یه نیمکت نشست

به چشمام که بغض کرده بودن و مظلوم شده بودن ...بشینم

 .خیره شد

بارم بخاطر اون روز بگم غلط  هزار: محکم و جدی گفت 

قسم میخورم که ببرمت تهران همه چیو جبران ...کردم کمه

 میفهمی اینو؟...تو برای من خدایی آذر...کنم

رای ببین چقدر ب: سری تکون دادم که دستمو فشار داد و گفت 

منی که نه هیچکس تو لندن و تهران نتونست ...من عزیزی

 !زندگی منتو اومدی و شدی ...چشمم و بگیره

 از انتخابم پشیمون نیستی؟: لبخندی زدم و گفتم 

 !با بدبختی مال خودم شدی...مگه بمیرم+ 

میدونستم خیلی داره جلوی خودشو ...چشم تو چشم شدیم

یادته ازم پرسیدی چه حسی بهت : آروم لب زدم ...میگیره

 دارم؟

چقدر دوست ...میدونم که میدونی: ادامه دادم ...منتظر بود

 !آراز دارم

 !اینجا جاش نیست...جوابت باشه بعدا+ 
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هوای باغ ...خنده ای کردم و با عشق به دور و بر خیره شدم

با اون همه گرمایی ...وگرنه اینجا نمینشست...خنک بود

 !بودنش انقدر غرغر میکرد تا بلند شیم گورمون و گم کنیم

برگشتم سمتش که دیدم ...آوا و رادینو از الی جمعیت ندیدم

وای میخ: یکم خجالت کشیدم و گفتم ...وز داره نگام میکنههن

 بریم تو ساختمونم ببینیم؟

 !از جاهای شلوغ خوشم نمیاد: نفسی کشید و گفت 

 !پس همینجا خیلی قشنگ تره :مطیع سری تکون دادم و گفتم 

بعضیا با ...بعضیا با خونوادشون...به مردم نگاه میکردم

چشمم به یه خانوم و آقای ...بعضیا با عشقشون...دوستاشون

المه بین یه ع...مشخص بود ایرانی نیستن...تقریبا مسن خورد

 !دختر بچه دبیرستانی گیر کرده بودن بیچاره ها

 !توریست ندیده ها...اونجا رو: لبخندی زدم و گفتم 

 !مطمئنم بریم لندن مثل اینجا همه دورمون جمع میشن+ 

 مگه قراره بریم لندن؟ -

 !به دوستام...به خونم سر میزنیم...یمیه سفر میر+ 

 خیلی قشنگه نه؟...هوم -

 !هرجایی تو کنارم باشی قشنگه: سری تکون داد 

 نگفتی چرا انقدر دیر کردی؟ -
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وقتی  :دستی به موهاش کشید و گفت ...سرشو برگردوند سمتم

 !خواستم جواب حرفتو بدم ایناروهم تعریف میکنم

انقدر که حرف نمیزنی : سرمو تکون دادم و با حرص گفتم 

 !همش آدم باید ازت حرف بکشه

 میخوای مثل آوا مغزتو بخورم؟: لبخند کجی بهم زد 

 !حوصلم سر میره خب...نه انقدر ولی خیلی ساکتی -

 شده کنارم باشی و ساکت بمونم؟+ 

آدم جرعت نمیکرد باهات حرف ...تا دلت بخواد...آره خیلی -

 !بزنه اصال

 میترسیدی؟ ازم: لبخند کجی زد 

 !کابوس هرشبم بود...عصبانیتت قشنگ نیست...نه -

دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو کشوند طرف 

 خواستم یکم ازش...انقدر که کامل بهم چسبیده بودیم...خودش

 .فاصله بگیرم که نزاشت

عطر تلخی که زده ...صدای آروم نفساش توی گوشم بود

هلوم اذیتم فشار دستش روی پ...سرفه ای کردم...بود

همون پهلویی بود که به لطف داداش گرامی همچنان ...میکرد

 !کبود مونده بود یوقتایی از دردش خوابم نمیبرد

 !باید بریم دنبال کارای عقد+ 

 چه کاری داره مثال؟ -
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 !این همه کار...خرید عقد...تاالر...لباس تو...مثال لباس من+ 

تو تاالر نگیریم؟ میشه ...تو بیشتر از من واردی ماشاهلل -

 !عروسیمون تو تاالر باشه

قراره همه فامیالتون ...عروسیمون بحثش جداست+ 

میخوام نفسمو ببینن و حسرت زندگیشو بخورن که ...بیان

 !دیگه اذیتت نکنن

سفره عقد بندازیم و خودمونیش ...خب تو خونمون بگیریم -

 !اونجوری خیلی گرون در میاد...کنیم

 !حرف نباشه...تاالر میگیریم !نگران پولشی تو؟+ 

 !حواست باشه...االن رییسم نیستی که ازت حساب ببرما -

 

 !تو بگو تا تب کنم فقط...مریضتم من+ 

میشه دستتو از روی : لبخند پر از خجالتی زدم و آروم گفتم 

 پهلوم برداری؟

 اذیتت میکنه؟+ 

 یکم -

 و باالخره سر...دستشو برداشت و بجاش دستمو محکم گرفت

آوا یه سینی دستش بود و توش ...کله آوا و رادین پیدا شد

 انقدر ذوق کردم که نگو...چهارتا کاسه فالوده بستنی
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 از کجا فهمیدی هوس کردم؟: اول از همه برداشتم و گفتم 

از اونجایی که خیلی جیک تو جیک : آوا ابرویی باال انداخت 

مه ی ععشقا...گفتم سه قلو حامله شدی ازش...نشسته بودین

 !مستفیض شن

اهلل ماش...گرده افشانی که نمیکنیم: چشم غره ای بهش رفتم 

 !خودت پس باید بچه هفتم هشتمتو بغل کنی

جرات نداره آدم به : رادین سری از تاسف تکون داد و گفت 

 !شلوار الزم میشم من...نگاه چشاشو...خواهرش نزدیک شه

 چیزی...هفقط به رادین خیره بود بچ...برگشتم سمت آراز

نان ازم گرفت اما همچ...کاسه بستنیو دادم دستش...نمیگفت که

 .به رادین خیره بود

 شاخ داره یا دم اینجوری نگاش میکنی؟: آوا با حرص گفت 

 نگاه کردن عیبه؟ جرمه؟ فضولی تو اصال؟...نگاه میکنه -

 !خبه همین دیشب محرم شدین و اینجوری پشتش درمیای+ 

پشت کی درآم پس؟ کیو دارم به : پشت چشمی نازک کردم 

 جز خودش؟

نگاهای خیره اش مغزتو سوراخ ...نگاهشو برگردوند سمتم

لبخندی بهش زدم که یهویی سرش و آورد جلو و ...میکرد

 !پیشونیم و بوسید
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اما جدی برگشت و دوباره خیره به رادین مشغول خوردن 

تنگ  دلش برات: خنده ای کردم و به رادین گفتم ...بستنیش شد

 !شده

این دلتنگیاشو ...اوه چجورم: رادین با یه حالتی گفت 

از بس دلش برام تنگ میشه که کل استخونام ترک ...نمیخوام

 !از فشار عشق...برمیدارن

 !به این آرومی...اصال آراز خشن بودنو بلد نیست -

فته یادش ر! میبینی رادین؟: آوا با دست محکم کوبید رو پاش 

وگرنه آراز ...یادش رفته اینارو...شیدچطوری سرش داد میک

 !و خشونت؟ اصال و ابدا

وقتایی که ...آراز طبق معمول ساکت بود...خندم عمق گرفت

توی جمع زیاد بگو ...خودمون دوتا بودیم بیشتر حرف میزد

مگه اینکه ازش سوالی بپرسن یا مخاطب اون ...مگو نمیکرد

 !باشه

ای نماز رفتیم مسجد بعد از باغ دولت آباد به اصرار آوا بر

من مثل همیشه که از خونه میزدم بیرون ...جامع معروف یزد

با رادین رفته بودن وضو ...با وضو بودم اما آوا وضو نداشت

 !بگیرن و بیان

آراز دست به جیب کنارم وایساده بود و به چند تا از مغازه 

ه اگه برات سخته ک: آرنجشو گرفتم و گفتم ...دارا خیره بود

 بخونی میخوای منم پیشت بشینم؟نماز 
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 !آرامش چشمای تو رو داره...برام سخت نیست+ 

 مگه نماز میخوند؟...چشمام گرد شد

 نماز میخونی؟: زمزمه کردم 

 !خیلی وقته...بعد از اینکه فهمیدم بهت تهمت زدم+ 

دستمو جلوی دهنم گرفتم و با عشق بهش خیره ...باورم نمیشد

کاش مردونه و زنونه جدا نبود تا ...نمیتونستم باور کنم...شدم

 !با دل سیر نماز خوندنش و نگاه کنم و لذت ببرم

 :چشمای عسلی خوشرنگشو برگردوند سمتم و مهربون گفت 

وقتی میگم زندگیمو عوض کردی ...ببین باهام چیکار کردی

 !یعنی این

 

م با عشق چشم بست...صدای اذان از گلدسته های مسجد بلند شد

همه تنم پر از ...اسم علی که میومد...گوش دادم و به این نوا

 آرامش میشد

عادل ...اسطوره ای از مرد بودن...علی برای من اسطوره بود

 !شجاع بودن...دیندار بودن...بودن

آوا ...آوا و رادین که رسیدن از هم جدا شدیم و برای نماز رفتیم

ش یکم برا...یکم سختش بود و تقریبا میشه گفت یادش رفته بود

توضیح دادم و اونم با لبخند کنارم وایساد و نمازمونو جماعت 

 !خوندیم
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آهنگ آرومی از ضبط پخش ...کنار آراز نشسته بودم

رادین و آوا عقب نشسته بودن و آروم باهم حرف ...میشد

من که میرم : میزدن که با صدای آراز به خودشون اومدن 

 !میبرمتون خونه...خونه مادر زن جان

 ناهار و چیکار کنیم؟...گشنمه: ت زاری گفت آوا باحال

نبود خودم برات ...شاید یه چیزی درست کردن: رادین 

 !سفارش میدم

 دمامانم بو...با صدای زنگ گوشیم چشمم رو ازشون برداشتم

 جونم مامان؟: آروم جواب دادم 

 خوش گذشت؟...سالم عزیزم+ 

 جات خالی بود...آره خیلی...سالم مامانی -

میگم به شوهرت بگو ناهار بیاد ...شم منفدات ب+ 

 !براش غذا درست کردم...همینجا

لبخند پت و پهنی زدم و با عشق به ژست جذاب آراز موقع 

 چی پختی؟...بهش میگم...چشم مامانی: رانندگی خیره شدم 

 ببین دوست داره؟...فسنجون+ 

 !غذا باشه آراز دوست داره...آره بابا -

و دستشو روی پام  لبخند کجی روی لبش نشست

مهدی و محمد که : نفسی کشیدم و آروم پرسیدم ...گزاشت

 نمیان؟



1294 

 

محمد اینا که دعوتن مهدی ...نه خداروشکر: مامان آروم گفت 

ما ...فقط محنا و امیرحسین و گزاشتن پیشم...هم ناهار نمیاد

 !ناهارمونو زودتر میخوریم تا شما بیاین

بابا نداشتم اما یه زن فوق  از اینکه...چقدر مامانم فهمیده بود

 :با اشاره آراز پرسیدم ...العاده قوی مادرم بود لذت میبردم

 چیزی الزم داری برات بگیرم؟

 !به پسرمم سالم برسون...منتظرتونم...نه عزیزم+ 

 !مامانم سالم میرسونه: لبخندی زدم و گفتم 

چیزی نگفت اما به ...آراز سری تکون داد و فرمونو پیچوند

 !یکم دیگه میرسیم...آرازم سالم میرسونه مامان: م گفتم مامان

وا بغ آ...از مامانم خدافظی کردم و گوشیمو گزاشتم توی کیفم

من میدونم اینا دست به سیاه و سفیدم نزدن تا االن : کرده گفت 

 !اینجا که دیگه از افتخار خانم خبری نیست...خوابیدن

 !هبلدی ک...خودت ماکارونی بپز: برگشتم سمتش و گفتم 

همون یبار خوب شد ...تو کنارم نباشی استرس میگیرم: آوا 

 !فقط

ا هرج...مگه قراره هسته اتم بشکافی...خیلیم خوشمزه شد -

 !غصشو هم نخور...سختت بود زنگ بزن بهت بگم

رش چقدر س...یاد بخیه زدنام میوفتم: سری تکون داد و گفت 

 !استرس میگرفتم و هی منو میزدی
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 !اون یبارم حقت بود...کردی که من زدمتبیخود  -

خدانکنه آدم بخواد یچیز از ...معلم گند اخالق...حاال همون+ 

 !این یاد بگیره

اتاق ...بخیه...خوبه این همه غذا بهت یاد دادم: با اخم گفتم 

 یبار کتک خوردیا...عمل

بعد خانوم توقع دارن من خودمو : آراز دنباله حرف من گفت 

 !بسپرم دستش

شوهر خودم هست که فقط به من ...واال ما توقعی نداریم: وا آ

 مگه نه رادین؟...اعتماد میکنه

انقدر که ...شوهرت چاره ای نداره: رادین با خنده گفت 

عصب سیاتیکم زیر سوزنای تو سوراخ شده من یه پام لنگ 

 !میزنه

 !غلط کردی: آوا با حرص گفت 

زن پرستار بهت  خدا یه: بلند تر رو به آراز ادامه داد 

 !انقدر شل و پلت کنه و من بشینم نگاه کنم بهت بخندم...داد

تا  تب میکنم: آراز نگاهی بهم کرد و باز به خیابون خیره شد 

 !پرستارم اون باشه

آوا ...چقدر دوستش داشتم خدا میدونه...با عشق برگشتم سمتش

 !هم به تقلید از من نیشی کرد و چیزی نگفت
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بعدم پیش به ...وی یه آپارتمان پیاده کردیمآوا و رادینو جل

 !سوی فسنجون مادر زن پز

 

آراز پشت سرم ...در خونه رو باز کردم و رفتم تو

نمیدونم یهو ...یکم کالفه تر شده بود و حرف نمیزد...میومد

 !چرا اخالقش برگشت

مثل ...مامانم با شنیدن صدای در از آشپزخونه اومد بیرون

خیلی خوش : ش اومد جلو و گفت همیشه با صورت مهربون

 !بفرما تو غریبی نکن...اومدی پسرم

دم آ...یه حرفایی میزنی مادر من...چه کسیم غریبی کنه حاال

 ناهار خوردین؟: لبخندی زدم و گفتم ...خنده اش میگیره

 !براتون تو اتاق خودت سفره انداختم...آره عزیزم+ 

: بود گفت آراز لب باز کرد و با صدایی که خش دار شده 

 !زحمت کشیدین

اید ب...انقدر که دخترم از شما تعریف کرده...این چه حرفیه+ 

 ...ببخشین اگه در اون حد و اندازه ای نیستیم که

ل شماهم مث...لطفا ادامه ندین: آراز با جدیت حرفشو قطع کرد 

 !مادر خودم

خداروشکر که رسیدی : مامانم لبخندی زد و با بغض گفت 

بچمو این دوتا زهرمارش کردن و من نتونستم  زندگی...پسرم
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نزار ...هرکاری میکنی فقط خوشبختش کن...جلوشونو بگیرم

 .بیشتر از این درد بکشه

 !مامان: با خجالت گفتم 

بمیرم روزی ...چشمامه: آراز دستمو محکم فشار داد و گفت 

 !که اشکش درآد

غذارو ...برین برین: مامانم نم اشکاشو گرفت و با لبخند گفت 

 !کشیدم سرد میشه

 محنا و امیرحسین؟ -

 !تو اتاق من خوابن+ 

سری تکون دادم و جلوتر از آراز پیچیدم تو راهروی 

 مامانم سفره...در چوبی اتاقمو باز کردم و رفتم تو...معروف

بخارای غذا از ظرف فسنجون ...دو نفره خوشگلی انداخته بود

نم حسابی اتاقو باال میرفتن و بوی رب انار دست پخت ماما

 !گرفته بود

 فهمیدم راحت نیست...آراز نفسی کشید

 میخوای پرده هارو بکشم؟ گرمته؟...بشین: آروم گفتم 

 کولر و روشن کردم...سری تکون داد و دکمه لباسشو باز کرد

 و معذب کیفمو گزاشتم رو طاقچه

پشتمو کردم طرفش و خواستم انگشترمو ...هنوز وایساده بود

 !دستاش دور کمرم حلقه شددربیارم که 
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با بهت خواستم حرف بزنم که نفسای گرمش و ...نفسم رفت

 .کنار گوشم حس کردم

 !هیچی...هیچی نگو...هیششش+ 

 غذامون سرد میشه...آراز...آ -

 !مهم نیست...به درک+ 

دستش باال اومد و روسریمو از سرم ...نفس عمیقی کشیدم

ه بزرگ پشت سرم موهای فر و بلندمو که با یه گیر...کند

آبشار موهام با بوی ....فیکس کرده بودم با مالیمت باز کرد

سرشو توی موهام ...خوش لوسیون و کرم رو شونم ریخت

 !سه بار...دوبار...یکبار...فرو کرد و نفس کشید

 قلبم ناموزون میزد...بلند و عمیق نفس میکشید

توروخدا : دستمو روی دستش گزاشتم و با درد گفتم 

 !یکم یواش تر...آراز

چشمای خمار ...کمرمو گرفت و چرخوند...صداش بم شده بود

 !لعنتیش و موهای لختش

و این اولین بار بود ت...خجالت میکشیدم ازش...لبمو گاز گرفتم

 !موقعیت بودیم

نتونستم : دستشو پشت کمرم فشار داد و گفت 

ذره ذره ...از دیشب تا االن...نتونستم...لعنتی

 فهمی آذر؟می...سوزوندیم
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جات : توی چشمام خیره شد و گفت ...سرمو تکون دادم

حق نداری جایی جز ...تا وقتی نفس میکشی...همینجاست

حق نداری موهاتو واسه کسی باز ...وسط دستام آروم بگیری

 !حق نداری به هیشکی اینجوری خیره بشی...کنی

 :پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و گفت ...سرشو آورد جلوتر

 ...اندازه تموم نبودنات همین االن میخوامت امابه 

پر از حس ...حرفشو خورد و لبامو با لباش قفل کرد

ه های بوس...انگار که گمشده اش رو پیدا کرده باشه...میبوسید

 !ریزی روی لبم میزد و با دندون لب پایینمو گاز میگرفت

شاری ف...ناخوداگاه دستم باال رفت و روی یقه پیرهنش نشست

 !کمرم وارد کرد و منو به دیوار چسبوند به

کم کم همراهیش ...مکثی کرد و بازم بوسید...باالخره جدا شد

ه فشار کوچیکی ب...نفسم گرفته بود اما رهام نمیکرد...کردم

لباشو از روی لبام برداشت و بهم خیره ...سینش وارد کردم

 !شد

ون ابعد از ...قفسه سینم از شدت هیجان باال و پایین میرفت

 !بوسه سریع و یه ثانیه ای شمال

 عشقش با حس بهتری توی وجودم رفته بود

انگار تک تک سلوالی بدنم یکصدا آراز و صدا میزدن و 

 !محتاجش بودن
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 چیکار کردی باهام؟: زیرلب گفت 

 .پهلوم از فشار دستش میسوخت...آب دهنمو قورت دادم

 آراز: با نفس نفس گفتم 

 بگو همه چیز آراز+ 

به دندون گرفتم و با خجالت خواستم سرمو بیارم  لبمو

موهای قاب گرفته دور صورتمو کنار زد و محکم ...باال

 !گونمو بوسید

مریض این : با لحنی که تا حاال ازش نشنیده بودم گفت 

بریم که بوی این فسنجونه بدجوری داره رو مغزم ...حیاتم

 !رژه میره

 !ترجیح دادیغذا رو به من : لبخند محوی زدم و گفتم 

 ابرویی باال انداخت و فاصله گرفت

و هیچیو به ت: نشست و با چشم به کنارش اشاره کرد و گفت 

 !تو اولویت منی...نمیشه ترجیح داد

موهامو روی یکی از شونه هام جمع کردم و نشستم 

 اون لحظه...آروم ترین و خوشمزه ترین ناهار تاریخ...کنارش

 !کنار آراز برام ثبت شد

 

به دیوار تکیه داده ...ه رو جمع کردم و برگشتم تو اتاقسفر

 بود و پاهاشو دراز کرده بود
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 !میدونم اذیت میشی نه تختی نه مبلی...ببخشید: معذب گفتم 

 بیا اینجا: نگاه خیره ای بهم کرد و گفت 

 لباسمو عوض نکنم؟ -

 !بیا+ 

رمو س...دستمو گرفت و منو نشوند کنار خودش...رفتم سمتش

ینش گزاشتم و با دکمه پیرهن مردونه اش بازی روی س

 .دستشو بین موهام به حرکت درآورد...کردم

از این که یکی موهامو به بازی بگیره ...نفس عمیقی کشیدم

 !خمار میشدم برای خواب...خوشم میومد

 ...االنم خمار خمار بودم

تی وق...حتی وسط جهنم...هرجا که باشم: با صدای بمش گفت 

ممکنه  منتها...زمینم کار تختو میکنه...توی بهشتمتو کنارمی 

 !اذیت شی

یکم حیا ...آراز: اخمی کردم و اعتراض کنه صداش زدم 

 !لطفا

خودشو پایین تر کشید و سرشو به بالش پشت سرش تکیه 

دکمه های مانتومو باز کرد و آروم از تنم بیرون ...داد

 !تیشرت صورتی با طرح خرس زیرش تنم بود...آورد
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حاال مانتوی یکی دیگه رو ... لباسمم به آدمیزاد نمیخوردکال

تازه فقطم مشکی و ...درمیاوردن زیرش تاپ توری بود

 !قرمز

دستمو بردم سمت دکمه های ...سرمو روی شونش تنظیم کردم

دکمه های لباسشو باز ...حرفی نمیزد...پیرهنش

یی بچه گرما...میدونستم که نمیتونه با لباس بخوابه...کردم

 !ودب

اما به جز مواقع نادر ما که ندیدیم یه زیرپوش زیر لباسش 

 !زشت بود بخدا...بپوشه

توی بغلش خوابیده بودم و به دست مردونه و پر از رگش که 

انگشتامو بردم جلو با ...روی سینش گزاشته بود نگاه کردم

 .انگشتای دستش مشغول شدم

کم کم ...اون اما هنوز دستش ال به الی موهام حرکت میکرد

خسته بودم و باد سرد کولر و گرمای ...داشتم بیهوش میشدم

 .تن آراز و این نوازشا داشت مستم میکرد

حتی االن با ...میدونستم تا خودم نخوام از حریمم رد نمیشه

به جز حرکت دستاش به خودش ...وجود اینکه محرم بودیم

 درک میکرد که اول یه...اجازه نمیداد که پاشو جلوتر بزاره

رابطه ام و خب مسلما از کسی که به شدت حساب میبردم و 

 !میترسیدم رسیده بودم به کسی که شوهرم بود

 .و این خب هی منو جلوش معذب و خجالت زده میکرد
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 !کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد

 

با حس نگاه خیره آراز که داشت مغزمو سوراخ میکرد 

ه میشد که چشمای لعنتیش جوری بهت خیر...هوشیار شدم

انگار از عسلی چشماش آتیش میزد بیرون و با تمام وجودش 

 !میخواست نابودت کنه

یکم الی چشممو باز کردم و به یه جفت چشم خوشمزه درست 

 جلوی قرنیه چشمم خیره شدم

که  وقتی: تار موی توی صورتمو با انگشت کنار زد و گفت 

 !یدمد زیبا ترین تابلوی نقاشی میشی که تو عمرم...خوابی

 

رین چشمات زیبا ت...وقتی که نگام میکنی: پر از خواب گفتم 

 !رنگیه که تو عمرم دیدم

بعد از یه بوسه ازم جدا شد ...لبخند کجی زد و لبامو قفل کرد

 نمیخواد بره خرید؟! کی ده روز دیگه عقدشه؟: و گفت 

 !اصال نمیخوام بلند شم...جام خوبه: خمیازه ای کشیدم و گفتم 

ی آخمو تو...ستشو که دورم پیچیده بود محکم تر کردحلقه د

کبودی لعنتی بیشتر از اون چیزی که فکر ...گلوم خفه کردم

 میکردم درد میگرفت و وای از روزی که آراز بفهمه

 !قیامت میشد
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 .حداقل تا از اینجا میرفتیم نباید اینو میدید

 !خواب مهم تره...پس خرید و کنسل کنیم+ 

باید زود : نفسی کشید و گفت ...ادممظلوم سری تکون د

 !کارای شرکت مونده...برگردم خونه

 نمیشه این ده روز که اومدی اینجا شرکت و بیخیال بشی؟ -

چونم گرفت و لبامو یکم ازهم ...نگاهشو برگردوند سمتم

اگه آراد یا رادین تهران بودن اینکار و : فاصله داد 

 م؟هو...وقتی پیشتم از کارم نمیگم...میکردم

من نمیخوام خستگیاتو بزاری ...هروقت خواستی بگو...نه -

خستگیت باید باشه تا من از تنت درش بیارم ...پشت در خونه

 !سخته...خیلی به خودت فشار میاری آراز...اما

لبام برای سومین بار شکار ...نگاهشو روی صورتم چرخوند

دستمو روی تن داغش ...اینبار منم همراهیش کردم...شد

 .تم و خودم و باالتر کشیدمگزاش

با خجالت از جام بلند شدم و دستی به ...وقتی فاصله گرفت

گیره امو که گوشه اتاق افتاده بود برداشتم و ...موهام کشیدم

 !موهامو جمع کردم

 آذر+ 

 جونم؟ -
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جلوی هیچکسم ...دیگه هیچوقت کنارمن موهاتو نبند+ 

 !بازشون نکن

 !شما امر کنی رییس هرچی: ابرومو دادم باال و گفتم 

یدن با د...لباسشو از روی زمین برداشتم...به دیوار تکیه داد

 !کاش مچاله اش نمیکردی: چروکاش اخمی کردم و گفتم 

میریم  :برگشتم سمتش و گفتم ...بی حرف فقط بهم خیره بود

 خرید؟

یکم ...فردا رو نمیتونم باهات بیام: سری تکون داد و جدی شد 

 !مکارامونو سبک کنی

چرا : لباسشو زدم روی چوب لباسی گوشه اتاق و گفتم 

 نمیتونی فردا بیای؟ بخاطر شرکت؟

لبامو فشار دادم و در اتاقو باز ...سری تکون داد

صدای امیرحسین از توی حیاط میومد و محنا توی ...کردم

 .سالن نبود

 مااماان؟: یکم صدامو بلند کردم 

 تو اتاقم دختر+ 

طبق معمول ...شار دادم و رفتم داخلدر نیمه باز اتاقشو ف

عینکشو زده بود داشت روی لباس مجلسی که گرفته بود کار 

 !سرشو باال آورد و از زیر عینک بهم خیره شد...میکرد

 کارت با اتو تمومه؟ -
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 چیکارش داری؟...آره کاری ندارم+ 

 :خم شدم و میز اتو و اتو رو از روی زمین برداشتم و گفتم 

اتوش ...میخوایم بریم بیرون باز...ک شدهلباس آراز چرو

 !بزنم

 !درجه هاش...حواست باشه ها: سری تکون داد و گفت 

خوبه یه اتوی نو : با غرغر رفتم سمت اتاق خودم و گفتم 

اید حتما ب...آکبند تو کمده و تو باز این قرن بوقیو درمیاری

 رخت و لباس مردم سوراخ شه تا اونو استفاده کنی؟

من ...تو حواستو جمع کن...اون حیفه: شو بلند کرد مامانم صدا

 !حواسم هست

آراز ...میزاتو رو روی زمین گزاشتم و اتو رو زدم به برق

 .سرش تو گوشیش بود و چیزی نمیگفت

اون پارچه شانتون سورمه ای رو کجا : مامانم بلند گفت 

 گزاشتی؟

 !خرکمد کنار چ...تو کمده مامان: به مغزم فشار آوردم و گفتم 

 برش زدی یا نه؟+ 

 الگوش و کشیدم فقط -

برگشتی میای برش ...زحمت کشیدی: مامانم با حرص گفت 

 !میزنی
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 گوشیشو کنار...لباس آراز و برداشتم و نشستم روبه روش

 .گزاشته بود و به حرفامون گوش میکرد

لهام ا...حاال تا شب: نگاهی بهش کردم و بلند به مامانم گفتم 

 !ونمیاد میدی به ا

 خودم دختر دارم منت عروسو نمیکشم+ 

 چیو برش بزنی؟: آراز صاف نشست و گفت ...لبخندی زدم

صدایی داد و معلوم شد که باالخره ...درجه اتو رو چرخوندم

 !همت کردن و داغ شدن

 !پارچه رو: لباسشو روی میز اتو پهن کردم و گفتم 

 پارچه بری دارین؟+ 

 !ارچه دوزی داریمپ: با لبخند نگاش کردم و گفتم 

 بلدی؟: ابرویی باال انداخت 

مامانم به من و عروسامون یاد : سری تکون دادم و گفتم 

من که نبودم کنارش اما ...انقدر سفارش داره که نگو...داده

 !الهام و سهیال خیلی بهتر از من بلدن

 !پس کاله سرم نرفته+ 

 !ستیمیخوای جنستو پس بده مسئله ای ن: اخمی کردم و گفتم 

در و کامل نبسته بودم تا ...صدای در مانع از جواب دادنم شد

با دیدن چشمای مظلوم و اشکی محنا ...صدای مامانم و بشنوم
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جونم عمه؟ چرا داری گریه : نگاهی به آراز کردم و گفتم 

 میکنی؟

 :با شنیدن صدای پر از بغض و مظلومیتش دلم ضعف رفت 

 عمه میشه بیام پیشت؟

 !یا بغلم ببینم دخترم چش شدهب...آره عمه -

چشم غره ای به آراز رفتم که باالخره دست دراز کرد و پتوی 

م خداروشکری گفت...نازک افتاده گوشه اتاقو رو خودش کشید

 .و در و کامل باز کردم

اتو رو کنار کشیدم تا ...آروم اومد تو و پرید تو بغلم

خب حاال بگو : موهای فرشو بوسیدم و گفتم ...نسوزه

 امیرحسین اذیتت کرده؟...ببینم

قطره های اشک همینطوری از چشماش ...سرشو تکون داد

زیزم؟ چیشده ع: با دستم اشکاشو پاک کردم و گفتم ...میریخت

 چرا گریه میکنی آخه؟

 !لباس خوشگلم پاره شده...عمه: هق هقش دلمو لرزوند 

 کدوم لباست؟ همونی که برای عروسی من مامانت دوخت؟ -

میترسم به ...میترسم...من: کون داد و مظلوم گفت سرشو ت

 !مامانم بگم
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به ...بیا بریم ببینیم چقدر پاره شده: گونشو بوسیدم و گفتم 

باشه ...مامانتم نمیگیم بعدش خودمون دوتایی درستش میکنیم

 عمه جون؟

سرشو تکون داد و خواست بلند شه که تازه چشمش به آراز 

آب دهنشو قورت داد و ...سیدبیچاره محنا انگار تر...خورد

 .باز نشست تو بغلم

آراز مثل همیشه جدی سرشو به بالش گوشه اتاق بند کرده بود 

به اجبار من بخاطر ورود ...و دستشو گزاشته بود زیر سرش

 .مهنا پتوی نازکی روی تنش انداخته بود و به ما خیره بود

 رنگاهشو برگردوند سمتم و یهو مثل فن...بچه خشک شده بود

بچم  :خنده ای کردم و گفتم ...از تو بغلم پرید و رفت بیرون

 !گریه اش یادش رفت...گرخید

 به نظرت چند تا؟+ 

 چند تا چی؟: باز اتو رو روی لباسش حرکت دادم و گفتم 

 !بچه+ 

تا ...خوبه هنوز عقدمون دائم نیست: سرمو آوردم باال و گفتم 

 !بعدش به اینجاها فکر کنیم

فکر نکنم به غیر از اون بخوای به کسیم ...باشهاگه بچه ای + 

 !توجه کنی

 نمیشه که ولش کنم به امون خدا...اگه بیاد خب بچمه -
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 !بچه نمیخوام...پس منتفیه+ 

 چه دلیل: لباسشو بلند کردم و روی طرف دیگش گزاشتم 

 منطقی داری واقعا

دلیل از این بزرگتر؟ که نمیتونم با یکی دیگه تو داشتنت + 

 داشته باشم؟سهم 

خودتم انقدر سرگرمش میشی ...اون بچمونه...حسود نباش -

 !که منو یادت بره

هروقت حس کردم این آتیشی که ...فعال روش فکر نکن+ 

 !به بچه فکر میکنیم...ازت دارم خاموش شده و دلتنگیام تموم

 !اینم از لباستون...بازم حرف حرف شماست رییس -

 خواستم ازش فاصله بگیرم که...نیم خیز شد و از دستم گرفت

 ازم دور نباش آذر: دستمو کشید و پرت شدم تو بغلش 

ز نزدیک تر ا...کنارت میمونم...مال توام! نیستم: آروم گفتم 

 .همه میشم واست

بوسه نرمی روی گردنم کاشت که قلقلکم شد و گردنم و کج 

 !لرزش شونه اش بهم فهموند که از خندم خندش گرفته...کردم

شماهم یکیشو لو ...نقطه ضعفای من که دستته...خانوم خب+ 

 !دادی

 !بخدا اگه تکرارش کنی...آراز -
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داشت مورمورم ...نچی کرد و کنار گوشم نفس کشید

 هی میخواستم در برم...میشد

 .سفت چسبیده بود و ولم نمیکرد

بزار  :نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که ته خنده داشت گفتم 

 یاداالن محنا م...برم

گفتم ...نمیخوام بری: نچی کرد و کنار گوشم زمزمه کرد 

 نگفتم؟...جات اینجاست

 خب؟...بچه منتظره بعدش میام تو جام...گفتی گفتی -

 بگو مال منی که بزارم بری+ 

 !فقط تو...مال توام -

 

با ...دوباره لباشو گزاشت روی گردنم که دیگه طاقت نیاوردم

 آراز: صدای لرزونم گفتم 

 تنت چی داره که انقدر آرومم میکنه؟...کن آرازمس+ 

 نقطه ضعفتم؟ -

قلم میکنم دستیو که بخواد ...بزرگترین نقطه ضعف منی+ 

 !اذیتت کنه

 !مرسی آرازم...مرسی که کنارمی -
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از بغلش بیرون اومدم و نفس عمیقی ...یکم دستاشو شل تر کرد

محنا ...دممیز اتو رو برداشتم و با پا در اتاقو باز کر...کشیدم

دم در اتاق مامان وایساده بود و با چشمای اشکیش منتظر من 

 .بود

 ببینیم چیشده...برو لباستو بیار پیش مامان جون -

میز اتو رو گزاشتم سرجاش ...سری تکون داد و رفت بیرون

 و موهامو زدم پشت گوشم

 چرا گریه میکرد؟: مامانم با شک پرسید 

 !انش دعواش کنهترسیده مام...لباسش پاره شده -

با ...مامانم با خنده سری تکون داد و باز مشغول کارش شد

اومدن محنا لباسشو از دستش گرفتم و به درز کوچیک پهلوش 

 !که پاره شده بود نگاه کردم

بعدم صحیح و سالم ...االن میدوزیمش...چیزیش نشده که -

 !باشه گل عمه؟ دیگه ام گریه نکن...تحویلش میدیم

شت چرخ خیاطی مامان نشستم و نخشو تنظیم روی صندلی پ

 عمه؟ :لباسشو گزاشتم زیر پایه تا بدوزم که آروم گفت ...کردم

 جانم؟: سرمو برگردوندم سمتش 

با خجالت دستاشو توهم قفل کرد و )اون آقاهه تو اتاق -

 شوهرته؟(گفت

 ترسیدی ازش؟: لبخند عمیقی زدم و گفتم 
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یره؟ میخوام دفتر کی م: مظلوم سرشو تکون داد و گفت 

 !نقاشیمو بیارم بازم باهم نقاشی بکشیم

 ه؟باش...شب میام باهم دیگه بکشیم: خنده ای کردم و گفتم 

 :لباسشو دوختم و دادم دستش ...بازم مظلوم سرشو تکون داد

 باشه عزیزم؟...بزارش تو کمدت تا دیگه پاره نشه

ده بود صدای در اتاقم که اومد برگشتم و به آراز که آماده ش

محنا پشت سرم قایم شد و با خجالت به آراز خیره ...نگاه کردم

 چایی؟: لبخندمو خوردم و گفتم ...شد

 میدونی که چطوری؟: سرشو تکون داد و گفت 

 :رو بهش گفتم ...چشمکی بهش زدم و دست محنا رو گرفتم

 !من چایی بریزم بیام...برو پیش مامان جون

مو لب...وی آراز رد بشهنمیخواست جل...دستمو سفت چسبید

آراز با صدای بمش ...گاز گرفتم و با خنده اشاره ای بهش زدم

 !باز کردم اینجا نباشیا...من چشمامو میبندم تا بری: گفت 

با خنده به مهنا که مثل فشنگ رفت تو اتاق نگاه کردم و گفتم 

 !نگام که میکنی تنم یخ میزنه...چشات سگ داره: 

اینجا ...برو: مامانم کرد و لب زد  نگاهی به در بسته اتاق

 !نباشی به نفعته
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با ذوق رفتم تو آشپزخونه و چایی با گل محمدی رو توی سه 

تا لیوان ریختم و قندای هل دار رو با ظرف کوچیک 

 !گزاشتم کنارش( شیرینی یزد)قطاب

آراز توی اتاق مامانم بود و اینو از حرفاشون 

ف انقدر راحت با مامانم عجیب بود که آراز کم حر...میفهمیدم

 !حرف میزد

محنا و امیرحسین جفتشون کنار ...تقه ای به در زدم و رفتم تو

محنا با خجالت سرشو پایین ...مامانم مظلوم نشسته بودن

قربونش برم که انقدر ...انداخته بود و با دستاش بازی میکر

 !خجالتی بود

برعکس اون امیرحسین با چشمای درشتش به آراز خیره 

 این کیه دیگه؟: انگار که میگفت ...ودب

سینی چاییو گزاشتم وسط و ...لبخند همیشگیم روی لبم بود

 !آروم بفرماییدی گفتم...نشستم کنار آراز

سوزن و نخ و دونه های ...مامان انگار از دیدنم خوشحال شد

وفی پ...تزیینی رو داد دستم و خودشم اون سر پارچشو گرفت

یبار من بیام اینجا سوزن نخ ندی  شد: کشیدم و آروم گفتم 

 دستم؟

 رو خطش بدوز...فردا باید تحویل بدم+ 

چشمامو تو کاسه چرخوندم و کالفه به آراز خیره 

 !رو خط: ابرویی باال انداخت و لب زد ...شدم
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 چشم غره ای بهش رفتم و ته نخمو گره زدم

تا خواستم یه طرف پارچه رو بدوزم صدای زنگ 

حتما مهدی بود چون میدونستم محمد ...دنفسم حبس ش...اومد

 !تا شب نمیاد

نگران به مامان نگاه کردم...چشماشو با اطمینان روی هم 

فشاز داد...امیرحسین از جاش بلند شد و رفت تا در و باز 

 کنه!

 اخم کمرنگی روی صورت آراز نشسته بود.

بی حواس خواستم سوزنو توی پارچه فرو کنم که گوشه 

گرفتم...آخی گفتم و سریع جاشو فشار انگشتمو نشونه 

دادم...آراز سریع اومد جلو و دستمو گرفت...به اخمش خیره 

 شدم که به جای سوزن روی انگشتم نگاه میکرد!

دستمو از روش کنار زد و به جای قرمزی سوزن خیره 

شد...زیرلب جوری که مامانم نفهمه گفت : چیکار کردی با 

 خودت خانوم؟!

ی لبم نشست...آروم گفتم : چیزی لبخند کمرنگی رو

 نشد...حواسم نبود!

بدون اینکه به حضور مامانم یا محنا توجه کنه سریع دستمو 

باال آورد و روی انگشتمو بوسید...نگاه خیره اش رو بهم 

 دوخت و گفت : مواظب باش!
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با خجالت سرمو تکون دادم و لبمو گاز گرفتم...مامانم با لبخند 

 بهش خیره بود.

 شد تو این چند ساعت چطور دل مامانمو برده! معلوم

صدای در اتاق بلند شد و پشت بندش صدای مهدی...آب دهنم 

و قورت دادم و برگشتم سمتش...سهیال و پسراشم باهاش 

 بودن...سهیال با لبخند اومد تو و سالمی کرد.

 جوابشو دادم که نشست کنارم و پارچه رو از دستم کشید.

دستش و از جام بلند شدم...آرازهم پشت از خدا خواسته دادم 

 سر من از جاش بلند شد.

مهدی با اخم به ما خیره بود...انگار که کار خالف شرع کرده 

 باشیم!

با اخم رو بهم گفت : محرم شدین که برای خرید راحت 

 باشین...این چه وضع لباسه؟ برو عوضش کن!

 مبرگشت سمت آراز و گفت : خوبه هنوز بیست و چهارساعت

 ساعتم از محرم شدنتون نمیگذره و اومدی اینجا!

با ترس به آراز نگاه کردم...دست به جیب کنارم وایساده بود 

و با جدیت به مهدی خیره بود...نیشخند کنج لبش منو 

 میترسوند...آراز همیشه طوفان بعد از آرامش بود!

از دعوا شدن میترسیدم...مخصوصا که آراز خیلی از مهدی 

 و خصمانه نگاهش میکرد...شکار بود 
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مامانم با اخم گفت : مهدی...هنوز اومدی و داری شر به پا 

 میکنی؟

مهدی جلوتر اومد با قلدری بلند گفت : چرا نگفتی قراره بیاد 

 اینجا؟ هنوز هیچی نشده واسه من جلوش تاپ پوشیده!

مچ دستمو محکم گرفت که اخمی کردم...منو کشید سمت در 

 دم لباس بپوش...گمشو!و گفت : برو مثل آ

یهو دست آراز مچشو چسبید...فشار دستش از روی مچم کم 

 شد.

 آراز از الی دندوناش گفت : ولش کن!

مچ دستمو که ول کرد با اخم یکم ماساژش دادم...باید یه عکس 

از این مچ دستم میگرفتم...هرکی میرسید یه دور زورشو سر 

 این استخونای بیچاره خالی میکرد!

 دستمو ول کن...اومدی اینجا طلبکارم هستی؟ مهدی :

آراز عصبی بود...مچ دستشو فشاری داد...میدونستم 

 میشکنه...زورش زور شیر بود المصب!

آب دهنم و قورت دادم و به بچه ها که با ترس بهشون خیره 

 شده بودن نگاه کردم.

مامانم اما انگار دلش خنک شد که آراز اینجا بود...بیچاره 

 دست این کاراشون سرسام گرفته بود!اونم از 
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آراز با خشم غرید : این دختر...از این به بعد زن منه...لطف 

کردم که مثل آدم اومدم خواستگاریش و از توی بی غیرت 

اجازه گرفتم وگرنه بدون اینکه خبردار بشی عقدش 

میکردم...اگه تا االن چیزی بهت نگفتم فقط و فقط بخاطر 

 دربیاری روزگارتو سیاه میکنم! خودش بود ولی...آخشو

با ضرب مچشو ول کرد و نگاه بدی بهش انداخت...خیره به 

 اون ولی رو به من گفت : آماده شو آذر!

سریع از کنارشون جیم شدم و رفتم تو اتاق...نفس عمیقی 

کشیدم...خدا آخر و عاقبت مارو بخیر کنه...کی بشه زودتر 

 بریم تهران...طاقتم طاق شده دیگه!

ود یه مانتو و روسری پوشیدم و از اتاق زدم بیرون...آراز ز

نبود...فهمیدم رفته...کفشمو پا زدم و مثل میگ میگ خودمو 

 به ماشین رسوندم.

چشماش بسته بود و عمیق نفس میکشید...میخواست خودشو 

آروم کنه...وگرنه باز سردرد و حالت تهوع و حاال خربیار و 

 باقالی بار کن!

 

 آراز؟ -

اشو باز کرد و با درد بهم خیره شد...رگه های قرمز کنار چشم

 عسلیاش قلبمو به درد میاورد
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 لبمو گزیدم و گفتم : ببخ...

 انگشتو گزاشت روی لبام : هیش...حرف نزن!

 سرمو تکون دادم و غمگین نگاش کردم.

کالفه ماشینو روشن کرد و پاشو روی گاز فشار داد...بگم 

میرفت رو هزار دروغ عقربه کیلومتر شمار داشت 

نگفتم...سفت به صندلی چسبیده بودم...المصب اینکه دیگه 

بنزت نبود...آخر سرهم با این دست فرمون صاف میرفتیم 

 وسط قبرستون!

دست فرمونش عالی بود ولی این تند رفتن و پیچیدنای یهوییش 

 کار دستمون میداد!

 چشمامو بستم و گفتم : میشه...میشه یواش تر بری؟

هی بهم انداخت...صدای نفس عمیقشو شنیدم و بعد سرعت نگا

ماشین کمتر شد...دستای لرزونمو توهم قفل کردم و سعی 

 کردم صاف بشینم.

میترسیدم چیزی ازش بپرسم و فوران کنه...اصال این حالشو 

دوست نداشتم...انقدر داد و هواراش و شنیده بودم که برام بس 

 بود!

ی منو برسون خودت برو آب دهنمو قورت دادم : میخوا

 خونه...خرید بمونه برای یوقت دیگه!

 + خونه؟
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 یاحسین...چشمامو فشار دادم و گفتم : کجا برم خب؟

+ باید همون تهران عقدت میکردم...به زورم شده اینکارو 

 میکردم که االن این رفتارشو نبینم!

صدای دادش توی مغزم پیچید : جلو چشم من...تو روی 

زنمو میگیره تا از درد صداش  خودم...مچ دست

 دربیاد...کثافت مگه دستش تحمل زور توی لعنتی رو داره؟

ترسیده به در ماشین نزدیک تر شدم...باز داشت عصبانیتشو 

سر ماشین خالی میکرد...چشماش دیگه خوشمزه 

 نبودن...اخمای رو صورتش واقعا داشت منو میترسوند!

لوم نیست من نبودم دندوناشو روی هم فشار داد و گفت : مع

چه بالیی سرت آورده...آشغال..حیف اسم آدم که روی این 

 حیوون بزارن!

باز داد کشید : خودم با دستای خودم میکشمش اگه یه بار دیگه 

آخت دربیاد...جوری خفش میکنم که نفهمه از کجا 

 خورده...خونشو میریزم!

 مشتی به فرمون زد و سرعتشو بیشتر کرد!

یکشید...لرزش دستام بیشتر شده بود و اینا سرم داشت سوت م

همش بخاطر سه آذر لعنتی بود که همچنان یاد و خاطره اش 

 توی ذهنم مونده بود!



1321 

 

+ شش سال خواهرشونو به امون خدا ول کردن...حاال که 

برگشته انگار تازه یادشون اومده یه غلطیم بکنن...قرم.ساقای 

 مفت خور!

ی صورتم چی دید که سریع نگاهی بهم انداخت...نمیدونم تو

 ماشینو نگه داشت...کمربندمو باز کرد و منو کشید تو بغلش!

سرمو به سینش فشار دادم و سعی کردم بغضمو قورت 

بدم...ضربان قلب تندشو حس میکردم...صدای بم و آرومشو 

 شنیدم : نترس...نمیزارم برگردی خونه!

 نزار بدترسرمو از سینش فاصله دادم و گفتم : نه نه آراز...

 از این بشه...قول میدم کاری نکنن خب؟

چشماشو بست و گفت : نمیشه...بفهم که نمیتونم...از اینکه 

 بالیی سرت بیاد روانی میشم...روانیم نکن آذر!

فقط چند روز دیگه مونده...من صبح میام پیشت...خونه  -

 نمیمونم!

دستشو وسط موهاش فرو کرد...موهای لختش از شدت بادی 

 میومد تکون میخوردن و روی پیشونیش جا به جا میشدن!که 

+ چطور از فکرت آروم باشم؟! چطور با خیال راحت بخوابم 

 و بزارم بری تو اون خراب شده؟



1322 

 

خواهش میکنم آراز...اینجوری بدتر میشه...اونوقت شاید  -

اصال نتونیم همو ببینیم...من فردا صبح میام پیشت...قول 

 میدم!

بهم انداخت و دوباره بغلم کرد...آهی کشیدم و نگاه کالفه ای 

 پیرهنشو چسبیدم.

 روی موهامو بوسید و حلقه دستشو دور کمرم محکم تر کرد!

تکون خوردن سیبک گلوش رو حس کردم...صدایی که شدت 

داد زدناش خش دار و هات تر شده بود به گوشم خورد : وای 

 که؟ به حالته اگه بالیی سرت بیاد...اخالق سگم دستته

 سری تکون دادم و خودمو بیشتر بهش چسبوندم.

 

نفس بلندی کشید و کنار گوشم زمزمه کرد : فقط با تو آرومم 

 آذر...نبودنت درده!

 آراز؟ -

 + بگو عمر آراز!

 خیلی خوبه که دارمت...خیلی! -

+ آرامشم تویی...همه چیزی که از این دنیا میخوام تویی 

 و درآره!آذر...آتیش میزنم اونیو که اشکت

 لبخندی زدم...خدایا چقدر حس خوبی بود
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که کنارت باشه...حسش کنی...حامی باشه...لمسش 

کنی...لمست کنه...عطرشو نفس بکشی...صدای نفساشو 

بشنوی...چشمای عسلیشو ببینی و فقط خداروشکر کنی...که 

 این پسر مال توعه!

 + مسکن منی مگه نه؟!

توام...تا ته دنیا آرومت فقط تو...فقط آرامش توام...مسکن  -

 میکنم!

بازم موهامو بوسید و ازم جدا شد...ماشینو روشن کرد و گفت 

 : بریم کدوم پاساژ؟

موهامو درست کردم و آروم گفتم : نمیدونم...اصال چی باید 

 بگیریم؟ حوصله خرید کردن ندارم!

 ابرویی باال انداخت : حوصلتم میارم!

 راهنما زد و فرمونو چرخوند!

 

خوبی بود...با اینکه آراز یکم سرش درد گرفته بود و شب 

منم بی حوصله بودم...اما کنارهم دیگه توی پاساژا راه رفته 

 بودیم و حرف زده بودیم!

شام یه بندری کثیف خوردیم و بعد از هزار تا سفارش منو 

 رسوند خونه...به شرط اینکه صبح برم پیشش!

 مهدی نبود اما محمد خونه بود.
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ی نگفت بجز اینکه حواسم باشه کار دست خودم اون چیز

ندم...منم به آرومی گفته بودم که دوسال کنار این مرد زندگی 

 کردم و کاری دست خودم ندادم...حاال به این دو دقیقه است؟

 

ساعت نه صبح بود که آراز یه بنده خداییو فرستاد 

یا  ۷۲دنبالم...خودش جلسه داشت و نمیتونست بیاد...یه پسر 

 ساله بود که لهجه یزدی کمی داشت...بسیار مودب و آقا! ۸

اصال سرشو باال نیاورد نگام کنه...درست جلوی ساختمون 

پیادم کرد و شماره واحدو گفت...تا وقتی پامو بزارم توی 

 ساختمون از جاش تکون نخورد!

جلوی در خونشون وایساده بودم...استرس داشتم و میترسیدم 

..ترسیدم دیر بشه و آراز اون بنده باهاشون رو به رو شم.

 خدارو توبیخ کنه!

دستمو روی زنگ گزاشتم و منتظر موندم...آوا در و باز کرد 

و به طور بسیار عجیبی با صدای یواش گفت : بیا تو کسی 

 نیست!

 منم به طبع خودش گفتم : کسی نیست؟

سری تکون داد و به طرف مبالی سالن حرکت کرد...پشت 

خونه دو خوابه تقریبا بزرگ بود...چیدمان سرش رفتم...یه 

 قشنگی داشت و مدرن دکور شده بود!
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 + مامانم و سحر رفتن پیش داییم اینا...تا شب اونجان!

 آهانی گفتم و پرسیدم : االن جلسه دارن که آروم حرف میزنی؟

نچی کرد : رادین خوابه...آرادم با مامانم اینا رفت اما میاد تا 

 شوهر جونت جلسه داره!یساعت دیگه...فقط 

 سری تکون دادم و گفتم : چیزی براش بردی؟

+ اسکلی؟ از دیشب هیچکس جرات نکرده باهاش حرف 

 بزنه...آدم میترسه بره تو اتاق یهو بخورتش!

 

از جام بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه...آراز باید چایی 

 میخورد...اینا نمیفهمیدن مگه؟!

ا گفتم : یه چایی درست میکردی چایی گزاشتم و با اخم به آو

 حداقل!

+ خودم دارم میمیرم از گشنگی...چایی چی درست کنم سر 

 صبح؟

خمیازه ای کشید و گفت : آراز به زور بیدارم کرد که منتظر 

 اولیا حضرت باشیم تشریف میارن!

با خنده ابرویی باال انداختم و روسریمو از سرم بیرون 

دوتا شیرینی توی بشقاب آوردم...لیوان چایی آراز و با 

 گزاشتم و قبل از رفتن موهامو باز کردم.
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موهای فرم بخاطر دوش عجله ای صبح خیلی خوشگل تر و 

براق تر شده بودن و من قصد دیوونه کردن یه بنده خداییو 

 داشتم!

به اصرار آوا که گفت رادین حاال حاالها بیدار نمیشه مانتومو 

ه ...این دفعه دیگه مثل آدم یدرآوردم و دستی به تیشرتم کشیدم

 تیشرت خیلی خوشگل پوشیده بودم!

موهامو روی یه شونم جمع کردم و بشقاب چایی آراز و 

برداشتم...آوا با خنده و ذوق روی مبل نشسته بود و منتظر 

 بود من برم تو اتاق!

تقه ای به در زدم و بازش کردم...آراز روی تخت پاهاشو 

به لب تاپش خیره بود...صدای  دراز کرده بود و با کالفگی

 مردی که داشت حرف میزد میومد!

با باز شدن در سرشو باال آورد...با دیدنم تکون محسوسی 

خورد و یکم جا به جا شد...لبخند گنده ای زدم و چند قدم رفتم 

 جلو!

صدای مرده میومد : نظرتون چیه رییس؟! من با  دکتر 

 !صالحیم صحبت کردم مونده نظر نهایی شما

آراز بدون اینکه نگاشو از من برداره گفت : بهتون خبر 

 میدم...تکلیف نمایندگی عراق روشن شد؟
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خم شدم و با لوندی بشقاب و روی میز کنارش گزاشتم...چشم 

ازم برنمیداشت...چشمکی زدم و با ناز تار موی افتاده توی 

 صورتمو پشت گوشم انداختم!

 و داد.مرده : بله رییس دیروز پیمان گزارشش 

یه صدای دیگه گفت : رییس فرم شرکت مهردارو هم دیروز 

 رسیده...چیکار کنیم؟

بوسی برای آراز فرستادم و اشاره ای به چایی روی میز 

کردم...دستی توی موهاش کشید و همونطوری که بهم خیره 

بود گفت : مگه نگفتم هر فرمیو)نفس بلندی کشید و سعی کرد 

 ی خودم بفرست؟!تمرکزش و حفظ کنه( اول برا

دستش مشت شده بود...مکثش وسط کلمه ها یعنی حسابی  

 هوش از سرش پروندم و حواسشو پرت کردم!

لبخند شیطونی زدم و عقب گرد کردم...آروم از اتاق زدم 

 بیرون و در و بستم!

 آوا با دیدنم هیجان زده گفت : دیوونه شد یا نه؟

 وونه نشه؟با غرور جواب دادم : مگه میشه با دیدنم دی

 نچی کرد و با خنده کنارم نشست.

 یکم که حرف زدیم باالخره طاقت نیاوردم و پرسیدم : آوا

 + هوم؟

 اون مدتی که آراز نیومد...کجا بود؟ تهران؟ -
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سری تکون داد و گفت : مجبور شد بره ترکیه...البته کسی به 

جز من و آراد و رادین نمیدونه...همه فکر میکنن آراز لندن 

 !بوده

 ترکیه؟! ترکیه چخبر بود؟ -

+ برای نمایندگیشون توی ترکیه یه مشکلی پیش میاد...آراز 

چند نفر و از طرف شرکت میفرسته اما چون حل نمیشه 

 مجبور میشه خودش بره...که خب چند ماهی طول کشید!

سری تکون داد : یه بار دیگه ام اینطوری شده بود...آراز 

مشکل نمایندگی امارات و حل مجبور شد سه ماه بره دبی تا 

 کنه!

 

مبهم آهانی گفتم و زانوهامو تو شکمم جمع کردم...یعنی بعد 

 ازدواجمونم اینجوری میشد؟!

 که یهو مجبور بشه چند ماه بره و نیاد؟

 من میمردم که...

آوا با آرنج محکم زد تو پهلوم و گفت : حاال نمیخواد واسه من 

از از ترکیه حواسش بهت زانوی غم بغل بگیری...انقدر که آر

 بود که نگو!

برگشتم سمتش و با تعجب لب زدم : یعنی چی؟! چجوری 

 آمارم دستش بود؟
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قیافه مغروری به خودش گرفت : داداش منو دست کم 

گرفتیا...روز اول که اومدی بیمارستان اون همه ازش تعریف 

 کردم...تعریفام الکی نبودن که!

 بگو...چطوری؟ -

خدمتت که...من نقش بی بی سی رو داشتم + واال عرضم به 

واسش...وقتایی که بهت زنگ میزدم باید بعدش بهش میگفتم 

 که چیا گفتی یا صداتو ضبط میکردم براش میفرستادم!

چپ چپ نگاهی بهش انداختم : به به...آوا خانوم...بگو یه 

بارکی آمار رنگ لباس زیرتم آراز میدونست...افعی پرورش 

 ..خدایا شکرت!دادم تو آستینم.

+ زهرمار...بخاطر خودت بود وگرنه حاال داشتی پوشک 

 بچه عوض میکردی!

 غیر تو دیگه چطوری؟ -

+ خب...همین پسره که اومد دنبالت...امیر...اون و گروهش 

مسئولت بودن...وجب وجب دنبالت میومدن...آمار رفت و 

 آمدات ، خریدات ، خواستگارات ، همشونو آراز میدونست!

 مو با حرص روی هم فشار دادم.چشما

آوا با خنده دستی به شونه ام زد و گفت : نمیدونی که چند تا 

 خواستگارتو پروندن...کارگاه بازی میکردن واسه خودشون!
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از ته دلم خوشحال بودم...که آراز از اون سر دنیاهم تمام 

حواسش به من بوده ولی حالم یه جوری شد...یعنی همه چیو 

 ن؟!به آراز میگفت

 وای!

آب میشدم من که اینجوری...همینطوریشم خیلی ازش خجالت 

 میکشم!

آوا...آراز میدونه بعد از اون شب خواستگاری )صدامو  -

 آروم تر کردم( من کتک خوردم؟

سرشو تکون داد و گفت : من نتونستم بهش بگم...اگه میگفتم 

داداشتو میکشت و خالص...سر اون دوتا سیلی هم که خوردی 

مید به زور قرص و آرامبخش آرومش میکردیم...سعی و فه

 کن نفهمه!

پر استرس گفتم : یه چیزی بگم؟! خودمو خیلی تو شک 

 انداخته؛

 سرشو برگردوند سمتم و گفت : چیشده؟ دوباره زدنت؟

نه نه...اون شب...چند تا لگدی که به پهلوم خورد ، کبودش  -

هنوز کبودیش کرده...اما با اینکه یکماه و خرده ای گذشته 

هست...خودم فکر میکنم کبودیش بخاطر لگد چند روز پیشه 

 اما نمیدونی وقتی دست میزارم چه تیری میکشه!
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نگاهی به در بسته اتاق انداختم و لباسمو دادم باال...آوا با دیدن 

 پهلوم هینی کشید و دستشو روی دهنش گزاشت!

 هیشششش...میخوای بیاد ببینه؟! آروم تر! -

 ین چه وضعیه؟! ببین توروخدا پوستشو!+ آذر ا

دستشو روی پوستم کشید...ابروهامو جمع کردم و گفتم : این 

همه کبود موندن پهلوم طبیعیه؟ نگرانم کرده...میترسم تا 

 اینجاییم ببینه و کار به دعوا بکشه!

با حرص جواب داد : حقشونه یه فصل کتک 

 بخورن...چطوری دووم آوردی؟

سمو کشیدم پایین...با غم گفتم : حاال چه چشمامو بستم و لبا

 غلطی بکنم آوا؟ میترسم این کبودی پهلوم کار دستم بده!

+ رسیدی تهران بیا بریم سونوگرافی...یوقت برای کلیه ات 

 مشکلی پیش نیومده باشه!

 یهو برگشت سمتم و بلند گفت : زیردل و شکمت چی؟

میاد  دستمو روی دهنش گزاشتم و گفتم : خفه شو...االن

 بیرون...نمیتونی یواش تر حرف بزنی؟

 + به شکم و زیردلت که ضربه نزدن؟

آروم سرمو تکون دادم : اونجاهم خورد اما مثل پهلوم کبود 

 نشد...فقط تا چند روز بعدش به شدت تیر میکشید!
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محکم زد روی دستش و گفت : خدایا...آخر و عاقبت مارو 

ن میشه آذر...اونوقت بخیر کن...اگه آراز بفهمه...دریای خو

 دیگه خداهم جلودارش نیست!

مشتی بهش زدم و گفتم : هی من خودم استرس دارم توام 

 بدترش کن...چیزی نگو تا ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم!

 

+ من بیشتر نگران خودتم...این خون مردگی که هنوز خوب 

نشده نگران کننده است آذر...تو که خودت بهتر از من 

ی...مخصوصا که میگی به شکمتم خورده...خدایی میدون

 نکرده برای رحم و کلیه ات یه مشکلی پیش بیاد چی؟

 پوفی کشیدم و زیرلب گفتم : نمیدونم چی بگم

 + رفتیم تهران یه سر بریم پیش دکتر علیزاده ببینیم چی میگه!

سری تکون دادم...همون موقع در اتاق باز شد و دوتاییمون 

م سمت در...آراز بود...گوشیش و کنار با هیجان برگشتی

گوشش نگه داشته بود و انگار منتظر جواب دادن طرف مقابل 

 بود!

نگاهی به ما دوتا انداخت و با صدای بمش گفت : تیام...رییس 

 دانشکده اومد بیمارستان؟
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به بقیه حرفاش توجهی نکردم...آوا با اشاره بهم فهموند که 

ردم .نفسی کشیدم و سعی کاگه پکر بشم بیشتر شک میکنه..

 لبخندی بزنم.

آوا هم سریع موضع و عوض کرد و با خنده گفت : بیا یه فیلم 

 بهت نشون بدم...از خنده بترکی!

تار موی تو صورتمو پشت گوشم انداختم و گفتم : مثل این 

 چرت و پرتایی که میفرستی برام نباشه!

 + فیلم آرازه...وایسا برم گوشیمو بیارم.

لند شد و رفت تو اتاق...آراز تازه تلفنش تموم شده از جاش ب

بود...اومد سمتم و خم شد...کنار گوشم گفت : اونطوری 

 اومدی تو اتاق...فکر عواقبشم بودی؟

سرمو تکون دادم و لبمو گاز گرفتم...به چشمام نگاه کرد و 

 ابروشو باال انداخت : حسابت بمونه سرجاش!

ره...فقط حرفی یا نقطه عملم هوم...خواستم ببینم نفوذم چقد -

 داری!

 + نفوذت اونقدری هست که هوشو از سرم بپرونه!

نگاهی به در بسته اتاق انداخت و لبمو سریع بوسید...تا ازهم 

فاصله گرفتیم آوا هم از اتاق اومد بیرون...سرفه ای کردم و 

 رو به آوا گفتم : جنتلمنت بیدار شده؟
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شه این خوابه...هروقت سیر سری تکون داد : نه بابا...جنگم ب

 شد خودش خودکار بیدار میشه!

کنارم نشست و گفت : انقدر سعی کردم یواشکی ازش فیلم 

 بگیرما...تو تاریکی!

 چیه مگه؟  -

قفل گوشیشو باز کرد و با شیطنت به آراز که با چشمای ریز 

شده بهش خیره بود نگاه کرد...ابرویی باال انداخت و گوشیشو 

 د!بهم نزدیک کر

با شروع شدن فیلم و دیدن آراز و رادین که جلوی ماشین 

میرقصیدن خنده ای روی لبم اومد...آراز سری تکون داد و 

 گفت : پاک میکنی!

آوا نوچ بلندی گفت و رپ به من کرد : شب خواستگاریته 

 ها...از سر ذوقه!

با خنده به حرکاتش خیره شدم...مردونه میرقصید...مثل حرفه 

ا رادین هماهنگ بودن...انگار وقتای بیکاریشون ایا بود...ب

 باهم دیگه رقص تمرین میکردن!

 سوالمو بلند تکرار کردم.
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آراز ساکت بود و حرفی نمیزد...لب تاپشو آورده بود تو هال 

و با عینک طبی جذابش روی مبل تک نفره مشغول کارش 

 بود.

آوا آروم گفت : آراز خیلی بلده ها ، نگاه به قیافش 

...رقص التینش معرکه است...ایرانی هم بلده...فقط نکن

 باباکرمش...نمیدونی چه عشقی میشه وقتی باباکرم میرقصه!

نگاهی به اخمش کردم و برگشتم سمت آوا : جدی که نمیگی؟ 

آراز؟ شوخیه؟ دیروزم که تو ماشین داشت میرقصید من فکم 

 افتاد!

ادین جاهم با ر+ آره...لندن که بود رقص التینو یاد گرفت...این

پایه ثابت رقصا بودن...دیگه رفت لندن و وقتی هم که برگشت 

بخاطر کار و شرایط بد اون موقعمون و میگرن عصبیش ، 

 مثل قبل نرقصید!

لبخند کمرنگی زد و با ذوق گفت : اون شب خواستگاری آراز 

بعد هشت سال داشت میرقصید...انقدر ذوق کردم که 

کنیم با رادین بابا کرم  نگو...باید یه بار مجبورش

 برقصه...ببینیش!

با خنده به آوا خیره شدم : رقص التینشو تو تولدت دیدم...با 

 اون دختره ، پردیس!

آوا نیشی کرد و گفت : عنم دهن پردیس...هرکی عتیقه تره 

 دور و بر ماست بخدا!
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باز از جاش بلند شد و گفت : چند تا از فیلماشو تو لب تاپم 

 دارم!

ه موهام کشیدم و روی زمین نشستم...به مبل تکیه دادم دستی ب

و پاهامو زیر میز مبل دراز کردم...آراز که غرق بود...انقدر 

 این حرف نزدناش رو مخم بود که خدا میدونه!

پوفی کشیدم و به آوا که لب تاپ اپل سفیدش زیربغلش بود 

خیره شدم...جفتم نشست و لب تاپو روی میز گزاشت...با خنده 

لند گفت : میخوام فیلمای دوران جاهلیتت و واسه زنت بزارم ب

 عشقم!

 آراز سرشو بلند کرد : چه فیلمی؟

آوا نچی کرد : پته ات و میریزم رو آب...اسم همه دوست 

 دختراتو تو لندن براش لیست میکنم حاال!

 به آراز خیره شدم و گفتم : دوست دختر داشتی؟

 دیدتر شد : نه...حرفاخم کمرنگی که رو صورتش بود یکم ش

 مفت میزنه!

 آوا : حاال ببین کی حرف مفت میزنه...نگاه آذر

فیلمی رو پلی کرد...آهنگ اسپانیایی قشنگی درحال پخش 

بود...آراز با شلوار جین و یه پیرهن مردونه سورمه ای با یه 

 دختری که موهای بلوند داشت درحال رقصیدن بودن!
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م رو خاموش کنم : این مکثی کردم و خواستم نقطه حسادت

 دختره کیه؟

آوا : از خودش بپرس...نمیدونی که...این با همه دخترای 

 دانشگاهشون یه دور خوابیده!

 آراز غرید : ببند دهنتو آوا

 آره آراز؟ نگفته بودی؟ -

آوا با خنده گفت : نگاه کن چطوری کمرشو گرفته...انگار 

 میخواد در بره!

.خیلی قشنگ و هماهنگ باهم برگشتم و به فیلم خیره شدم..

تکون میخوردن...هعی...ما که بلد نبودیم! از اینجور رقصاهم 

 دلمون بخواد باید بشینیم نگاه کنیم!

نیشی کردم و گفتم : موهاش مثل دم خر میمونه...اه اه...بزن 

 یکی دیگه حالم بهم خورد!

آوا از خنده دستشو روی پاش میکوبید...ال به الی خنده هاش 

 آراز...کاری میکنم امروز صیغه اتون باطل شه! گفت :

دست به سینه نشستم و بغ کرده گفتم : به قول آوا کمرشو آروم 

 ترهم میشد بگیری...در نمیرفت!

 

 آراز : حرف اینو باور میکنی؟

 چشمامو باور میکنم...حی و حاضر دارم میبینم دیگه! -
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اسا و لببه عکسای آراز نگاه میکردیم...تو ژستای مختلف با 

 کتای مختلف.

آوا : اینا همش دوره مدلینگ بودنشه تو لندن...تو ایران زیاد 

 عکس نداره!

آره اونجا دخترا زیاد بودن...هی عکساشو پخش میکرده  -

 همه ببینن!

 آوا با خنده بهم خیره شد...ابرویی باال انداختم.

واال بقرآن...یعنی چی اینجوری کمرشو گرفته بود؟! اصال 

 م نیومد!هم خوش

آراز پوف بلندی کشید...آوا با شیطنت گفت : بیا یه فیلم رقص 

 دیگه اشم دارم...اونو ببینی همینجا قائله ختم بخیر میشه!

آراز غرید : نزار بیام شیشه لب تاپتو خورد کنم...گمشو تو 

 اتاق!

آوا نوچی کرد : باالخره باید با واقعیت ها آشنا شد...بچه چه 

ن چه غلطی کردی؟ فکر میکنه مثل این بچه میدونه تو تو لند

 درس خونا همش سرت تو کتاب بوده!

بی توجه به حرفاشون فیلم و پلی کردم...توی ِسن)سِن رقص( 

بودن...دورشون پر دختر پسرای جوون بود...البته یکم 

 تاریک بود و زیاد مشخص نبود!
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روی آراز و یه دختر دیگه چراغ انداخته بودن و بازم یه 

 اسپانیایی قشنگ! آهنگ

آراز رکابی مشکی جذبی تنش بود...با یه شلوار کتان 

اسپرت...بازوهای عضله ایش و هیکل بی نقصش حسابی تو 

چشم بود...دختره هم یه نیم تنه سیاه که پشتش فقط دوتا بند 

 داشت...با یه شورتک کوتاه لی!

چهره آراز بدون ته ریش جوون تر و باحال تر میشد...یه 

 خوشگل تر...اما با ته ریش چیز دیگه ای بود! جورایی

 حسابی پر جذبه و جذابش میکرد...

به رقص قشنگشون خیره شدم...خیلی آروم خودشونو با ریتم 

 آهنگ تکون میدادن...

)رقصای التین رو اگه ندیدین حتما ببینین...یکی از قشنگ 

 ترین رقصاست...البته از نظر من!(

گفتم : پس من آخرین نفر بودم  چشم غره ای به آراز رفتم و

نه؟ دید دیگه دختر دور و برش نیست گفت بزار اینم 

 همینطوری تفریحی بگیریم!

آراژ با عصبانیت در لب تاپشو بست و از جاش بلند 

شد...میدونستم آوا میخواد شوخی کنه اما منم گرفته بودم سر 

 لج و لجبازی!
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م و دست به سینه تو دلم داشتم میخندیدم اما چهرمو مظلوم کرد

 به گوشه میز قهوه ای رنگ خیره شدم!

آوا تا دید آراز از جاش بلند شده لب تاپشو زد زیر بغلش و 

فشنگی از جاش پرید...همونطوری که میرفت سمت اتاق داد 

زد : آذر...امیدوارم هرچه زودتر خودتو از دست این روانی 

 نجات بدیییی!

اتاقو در و  آراز خیز برداشت سمتش که دویید توی

 بست...صدای نفس بلندشو شنیدم.

کنارم نشست و دستشو آورد سمت صورتم که پسش زدم و 

 گفتم : برو اونور

بی توجه به حرفم دستشو دور شونم حلقه کرد و منو کشید 

طرف خودش...چشمامو تو کاسه چرخوندم و مثال جدی بهش 

 خیره شدم...کاراملیاش حسابی برق میزد!

زد و گفت : جز تو کیو اینجوری میخوام؟ لبخند کجی بهم 

 هوم؟

خوب تو حلق اون دخترای کنه بودی که...کمرشونو  -

 میگرفتی...میچرخوندیشون!

لبخندش عمق گرفت...چونمو فشار کوچیکی داد و لب زد : 

 حسودی؟ 
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نخیر...حسودی چیه؟ خوبه من بهت بگم با چند نفر تو رابطه  -

 بودم؟ هان؟

ن حرفی بزنی...اول اونارو میکشم + تو غلط میکنی همچی

 بعدم حساب تو رو میرسم!

سرمو برگردوندم و گفتم : اصال خوشم نیومد اینا تو بغلت 

 بودن...دوست ندارم به جز من کسی بغلتو حس کرده باشه!

+ هیشکی به جز تو نمیتونه اینجا باشه...اونا فقط دنسرای 

 کلوپ بودن...همین!

 ری صمیمی رقصیدی؟با همه دنسرای کلوپ اینجو -

اخم کمرنگی کرد : نه...اونجا این چیزا نرماله...تازه یاد 

 گرفته بودم و میخواستم با همه امتحانش کنم!

پوزخندی زدم و گفتم : عجب...کاش منم روزای اول طرح 

 کارم رو همه امتحان میکردم!

کالفه سرمو چرخوند سمت خودش و گفت : بهمم 

 قلقلک میدن! میریزی...این حرفات ، مغزمو

 دروغ میگم مگه؟ -

ابرویی باال انداخت و گفت : مهم اینه االن تو جوِن منی...االن 

 تو کنارمی...تویی که نمیتونم دور بودنتو تحمل کنم!

کاش منم یه دوری میزدم...االن تو همه حاالت رو کردی  -

 اومد...
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 با قطع شدن نفسام حرفمو توی گلوم خفه کردم!

 

 گفتم : آراز توروخدا...برو اونور! با صدای لرزونم

بی توجه به حرفم سرشو بیشتر تو گودی گردنم فرو 

کرد...نفساش به پوستم میخورد...دستشو گرفتم و خواستم 

 دورش کنم که با کاری که کرد نفسم گرفت!

آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم نفس بکشم...وقتی ازم جدا 

 وری آروم میشم!شد نگاه خماری بهم کرد و گفت : اینج

 قرار بود رو نقطه ضعفای هم دیگه دست نزاریم! -

شونه امو گرفت و منو به سینه اش چسبوند...نفسی توی موهام 

 کشید و گفت : نقطه ضعفم تویی...میشه روت دست نزاشت؟

میخوای اذیتم کنی؟! دست رو نقطه ضعفت گزاشتن یعنی  -

 این!

رات یگیرم تا دیگه ج+ میکشم اونیو که اذیتت کنه...نفسشو م

 نکنه اخمتو دربیاره!

لبخندی زدم...سرمو باال آوردم و به چشمای پر از مژه اش 

 نگاه کردم!

برای من که بابا نداشتم و برادرام برادر نبودن...تو بهترین  -

 حامی دنیایی...وقتی کنارمی انگار یه کوه پشتمو گرفته!
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بهترین  راتمکثی کرد و پیشونیش و به پیشونیم چسبوند : ب

 حامی میمونم...برام مسکنم بمون!

 زمزمه کردم : میمونم!

با یه بوسه کوچیک دیگه ازم جدا شد...آوا در اتاقو باز کرد 

 و گفت : آذر...رادین میخواد بیاد بیرون!

آروم از جام بلند شدم و رفتم طرف لباسام...موهامو با گیره 

تم روی مبل جمع کردم و مانتو و شالمو پوشیدم...مودب نشس

 دونفره ای که لب تاپ آراز روش بود.

آراز از جاش بلند شد و دستی تو موهاش کشید...آروم پرسید 

 : چیزی خوردی؟

 نه...وقت نشد -

 +ذیعنی چی نه؟! بلند شو...صبحونه!

 دیگه ظهره...بمونه با ناهار باهم میخورم -

 چشم غره ای بهم رفت : دفعه آخرته که صبحونه نمیخوری!

 امو تو کاسه چرخوندم و گفتم : چشم...دفعه آخرمه!چشم

رادین و آوا اومدن بیرون...سالم احوال پرسی با رادین 

 کردم...رادین که رفت آوا دوید اومد کنارم نشست : آذر

 هوم؟ -
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+ بیا تا اینا خونه ان منو و تو بزنیم بیرون...یکم چیزمیز 

 بخریم...آراز که نمیاد!

ز که کنارم روی مبل بود چشم با زنگ خوردن گوشی آرا

ازش گرفتم...همونجوری که گوشی آراز و برمیداشتم گفتم : 

 وایسا ازش بپرسم...)بلند صداش کردم( آراز...بیا گوشیت!

از تو آشپزخونه زد بیرونو لقمه بزرگی که درست کرده بود 

 و داد دستم...با اخم گفتم : اما من نمی..

قورت دادم :  چشماشو جدی بهم دوخت...آب دهنمو

 میخورم...چشم

سری تکون داد و بعد از مکثی شماره ناآشنایی که دیده بودمو 

جواب داد...با حرف زدنش دلم ضعف رفت...یه لهجه بریتیش 

غلیظ...با اون صدای محشر آراز...هردختری بود اون لحظه 

 میمرد!

 

با عشق به اخم کمرنگش و حرف زدنش نگاه کردم...آوا 

وم و گفت : خوردیش آشغال...انقدر هیز بودن محکم زد تو پهل

 خوب نیستا!

بدون اینکه بفهمم محو صداش گفتم : چقدر قشنگ حرف 

 میزنه!
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+ بخاطر این انقدر با احساس بهش خیره شدی؟! گفتم چخبر 

 شده که عشقت فوران کرده!

آراز گوشیو قطع کرد و عصبی به رادین گفت : نصف حقوقتو 

بندم...اونوقت یاد میگیری کله مرگتو برمیدارم تا دهن اینو ب

 تا یازده ظهر نزاری!

رادین با دهن پر گفت : به من چه عه؟! تیام گفت خودم زنگ 

 میزنم منم بیخیال شدم!

صدای آراز بلند تر شد : تیام وکیل منه یا توی...)حرفشو 

خورد...انگار فحش خاک برسری بود...دستی تو موهاش 

زنگ بزن کاراشو درست کن...اگه  کشید و ادامه داد( تا فردا

 این یکی گند بخوره خودت باید بری!

رادین بیخیال گفت : باشه من میرم...کارای انتقال مدیریتت و 

 کردی؟

 تیام تهرانه...خودش کارا رو میکنه! -

 + بابا مالک تویی...امضای تو باید پای پرونده باشه!

.به هروقت رفتی پرونده رو آوردی من امضا میکنم.. -

 طاهری هم زنگ بزن بابت انبار...حوصله اشو ندارم!

کالفه برگشتم سمت آوا و گفتم : یه چیزی بود که وقتی میومد 

 تو بیمارستان هی پاچمونو میگرفت!
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آوا با حرص سیب توی دستشو گزاشت دهنش : تازه وقتی 

میاد خونه ندیدی...عین خون اشاما میشه...حرف بزنی رگتو 

 میشکافه!

ره واقعا...منم وسط این همه کار بودم مغزم هنگ حق دا -

 میکرد...بعدم اوردوز و خالص!

+ باز بیمارستانو میشه داد به آراد...شرکتش خیلی درهم 

برهمه...داروهای مختلف...کارخونه...صادرات 

 واردات...نمایندگیاشون...اصال یه خر تو خری!

زجر  قدرفقط به پولی که درمیاره نگاه میکنن ، نمیبینن چ -

 میکشه!

 متفکر سرشو تکون داد و گفت : بپرس دیگه!

آروم به آراز که با گوشیش مشغول بود گفتم : آراز...اگه شما 

 کار دارین من و آوا باهم بریم بیرون؟

سرشو بلند کرد و گفت : نه...آوا بمون خونه حواست به این 

 باشه...منو آذر میریم!

ه باشم...کاش با آراد آوا بغ کرده گفت : همیشه من تو خون

 رفته بودم.

آراز : هرکی کنار شوهر خودش...تا دلت میخواد بهش بچسب 

 که اینجا دوربین ندارم!
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لبخندی زدم و بهش نگاه کردم...از جاش بلند شد و بدون توجه 

 به ما همونطوری که میرفت تو اتاق تیشرتشو کند.

ه شسری تکون دادم و گفتم : خوبه شلوارشو وسط راه نمیک

 پایین!

آوا شونه ای باال انداخت : حاال عادت میکنی...اینجا خیلی 

نسبت به تهران گرم تره...همین تیشرتم به زور تنشه...خونه 

 خودمون که فقط شلوار!

ال اله اال اللهی گفتم و دستمو زدم زیرچونم : چقدر وقتایی که 

 میدیدمش خودمو تو جهنم تصور میکردم خدا میدونه!

 

 که تو میگی من کل زندگیمو باید تو جهنم باشم! + اینجوری

 تو که اصال نفر اولی...تو چی شک میکنی؟! -

آراز که از اتاق زد بیرون آوا نگران سرشو به گوشم نزدیک 

کرد : حواست باشه دستش به پهلوت نخوره...یا اگه فشار داد 

 واکنش نده...آراز عادتشه که دستشو دور کمر طرف بندازه!

 ر کی انداخته مگه؟!دور کم -

چشماشو با حرص بست و گفت : مِن خر...نترس به کسی 

 دست نمیزنه!

 باشه ای گفتم و از جام بلند شدم.
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باهم دیگه چند تا پاساژ و گشته بودیم...باید برای آزمایشگاهم 

وقت میگرفتم...آراز که عمرا حرف از آزمایشگاه 

تم جا کردم و گفمیزد...خسته کیسه های خرید و تو دستم جا به 

 : دیگه بسه توروخدا از ظهرم رد شد...گشنمه!

سوییچو به زور از تو جیبش درآورد و گفت : ناهار رستوران 

 یا فست فود؟

فرقی نمیکنه...فقط غذا باشه من بخورم...چشمم دیگه  -

 نمیبینه!

در ماشینو باز کرد و کیسه های خرید و صندلی عقب 

گه صبحونه نخور گزاشت...حرصی گفت : یه بار دی

 فقط...من میدونم و تو!

دستی به موهاش کشید و ادامه داد : بشین تو ماشین من االن 

 میام!

سری تکون دادم و نشستم...پاهام داشت ذوق ذوق 

میکرد...فقط لباس خودش و من مونده بود...بیشتر کارامون 

و انجام داده بودیم...در واقع چون بعد عقد میرفتیم تهران کار 

 یم نبود!خاص

راجب حلقه که چیزی نگفت و من مطمئن بودم فکرشو 

کرده...آینه شمعدون رو گفته بودم تهران بگیریم و وسایل 

 سفره عقدم که دست تاالر بود...چیز خاصی نمیموند!

 باید برای آزمایشم بهش میگفتم...داشت دیر میشد!
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ی یده دقیقه بعد نشست تو ماشین...دوتا برگر گرفته بود...یه بو

میداد که داشتم از گشنگی مستش میشدم...اصال نفهمیدم 

 چطوری خوردمش...انقدر که گشنم بود!

دستمو روی شکمم گزاشتم و گفتم : مامان جان...چقدر خوب 

 بود!

 نگاهی بهم کرد که گفتم : آراز...فردا صبح بریم آزمایش؟

پوفی کشید و کالفه گفت : اگه خودت خونمو بگیری 

 ار دارم!میام...وگرنه ک

من که نمیتونم...زشته...طرف اونجا شلغم که نیست ، کارش  -

 اینه...خون صدنفرو میگیره!

 + همون که گفتم...کار دارم!

گوشیمو از تو جیبم درآوردم و به ساعت خیره شدم...پنج بعد 

 از ظهر بود...یه ساعت دیگه شب میشد!

اید ب نگاهی به گوشیم انداخت و زیرلب گفت : یه جا دیگه ام

 بریم!

 سرمو باال آوردم و گفتم : کجا؟!

بی حرف فرمونو چرخوند و چیزی نگفت...شماره 

دخترعمومو که توی آزمایشگاه کار میکرد گرفتم و منتظر 

 موندم!

 + به به...عروس خانوم...حال شما چطوره؟
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 قربونت عزیزم...تو خوبی؟! کوچولوت خوبه؟ -

 گاه ببینمت؟+ همه خوبیم...چخبرا؟! نیومدی آزمایش

راستش واسه همین زنگ زدم بهت...فردا خودت هستی  -

 دیگه؟

 

 + آره خودم هستم...میخوای بیای آزمایش باالخره؟!

چقدر زشت بود بگم میخوام خون شوهرمو خودم 

 بگیرم...حاال یه خر دیگه میگرفت چه فرقی میکرد؟! 

 آره ولی ، خواستم بپرسم میشه خون شوهرمو خودم بگیرم؟ -

 ده ای کرد و آروم پرسید : میترسه؟خن

 واال چی بگم...اگه نمیشه مسئله ای نیست... -

 + چون تویی باشه...به کارت اعتماد دارم!

 لبخندی زدم و گفتم : خیلی ممونم...عقدمون منتظرتم!

 بی حوصله قطع کردم و گفتم : بیا...خوب شد؟!

 سری تکون داد و گفت : شب تا صبح فکرشو میکنم!

از گرفتم و با خنده گفتم : نمیدونی چقدر خنده دار لبمو گ

 میشی...اصال بهت نمیاد!

اخمی کرد و ماشینو گوشه خیابون پارک کرد...با خنده گفتم 

 : کجا میریم دیگه؟
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بی حرف پیاده شد...چشمامو تو کاسه چرخوندم و دنبالش 

افتادم...دستمو توی دستش قفل کردم و قدمامو باهاش 

ز گوشه چشم نگام کرد و گفت : خنده ات هماهنگ کردم...ا

 تموم شد؟!

 سری تکون دادم و گفتم : لوس...دیگه نمیخندم!

+ قرار شد دست رو نقطه ضعفای هم نزاریم...میدونی نقطه 

 ضعفت دستمه که؟

 لبخند شیطونی زدم و گفتم : میدونم!

 + مجبورم نکن انجامش بدم!

یش توی پیشونلبمو گاز گرفتم و بهش خیره شدم...موهاش که 

میوفتاد میخواستم براش جون بدم...واقعا این موها باهام 

 چیکار کرده بود؟!

در شیشه ای یه مغازه رو فشار داد و منو اول فرستاد 

داخل...دیگه ببین من چقد گیج بودم که از تابلو مغازه نخوندم 

 اومدیم کجا...در و دیوارشو که دیدم فهمیدم!

و چیزی که آوا گفته بود دستش خواستم چیزی بگم که بر اصل

دور کمرم حلقه کرد و فشار کوچیکی به پهلوم داد...بگم یه 

 لحظه از درد چشمام سیاهی رفت دروغ نگفتم!

سعی کردم نفس بکشم و با لبخند مصنوعی آروم گفتم : 

 آراز...میشه پهلومو فشار ندی؟
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مشکوک بهم خیره شد و فشار دستشو کمتر کرد...ایشاهلل که 

 یده...فقط همین!نفهم

آراز با صدای محکم و جدیش با پسری که پشت ویترین 

وایساده بود سالم کرد و گفت : دادفر هستم...خبر داده بودم 

 که میام!

پسره : بله بله جناب دادفر...خیلی خوش اومدین...سفارش 

 شمارو از باال به ما کردن!

ه یبا نگاهی که میگفت خر خودتی بهش خیره شدم...خدانکنه 

پولداری پا تو یه مغازه بزاره...فقط و فقط پاچه اشو بخورن 

 و خالص..

البته بندگان خدا دنبال نونن گناهیم ندارنا...ولی نمیدونم...تا 

 حاال باهم پا تو هر مغازه ای گزاشته بودیم همین بساط بود!

 آراز سری تکون داد و گفت : درخواستیام رسیدن؟

 + االن میارم خدمتتون!

با دوتا جعبه کادو پیچ شده برگشت...با لبخند گفت :  رفت و

بهترین گوشی رو انتخاب کردین جناب دادفر...قابلتون و 

 نداره!

آراز سریع کارت کشید و از مغازه اومدیم بیرون ...گنگ 

نگاش کردم...اصال نمیفهمیدم دوتا گوشی...اونم االن...برای 

 چیه؟
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 سمتم و گفت : وقتی تو ماشین نشستیم جعبه هارو گرفت

 بازشون کن...ببین از کدوم خوشت میاد!

 من؟ من که گوشی دارم! -

 + به درد نمیخوره...بمونه کادوی تولدت با تاخیر!

لبخندی زدم و جلوی چشمش هردوتا جعبه رو باز کردم...مدل 

 دوتاش عین هم بود...فقط رنگاشون فرق داشت.

ردار رو تو ب آروم گفتم : فرقی نمیکنه برام...میخوای مشکی

 من این ِکِرم رو برمیدارم!

 + خوشت اومد؟

 عالیه...مرسی واقعا...داری سنگ تموم میزاری واسم! -

لبخند کمرنگی زد و ماشینو روشن کرد...یهویی سرمو 

برگردوندم گونه تیغ تیغیشو یه ماچ گنده کردم...برگشت سمتم 

 که ابرومو باال انداختم و گفتم : اینم واسه تشکر!

 ا اینا منو گول نزن...بابات که نیستم!+ ب

خندمو خوردم و گفتم : شوهرجون...بقیش بمونه رفتیم خونه 

 خودمون...اینجا جاش نیست!

 + تشکرت وقتی قبوله که وظیفتو انجام بدی!
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با خجالت موهامو زدم تو روسریم و نگاهم و ازش 

گرفتم...پسره خجالت سرش نمیشد اصال...سرعتشو زیاد کرد 

 م گفت : میمیرم برا اون حیات!و آرو

 

با چشمای پر از خواب کورمال کورمال لباس پوشیده بودم و 

منتظرش نشسته بودم...میترسیدم یادش بره یا اصال نخواد 

 بیاد...ازش بعید نبود!

بی حوصله با گوشی جدیدم که از دیشب حسابی با آوا سرش 

 .دذوق کرده بودیم خواستم شمارشو بگیرم که خودش زنگ ز

از جام بلند شدم و یواش از خونه زدم بیرون...در ماشینو باز 

 کردم و پر از خواب گفتم : اگه نمیومدی میخوابیدم!

 + صبحت بخیر خانوم...آدرس؟

 هنگ نگاش کردم و زیرلب گفتم : چی؟

 برگشت سمتم و با چشمای پر خنده گفت : خوابی هنوز؟

شب ه گزاشت دیدستی به چشمام کشیدم و گفتم : آوای خر...مگ

 بخوابم!

مچ دستامو گرفت و با یه بوسه گرم خوابو از سرم 

پروند...لبخند کجی زد و گفت : اگه بیدار شدی آدرس و بده 

 بریم...اگه هنوز خوابی که باید بریم تو تا بیدارت کنم!
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بی حیایی گفتم و آدرس و دادم بهش...جلوی مرکز بهداشت 

نه آبی کمرنگی که پوشیده وایساد و پیاده شد...به لباس مردو

بود و آستیناشو باال زده بود خیره شدم...لبخندی به این همه 

 خوشتیپ بودنش زدم!

باهم دیگه رفتیم تو...دخترعمومو پشت میز دیدم و رفتم 

سمتش...بعد از اینکه کارامون درست شد مهربون گفت : بیا 

 اول خون خودتو بگیرم...بعدش خودت خون شوهرتو بگیر!

نده سری تکون دادم و پشت سرش رفتم...آرازم پشت با خ

سرم اومد تو اتاق...تیک عصبیش باعث شده بود هی به پایین 

نگاه کنه و حرکت موهاش توی صورتش یعنی کالفه 

 است...یعنی یکم مونده تا عصبی شه و خالص!

روی صندلی نشستم و آستین مانتومو دادم باال...تا دخترعموم 

دستم ببنده آراز گفت : یواش...دستشو خواست گارو رو دور 

 کبود کنی در اینجارو تخته میکنم! حواستو جمع کن!

لبامو روهم فشار دادم که خنده ام نگیره...خداروشکر 

دخترعموم میدونست آراز کیه وگرنه به این حرفش غش غش 

میخندید...نگران بهم خیره شد و زیرلب گفت : توروخدا مثل 

 نشه! آدم بشین که دستت کبود

سرمو تکون دادم و منتظر شدم کارشو انجام بده...آراز نگران 

وایساده بود و بهم خیره بود...چشمامو با آرامش روی هم 

 فشار دادم و بهش فهموندم که چیزی نیست...تموم شد
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 پنج سیسی خون بود دیگه!

 

سرنگ پر از خونمو  روی ترالی گزاشت و گفت : من میرم 

سمشو بزن رو سرنگ و بزار کنار بیرون...خونشو گرفتی ا

 سرنگ خودت!

پنبه رو دستم فشار دادم و ممنونی گفتم...تا رفت بیرون آراز 

 با قدمای بلند اومد سمتم و گفت : ببینم دستتو؟! دردت گرفت؟ 

پنبه رو از روی دستم برداشتم و گفتم : اینا...نه اصال درد 

 نگرفت!

 تو چشمام خیره شد و گفت : مطمئن باشم؟

 بخندی زدم : آره عشقم مطمئن باش...اصال نسوخت!ل

سری تکون داد و گفت : جرات داشت بد خونتو بگیره! 

خودش و این آزمایشگاه رو باهم میفرستادم خونشون 

 استراحت!

 خنده ای کردم و از جام بلند شدم...آروم گفتم : بشین توام!

 ودستی به موهاش کشید و آستین لباسشو باالتر برد...گارو ر

دور دستش محکم کردم و روی رگای برجسته اش دست 

کشیدم...تا وقتی سوزنو از دستش درآوردم چشماشو با 

انگشت شصت و اشاره اش گرفته بود...پنبه رو گزاشتم روی 

 دستش و درپوش سرنگو گزاشتم.
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پنبه رو نگه داشت و از جاش بلند شد...نگاهی به دستش کرد 

 سید...دستمو توی دستشو یهویی برگشت سمتم و گونمو بو

 فشار دادم و باهم رفتیم بیرون!

کارای ثبت و مشاوره و این مسخره بازیاش یکم طول 

کشید...آرازم که حوصله نداشت و منم از سرگیجه داشتم 

میمردم...از اتاق مشاور ازدواجشون اومدیم بیرون...دیگه 

 آخری بود و خداروشکر میرفتیم خونمون!

چشمام سیاهی رفت و نفهمیدم توی سالن از شدت ضعف 

چیشد...آراز سریع کمرمو گرفت و نگران گفت : آذر؟! 

 چیشد؟

صدای دخترعمومو شنیدم : ضعف کرده...یه چیز شیرین 

 بخوره حالش خوب میشه!

آراز دستشو زیرپام انداخت و با یه حرکت منو بلند کرد...با 

 قدمای بلندش منو نشوند رو صندلی ماشین و خودش رفت!

در که دنیا دور سرم میچرخید اصال نمیفهمیدم وسط این انق

 پارکینگ مرکز بهداشت یهویی کجا غیبش زد!

دو دقیقه نشد که نشست تو ماشین و نی لیوان معجونی رو که 

گرفته بود گزاشت تو دهنم...یکم که خوردم انگار تازه داشت 

 مغزم فرمان خون رسانی میداد!

..میدونی میمیرم اگه یه سرمو روی سینش و گفت : جوِن من.

 آخ کوچیک بگی و اینجوری مجازاتم میکنی؟
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بی جون دستمو گرفتم به لباسش و گفتم : کم خونی همینارو 

داره...هربار که آزمایش دادم بعدش بساط غش و ضعف 

 کردن من بود!

+ خیلی ضعیفی...یه رژیم غذایی باید بنویسم برات...ده کیلو 

 بیاد روت خوب میشی!

 

 الت خوبه؟! فکر کردم بدتر از من غش و ضعف کنی!تو ح -

 جدی بهم نگاه کرد و گفت : من...غش و ضعف کنم؟؟

لبامو روهم فشار دادم و گفتم : نه واال خدانکنه...اینا چه 

 حرفای بدی بود من زدم...چرا برای خودت نگرفتی؟

نی دهنی منو گزاشت تو دهنش و یکم خورد...بعدم گفت : من 

 و تو داریم؟

 با خنده نچی کردم و گفتم : فقط تویی برای من!

 

تقریبا همه کارامون انجام شده بود...حلقه هامون اومده بود 

منتها آراز به هیشکی نشون نداده بود و من نمیدونم چه حلقه 

 ای بود مگه؟

مثال از اینا بود که یاقوتشون از یه جهنم دره ای تو مریخ و 

 مشتری درست شده؟
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ست داشتم و برای پیدا کردنش وقت گزاشته لباسمو خیلی دو

بودم...آراز هم کت و شلوار زیاد داشت اما به جز دو سه تا 

کت تک دیگه چیزی نیاورده بود...واسه آقامونم لباس گرفتیم 

 و دیگه همه چی آماده بود!

دو روز مونده بود به روز عقد و من خونه آراز اینا 

ی شیک آماده شد و بودم...مامانش وقتی دید من اومدم خیل

بدون اینکه محل خرم بهم بزاره با عروس جونش رفتن خونه 

 خان داداشش!

چون خواهراش و خواهرشوهر و برادرشوهراش واسه 

 عقدمون تشریف آورده بودن!

رادین و آوا هم که نمیدونم کجا بودن و آرادم رفت مامانشو 

 برسونه!

 آراز با لب تاپش مشغول بود.

 ام بلند شدم و گفتم : ناهار چی بپزم؟از سر بیکاری از ج

 + فرقی نداره!

مرسی...خیلی نظر خوبی بود واقعا...االن فرقی نداره  -

 درست میکنم برات!

سرشو بلند کرد و به چشمای پر از حرصم خیره شد...با 

صدای پر از خنده گفت : هرچی میخوای درست کن...تو 

 زهرم بدی من میخورم!
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و گفتم : یه وقت شاید مامانت  رفتم سمت آشپزخونه اشون

 خوشش نیاد من اینجا رو بهم بریزم!

 + مامانم هنوز پاشو تو آشپزخونه نزاشته!

عجبی زیرلب زمزمه کردم و سرکی توی یخچالشون 

کشیدم...بی حوصله یه بسته چرخ کرده بیرون آوردم و گفتم 

: از اونجایی که پروام نیست)یعنی حوصله ندارم!( خورشتی 

 باید استنبولی رو تحمل کنی!باشه...

خم شدم و دوتا سیب زمینی برداشتم...بلند که شدم پشت سرم 

بود...هینی کشیدم و با حرص گفتم : یه بار...فقط یه بار مثل 

 جن نیا پشت سرم ببینم میتونی؟

ابرویی باال انداخت و اومد جلو...گیره موهامو باز کرد و 

 ؟گفت : مگه نگفتم جلوی من موهاتو نبند

االن میخوام غذا درست کنم موهام میریزن تو  -

 غذا...ببندشون دستم کثیفه!

 مچ دستامو گرفت و منو برد عقب

ترسیدم...چشماش وحشتناک شده بود...اینجور مواقع وحشی 

میشد)استخفرهللا(...آب دهنمو قورت دادم و گفتم : آراز؟ 

 چیکار میکنی؟

م یه ..حس کردبا برخورد پهلوم به سنگ کابینت نفسم رفت.

بار دیگه با لگد افتادن به جون پهلوم...نمیدونم آراز توی 
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صورت پر از دردم چی دید که سریع منو برگردوند و گفت 

 : نفس بکش آذر...نفس بکش!

از شدت درد اشکی از گوشه چشمم سر خورد...دست آراز 

پشتمو ماساژ میداد تا نفسم باال بیاد...فقط یه بار منو با کمر 

ه بود تو دیوار و خفتم کرده بود...کاش اینجا یاد اون کوبید

 موقع نمی افتاد!

یکم که نفسم باال اومد به زور دستمو روی پهلوم گزاشتم و 

یکم خم شدم...سیب زمینیا رو از دستم گرفت و روی کابینت 

 گزاشت...عصبی خم شد و گفت : ببینم پهلوتو...بد خورد؟

 چیزی نگفتم و فقط سرمو تکون دادم

اگه میدید بدبخت میشدم...باالخره هالو که نبود فکر کنه با یه 

 برخورد سریع با سنگ کابینت انقدر زود کبود میشه!

 

مچمو گرفت و از پهلوم فاصله داد...با ترس گفتم : نه 

 آراز...چیزی نشد...ولش کن!

 با َشک گفت : باید ببینم...دفعه اولت نیست!

 درست میکردم اصال!بخدا چیزی نشد...داشتم ناهار  -

 با چشمای تیز بهم نگاه میکرد.

دستی به زیر چشمام کشیدم و خواستم باز راه برم که پهلوم 

 تیر شدیدی کشید.
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نتونستم ادامه بدم...دستمو به سنگ لعنتی گرفتم و باز خم 

شدم...از چشماش میترسیدم...از این چشما که اینجوری بهم 

 خرم؟!خیره بود و میگفت : فکر میکنی من 

اومد جلو و جفت دستام و با یه دستش گرفت...اشکم از گوشه 

 چشمم راه افتاده بود

 آروم گفتم : چیزی ن...

 عصبی شد و بلند گفت : حرف نزن آذر...هیچی نگو!

لبامو بهم فشار دادم و خواستم تقال کنم که محکم تر منو 

گرفت...با یه حرکت لباسمو برد باال و با دیدن پهلوم ماتش 

رد...اون حاله بزرگ سیاهی که پهلومو پوشونده بود خیلی ب

 تو چشم میزد!

دستشو روی پوست پهلوم کشید...لرزیدم و خواستم حرف 

بزنم که با صدای خش دار از عصبانیت آروم گفت : پس این 

 بود!

ببین...اصال اونجوری که فکر میکنی نیست...خب؟ من  -

 بهت میگم همه چیو!

ام خیره شد...بگم رگ های چشمش پوزخندی زد و تو چشم

داشتن پاره میشدن دروغ نگفتم...عصبانیتای آراز برای من 

 همیشه گرون تموم شده بود!
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با صدای لرزونم گفتم : این قدیمیه...مال خیلی وقت پیشه 

خب...فقط نمیتونم ضربه بهشو تحمل کنم...االنم بخاطر اینکه 

 خورد به این سنگه...

ت و شمرده شمرده گفت : یه کلمه انگشتشو روی لبم گزاش

 جواب میخوام...کار داداِش حروم زاده اته؟

قطره اشکم چکید روی گونم...خواستم چیزی بگم که باز بلند 

 تر گفت : یه کلمه آذر...فقط یه کلمه...آره یا نه؟

دستامو مشت کردم تا لرزششون و کم کنم...پوزخندش 

و انداخت پررنگ تر شد...دستی به موهاش کشید و سرش

پایین...باز دوباره بهم نگاه کرد)تیک معروف(...این 

 آرامشای قبل از عصبانیتش صد برابر بیشتر منو میترسوند!

صداش خش دار شده بود : ده روز...ده روزه من اینجام و 

 بهم نگفتی...میخوای منو روانی کنی...مگه نه؟

 نه نه...چرا نمیزاری حرف بزنم آخه؟ -

بگو...بگو این چیه روی پهلوت...بگو چرا  یهو داد زد : پس

هروقت دستمو میزاشتم روش نفست میرفت...به من لعنتی 

 بگو این کار کدوم خریه که اینجوری تنت و کبود کرده!

یه قدم رفتم عقب و با صدای لرزونم گفتم : آروم 

آراز...خواهش میکنم آروم باش...باهم حرف میزنیم...اصال 

 خیلی وقت پیشه! چیز مهمی نیست...برای
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خصمانه نگام کرد : چیز مهمی نیستو برای خیلی وقت پیشه؟ 

 خب...جالب شد...یه کبودی مگه چند وقت میمونه؟ هان؟

 

چیزی نگفتم...موهامو زدم پشت گوشم و به راه رفتن کالفش 

تو آشپزخونه خیره شدم...سکسکه ام گرفته بود و سکوت 

 خونه رو خراب میکرد!

 : ِکی؟ نفسی گرفت و گفت

 چی کی؟ -

 + کی زدت؟

 تقصیر خودمم بود...نباید اون حرفو میزدم! -

هرجوری شده میخواستم وقت بگذره...فقط بگذره تا یکی 

برسه...اما خوشبختانه خوش شانس تر از من تو دنیا وجود 

 نداشت...خودم میدونستم!

هیچ خری محض رضای خدا زنگ در و نزد بگه چخبره این 

 همه سر و صدا!

 پرسیدم کی...نگفتم چرا زدت! +

چشمامو روهم فشار دادم...بازم شده بود همون رییس 

 بیمارستان که عین مفتشا ازت سوال میپرسید.

لرزون گفتم : شب خواستگاری پسر دکتر محتشم و بعدش 

 فقط یه بار بعد از اومدن سیاوش!
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چشماشو ریز کرد...یه قدم اومد جلوتر و گفت : یه ماه و 

 ته؟نیم...درس

سرمو تکون دادم و خواستم حرف بزنم که با قدمای بلند رفت 

تو اتاق...خم شدم و با درد گیره امو برداشتم و موهامو 

بستم...با دیدنش که شلوارشو عوض کرده بود و با همون 

 تیشرت داشت به یه نفر زنگ میزد پاهام خشک شد!

 خواستم برم طرفش که درد پهلوم نزاشت

با درد پاهامو حرکت دادم سمتش و گفتم :  لبامو دندون زدم و

 کجا میری؟ توروخدا آراز...جون من دعوا راه ننداز!

داد زد : قسم نخور...وگرنه همینجا یه بالیی سر خودم و 

 خودت میارم!

با شنیدن صداش که داشت با گوشیش حرف میزد آب دهنمو 

 قورت دادم : امیر...آدرس داداش آذر و میخوام...به تو مربوط

 نیست...دو دقیقه دیرتر بیاد رو گوشیم من میدونم و تو!

بی حواس دو دستشو کشید توی موهاش و سریع سوییچ 

ماشینو برداشت...مانتومو از روی مبل برداشتم و گفتم : 

 نمیزارم بری...منم میام!

نگاهش قشنگ نبود...سیبک گلوش تکون خورد و بدون توجه 

 به من در خونه رو باز کرد.
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انتومو پوشیدم و شالمو انداختم روی سرم...اصال سریع م

 نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم!

میدونستم منتظر آسانسور نمیمونه و از پله میره...هق هقم 

گرفته بود و اشکام پشت سرهم ُسر میخوردن...گوشیمو 

برداشتم و شماره آوا رو گرفتم...پشت سر آراز از خونه زدم 

 یرفتم پایین!بیرون و با درد از پله ها م

آوا که گوشیو برداشت فقط یه جمله گفتم : آوا...آراز 

 فهمید...فقط بیا نزار دعوا بشه...فقط بیا!

 با نگرانی گفت : کجایی؟

هق زدم و گفتم : میخواد بره مغازه داداشم...توروخدا خودتو 

 برسون!

گوشیو قطع کردم و سرعت قدمامو بیشتر کردم...لعنتی درد 

میکشت اما نباید اتفاقی میوفتاد...به هر جون  پهلوم داشت منو

کندنی بود خودم و رسوندم پایین...دیدمش که داشت سوار 

 ماشین میشد!

با آخرین سرعتی که داشتم دویدم و قبل از اینکه راه بیوفته 

خودمو روی صندلی پرت کردم...در نیمه باز بود که ماشین 

 غرشی کرد و راه افتاد!

به گوشیش نگاه میکرد...سرعتش باال بی توجه به من مدام 

بود و من رگ دستای متورم شده اش رو از روی فرمون 
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میدیدم...نفسی کشیدم و سعی کردم لرزش صدامو متوقف کنم 

 : آر...آراز...خودتو اذیت نکن...خب؟ بیا برگردیم!

اصال توجهی نمیکرد...انگار نمیشنید و من چقدر با این 

 حالتاش آشنا بودم...

ای پیامک گوشیش دستامو محکم تر توهم فشار با صد

دادم...ای تف تو روت بیاد امیر...خدا ایشاهلل خوبت کنه که یه 

 آش گزاشتی تو کاسمون!

سرعتمون دوبرابر شد...با دیدن مسیر مغازه تعویض روغنی 

داداشم فقط به این امیدوار شدم که آوا خودشو برسونه...فقط 

 همین!

ن منم اون وسط دق میکردم و وگرنه یکیشون همو میکشت

 خالص!

 

با ترمز یهویی ماشین دستمو به دستگیره در گرفتم که باز به 

 در ماشین برخورد نکنم...وگرنه تا شب دووم نمیاوردم!

مهدی جلوی در مغازه وایساده بود و بی حواس از همه جا 

 داشت دستاشو با دستمال چرک و روغنی پاک میکرد.

...آراز با قدمای بلند بی توجه به سریع از جام پیاده شدم

ماشینایی که با آخرین سرعت توی خط حرکت میکردن از 

 خیابون رد شد.
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با ترمز یه ماشین دیگه پشت سرمون سرمو 

برگردوندم...رادین و آراد مثل جت از ماشین پریدن بیرون و 

 بدو رفتن اون طرف خیابون!

هدیو گرفته و صدای داد و هوار که بلند شد آراز و دیدم یقه م

داره تو گوشش حرف میزنه...با مشت محکمی که توی 

 صورت مهدی فرود اومد جیغی کشیدم!

داشتم میمردم...دستمو به ماشین گرفتم که نیوفتم...آراز فقط 

میزد...صدای دادشو میشنیدم اما تو اون همهمه مشخص نبود 

 چی میگه!

یا ب آوا رو حس کردم کنارم...نگران دستمو گرفت و گفت :

 بریم بشین تو ماشین...داری میمیری!

هق زدم و با گریه گفتم : دیدی آخرش فهمید...خدایا...اگه یه 

 اتفاقی بیوفته من چه خاکی تو سرم بریزم؟

آوا نگاهی به اون طرف خیابون کرد...رد نگاهشو 

گرفتم...رادین و آراد بازوهای آراز و گرفته بودن و نگهش 

به آراز میگفت اما اون اصال داشته بودن...آراد چیزی 

 نمیشنید!

نگاه پر از خشمش هنوز به مهدی بود...سرشو برگردوند و 

تفی روی زمین انداخت...برگشت سمت رادین و گفت : ول 

 کن دستمو...خیلی خب!
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رادین بدبخت کپ کرد یه لحظه...دستشو که ول کردن اول 

ه یمکثی کرد اما بازم یورش برد سمت مهدی که به دیوار تک

 داده بود و بینیش پر از خون بود.

صدای دادشو شنیدم : آشغال...باید اونقدر بزنمت تا مثل سگ 

جون بدی...اونقدر بزنمت که دیگه دست رو زن من بلند 

 نکنی!

صداش بلند تر شد : )فش( ِ بی غیرت...پهلوی زن من از 

ضرب دست برادرش کبوده...کجاتو کبود کنم که تالفی 

 ز از درد ریخته بشه؟اشکایی که امرو

دادکشید : بگوووو...چطوری بزنمت که دردی که هرروز 

 کشیده و دم نزده جبران بشه؟

آراد رفت سمتش و بازم بازوش و گرفت...گوشه لبش زخم 

 بود و یعنی مهدی اونقدرا هم بیکار نبوده!

آوا با حرص بیشتری گفت : آذر...بیا بریم تو ماشین...ببین 

 ...آرادم هست...بیا االن پس میوفتی!گرفتنش چیزی نمیشه

دستمو روی پهلوم گزاشتم و با کمکش رفتم تو ماشین...روی 

صندلی عقب کنارم نشست...هنوز هق میزدم و اشکام جاری 

بود...شیشه آبی که دستش بود و گرفت سمتم : بیا...یکم بخور 

 آروم شی!

دستای لرزونمو کشیدم زیر چشمم...آروم گفتم : 

 فقط بیاد ببینمش!نمیخوام...



1371 

 

+ االن میاد...نرفته جنگ ایران عراق که...دوتا چک بود که 

 حقش بود...من بودم میکشتمش!

چشم غره ای بهش رفتم و لرزون گفتم : دوتا چک بود؟ 

 کشتش...بخدا مامانم اینبار دق مرگ میشه!

 

دیگه صداشونو نمیشنیدم...فقط میدیدم که آراز رفت جلو با 

به مهدی گفت...بعد عقب کشید و برگشت  تهدید یه چیزایی

 سمت ماشین.

 لرزی که تو تنم افتاد طبیعی نبود؛

اینا اثرات همون سه آذر بود...صدای دادش توی سرم 

 پیچید...چشمامو بستم و دستمو مشت کردم!

در ماشین باز شد و بعد بوی عطرش...گریه ام کم کم بند اومده 

نکردم تا ببینمش...اما  بود اما حالم خوب نبود...چشمامو باز

 خیرگی نگاهش رو احساس کردم!

آوا دستشو انداخته بود دور شونم و ماساژ میداد...صدای خش 

 دار لعنتیش : ببینمت!

چشمامو باز نکردم...نمیخواستم ببینمش...االن فقط دلم یه 

خواب آروم میخواست...دلم یه مسکن قوی میخواست تا درد 

 ببره! این پهلوی کوفتی رو از بین

 غرید : آذر باتوام!
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آوا آروم گفت : حالش خوب نیست...برو خونه...تا االن قلبش 

 واینستاده خیلیه!

نفس بلندی کشید و ماشینو روشن کرد...سرمو به شونه آوا 

تکیه دادم...آوا دستای یخ زدمو تو دستش گرفت و با بهت 

 گفت : چقدر سردی...نمیری یهو!

 زمزمه کردم : چیزی نیست!

رعت ماشین بیشتر شد...نگاه خیره اش از تو آینه اذیتم س

میکرد...دو دقیقه بعد که ماشین وایساد بی حوصله دست دراز 

 کردم و دستگیره رو کشیدم.

 آوا زودتر پیاده شد و گفت : وایسا بیام کمکت!

نمیخوادی گفتم و با غدی و به زور از ماشین پیاده 

دم رفتم جلو...صدای شدم...دستمو به پهلوم گرفتم و چند ق

دزدگیر ماشین اومد و بعدم صدای خودش : برو باال من 

 میارمش!

آوا سری تکون داد و جلوتر رفت سمت آسانسور...منم آروم 

آروم حرکت میکردم...سرمو انداخته بودم پایین و سعی 

 میکردم دردشو تحمل کنم!

 دستشو دور شونم حلقه کرد و آروم گفت : به من تکیه کن!

 یخوام...خودم میتونم برم!نم -
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+ فکر نکن یادم رفته که بهم نگفتی...نزار اینجاهم رگ 

 دیوونگیمو نشونت بدم!

بغض کردم و برگشتم سمتش...چشمای پر از اشکم و به 

چشمای قرمزش وصل کردم...نگاش کالفه شد...پوفی کشید 

 و آروم سرشو آورد جلو و پیشونیم و بوسید!

 ض نکن لعنتی!زمزمه کرد : بغض نکن..بغ

نگاهمو ازش گرفتم و ادامه راهمو رفتم...دستش و دورم حلقه 

کرده بود و سعی میکرد به پهلوم دست نزنه...تا برسیم به 

 آسانسور مردم و زنده شدم!

بی جون بهش تکیه داده بودم...منتها سرم پایین بود و قصد 

 داشتم لجشو دربیارم!

 کنم...دستشو زد آسانسور که وایساد اصال نزاشت من حرکت

 زیر زانوم و بلندم کرد.

با حرص و صدای گرفته پر از گریه گفتم : بزارم 

 زمین...خودم پا دارم!

هیچی نگفت...در و با شونه اش هل داد و مستقیم رفت سمت 

یکی از اتاقا...آروم منو گزاشت رو تخت و صداشو بلند کرد 

 : آوا...کیسه آب گرم!

 میارم...بیا اینا رو بگیر!صدای آوا رو شنیدم : االن 

 



1373 

 

 

 دانای کل

 

با اعصابی خراب نگاهی به نفسش که مانند غنچه ای بی پناه 

خودش را بغل کرده بود انداخت و با قدم های بلند از در خارج 

 شد.

با دیدن خواهرش که سینی به دست جلوی آشپزخانه منتظر 

بود نفس عمیقی کشید و جلوتر رفت...آوا صدایش را پایین 

ورد و گفت : کاش نمیبردیش اونجا...قبل از اینکه بفهمی به آ

 من گفته بود!

اخمش را در هم کشید و سعی کرد آرام حرف بزند تا باز 

دلبرکش نترسد : بیخود کردی که بهم نگفتی...من باید وقتی 

 بفهمم که یه ماه و نیم از درد پهلوش به خودش پیچیده؟

داشت...میگفت + خودش گفت...میترسید بفهمی...حقم 

مامانش مریضه همش استرس داره...میترسید یه چیزیش 

 بشه!

 سینی را از دست آوا کشید : کیسه آب گرمت کو؟

 + میارم حاال...دو دقیقه صبر به خرج بده آب جوش بیاد!

 نمیخواد آب جوش بیاری تنشم بسوزونی...گرمم باشه خوبه! -
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مچنان در همان با شانه اش در را باز کرد و داخل شد...آذر ه

حالت مانده بود...سینی را روی پاتختی گزاشت و کنارش 

 نشست.

شال روی سرش را از روی موهای بهم ریخته اش 

برداشت...گیره موهایش را باز کرد و به مواج آن پرکالغی 

 ها خیره شد!

انگشتانش را درون موهای بلندی که دلش را به لرزه می 

ا حرکت داد...صدایش از انداخت فرو کرد و با آرامش آن ر

داد هایی که زده بود خش دار شده بود...سعی کرد سردردی 

که در حال شدت گرفتن بود را فراموش کند و به حال مسکنش 

 برسد!

حال او که خوب باشد سردرد چیز مهمی نیست...فقط او باید 

 خوب باشد...نباید درد بکشد...نباید اشک بریزد!

هلویش باز هم نورون های مغزش با یاد آن حاله سیاه روی پ

از هم پاشیدند...چطور دلش آمده بود روی آن تن ظریف دست 

 بلند کند و نفسش را به این روز بیندازد؟

 آرام گفت : نمیخوای بهم نگاه کنی؟ 

 نه -

+ میدونی میمیرم و چشمات و بستی...میدونی نمیتونم اشکات 

 و تحمل کنم و داری بهمم میریزی!
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 هت گفتم دعوا نکن و اینکارو کردی!میدونستی ب -

صدایش بغض داشت...لعنت به همه آنهایی که اینگونه باعث 

 بغض گلوی او میشدند...لعنت به یک یکشان!

+ بشینم نگاه کنم که تن زنمو اینجوری کبود کردن و براشون 

دست بزنم؟ آره؟ اگه یه نفر با زن و بچه خودش اینکار و 

 میکرد واکنشش چی بود؟

اشک روی گونه اش دلش را لرزاند...با چشمانی نگران  قطره

 گفت : درد میکنه؟

چیزی نگفت...هیچ واکنشی نشان نمیداد...فقط به دیوار رو به 

رویش خیره بود و اشک میریخت...با انگشت اشک های 

جاری از چشمش را گرفت و لب زد : گریه نکن عمر 

 آراز...حالمو بدتر نکن!

بندش آوا با کیسه آب گرم داخل  صدای در بلند شد و پشت

شد...نگاهی به سینی دست نخورده روی میز کرد و گفت : 

 چرا بهش ندادی؟

 آراز دست های سرد آذر را گرفت و لب زد : میتونی بشینی؟

آذر بی حوصله نگاهی به دو جفت چشم نگران انداخت و با 

دستی که روی پهلویش گزاشته بود نیم خیز شد و به تاج تخت 

 ه داد...آوا از دور لب زد : خوب باش!تکی
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سری تکان داد و با دست زیر چشمانش را پاک کرد...نفس 

عمیقی کشید و به لب چاک خورده همسرش خیره شد...خیر 

 سرشان دو روز دیگر مراسم عقدشان بود!

آراز نزدیک تر آمد و بشقاب غذا را از روی میز 

.توام برو برداشت...آذر به آرامی گفت : خودم میخورم..

 ناهارتو بخور!

 

آراز از حرف او لبخندی زد که به سوزش لبش منجر شد...از 

این توجه خوشش میامد...از اینکه هیچوقت او را فراموش 

نمیکرد...از اینکه همه جا اول از همه نام او را میاورد...از 

اینکه همه عادت هایش را میدانست و بخوبی با اخالق های 

 خاصش کنار میامد!

 باهم میخوریم...مگه بی تو چیزی از گلوم پایین میره؟ -

 آذر سری تکان داد و گفت : آره...خیلی پایین رفته!

از کنایه مخلوط با دلخوری اش لبخند پررنگی زد و قاشق 

 غذا را به دهانش نزدیک کرد...

دست برد و دکمه های مانتوی مشکی رنگش را باز کرد...آن 

آورد و به جالباسی آویزان  را به آرامی از تنش بیرون

کرد...دور زد و طرف دیگر تخت دراز کشید...دستش را 

 دراز کرد و خمار گفت : بیا
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آذر به آرامی و با درد به طرف او چرخید...با چشمان گرفته 

اش به او نزدیک شد و سرش را روی بازوهای عضالنی اش 

 گزاشت... 

ی خودشان کیسه آب گرم را روی پهلویش نهاد و پتو را رو

 کشید!

اگرچه گرمش بود و به پتو راضی نبود اما مهم نفسی بود که 

در کنارش درد میکشید...پیشانیش را بوسید و با دستش 

 مشغول نوازش آن فرهای لعنتی شد!

مسکنی که آذر خورده بود کار خودش را کرد و کم کم صدای 

نفس های منظمش به گوش رسید...این ریتم را دوست 

میخواست تمام دنیا را ساکت کند تا فقط ریتم  داشت...دلش

 نفس های او را تا آخر عمر گوش دهد!

درد سرش شدید تر شده بود و شقیقه هایش تیر 

میکشید...دوماهی بود که از سردرد خبری نبود و بازهم آن 

 درد آشنا مهمانش شده بود

با دست آزادش چشمانش را فشار داد تا کمی از درد کاسته 

 شود!

ه که دوایش فقط آذر بود...حال که آذر خود پر از درد مگرن

در او مچاله شده بود و ناله های کوچکی که میکرد دلش را 

صدباره میلرزاند...با هراخمی که از درد پهلویش روی 
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صورتش مینشست دلش بازهم از آن مشت های آبدار روی 

 صورت آن موجود منفور را میخواست!

 بشکند...آنوقت حساب کار دستشکاش میگذاشتند تا دستش را 

 میامد

روزی هزارباز خود را بخاطر آن چند ماه سفر ترکیه و از 

 دست دادن آذر لعنت میکرد.

 این دختر اینجا چه ها کشیده بود...

به قول خودش هرجا که میرفت با حرف دلش را 

میسوزاندند...چه تهران و چه یزد...انگار فقط میخواستند 

را با خالی کردن زبانشان به او حسودی کردن هایشان 

 بفهمانند!

همین که تا بحال قوی مانده و مقاومت کرده بود...همین که 

برای هدفش جنگیده بود...همین که تنها برای خود کسی شده 

 بود او را خوشحال میکرد!

چقدر او را بخاطر کارش سرزنش کرده بود و حال هیچکس 

ی او محتاج بود...چقدر را بهتر از او نیافته و فقط به دست ها

در سرش کوبیده بود و حال دخترکش بی هیچ اعتراضی در 

 میان دستانش آرام بود!

همه را جبران میکرد...تک تک حرف هایش را...حرف های 

بقیه را...تنهاییش را...دل شکستگی هایش را...شغلش 
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را...همه را برایش جبران میکرد...نمیگذاشت خم روی 

 وفتد!ابروهای مشکی اش بی

آذر برای او بود...جان میداد برای بودنش...برای 

 ماندنش...برای نفس ها و چشمانش

 جان میداد!

بوسه ی دیگری روی موهایش نشاند و چشمانش را 

 بست...این سردرد فقط با دست های او خوب میشد!

 

 

همه چیز آماده بود...باالخره روزی که برای آن لحظه 

الخره آذر برای او میشد...اسم شماری میکرد رسیده بود...با

 زیبایش را کنار اسم خود تصور کرد و لبخندی زد.

کت و شلوار مشکی خوش دوختش را پوشیده بود و بوی تلخ 

شکالت ادکلن مارکش از یک فرسخی قابل تشخیص 

بود...هرچند که حوصله این مراسمات را نداشت و میخواست 

حسرت هیچکدام سریع او را برای خود کند...اما نمیگذاشت 

 روی دل او بماند!

روبروی ساختمان آرایشگاه ترمز کرد و از ماشین پیاده 

شد...فیلم بردار از تاالر با آنها هماهنگ بود...نمیخواست در 
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لحظه ای که او را در آن لباس نفس گیر میبیند مزاحمی 

 کنارش باشد...حتی اجازه همراهی به آوا را نداده بود!

پایش روی زمین ضرب گرفت...با باز زنگ را فشرد و با 

 شدن در به سرعت وارد ساختمان شد و از پله ها باال رفت.

 آسانسور؟ نه...طاقت صبر کردن نداشت!

تابلوی طالیی آرایشگاه را که دید ایستاد...با باز شدن در 

 دستی به یقه کتش کشید.

چقدر مقاومت میکرد تا مدل موهایش را که با بدبختی با 

 ژل و تافت ثابت کرده بود بهم نریزد!هزارجور 

جلو رفت و منتظر شد...دسته گل رز سفید و صورتی در 

دست داشت و کالفه منتظر آمدنش بود...با صدای بلند کل 

 کشیدن زن های درون آرایشگاه سرش را بلند کرد.

 اما...لحظه ای دنیا متوقف شد!

ه دامنش باین الهه زیبایی که با آن لباس نباتی رنگ زیبا دست 

گرفته بود و با لبخند خرامان خرامان به او نزدیک میشد 

 آذرش بود؟

محو شده بود...یه کالم بگوید...ثانیه ای مرد و باز دوباره 

 روح به تنش بازگشت...سعی کرد تمرکزش را بدست بیاورد!

با صدای ملیح و پر ناز او قدمی به سمتش برداشت و لب زد 

 : نفسگیر!
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 .+ درست مثل تو..

بدون توجه به حضور زن ها سرش را جلو برد و عمیق و از 

 ته دل پیشانیش را بوسید.

صدای کل های بلند زنان لبخندی به لبش آورد..دسته گل را 

 به او داد و انگشتانش را در انگشتان ظریف او حلقه کرد!

 

چندی بعد کنارهم روی صندلی های مجلل تاالر روبروی آینه 

 سته بودندو شمعدان نقره ای نش

آذر چادر زیبایی را روی سرش کشیده بود و به آرامی آیات 

 سوره یاسین را تالوت میکرد.

به هیچ چیز فکر نمیکرد جز به اینکه سریعتر بله بگوید و 

 خیالش راحت تر شود.

نفسی گرفت و به زمزمه خواهرش که باالی سرش قند به 

ی که یکندست ایستاده بود گوش سپرد : یجوری عاقد و نگاه م

بدبخت نصف حرفاش یادش رفت...سرتو بنداز پایین...یکم 

 خجالتی باش ببینم بلدی؟

حیف که نمیتوانست جوابش را بدهد...دستی به چانه اش کشید 

و سرش را به آذر نزدیک کرد تا صدای قرائت قرآنش را 

 بهتر بشنود و محو آن صوت نورانی شود!
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 یلم؟با صدای عاقد که میگفت : آیا بنده وک

مکثی در صدای آذر نشست...الهام با صدای رسا گفت : 

 عروس رفته گل بچینه!

چشمانش را محکم روی هم فشار داد و سعی کرد دستانش را 

 مشت نکند...چقدر از این جمله متنفر بود خدا میدانست.

دلش میخواست فقط آذر بله بگوید و اورا روی شانه اش 

ه ایش حرف بزند و او با خندنشانده به خانه بروند...تا صبح بر

 گوش کند!

صدای کل کشیدن بلند زن های جمع از جمله آوا و مریم 

خواهر آذر بلند شد...دستان سفید آذر صفحه دیگری را ورق 

 زد و باز صدای تالوت آرام قرآنش بلند شد.

عاقد : برای بار دوم عرض میکنم عروس خانم...آیا بنده 

 وکیلم؟

ر گفت : عروس رفته گالب بیاره حاج آوا با ذوقی وصف ناپذی

 آقا...کشید به بار سوم!

آوا حتی از عقد خودش هم خوشحال تر بود...همه لحظات این 

دو را باهم دیده بود و در سختی و آرامش کنارشان قدم 

برداشته بود...تک تک ثانیه های کنارهم بودنشان و عشق 

یبا زنابی که شکل گرفته بود برای او جور دیگری خاص و 

 بود!
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شاید عشق واقعی را در این دو میدید...مجنونی به دیوانه بودن 

 برادرش و لیلی به مهربانی آذرش!

دست و سوت کل اتاق را فرا گرفته بود...از خانواده خودش 

که بخواهد بگوید دو خاله و دایی یوسفش با بچه هایشان...عمه 

ر ابزرگش و سه عمویی که داشت با پردیس و خانواده بسی

 محترمش تشریف آورده بودند!

جمع خانوادگی بود و فامیل های اصل کاری حضور 

داشتند...منتها اگر از خانواده پر جمعیت آذر میگذشت که کل 

 سالن را با پچ پچ هایشان پر کرده بودند!

عاقد : برای بار سوم عرض میکنم...سرکار خانم نرگس 

د دائم جناب آقای مشفق...آیا به من وکالت میدهید شمارا به عق

 آراز دادفر دربیاورم؟

مریم در حالی که گوشه ای از تور زیبای باالی سرشان را 

 گرفته بود گفت : عروس زیرلفظی میخواد!

آراز با مکث دستش را به سمت جیب کتش برد که صدای کل 

 کشیدن آوا بلند تر شد...این یکی سلیقه خواهرش بود!

ه د و به نظرش برای آن بلنیم ست طال سفید ظریفی خریده بو

 ای که از زبان آذر محتاج بود یک مغازه طال هم کم بود اما...

به همین سرویس زیبا که مطمئنا به دل او مینشست راضی 

 شد!
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جعبه مخمل را روی دست آذر گزاشت و با اخم زمزمه کرد 

 : تو فقط جواب نده...خونت چی؟

رش را پایین لرزیدن شانه های آذر را حس کرد...سعی کرد س

بیندازد و به لب های رژ خورده اش خیره نشود...به قول آوا 

 این داماد بی شرم و حیا واقعا نوبر بود!

عاقد : خب عروس خانمم که زیرلفظیشون و گرفتن...بنده 

 وکیلم؟

آذر با صدای لطیفش قلبش را خراشید : با توکل برخدا و با 

 اجازه مامانم بله!

راحت تر نشست...از جواب نه نفس راحتی کشید و کمی 

میترسید...از پس زده شدن میترسید...از ترک دوباره او 

 میترسید!

پس از مدتی او نیز باصدای رسا ، بم و محکمش بله گفت و 

 سیل امضاها شروع شد!

پس از رفتن عاقد مجلس کمی خودمانی شده بود...خانم ها 

لباس عوض کرده بودند و فقط دست اول ها روی صندلی 

 نشسته بودند!
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صدای آوا را از پشت سرش شنید : بزن کنار چادرشو ما 

ببینیمش عروسمونو...یوقت عروس عوضی بهمون ننداخته 

 باشن!

دو خانم که از گروه های خود تاالر بودند و با لباس هماهنگ 

از همان لحظه اول در اتاق عقد حضور داشتند شروع به دف 

 زدن کردند

.در میان این جمع چه باید میکرد؟ مگر گنگ به آوا نگاه کرد..

 چند بار داماد شده بود که بداند!

در کل عمرش تنها عروسی که رفته بود عروسی برادرش 

 بود...آن هم به اجبار و با هزار بدبختی!

آوا جلو آمد و سرش را در گوش برادرش فرو کرد : آروم و 

رمانتیک آراز...بلند میشین چادرشو برمیداری میدی به 

 مامانش...بعدم که باید حلقه هارو دستتون کنین!

کالفه سری تکان داد...فیلم بردار رو به رویش با آن سر دراز 

دوربین کمین کرده بود و او نمیخواست این لحظات زیبا را 

 که برای آذر خاطره انگیز بود خراب کند.

 با صدای بلند آوا که گفت : به افتخارشون!

د و دف زنان محکم تر دستانشان را صدای ِکل خانم ها بلند ش

به دف کوبیدند...دستش را دراز کرد و دست همیشه سرد آذر 

را گرفت...باهم ایستادند...با اشاره آوا نفسی کشید و به آرامی 

 چادر زیبا و سفید را از سر آذر خارج کرد!
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دخترکش سرش را پایین انداخته بود و در حضور محرم 

 کشید!هایش با آن لباس خجالت می

آب دهانش را قورت داد و برای بار هزارم خدا را برای 

 ساختن آن الهه زیبایی تحسین کرد.

فیلم بردار نزدیک آمد و گفت : تا وایسادین حلقه هاتونم 

 دستتون کنین...اینجوری واضح تر میوفته!

سری تکان دادند...مادرش جعبه حلقه هارا از روی سفره عقد 

 به رویشان گرفت. برداشت و تعارف مانند رو

 دلش میخواست آذر با دیدن حلقه اش حسابی ذوق کند!

این سوپرایز کوچک را دوست داشت...لحظاتی که چشمان 

سیاهش در حصار مژه ها چراغانی میشدند و با شوق به او 

 نگاه میکردند!

براستی چطور دلش امده بود بار ها او را برنجاند و اشک 

 این دو گوی زیبا را درآورد؟

او که از اخمش هم عصبی میشد...چطور توانسته بود او را 

 جلوی همه خرد کند و به ریشش بخندد؟!

از یادآوری آن روز اخمی روی صورتش نشست...سعی کرد 

کامال عادی جعبه را بردارد...عصبی شدن را 

نمیخواست...راه درمان عصبی نشدنش لحظه ای تنها شدن با 

 عروسش بود!
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ه ای را برداشت و زیرلب تشکر آذر جعبه کوچک سورم

 کرد.

هردو باهم جعبه را باز کردند...آراز با دیدن حلقه ای که برای 

 نفسش سفارش داده بود لبخند عمیقی زد.

از دیدن آن حلقه برلیان طالسفید در انگشتان سفید و کوتاه او 

 بی طاقت شده بود!

 حلقه را از جعبه خارج کرد و دست آذر را گرفت!

ت به حلقه زیبایی که در دستان همسرش بود نگاه آذر با به

 میکرد و آراز به این حالت چشمان او در دل قهقهه میزد!

صدایش را صاف کرد و با اشاره فیلمبردار حلقه را درون 

انگشت چپش فرو کرد...لبخند کجی به انتخابش زد! محشر 

 بود!

آذر نیز به آرامی حلقه نقره ای و ساده ای که با سه نگین 

کوچک مزین شده بود را از جعبه خارج کرد و دستان مردانه 

آراز را در دست گرفت...لبخند عمیقی به عسلی چشمانش زد 

 و حلقه را در انگشت چپ دستش هل داد!

باالخره بعد از هدیه های عقد و دید و بازدید همه اتاق عقد را 

برای عروس و داماد خالی کردند و به سالن اصلی 

نفس راحتی کشید و دکمه ابتدایی لباسش را باز رفتند...آراز 

 کرد!
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 آذر

 

تنها شده بودیم...اون لباس تقریبا دامن پفی)منظور خیلیم مثل 

دامن لباس عروس پف نداشت...نرمال بود!( با باالتنه کارشده 

 لباس حسابی اذیتم میکرد!

سرفه ای کردم و به زمین خیره شدم...آراز حرف 

 داشتم باالخره بچه زبون که نداشت!نمیزد...توقعیم ازش ن

به انگشتر محشرم خیره شدم...خیلی قشنگ بود...اونقدر که 

 اصال نمیخواستم چشم ازش بردارم و واقعا به دستم میومد!

 زیرلب گفتم : آراز؟

 + جوِن دل آراز...بگو همه چیزم

لبخندی از خجالت زدم و گفتم : حلقه ها خیلی 

وری تشکر کنم...واقعا تو این خوشگلن...خیلی...نمیدونم چط

 ده روز برام کم نزاشتی!

بوی عطرشو حس کردم و فهمیدم نزدیک تر شده...دستشو 

گزاشت زیرچونم و به آرومی سرمو باال آورد...به چشمای 

آرایش کرده ام خیره شد و با مکث گفت : تو جوِن منی 
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آذر...تو همه چیزی هستی که من از خدا خواستم و میخوام! 

 که بتونم خوشحالت کنم برام کافیه! همین

لبخند عمیقی زدم و گفتم : خوشحالم...خیلی...خیلی خوشبختم 

که امشب مال من شدی...هرچقدر بگم دوست دارم بازم برات 

 کمه!

لبخند کمرنگی زد و با عسلیای خوشمزش گفت : میخوام یه 

 چیزیو نشونت بدم!

 چی؟ یه سوپرایز دیگه است؟!-

 ایز دیگه!+ هوم...یه سوپر

 منتظر بهش خیره شدم...

حلقه اشو از دست چپش درآورد...دستشو دور کمرم حلقه کرد 

و بهم نزدیک تر شد...حلقه رو بین انگشت شصت و اشاره 

 اش گرفت و کنار گوشم گفت : چی میبینی؟

 حلقه اتو! -

 + بیشتر دقت کن!

سرمو نزدیک تر بردم...داخل حلقش با خط خوش نستعلیق 

 بود : جونَمی...پرستار من!حک شده 

لبمو گاز گرفتم و با بغض سرمو عقب کشیدم...چقدر از دنیا 

 ممنون باشم بخاطر داشتنش؟
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چقدر خوب بود که هست...که مردمه...که حامیه...که دردمو 

 میفهمه!

چشمای پر اشکمو که دید گفت : گریه نداریما خانوم...ببین که 

 جونم همیشه باهامه!

کردم و دستامو دور گردنش حلقه  نگاهی به چشماش

 کردم...چشمامو روی هم فشار دادم

 اون شوهرم بود!

نفسی کشیدم و گفتم : یوقتایی به زوجایی که میومدن 

بیمارستان و اونطوری با عشق بهم خیره میشدن و همو بغل 

میکردن حسودیم میشد...اما عشق و جایی پیدا کردم که حاال 

 همه به من حسودی کنن!

 ی زدم و پر از احساس گفتم : عاشقتم مرد من!لبخند

برای اولین بار من پیشقدم شدم...لبامو روی لباش گزاشتم و 

دستمو بین موهای لختش فرو کردم...اخ که این موها تمام 

 نقطه ضعف من بودن!

 چقدر موهای یه پسر میتونه جذاب باشه؟

فکر کنم دنیا برعکس شده...همه عاشق موی لخت و بلند 

 ان و من برای اون تارای افتاده تو پیشونیش میمردم!دختر

از هم فاصله گرفتیم...چشماش خمار شده بود و  عسلیاش تیره 

 تر شده بودند!
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به قفسه سینم که از هیجان به آرومی باال و پایین میشد نگاه 

 کرد و گفت : باور کنم؟

باور کن...مال توام...دیگه هیچی نمیتونه مارو ازهم جدا  -

 کنه!

سری تکون داد و بغلم کرد...دستشو مهربون دور شونه ام 

حلقه کرد و گفت : مسکِن منی...از همونا که شمال روی مبل 

 بهم زدی!

خنده ای کردم و سرمو روی سینه پهنش گزاشتم...ضربان 

قلبش روی هزار بود...انگار قلبش میخواست خودشو از توی 

 سینه اش پرت کنه بیرون!

 

د و پشت بندش صدای آوا بلند شد : تقه ای به در خور

آهای...بسه بقیشو بزارین واسه شب...مردیم انقدر بی عروس 

 دوماد رقصیدیم!

آراز نفس عمیقی کشید و سعی کرد که صدای خش دارشو 

 صاف کنه : االن میایم!

با انگشت اشاره اش گردنمو نوازش میکرد...منم حساس 

 داشتم از شدت خنده میمردم!

 تتو از رو گردنم بردار!توروخدا دس -

 +پاول بگو...جواب میخوام!
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 خنده ای کردم و گفتم : جواب چیو...آراااااز...توروخدا میگم!

 + میدونی االن قلبم واسه کی داره خودشو میکشه؟

 واسه مسکِن این مرد! -

به قیافه مغرورم لبخندی زد و تند گوشه لبمو بوسید : همینکه 

 ام بسه!بدونی دلیل این التهابمی بر

از جامون بلند شدیم و به سمت در حرکت کردیم...با شنیدن 

صدای زن مسئول تاالر که ورودمون رو اعالم میکرد 

 لبخندی زدم و دستامو دور بازوهاش حلقه کردم...

 

بی طاقت کفشای پاشنه بلندم و از پام کندم و گوشه اتاق 

ه ز شدانداختم...چقدر که این کفشا رو مخ بودن...همه پام قرم

 بود.

 زیرلب گفتم : مرده شور قیافتو ببرن که فقط قشنگی داری!

دامن لباسمو باال گرفتم و پامو روی پارکتای سرد اتاق حرکت 

 دادم.

آراز دیوونگی کرده بود و برای امشب یه اتاق از هتل گرفته 

بود...همه وسایالمونم جمع کرده و آماده گوشه اتاق بود تا 

 ن حرکت کنیم!فردا صبح به سوی تهرا
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چقدر تو بغل مامانم گریه کردم خدا میدونه...تازه بهش عادت 

کرده بودم و نمیخواستم ازش دور شم...اما وقتی آراز گفته 

 بود یکم بگذره مامانمو میاره پیشم گریه ام یادم رفت!

مهدی با تمام بدیایی که در حقم کرده بود بغلم کرد و برام 

گاه آراز جوری بود که میگفت آرزوی خوشبختی کرد...البته ن

 : هنوز باید کتک بخوری...کتکای اون روز کمت بود!

مریم و سهیال خواهرانه نصیحتم کرده بودن و محنا با اون 

لباس عروسکی صورتیش حسابی جلوی من و آراز قرداده 

 بود و خجالتش یادش رفته بود!

امشب بهترین شب زندگیم بود...آراز سنگ تموم گزاشته بود 

اصال اجازه نداده بود که کمبود یا بی نقصی رو حس  و

کنم...مردم مثل همیشه نقش مدیریتشو به رخ همه کشیده بود 

 و کارشو عالی تحویل داده بود!

بهش خیره شدم که خسته با همون لباسا روی تخت افتاده بود 

 و دستاشو باز کرده بود!

 هپاشو لباستو عوض کن بعد شیرجه بزن وسط تخت...حیف -

 این کت و شلوار!

سرشو برگردوند سمتم و گفت : این همه که نگران لباسامی 

 نگران خودمم هستی؟

با این که نمیتونی راحت بخوابی عشقم...من بخاطر خودت  -

 میگم!
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دستمو بردم پشت سرم و تور و تاج رو با هزار مکافات از 

وسط اون جنگل مو آزاد کردم...آخیشی گفتم و جلوی آینه 

 نشستم!

 واقعا نمیفهمم! -

روی تخت نشسته بود و به حرکات من برای درآوردن گیره 

سیاه خیره بود...المصب فکر کن گیره سیاه...مو سیاه...دور 

 آینه بیصاحاب سیاه!

 چی میبینه چشمام اخه؟

 + چیو؟

نفس کالفه ای کشیدم : اینکه بری یه عالمه پول آرایشگاه 

هات...بعدهم دوساعت بدی...یه گند اساسی که بزنن وسط مو

 نشده همشو بشوری...چه کاریه اخه؟

لبخند کجی زد و از جاش بلند شد...کتشو پرت کرد گوشه اتاق 

 و کمربند شلوارشو هم کشید و مثل کتش پرتش کرد!

کالفه نگاش کردم : آراز خراب میشه...حیفه بخدا...آویزون 

 کن!

..نگاهم .تند دکمه های لباسشو باز کرد و از تنش کشید بیرون

 روی بدن درجه یکش ثابت موند

حاال دیگه میرم تو بهشت! جهنم واسه شماهاست که بدن 

 شوهر مردمو تصور میکنین!
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 خجالتم خوب چیزیه وهللا!

 

اومد پشت سرم و از توی آینه بهم خیره شد...لبخندی بهش 

 زدم و گفتم : آخ که چقده خوشحالم!

 فت بچسب!+ از اینکه زن من شدی؟ خودم میدونم...س

 اونو که بله...از اینکه دیگه نمیرم جهنم خوشحالم! -

گنگ نگام کرد که اشاره ای به بدنش زدم...اولین بار بود 

لبخند دندون نماش رو میدیدم...چند باری از دور وقتی با 

 دکترا حرف میزد دیده بودم...چه قشنگ میشد!

 دونه دونه و به آرومی گیره ها رو از توی موهام بیرون

 آورد...یه کوه گیره سیاه جمع کردیم!

موهای بلندم باز شده بودن و روی شونم ریخته بودن...بخاطر 

شینیون مجبور شد اتو بکشه وگرنه من خودم گفتم فرفری باز 

 دوست دارما!

دستشو بین موهام فرو کرد و گفت : حق اینکه موهاتو کوتاه 

.همین کنی...رنگ کنی...صاف کنی نداری! همینو میخوام..

 فرفری بلند مشکی رو!

از جام بلند شدم و روبروش وایسادم : توام حق اینکه با این 

موهات دل منو ببری نداری...اصال نمیخوام کسی بهشون 

 نگاه کنه...یا برو کچل کن یا کاله بکش سرت!
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با چشمای پر از خنده بهم نگاه میکرد...اون اون طرف 

 چهارپایه وایساده بود و من اینطرف!

یهو گفتم : نه ، کچل نکنیا...این همه صبر کردم که انگشتامو 

 وسطشون فرو کنم...کاله بزار...این بهتره!

یهویی دستشو گرفت به کمرم و بلندم کرد...جیغ کوتاهی 

 کشیدم و گفتم : وای...بخدا کمرت میترکه...بزارم زمین!

رو به روی خودش منو روی زمین گزاشت و زمزمه کرد : 

 صبح قلبم طاقت بیاره! خداکنه تا

 

لباس عقد خوشگلم و به چوب لباسی زده بودم و یه دوش 

حسابی گرفته بودم...موهام به حالت تقریبا فرشون برگشته 

 بودن و حسابی بوی نرم کننده میدادن!

لباس شلوار راحتی پوشیدم و با آرامش کامل به صورت و 

 دستام کرم زدم.

بود و یجور خاصی  برگشتم سمت آراز...دستش زیر بالش

خوابیده بود...لباسشو با یه شلوار اسپرت راحتی عوض کرده 

 بود و با یه نگاه خمار بهم خیره بود!

چشمکی بهش زدم و کنارش خزیدم...دستشو باز کرد...سرمو 

روی بازوهای پر از عضله اش گزاشتم و چشمامو 
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بستم...دست دیگشو محکم دورم قفل کرد و مشغول نوازش 

 د!موهام ش

آخ که این نوازش موهام باهام چیکار میکرد و فقط خودش و 

دستاش میدونستن...صدای زمزمه اش کنار گوشم حالمو 

خوب میکرد...از اینکه مال من شده بود احساس غرور 

 میکردم!

 ولی خدایی چقدر اذیتم کرد...کثافت

 وسط حرفاش با اخم گفتم : وایسا ببینم!

 خب؟ سرشو برد باالتر و خمار گفت :

من این همه قرار گزاشتم با خودم که وقتی ازم بله خواستی  -

اذیتت کنم که باهم مساوی شیم...چرا باید االن یادم بیاد که 

 هیچ غلطی نکردم؟

لباشو روهم فشار داد...با صدایی که ته خنده داشت گفت : 

 میخوای منم لیست اذیتای تورو بهت بدم ببینی باهم برابریم؟

نیستیما...اصال...تا صبحم بگی من قبول نمیکنم اصال برابر  -

 هیچکدومو!

+ ولی میگم...از این میگم که رو اعصاب بودی...خونسرد 

کار خودتو میکردی...برعکس همه پرستارای بخش فقط به 

 چشم یه مدیر بهم خیره میشدی!
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مشتی به شکمش زدم : خب...پرستارای بخش...به نظرم من 

 !برنگردم تو اون بیمارستان

 + غلط میکنی...میزارم جایی جز کنار من باشی؟

من نمیتونم نگاه اونا رو روی تو ببینم و موهاشونو  -

نکشم...میخوای اصال بیمارستان نیا...همون شرکت 

 خوبه...بیمارستانو بده به آراد!

+ وقتی تو زن منی...کنار من راه میری...اسمت روی حلقه 

 منه...نگاه اونا چیزیو عوض میکنه؟

 اعصاب منو خراب میکنه! -

 

+ میخوای وقتی رفتیم نگاه کردنو قدغن کنم که اعصابت 

 خراب نشه؟!

متفکر سری تکون دادم و گفتم : اوم...فکر خوبیه...البته اول 

 باید ببینم تا نظر بدم!

ابرویی باال انداخت و سرشو توی موهام فرو کرد...نفس 

توی بخش راه  عمیقی کشید و ادامه داد : وقتی جدا از همه

میرفتی و با همه مهربون بودی...اینکه هیچوقت صدای بلندتو 

روی مریضا نشنیدم...اینکه کارت بیست بود و من هربار فقط 

 بهونه ای برای بیشتر دیدنت جور میکردم!
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اینکه پدر منو درآوردی...یادم نمیره سر اون بخیه که اومدی  -

 ش معلومه!سرم داد کشیدی این کوکات کجه...گوشت زیر

خنده ی بلندی کردم و گفتم : وای خداجونم...اصال آمار داد 

زدنات از دستم در رفته بود...فقط میگفتم اشکال نداره دو 

 دقیقه عصبی میشه و تموم!

+ هوم...اشتباهی به جای اینکه سر بقیه داد بکشم رو تو خالی 

 میکردم!

 دخانم جعفری هنوزم بخش جراحیه؟-

 نه...اسمشو نیار!اخمی کرد و گفت : 

 خب...ولی آراز! -

 + جوِن آراز

 غزل که بجای من اومده جراحی...من کجا برم؟ -

 + غزل کیه؟

 همون دختره که تو شمال میخوا.. -

 + خب...همون که تو کفه؟

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : خوشت میاد...میخوای برو 

 یه دونه بهت بزنه دیگه تو کف نباشه!

م تر کرد و سرشو جلوتر آورد : دستشو دورم محک

 نچ...میدونی که فقط تو؟



1411 

 

چشمامو با ناز برگردوندم و دستمو گزاشتم روی سینش : برم 

 اورژانس؟

 + نه...میری جراحی پیش آوا...اونو میفرستم اورژانس!

 یوقت نگه چرا من اومدم بجاش؟ -

+ چون من دلم خواست تو بری بجاش...بیاد بگه ببینم جراتشو 

 داره؟

هومی گفتم و به سیبک گلوش خیره شدم...آروم تر ادامه دادم 

 : میگفتی...دیگه کجاها اذیتت میکردم؟

+ وقتی با اون موهای فرت جلوم خواب بودی و دست من 

 بسته بود!

 نکنه...نکنه اون روز تو اتاق ، اومدی من رو دید زدی؟ -

خودشو زد به اون راه : اون روز که من اصال نتونستم راه 

 رم!ب

سرمو آوردم باال و با غیض بهش نگاه کردم : دیگه 

 نمیزنم...جلوم انقدر درد بکش تا مغزت ترک برداره!

خنده ای کرد و من دلم رفت واسه اون خنده مردونه 

 اش...چقدر جذاب بود و من چقدر عاشقش بودم!

بوسه ی کوتاهش حالمو خوب کرد...میدونست کجا میتونه 

 خرم کنه!
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ی مهمونی با اون لباس مشکی و لبای قرمزت + اونجا که تو

 وسط جمعیت راه میرفتی و من از باال نگات میکردم!

 از یاد اون شب لبخندی زدم...بزرگترین سوپرایز زندگیم!

اون شب خیلی قشنگ بود...خیلی...نمیدونی وقتی دیدمت  -

جلوی اون همه آدم اومدی سمتم و برام شیرینی آوردی چقدر 

 م!بیشتر عاشقت شد

تار موی تو صورتمو کنار زد و زمزمه کرد : هنوزم شیرینی 

 دوست داری؟

 خیلی...عاشقشم! -

 + بعد من؟

 هیچی جای تو رو نمیگیره مرد من! -

 + هیچ شیرینی جای لباتو نمیگیره...خانومم!

میم مالکیتش و بعد بوسه ی دوباره اش نفسمو بندآورد...محکم 

داد...واال ما که  تر بغلم کرد و نوازش دستاشو ادامه

میخواستیم حرف بزنیم اما بچم صبح باید شش هفت ساعت 

 پشت ماشین رانندگی میکرد...گناه داشت!

 چونه تیغ تیغیشو بوسیدم و سرمو توی سینش مخفی کردم!
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با ترس اینکه آراز رفته چشمامو باز کردم...کنارم نبود! 

ت یه اعدیشب تا صبح منو تو بغلش فشار داده بود و هر یه س

بار بوسه های عمیقی که کل صورتمو پر میکرد و حس 

 میکردم!

 اما االن که کنارم نبود...یعنی منو جا گزاشته رفته؟!

هنگ خواب بودم...توی جام نشستم و به ساعت  گوشیم نگاه 

 کردم...هشت صبح!

یکم که ویندوزم باال اومد باالخره چراغ روشن دستشویی و 

 فته دوش بگیره!صدای آب بهم فهموند که ر

از جام بلند شدم و دستی به چشمام کشیدم...با دیدن سینی 

رنگاوارنگ صبحونه لبخندی زدم...دستی به موهام 

کشیدم...فرفریام بخاطر خشک شدنشون خوشگل تر شده 

 بودن و من ترجیح دادم از خیر ِکش و گیره بگذرم!

صدای در باعث شد برگردم سمتش...حوله سفید کوچیکی و 

کمرش بسته بود و با یه حوله دیگه داشت موهاشو خشک به 

 میکرد

با دیدنم گفت : صبح بخیر خانوم...از صدای من که بیدار 

 نشدی؟

لبخندی زدم و رفتم نزدیکش...روی پنجه پام وایسادم و یه 

بوسه فسقلی روی لبش گزاشتم : صبح شمام بخیر آقا...نه دیگه 

 وقتش بود...بشین موهاتو خشک کنم!



1413 

 

ذوق اینکه قراره دستمو توی موهاش فرو کنم زود سشوار از 

رو از روی میز آرایش برداشتم و به برق زدم...آراز نگاهی 

 به صندلی کوتاه میز کرد و زیرلب گفت : پاهامو کجا بزارم؟

 پر از خنده گفتم : جا میشی...بشین!

 پوفی کشید و زیرلب گفت : نمیفهمن باید بلند باشه؟

روی صندلی نشست...لبخند خوشگلی زدم  شلوارشو پوشید و

و موهامو زدم پشت گوشم...سشوار رو روشن کردم و آروم 

 دستمو الی موهای نرمش کشیدم!

 اگه بگم عاشق موهاتم؟ -

 + میگم منم!

خنده ای کردم و گفتم : نمیدونی وقتی میوفتن تو پیشونیت 

 چقدر جذاب میشی!

 + جذاب تر از االن؟

هوم...خیلی جذاب تر از االن...خیلی لبخندم عمق گرفت : او

خوشحالم آراز...اصال نمیتونی درصد خوشحالیمو اندازه 

 بگیری!

 + بگم منم؟

 سرمو تکون دادم و گفتم : آره...بگو که توام خوشحالی!

 + پس منم!
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پر از ذوق خندیدم و موهاشو خشک کردم...اون مدلی که 

ی که وقت دوس داشتمو با هزار مکافات روی سرش پیاده کردم

بلند شد طبق تیکی که داشت یه دست تو موهاش کشید و تر 

 زد به مدلم! دستشم درد نکنه!

صبحونه رو روی پاهای آراز و لقمه به لقمه باهم دیگه 

خوردیم...بازم براش لقمه التی گرفتم و منم سعی کردم مثل 

اون لقمه امو قورت بدم...آخرم پایین نرفت و به زور با شیر 

 پایین! فرستادمش

چقدر از اینکه به جای لیوان فنجون فرستاده بودن غر زد و 

 گفت که یه فنجون چایی کجای منو میگیره آخه؟!

و من چقدر خندیده بودم به حرفایی که تصور نمیکردم یه روز 

 از دهن رییسم بشنوم و اون حاال مرد من شده بود!

 حاضر و آماده کنار آراز وایسادم...کلیدو تحویل داد و

چمدونامون رو گرفت دستش...واسه رفتن به تهران 

 خب...هیجان داشتم

 طبیعی بود!

از اینکه با آراز پامو بزارم تو بخش حسای مختلفی به جز 

 هیجان داشتم و یکم میترسیدم...ولی خب...چاره چیه؟

این ده روزم که نرفتم بیمارستان فقط بخاطر خودش بود و 

 میدونست چقدر کارمو دوست دارم!
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ولی بیاین قبول کنیم که هیچ جا بیمارستان آراز اینا 

 نمیشد...خدایی بیمارستان انقدر خفن؟

 باباش چه کرده بود...دمش گرم!

از اینجا بوس بهت پدرشوهر جان...نمیدونم اگه بودی چه 

واکنشی نشون میدادی...مثل مامانش از اومدنم راضی نبودی 

و از اینکه واسه  یا مثل آراد برادرانه باهام مهربون بودی

 پسرت شدم خوشحال میشدی!

 ولی دمت گرم آقای دادفر...خیلی َمردی!

 

 

 بعد از هفت ساعت راه...مردیم یعنی!

من که وسطا چرت میزدم اما آراز بکوب پاشو گزاشته بود 

 روی گاز!

جلوی خونشون زد رو ترمز...خسته به در بزرگ آهنی خیره 

 یریم؟شدم و برگشتم سمتش : خونه خودت نم

 + اونجا رو گزاشتم واسه فروش...فعال باید همینجا بمونیم!

بغ کرده بهش نگاه کردم و پرسیدم : حیف نبود خونه به اون 

 قشنگیو گزاشتی واسه فروش؟

 + قشنگ ترشو میگیرم واست...پیاده شو!
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آروم دستگیره رو فشار دادم و پیاده شدم...کاش میرفتیم خونه 

اشتم...جاری عزیزم و خودش...اینجا حس خوبی ند

 مادرشوهر عزیزترم مشخصا از حضورم راضی نبودن!

مظلوم پشت آراز راه میرفتم...آرازم چمدونا رو دستش گرفته 

بود و محکم روی سنگ فرش قدم برمیداشت...ماشین آراد و 

 رادین توی حیاط بود...زودتر از ما رسیده بودن!

قفل کردم...خدا آب دهنم و قورت دادم و دستامو توی هم دیگه 

 رحم کنه بهم این چندوقتو

ایشاهلل که به خوبی و خوشی پیش بره)البته میدونستم پیش 

 نمیره و توقع بیجایی بود!(

آراز دستگیره رو فشار داد و منتظر من موند تا بهش 

برسم...جنتلمن واقعی بود...حتی وقتی که مثل چی پاچمو 

 میگرفت بازم این رفتارای خاصشو داشت!

ندی زدم و جلوتر از اون پامو توی خونه گزاشتم...منتظر لبخ

 شدم بیاد

دستشو پشت کمرم گزاشت و به جلو هدایتم کرد...صدای جیغ 

 جیغی آوا رو شنیدم : عروس دومادمون اومدننننننن!

دیدمش که با تاپ و شلوار لی که هنوز پاش بود مثل این 

:  با جیغ گفتفراریا از جنگ بدو بدو از پله ها اومد پایین و 

وای دختر...باورم نمیشه هنوز...یعنی آذر دیگه پیش خودمه؟ 

 بگو آره تا باور کنم...بزن تو گوشم ببینم خواب نیستم!
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آراز با جدیت تفی کف دستش انداخت و دستشو برد 

 باال...خواست بزنه که گفتم : آراز؟

دستشو مشت کرد و عقب کشید...از کنار آوا رد شد و گفت : 

 خاطر خودش!فقط ب

آوا نیشی کرد و برگشت سمتم : جدی جدی داشت میزد...همین 

 مونده بود یه کتکم بخورم این وسط!

افتخار خانوم از آشپزخونه با سینی اسفند اومد و گفت : آقا 

وایسین براتون اسفند دود کنم...ماشاهلل چشم حسود و بخیل 

م یا دخترکور باشه...چقدر بهم دیگه میاین...هزار ماشاهلل...ب

 کنار شوهرت وایسا!

با لبخند به مادرانه هاش خیره شدم و کنار آراز 

وایسادم...اسفندو دور سرم چرخوند و زیرلب ذکر 

میگفت...آوا با اون صدای نکره اش شروع کرد به ِکل 

 کشیدن!

دستمو روی گوشم گزاشتم و گفتم : بسه توروخدا...هنجره 

 خروس داری میخونی!خودت پاره نشد؟ از دیشب یه بند مثل 

آوا دستشو از جلوی دهنش برداشت و گفت : بشکنه دستم...مِن 

خر حلق و گلوی خودم و واسه عروس شدن توی خرتر از 

خودم پاره کردم...خودت بلد نیستی کل بکشی حسودی 

 میکنی!
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برگشتم سمتش و با نیش گفتم : برو بابا من خودم کالس کل 

 اینا رو؟کشیدن داشتم...به کی داری میگی 

دستش و زد به کمرش : بدو...زودباش...وگرنه داداشمو ازت 

 پس میسونم!

برگشتم سمت افتخار خانومو بهش نگاه کردم...لبخندی زد و 

سینی رو برد باال تا دور سر آراز بچرخونه...آراز ناچار 

 سرشو خم کرد تا بنده خدا دستش برسه!

دی ِکل بلنهمونطوری که افتخار خانوم داشت ذکرشو میگفت 

 کشیدم و به آراز نگاه کردم!

آوا از پشت دستشو زد رو شونم و گفت : بد نبود...من بهتر 

 بلدم!

غلط کردی...تو فقط جیغ میکشی...عین این وانتایی که  -

 سبزی میفروشن صبح جمعه...رو مخ!

+ باشه تو خوبی...مهستی...هایده...کل کشیدنت مثل ناخون 

 کشیدن رو تخته سیاه بود!

 صورتم و جمع کردم و گفتم : کل کشیدن توام مثل...

 آراز : مامان؟

با صدای آراز دیگه حرف نزدیم...برگشتم سمت پله 

ها...مامانش جلوی پله ها وایساده بود...یه جور بدی نگاهم 

 میکرد...آب دهنم و قورت دادم و آروم سالم کردم!
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بدون اینکه جوابمو بده رفت سمت آراز و بغلش 

یشونیشو بوسید و گفت : خوش اومدی پسرم...گفتم کرد...پ

اتاقتو تمیز کنن...لباساتو عوض کردی بیا پایین ناهار 

 بخوریم!

از کنارمون رد شد و با صدای بلند افتخار خانومو صدا 

 کرد...از همین اول شمشیر و از رو بسته بود!

البته مِن بدبخت از بس دیده و شنیده بودم دیگه ته داستان 

.این چیزا ناراحتم نمیکرد و توقع همچین برخوردیو بودم..

 داشتم!

 

آراز نفس بلندی کشید و به سمت پله ها حرکت کرد...منم پشت 

سرش رفتم...آوای بیچاره انگار ذوقش کور شد...پشت 

سرمون اومد باال و آروم بهم گفت : آذر...سحر و آرادم 

اینجان...هرچی سحر بهت گفت جوابشو بده خب؟ تو دلت 

 نزار!

برگشتم سمتش و مهربون گفتم : تا تو و آراز کنارمین هیچی 

 تو دلم نمیمونه...هستین دیگه؟

لبخندی زد و دستمو گرفت...خوب بود که حداقل اینجا تنها 

نبودم...یکی بود که بهش تکیه کنم وگرنه دو روزم بیشتر 

 دووم نمیاوردم!
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دکور  آراز در اتاقشو باز کرد و باهم رفتیم داخل...همون

بود...فرقی نکرده بود...هنوز اون شب لعنتی تولد آوا تو ذهنم 

 بود...خدایی چقدر همه چی گند و مزخرف بود اون شب!

پوفی کشیدم و دکمه مانتومو باز کردم...بی حوصله از تنم 

بیرون آوردم و رفتم سمت چمدونم...آراز روی تخت نشسته 

یکرد اما حواسش بود و بهم خیره بود...نمیدونم به چی فکر م

 اینجا نبود!

زیپ چمدونمو کشیدم و بازش کردم...دنبال لباس بودم...کاش 

 محرم نامحرمی نبود لخت میرفتم بیرون!

 یکم که گشتم تصمیم گرفتم لباس عوض نکنم!

وگرنه برای چند روز دیگه لباس آستین بلند کم 

میاوردم...همین مانتو خوب بود...میومدم باال درش میاوردم 

 گه!دی

نشستم رو زمین و باز شروع کردم به بستن دکمه های 

مانتوم...صدای آراز باعث شد سرمو بیارم باال و بهش نگاه 

 کنم : آذر!

 جانم؟ -

 + از رفتار مامانم ، ناراحت نشو!

ناراحت نشدم که...میدونم براشون سخته خب میخواستن یه  -

 نفر بهتر از من عروسشون بشه...توقعی ندارم!
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کشید و دکمه های لباسشو باز کرد...از جاش بلند شد و پوفی 

همونطوری که رکابی مشکی از بین لباساش بیرون میکشید 

 گفت : کاش خونه خودم آماده بود...نمیاوردمت اینجا!

چیزی نشده که آراز...بیخیال...فوقش دوماهه...تحمل میکنم  -

 دیگه...بخاطر تو!

فهمم نن...میدونن اگه ببرگشت سمتم و گفت : نمیزارم اذیتت ک

 خونه رو رو سرشون خراب میکنم!

لبخندی زدم : چون تو َمرد منی...تو که باشی خیالم راحته 

 عشقم!

لبخند کجی زد و دستی به موهاش کشید...دستشو گرفت سمت 

من که همچنان رو زمین نشسته بودم و گفت : االن فقط دلم 

 غذا میخواد!

ازجام بلند شدم...شالمو روی خنده ای کردم و دستشو گرفتم و 

 سرم درست کردم و باهم دیگه رفتیم پایین.

 

همشون دور میز نشسته بودن...سالمی بهشون کردم و کنار 

 آراز جا گرفتم...معذب نگاهی بهشون انداختم.

آراد با مهربونی گفت : خب عروس خانوم...خوش 

 اومدی...ببینم میتونی داداش مارو تحمل کنی یا نه؟
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زدم...چقدر این مرد و دوست داشتم...منبع آرامش بود  لبخندی

 و همیشه با آروم ترین لحن باهات صحبت میکرد!

 واقعا بین این سه تا چقدر فرق بود

 هرکدوم اخالقای خاص خودشونو داشتن!

رادین با خنده گفت : آذر خانوم فقط جنس فروخته شده پس 

هت م خدا بگرفته نمیشود...ما که سی سال باهاش زندگی کردی

 رحم کنه فقط!

آراز بیخیال غذاشو میخورد...لبخندی بهشون زدم و خواستم 

چیزی بگم که فرحناز جون با اخم گفت : بسه 

دیگه...ناهارتونو بخورین...از آراز بهتر پیدا کرد میتونه 

 وسایلشو جمع کنه و بره...ما جنسمونو پس میدیم!

شو .آراز دستصدای قاشق چنگاال متوقف شد...چیزی نگفتم..

روی میز مشت کرد و سعی کرد آروم حرف بزنه : 

 مامان...میشه بس کنی؟

آراد بعد از آراز گفت : مامان جان داشتیم شوخی 

 میکردیم...آذر که چیزی نگفت!

سحر از اون طرف اشاره ای به من کرد و گفت : خاله راست 

میگه...کجا میتونه همچین کسی پیدا کنه؟! حاالهم که پیدا 

 ده باید دو دستی بچسبتش!کر
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چشمام گرد شده بود...فکر نمیکردم انقدر سریع علیهم جبهه 

 بگیرن و تو روم وایسن!

میدونستم خودم وصله ناجورم و بهشون نمیخورم...اما همه 

چیز که پول نیست...میزاشتن یکم بگذره بعد حمله میکردن 

 رو من بدبخت!

آراز جوری برگشت سمت سحر که من به جاش 

سیدم...دندوناشو روهم فشار داد و گفت : یه بار بهت تر

 گفتم...نزار به بار دوم و سوم بکشه...میفهمی یا بلند شم؟

 آراد نفسی کشید و گفت : ناهارتونو بخورین!

یکم از دوغ توی لیوانم خوردم و عقب کشیدم...چقدر بد جو 

 خانوادگیشونو بهم زده بودم!

: بخور آذر...ضعف آوا برگشت سمتم و با نگرانی گفت 

 میکنی...هنوز پهلوت خوب نشده!

 زیرلب گفتم : خوردم ، مرسی...شما بخورین!

انگار من هردفعه میومدم سر این میز باید حرف 

میشنیدم...سرمو انداختم پایین و به دستام خیره شدم...دستای 

مردونه آراز روی رون پام نشست و بعد صدای بمشو کنار 

 اری؟گوشم شنیدم : دوست ند

 نه خوبه...خوشمزه است -

 + بخور
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 خوردم که...دیگه سیر شدم! -

به بشقابم که نصف بیشتر غذام توش مونده بود نگاه کرد و با 

 چشمای عصبی اشاره ای زد : اینجوری سیر شدی؟

 آره بخدا...گشنم شد میام میخورم...االن سیرم! -

بی توجه بشقابمو کشید سمت خودش و یه قاشق گرفت جلو 

 هنم...بهت زده گفتم : آراز...زش...د

تا دهنمو باز کردم قاشقو فرو کرد تو دهنم و گفت : 

 بجو...سریع!

 ابروهام پرید باال...مگه شترم که تند تند بجوام؟

 به زور قورتش دادم و گفتم : نمیخوام خب...چرا زور میگی؟!

 + میخوری ، تا تهشو...باز کن!

شتم آب میشدم...کالفه نگاه خیره همه رو حس میکردم...دا

 دهنمو باز کردم و قاشق بعدیو هم از دستش خوردم!

لقمه ام که پایین رفت با خجالت جلوتر رفتم و گفتم : بده خودم 

 میخورم!

 + میخوری آذر!

 میخورم چشم...بده به خودم! -

قاشقو ازش گرفتم و زیرنگاهاشون به زور غذامو تموم 

م و از جام بلند کردم...آروم بشقابا رو روی هم چید
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شدم...سحر جوری که من بشنوم از کنارم رد شد و گفت : با 

این لباسات برو پیشبند ببند کنار افتخار خانوم ظرفا روهم 

 بشور...این کار بیشتر بهت میاد!

چون از کنارم رد شد نتونستم جوابشو بدم...وگرنه قرار نبود 

راز حرفی جلوی این موزمار ساکت بمونم...اگه جلوی مامان آ

نمیزدم چون بزرگتر بود و برای آراز خیلی عزیز بود...ولی 

 حساب این مارمولک دِر خال رو میرسیدم...اه اه اه!

همه جا یه آدم چرت مزخرف باید حضور خودشو اعالم 

 میکرد!

 همه بعد ناهار چپیدن تو اتاقاشون که بخوابن!

رد دآراز هم که از صبح پشت ماشین نشسته بود ، ترسیدم سر

بگیره با یه قرص به زور خوابوندمش و خودمم شروع کردم 

به چیدن لباسام توی قفسه کمد...بیکاریه دیگه...چه میشه 

 کرد؟!

 

صبح به سفارش آراز افتخار خانوم صبحونمون رو آورد توی 

اتاق...آراز حاضر و آماده جلوی آینه داشت موهاشو درست 

 میکرد.

 م : کی میای؟کالفه روی تخت نشسته بودم و گفت

 + دو اینجام!
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 اوووو...خیلیه...نمیشه منم بیام شرکت؟-

برگشت سمتم و گفت : آوا خونه است...تا من نیستم نرو 

پایین...همینجا بمون به آوا میگم بیاد پیشت...عصر باهم میریم 

 بیمارستان...خب؟!

سری تکون دادم و موهامو دور انگشتم پیچوندم...اخمی 

م اومده بود...انقدر دیروز تو خونشون ناخواسته روی صورت

 بهم خوش گذشته بود که حاال بدون آراز پایینم برم!

اومد نزدیکم و یه کام عمیق از لبام گرفت...سرشو الی موهام 

 فرو کرد و گفت : کی بهت گفت اینجوری اخم کنی؟!

ددلم برات تنگ میشه...از بس کنارم بودی نمیخوام ازم دور -

 شی!

تخت و دستمو بوسید...با چشمای خوشمزه اش  زانو زد جلوی

بهم خیره شد و لب زد : هروقت نبودی...به چشمات فکر 

میکردم...به عکست نگاه میکردم تا حالمو به روال خودش 

برگردونم...االن که هستی بهت زنگ میزنم تا صدای 

 مسکنمو بشنوم!

 ملبخند محوی زدم و گفتم : پس به در و دیوار اتاقت نگاه میکن

 تا بیای!
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از جاش بلند شد و نگاهی به آینه انداخت...با حرص گفتم : 

مگه چند بار میخوای زن بگیری که هی خودت و دید 

 میزنی؟! خوبی دیگه بیا برو!

چشمکی بهم زد و عقب گرد کرد...با رفتنش زانوهام رو جمع 

کردم و لحاف و دور خودم پیچیدم...حاال تا اومدنش چه غلطی 

 کنم؟!

انگلیسی که روی میزش گزاشته بود و برداشتم و ورق  کتاب

زدم...باید حتما بهش میگفتم رو انگلیسیم کار کنه...خیلی 

 میخواستم روان و غلیظ صحبت کنم...درست مثل خودش!

صدای در اتاق و پشت بندش افتخار خانوم که میگفت : 

 دخترم...فرحناز خانوم گفتن بیای پایین!

نکه آوا هنوز خواب بود و من باید نفسم گرفت...از فکر ای

تنهایی میرفتم پایین موهای تنم سیخ شد...کتابو گزاشتم 

 سرجاش و آروم پرسیدم : چیزی شده افتخار خانوم؟!

 + نه عزیزم...گفتن میخوان باهات صحبت کنن!

 چه صحبتی آخه؟!

یعنی لحظه شماری کرده بود آراز پاشو از در بزاره بیرون 

 تو تغییر بده؟و اون سریعا موقعی

 نفس درونم گفت انقدرم نفوذ بد نزن بچه

 پاشو برو پایین ببین چی میگه عه!
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دستی به موهام کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم...از 

اتاق زدم بیرون و رفتم پایین...افتخار خانم اشاره کرد که توی 

 اتاق سمت چپ راهرو کنار مجسمه آهو رو بپیچم!

و منتظر موندم...با صداش در و باز کردم تقه ای به در زدم 

و سعی کردم لبخندی بزنم...سالم و صبح بخیر گفتم و جلوتر 

 رفتم!

مامانش روی تک مبل سبز یشمی گوشه اتاق نشسته بود و 

پاهاشو روی پا انداخته بود...یه لحظه حس کردم االن 

 بیمارستانم و آراز احضارم کرده!

 کم باهم حرف بزنیم!سری تکون داد و گفت : بشین...ی

با َشک جلو رفتم و رو به روش روی مبل نشستم...نگاهی به 

 صندالی پام کردم و با آرامش ذاتی خودم بهش خیره شدم.

 + مگه اسمت آذر نبود؟!

اسمم آذره اما خب بابام دوست داشت بهم بگه نرگس...اسم  -

 شناسنامه ایم بخاطر بابام نرگسه ولی آذر صدام میزنن!

توهم قفل کرد و جدی بهم خیره شد : میخوام بدونم  دستاشو

 چیشد که اومدی تهران؟!

یکم مکث کردم و سربسته جریان درس خوندن و داداشام و 

فرارم به کمک مامانمو براش تعریف کردم...مثل آراز 

 پوزخندی زد و زیرلب زمزمه کرد : پس دختر فراری هستی!
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رم ب بلی دنس بدستت درد نکنه! نرفتم دبی واسه شیخای عر

 که...خوبه عروستم و جلوت نشستم!

افتخار خانوم سینی چایی به دست اومد تو...سینیو گزاشت و 

با لبخند رفت بیرون...پوف آرومی کشیدم و منتظر شدم تا 

 ادامه سواالشو بپرسه!

+ ببین دخترجون...من نمیدونم چطور انقدر توی زندگی 

 یفهمی از اینجا بودنتدختر و پسرم نفوذ کردی...میدونم که م

راضی نیستم...پس سعی کن زیاد تو کارای من دخالت نکنی 

 و مسالمت آمیز باهم زندگی کنیم...منظورمو میفهمی؟!

چقدر صریح گفت...یعنی برو گمشو خونتون...عروس چیه 

 اصال؟!

 

راستش...خب منظورتون از مسالمت آمیز بودن چیه؟!  -

ب درک میکنم کامال حق میدونم از بودنم راضی نیستین و خ

دارین...ولی اگه کاری کردم یا حرفی ازم شنیدین که باعث 

 شده...

حرفمو قطع کرد و با اخم گفت : منظورم اینه که...آراز سی 

ساله پسر منه و خوب حساسیتاش رو راجب من 

میدونی...خودتو وسط رابطه ما نمیندازی...حرفایی که بهت 

 خبرِکشی!مربوط نیست ، خودشیرین بازی ، 
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مکثی کرد و بهم خیره شد...نمیدونم توی نگام چه چیزیو حس 

کرد که گفت : بودنت اینجا فقط و فقط بخاطر اینه که 

نمیخواستم پسرمو از دست بدم...وگرنه بهتر از یه پرستار 

ساده شهرستانی واسه پسر من ریخته و هنوزم میتونم آستینمو 

 همون نره توهم!باال بزنم...اما حواست و جمع کن که کال

مثل خودش با مکث سعی کردم با احترام حرف بزنم : فرحناز 

خانوم...امیدوارم همین شرایطی که برای من گزاشتین...برای 

 خودتونم باشه!

 با شوک بهم خیره شده بود...توقع نداشت همچین حرفی بزنم!

فکر میکرد االن میگم چشم و میرم پی کارم...ولی نمیشد که 

 و مثل کبک بکنم زیر برف!همه جا سرم

 + درست حرف بزن ببینم چی میگی!

ببخشید اما...من تو کارای شما دخالت نمیکنم...قصد  -

خودشیرینی و خبرکشی هم ندارم و آراز اینو خوب میدونه 

اما...همونطوری که من به حرفای شما گوش میدم...توقع 

 دارم در مقابل شماهم به من احترام بزارین!

و شده اش توهم گره خورد و با خشم گفت : تو...تو ابروهای تت

دختره پاپتی...چطور جرات میکنی هنوز یه روز پاتو تو 

 خونه من نزاشته همچین حرفی بهم بزنی؟!

 چشمام گرد شد...مگه چی گفتم؟!
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گفتم توقع احترام متقابل دارم...امیدوار بودم خودش 

د ی که بعیبفهمه...یعنی منم میخوام تو کارای ما دخالت نکن

 میدونستم...از این برمیومد!

من حرفی بدی نزدم...گفتم همونجوری که حرفای شمارو  -

گوش میدم و براتون احترام قائلم...مثل مادر خودم سعی میکنم 

بهتون بی احترامی نکنم...از شما و عروستون هم توقع احترام 

 متقابل دارم!

 میزنمدستشو مشت کرد و گفت : اینجا فقط منم که حرف 

دخترجون...یادت باشه کجا داری زندگی میکنی...اینجا خونه 

منه و تا من نخوام هیچ اتفاقی نمیوفته...نیومده به من دستور 

 میدی؟!

کالفه گفتم : چرا متوجه نمیشین...من دستوری ندادم...یعنی 

 احترام گزاشتن به شخصیت یه فرد انقدر کار سختیه؟!

ت : تو همین اول اخالقتو بهم با نگاه بدی بهم خیره شد و گف

نشون دادی...نمیدونم پسرم با خودش چه فکری کرده اما تا 

وقتی تو خونه منی حرف حرِف منه! حتی آراز هم نمیتونه 

 جلوی من وایسه پس...منتظر عواقب این حرفت باش!

چشمامو تو کاسه چرخوندم...دستی تکون داد و با کنایه گفت 

ا میرسونی...از بی بی سی سریع : ببینم چطوری خبر و به آو

 تری یا نه؟!
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نگاهی بهش انداختم و جوری که بهش بفهمونم حرفت به 

 جیبمم نبود از اتاق زدم بیرون!

نفسی کشیدم و رفتم سمت آشپزخونه...یکم گوجه خیار خرد 

 میکردم حالم خوب میشد!

تازه ساعت یازده بود و من واقعا فکر نمیکردم با یه خرس 

 شم!دوست شده با

 از خرسم رد کرده بود دیگه...

کنار افتخار خانوم نشستم و بهش کمک کردم...بنده خدا دوتا 

کمکی هم داشت اما حق نداشتن تو آشپزی کمک کنن چون 

 فرحناز جون دستپخت همه رو نمی پسندید!

 

افتخار جون که برنجو دم گزاشت آوا تشریفشو آورد پایین...به 

وروخدا یکم میخوابیدی...دلم قیافش نگاه کردم و گفتم : ت

 میسوزه برات انقدر کم خوابی!

+ نمیدونی چقدر خسته بودم...همشو جبران کردم...عوضش 

تو وسط بیمارستان از خستگی غش میکنی اونوقت ای بشینم 

 و بخندم بهت!

اصال یادم نبود که عصر قراره بریم بیمارستان...باز  -

 استرسمو یادم انداختی!
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یخته بود و سرکشید کشید و گفت : لیوان آبی که ر

ک.صخلی؟! من بودم انقدر قر میدادم وسط خونه...میومدم 

 چشم همشونو کور میکردم!

برو بابایی گفتم و ادامه دادم : توام تصوراتت به درد عمه ات 

میخوره...من بیام بیمارستان همه چی بدتر میشه...میفهمی یا 

 نه؟!

 لت تنگ نشده بود؟!+ مهم اینه که برمیگردی...خدایی د

سری تکون دادم و گفتم : چرا...اما وقتی فکر میکنم تو همون 

 بخش جلوی همه پرستارا آبروم رفته دلتنگیم یادم میره!

+ چی بگم؟! حتم آراز فکرشو کرده وگرنه اون راضی نیست 

 تو ناراحت بشی...مخصوصا تعصبی که روی تو داره!

شپزخونه رفتم و با زنگ خوردن گوشیم به سمت میز وسط آ

 با دیدن اسمش روی صفحه گفتم : چه حالل زاده است!

 وصل کردم : سالم مرد من...خسته نباشی!

 + خوبی؟!

آره عالیم...خواهرتم االن بیدار شده...داره مغزمو سوراخ  -

 میکنه!

 آوا از اونور داد زد : الکی میگه من از نه بیدارم!

ی حرصیش : بهش صدای نفس بلند آراز و شنیدم و بعد صدا

 بگو خونش حالله...خوبه گفتم ساعت نه بیاد پیشت!



1424 

 

هوم...منم بیکار نبودم که...اول یکم اون کتاب رو میزتو  -

خوندم...بعد رفتم پیش افتخار جون...باهم غذا درست 

 کردیم...ساالد درست کردیم...چایی خوردیم!

 + چایی بدون من؟!

خوردم که اومدی باهم دلم نیومد تو لیوان بخورم...فنجونی  -

 لیوانی بخوریم عشقم!

انگار دستشو کشید تو موهاش...مکثش یعنی همین...عین کف 

 دستم میشناختمش!

 + مراقب مسکِن من هستی؟!

 مراقبشم...توام مراقب مرد من باش...زود بیا منتظرتم! -

 گوشیو قطع کردم و دستمو زیرچونم گزاشتم

 بهش زنگ نزدم! زیرلب گفتم : من چه خریم که از صبح

مچ دستمو کشید و گفت : بیا...میشینی اینجا که چی بشه؟! 

 بریم باال تا آراز بیاد!

 باال چخبره؟! من نمیخوام سحر بفهمه که بیاد تو اتاق! -

بی توجه در اتاق آراز و باز کرد و رفتیم تو...روی تخت 

نشستم و گفتم : تختو دیدم حس خواب گرفتم...االن واقعا حس 

 م خیلی خستم!میکن

 + دو دقیقه نخواب میخوام یه چیزی برات بیارم!
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باشه ای گفتم و بالش آراز و برداشتم...چه بوی خفنی 

میداد...میخواستی بالششو بخوری...انگار خودش کنارت 

 نشسته بود!

از عطری که از آدما میموند خوشم میومد...اینکه آدما رو با 

خاص ترین عطر  یه بوی خاص بشناسم و این بو برای من

 دنیا بود!

آوا کیسه بزرگ و صورتی رنگی که عکس اسپری 

ضدعرق! روش زده بود و پرت کرد سمتم و گفت : تقدیم 

 خانوم پرستار...ببین چقدر خفنه!

با دیدن روپوش سفید داخل کیسه گفتم : چه روپوش َمشتی 

 آوا...از کجا خریدی؟!

ش گه بخوام روپونگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد و گفت : من ا

بخرم اول واسه خودم میخرم عقل کل...مامانت دم آخری بهم 

 داد گفت بهت بدم!

 با دهن باز نگاه کردم...دوخت مامانم بود!

 روپوشم اتو شده و تمیز با یه سفید براق نو!

بعد فکر کن اینو که میپوشی چقدر حسرت میخوری وقتی 

 شه روت! دوتا قطره خون سفیدیشو لکه کنه یا الکل دمر
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+ البته فکر نکن فقط واسه تو تنها دوخته...منم یکی لنگه اشو 

دارم...واسه آرازم یه پیرهن شلوار دوخته بیا و ببین...ببری 

 بازار کم کمش یک و خرده ای میخرن!

 زیر لب گفتم : مامان کی وقت کرده؟! چرا من ندیدم؟

 وسری تکون داد و گفت : فعال با این روپوش قشنگت برو ت

 رویا که شب میخوایم سوراخ سوراخ بازی راه بندازیم!

بی توجه به حرفش روپوشمو تو بغلم گرفتم و سرمو روی 

بالش آراز گزاشتم...بوی عطرشو با تمام وجودم توی ریه ام 

کشیدم و با دیدن روپوش سفیدم ، خودمو کنار اون وقتی با 

 اقتدار توی بخش راه میرم تصور کردم!

بیمارستان و آراز فکر کردم که نفهمیدم چیشد  انقدر به بخش و

 و خوابم برد..

 

صدای بم و محکمش رو شنیدم...چشممو باز کردم...تار 

 دیدمش ، پلک زدم ، بازم پلک زدم!

حس کردم خدا داره با دادن این مرد منو مجازات میکنه...مگه 

 میشه؟! مگه میشه یه نفر انقدر زیبا ، پر از حس ، پر از شور

 ام وجودش خدا رو صدا بزنه؟!با تم
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آب دهنمو قورت دادم و نیم خیز شدم...پشت به من روی فرش 

گردی که روی پارکتای قهوه ای پهن بود وایساده بود...همون 

 جانماز مخمل سبز رنگ توی شمال جلوش پهن بود و آخ!

 امان از صداش...

روپوشمو که چروک شده بود از بغلم جدا کردم و بلند 

پایین بود و ذکر تشهد رو شمرده محکم  شدم...سرش

میخوند...موهای لختش توی پیشونیش افتاده بود و رکابی 

 مشکیش عضالت دستاش رو قشنگ تر نشون میداد!

 نفسی که حبس شده بود رو محکم دادم بیرون

موهامو روی شونه ام جمع کردم و منتظر شدم تا سالم نمازش 

 تموم بشه!

و اکبر آخر نماز باال آورد طاقت  همین که دستش رو برای هللا

نیاوردم و وسط دستاش روی پاهاش نشستم...چشماشو بست 

 و با آرامش هللا و اکبر دوم رو زمزمه کرد!

با چشمایی که اشک توشون حلقه زده بود بهش خیره 

شدم...چشماشو که باز کرد دستامو دور گردنش حلقه کردم و 

 زمزمه کردم : تو...تو

 + من چی نفسم؟!
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قطره اشکم که افتاد رو گونه ام اخمی کرد و دستشو دور 

کمرم محکم کرد : نشستی آبغوره بگیری؟! مگه نگفتم گریه 

 ممنوع؟!

 اشک عشقه! -

 لبخند کجش...

سرشو جلو آورد و گفت : عشقت...عشقت درد دلمو آروم 

 میکنه!

لباش که روی گردنم قرار گرفت شل شدم...دستم شونه اش 

 محکم تر بغلم کرد! رو چنگ زد و اون

اگه کسی بود...این عکس زیباترین عکس تاریخ میشد...رو 

به قبله ، مردی که دوزانو بعد از نماز نشسته بود و زنی که 

 با عشق بهش خیره بود!

 صدام توی گلوم خفه شد : آر..آراز

لباشو جدا کرد...پاهامو دور کمرش حلقه کرد و حاال 

 د.صورتامون درست رو به روی هم بو

+ گفتم منو دیوونه نکن...نگفتم؟! گفتم مِن روانیو از اینی که 

 هستم روانی ترم نکن...اینجا با این موها ، داری میکشیم آذر!

آب دهنم و قورت دادم و گفتم : دلم طاقت نیاورد...اولین بار 

 بود میدیدمت!



1429 

 

+ ولی من محتاج بودم...محتاج اون چادر سفیدی که روی 

حتاج اون آرامش نگات...میدونی چند وقته سرت مینداختی...م

 ازم دریغش کردی؟!

پیشونیم و به پیشونیش تکیه دادم : عوضش آرامش اصل 

 کاری بغلت نشسته!

دستاشو توی موهای فرم که حسابی خوشگل تر شده بودن 

فرو کرد و گفت : خدایا...خودش میدونه آرامشمه...بهت گفته 

 بودم مگه نه؟!

موهام فرو کرد...به سینه پهنش تکیه  مکثی کرد و سرشو توی

 داده بودم...مثل یه بچه توی بغلش جمع شده بودم.

 

+ بهت گفته بودم خدا...گفته بودم فقط برای من باشه...کنارم 

 باشه...نفسم به نفسش بند باشه!

دستمو روی سینه اش گزاشتم...ضربان قلبشو حس 

رم وام...میمیکردم...لبخندی زدم و گفتم : برای توام...کنار ت

اگه نباشی...از صبح تا وقتی که بیای هی نگام به ساعت 

 بود...طاقت دوریتو ندارم!

 لب زد : منم!

 و نفسم که دوباره قطع شد...

 یعنی آوا از هرچی خرمگس بود خرمگس تر بود.
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 آراز پوفی کشید و بلند گفت : در شکست...بنال!

ا ن قلب هوا کنین یآوا : بی ادب...ناهارتونو بیارم باال میخوای

 میاین پایین؟!

 آراز نگاهی بهم کرد و گفت : سحر نیست...میای پایین؟!

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم...بلندتر گفت : میایم!

آوا با شیطنت جواب داد : پس زودی قلباتونو هوا کنین...عیبه 

 بخدا هی من بیام جمعتون کنم!

سه رد و بوآراز بی توجه به حرفش فشار دستشو بیشتر ک

 بعدیش باعث مردنم شد!

بی حوصله شالمو کشیدم رو سرم و گفتم : کاش فقط تو 

 بودی...حوصله اینو ندارم!

در و باز کرد و گفت : فقط جلوی من حق باز کردن موهاتو 

داری...االنم داری با لبات رو مغزم رژه میری...زودباش 

 وگرنه اینجا بجای غذا میخورمت!

بهش زدم و با چشمکی گفتم : اتفاقا خیلی لبخند دندون نمایی 

 خوشمزه ام...مزه رولت خامه ای میدم!

ابرویی باال انداخت و گفت : جداً؟! بدم نمیاد بعد ناهار برای 

 دسرش رولت خامه ای بخورم!

نوچی کردم : رولت خامه ای واستون خوب نیست آقای 

 محترم...رودل میکنین!
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حن خاصش اشاره ای دستشو پشت کمرم گزاشت و با همون ل

 به حلقش زد و گفت : خانوم پرستار دارم دیگه!

 

اتوی بخار رو توی برق زدم و کالفه درشو باز 

کردم...زیرلب گفتم : خیلی خری...روپوش نو رو مچاله 

میکنی تو بغلت که چی بشه؟! حاال بکش...خوبه زیراتو 

 بسوزه...وای...اونوقت چی بپوشم؟!

 دارم نبود!آراز خواب نبود...اما بی

خمار دستشو زیرسرش گزاشته بود و بهم نگاه 

میکرد...عصبی گفتم : بخواب توام...ببین روز اولی میتونی 

 پاچه امو بگیری یا نه؟!

گوشیشو از روی میز برداشت و گفت : دیره...بمونه واسه 

 شب!

با حرص ادامه دادم : کاش ماست و خیار میخوردی 

 میبینی؟!ظهر...چرا نمیخوابی؟! چشماتو ن

اصال انگار نه انگار...با دیوار حرف میزدم بهتر بود...نیم 

خیز شد و دستی به شقیقه اش کشید...چشمامو رویهم فشار 

دادم و باز زیرلب شروع کردم به غرغر : بیا...نور علی 

نور...دمشم گرم خدا لحظه ای دریغ نمیکنی...روز اولی 

 سردرت چی بود؟!
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 گرفته!+ چقدر غر میزنی...هنوز ن

دارم میبینم...میخوای امروز نریم؟! چقدر ساعت کاریا زود  -

شروع میشه...تو که رییسی بخواب دوساعت...من با آوا 

 میرم!

بلند شد و رفت سمت در سرویس بهداشتی تو اتاق...روپوشمو 

 زدم به چوب لباسی و موهامو پشت سرم جمع کردم!

خمیازه ای کشید آوا مثل بز سرشو انداخت پایین و اومد تو...

 و گفت : موفق به خوابیدن شدین یا نه؟!

حرف نزنا...دیشب دوساعت خوابیده...نمیتونم  -

بخوابونمش...باید تو فکر گهواره و یه کتاب الالیی 

 باشم...وگرنه هرروز باید تحمل کنیم!

اخمی کرد و گفت : برو بابا...سی سال من تحمل کردم خوبه 

ین اول کاری تر زدی به رگ هنوز ده روزه زنش شدی...هم

 مغزش که!

 

کرم روی میز و برداشتم : چیزی نمیشه به حق علی...شد 

 همونجا میخوابونمش!

+ عه؟! میخوای چه کنی وسط سالن؟! ماچش کنی پس 

 بیوفته؟!



1433 

 

در سرویس باز شد و آراز اومد بیرون...انگار حرفامونو 

ه بشنیده بود...دست خیسشو به موهاش کشید و گفت : کار 

 ماچ نمیکشه...بیشترم دوست داری؟!

آوا : اوم چجورم...مخصوصا شما دوتا...فیلمی هستین واسه 

خودتون...فقط تو بگو چجوری خوابت میبره آذر همونو پیاده 

 کنه!

چشم غره ای به بی حیاییش رفتم که خندید و گفت : به نظرم 

رژ قرمز نزن...خیلی خطریه...میدونی که ، مردا تابع پایین 

 تنه ان!

آراز رکابیشو کند و پیرهن مردونه سفید رنگیو کشید 

بیرون...با ژست همیشگیش دکمه هاشو بست و دکمه باالیی 

و باز گزاشت...آستیناشو تا زد و گفت : خوبه که رادین اصال 

 مرد نیست...وگرنه تو االن پایین تنه ات عیب میکرد!

شد  ز جاش بلندچشمامو بستم و لبمو گاز گرفتم...آوا با خنده ا

و گفت : یه مزاحمی هست...واسش عروسکم آوردیم سرش 

 گرم شه ولی نچ...خیلی سیریشه...اگه نبوداااا

با این حرفش آراز دستی به گردنش کشید و دو قدم بهش 

 نزدیک شد : خب...اگه نبود؟!

آوا با خنده و ترس گفت : یا حضرت نمیدونم چی...آذر 

اگه نفر اول پاچه منو  بخداوندی خدا...حاللت نمیکنم

 بگیره...نگام نکن اینجوریییی!
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خنده ای کردم و گفتم : بیا عشقم...این گوشتش تلخه...مزه 

 عرق نعنا میده!

آراز عقب گرد کرد و شلوار پارچه ای مشکیشو درآورد...بی 

توجه به آوا خواست عوض کنه که یهو یادش اومد...برگشت 

ت نمیخوره...میخوای سمتش و گفت : پایین تنه من به درد

 بسنجیش؟!

سری تکون دادم و از جام بلند شدم...مقنعه مشکیمو از چوب 

لباسی برداشتم و گفتم : خجالتم خوب چیزیه...اصال میدونین 

 قیافه اش چه شکلیه؟!

 آوا اشارهای کرد : قیافه چی؟! اینو؟!

 هینی کشیدم و گفتم : آوااااا...گمشو برو بیرونننننن!

و با خنده گفت : باشه ولی...پایین تنه ها فرق درو باز کرد 

 میکنه ها!

خم شدم و دمپاییمو از پام درآوردم...دختره خاک بر سر یه 

 ذره حیا سرش نمیشد!

روپوشمو برداشتم و بهش نگاه کردم...حلقه و ساعتش رو 

توی دستش تنظیم کرد و آروم گفت : بیچاره ها...االن میریم 

 که یه داد اساسی بکشیم

نه آراز...گناه دارن...بعد چند وقت اومدی...داریم  -

 میریم...باهم...داد که میزنی اون روز یادم میاد!
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چشماش کدر شدن...مکثی کرد و خم شد...بوسه کوچیکی 

روی لبم نشوند و گفت : آراد مهربونه...زیادی بهشون رو 

میده...امروز که بریم اثراتش معلوم میشه...اینا باید زور 

رشون باشه تا درست کار کنن...وگرنه کار کردن بلد باالی س

 نیستن!

 باشه میفهمم...ولی داد نزن ، خب؟! -

 لبخند کجی زد و گفت : تا ببینیم!

 

در اتاقو که باز کردیم فرحناز جون جلوی در بود...مثل بقیه 

 مادرشوهرا نبود...انگار رقیب عشقیه منه!

ار سالشه...قر خب بیا برو بنده خدا پسرت بیست و نه ، سی

 بود تا آخر عمر بیخ ریشت باشه؟!

تا آراز خواست حرف بزنه بازوشو گرفت و با بغض گفت : 

 تو که نمیخوای منو تنها بزاری و با اینا بری؟!

آراز ابروشو باال انداخت : کار دارم مامان...نمیرم خوش 

 گذرونی که...سحر میاد پیشت!

رده مامانش یجوری بغض کرده بود که من کف ک

 بودم...المصب این مدرک بازیگری و از کجا گرفتی؟!

نگاهی به من کرد و گفت : منو میزاری پیش عروس؟! فکر 

 میکنی عروس دست مادرتو میگیره؟!
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جلوتر اومد و ادامه داد : فکر میکنی واسم فرشته آوردی تو 

این خونه؟! نبودی ببینی صبح چه حرفایی به من 

 ین و رفتین پشت غریبه ها؟میزد...مادرتونو تنها گزاشت

دهنم باز مونده بود...یعنی همه این بغض و کلک این بود که 

بیای چغلی منو پیش آراز بکنی؟! نمیدونستم بخندم یا بزنم تو 

 سرم!

آوا و رادین از اتاق اومدن بیرون...رادین با تعجب گفت : 

 چیزی شده خاله جون؟

ه با ..صبح کفرحناز دستی به چشمش کشید و گفت : نه خاله.

یکی رو بنداز عصرم با یکی...دختر پسرای خودتم که انگار 

 نه انگار!

 آوا : چیشده مامان؟ چرا گریه میکنی؟

 آراز مکثی کرد و با جدیت گفت : آذر حرفی زده؟

 جلو رفتم...من بدبخت زورم به کی میرسید آخه؟!

اصال یاد نگرفته بودم جواب بدم...اونم جواب یه 

جواب مادر آراز که میدونستم به شدت روش  بزرگتر...اونم

 حساسه!

آب دهنم و قورت دادم و گفتم : من نمیدونم چی گفتم ناراحتتون 

 کرده...اما اگه ازم ناراحت شدین معذرت میخوام ماما...
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حرفمو قطع کرد و با جیغ گفت : به من نگو مامان...صبح که 

خوب اینجا رو صاحب شده بودی و واسه من دستور 

 ادی...یادت رفته؟!مید

آوا دهنش باز مونده بود...من بدتر...آراز جوری اخماش توهم 

 رفته بود که جرات نداشتیم حرف بزنیم!

آروم گفتم : من که چیزی بهتون نگفتم...نمیدونم شما کدوم 

 حرف منو اینجوری برداشت کردین!

آراز سری تکون داد و گفت : شب برگشتم حرف 

 !میزنیم...االن باید برم

مادرش پوزخندی زد و با حرص گفت : آره...برو با 

خانومت...مادرتم تو این خونه دراندشت تک و تنها ول 

 کن...که فردا خانومت همین خونه روهم صاحب شه!

اصال نمیفهمیدم چی میگه...همه چیو قروقاطی میکرد...از 

اینکه نتونسته بود توجه آراز و جلب کنه حرصش دراومده 

 بود...

یشخندی زد و آروم گفت : مامان...من سی ساله آراز ن

پسرتم...میشناسمت...لطفا یه راه دیگه رو انتخاب کن...چون 

 اینجوری فایده نداره!

 مادرش با بهت نگاهمون میکرد!
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آوا سری تکون داد و گفت : حداقل بزارین این بچه دو روز 

 تو این خونه راحت باشه!

 

 فتن!آوا و رادین جلوتر خدافظی کردن و ر

نفسی کشیدم و آروم بهش گفتم : روز خوبی داشته 

 باشین...فرحناز خانوم!

 از کنارش رد شدم و با حرصش تنهاش گزاشتم!

آراز پایین پله منتظر بود...با دیدنم سویچشو دور انگشت 

 چرخوند و گفت : یه سر آتیشش کنیم؟!

رسیدم بهش و گفتم : آراز...میدونی که من به مامانت چیزی 

م...یعنی اصال به خودم اجازه نمیدم...البته حق داره نگفت

مامانت و اصال نمیخوام بخاطر من ناراحت بشه...اگه قراره 

از حضورم اتفاقی بیوفته من میتونم برگردم یزد تا کارای 

 عروسی و خونه ات درست بشن!

اخمی کرد و گفت : وقتی اسمت روی حلقه منه خودتم کنار 

 د و میاری!منی ، دفعه آخره اسم یز

مکثی کرد و با جدیت گفت : مامان حساسه...من اصال 

نمیخوام از چیزی ناراحت بشه اما دوبرابر از اون تو برام 

مهمی...پس اینجا تنها نیستی...نگرانش نباش...باالخره 

 مادرشوهره!
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 سری تکون دادم و دنبالش رفتم.

 اینکه تازه غول مرحله اول بود...مرحله اصلی جایی بود که

من بیشترین ضربه رو دیده بودم و مطمئن بودم امروز قراره 

 بیشترین حرفو بشنوم!

آراز بنزو از ته حیاط آورد و جلوی پام ترمز کرد...و بعد 

 پیش به سوی بیمارستان!

نگاهی به تابلوی قرمز رنگ و بزرگ بیمارستان انداختم و 

 شپیاده شدم...آوا روپوش و وسایلمو برده بود و حسابی سفار

 کرده بود مثل رییسا کنار آراز راه برم...اونم کی؟!

 من!

آب دهنمو قورت دادم و رفتم نزدیکش...دست چپشو توی 

جیب شلوارش فرو کرد...اخم کمرنگی رو صورتش نشسته 

 بود...برگشت سمتم و گفت : هرچی شنیدی من هستم...باشه؟!

 اچشمامو با اطمینان روی هم فشار دادم...لبخند کجی زد و ب

قدمای محکم به سمت ورودی اورژانس حرکت کرد...کنارش 

 قدم برداشتم و سرمو باال گرفتم.

 دستشو توی دستم قفل کرد...آروم گفتم : هیجان دارم!

 نگاهی بهش انداختم و گفتم : داد نمیزنی دیگه؟!
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در اورژانس باز شد...همه با دیدن آراز از جاشون بلند 

م...آقای عباسی...چند شدن...سرپرستار اورژانسو شناخت

 باری باهاش حرف زده بودم!

دست آراز محکم دستمو گرفته بود...همه با تعجب به دستای 

گره خوردمون نگاه کردن...منشی اورژانس عوض شده بود 

و خانوم لطفی پرستار تازه واردی که با من اومده بود هم 

 پشت میز وایساده بود.

 ح؟!آراز صداشو صاف کرد و گفت : لیست صب

منشی با ترس گفت : راستش...لیست صبح هنوز تکمیل 

 نیست.

 آراز اخمی کرد و گفت : تکمیل نیست؟! ساعت چنده؟

دختره بیچاره گیر افتاده بود...خانوم لطفی نزدیک تر اومد و 

گفت : قربان برادرتون ساعت پنج لیستا رو میخواستن و ما 

 امروز برحسب اومدن ایشون...

د و مشتشو روی میز گزاشت...شمرده آراز حرفشو قطع کر

شمرده گفت : گفتم لیست شیفت صبح چه ساعتی باید تحویل 

 داده بشه؟!

 + آخه ما نمیدونستیم که شما تشریف میارین!
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آراز نفسی کشید...بچم...دیگه نمیکشید واقعا...دستشو فشاری 

دادم...برگشت سمتم...آروم گفتم : سرشون شلوغ بوده...حتما 

 اشکال نداره!نتونستن...

لبخندی کجی بهم زد اما بلند گفت : چند ماهی نبودم...قانونای 

من یادشون رفته...کار کردن یادشون رفته...گزارش دادن 

همینطور...خب...نظرتون چیه تو این بخشای خالی بستری 

 شین؟!

لبامو روهم فشار دادم تا نخندم...با جدیت برگشت سمت منشی 

 گفت : چی باید رو کامپیوترم باشه؟!که بیچاره گرخید...آروم 

+ فکس همه هزینه ها و دارو های این ماه به اضافه چند ماه 

 قبل...سایت نسخ هم بروز شده و آخرین چاپ نسخه ها!

آراز سری تکون داد و گفت : خوبه...از این به بعد من و 

 برادرم نداریم...اینجا همه کار میکنن ، فقط کار!

خط خطی شده زد و گفت : نقاشی پوزخندی به برگه های 

 نمیکشن...من نمیتونم واسه هنرمندیاتون نمایشگاه بزنم!

از کنارشون رد شدیم...آراز رفت سمت اتاق دکتر شیفت و 

 من بالتکلیف موندم وسط بخش!

 

لیال)همون خانم لطفی( سریع از پشت میز بیرون اومد و با 

 بهت گفت : آذر...اومدی که بمونی؟!



1442 

 

و دستشو گرفتم : آره...میخواستم بیام اورژانس لبخندی زدم 

 اما نشد!

با خنده گفت : عزیزم...نمیدونی چقدر خوشحال شدم دم در 

 دیدمت...واقعا لیاقت برگشتنو داشتی!

مکثی کرد و سرشو آورد جلوتر : راستی...با دکتر رابطه 

 ای)چشمکی زد( دارین؟!

ال گفتم : فعلبخندم عمیق تر شد...اشاره ای به حلقم کردم و 

 عقدیم...تا روابط بزرگ تر باید صبر کنی!

دستشو رو دهنش گزاشت و گفت : دکتر دادفر؟! همین آراز 

 خوشگله خودمون؟!

سعی کردم حساس نشم...سرمو تکون دادم و گفتم : البته دیگه 

 آراز خوشگله منه!

بغلم کرد و گفت : مبارکه...باورم نمیشه اصال...خیلی 

 خوشحالم کردی!

کی میگفت...اصال هم خوشحال نشده بود...من که ال

میدونم...همه عالمم میدونستن نصف دخترای اینجا که چه 

 عرض کنم همشون آراز و میخوان!

 لبخندی زدم و به زور ممنونی گفتم.

آراز از اتاق بیرون اومد...دست لیال رو فشار دادم و گفتم : 

 من دیگه برم...تو شیفت میبینمت!
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 و با خنده زورکی گفت : حتما عزیزم! سری تکون داد

ازش جدا شدم و رفتم سمت آراز...با اخم بهش نگاه کردم و 

آروم گفتم : آراز خوشگله و زهرمار...دختره هیز چشم 

چرون...خجالتم خوب چیزیه...میبینه کنار من وایساده ها باز 

 میگه)اداشو دراوردم( همین آراز خوشگله خودمون؟!

 و گفت : آراز خوشگله خودشون؟!آراز خنده ای کرد 

 چشم غره ای بهش رفتم...همینم مونده بود!

بخشای دیگه هم رفتیم...منتها دست آراز و دیگه 

نگرفتم...جوری همه از برگشتن من تعجب کرده بودن که اگه 

 دست آراز و میگرفتم یه کامیون تلفات داشتیم!

 البته همون اول چند تایی بخاطر دیدن حلقه آراز تلف

 شدن...اما به جز لیال فعال کسی خبر نداشت!

با دیدن تابلوی بخش جراحی نفسی کشیدم و بسم اللهی زیرلب 

گفتم...آراز دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت : وقتی دلم 

 تنگت بود...به جای همیشگیت گوشه میز نگاه میکردم!

 لبخند محوی زدم و گفتم : اونجا پروندم و زدی وسط سینه ام!

...یادمه که آوا 325اش متوقف شد...درست کنار در اتاق پاه

 غش کرد و بردنش توی همون اتاق...اما منو راه ندادن!

آوا با دیدنمون اومد جلو و گفت : گاوت شش قلو زاییده 

 آذر...بیا که این کنه درخت آلبالو هم شیفته!
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نگاهی به آراز که با اخم به کنار اتاق خیره بود کردم و گفتم 

ول لباس عوض میکنم تا آراز بهش بگه...حوصله خودشو : ا

 ندارم!

آوا با اخم گفت : از وقتی فهمیده امروز آراز میاد داره زر 

مفت میزنه...این منشیم انقدر خره ، نشسته با هیجان میگه 

 خببببب...بعدش چیشد؟!

خندم گرفت...دکتر معصومیو دیدم که از یکی از اتاقا زد 

اومد جلو و گفت : به به...خانوم  بیرون...با دیدن ما

 مشفق...مشتاق دیدار!

آراز با جدیت گفت : آوردمش کنار خودت...چهارچشمی 

 حواست بهش هست!

دکتر با خنده گفت : پس باید شیرینی هم بخوریم...پسرمون 

 باالخره سرش خورده به سنگ!

لبخندی زدم...آراز دستشو دور کمرم محکم تر کرد و گفت : 

ادم واسه اتاق عمل...بهش گفتم چیکار مهندس فرست

 کنه...مریض نداری یه سر بهش بزن!

دکتر سری تکون داد و گوشی دور گردنشو برداشت و گفت 

: دوتا ویزیت دارم...نگران نباش...به خانومت سخت 

 نمیگیرم!
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دکتر معصومی که رفت با آوا رفتیم تو اتاق 

استراحت...همونطوری بود فقط یکم فضاش عوض شده 

 بود...یه جورایی مدرن تر...از اون مبالی قدیمی خبری نبود!

در کمدو باز کردم و گفتم : چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده 

 بود!

+ از بس اسکلی...من بودم میشستم تو خونه...کیف دنیا رو 

میکردم...بیا اینجا باز سوزن نخ بدن دستت باز مسئول دوخت 

 و دوز باش!

 

ه پروار شم...ماشاهلل...ده کیلویی روت مثل تو بشینم تو خون -

 رفته ها؟! میخوای یه ترازو برو!

 + چشم تو درآد...مهم جنتلمنمه که همه جوره دوستم داره!

نیشی کردم و گفتم : یا علی...این جنتلمن یا خیلی خره یا 

 خودشو زده به خریت!

+ هوی...حواست به دَک و دهنت باشه ها...فکر نکن 

خوای بگی...با خواهرشوهر در عروسمونی هرچی می

 نیوفت!

دکمه روپوشمو بستم و از توی آینه به خودم نگاه کردم...یه 

تیکه ماه بگو اصال...انقدر روپوشم به اندامم نشسته بود که 

 نگو!
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 لبخند غلیظی زدم و بوسی برای خودم فرستادم.

با شنیدن صدای آراز هردومون نگاهی بهم انداختیم و از در 

...آراز عصبی بود...خیلی بد ، نفسای عمیق و زدیم بیرون

 بلند میکشید...من خوب عصبانیتاش رو میشناختم!

غزلو دیدم که پشت استیشن وایساده و عین خیالشم 

 نیست...منشی بدبخت نزدیک بود قالب تهی کنه!

دوتا از پرستارای مرد شیفتم اون طرف وایساده بودن...همه 

 ی نمیتونه جلوی اون خشمومیدونستن که اگه نزدیک بشن هیچ

 بگیره!

آوا با آرنج زد تو پهلوم و گفت : کار خودته...من برم جلو سر 

 و تهم کرده و خالص!

 

 آخ بلندی گفتم و دستمو به پهلوم گرفتم.

انگار تازه فهمید کجا رو زده...نگران دستشو پشتم گزاشت و 

گفت : وای خداجونم...اصال حواسم نبود...شرمندم 

 یا بریم بشین!عزیزم...ب

آراز با شنیدن صدام برگشت...جوری آوا رو نگاه کرد که من 

 گرخیدم باز!

از ترس صاف شدم و گفتم : چیزی نشد...وقت ضربه درد 

 میگیره!
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آراز دستشو مشت کرد و از الی دندوناش گفت : چطور زدی 

 که نمیتونه صاف وایسه؟!

همه  آوای بدبخت مونده بود...یکم دیگه پیش میرفت آراز

 عصبانیتش رو سر آوا خالی میکرد و این اصال خوب نبود!

نفسی کشیدم و سعی کردم با آرامش بگم : من خوبم..دستش 

 خورد!

+ بیخود کرد که دستش خورد...من میترسم بغلت کنم که دستم 

 به پهلوت نخوره اونوقت...

آراز...آروم باش ، من خوبم...دردشم تموم شد...چیزی  -

 نیست!

موهاش کشید و نگران اومد جلو...چشم غره ای به  دستی به

آوا رفت و گفت : خداروشکر کن که حرفش روم اثر 

 داره...وگرنه قبرتو همینجا میکندم!

آوا نفسی کشید و زیرلب گفت : الهی بمیرم...این رِگ 

 دیوونگیش آخرم کار دستمون میده!

 آراز دستشو دور شونم حلقه کرد و آروم گفت : درد میکنه؟!

با اینکه یکم تیر میکشید گفتم : نه بابا...دردش همون اول 

 بود...منم با آرنج بزنم تو پهلوت درد میگیره...چیزی نشد که!

اصال فراموش کرده بودیم که اینجا بیمارستانه و این بخش 

 جراحی معروف شاهد چه چیزایی بوده!
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 نفسی کشید و گفت : میکشیم...منو میکشی تو!

 بعد تو میمیرما!با خنده گفتم : 

+ حق مردنم نداری...حق درد کشیدن نداری...چرا نمیفهمی 

 که بزرگ ترین نقطه ضعف منی؟!

 من مواظب نقطه ضعفت هستم عشقم...نگرانش نباش! -

لبخند کجی زد و سرشو آورد جلو...عاشق این بوسه های 

گرمی بودم که گوشه پیشونیم جا خوش میکرد و چقدر شیرین 

 میداد...حس خواستن!بود...حس عشق 

آوا با صدایی که سعی داشت کنترلش کنه گفت : خاک تو 

سرتون کنن...شدین تئاتر زنده صحنه های خاک برسری 

 خاک تو سرا...ببین دختره االن غش میکنه!

نگاهمو چرخوندم...همه با بهت و تعجب بهمون نگاه 

میکردن...خواستم از آراز جدا شم که نزاشت...سرفه ای کرد 

اخمش برگشت...فقط من میدونستم امروز صبح چقدر توی و 

شرکت اعصابش خرد شده و سردردی که میرفت شکل بگیره 

 و با نخوابیدنش بدتر شد!

 

با جدیت گفت : خانوم مشفق از امروز برمیگرده بخش 

 جراحی...شما خانوِم؟!
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چشمش به غزل بود...اسم همه کارمنداشو حفظ بود اما این 

 تو رو یادم نیست! حرکتش یعنی اصال

لبخندی زدم...غزل با حرص گفت : اونوقت تکلیف من چی 

 میشه؟!

آراز نگاهی به کارت روی مقنعه اش انداخت و گفت : 

هوم...خانوم حسینی...اگه از مریضی که یه ماه قبل به کشتن 

دادین و داروهایی که هفته پیش حروم کردین بگذرم...میتونم 

 منتقلتون کنم اورژانس!

بیخیال دور زد و گفت : به نظرم بهتره اون بخیه باز شده  آوا

شکم اون بنده خدارو هم در نظر بگیری...همه امعا و احشای 

 بدبخت وسط بخش پهن بود!

 آراز منو ول کرد و رفت جلو...با َشک پرسید : خب...بقیش؟!

غزل ایندفعه ترسید...با اخم به آوا نگاه کرد و گفت : اون که 

 ردنش اتاق عمل...فقط بخیه اش باز شده بود!چیزی نشد...ب

این روی جدیت آراز...چقدر عاشقش بودم...جوری سوال 

 میپرسید که غلط میکردی دروغ بگی!

یکی از پرستارای مرد گفت : چیزی نشد...کیسه صفرا عمل 

میکنن...خانومه چون اضافه وزنم داشته خب یکم سخت 

 میشه!

 ت!+ بعدشو بگو...اینا برام مهم نیس
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آوا نیشخندی زد و گفت : دکتر تاکید استراحت میکنه...میان 

بلندش میکنن میگن باید راه بری...خانومه هم وزنش زیاد 

ماشاهلل...بخیه ها باز میشن و دل و رودش میریزه رو 

سرامیک...شوهرش راضی نمیشد دوباره بخیه بزنیم...البته 

 بلد نبودن بعضیا هم موثر بود!

کرد و لیست شیفت صبح رو از زیر میز اشاره ای به غزل 

بیرون کشید...پوفی کشیدم و گفتم : بخیه زدین آخر یا بدبختو 

 فرستادین روده هاشو بشوره؟!

یکی دیگه از پسرا با اخم گفت : وظیفه خانوم حسینی)غزل 

 جون(بود...ما نمیتونستیم بخیه بزنیم...خانوم حسینی هم که...

لد نبود و فرستادیمش از نو آراز حرفشو قطع کرد و گفت : ب

 اتاق عمل...هوم؟!

غزل با حرص گفت : نه دکتر...اصال اینجوری نبوده...بخیه 

اش سخت بود...هرکِس دیگه ای هم بود نمیتونست اون شکمو 

 بخیه بزنه...من که کالس دوخت و دوز نرفتم!

تیک! آراز سرشو انداخت پایین...دو قدم به میز نزدیک 

بهش بگه...تند رفتم کنارش وایسادم...با شد...ترسیدم چیزی 

چشمای سرخش به دختر بیچاره نگاه کرد و گفت : پرستاری 

 خوندی؟!
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غزل با پوزخندی آدامس گوشه دهنش و جویید و گفت : نه َپ 

مهندسی معماری خوندم...اگه پرستاری نخونده بودم جام اینجا 

 بود؟!

اینجا آراز ابرویی باال انداخت و گفت : دقیقا...جات 

نیست...اگه پرستاری خونده بودی میدونستی که پرستار بخش 

 جراحی یعنی چی!

دندوناشو روی هم فشار داد و گفت : انقدر از این بخش 

شکایت شنیدم که میخوام همینجا تک تکتون رو بندازم 

بیرون...مهر قرمز بزنم وسط پرونده درخشان کاریتون و 

 بندازمش وسط سالن!

تی...داروهای وارداتی رو انداختی تو داد زد : یکیو کش

مستراب...دل و روده مریضو پهن کردی وسط 

 زمین...پرستاری خوندی؟!

 بازوشو گرفتم و گفتم : آراز...آروم تر...سرت بدتر میشه!

از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت...نفس بلندی کشید و رو به 

 غزل گفت : نیم ساعت دیگه میای باال!

 ل خودش کشید.دستمو گرفت و دنبا

 

 کجا میریم؟! -

 + باال
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 زشته آراز همه دارن نگاه میکنن! -

 غلیظ گفت : به درک!

چیزی نگفتم و پشت سرش کشیده شدم...دکمه آسانسور رو 

فشار داد...انگار آسانسورم ترسید که سریع باز شد! واال بخدا 

 بعید نبود ازش!

 یرهسرشو انداخته بود پایین و با اخم به کف آسانسور خ

بود...منشی با دیدنمون از جاش بلند شد...البته که 

 میشناختمش!

دهنش از دیدن دستای توهم قفل شدمون باز شده بود...آراز 

 بی توجه بهش در چوبی بزرگ رو هل داد و منو کشوند داخل

 در و بست و دوتا دستاشو کشید توی موش!

آب دهنمو قورت دادم...گوشه اتاق وایساده بودم و سعی 

یکردم ذهنمو از صحنه های سه آذر خالی کنم...دسِت خودم م

 نبود...بد خاطره ای برام گزاشته بود!

چشمای قرمزشو برگردوند سمتم و با صدای خش دارش گفت 

 : میترسی ازم؟!

 نگاهش کردم...چی میگفتم؟!

 میگفتم بالنسبت عین سگ...اونم وقتی داد میزنی؟!

ومد و گفت : پس مکثم رو که دید پوزخندی زد...جلو ا

 میترسی!
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 خب...حساب میبرم...نمیترسم! -

+ چشمات اینو نمیگن...چشمات میگن ازم میترسی...بهم 

 اعتماد نداری؟!

 مگه میشه به َمردم اعتماد نداشته باشم؟! از چشمامم بیشتر! -

 نشست روی مبل چرم تک نفره...اشاره ای کرد و گفت : بیا

نم منو کشید...با کشیده شدآروم رفتم سمتش...دستمو گرفت و 

 تعادلم رو از دست دادم و روی پاش فرود اومدم.

خواستم بلند شم که دستشو دورم حلقه کرد و گفت : هربار باید 

 جاتو بهت یادآوری کنم؟!

 شاید یهو یکی بیاد...خوب نیست آخه -

 + مهم نیست...مهم اینه االن فقط مسکنم میتونه آرومم کنه!

 نم و چشماشو بستسرشو گزاشت روی سی

دستمو الی موهاش فرو کردم و گفتم : من نمیخوام فکر کنی 

 که ازت میترسم آراز!

+ پس بگو...بگو بهم که ترس تو نگات چیه؟! چیه که وقتی 

 میبینمش حالم از خودم بهم میخوره؟!

دست خودم نیست...بخدا اگه بخوام اینجوری بشه...فقط من  -

اون قبلنا میاد جلوی ، از داد زدنت میترسم...همه 

 چشمم...خیلی تمرین کردم که اینجوری نباشم...نشد!
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حلقه دستشو محکم تر کرد...صدای آرومشو شنیدم : لعنت به 

 من!

موهای لختش انگشتام رو قلقلک میداد...گونه تیغ تیغیشو یه 

ماچ گنده کردم و گفتم : این جذبه آقامون منو کشته 

 غش و ضعف میره!اصال...حسابی دل آدم برا اخمش 

لبخند کجی زد...زیرلب گفت : خودت میدونی اینجوری 

 نمیخوام!

 اونجوریا فقط تو اتاقت عشقم!-

نچی کرد و با چشمای قرمزش بهم خیره شد...موهای افتاده 

تو پیشونیش رو کنار زدم و با عشق بهش نگاه کردم...صدای 

خش داِر لعنتیش : اما االن فقط اونجوریش حالمو خوب 

 کنه!می

محکم منو گرفت و لبامو شکار کرد...قفسه سینم از هیجان 

باال و پایین میشد...از شدت بوسه اش خم شدم...منو روی 

دستاش گرفت و روم خم شد...انگار واقعا به دنبال مسکن 

 میگشت تا رگای برجسته گردن و شقیقه هاش رو آروم کنه!

ردرد من با چشمای خمارش ازم جدا شد و گفت : اینا برای س

 خیلی کمه خانوم...خیلی!

صدای در و به قول آراز خرمگس جون...سریع از روی پاش 

 بلند شدم و دستی به مقنعه ام کشیدم.



1455 

 

آراز دکمه باالی پیرهنش و باز کرد و به غزل خیره شد...نگاه 

خصمانه اش رو روی خودم حس کردم اما گرفتمش به جیب 

 چپم!

 دختره پررو...اه اه اه

 میخورد از این چشمایی که از باال بهم خیره میشد. حالم بهم

 

خونسرد رفتم روی مبل کناری آراز نشستم و پامو روی پام 

انداختم...غزل نگاهی بهم کرد و با چشم غره گفت : دکتر 

 کارتون خصوصی نیست؟!

 آراز ابرویی باال انداخت و گفت : کسی اینجاست؟!

 غزل اخمی کرد و گفت : این دختره...

ز اخمی کرد و از جاش بلند شد...دختره قیافته...غزل آرا

حرفشو خورد...نگاهی بهش کرد و گفت : اگه راجب جا به 

جا شدنم با اینه باید بگم شرمنده من کارمو تو بخش دوست 

 دارم!

نگاهی به ناخونام انداختم و آروم گفتم : حس نمیکنی این بیشتر 

 برای میز و صندلی کاربرد داره؟!

به جیب به میزش تکیه داد و سرشو انداخت  آراز دست

پایین...غزل نگاهی بهم کرد و گفت : مگه شما فرقی باهاشون 

 داری...عزیزم؟!
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نمیدونم...اگه تو فرقی نداری منم ندارم...چون بین ماهم  -

 فرقی نیست...عزیزم!

دندونمو نشونش دادم و چشمکی زدم...داشت از حرص 

و روی هم کشید و رو به میمرد...چشمای آرایش شده اش ر

 آراز گفت : کارتون و بگین دکتر!

آراز بدون اینکه سرشو بلند کنه جدی گفت : دفعه آخرته با 

زن من اینجوری صحبت میکنی...حواست به حرفی که از 

 دهنت بیرون میاد باشه!

غزل یه لحظه مرد...با انگشت من و نشون داد و گفت : 

 زنت؟!

: ببخشید که برای عقد دعوتت  دستمو زدم زیر چونم و گفتم

 نکردیم...به جاش حتما شیرینیشو میدم بهت!

غزل بهت زده به من نگاه کرد...زیرلب گفت : ازدواج 

 کردین؟!

 پوفی کشیدم...از جام بلند شدم و گفتم : نه...جاست فرندیم!

آراز پوزخندی زد و باالخره سرشو باال آورد...پرونده سبز 

ه شده بود رو از روی میز رنگی که اسم غزل روش زد

برداشت و گفت : رزومه خیلی پرکاری تو جراحی 

 داشتی...البته کار اورژانستم به درد نمیخوره!

 غزل اخم کرده بود و به حلقه آراز خیره بود
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خب غزل خانوم...شما که میگفتی تو مهمونی...میاد منو 

 میگیره و تو برو گمشو و این حرفا...کو حاال؟! ریدن برات ،

 بیا برو جمعش کن!

آراز با اخم ورق زد و گفت : اورژانس شمال خالیه...میتونم 

 این لطفو بهت بکنم و برت گردونم پیش خونوادت 

 غزل با حرص گفت : نه...همینجا میمونم!

آراز اخمی کرد و پروندش و پرت کرد رو میز...دست به 

 اسینه شد و گفت : برات گزینه نمیزارم که انتخاب کنی...ام

کار اورژانست خوب نیست...نمیخوام مریض فلج تحویل 

 بگیرم!

دور زد و پشت میز نشست...اشاره ای به من کرد که رفتم 

نزدیکش...کامپیوتر و روشن کرد و آروم گفت : بخش 

 اداری؟!

با اخم بهش نگاه کردم : آره عالیه...بیاد باال ور دل تو...نفهمم 

 قعا!داره چه غلطی میکنه...خیلی خوبه وا

لبخند کجی به حرصم زد و گفت : بخشا پرن...نمیتونم بهم 

 بزنم همه رو!

نگاهی به لیست روبروش انداختم...کاش نمیومدم...تر زدم 

 که!

 زیرلب حرفمو تکرار کردم.
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آراز سرشو با ضرب برگردوند سمتم و گفت : یه بار دیگه 

 بگو ببین چطوری خونِت حالل میشه واسم!

 

ش فرو کرد و با پوزخند گفت : درست غزل دستشو توی جیب

نیست کسی که اخراج شده رو دوباره برگردونین جای منی 

 که این همه وقته دارم براتون کار میکنم!

آراز : درست بودن یا نبودنشو من تشخیص میدم...میتونی 

 بری تا تکلیفت روشن شه!

 قبل از اینکه بره بیرون آراز یهو گفت : وایسا!

.کثافت انگار نه انگار زنش کنارش غزل لبخندی زد..

وایساده...دیگه پرید عزیزم...مرغ از قفس پرید...دیر اقدام 

 کردی!

 غزل : جانم دکتر؟!

 آراز پوزخندی زد و گفت : بگو یه مسکن برام بیارن!

غزل قدمی جلو گزاشت و گفت : مسکن؟! میگم براتون یه 

م سرژلوفن بیارن...سرتون درد میکنه؟! میخواین براتون 

 بیارم؟

آراز دستی به موهاش کشید و گفت : الزم نکرده...یه 

 دیکلوفناک برام بیار...خودتم برو سر شیفتت!
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نیش دختره وا تر شد...به قول آراز بدجور تو کف اون روز 

 مونده بود...خندمو خوردم و صاف وایسادم.

 غزل : با لیدوکائین براتون بزنم؟!

 هست! آراز پوزخندی زد و گفت : خانومم

اشاره ای به در کرد و بی توجه به حضورش صندلیو چرخوند 

و دست منو کشید...چون صندلی رو به پنجره و پشت بهش 

بود چیزی مشخص نبود...روی پاش نشستم و به سینش لم 

 دادم.

صدای در که بلند شد سرمو برگردوندم و گفتم : برنگردی...با 

 مخ بری وسط سرامیک اصال!

 .به نظرت آرزوشو برآورده کنیم؟!+ خیلی تو کفه..

با آرنج زدم تو شکمش...آخی گفت و دستشو دورم محکم تر 

 کرد : فقط یه پیشنهاد بود خانوم!

از این پیشنهادا بدی از کارم انصراف میدم...میشینم تو خونه  -

 ور دل مامانت!

سرمو بوسید و گفت : تو که میدونی من فقط به تو 

 یکنی؟!محتاجم...چرا به دلم شک م

 کجا میندازیش؟!  -

پوفی کشید و گفت : اگه تیام خودسر نمیفرستادش اینجا...االن 

 اورژانس شمال بود!
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نزدیک تو نباشه...هرجا میخواد بره...تو همون بخش بمونه  -

 اصال...من میرم اورژانس...کار کردم برام راحت تره!

+ اورژانس شلوغه...خسته میشی...اصال فکرشم نکن که 

 م بری اونجا!بزار

صدای در بلند شد...آراز با پا صندلیو چرخوند و نگاهی به 

 دوربین سالن کرد...غزل جون بود!

خواستم بلند شم که کمرمو سفت گرفت...پاهاشو توی پاهام 

قفل کرد و بی حس به غزل خیره شد...بیچاره دیگه تیر آخر 

 به قلبش خورد!

کرد و سرنگ و آمپول رو گزاشت رو میز و عقب گرد 

رفت...خنده ای کردم و گفتم : فکر کنم تو روحیه اش تاثیر 

 گزاشتیم!

سرشو خم کرد و با یه بوسه غافلگیرم کرد...زیرگوشم گفت 

: من که مسکنمو بغل کردم...توام اینارو ببر پایین جلو چشم 

 من نباشن!

از جام بلند شدم و آمپولو برداشتم...توی جیبم انداختم و گفتم 

 م بیکار بچرخم که از فردا خبری نیست!: امروز بر

چشمکی زدم و ازش دور شدم...دوتا دستشو کشید توی 

موهاش و به کامپیوترش خیره شد...تا در و باز کردم برم 

 بیرون هیکل چاق خانوم جعفری کل در و گرفت!
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 نگاهی به من کرد و گفت : تو اینجا چیکار میکنی؟!

 ی؟!من باید بپرسم تو اینجا چیکار دار -

+ اومدم با دکتر صحبت کنم...برو اونور...همیشه باید مثل 

 کنه بهش چسبیده باشی؟!

 

اخمی کردم و گفتم : دکتر وقت نداره...راهتو بکش برو تو 

 کار منم فضولی نکن!

اونم مثل من اخمی کرد و گفت : تو کی باشی که بگی دکتر 

 وقت داره یا نه؟! اصال با چه جراتی برگشتی لباستم عوض

کردی انگار سرپرستاری؟! خوبه همه یادمونه چطور مثل یه 

 تیکه زباله پرتت کرد بیرون!

دستمو مشت کردم و با حرص گفتم : تو با چه جراتی با زن 

 رییس این بیمارستان اینطوری حرف میزنی؟!

نگاهی بهم انداخت و بعد با خنده منو کنار زد و گفت : برو 

واست زن بگیره بهتر از بابا خواب دیدی خیره...آراز میخ

 توی دهاتی گیرش میومد!

اشاره ای به خودش کرد و بعد با خنده خواست با آراز حرف 

بزنه که نمیدونم چی دید...فقط دیدم که خنده از صورتش محو 

 شد.
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بغضمو قورت دادم و در و بستم...با قدمای بلند از اتاقش دور 

توجهی  شدم...اصال هم به صدای دادش که تنمو میلرزوند

 نکردم...دکمه آسانسور و فشار دادم و منتظر شدم!

 کالفه با پام روی سرامیک ضرب گرفتم

 صدای بلند باز شدن در اتاق بلند شد.

تا آسانسور رسید بی توجه به صدای قدمای بلند آراز خودمو 

 پرت کردم تو آسانسور دکمه رو فشار دادم.

 ...قبل از اینکه آراز برسه در آسانسور بسته شد

 کالفه دیدمش که دستی به موهاش کشید و رفت سمت پله ها!

میدونستم میاد دنبالم...مسلما حرفاشو شنیده بود...مِن احمق 

این همه تالش کردم تا اون روز لعنتی رو فراموش کنم و 

هربار اتفاقی میوفتاد که اینو پتک میکرد و میکوبید فرق 

 سرم!

خل مقنعه هل نفس عمیقی کشیدم و موهامو با دست دا

دادم...نگاهی به خودم انداختم و سعی کردم آروم باشم...گذشته 

 ها گذشته عشقم...غصه نداره که!

دستمو توی جیبم فرو کردم و پوکه دیکلوفناک رو لمس 

 کردم...مهم این بود که من عاشق کارم بودم!
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در آسانسور باز شد...همون موقع آرازم از پله ها رسید...بی 

بلوی سبز رنگ رو پیش گرفتم و رفتم سمت توجه بهش تا

 بخش جراحی!

در شیشه ایو هل دادم و پامو تو بخش گزاشتم...آراز خودشو 

رسوند کنارم...قدماشو باهام هماهنگ کرد و آروم گفت : قهر 

 که نیستی؟!

 سعی میکنم نباشم! -

+ خوبه...وگرنه میدونی با این حالم همین وسط پس میوفتم 

 که؟

 : تخت زیاده...میخوابونیمت روی یکی از اونا!خونسرد گفتم 

 + به شرطی که تو کنارم باشی میخوابم!

 پرستار خصوصی گرفتن هزینه اش باالست آقای محترم! -

دستمو کشید و مجبورم کرد وایسم...حلقه ام رو لمس کرد و 

 لب زد : تو با این حلقه...خصوصی ترین آدم زندگی منی!

و خوردم و گفتم : االن حوصله لبخندی که میومد روی لبم 

 ندارم!

پوفی کشید و گفت : حسابشو رسیدم...واسه چی اینجوری 

 بغض کردی؟!

 واسه اینکه همه منو به چشم یه...یه... -
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چشمامو روهم فشار دادم و حرفمو خوردم...آراز نفسی کشید 

و گفت : همه غلط کردن...چشمای همشونو کور میکنم که 

 بهت نگاه بد نندازن!

آهی کشیدم و گفتم : خستم از این همه حرف آراز...خیلی 

 خستم!

نگاه سرخ و کالفه اش رو توی چشمام چرخوند و لب زد : 

این بیمارستانو خراب میکنم واسه نگات...خستگی تنت با 

 من...اینجوری نگام نکن!

آوا دستشو گزاشت روی شونم و آروم گفت : میخواین ماچ و 

ط بخش؟! ببین چطوری نگاشون بوس بازی راه بندازین وس

 میکنن...به به...تئاتر زنده و ماهم صندلی ردیف اول!

 

آراز با اخم برگشت سمتش...آوا لبخند مظلومی زد و گفت : 

خب ببین چطوری نگات میکنن...من بخاطر خودت میگم 

 عزیز من!

نگاهی به استیشن انداختم...پسرا عین خیالشون نبود...غزل 

جری به من نگاه میکرد...لبخند حرص مثل سگ توی تام و 

دراری بهش زدم و گفتم : میخام دوتا انگشتامو بندازم دور 

 دهنش...بکشم تا جر بخوره!
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آراز خنده ای کرد که دلم براش ضعف رفت...خواستم چیزی 

بگم که خانوم جعفری اومد تو بخش...اخمی کردم و گفتم : تو 

 بهش گفتی بیاد؟!

جیب کنارم وایساد...اخمم همچنان سری تکون داد و دست به 

 سر جاش بود...اومد نزدیک و گفت : معذرت میخوام دکتر!

آراز مثل همیشه جدی جوابشو داد : از من نه...از خانومم 

 معذرت خواهی کن!

آوا با چشمای گشاد شده نگاهمون میکرد...دستم توی جیبم بود 

هی او پوکه دیکلوفناک و هی لمس میکردم...خانوم جعفری نگ

 بهم انداخت...انگار خوشش نمیومد)صدالبته!(

با اون هیکل تپلش اومد جلوتر و بی میل گفت : بابت حرفم 

 معذرت میخوام...خانوم دکتر!

 خونسرد گفتم : خواهش میکنم!

دست آراز دور کمرم محکم شد...برگشتم سمتش...نگاهمو که 

شش ودید سرشو پایین تر آورد تا بتونم حرف بزنم...آروم تو گ

 گفتم : بخش اداریه؟!

سری تکون داد...با حرص گفتم : منو بیار بخش 

 اداری...نمیخوام کنار تو باشه!

برگشت سمتم و نزدیک گوشم گفت : نزدیک من نیست...توام 

 جات همینجا خوبه!
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سرمو تکون دادم و برگشتم سمت آوا که لیستش دستش بود و 

 به ما نگاه میکرد.

 آروم گفتم : ترالی کو؟!

 + تو اتاقه...فکر کنم سینا داروها رو گزاشته!

سری تکون دادم و رفتم تو اتاق...ترالی فلزی و دنبال خودم 

کشوندم و بردم تو سالن...آراز همچنان دست به جیب وایساده 

 بود.

 به آوا گفتم : اولیو بگو!

آوا تند تند پشت سرهم اسم آمپوال رو میگفت...سر همشونو 

سینی فلزی...پالستیک سرنگ ده رو  شکستم و گزاشتم روی

 باز کردم و همشونو کشیدم!

 دادم دستش و گفتم : بعدی روهم بگو!

خالصه که هی من داروها رو کشیدم اونم سریع میرفت تو 

اتاقا تو سرمشون خالی میکرد و برمیگشت...بماند که یه 

خانوم سی ساله داشتیم عمل معده کرده بود و دو دقیقه یه بار 

 ا بود!جیغش هو

کالفه ترالیو هل دادم و روی صندلی نشستم...آراز به چند تا 

 اتاقا رو سرک کشیده بود و باز دوباره کنار من وایساده بود!

 چرا نمیری باال؟! -

 + میخوام ببینمت!
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 ولی من نمیخوام این دختره تو رو ببینه! -

 بی توجه کنارم نشست و گفت : میرم!

ودمو با همون پوکه گوشیش که زنگ خورد بی توجه خ

دیکلوفناک )از بس هی لمسش کرده بودم نوشته هاش پاک 

 شده بود!( مشغول کردم!

انگار رادین بود...آراز آروم حرف میزد : شیرینیا چیشد؟! 

بگو فردا بفرستن دم بیمارستان...خودم نمیتونم برم 

 بگیرم...خیلی خب...آرادو شب میبینم خودم...قطع کن!

 تم : شیرینی چی؟! رولت خامه ای؟نزدیکش رفتم و گف

 + آره...رولت خامه ای...شیرینی عقدمون!

 نگو که میخوای کل بیمارستانو شیرینی بدی -

 + حرف زدم...گفتم شیرینی میدم...پس میدم!

لبخندی زدم و گفتم : چقدر رولت خامه ای میخواستما...یه 

 جعبه اش مال من...یدونه بیشتر سفارش بده!

خوام...ولی فکر نکنم واسه سنشون مناسب + منم خیلی می

 باشه!

 با تعجب گفتم : چی؟! مگه رولت خامه ای سن داره؟

 چشمکی زد و گفت : رولت لبای تو...داره!

 لبمو گاز گرفتم و زیرلب بی حیایی زمزمه کردم.
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با پیج دکتر معصومی از جاش بلند شد...لبخندی بهم زد و با 

 کرد! قدمای محکم به سمت پله ها حرکت

غزل تو اتاق یکی از مریضا بود...بی حوصله به آرومی 

همیشگی بخش نگاه کردم و گفتم : چقدر امروز حوصله سر 

 بر بود!

آوا لیوان چایی رو گزاشت جلوم و گفت : فردا دیگه حوصله 

 سربر نیست!

 قراره آش بدن تو بخش؟! -

نچی کرد و با خنده گفت : فردا جلسه داریم عشقم...با 

 ...سونیا جونتم هست!شوورت

 نظرت چیه همین اول کاری حامله شم؟! -

+ نه بابا...تا کجا پیش رفتین؟! زرتی سوییچو چرخوندی و 

خالص؟! همه کاراتو کردی حاال اجازه اشو میخوای فقط 

 عنتر؟!

اگه فکر میکردم درصد اسکل بودنت پایینه...با این حرفت  -

 نظرم عوض شد...خیلی اسکلی تو!

 امله شی که بچتم عین من اسکل شه؟!+ حاال ح

میخوام شکم گنده ام رو بکنم تو چشم این...نگاش کن  -

 توروخدا!
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برگشت سمت غزل و گفت : آخ که فردا چقدر خوبه...امروز 

 که کشک بود!

 دستمو زدم زیر چونم و به چاییم خیره شدم : آرازم چی؟!

 + نترس...دوساعت نبینتت دق نمیکنه واال!

 م و گفتم : بهش چایی میدن؟!پوزخندی زد

شونه ای باال انداخت : چایی گرونه...نمیشه لیوان لیوان چایی 

 برد براش که...باید کار کنه فقط!

بی توجه گوشیمو از جیبم درآوردم و شمارشو گرفتم...صدای 

 بمش که تو گوشم پیچید لبخندی زدم : جانم؟!

 چایی خوردی؟! -

 دلیش : با تو میچسبه!نچی کرد و انگار تکیه داد به صن

 بیام باال؟! -

 + منتظرتم!

گوشیمو قطع کردم و شنگول گفتم : خب خانومم...حاال تو 

گمشو برو پانسمان این دختره رو عوض کن...تا من برم پیش 

 آقامون!

 لیوان چاییمو برداشتم و باهاش بای بای کردم.
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سری از تاسف تکون داد و گفت : حواستو جمع کن یوقت 

ییچشو روشن کنی...اینجا خونه نیستا آذر...ببین نزنی سو

 صدبار!

چشم غره ای بهش رفتم و بدون توجه به غزل در شیشه ای 

 بخشو هل دادم و پیش به سوی آسانسور!

منشیش با دیدنم از جاش بلند شد...جعفری جونو دیدم تو سالن 

بغلی وایساده و داره با قلش)سرپرستار داخلی بودا...اسم 

 نیست!( حرف میزنه.چرتش یادم 

نیشخندی زدم و رو به منشیش گفتم : دوتا لیوان چایی میاری 

 برامون؟!

منشیش با عجله از پشت میز دراومد و گفت : بله خانوم...االن 

 میارم!

لیوانمو دادم دستش و تقه ای به در زدم...صداشو که شنیدم 

دستگیره رو فشار دادم و رفتم داخل...عینک طبیش رو زده 

 و یه عالمه کاغذ جلو دستش بود.بود 

 نگاهی بهم انداخت و گفت : خسته نباشی خانوم!

شما خسته نباشی آقا...انقدر به چشمات فشار نیار...چه قرمز  -

 شدن!
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عینکشو روی موهاش گزاشت و دستی به چشماش 

کشید...دسِت کم پنج ساعتی رو باال مونده بود و معلوم بود به 

گاهی به ساعت انداختم...یه ساعت خودش استراحت نداده...ن

 دیگه شیفت عوض میشد!

منشی آراز اومد تو و سینی چاییو گزاشت رو میز...دور زدم 

و رو به روش به میز تکیه دادم...نگاهی به دور و بر انداختم 

 و گفتم : چقدر از اتاقت متنفر بودم!

صندلیشو جلوتر کشید و با چشمای قرمز خمارش گفت : 

 چرا؟!

ه خدا وقتی میومدم اینجا یه عالمه حرف میشنیدم و همیش -

 برمیگشتم...اصال اسم طبقه باال میومد بندری میرفتم از ترس!

لبخند بی جونی بهم زد و گفت : حاال یه نفر تو این اتاقه...که 

نفسش به نفست بنده...اونقدر که این پنج ساعت هی عکستو 

 دیده تا دووم بیاره!

رم صندلی بیارم که مچمو گرفت : لبخندی زدم و خواستم ب

 کجا نفس؟!

 صندلی بیارم بشینم پیشت! -

آروم دستمو کشید عقب...دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو 

نشوند رو پاش : جات اینجاست...خوشم نمیاد که هی یادت 

 میره!
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سرمو کج کردم تا ببینمش...چشماشو بست و سرشو به سرم 

 میبینم...میخوامشون!تکیه داد و زمزمه کرد : موهاتو ن

 االن نه آراز...یه ساعت دیگه میریم خونه! -

لبخند کجی زد و گفت : دِل المصبم نمیفهمه...نمیفهمه که 

نمیشه...کارم زیاده...فقط میگه آخ...چشماش یادت رفت؟! 

 موهاش چی؟

 دستمو روی دست مردونه اش گزاشتم و گفتم : تله پاتی!

 + هوم؟!

 چشما و موهاته!دِل منم بدجور عاشق  -

 چون آراز سرش درد میکرد بیشتر حرف نزدیم

در آرامش کامل)میخواستم سرمو بکوبم تو دیفار از اون همه 

 آرامش( چاییمونو خوردیم

 انقدر چسبید که نگو!

 + فردا جلسه است!

 میدونم -

نفسی کشید و گفت : باید با دکتر علیزاده حرف بزنم...بابِت 

 پهلوت!

 ونوگرافی...بعدش میرم پیش خودش!+ اول باید برم س

 اخمی کرد و گفت : سونوگرافی نمیخواد!
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 آراز...بنده خدا چطور بفهمه من چمه؟! -

 + من نمیزارم اون مرتیکه تنت رو ببینه!

 کی؟! دکتر شاهی؟! -

 + خود دکتر علیزاده سونوگرافی نداره مگه؟!

ه ک باید بریم مطبش...اونجاهم فکر نکنم سونوم کنه...حامله -

 نیستم...کلیه است!

پوفی کشید و گفت : فکرشم نکن بفرستمت پیش اون 

 نسناس...خودم یه دکتر جور میکنم!

 مکثی کرد و ادامه داد : وای به حالته سرخود بری پیشش

 نمیرم که...هرجا تو بگی! -

 باز سرشو به سرم تکیه داد و حلقه دستشو محکم تر کرد!

 

 وایسین...منو جا گزاشتین! صدای آوا از پشت سرم اومد : عه

آراز نگاهی بهش کرد و گفت : زنگ بزن رادین بیاد...نمیرم 

 خونه!

آوا با حرص گفت : رادین از اون سر شهر بیاد که چی بشه؟! 

 هرجا میری سرراهت منم بزار خونه...انقدر سخته؟!

آراز کالفه گفت : همینقدر سخته...نمیبرمت آوا...زنگ بزن 

 یاد!بگو اون ُچلمنگ ب
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در ماشینو باز کرد و نشست...شونه ای باال انداختم و گفتم : 

 واال من خبر ندارم...به من نگاه نکن!

+ مرده شور دوتاییتونو باهم ببرن...ما که نخواستیم این دوتا 

 عقد کنن...حالمونو بهم زدن!

ببین غزلم منتظره...برین باهم گل بگین گل بشنفین تا  -

 جنتلمنت بیاد!

شو ازم برگردوند و رفت...نشستم تو ماشین و حرصی رو

 گفتم : کجا میریم؟!

ضبطو روشن کرد...آهنگ مالیم و در کمال تعجب فارسی 

 پخش شد.

 لبخندی زدم...ماشینو روشن کرد و گفت : میریم بام!

 

به تهران نگاه کردم...آروم بود...از همیشه قشنگ تر...کنار 

رجای شهر نگاه آراز نشسته بودم و تو سکوت به چراغ بُ 

میکردم...چشمم به دختر و پسری خورد که اون سمت روی 

 یه نیمکت نشسته بودن!

دختره گریه میکرد و پسره بغلش کرده بود...با نگرانی 

چیزایی زمزمه میکرد...لبخندی بهشون زدم که یهو دور 

 شکمم گرم شد.

 زیر گوشم گفت : مگه من ُمردم؟!
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 خدانکنه...چه قشنگن -

 ر از ما؟!+ قشنگ ت

 نچ...نیستن! -

 + چیزی نمیخوای برات بگیرم؟!

 نه...خیلی قشنگه اینجا! -

 + از تو قشنگ تر؟! نداریم!

 هنوز سرت درد میکنه؟! -

 + هوم...خیلی

آهی کشیدم و گفتم : اینجوری بهم خوش نمیگذره...سردردات 

 رو دوست ندارم!

 بغلم + عادت کن...سردرِد من مهم نیست...مهم مسکنمه که تو

 نشسته و آرومم میکنه!

 نمیتونم...تو چرا واسه سردردات دکتر نمیری؟! -

 + خوب شدنی بود میرفتم!

هست...درد بی درمون که نگرفتی...توام با من  -

 بریم...وگرنه نمیرم پیش دکتر علیزاده!

صداش یکم عصبی شد : اوال تو غلط میکنی که 

اعصاب  نری...دوما...سردرد من عصبیه...یه مشت قرص

 میبندن به شکمم که دو روزه بشم بشکه نفت...خوبه؟!
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خنده ای کردم و گفتم : عوضش دیگه انقدر درد 

 نمیگیره...چشماتو میبینم انگار رو دلم زغال میزارن!

 + فداسرت...مسکنم هست دیگه!

سرمو به شونه اش تکیه دادم...تو سکوت چند دقیقه ای 

ز که پهلومو فشار داد نشستیم...نمیدونم چقدر اما دست آرا

 یعنی دیره...پاشو دیگه!

 

نفسی کشیدم و از جام بلند شدم...آروم گفتم : هوا انقدر خوبه 

 ها...دلم میخواد بریم تو حیاط بخوابیم!

 + میخورنت! 

 چیا؟! -

 + پشه ها!

 از جاش بلند شد و گفت : یه شب میخوابیم...بخاطر تو!

آراز از شدت سردرد لبخندی زدم و دستش و گرفتم...اون شب 

 و خستگی خیلی زود خوابش برد...منم که بیهوش شدم

 با اینکه میدونستم فردا نمیبینمش و صبح زود میره!

تهران بی آراز خیلی بد بود...اون ده روز تو یزد...مدام 

 کنارش یعنی بهترین لحظات زندگیم!
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جلوی آیینه وایساده بودم و موهامو میبستم...چهره ام پف کرده 

ود...خیلی خوابم میومد اما خدا یه خواهر شوهر مثل آوا ب

 نصیبتون نکنه...!

 موهامو بستم و گوشیمو برداشتم.

خواستم شماره مامانمو بگیرم که آوا مثل جن در و باز کرد و 

 اومد تو...از خواهر شوهراهم بدتر بود الکردار!

میمیری در بزنی؟! فکر کن من لختم...دارم یه غلطی  -

 .آدم باش!میکنم..

+ برو بابا...آراز که نیست لخِت چی باشی؟! اون که هست 

 در میزنم چشم.

 اشاره ای به گوشیم کرد و گفت : به کی زنگ میزنی؟!

 ننم -

 + واسه پرسیدن طرح لباس من؟!

نیشی کردم و گفتم : نخیر...میخوام زنگ بزنم ببینم چه پارچه 

وام یدونه ای برا سفارش خانوم بگیرم...برای آرازم میخ

 بدوزم!

 + جوِن من؟! برا رادینم میدوزی؟

 نع...سرم شلوغه! -

حرصی گفت : چطور برا این عن آقا وقت داری...برا شوهر 

 من سرت شلوغه؟!
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سرمو تکون دادم : دقیقا...عن آقاهم شوهر عن توعه...درست 

 صحبت کن!

 دستی به موهام کشیدم و گوشیو گزاشتم کنار گوشم.

 ؟!+ بله مامان جان

 سالم مامان...خوبی؟! صبحت بخیر -

 + سالم عزیزم...تو خوبی؟! شوهرت خوبه؟!

 خوبه...پیشم نیست که بگم سالم میرسونه -

 + کجاست؟! مگه باهم نیستین؟!

 هستیم...صبحا میره شرکت خودش...اصال ندیدمش! -

 + خاک عالم...حتما زنگم نزدی بهش؟! روت میشه؟!

گ میزنم حاال...دیر نشده...اون لبمو گاز گرفتم و گفتم : زن

 خودش صدبار زنگ میزنه!

آوا سری تکون داد و گفت : مثل سگ دروغ میگی...پاچه 

 خوار!

+ همش که نباید اون زنگ بزنه مامان جان...توام زنگ 

بزن...خسته نباشید بگو...برو شرکت براش چایی 

 ببر...چمیدونم...نزار بچه تو دلش بمونه!

 چشم مامان...چشم -
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مکثی کردم و ادامه دادم : راستش زنگ زدم ازت سوال فنی 

 بپرسم

 + باز واسه کی میخوای لباس بدوزی؟!

هنوز چرخ خیاطیشونو ندیدم...شاید نتونم بدوزم  -

 اصال...ولی آوا گفته کت و دامن میخواد!

+ اول برو چرخ خیاطیشون رو ببین...بعد زنگ بزن به من 

 نظر بده!

 نیه لحظه وایسا ماما -

گوشیو از گوشم فاصله دادم و به آوا گفتم : چرخ خیاطی 

 کجاست؟!

بلند شد و گفت : اتاق بغل اتاق منه...وسایالی مامانم 

 اونجاست.

دنبالش رفتم تو اتاق...یه میز خفن خیاطی گزاشته بودن گوشه 

اتاقشون...جعبه رو برداشتم و نگاهی به چرخ مدرنشون 

 کردم!

یاد فرق نداره...حاال امتحانش مامان؟! ژانومه است...ز -

 میکنم.

 + خیلی خب...چه مدلی میخواد؟!
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صدای مامانمو گزاشتم رو بلند گو...آوا سالم کرد و گفت : 

راستش...خیلی ظریف و خانومانه باشه...یه یقه ساده هم 

 دیدم...آذر گفت میتونه برام دربیاره!

ونم اره مامان...مدلش ساده است...تا الگو رو نکشم نمیت -

 بگم...پارچه چی بگیرم؟!

 

+ اگه دامن فون ساده میخواد...یک متر و هشتاد بسه 

 تقریبا...بازم به عرض پارچت بستگی داره!

نگاهی به آوا انداختم و گفتم : امروز شاید برم پارچه 

فروشی...رفتم بهت زنگ میزنم میگم...مامان میخوام واسه 

 آرازم بدوزم...اونو چی بگیرم؟!

زی؟! یهو نزنی خراب کنی بگن هیچی یاد نگرفته + چی بدو

 ها

نه حاال انقدراهم بی هنر نیستم...یه پیرهن مردونه ای  -

 ساده...از این مدالیی که خودش میپوشه!

 + قدش چقدره؟!

 ، همیناست! ۵۹۱یا  ۵۸۱زیاده...نمیدونم... -

+ هیچی نپرسیدی...هیچکارم نکردی...میای زنگ  میزنی 

 چی بپرسی؟!
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خوام برم پارچه بگیرم خب...چمیدونم من...انقدر نشستم می -

 لباساشو زیر و رو کردم ببینم چی نداره!

+ برو اول پارچه فروشی...اونجا زنگ بزن بهت بگم...واسه 

آراز سی چهل سانت بیشتر از همون اندازه خودمون 

 بردار...شونه هاش پهنه یوقت کم نیاد!

امان جون...زنگ میزنم لبخندی از ذوق زدم و گفتم : باشه م

 بهت!

زرتی گوشیو قطع کردم و رو به آوا گفتم : بریم پارچه 

 فروشی؟!

بیخیال لم داد رو صندلی : با خر میری؟! ماشینم بنزین 

 نداره...باید همت کنیم با پای پیاده بریم!

 مگه ماشین آراز نیست؟! -

+ هست...نمیده به ما سوار شیم...از دست فرمون زن جماعت 

 ش نمیاد!خوش

نیشخندی زدم و گفتم : عه؟! جداً؟ نفرمودن...واجب شد حتما 

 یه دور سوارش کنم!

 شمارشو گرفتم و منتظر موندم...بوق سوم جواب داد : جونم؟!

 سالم...خوبی عشقم؟! چقدر بی خبر رفتی صبح! -

صدای قدم زدنشو شنیدم : بدخواب میشدی...صبحونه 

 خوردی؟!
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بخدا یادم رفت...همین االن بیدار  لبمو گاز گرفتم و گفتم :

 شدم!

کالفه گفت : باید بیدارت کنم...خواب بهت نیومده)صداش 

عوض شد و انگار با کسی داشت حرف میزد(این جعبه ها 

 مگه نمیره برای بار؟! چرا اینجا برجش کردین واسه من؟!

 سرت شلوغه من قطع کنم؟! -

 نفسی کشید : نه خانوم...میشنوم

 ! قرص گزاشتم برات تو جیبت...دیدی؟!+ سرت بهتره؟

صداشو آروم تر کرد : مسکنم نیست کنارم...سرم مثل سگ 

 نبض میزنه!

 ظهر میای دیگه؟! -

آوا از اون پر اشاره زد : چقدر زر مفت میزنی؟! بگو ماشینو 

 میخوامو خالص!

بازم صدای قدمای کالفه اش و همهمه ای که دورش 

 نباش...کار دارم!بود...جدی شد و گفت : منتظرم 

 دلم تنگ میشه که برات...غذا از گلوم پایین نمیره! -

 لب زد : منم

لبخندی زدم و گفتم : میگم آراز...من و آوا میخوایم بریم 

 خرید...فقط ماشیِن تو رو داریم...اجازه است؟!
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 + سوییچ تو کشوعه...کارتم کنارشه...برمیداری!

بهت...فقط کارت  ذوق زده گفتم : عشق منی...هزاران ماچ

 خودمو برندارم؟!

صداش جدی شد : نه آذر...کارِت من کنار سوییچه...حواستو 

 جمع کن بالیی سر خانوِم من نیاد!

 چشم...توام مواظب سر و کله آقای من باش! -

 

گوشیو قطع کردم و با جیغ گفتم : منو این همه خوشبختی 

 محاله محاله...بپر لباس بپوش که بریم!

 و گرد کرد و گفت : اجازه داد؟!آوا چشماش

 پس چی؟؟ جرات داشت اجازه نده؟ -

آوا با دست یکی کوبید رو پیشونیش و گفت : خل شدم...خلم 

 کردین...این پسره ماشینشو داد؟! آراز خودمون؟!

بی توجه به حرفش گفتم : نیومدی رفتم آوا...کت و دامن دسِت 

 خره اونوقت!

اختم و بعد به فرمون خوش از تو آیینه نگاهی به خودم اند

دست جلو روم...بعد چند وقت میخواستم رانندگی کنم؟! نفسی 

کشیدم و بسم اللهی گفتم...ماشین بوی آراز و میداد و حالمو 

 صدبرابر بهتر میکرد.
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آوا با ریموت از پله ها پرید پایین و سریع در و باز کرد...با 

 هنوزنفس نفس گفت : یعنی خداروشکر کن مامان و سحر 

 خوابن...وگرنه باید سیب زمینی خیار پوست میکندی!

ریموت و زد و در بزرگ مشکی خونه باز شد...سوییچو 

 چرخوندم و بازم بسم هللا گفتم.

یعنی انقدر که من توکلم به خدا و پیغمبرش بود خود خداهم 

 روش نمیشد من تصادف کنم!

فرمونو چرخوندم و با یه دور خوشگل از خونه زدیم 

ون...ماشین که افتاد تو خیابون گفتم : وای دختر...چقدر بیر

 نرمه...چقدر من خرم...چرا نمیگفتم ماشین میخوام؟!

سری تکون داد : قربون خر...تازه این که بخوره فرق سر 

من...بنزشو ندیدی...یه بار خواستیم دزدکی سوار 

 شیم...پدرمونو درآورد!

سوار شدم...تو که انقدراهم حساس نیست دیگه...من بنزشو  -

 خواهرشی!

محکم زد رو دستش و گفت : خدایا...تبعیضو ببین...پتیاره 

 هنوز نرسیده کل زندگی داداشمو صاحاب شد!

خنده ای کردم : اون موقع که اصال نرسیده بودم...فکر کنم 

دوماه بود تازه استخدام شده بودم...آراز حالش بد شد من 

اشت میمرد من تو َکف نشستم پشت فرمون...فکر کن آراز د

 بنز بودم!



1485 

 

با خنده صدای ضبطو بلند کرد و شوت گاز رفتیم بازار 

 بزرگ تهران!

از در و دیوار آدم میریخت...اول صبحی و انقدر شلوغ؟! 

 شماها خواب ندارین آخه؟!

 زندگی؟! یکی به من بگه خودت خواب نداری؟!

خانوم  اباهم دیگه رفتیم تو یه پارچه فروشی نسبتا بزرگ...دوت

بین قفسه های چیده شده پر از پارچه میگشتن و مشغول 

 بودن...منم به پارچه مردونه ایاش نگاه میکردم.

آواهم که شوت بود...فقط مدالی چسبیده به دیفار مغازه رو 

 میدید!

با دیدن پارچه خاکستری)جنسشو نمیدونم...شما همون جنس 

دم ..مطمئن بوجلیقه مردونه رو در نظر بگیرین!(لبخندی زدم.

آراز با جلیقه حرف نداره چون عکس بزرگش به دیوار اتاقش 

 آویزون بود!

خالصه که من دوتا پارچه برای آراز گرفتم و آواهم بعد از 

چهارساعت مثل خر راه رفتن یه پارچه زرد لیمویی انتخاب 

کرد...به زور از همون مدل یه کالباسیشو هم برداشت تا واسه 

 م!خودمم مثلشو بدوز

 انگار من بیکارم...یا خیلی حوصلشو دارم...
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نمیفهمید آراز خاصه؟! میخواستم براش خانوم باشم؟! عقل 

 نداشت این؟!

 آخرش خواهر شوهر بود د یگه...توقعی نمیرفت زیاد!

باالخره بعد از دوساعت دور دور و خرید و خالی کردن 

ن یکارت آراز )البته من به جز پارچه چیزی نخریدما...مدیون

فکر کنین ولخرجم!( رفتیم خونه...آوا تا ریموت در و زد گفت 

 : بدبخت شدیم آذر!

نگاهی به ماشین ناشناسی که جای سوناتای آراز و گرفته بود 

 کردم و گفتم : مهمون دارین؟!

با اخم گفت : خاله گرام تشریف آوردن...کاش دختر تحفه اش 

 نباشه!

 ستیکا روی کاشیایبیخیال پامو گزاشتم روی گاز...جیغ ال

کف حیاط دراومد...ماشینو درست پشت ماشین خاله جونشون 

پارک کردم و اومدم پایین...آوا پالستیک به دست پیاده شد و 

 گفت : اینا الکی نمیان...یه خبری هست حتما!

یهو در خونه باز شد و یه دختر با موهای رنگ شده که گوجه 

ا د بیرون...یه جوری بای بسته بود ،  تاپ و دامن پوشیده پری

 ذوق گفت : آراااااااز

 آدم فکر کرد آراز جانی دپی چیزیه!

 نگاهی به ما انداخت و با اخم گفت : آراز کو؟!
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 سرکاره! -

+ یعنی چی؟! ماشینش دست تو چیکار میکنه؟! میدونه 

 ماشینشو برداشتی؟

جلوتر از آوا حرکت کردم و گفتم : ماشین شوهرمه...حتما 

 رداشتم!میدونه که ب

دستشو زد به کمرش و طلبکار گفت : عجب...همین چند روزه 

ماشینشو صاحب شدی)اشاره ای به پالستیکای تو دستمون 

کرد و با نیشخند ادامه داد( پوالشم که هاپولی کردی...نقشه 

 بعدیت چیه؟!

از پله ها باال رفتم و از کنارش رد شدم...خونسرد گفتم : هنوز 

ریختم...آخه میدونی...نمیشه این همه برای بعدیاش برنامه ن

 پول و یجا هاپولی کرد که!

آوا با اخم گفت : مارال...اینجوری با آذر حرف میزنی 

 عواقبشم میدونی؟!

رفتیم تو خونه...دختره ده سانتی ازم بلند تر بود...قشنگ بود 

اما نمیدونم چرا کل این خونواده با مِن بدبخت سر جنگ 

 داشتن!

نه بلندش جلوتر حرکت کرد و گفت : عواقبش با صندالی پاش

 چیه مثال آوا جون؟! میخواد جیزم کنه؟!
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صدای خنده های زنونه از توی سالت میومد...نفس عمیقی 

کشیدم و پیچ راهرو رو رد کردم...خاله آراز و فرحناز جون 

 و سحر و این دختره نشسته بودن!

روم قدر آآوا بلند گفت : فکر نکنم آراز با شنیدن حرفات ان

باشه مارال...به نفعته باهاش درست صحبت کنی...آراز و که 

 میشناسی؟!

مارال پوزخندی زد و گفت : دوکالم از خواهر عروس...آراز 

 از گل نازک تر به من نگفته تا االن...حاال بخاطر این؟!

بی توجه به حرفاش سالم کردم...خاله آراز لبخند حرصی زد 

 !و گفت : آراز باهات نیست؟

 نه...شرکته! -

آهانی گفت و ادامه داد : صدای ماشینش اومد...مارال گفت 

 حتما خودشم هست!

لبخند زورکی زدم : من چند تا وسیله میخواستم ماشینو 

 برداشتم...آراز نمیاد!

باز اون دختره که فهمیدم اسمش ماراله گفت : خاله تو 

 میدونستی ماشینو برداشته؟!

ت واسم خط و نشون فرحناز جون با چشماش داش

میکشید...خوبه حاال ماشینشو نخوردم...چه خبر شده بود مگه 

 اینا اینجوری جبهه میگرفتن؟!
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+ نه خاله...من اصال خبر نداشتم اینا خونه نیستن...بی اجازه 

 ماشینو برداشته رفته!

 

سحر پسرشو جا به جا کرد و گفت : گندش داره 

برداشت...فردا یه چیز درمیاد...امروز که ماشینشو بی اجازه 

 دیگه...باالخره نباید این همه پولو دسِت کم گرفت که!

آوا با حرص گفت : ماشین شوهرشه...به ما چه ربطی داره 

که ماشین شوهرشو برداشته...حتما واسه این باید از شماها 

 اجازه میگرفت؟!

فرحناز نگاهشو برگردوند سمتم و گفت : میتونست خبر 

کاری داشت که ماشین میخواست؟! اونم بده...سر صبح چه 

 بدون اجازه آراز!

پوزخندی زد و ادامه داد : پسرم نمیدونه زنش بیخبر از اون 

 چه غلطایی که نمیکنه!

پوفی کشیدم و گفتم : آراز میدونه ماشینشو برداشتم...اگه 

میخواین زنگ بزنین بپرسین...انقدر که شما واستون مهمه 

 واسه اون نیست!

لند تر گفت : دروغ پشت دروغ...فکر میکنی من فرحناز ب

خرم و پسرمو نمیشناسم؟! ماشینای آراز خط 

قرمزشن...برادرش هنوز پشت اون ماشین نبوده حاال تو از 

 راه نرسیده ماشینشم صاحب شدی؟؟
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 آوا نشست رو مبل و گفت : زنگ بزن به آراز!

ه لمارال گوشیشو درآورد و گفت : حتما این کارو میکنم...خا

چقدر بابت نبودن ماشین نگران شده بود...نگو خانوم ماشینو 

 دو دره کرده!

چشمامو تو کاسه چرخوندم و کالفه به چرت و پرتاشون گوش 

دادم...کال نمیخواستن بگیرن تو چی میگی...حرف خودشونو 

 میزدن!

 حاال هی تو بگو بابا من از آراز اجازه گرفتم

 ؟!ماشین شوهر خودمو نمیتونم بردارم

 مگه خوردمش یا گزاشتمش تو جیبم؟!

خوبه خدا میدونه پول و به کی بده واقعا...اگه اینا صاحب 

 کارخونه و شرکت بودن واویال بود...بیچاره کارمنداشون!

 مارال با اخم گوشیو آورد پایین و گفت : جواب نمیده!

 پوزخندی زدم...میخواستی جواب بده آخه؟!

گفت : چخبرتونه؟! چیشده باز  آراد از پله ها اومد پایین و

 ریختین سر این بدبخت؟!

آوا : از اینا بپرس...ماشین آراز و برداشتیم رفتیم 

 بیرون...حاال ازمون طلب دارن!

آراد با اخم گفت : چه عیبی داشته؟! ماشین شوهرشه...انقدر 

 این مسئله بزرگ و غیرقابل حله؟
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ین فرحناز برگشت سمت آراد و گفت : نه پسرم...ماش

شوهرش و بی اجازه برداشته...نه خبر داده که میخواد بره 

بیرون ، نه به آراز چیزی گفته...امروز که اینکارو بکنه فردا 

 حتما شرکتو هم میکشه باال!

آراد با حرص خندید و گفت : اینا چه حرفیه میزنی مادر من؟! 

آذر داره کار میکنه...دزد و قاچاقچی که نیست...دو دیقه 

 برداشته رفتن خرید...چه جرمی کردن؟!ماشینو 

 مارال بلند گفت : اَه...چرا جواب نمیده؟!

 آراد : داری به آراز زنگ میزنی؟! 

فرحناز : آره...باید زنگ بزنه ببینیم خانوم صبح بی اجازه 

 کجا رفته؟!

آراد سری تکون داد و گفت : واقعا که...سر هیچ و پوچ دارین 

ین دختر میگین...آراز بفهمه هرچی از دهنتون درمیاد به ا

 هممون بیچاره ایم!

خونسرد گوشیمو درآوردم و رو به مارال گفتم : تا فرداهم 

 زنگ بزنی برنمیداره...من خودم زنگ میزنم!

سحر : تو ابروت کج تره یا پوستت سفید تر؟! گوشی 

 دخترخالشو جواب نمیده...تو رو که اصال فکر نکنم!

اشتم رو بلندگو...میخواستم اسمشو لمس کردم و گوشیو گز

 دهن تک تکشونو ببندم!
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 دوتا بوق خورد و بعد صدای بِم آراز : جونم؟!

 نفسی کشیدم و گفتم : سالم...خسته نباشی!

 + سالم خانوم...برگشتی خونه؟!

 آره عزیزم االن رسیدم...ماشینتم صحیح و سالم تو حیاطه! -

 + لوله هم میشد فداسرت...مامانو دیدی؟!

به فرحناز حرصی انداختم و گفتم : بله...براشون یه  نگاهی

 پارچه خریدم که بهشون بدم!

لبخند کجشو از راه دورم حس کردم...آروم گفت : عصر 

 میبینمت خانوم...االن باید برم!

باهاش خدافظی کردم و گوشیو قطع کردم و به قیافه هاشون 

م شد تمونگاه کردم...آروم گفتم : اگه َشک و شبهه و تهمتاتون 

 و دیگه بابت ماشین نگرانی نیست...من برم باال!

مارال با حرص روشو برگردوند...خالشون شونه ای باال 

انداخت...اما فرحناز داشت از حرص میمرد...از جاش بلند 

شد و بلند گفت : اون پارچه ای که تو بخری...فقط به درد 

تمیز کردن دستشویی من میخوره...برو بندازش تو سطل 

 شغال!آ

 عصبانی از کنار آراد رد شد و رفت تو راهرو.
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نفسی کشیدم و دستمو دور کیسه محکم تر کردم...آراد با نگاِه 

مهربون و نگرانش گفت : تو به بزرگی خودت ببخش آذر 

جان...مامان یکم رو پسرش حساسه وگرنه اصال اینطوری 

 نیست!

ود ِی من...خلبخندی زدم و گفتم : میفهمم...این چیزا عادیه برا

 آرازم منو قبول نکرد...یادتون نیست؟!

آراد با خنده سری تکون داد و گفت : نگران نباش...مامانم که 

باهات آشنا بشه میفهمه...هنوز از از دست دادن پسرش 

 ناراحته!

سحر برگشت سمت آراد و گفت : خوبه مامان یه حرفی به 

ره به من این زد و تو اینجوری ناجی شدی...وقتی آراز میپ

 الل میشی؟!

آراد اخمی بهش کرد و گفت : آدمی که نفهمه زبونشو کجا 

باید به کار بندازه بهتره پای عواقبشم وایسه...من آذرو تحسین 

میکنم که اونقدر بزرگ و فهمیده هست که حتی با وجود این 

 همه بی احترامی حرفی بهتون نزد!

 نه!بیچاره اش میکمارال با پوزخند گفت : نمیتونه بزنه...آراز 

آوا : فعال تو کاله خودتو بگیر که نفر اول آراز و میفرستم 

 سراغت...ببینم کی بیچاره میشه!
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پالستیکارو گزاشتم رو مبل و گفتم : آوا اینارو ببر اتاق 

خودت...پارچه مامانتو هم بده...فعال که نمیشه اندازه ات رو 

 بگیرم بمونه برای بعد!

رفتم باال...در اتاقو باز کردم و نشستم از کنارشون رد شدم و 

کنج دیوار...زندگی تو این خونه بدون آراز واقعا صبر ایوب 

 میخواست.

باید هرکاری میکردم تا رابطه من و آراز خراب نشه و 

 دعوایی هم بخاطر من ایجاد نشه!

یجورایی خودمو سپر میکردم...که بیشترین خنجرشم 

 ن!برمیگشت به خودم...درست مثل اال

اگه حرفی به مامان آراز میزدم مسلما اولین کسی که ضربه 

 میخورد خودم بودم.

 چون حساسیت آراز و روی مامانش میدونستم!

لباسامو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم...کاش آراز 

حداقل برای ناهار میومد خونه...تنهایی با این قوم یاجوج 

 ماجوج سر کردن منو روانی میکرد!

در خورد و پشت بندش آوا اومد تو : آذر؟! حالت  تقه ای به

 خوبه؟

گوشیمو برداشتم و واتساپم رو چک کردم...آروم گفتم : 

 آره...چرا بد باشم؟!
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پوفی کشید و گفت : گفتم بخاطر حرفای اینا نشستی داری عر 

 میزنی!

خنده ای کردم و گفتم : حیف اشکام...دیوونه ام مگه به خاطر 

م...من انقدر شنیدم که اینا جلوشون چهارتا حرف گریه کن

 هیچه!

+ نمیدونی که من چقدر از این دوتا خواهر و اون داداش 

چلغوز بی هنرشون متنفرم...اونقدر که میخوام کله هاشونو 

 بگیرم بکوبم بهم...مغزشون بپاچه بیرون!

برن تو کوچه...الکی واسه یه ماشین چه قشقرقی راه  -

خه چشمتون کور...ماشین انداختن...یکی بهشون بگه آ

 شوهرمه!

+ کارشون اینه...آتیش بیار معرکه...هی این زبون بیصاحاب 

 بجنبه فقط...کله که خالی باشه این عواقبشه!

دستمو زدم زیر سرم و گفتم : حاال من بخوام با چرخ 

خیاطیتون کار کنم...مامانت همین بساطو راه میندازه...بمونه 

 وقت!با حقوقم یه چرخ بگیرم اون

حرصی گفت : چقدر تو خری...چرخ خیاطی مامانم کجا 

بود؟! اصال نمیدونه نخ و سوزنش کجاست؟! تو نمیخواد بری 

 باز چرخ خیاطی بخری!

حوصله ندارم آوا...من که نمیتونم با ننت حرف  -

 بزنم...خودت برو بگو ببین اجازه صادر میشه یا نه!
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ا فقط هیچی بارته ی + بیا اول بریم یه دست امتحانش کن ببینم

 زر مفت میزنی!

 

پشت چرخ نشسته بودم و به کاراش نگاه میکردم...کالفه گفتم 

: یه تیکه ُجل)همون پارچه(نداری یعنی؟! میخوای دستمو 

 بزارم زیرش؟

+ نیست بخدا نیست...بیا این شال کوفتی منو بدوز...پارچه تو 

 کمدش نیست؟!

ناصرالدین شاه در کمد و باز کردم و گفتم : یه قیچی 

اینجاست...فکر کنم خرازی هم باید بریم...یه سوزن صاف 

 پیدا نکردم من!

نشست رو تخت و گفت : من دیگه نمیگردما...خودت نشستی 

اینجا هی به من دستور میدی...عین چی دوساعته دارم 

 میگردم!

خمیازه ای کشیدم و گفتم : لباس توعه...من که نمیخوام کت و 

 دامن بدوزم!

صی گفت : حاال واسه شازدتون چطور میخوای بدوزی حر

 ملکه؟! با پانچ و منگنه حتما!
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لبخندی زدم و برای اینکه لجشو دربیارم لحنمو آروم کردم و 

 گفتم : برا عشقم کل تهرونو زیرپا میزارم من...کجای کاری؟!

اشاره ای به دستشویی کرد و گفت : اینجاروهم بگرد...فکر 

 کنم عشقت اینجاست!

از جام بلند شدم و گفتم : من گشنم نیست...میرم بخوابم...نیم 

 ساعت مونده صدام کن!

+ جون مادرت ناهارتو بخور بعد کپه اتو بزار...من حوصله 

 ندارم جواب پس بدما

بگو خودش نخورد...نمیام پایین امروز...بشین دنبال پارچه  -

 بگرد...یه کار مفید انجام بده حداقل!

 تم تو اتاق و وسط تخت فرود اومدم!بی توجه بهش رف

 

تو ماشین آراد نشسته بودیم و در مسیر بیمارستان به سر 

 میبردیم)بودندی نبودندی!(

آراد مثل همیشه بود...شخصیتش برام جالب بود...یه جور 

آرامشی داشت که حتی با حرف زدنش بهت منتقلش 

 میکرد...تا حاال عصبانیتش رو ندیده بودم!

ان ترمز کرد و گفت : آذر...دکتر معصومی جلوی بیمارست

گفته اسم چند تا از مریضا رو نوشته...حتما یه نگاه به بخیه 
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و داروهاشون بندازی...کامل مریضا چکاپ بشن که بتونین 

 برای جلسه بیاین!

چشمی گفتم و پیاده شدم...نگاهی به پارکینگ انداختم...جای 

و خواستم برم که باز ماشین آراز خالی بود...لبامو فشار دادم 

گفت : امروز خیلی حواست بهش باشه...اوضاع شرکتش بهم 

ریخته است...بیمارستانو میتونه بسپره به من اما تو رو 

 نه...یادت باشه که فقط تو میتونی آرومش کنی!

 لبخند آرومی زدم و گفتم : امیدوارم که بتونم!

ن زی که ماونم مثل من لبخندی زد و گفت : حتما میتونی...آرا

 میشناسم...فقط به دست مورفینش آروم میشه...که اونم تویی!

 اسمت مثل یه جادو روی اعصابش اثر میزاره!

 نفس عمیقی کشیدم : ِکی میاد؟! دیر نکرده؟!

 + دیرتر میرسه...فعال برو...میبینمت؛

 سری تکون دادم و راهی بخش شدم.

 

 

د وابیده بوباندو با قیچی بریدم و به خانومی که رو تخت خ

گفتم : عزیزم پات رو نباید زیاد تکون بدی...سعی کن موقع 

راه رفتن فشار روش نیاد...گفتم براتون ویلچر بیارن که 

 راحت باشی!
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 + دستت درد نکنه دخترم...خیر از جوونیت ببینی!

لبخندی زدم : خواهش میکنم...وظیفه است...اینجا رو نگه 

 دارین تا من چسبشو بزنم.

وی باند گزاشت...بنده خدا دفعه دوم بود که توی پاش دستشو ر

پالتین میزاشتن...در باز شد و منشیمون اومد تو...نگاهی بهم 

 انداخت و گفت : آذر جون گفتن برای جلسه بری باال!

 سری تکون دادم : باشه گلم ممنون!

چسبشو زدم و سرنگی که توی جیبم بود و بیرون آوردم...در 

تم : براتون توی سرم مسکن میزنم که مسکنشو شکستم و گف

 راحت استراحت کنین...اگه دردتون بیشتر شد زنگو بزنین!

سری تکون داد و بیجون یکم خودشو جا به جا کرد...خیلی 

بیحال بود...اثرات بیهوشی صبح هنوز توی تنش خودنمای 

 میکرد!

 روی آستین روپوشم یکم خون ریخته بود!

م جلسه...با این فرم خونی...از حاال فکر کن من میخواستم بر

اتاق زدم بیرون و به سالن نگاه کردم...کسی نبود...انگار همه 

 رفته بودن!

یه جورایی همه مریضا رو خوابونده بودیم و بدو برو باال...به 

جز بچه های اورژانس اکثریت پرستارا و مسئوالی مختلف 

 تو جلسه بودن
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 اه جلسه گزاشتن وآوا میگفت بخاطر برگشت آراز بعد چند م

 قراره حسابی بتوپه بهشون!

 آهی کشیدم و قدمامو تند تر کردم...هنوز نیومده بود!

 اگه بگم سالن جلسه داشت میترکید دروغ نگفتم!

سوپروایزرا و سرپرستارا و مترون و چند تا از مدیرا که 

عوض شده بودن روی صندلیای چرم نشسته بودن و بقیه 

 زرگ بود اما خب این همه آخه؟!وایساده بودن...سالنش ب

 آش میدن مگه؟!

میترسیدم برم تو...اینا همشون منو میشناختن...مگه میشه 

 یادشون بره اون آبروریزی سه آذر رو؟!

آوا از بین جمعیت خودشو کشید بیرون و عصبی گفت : 

 کجایی؟! آراد نشسته منتظر توعه!

س ...استردستامو توهم قفل کردم و گفتم : من روم نمیشه آوا

 گرفتم!

 دستمو کشید و گفت : بیا بریم ببینم...مگه روز اولته؟! 

از کنارشون رد شدیم...نگاه همه برگشت سمِت من...آروم 

 گفتم : من که نباید کنار تو بشینم...ولم کن برم قاطی اینا!

 + زِن آرازی بعد بری وسط اون پروفسورا که چی بشه؟! 

 ته بود.آراد باالی میز روی صندلیش نشس
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 آوا دستمو کشوند تا دوتا صندلی مونده به آراد!

سرمو پایین انداختم و نشستم...بین این همه مقام دار مِن 

 پرستارو گزاشته بودن کنار آراد!

خود آوا نشست بغل من...جاهامون جابه جا شده بود!)فکر کنم 

 بفهمین چی میگم(

به همه  مآراد سرفه ای کرد و گفت : لطفا ساکت باشین تا صدا

 برسه!

صداها کمتر شدن...آراد مثل همیشه با آرامش گفت : همگی 

میدونین چرا اینجایین...عملکرد این چند ماه به اضافه چند تا 

از خرابکاری ها و پسرفتاتون...نظم بیمارستان بهم 

ریخته...من سعی کردم باهاتون دوستانه کنار بیام و خیلی 

 که جلو روم میبینم... اذیتتون نکنم...اما با این لیستی

سری از تاسف تکون داد و ادامه داد : این لیست واقعا برای 

بیمارستان ما نقصه...چند ساله رتبه اول بهترین بیمارستانیم 

اما امسال فقط شکایت های مریضا به تنهایی خودش یه مشکل 

 برای پایین کشیدنه.

 

ی + من عادت ندارم زیاد از عیباتون بگم و نگفتم...خیل

باهاتون راه اومدم اما خوشبختانه برادر من اصال اهل راه 

 اومدن نیست...اکثریت میشناسین درسته؟!
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 آوا سرشو توی گوشم فرو کرد و گفت : جنتلمنت کجاست؟!

 زیر لب گفتم : نمیدونم...دیر کرده...میترسم بهش زنگ بزنم!

آراد نگاهی به من انداخت و آروم گفت : نزدیکه...نگرانش 

 نباش

سرمو تکون دادم و به رد خون روی آستینم نگاه کردم...یکی 

از پرستارا گفت : ببخشید دکتر...تکلیف ما که نمیشناسیم چی 

 میشه؟!

آراد لبخندی زد : باهاش آشنا میشین...محض اطالعتون بگم 

که اون مثل من نیست...دیگه لیستای نصفه نیمه و سرمای پر 

ا رو چشم پوشی و کثیفی و رفتارای بدتون با مریض

نمیکنه...چند ماه نبوده و خوب خودتونو برای اومدنش آماده 

 کنین!

آقای نواب یکی از سوپروایزرا گفت : امروز تشریف 

 نمیارن؟!

همون موقع در باز شد...با دیدن آراز توی قاب در همگی 

سیخ وایسادیم...نگاهشو چرخوند و روی من ثابت 

جیب شلوار پارچه ای موند...چشمکی بهم زد و دستشو توی 

 مشکی خوش دوختش فرو کرد!

چشماش قرمز بود و موهاش توی پیشونیش ریخته بود...این 

بهم ریختگی موهاش یعنی از صبح سیصد بار دستشو الی 

 اینا فرو کرده!
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با قدمای محکم از پشت صندلیا رد شد و کنار من 

وایساد...آراد نشست و گفت : بفرمایین لطفا...خودشونم 

 ن!اومد

 آراز با صدای بمش گفت : حرفاتو کامل کن!

 آراد سری تکون داد و گفت : چایی؟!

 سرشو برگردوند سمتم و لب زد : بعدا میخورم!

صندلی برای آراز نبود...یعنی صندلی اصلیشو که آراد نشسته 

 بود و این طرف میز من بودم...اون طرفم مترون نشسته بود!

کرد...آراد حرفاشو از نگاهش کردم که سرشو به طرفم خم 

 سر گرفته بود و داشت درباره چند تا از شکایتا حرف میزد.

 توی گوشش گفتم : بلند شم بشینی؟! من میرم پیش پرستارا!

 اخم کمرنگی کرد و گفت : کنار خودم میمونی...بشین همینجا

 لب برچیدم : آخه خسته ای...باز اینجا وایسی؟!

ونه ام گزاشت...اگه بگم لبخند کمرنگی زد و دستش و روی ش

 نگاه همه رو ما زوم بود دروغ نگفتم!

چشمای اونایی که اون روز سه آذر بودن و اخراج شدنمو 

 دیدن مثل چی قلمبه شده بود!

یهو آراز جدی گفت : میشنوین چی میگه یا تک تک باید تو 

 مغزتون فرو کنن؟!
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آراد میخواست بخنده اما با چشمای آراز جدی شد و ادامه 

حرفشو گرفت...آوا انگشتشو فرو کرد تو پهلوم و گفت : باید 

یه کامیون حمل جسد میزاشتیم دم در...این مجنونای آراز و 

 نگاه کن!

برگشتم سمتش و گفتم : اینا رو اگه از غم عشق نمیمردن خودم 

 با تیغ جراحی تیکه پاره میکردم!

آوا پوزخندی زد و گفت : اوال که چس بودی ناز 

.هی من از این بشر برات میگفتم فقط جواب میدادی میکردی..

خب چیکار کنم؟! خب که چی؟! خب و مرگ عنتر...حاال 

 چرا زنش شدی؟

خواستم چشم و چال اینارو درآرم...بعدم چشم و چال تو  -

 رو...میخوای بریم طالق بگیریم خیال تو راحت شه؟!

 د+ اول یه بچه پس بنداز ببینم سر حرفت هستی یا نه...بع

 روی طالق گرفتنت فکر میکنیم!

 حرفای آراد تموم شده بود...البته من که نصفشو نفهمیدم!

 

آراز نگاهی بهشون انداخت و جدی گفت : دیروز توی بخشا 

 خبری بوده احیانا؟!
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همه با استرس بهش نگاه میکردن...خوب میدونستن چقدر 

 روی این مسئله حساسه و هربار با این شروع میکنه اما باز

 گندشو باال میاوردن!

نیشخندی زد و نگاهی به پوشه سبز روی میز کرد...تیکش 

باعث شد سرشو بندازه پایین و دوباره بیاره باال و بهشون 

خیره بشه...نگاه کلی انداخت و گفت : یه لیست کامل از زیر 

دستتون جمع نکردم...خوبه همتون ساعت تحویلشو میدونین 

 ت کوه اومدین!اما وقتی میام انگار از پش

مکثی کرد و ادامه داد : تاخیر لیست...دیگه نمیبخشم...شیفت 

هرکی میخواد باشه...برای من کاری نداره که خط خودکارمو 

 توی رزومه کاریتون بکشم...حواستون و جمع کنین!

نفسی کشیدم...توی چند ماهی که نبود دوستان زحمت کشیده 

کت آراز به زور بودن و چند تا از داروهای خارجی که شر

 قرارداد بسته بود و حیف و میل کرده بودن.

بیچاره پولشو که به درک رفته بود هم ندید بگیره...این همه 

 بی حواسی و نابلدی رو چطور؟!

صداش بلند تر شد و گفت : همتون مدرک دانشگاهی دارین 

 درسته؟! با آزمون استخدام شدین یا نه؟

 .صدای ضعیف بله گفتنشون رو شنیدم
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عصبی گفت : پس همه کاربلدا جمعین...از رگ خراب 

کردنتون...از پانسمانتون...از بخیه زدنتون...از نوبت 

 دادنتون...کامال مشخصه!

 لبخندی زدم...دلم برای این لحنش خیلی تنگ شده بود!

دور میز قدم زد...یک ساعت تمام دعواشون کرد...من که 

ی میرفتم...خستگفقط بهش نگاه میکردم و قربون صدقه اش 

از صورتش میبارید...میخواستم برم بغلش کنم چشماشو یه 

 ماچ گنده بکنم تا انقدر خسته و خمار بهم خیره نشه!

بعد از یک ساعت...نگاهی به من انداخت و نزدیک شد : 

 بعضیا جدیدن...درسته؟!

 آراد سری تکون داد.

آراز دستشو پشت صندلی من گزاشت...آستین لباس مردونه 

شکی رنگشو تا آرنج باال زده بود و رگای دستش دلمو زیر م

 و رو میکرد)آخ!(

نفسی کشید و گفت : قبلیا روش منو میدونن...جدیدا هم باهاش 

کنار بیان...محل کار واسه من جای شوخی و مسخره بازی 

نیست...مخصوصا بیمارستان که جون آدما رو انگشت 

 میکنین!

دم...آراز جدی نگاهی لبامو جمع کردم و سعی کردم نخن

انداخت و گفت : حدودا دوسال قبل...من جلوی همه دکتر 

 جاوید و خانوم مشفق رو از بخش اخراج کردم!
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همهمه ای شد...همه نگاها برگشت سمت من...آب دهنمو 

قورت دادم...هرکسی چیزی میگفت...آوا با لبخند ژکوند 

 مله میکنهنگاهی بهشون انداخت : به به...آراز داره طوفانی ح

 بهشون که!

آراز تک سرفه ای کرد و جدی گفت : علت اخراجشون 

بخاطر چند نفر بود که)نگاهی به خانم جعفری و قلش انداخت 

و ادامه داد( بحثشو نمیخوام باز کنم...اما از امروز خانوم 

 مشفق برمیگردن بخش جراحی!

یکی لز پرستارا از وسط جمعیت گفت : یعنی شما یه نفر و 

 ما اخراج میکنی و بعد انقدر راحت برش میگردونی؟!  جلوی

آراز اخمی کرد و گفت : تو بیمارستاِن من...من تشخیص میدم 

کی بره و کی برگرده...باید برای آوردن همسرم از شما اجازه 

 میگرفتم؟!

سالن تو سکوت فرو رفت...همهمه خوابید...نگاهای متعجب 

 بین من و آراز در چرخش بود!

 

از همیشه مکثی کرد و ادامه داد : سوتفاهمی بود که جدی تر 

برطرف شد...من جلوی شما بابت اون روز از خانومم 

معذرت خواهی میکنم و ازش میخوام که کناِر من به کارش 

 ادامه بده!

 نگاهمو سریع برگردوندم سمتش...جلوی جمع؟!
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 آراز؟! معذرت خواهی؟!

شتم پهلوم...برگ خواستم حرفی بزنم که آوا آرنجشو کوبید تو

سمتش که زیرلب گفت : اینجا جای ماچ و بغل نیست...بزار 

 این کره خرا برن بعد عاشقونه نگاش کن!

یکی از پرستارای آقا گفت : ببخشید دکتر...جسارته...شما با 

 خانوم مشفق ازدواج کردین؟!

آراز مکثی کرد و گفت : برای تبریک دیره ولی ازتون قبول 

 میکنم!

صدای تبریکا بلند شد...آراز قدم برداشت و کنار تک و توک 

صندلیم وایساد...دستش توی جیبش بود و من دلم غش میکرد 

 واسه ژست مردونه اش!

آراد بلند شد و گفت : کاری نمونده...میتونین برین 

 سرکارتون!

کم کم سالن خلوت شد...تک و توک میومدن جلو و تبریک 

رینی چونم و گفتم : پس شیمیگفتن و میرفتن...دستمو زدم زیر 

 کو؟! من فکر کردم میارین باال!

آراز به میز تکیه داد و گفت : هنوز نرسیده...یه کار و بسپری 

 به شازده این خانوم سال دیگه تحویلت میده!
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آوا : باشه تو خوبی...میخواستی خودت بری دنبال 

شیرینی...همین که هی بهش دستور میدی و میگه چشم خداتو 

 برادر! شکر کن

آراز : همه زندگیمو ندادم دستش که خودمم برم دنبال 

 شیرینی...نمیخواد بره بگه کارتمو هم پس بده!

آراد : حاال میرسه...دیر نکرده هنوز...دوساعت اون طرف 

 تر چیزی نمیشه!

آوا با حرص گفت : ماهم هرچی گفتیم این یچی جواب 

 ی میخوام فکتوداد...انقدر بیخیال رو مخ نباش آراد...یوقتای

 بیارم پایین!

آراد خندید و گفت : بیا فکم مال تو...ببین بیخیالیم درست میشه 

 یا نه؟!

آوا : حرف نزن اصال...حرف میزنی اعصابم خراب 

 میشه...پاشو برو خونه!

 آراد : من که شیفتم بچه...توام پاشو برو سر شیفتت!

شینی و چرت آراز جدی ادامه داد : آوا هر دقیقه ای که اینجا ب

 و پرت بگی از حقوقت کم میکنم!

 آوا : حقوق آذر چی؟! اونم کم میکنی؟!

 آراز : واسه آذر اضافه میکنم!
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آراد خنده ای کرد و دستشو دور بازوی آوا انداخت : بیا بریم 

بزار دو دقیقه این دوتا تنها باشن...انقدر خرمگس معرکه 

 نباش!

من و رادین بود  آوا با غیض گفت : انقدر که این خرمگس

 میخوام حسابی براش جبران بشه!

آراز قدمی برداشت سمتش و گفت : دو دقیقه دیگه پایین نباشی 

 امروز و خط میزنم برات...زودتر بجنب!

آوا جلوتر از آراد از در زد بیرون و گفت : نخورین همو 

شیرینیا میمونه رو دستمون...حواستون باشه اینجا خونه 

 من بگم!نیستا...حاال هی 

 

آراز برگشت سمتش که آراد تند گفت : غلط کرد داداش...بیا 

 برو بچه انقدر حرف نزن...تنت میخاره؟!

در که بسته شد صدای آوا رو نشنیدم...آراز نگاهی بهم 

 انداخت و گفت : پاشو بریم!

 کجا بریم؟!  -

 لب زد : یجایی که بشه رفع دلتنگی کرد!

.از جام بلند شدم و با قدمای در سالنو باز کرد و منتظر شد..

آروم به سمتش رفتم...وقتی خواستم از کنارش رد بشم بوسه 

 ای روی چونش گزاشتم و لبخندی زدم!
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در و بست و قدماشو باهام هماهنگ کرد...آروم گفت : دلبری 

 میکنی فکر عواقبشم هستی؟!

 با ناز گفتم : اوم...عواقبشم با کمال میل میپذیرم!

داخت و در اتاقشو باز کرد...با بسته شدن و قفل ابرویی باال ان

 شدن در چوبی اتاق ناز کردن یادم رفت!

 برگشت سمتم و شیطون ابرویی باال انداخت : جدا؟!

 قدمی عقب گزاشتم : نه...نه آراز...الکی گفتم...در و باز کن!

اومد جلو و گفت : چرا؟! مگه نمیخوای عواقبشو ببینی...پای 

 حرفت بمون!

هنمو قورت دادم و بازم رفتم عقب...با هرقدم عقب رفتنم آبد د

جدی جلو میومد و باعث لرز تنم میشد...با برخورد کمرم به 

 دیوار فهمیدم که هی دل غافل...فرارت تموم شد عشقم!

 اصال من شیفتم...باید برم...آوا دست تنهاست! -

 + بری؟! فکر نکنم!

د : المصب دستشو کنار گوشم روی دیوار گزاشت و لب ز

میدونی داری چه بالیی سرم میاری؟! میدونی از صبح مثل 

 مرغ پر کنده دارم بال بال میزنم واسه دیدنت؟!

دلم برات تنگ شده بود...لحظه شماری کردم تا بیای...بدوِن  -

 تو هیچی حال نمیده!
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پیشونیش که به پیشونیم چسبید چشمام بسته شد...صدای آروم 

دگی بی تو جهنمه آذر...بدون که و خش دارشو شنیدم : زن

 نبودنت بدترین شکنجه است برام!

گرم شدن لبام و تزریق اون حس آرامشی که از صبح گمش 

کرده بودم باعث شد ضربان قلبم چند برابر بشه...نرم و آروم 

میبوسید...انگار یه شی باارزش وسط دستاش بودم...مالیم و 

 آروم!

ه یقه عقب کشید...دستمو بگاز کوچیکی از لب پایینم گرفت و 

باز لباسش گرفتم و بوسه ای به گردنش زدم...با این کارم 

دست برد و با یه حرکت مقنعه ام رو از سرم کشید 

 بیرون...گیره توی موم رو باز کرد و نفس بلندی کشید!

 دستشو پشت گردنم گزاشت و گفت : عطرت...سرحالم میکنه!

 !میده؟! شیرینه یا تلخ؟لبخندی زدم و گفتم : عطرم چه بویی 

لباش چسبید به پیشونیم و بعد گفت : عطرت بوی زندگی 

 میده...بوی خدارو میده!

 انگشتشو روی لبم کشید و گفت : شیرین تر از لبات داریم؟!

 لب زدم : نداریم!

دستشو روی کمرم گزاشت و سرشو خم کرد...از شدت بوسه 

 اش کمرم خم شد و سرم عقب رفت!
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ور کمرم حلقه کرد و تو همون حالت بلندم دستشو محکم د

 کرد!

 با نشستنمون روی مبل ازش جدا شدم

 خمار نگام کرد و گفت : مستم کردی!

سرمو به سینه اش تکیه دادم...دستشو ال به الی موهام فرو 

کرد و با سرانگشتاش مشغول نوازش شد...با انگشتم خط 

 !هفرضی روی سینش کشیدم و گفتم : داره خوابم میگیر

+ بخوابی تضمینی برای سالم موندنت نمیدم...ممکنه اذیت 

 شی!

 تو که دلت نمیاد اذیتم کنی...میاد؟! -

 + هوم...میاد!

یهو سرشو خم کرد و گازی از گردنم گرفت...آخی گفتم که 

 فاصله گرفت و گفت : این آخ یعنی خیلی حال داد...یکی دیگه!

 خنده بیجونی کردم و گفتم : بی حیا

 

 بی حیا فدای حیاته نفس! + این

چشمام داشت خمار خواب میشد...زیرلب گفتم : آراز بخدا 

 خوابم میگیره...شیفتم میمونه رو هوا

 + بخواب...بزار منم بخوابم!
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شیفتم آخه...نمیشه که...من برم تو بخواب راحت...منم  -

 سنگینم اذیت میشی!

خواستم بلند شم که کمرمو سفت گرفت...آخی گفتم و 

تم...آراز از صدای من تند چشماشو باز کرد و گفت : نشس

 چیشد؟! 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : چیزی نشد...یکم تیر کشید.

اخمی کرد و با دستاش تند دکمه های روپوشمو باز 

کرد...روپوشمو روی مبل بغلی انداخت و دستشو زیر تاپ 

 سفیدم هل داد...با دست دیگه اش گردنم و فشار داد و مجبورم

 کرد بازم سرمو روی سینه نیمه لختش بزارم!

 چشمامو از درد بستم و زیرلب ناله ای کردم.

 آراز نفس بلندی کشید و گفت : بهتر نشد؟! 

 چیزی نشد که...یه لحظه تیر کشید...نگرانش نباش! -

یکم عصبی گفت : میشه؟! میتونم؟! من از فکر اون سیلی که 

نخوابیدم...جونمو با داداش )فش( تو صورتت زده بود دوشب 

 صدای ناله ات میگیری!

بغض کردم و چیزی نگفتم...دستشو روی صورتم گزاشت و 

با انگشت شصتش گونه ام رو لمس کرد...دست دیگش روی 

پهلوم بود و آروم حرکتش میداد...گرمای دستش حالمو خوب 
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میکرد و جریان خون زیادم باعث شده بود سرم گرم بشه و 

 تر بشن!باز پلکام سنگین 

بوسه ای روی موهام گزاشت و گفت : بخواب...بزار یساعت 

 آروم بمونم!

چشمامو بستم و سعی کردم با نوازش دستاش خودمو به خواب 

بسپرم...دو دقیقه یبار یکی از اجزای صورتم از بوسه اش 

گرم میشد و من فکر نمیکردم آراز فقط با ده ساعت دوری 

 انقدر دلتنگ باشه!

دلتنگ بودم...خیلی...هرثانیه کنارم حسش البته خودمم 

میکردم...اما آراز از بعد از عقدمون خیلی حساس شده 

بود...رو حرفای آوا ، غذا خوردنم ، کارام ، یجورایی 

 حواسش به همه چیم بود!

مخصوصا بخاطر پهلوم...اصال نمیزاشت روی زمین بشینم 

اون  بیشتر ازیا به دیوار تکیه بدم...این روزا فهمیدم که َمردم 

چیزی که فکر میکردم مرد زندگیه...و من لحظه لحظه بیشتر 

 عاشق این مردونگی و تکیه گاه بودنش شدم!

 

لرزش گوشیم تو جیب شلوارم باعث شد هشیار بشم...یه 

چشممو باز کردم و آروم دستمو از زیر دست آراز که دورم 

رم احلقه شده بود بیرون آوردم و به زور گوشیو از جیب شلو

 خارج کردم.
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یعنی مرده شور سازنده این شلوار جینو ببرن...جیبش به درد 

جاسازی یه شکالتم نمیخوره...باید انقدر دستت و به زور 

فشار بدی که خدارو خوش بیاد باالخره وسیله اتو پیدا کنی! 

 المصب انقدر که ِسفت بود.

ب ابدون اینکه ببینم کیه برای اینکه آراز بیدار نشه سریع جو

 دادم و آروم گفتم : بله؟!

+ مرگ و بله...خوابیدی؟! مِن خر تنها باید اینجا شیفت 

وایسم؟! پاشو بیا پایین بسه دیگه هرچی تو حلق هم 

بودین...فردا پس فردا یه بچه هم پس میندازی حاال خر بیار 

 و لبو بارش کن!

حرفاتو ضبط کرده بودی پشت سرهم؟! دو دقیقه زبون به  -

...میام حاال...یه ساعت پیش یادت نبود که تنها باید دهن بگیر

 شیفت بدی...معلوم نیست چخبر شده که آذر بیاد جمعش کنه!

+ خوشم میاد زرتی میگیری من چی میگم...پاشو بیا زنه با 

سر رفته تو شیشه...دکتر معصومی اتاق عمله...به دکتر امیدم 

 زنگ زدم گفت نمیام...فقط تو موندی عشقم!

صله گفتم : چند تا خراشه؟! آسوناشو بخیه بزن حداقل بی حو

 نشین اونجا منتظر من...یکمم دست به سوزن شی بد نیست!

+ جون تو همش سخته...چهارتایی هست...فعال که تو گاز و 

 پنبه غرقش کردیم...اومدیا آذر
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گوشیو قطع کرد...پوفی کشیدم...حاال چطور از الی دستاش 

 بیام بیرون؟!

انداختم...سرشو به پشتی مبل تکیه داده نگاهی بهش 

بود...موهاش چسبیده بود به پیشونیش...سینه اش از نفسای 

 عمیق و منظمش باال پایین میشد.

آروم دستشو از دورم باز کردم...خواستم از جام بلند شم که 

 صدای خش دارش مانع شد : کجا؟!

 وای بیدارت کردم؟! بخواب...من باید برم پایین -

لند کرد و خمار بهم خیره شد...آروم گفت : تکون سرشو ب

 میخوری میفهمم...مثال خواستی خیلی آروم فلنگو ببندی؟!

 

خنده ای کردم و گفتم : ترسیدم دستتو تکون بدم بیدار 

 شی...سفت چسبیده بودی نمیتونستم در برم!

دستمو توی موهاش کشیدم و به سمت باال هلشون دادم...پر 

ب من...خسته شدی رو پات نشستم...خواب از ذوق گفتم : جذا

 رفتن این بندگان خدا...ولم کن بزار برم!

 + وظیفه ات یادت رفته انگار!

به عسلیای خوشگلش نگاه کردم و سرمو بردم جلو...لبامو 

 روی لباش گزاشتم.

 جدا شدم و گفتم : نه عشقم...یادم نرفته...حاال اجازه هست؟!
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ودنت حسابی اثر دستاشو شل کرد و گفت : مسکن ب

 کرد...شش ساعتی باید استفاده اش کنم انگار!

از روی پاش بلند شدم و موهامو روی شونم جمع 

کردم...زیرلب پررویی زمزمه کردم...خجالتم نمیکشید پسره 

 ی...

در سرویس توی اتاقو باز کردم و گفتم : یه استغفرهللا بگو 

 شیطون دور شه ازت...داری خطرناک میشی باز!

د شد و دستی به کمربند شلوارش کشید و بلند و غلیظ گفت بلن

: استغفرهللا...خدایا خودت ببین منو محتاج این دختره 

کردی...خوب داری حال میکنی از دیدنم...منم خوب دارم 

 جون میدم از داشتنش!

لبخندی زدم و گفتم : جون نمیدی...جونتو داری...به کی 

 میخوای بدیش؟!

سی بدمش)نمایشی دستشو رو سینش زد + غلط بکنم من به ک

 و گفت(جاش اینجاست...انگار یادش رفته؟!

 نچ بلند و کشیده ای گفتم و در سرویسو بستم!

موهارو بسته و خوشگل کرده از سرویس زدم بیرون...آراز 

 با اخم به گوشیش خیره بود و همچنان وسط اتاق وایساده بود.
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...مقنعه چروکمو روپوشمو از روی مبل برداشتم و تنم کردم

دوبار تو هوا تکونش دادم و گفتم : نچ...چروکه...چه آبرویی 

 ازم بره!

سرشو بلند کرد و نگاهی به دستم انداخت...همونطوری رفت 

سمت میزش و تلفن و سمت خودش کشید...با شنیدن صدای 

 منشیش نفسی کشیدم.

 + بله رییس؟!

 آراز جدی گفت : بیا تو اتاق...زود!

گوشیو قطع کرد...ُگنگ نگاش میکردم...قفل  چشمی گفت و

پشت در و باز کرد و منتظر شد...با صدای در مقنعه رو از 

 دستم گرفت و در و باز کرد!

 ابروهام پرید باال...میخواست چیکار کنه؟!

کامل جلوی در وایساد تا دختره منو نبینه...جدی گفت : اینو 

میاری ببر اتو کن...دو دقیقه دیگه صاف و صوف شده 

 برام...روشنه؟!

 دختره چشمی گفت و رفت!

درو که بست با اخم گفتم : چرا اینجوری رفتی جلو در؟! 

 دختره حتما چشم از روت برنداشته!

 +:چجوری رفتم؟!
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اشاره ای به دکمه های باز لباس مردونه اش کردم و گفتم : 

 میندازی بیرون که چی بشه؟!

 یبندمش!لبخند کجی زد و گفت : حواسم نبود...م

خوشم نمیاد کسی تنتو ببینه...همینجوریشم خیلی تو نختن  -

 وای به اینکه اینجوریم ببیننت!

 ابرویی باال انداخت : توام تو نخی؟!

 حرصی گفتم : من تو طنابم اصال...خوب شد؟!

 سری تکون داد و مغرور گفت : حاال بهتر شد!

ش یجلو رفتم و بی توجه بهش که باز سرشو انداخت تو گوش

مشغول بستن دکمه های لباسش شدم...یقه اش رو درست کردم 

و برای بار دهم دستمو کشیدم تو موهاش که باال وایسن...باز 

 سرسر میخوردن و روی شقیقه اش میوفتادن!

 پوفی کشیدم و با حرص نگاشون کردم.

 

آراز گوشیشو انداخت رو میز و دست برد سمت 

 : درست نمیشن! کمربندش...بازش کرد و خیره بهم گفت

نمیخوام...باید بشن...میری پایین نصف این پاچه پاره ها  -

 چشمشون رو کلته...با ماشین صفر باید بزنمشون!

پیرهنشو درست توی شلوارش تنظیم کرد و باز کمربندشو 

 بست و گفت : خودت نمیخوای اونوقت؟!
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 خودم نمیخوام شوهرم مرکز توجه بقیه باشه! -

شو خم کرد...مهربون گفت : آخ این لبخند کجی زد و سر

 شوهر بمیره برات!

خدانکنه ای گفتم که گونم گرم شد و با صدای در ازم فاصله 

گرفت...خودشم یه دور دستشو کشید تو موهاشو تر زد به همه 

 تالشم! دمشم گرم!

بنده خدا منشیش مقنعه ام رو اتو کرده آورد تحویل 

بودم میرفتم اتو  داد...اونجوری که آراز عصبی میشد منم

میکردم...اتو هم نداشتم مهم نبود...مهم این بود که این باید 

 صاف و صوف بشه...روشنه؟!

خالصه که پایین رفتنم خودش یه پروسه نیم ساعته 

 شد...عجیب بود که آوا زنگ نزد که چرا نیومدی؟! زنه مرد!

 با آراز سوار آسانسور شدیم و رفتیم پایین...مستقیم پیچ سالنو

رد کردم و در شیشه ای رو هل دادم...با دیدن رادین و آوا که 

 وسط بخش وایساده بودن فهمیدم آوا چرا زنگ نزده

 وگرنه سیمکارتم سوخته بود!

رادین با دیدن آراز بلند گفت : صاحابش اومد...من که 

 رفتم...تو بمون و این!

آراز قدماشو بلند برداشت و گفت : شیرینی و گرفتی محض 

 خدا؟! یا خودم برم بیارم؟ رضای
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 + گرفتم دیگه...نمیبینی دارن میخورن؟!

نگاهی به استیشن انداختم...غزل وایساده بود...جفت ابروهام 

 پرید باال...آروم رو به آوا گفتم : این چرا اینجاست؟!

هلم داد سمت اتاق و گفت : گمشو این تو اول...تا من برات 

 عرض بفرمایم!

و رفتم تو...یه خانوم چهل و خرده ای ساله  در اتاقو فشار دادم

رو تخت خوابیده بود...سرشو موقتا با گاز بسته بودن...رفتم 

 نزدیکش و گفتم : خوبین؟! سرتون که گیج نمیره؟!

 با ناله گفت : نه فقط گوشه سرم خیلی میسوزه!

دستکشمو دستم کردم و گفتم : چیزی نیست...االن بخیه اش 

 ه!بزنیم رو به راه میش

آوا اومد تو و کمکم وسایال رو روی میز گزاشت...نشسته 

بودم رو صندلی و سر خانومه جلوم بود...آوا باز با چراغ قوه 

 گرفتنش شاهکار کرده بود چون من هیچی نمیدیدم!

کالفه گفتم : آوا هللا وکیلی یبار شد این چراغ بیصاحابو مثل 

 آدم بگیری؟! بیار اینور...کور شدم من!

حرص گفت : دستم درد میگیره خب...باید بگیم آراز  آوا با

 برات از اون عینکا که خودشون چراغ قوه دارن بگیره!

آره حتما بگو...حاال درست بگیر بعدهم بگو این دختره اینجا  -

 چی میخواست؟!
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نخ بخیه رو گره زدم و با قیچی بریدمش...پنسو گرفتم دستم و 

 رفتم برا بخیه بعدی!

به جا شده...زینب که دوماه قبل منتقل شده بود + با زینب جا 

داخلی...آراد فرستادش جای اون دختره که ابروهاش تتوی 

 زرد گوهی داشت...فکر نکنم یادت باشه!

 خب...زینب چیزی نگفت که رفته داخلی؟ -

+ بنده خدا انقدر اذیتش میکردن...این سونیای گور به گور 

شک و آهش برام به انگار طلب داشت ازش...هردفعه بساط ا

 راه بود!

واای...دکتر برزگر چیزی نمیگفت؟! )خاطرخواه زینب بود  -

 بنده خدا!(

 

+ دکتر برزگر به آراد گفت...آراد زور زد جاشو با نگین تو 

ای سی یو عوض کنه ، نشد...حاال زینب برگشته جراحی این 

تحفه االحرار رفته داخلی وردست سونیا و اون زنیکه 

 ذرت میخام!(ج...)من مع

 یه بخش داخلیو کامل بسیج کردین علیِه من بدبخت که! -

+ آراز و داری غم نداری تو...کل بیمارستان بسیجتن...ببین 

 کسی میتونه پشتت زر بزنه؟!
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نخ بخیه آخری رو بریدم و گفتم : تموم شد عزیزم...فعال 

بخوابین تا بگم بفرستنتون رادیولوژی...دکتر سرتونو ببینه 

 ن!مرخصی

تشکری کرد و منم از جام بلند شدم...گردنم خشک شده بود 

از بس سرمو انداختم پایین...دستکشامو توی سطل شوت 

 کردم و گفتم : االن زینب هست؟!

آره داشت شیرینی میخورد تو بخش...اومدن که جا به جا  -

 شن!

در اتاقو باز کردم و رفتم بیرون...ماشاهلل همه یکی یه شیرینی 

 ود!دستشون ب

 جلو رفتم و گفتم : سالم...نوش جونتون!

همشون از جا بلند شدن و گفتن : سالم خانوم دکتر...خیلی 

خوش اومدین...توروخدا بفرمایین براتون چایی 

 بریزم...شیرینی میخورین؟!

ابروهامو انداختم باال و با خنده گفتم : چخبره بچه ها؟! یهو 

 چتون شد؟

نیم جلوی خانوِم رییس سینا گفت : واال ما جرات نمیک

 بشینیم...آدم پاهاش از ترس خشک میشه!
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خنده ای کردم و گفتم : چه ترسی دارم من؟! قرار نیست 

چیزی عوض بشه...من اینجا مثل قبل دارم کار میکنم...آرازم 

 همینطور!

صدای زینبو از پشت سرم شنیدم : به به...عروس 

 خانوم...دلمون تنگ شده بود براتون!

متش و بغلش کردم : دِل من بیشتر عروس برگشتم س

 آینده...خوبی؟! میخواستم بیام بخش ببینمت!

بینیشو چین داد و گفت : وای...خداروشکر که نیومدی...عن 

 خانوم نشسته داره زار میزنه ها...زاااار!

خنده ای کردم و دستشو کشیدم پشت میز...آوا بشقاب شیرینی 

داره نگات  رو کشید سمتم و گفت : بخور...آراز

 میکنه...ظهرم ناهار نخوردی پس میوفتی اینجا!

 میخورم بعدا...تعریف کن زینب...عن خانوم کیه؟! -

با حرص چشماشو بست و گفت : عن خانوم کیه به نظرت؟! 

ببین کم مونده بود برم بهش بگم بسه...پاره شدم...این سرمای 

 صدمن یه غازت بخوره فرق سر من...بیا برو بمیر!

دی زدم و گفتم : عقده ایه...دیروزم ندیدمش فکر کنم لبخن

 امروز میخوان بسیج شن بریزن سرم!

آوا انگشتشو سمتم نشونه گرفت و گفت : آ باریکال...دختره 

واسه خاطر ک.ون کجش که زار نمیزده...داشته واسه 
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شیرینی عقد شما دوتا خودشو میکشته...شک نکن تا شب نشده 

 میاد اینوری!

اال انداختم : بیاد...حاال انگار من از این شونه ای ب

 میترسم...دکتر دوزاری!

با ذوق گفتم : از دکتر برزگر چخبر؟! بگو که کارو تموم 

 کردی زینب!

دستی به مقنعه اش کشید و مثال با ناز گفت : چی بگم 

 وهللا...هفته پیش بله رو دادم رفت!

داد وای دختر خیلی مبارکت باشه...پسره داشت جون می -

 برات...دم آخری باید بستریش میکردیم بخش روان!

+ بیشتر از آراِز شما یعنی؟! اون چیزی که تو اون مدت 

نبودت ما میدیدیم از صدتا هیوال و گودزیال و روانی بدتر 

 بود!

 لبمو گاز گرفتم و گفتم : عه نگو آقامو...روانی که سونیاست!

ه میکنه...االن آوا با حرص گفت : کوفت کن یدونه داره نگات

که زنگ بزنه آذر چرا نمیخوره؟! باز من بدبخت باید جواب 

 پس بدم!

پوفی کشیدم و گفتم : آوا دهن منو از صبحه سرویس 

کردی...پاشو برو چکاپ...بگیر لیستتو...مغزمو خوردی 

 دیگه!
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 زینب با خنده گفت : تو خونه چیکار میکنین؟!

هست چرت و  خدارو صدهزار مرتبه شکر تو خونه آراز -

پرت نمیگه زیاد...فقط مغزتو میخوره...عین 

 دارکوب...هرچی داداشش الله این پنجاه شصت متر زبونه!

+ بیخود کردی...من حرف میزنم حوصلت سر نره 

بدبخت...باید با سحر و مارال سر و کله بزنی اونوقت میومدی 

 دست و پامو ماچ میکردی!

اد...دوتا آمپوله بزن بیا برو چکاپ دکتر معصومی االن می -

 بره دیگه!

از جاش بلند شد و گفت : ای بالکش آوا...هی من بکشم...من 

 بزنم...من بیارم...من جمع کنم!

 اشکال نداره یاد عوضش یاد میگیری! -

 زهرمار غلیظی حواله ام کرد و از پشت میز بیرون اومد.

 

زینب برگشت سمتم و گفت : زندگی چطوره؟! جلوی آوا 

 بگم...اذیتت میکنن؟ نخواستم

خوبه...آراز واقعا مرده...هرچی بگم کم گفتم ازش...اصال  -

اون چیزی که تو کارشه نیست...مامانش با ازدواجمون کنار 

نیومده دیگه...خودت که بهتر میدونی...آراز سوگلیش بوده 

 باالخره...نمیخواسته گیر من بیوفته!
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ز اون همه + خداروشکر عزیزم...خیلی خوشحالم که بعد ا

سختی داری یکم آرامش میگیری...ننشم فدا سرت...عروس 

 به این گلی و قشنگی گیرش اومده...چی میخواد دیگه؟!

خنده ای کردم و گفتم : ایشاهلل منم خوشبختی تورو ببینم...خونه 

آراز درست بشه میریم اونجا...البته فکر نکنم تا عروسیمون 

 درست شه...باید چند ماهی تحمل کنم!

آوا نزدیک شد و یه مشت آمپول رو میز خالی کرد...با 

اعصاب خردی گفت : بیکار نشینین...اینارو آماده کنین تا من 

 برم ببینم این زنیکه چی میگه!

سری تکون دادم و گفتم : یکارم خواستی بکنی اینجوری؟! 

 اصل آماده کردنشه زدنشو که منم بلدم!

امروز...اصال پاشو  چشم غره ای بهم رفت و گفت : تو بمیر

 برو ببین این زنه چی میگه من حوصلشو ندارم!

نچی کردم و گفتم : پاشو زینب...پاشو که خیلی خوردی و 

 خوابیدی!

دستشو تکون داد و گفت : برو بابا...من شیفت خودمم از این 

 خوش خدمتیا نمیکنم حاال که دیگه شیفت خودمم نیست!

 ن میرم...برو آفرین!آوا اینبار و برو...دفعه بعدی م -
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آوا کالفه نگاهی به ساعتش انداخت و گفت : خدایا این ساعت 

المصب چرا با من مشکل داره آخه؟! گشاد یکم به خودت 

 زحمت بدی تندتر بری بد نیستا!

 در ویتامین سی رو شکستم و گفتم : برو االن آراز میاد!

ت فآوا نگاهی بهم انداخت و فاصله گرفت...زینب با استرس گ

: وای قراره بیاد پایین؟! نمیدونی که چه استرسی 

میگیرم...انگار میخواد ازم درس بپرسه منم دیشب مهمونی 

 بودم!

خنده ای کردم و گفتم : یه سر میاد...دیر نکرده هنوز...یا 

 زنگ میزنه من برم.

با روشن و خاموش شدن گوشیم اشاره ای کردم و گفتم : حالل 

 زاده رو ببین!

داد و با بهت گفت : دکترم مجنون تو شده  سری تکون

 ها...لیلی چه حالی میکنه!

گوشی رو بین شونه و سرم نگه داشتم و با دستم آمپول بعدی 

 رو شکستم...همونجوری گفتم : جونم عزیزم؟!

 + اوضاع خوبه؟

آره همه چی خوبه...زینبم پایینه کنارم نشسته...تازه با غزل  -

 جا به جا شدن!
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ز که فرمشو پر نکرده هنوز...فرم پر نشه منتقلش + یادش بندا

 نمیکنم!

 رو به زینب گفتم : میگه فرمتو هنوز پر نکردی

 زد رو پاش و گفت : بگو همین امروز میام...معذرتم بخواه

رو به آراز گفتم : امروز میاد پر میکنه...تو خوبی؟! سرت 

 بهتره؟

 + هوم...تو باشی من خوبم...سرمم خوبه!

 کامپیوتر خیره نشو...عینکتم جا گزاشتی! زیاد به -

 + چشم خانوم...رادین پایین نیست؟!

 نه نیستش...فکر کنم رفت...دم خروجی دیدمش!-

پوفی کشید و گفت : یکم دیگه میام پایین...تا اون یکم مواظب 

 عشِق من باش

 + توام مواظب آقای من باش...منتظرتم

اشه پایین...یادت بگوشیو قطع کردم و گفتم : یکم دیگه میاد 

 ها واسه فرمت...من نمیتونم خیلی پا در میونی کنم !

+ اگه از استرس یادم نره خوبه...میاد پایین چیکار؟! نمیشه 

 تو بری باال؟
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میاد یه سر بزنه غلط اضافه نکنن...یبار آوا تعریف میکرد  -

سر شیفت آراد تصادفی میارن ، همه نشسته بودن نگاه تا دکتر 

حاال دکتر کجا بود؟! لواسون...میگفت اگه آراز برسه...

 نمیرسیده میکشتنش!

یکم با زینب صحبت کردیم تا آواهم سررسید...حسابی 

اخماشو توهم فرو کرد و گفت : یعنی ری.دم تو اون دانشکده 

 پرستاری که این چسو توش درس خونده!

 زینب : کی باز؟!

انسمان آوا با غیض جواب داد : غزل خانومتون...جوری پ

زنه رو عوض کرده که کل تخت پر بتادین و گاز و چسب 

 شده...زنه میگه حاال من با این وضع چطور برم حموم؟!

بگو بیاد خودش تمیز کنه...ما که کلفتش نیستیم بریزه ما  -

 تمیز کنیم!

 زینب : خربازی درنیاوردی که؟!

آوا : نه مگه اسکلم تمیز کنم؟! اومدم زنگ بزنم خودش بیاد 

 ثیف کاریشو پاک کنه!ک

گوشیو از کنار میز کشید و شماره داخلیو گرفت...با اخم گفت 

 : یاشار غزل اونجاست؟!

بهش بگو بیاد جراحی...کارش دارم...نه نمیخوام صداشو 

 بشنوم فقط بگو تشریفشو بیاره اینجا!
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گوشیو محکم کوبید و گفت : پاشو اینارو بریز تو 

 واقعا!سرماشون...من دیگه جون ندارم 

از جام بلند شدم و سرنگارو گزاشتم تو جیبم...بی حوصله 

 گفتم : کو لیست؟!

 

نیم ساعتی تو اتاقا معطل شدم...ماشاهلل هرکدومشون اندازه یه 

 خروار سوال داشتن...خودشون هیچی همراهاشون که نگو!

بعضیاشون واقعا رو مخ بودن...دلم میخواست با دمپایی 

 بیوفتم دنبالشون بخدا!

بی حوصله به صحبتای خانوم میانسالی که داشت راجب 

وضعیت دخترش میگفت گوش میدادم : خانوم جان حاال 

 دخترم به دیفن هیدرامین حساسیت داره چی بهش بدم؟!

 دخترتون اینجا بستریه؟! -

+ نه دخترم خونه سرماخورده است...منم که اومدم پیش 

 م!از شما بپرس مادرم نمیتونستم خونه کنار اون باشم...گفتم

چشمامو روهم فشار دادم و گفتم : دخترتون رو ببرین پیش یه 

دکتر عمومی...برای سرفه اش هم یا کتوتیفن بهش بدین یا 

 سیتریزین...مشکلی نیست من برم؟!
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خواست دوباره حرف بزنه که خداروشکر صدای آوا رو از 

بلندگوی بخش شنیدم : خانوم مشفق لطفا سریع تر بیاین 

 ش!پذیر

 لبخند زوری بهش زدم و گفتم : ببخشید صدام کردن!

مثل ِجت از کنارش رد شدم و خودمو رسوندم به 

استیشن...آراز کنار میز وایساده بود و کاغذ جلو روش رو 

 میخوند...رفتم نزدیک و به آوا گفتم : چیشده؟!

 + آقا سفارش کردن پیجت کنیم تشریف بیاری!

دا خیرت بده...زنه مغزمو کنار آراز وایسادم و گفتم : خ

خورد...سه ساعت راجب سرماخوردگی دخترش و یبوست 

 اون یکی دخترش ازم سوال کرد!

زینب دستشو گزاشت جلوی دهنش و سعی کرد نخنده...آوا با 

 خنده گفت : در باز شد و جنتلمنم اومد.

 

 نگاهی به در انداختم و گفتم : عشقتم با جنتلمنت وارد شد که!

لند کرد و با اخم به رادین و غزل که میومدن آراز سرشو ب

 سمت ما خیره شد.

آوا نیشی کرد و گفت : خدایا هرکی از این چسو ها میخواد 

 هی بهش بده تا بترکه!
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بعدهم اشاره ای به من کرد که قضیه اتاقو تختو به آراز بگم 

که غزلو دعوا کنه...کرم بود یا نه؟! المصب آسکاریسی بود 

 واسه خودش!

 وی آراز و گرفتم و لب زدم : بیاباز

 سرشو آورد پایین و گفت : جان؟

این دختره موقع پانسمان اتاق سیصد و هفت و کثیف  -

کرده...وسایالشم جمع نکرده...آوا میگه دعواش کنی بره 

 خودش تمیز کنه!

 آراز لبخند کجی زد و گفت : بریم ببینم!

ر اتاق پشت سرش از کنار غزل و رادین رد شدیم و جلوی د

سیصد و هفت وایسادیم...در زدم و رفتم تو...ملیحه خانوم 

 همچنان روسریشو جلوی دهنش گرفته بود!

لبخندی زدم و گفتم : ملیحه خانوم اجازه هست؟! دکتر اومدن 

 ببیننتون.

همراهش روسری ملیحه خانومو درست کرد و گفت : 

 بفرمایین دکتر...خسته نباشین!

و طبق تیک معروفش دوباره آراز سرشو انداخت پایین 

نگاهی بهم کرد و گفت : حالتون خوبه؟ شنیدم از دیروز بهتر 

 شدین
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دخترش که همراهش بود گفت : خداروشکر خیلی 

بهترن...آذر جان چند باری بهشون سر زد...فقط این بوی 

خون و الکل اینجا اذیتش میکنه...یکم وسواسیه بخاطر همین 

 وش نکرده!چند باری به خدمه گفتم کسی گ

آراز با اخم به ملحفه خونی و بتادین ریخته شده و گاز و پنبه 

های روی زمین خیره شد و گفت : میگم بیان تمیز 

کنن...امیدوارم حالشون بهتر باشه...دکتر معصومی اومدن 

 برای چکاپ؟!

دخترش گفت : نه هنوز...فقط آوا خانوم یبار اومدن سرمشون 

 رو عوض کردن و رفتن!

ری تکون داد و با جدیت گفت : دکتر معصومی که آراز س

بیاد برای چکاپ میتونن مرخص بشن...کار دیگه ای 

 ندارین؟!

بنده خدا بازم گفت : دستتون درد نکنه...خیر از جوونیتون 

 ببینین...ماشاهلل بهتون...نه پسرم خدا خیرتون بده!

آراز جدی سری تکون داد و بهم خیره شد...جلوتر ازش زدم 

 ن...پشت سرم اومد و گفت : عمل چی داشته؟!بیرو

 کلیه...بنده خدا دیالیزی بود...خیلی زجر کشید! -

دستی به موهاش کشید و قدماشو بلند تر کرد...آوا با اخم به 

غزلی که دست به کمر به میز تکیه داده بود خیره بود...رادین 
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بیچاره لنگ در هوا وایساده بود و یه جعبه شیرینی دستش 

 بود.

 کنجکاو پرسیدم : این شیرینی واسه کیه؟!

رادین لبخندی زد و گفت : سفارش آقامونه واسه 

خانومشون...فقط پختش طول کشید نتونستم زودتر بیارم 

 خدمتتون!

ابروهامو دادم باال و برگشتم سمت آراز و گفتم : مال منه؟! 

 من دیروز شوخی کردم بخدا...رادین اذیت شد!

...داره پول میگیره...از شیرینیا بیخیال گفت : وظیفشه

 نخوردی گفتم برات یه مدل دیگه اشو بیاره!

یه لبخند زدم از این سر تا اون سر صورتم...نمیدونین چقدر 

 ذوق مرگ شدم!

تشکری کردم و گفتم : بریم خونه باهم بخوریمش...اینجا باید 

 با بقیه سهمش کنم!

 ردوند طرفلبخند کجی بهم زد اما یهو جدی شد...سرشو برگ

غزل که با این کارش تار موی لختش روی شقیقه اش 

 افتاد...لبمو گاز گرفتم و کنار آوا وایسادم!

زینب خم شد و در گوشم گفت : یعنی فقط باید قیافشو میدیدی 

وقتی فهمید این جعبه شیرینی مال توعه...آی ک.ونش 

 سوخته!
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کرد لبخندی زدم و گفتم : حقشه...انقدر آراز من آراز من 

 آخرم بی نصیب موند!

زینب با خنده گفت : فعال که شما دوتا آمارشو دادین...بیچاره 

 رو میکشه االن!

آراز با لحن خشک همیشه اش گفت : پانسمان اتاق سیصد و 

 هفتو کی عوض کردی؟!

 غزل با ناز گفت : صبح دکتر...ساعتای یازده اینا بود!

 ومدی بیرون؟!+ وسایلتو قراره من جمع کنم که ول کردی ا

غزل با بهت گفت : کدوم وسایل؟! چیزی نبود که...جمعشون 

 کردم!

 آراز بی توجه یکم بلند تر گفت :

 

+ اتاقو به کثافت کشیدی...برو تمیز کن وگرنه طی میدم 

 دستت کل سالنو طی بکشی!

غزل خواست چیزی بگه که رادین گفت : ادامه ندین خانوم 

 حسینی...بفرمایین!

ه به رادین برگشت سمت آراز و طلبکار جوابشو غزل بی توج

داد : وظیفه من عوض کردن پانسمانه...نه کلفتم نه خدمه که 

خونای ریخته شده رو پاک کنم...هروقت حقوق خدمه رو به 

 حقوق من اضافه کردین حتما اینکارو میکنم دکتر!
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آراز دندوناشو روهم میسابید...یه قدم بهش نزدیک شد که 

چسبیدم...بعید نبود همینجا فکشو گوشه دیوار  سریع بازوشو

 خرد کنه!

سرشو برد نزدیک و از الی دندوناش غرید : همین حقوقی 

که واسه پرستاری نصفه نیمه ات بهت میدم از سرتم 

زیاده...خدمه قرار نیست گوهی که تو زدیو پاک 

کنه...نمیخوای تمیز کنی در خروج پشت سرته...یاال 

ین طرفا نیا)مکثی کرد و بلند تر بسالمت...دیگه ام ا

گفت(چون اصال از آدمای بی مسئولیت و بی نظمی مثل تو 

 خوشم نمیاد!

نفس هممون جمع شده بود...زینب دستشو گرفته بود جلوی 

دهنش...آوا آب دهنشو قورت داد و خواست حرف بزنه که 

آراز دستشو برد باال...نگام روی دستش ثابت 

 یدونه چک بخوره تو گوش من!موند...میترسیدم برگرده 

فشاری به بازوش دادم که دستشو از اون باال توی موهاش 

فرو کرد و سرشو برگردوند سمتم...آروم گفت : نخوردمش 

 که!

نگران گفتم : داشتی میخوردی...االنه که از بخش بغلی بریزن 

 اینجا...دوتا لکه خون بود دیگه!

گفت : چه  برگشت سمت غزل بهت زده و با چشم غره بهش

دوتا قطره چه یه تشت خون...دفعه بعد حرفام تو مخش 
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میمونه...اونوقت دیگه زبونش جلوتر از عقلش حرکت 

 نمیکنه!

 یهو بلند داد زد : هنوز وایسادی؟! 

هینی کشیدم و خواستم عقب بکشم که مچ دستمو گرفت و کنار 

 خودش نگه داشت.

دلم واسش  غزل با صدای داد آراز از جاش پرید...یه لحظه

 سوخت...بیچاره! اما حقش بود!

تند از کنارمون رد شد و خودشو پرت کرد تو اتاق سیصد و 

هفت...رادین با خنده گفت : شماهم از این دادا میشنوین؟! من 

 فکر کردم فقط تو شرکت صداش میپیچه!

زینب بیچاره رنگ به رو نداشت...کال از اولش هم از آراز 

آراز قراره بیاد مثل وروره جادو هی میترسید...اگه میفهمید 

میگفت وای داره میاد ، وای حاال رفت بخش اطفال پنج دقیقه 

 دیگه میرسه ، وای سرمشون رو عوض نکردم منو میکشه!

 کال حرفش همین بود...

یکم سرم گیج میرفت...چشمامو روی هم فشار دادم تا سرگیجم 

 دم...خداکمتر بشه...آوا آروم گفت : یه لحظه سنگ کوب کر

 خوبت کنه...این چه طرز داد زدنه؟!

آراز بیخیال برگشت سمت زینب...بیچاره زرد بود زردتر 

 شد...جدی بهش گفت : فرمت کو؟!
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چهره زینب یکم برام تار تر شد...دستام بیجون شده بودن و 

 انگار هیچ حسی برای حرکت دادن توشون نبود.

م او..اونجا پرمیکن صدای زینبو میشنیدم که : می..میام باال...

 دکتر!

با تموم شدن حرفش چشمام سیاهی رفت و زیرپام خالی 

شد...آوا جیغ خفه ای کشید : آذر...چیشد؟! زودباش بگیرش 

 االن پس میوفته!

آراز سریع برگشت سمتم و دستشو دور کمرم حلقه 

 کرد...نگران صدام کرد : آذر...چیشد...صدامو میشنوی؟!

 گفتم : یه لحظه سرم گیج رفت!سری تکون دادم و َمنگ 

آوا با حرص گفت : بیارش اینجا یکم شیرینی بخوره...قندش 

 افتاده...ظهرم که ناهار نخورد...وای...یعنی چیز..چیز شد!

آراز مکثی کرد...کمکم کرد روی صندلی بشینم...خودش 

 روی دوتا زانوش خم شد و گفت : خوبی؟! نگام کن ببینمت!

 

از کردم...دستمو فشاری داد و گفت : بی رمق الی چشمامو ب

 بمیرم واسه چشات؟! چرا اینجوری میکنی با دِل من آخه!

یهو انگار چیزی یادش اومده باشه برگشت سمت آوا و گفت 

 : ظهر ناهار نخورد؟!
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آوا خودشو زد به اون راه : خوردا...یعنی خب...زیاد نخورد 

 اای خدا!میفهمی؟! خب مارال و خاله اینا اونجا بودن...وا

دستشو محکم روی دهنش کوبید...سوتی پشت سوتی...همین 

مونده بود آراز بفهمه من چه حرفایی شنیدم صبح...قیامتی 

 میشد بیا و ببین!

رادین سری تکون داد : چیزی نشده که قندش افتاده...االن 

 شیرینی بخوره یکم رو به راه میشه!

ا نگاه کرد مثال خواست بحثو جمع کنه...آراز مشکوک به آو

 و گفت : بفهمم چیشده پاره ای...میدونی که؟!

آوا مظلوم سری تکون داد و گفت : چیزی نشده خب...دلش 

 نخواسته بدون تو ناهار بخوره!

آراز بشقاب شیرینیو از دست زینب گرفت و غرید : دلش 

غلط کرد با تو یکی...منو بگو زنمو دست کی میسپرم...دو 

 ال و روزش!روزه اومده تهران اینه ح

با چنگال یه تیکه از رولت خامه ای رو برداشت و جلوی 

 دهنم گرفت...دستوری گفت : باز کن دهنو!

شیرینی ِخامه اش یکم سرحالم کرد...تازه داشت خون به مغزم 

میرسید...خالصه که به زور آراز دوتا شیرینی خوردم تا 

 بتونم سرپا وایسم!

 



1542 

 

زینب گفتم : کی میاد  روپوشمو روی دستم انداختم و رو به

 دنبالت؟!

 + باید با تاکسی برم...کسی نیست!

 نصفه شب نمیخواد با تاکسی بری...بیا میرسونیمت! -

یهو رنگش برگشت : نه توروخدا...بزار راحت برم...تا 

 برسیم خونه من صدبار میمیرم و زنده میشم!

در اتاقو باز کردم و گفتم : االغ من باهاتم که...از چی 

 سی؟! لولو خرخره است مگه؟میتر

با حالت زاری گفت : آذر من خودم برم راحت ترم...چیزی 

 نگو خب؟!

نچی گفتم و به آراز که منتظر جلوی در وایساده بود نزدیک 

شدم...آروم بهش گفتم : زینب تنهاست...میشه برسونیمش؟! 

 دلم راضی نمیشه با تاکسی بره اینوقت شب!

 سری تکون داد و چیزی نگفت.

به زینب گفتم جلوی در وایسه که ماشینو از پارکینگ بیرون 

 آورد سریع بپره باال!

کنارش نشستم و کالفه نفسی کشیدم...آراز خسته بود...از همه 

حرکاتش مشخص بود...االنم انقدر بی حوصله بود که اصال 

جرات نمیکردم باهاش حرف بزنم...مخصوصا با سوتی که 

 آوا داده بود!
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گازی پرید...یعنی دست فرمون آراز یه چیز  ماشین با نیش

مزخرف اما خیلی خفن بود...حرفه ای بود اما همش استرس 

داشتی که االنه بمیری! پاشو که روی گاز میزاشت برداشتنش 

 با کرام الکاتبین بود!

جلوی در بیمارستان ترمز کرد...پنجره رو دادم پایین و 

رفت : من خودم منتطر زینب شدم...اومد جلو و لبشو گاز گ

میرم...خونه غزلم نزدیک خونه ماست...میگه باهم 

 بریم...شما برین!

مکثی کردم و به آراز خیره شدم...ذات من نمیزاشت دوتا 

دخترو تنها ول کنم...آراز با دیدن نگام چشماشو روی هم 

 فشار داد و چیزی نگفت.

 ه!ربرگشتم سمتش و آروم گفتم : به اونم بگو بیاد...اشکالی ندا

چشماشو گرد کرد و گفت : مطمئنی؟! بیاد؟! ما خودمون بریم 

 بهتره ها

 نه...بگو بیاد! -

 

زینب با بی میلی غزلو صدا زد و آروم به من گفت : کاش 

 بمیری تو...کاش!

خنده ای کردم و بی توجه بهش شیشه رو دادم باال...آراز نفسی 

 کشید و گفت : فلش آوا رو از تو داشبورد بهم بده.
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همون موقع در ماشین باز شد و زینب و بعدش غزل نشستن 

تو ماشین...غزل حسابی اخم کرده بود...زینب سرفه ای کرد 

و گفت : توروخدا ببخشید دکتر...شماروهم تو زحمت 

 انداختیم!

فلشو دادم دستش...میدونستم حرفی نمیزنه...فلش آوا رو با 

 م؟!رفلش باریک و مشکی خودش عوض کرد و گفت : کجا ب

 غزل با اخم جواب داد : برین هفت تیر!

آراز نگاهی به آینه بغلش انداخت و دکمه ضبطو زد...با 

صدای آهنگ بیس داری که تو ماشین پیچید جفت ابروهام 

 پرید باال...پوزخندی زد و ماشین یهو از جاش پرید!

سفت خودمو به صندلی چسبونده بودم...نگاهی بهم انداخت و 

.دستشو از روی دنده برداشت و روی پام لبخند کجی زد..

 گزاشت!

 لب زد : آروم...کنارتم!

ماشین به طرز وحشتناکی میرفت...زینب که همینجوری از 

تو ماشیِن آراز نشستن زرد بود...رنگ و روش نارنجی شده 

 بود حسابی!

غزل هم چشماشو گشاد کرده بود و دستشو به صندلی فشار 

 میداد.



1545 

 

چیدنش تو خیابون هفت تیر نفسی با راهنمای آراز و پی

 کشیدم...غزل با بهت گفت : مرسی دکتر)منم بوق بودم البته!(

در ماشینو باز کرد و پرید پایین...آراز سریع ضبطو خاموش 

 کرد و رو به من گفت : پس نیوفته!

سرمو برگردوندم سمت زینب که دستشو روی سینش گزاشته 

 گفتم : چت شد؟!بود و نفس نفس میزد...خنده ای کردم و 

زینب نفس عمیقی کشید و گفت : چیزیم نشد ولی اگه ادامه 

 پیدا میکرد میمردم!

حاال که نمردی)شیشه آب معدنی کوچیک تو ماشینو دادم  -

 سمتش و گفتم(بیا یکم آب بخور...نفست جا بیاد

آراز کالفه رو فرمون ماشین ضرب گرفته بود...نگاهشو از 

به نفعته با این دختره آینه چرخوند و جدی گفت : 

 نگردی...برام کاری نداره بفرستمت بغل دست خودش!

 آراز! -

نگام کرد و با مکث گفت : خودش گفت میخوام جا به جا شم 

تا کنار آذر باشم...بفهمم با این تیک میزنه برش میگردونم 

 همونجا!

ذخیلی خب...غزل که دیگه رفت داخلی...باهم نیستن...مگه -

 نه زینب؟!
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نب سرفه ای کرد و گفت : بخدا اگه ما رابطه ای داشته زی

باشیم دکتر)نگاه نگرانی انداخت و ادامه داد(آذر که رفت اینم 

 اومد جراحی...تنها بود با آوا هم نمیساختن...واسه همون...

آراز سری تکون داد و حرفشو قطع کرد : فهمیدم...نمیخواد 

 تشریحش کنی...کجا برم؟!

 دا...ممنون!+ بیزحمت برین شه

زینب بیچاره تا رسید خونشون هزار رنگ عوض 

کرد...آخرش دیگه از شدت خنده داشتم صندلیو گاز 

 میزدم...المصب از چی این بشر به این ماهی میترسی خب؟!

 آدم به چشماش نگاه میکنه میخواد بخورتش!

ریموت در و که زد با اخم به ماشین خاله اش که هنوز اونجا 

 و گفت : صبح اینجا بودن؟! بودن نگاه کرد

 ما که برگشتیم اونا رسیده بودن! -

 + حرفی زدن بهت؟! 

 پوزخندی زد و ادامه داد : نزنن که نمیشه!

سکوت کردم و حرفی نزدم...من آدِم چغلی کردن نبودم...مگه 

 اینکه خیلی بهم فشار میومد و نمیتونستم تحمل کنم!

شینو پارک تک بوقی برا شوهر افتخار خانوم زد و ما

 کرد...انگار همه بودن...آراد و رادین...خاله ی خوشگلشون!
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از ماشین که پیاده شدم بهم خیره شد و گفت : بهم نگو اما 

وقتی فهمیدم...توقع نداشته باش آروم رفتار کنم...میشناسی 

 منو...هوم؟!

 

بازم حرفی نزدم...تا در ماشین بسته شد چایی شیرین خانم از 

پرید تو حیاط : وااای آراز...دلم برات تنگ شده دم در با جیغ 

 بود بی معرفت...از صبح بخاطر تو اومدم اینجا و نیستی!

ابرویی باال انداختم و با نیشخند از کنارش رد شدم...دختره یه 

 تختش کم بود...واقعا کم بود!

براش نگران بودم..اینی که من میدیدم باید بخش اعصاب و 

 روان بستری میشد!

و رادین نبودن...آراد روی مبل نشسته بود...اون طرف  آوا

یه پسری که نمیشناختم و فرحناز جون و خواهرش...آراز 

 سری تکون داد و به سمت مامانش رفت.

منم سالمی کردم و خواستم برم باال که آراز صدام زد : 

 آذر...بیا

برگشتم سمتش...خونسرد دستشو تو جیبش فرو کرد و رفت 

..پشت سرش رفتم...در قابلمه روی گاز و تو آشپزخونه.

 برداشت و اخم کمرنگی کرد : عدس پلو؟!
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افتخار خانم با لبخند گفت : برات مرغ بار گزاشتم...عدس پلو 

 واسه سحرخانومه هوس کرده بودن!

 آراز اشاره ای به من کرد : خانومم چی؟!

افتخار خانم لبخندی زد و گفت : دورتون بگردم من...واسه 

 ون جدا پختم...بیارم باال؟!دوتات

نه زشته مهمون دارین...منم از همین عدس پلو میخورم  -

 افتخار خانوم...دستتون درد نکنه!

 + واسمون تو یه ظرف بکش...مرغ و بادمجون؟!

آراز َکر خالص بود...چشم غره ای بهش رفتم : 

 آراز...میشنوی چی میگم؟!

 !سرشو برگردوند سمتم : جان؟! بگو عمر آراز

زشته بخدا...خاله ات اومده تو رو ببینه...همه میدونن تو  -

عدس پلو دوست نداری...منو که نمیدونن...حرف درنیار 

 دیگه...آفرین!

دستی به موهاش کشید و گفت : من چیزیو میخورم که زنم 

بخوره...اگه عدس پلو میخوای)جدی برگشت سمت افتخار 

 خانوم و گفت(واسه منم از همین بیار!

فی کشیدم...افتخار خانوم با خنده گفت : شوهرتو اذیت نکن پو

 دخترم...شما عروس قشنگه ای باید رو دست نگهت دارن!
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تو دلم پوزخندی زدم و گفتم : خوبه دید صبحی ننش با گوه 

 یکیم کرد...حتما عروس قشنگه منم...حتما!

با صدای داد آراد و گریه بچشون سرمو برگردوندم سمت 

 پذیرایی؛

د برای اولین بار تو عمرم قرمز شده بود...آراز قدم تند آرا

کرد و اومد جلو...سحر بچشو روی زمین گزاشته بود و 

 خودش روی مبل نشسته بود!

بچه بیچاره از شدت گریه نفسش رفته بود...بلند داد زدم : وای 

 آراد...بچه...سرو تهش کن...زود باش!

..پارسیا؟! آراد دویید سمت بچه که)اسمشو یادم رفته.

پارسانا؟! پورسانا؟! خالصه پ داشت( رو زمین نشسته 

 بود...هالک شد اما خانوم از جاش تکون نخورد!

آراد کالفه تکونش میداد...آراز سری تکون داد و از کنارم 

رد شد...چه خر تو خری بودن اینا...از خونه ما اوضاعشون 

 بدتر بود که!

عوض کردم و بی حوصله لباسمو با یه تونیک شلوار 

صورتمو آب زدم...دلم میخواست آرایش کنما...حسش 

 نمیومد...المصب خیلی سخت بود برام!

مچ دستمو ماساژ دادم و زیرلب گفتم : مثل چی میخوام 

 بخوابم...بیدار نشم!
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 + چه غلطا!

با اخم نگاش کردم و گفتم : اگه فکر کردی میزارم اینجوری 

 بیای پایین سخت در اشتباهی!

 و باز کرد و گفت : بیا بریم...اینا منو با مایو هم دیدن!ساعتش

از لج شالمو کندم و موهامو باز کردم...رژ صورتی پررنگمو 

 برداشتم و رفتم جلو آینه!

 

 اخم بدی کرد و گفت : چیکار میکنی؟!

 معلوم نیست؟! آپولو هوا میکنم! -

پوفی کشید و گفت : دیوونم نکن آذر...همینجوری رگ لعنتیم 

 اره نبض میزنه!د

چه اشکالی داره خب؟! اینا که منو تو لباس عقد با اون همه  -

 آرایش دیدن...یه رژه دیگه!

دستشو کشید تو موهاش و بلند گفت : خیلی خب...بده من اون 

 تیشرتو!

لبخندی زدم و تیشرت سفیدشو از روی صندلی برداشتم و 

لطا این غ دادم دستش...با اخم ازم گرفت و گفت : دفعه بعد از

بکنی میکشمت...دست رو این رگ بیصاحاب غیرت من 

 نزار!
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شونه ای باال انداختم و گفتم : نزاشتم...تو رو حساسیتای من 

 دست میزاری!

موهامو بستم و شالمو روی سرم انداختم...جلو اومد و با 

حرص موهای کنار زده از شالمو زد تو و گفت : تا این پسره 

ببینه خونت حالل میشه واسم...از  اینجاست...یه تار موتو

 کنارم تکون نمیخوری!

 گنگ گفتم : پسره کیه؟!

دستمو کشید و گفت : تکرار نمیکنم...کنار من...حرف نمیزنی 

 باهاش...جلوش نمیخندی...صٌم بکم!

 بتم مگه؟! قراره بخورتم؟! -

عصبی برگشت سمتم : نزار امشب گوه بزنم وسط 

کاری نداره که چشمشو کور خوشیشون...سرم درده... برام 

 کنم...پس هرچی میگم فقط بگو چشم!

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم.

 جدی بهم خیره شد و گفت : چشمت کو؟!

چشمم تو کاسشه)پلکی زدم و ادامه دادم(اینا...واضح  -

 نیست؟!

لبخند کجی زد و سرشو آورد جلو...جفت چشمامو نرم بوسید 

 و گفت : بمیرم واسه چشات؟!

 کردم و زیرلب گفتم : من که مردم واسه چشات چی؟! نچی
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 غرید : تو غلط کردی...یه بار دیگه حرف از مردن بیاری...

حرفشو قطع کردم و تند گفتم : خونم حالله...فهمیدم...خودتو 

 اذیت نکن!

دستشو توی دستام چفت کرد و در اتاقو باز کرد...صدای بچه 

کالفه ای کشید و گفت  آراد هنوز از پایین میومد...آراز پوف

 : میخوام خفه اش کنم!

نگو...بچه است...معلوم نیس چیشده که اینجوری داره گریه  -

 میکنه...مامانشم که عین خیالش نیست!

آوا و رادین پایین نشسته بودن...آوا با دیدنمون گفت : 

 به...زوج ستاره ایو نگاه...چه برقی میزنن از دور!

ه محبوبش جلوی تلویزیون آراز مستقیم به سمت کاناپ

رفت...از بخت بد یا خوب ، همه تو همون دور نشسته 

بودن...رادین از جاش بلند شد و گفت : بیا بخواب...اجاره 

 کردی اینو؟!

آراز نگاهی بهش انداخت و گفت : به فضوالش مربوط 

 نیست...لنگاتو ببر اونور!

آروم جلوتر رفتم و کنارش نشستم...خودش که پهن مبل 

یشد...نمیدونم این مبله چی داشت که انقدر عاشقش م

بود...خواست پاشو روی میز بزاره که اخطاری گفتم : کثیف 

 میشه!
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نگام کرد و خواست دستشو بزاره پشتم که خاله اش شروع 

کرد : چخبر پسرم؟! کم پیدایی...گفتیم با عروست میای 

 خونمون..منتظرت بودیم!

..فقط میخواستم لحن اوهو...چه لفظ قلمی...چه حرفا.

 ظهرشون رو با االن مقایسه کنم!

 

آراد دیگه از بس بچه رو تکون داده بود کالفه شده 

بود...صداش هرلحظه بلند تر میشد و اخم آراز بیشتر...آراز 

جدی جواب داد : ما نیومده شما خودتون و رسوندین...جلوتر 

 از من پیشواز عروسمم که رفتین!

: صبح فکر میکردیم توام با  مارال با پوزخندی گفت

آذرجونی...نگو اشتباه شده و آذر جون تنهاست...صبح باهم 

 آشنا شدیم!

آراز انگشتشو روی چشمش گزاشت...هیشکی نمیرفت ببینه 

 آخه این بچه چشه؟! چرا انقدر گریه میکنه؟!

مامانش که رو مبل نشسته بود و لبخند ژکوند میزد...آرادم 

 ود.دیگه واقعا خسته شده ب

از جام بلند شدم و به طرفش رفتم...آراد با دیدنم مکثی کرد و 

 گفت : نمیفهمم چشه...چیکارش کنم؟! روانیم کرده!
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نگاهی به چشمای پر از اشک فسقلیش زدم و گفتم : فکر کنم 

 دلش درد میکنه...میدیش به من؟! تالشمو بکنم!

سری تکون داد و بچه رو گرفت سمتم...لبخندی بهش زدم و 

 فتم : چه آقا پسر خوشگلی...اسمش چیه آقا پسرمون؟!گ

 آراد بی حوصله گفت : پارسیا

 عه...درست حدس زده بودم!

یکم ساکت شد و بعد دوباره بلندتر زد زیر گریه...تکونش دادم 

و دست دیگه ام رو روی شکمش گزاشتم...همونطوری که 

نیما؟! کماساژ میدادم گفتم : عه...آقا پارسیا...قرار نیست گریه 

 ببین ببین...ببین همه دارن نگات میکنن!

تا دلشو ماساژ میدادم آروم بود...لبخندی زدم و گفتم : بچه نفخ 

 کرده...یه لیوان آب جوش نبات میاری؟! با قاشق؟!

مطیع سری تکون داد و از کنارم رد شد...دستمو رو دلش 

حرکت دادم و به چشمای درشت قهوه ای رنگش نگاه 

م گفتم : چه چشمای قشنگی داری کردم...آرو

 شما...بخوریمتون یا نه؟!

آراز خیره خیره نگام میکرد...برگشتم سمتش و به پارسیا گفتم 

: بریم پیش عمو؟! بریم خوش اخالقش کنیم؟! ببین گریه 

 کردی عمو سرش درد گرفته!
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گنگ سرشو برگردوند سمت آراز...لبخندی زدم و آروم به 

 برداشتم! سمت مبل محبوب آراز قدم

آوا با تعجب نگام میکرد...فرحناز گفت : بچه داریتم خوبه و 

نمیدونستیم...سحر میخواست یه پرستار بگیره واسه 

 بچش...خداروشکر پیدا شد!

 رادین خنده ای کرد و گفت : میخوای ببریش پیش آراز؟!

لبخندمو خوردم...میدونستم آراز از بچه ها خوشش نمیاد...اما 

 کردنش... این خیره نگاه

پارسیاهم انگار ارتباط گرفته بود...چون گریه اش بند رفته 

 بود و با ماساژ دست من خمار به آراز نگاه میکرد!

لبخندی زدم و کنار آراز نشستم...زیربغلش و گرفتم و گفتم : 

برو بغل عمو ببینم...بگو عموجون...ببخشید که گریه 

 کردم...من فقط دلم درد میکرد!

کجی به لحنم زد...جلوتر رفتم و بچه رو روی پاش آراز لبخند 

 گزاشتم...دستشو بلند کرد و بچه رو نگه داشت.

یهو صدای بلند آوا رو شنیدم : یا علی العجایب...یکی اون 

 دوربین بیصاحاب منو بیاره!

 

آراد با لیوان از آشپزخونه زد بیرون و گفت : چخبرته آوا؟! 

 مگه نمیب...
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غل آراز آروم گرفته حرفشو خورد...با با دیدن پارسیا که ب

 بهت جلو اومد و گفت : آروم شد؟!

لیوانو از دستش گرفتم و گفتم : پس چی؟! بغل عموش نشسته 

 ها...چه عشقی میکنه...مگه نه خوشگل؟!

پارسیا صدایی از خودش درآورد...لبخندم عمیق تر شد...رو 

 به آراز گفتم : آروم کتفشو بگیر و بچرخونش سمت من!

 مکثی کرد و گفت : نیوفته؟!

 نه نمیوفته...آروم...زیاد به بازوش فشار نیار...دردش میاد -

نفسی کشید و بلندش کرد...رو به روی من روی اون یکی 

پاش پارسیا رو نشوند...پارسیا خمار صورتشو به پیرهن آراز 

 کشید و با چشمای درشتش پلکی زد!

انی ماساژ حاال آروم دستتو بزار رو شکمش و دور -

 بده...بزار خودشو شل کنه!

عجیب بود که من چه جراتی پیدا کرده بودم...چه دستوراتی 

 که نمیدادم!

 عجیب تر آراز بود که دهن همه از کارش باز مونده بود!

رادین با ُشک گفت : فیلمه؟! آره حتما هست...من میدونم...یا 

 آراز آراز نیست...اینا نرمال نیست بخدا!

وش نباتو به دهن پارسیا نزدیک کردم و گفتم : قاشق آب ج

 آقل پارسیا دهنشو باز کنه ببینم...آااا
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آراز با گنگی بهش نگاه میکرد...چند تا قاشق آب جوش نباتو 

که خورد خمار تر شد و سرشو به شکم آراز تکیه داد...آراز 

دستشو دور شونه فسقلیش حلقه کرد و اونو روی شکمش 

ز و لش کرده روی مبل...بچه رو دََمر دراز کش کرد)شما آرا

 خوابیده رو شکم آراز تصور کنین!(

یکم که گذشت سکوت سالن شکست...مارال گفت : خاله جون 

همین دختره واسه پارسیا خوبه...هم پرستاره هم بچه داری 

 بلده...وقت آراز و هم نمیگیره!

سحر پوزخندی زد و باالخره گوشیشو گزاشت کنار : این به 

عوض کردن پوشک پارسیا هم نمیخوره...چه برسه به درد 

 نگه داشتن بچه من!

آراز با اخم گفت : واسه کی تصمیم میگیری تو؟! واسه زِن 

 من؟!

فرحناز لبخندی زد و گفت : مگه چیه پسرم؟! کارای سحرم 

 سبک تر میشه دیگه همش بند این بچه نیست!

و  ینو ترآراز دستشو مشت کرد و گفت : بعد آذر بیاد بچه ا

 خشک کنه؟! هان؟

 مکثی کردم و گفتم : آراز...آروم تر...بچه خوابه!

مارال با نیشخند گفت : چیه مگه؟! تو بیمارستانم کار غیر این 

انجام نمیده...یا پوشک عوض میکنه یا کثافت و خون طی 

 میکشه!
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آراز با این حرف نیم خیز شد...دستشو پشت بچه گرفت و 

 غرید : چه زری زدی؟!

اون پسِر مجهول که تا االن ساکت بود گفت : شما به بچه 

داریت برس...خداروشکر زنت زبون داره که؟! الل ده پایینو 

 که نیاوردی!

آراز برگشت سمتش...از چشماش آتیش میبارید...دستمو دراز 

کردم و بچه رو از روی شکمش برداشتم...پارسیا تکونی 

 خورد و دستشو توی دهنش مشت کرد!

با عصبانیت داد زد : الل زن من می ارزه به صدتا آراز 

زبون داری مثل خواهرای تو...دفعه قبل حالیت نکردم که حق 

نداری فکتو باز کنی و هرچی دلت خواست به آذر بگی؟! 

 روشن شدی یا هنوز خاموشی؟!

 سحر گفت : خیلی خب حاال چیزی نشد....

...تو وآراز هیستریک بلند شد و گفت : هیسسسس...هیچی نگ

 یکی خفه شو!

مکثی کرد و بلند تر ادامه داد : از وقتی اومده هی هرچی 

خواستین بارش کردین و چیزی نگفتم...هی نخواستم که 

 چیزی بگم!

پوزخندی زد و ادامه داد : فکر کردین با سیب زمینی 

طرفین؟! صبح که خوب زبونتون واسش دراز بود...فکر 

 دوربینا رو نکردین نه؟!



1559 

 

 

ثل گیجا نگاه میکرد...آخرم طاقت نیاورد و پرید وسط رادین م

 حرفش : باز صبح چخبر شده؟!

مارال نگاه بدی به من و آوا انداخت و گفت : زبونتون قفل و 

 بند نداره؟! هرچی شد و باید همه جا جار بزنن؟!

آوا شونه ای باال انداخت : من گفتم با آذر اینجوری حرف 

 ازک تر نمیگه...چیشد؟!نزن...گفتی آراز بهم از گل ن

آراد کالفه دستی به پیشونیش کشید و خواست حرف بزنه که 

آراز نزاشت : بیشتر از این نمیخوام قیافه های نحستون جلو 

 چشمم باشه...گمشین بیرون!

فرحناز از جاش بلند شد و گفت : اجازه نمیدم تو خونه من...با 

اتو خواهر و بچه های خواهرم اینجوری صحبت کنی...صد

 بیار پایین!

آراز پوزخندی زد : جداً؟! چطور صبح حواستون نبود اینی 

که وایساده و دارین بازخواستش میکنین زِن منه...پدرم 

دراومده تا گرفتمش...هرچی از دهنتون دراومد بهش گفتین 

 که!

فرحناز جلو اومد : هنوزم میگم...بهت گفتم نمیخوای 

ی...گفتی اگه نزاری اینو...وصله تن ما نیست...گوش نکرد

میرم لندن برنمیگردم...منو مجبور کردی به کاری که 

 نمیخوام!
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آراز کالفه گفت : بس کن مامان...من تورو مجبور کردم اما 

زندگیتو به گند نکشیدم...آراد و ببین...شاهکار کردی با 

ازدواجش...مجبورش کردی خودتم از همه راضی 

ان؟ کدومش؟ بگو تر...خوشبخته؟! زنشو دوست داره؟! ه

 سحر بجای شوهرش زن من شده!

آراد جلو اومد و پارسیا رو از روی پام برداشت...چشماشو 

روهم فشار داد و گفت : بهش فکر نکن...هروقت خاله اینا 

 بیان اینجا همینه!

لبخند تلخی زدم و گفتم : کاش من تا عروسی همون یزد 

هم میموندم...همش حس میکنم دارم یه خونواده رو ب

 میریزم...کم مونده بیان یقه ام رو بگیرن که چرا بله دادی؟!

+ میفهممت...ازدواج همیشه پول و قیافه و تیپ و اینجور 

چیزا نیست...دو روزه اومدی اینجا اما فهمیدی سطح فرهنگی 

خیلی فرق میکنه...هرچقدرم آراز خوب باشه پسر این 

قع خونوادست...اونا از تو یه چیزی مثل خودشون تو

دارن...بخور و بریز و بپاش و ولخرج...فکر قرتی بازی 

خودشون...اونا نمیدونن که آراز زن زندگی پیدا کرده...نه 

 زنی مثل همه دخترای اطرافش!

سری تکون دادم و گفتم : خیلی خوب حرف میزنی...واقعا 

 حرفات آرومم میکنه!
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 ه+ شاید بخاطر شغلمه...وگرنه من خودم به یکی نیاز دارم ک

 آرومم کنه!

 لبخندی زدم و گفتم : حتما همینه آقای دکتر!

صدای بلند رادین اومد : چی میگی خاله؟! زنش اینجا نشسته 

 ها...این چه وضعشه؟!

برگشتم سمتشون...اون پسره با اخم گفت : خداروشکر همین 

زنو گرفت...ما داماد زنجیری نمیخواستیم...ده بیست روزی 

 بستری شه! باید تو بیمارستان خودش

آراز خیز برداشت سمتش...با این کارش رادین پرید...سفت 

بازوی آراز و چسبید و گفت : آروم داداش...میدونی که 

کارشون همینه)با حرص ادامه داد(بیان گوه بزنن تو این خونه 

 و بعد بساطشون و جمع کنن...بعدم قاه قاه به ریشمون بخندن!

ستشو جوری مشت کرده بود آراز دیگه واقعا رد داده بود...د

 که رگاش درحال انفجار بود

بلند داد زد : ولم کن بهش نشون بدم زنجیری بودن یعنی 

 چی...الاقل گوهی که میخوره درست باشه!

خاله اشون از جاش بلند شد و با اخم گفت : دستت درد نکنه 

فرحناز...خوب از بچه هات به ما رسید...تا آقا پسرت 

 بریم! بیرونمون نکرده ما
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آراز رادینو کنار زد و گفت : فقط سریع تر...آقا پسر شما 

 زنجیرمو داره پاره میکنه...تا بسته است فراریش بدین!

مارال با کنایه گفت : پاشو سحر...بزار با این عروس 

 آوردنشون سرفصل کتابا بشن...پاشو بریم!

سحر دستی به موهاش کشید و به آراد گفت : پارسیا که 

 .فرداهم بیا پرنیا رو ببر...وقت ندارم نگهش دارم!پیشته..

همین؟! کل احساسات زنانه و زناشویی و مادری و فرزندی 

 شد همین؟!

من گفتم االن زار زار میزنه زیر گریه که حاال بیا و جمعش 

 کن...واقعا همین؟!

نفسی کشیدم و تو خودم جمع شدم...فرحناز با اخم برگشت 

ر داده بودم...کاری میکنم که سمت من و گفت : بهت هشدا

 خودت از اومدنت پشیمون بشی!

آراز از گوشه چشم نگاه کالفه ای بهم کرد و گفت : 

مامان...داری یه کاری میکنی که واقعا برم...داری از 

 اعتمادم به خودت سواستفاده میکنی!

فرحناز چشم غره ای بهم رفت و گفت : برو...تو که مادرتو 

و بگیر و برو...من نمیتونم حضور اینو نمیشناسی...دست این

 تو خونه ام تحمل کنم!
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پوفی کشیدم و از جام بلند شدم...نگاها برگشت سمتم...با لحن 

معمولی خودم گفتم : شما بهم گفتین که تو کار هم دخالت 

نکنیم...خبرچینی نکنیم...برای هم نقشه نکشیم...منم گفتم چشم 

دارم...احترامتون برام  اما انتظار همین رفتارا رو از شما

واجبه چون بزرگترین...اگه حضور من اذیتتون میکرد 

 میگفتین من میرفتم...خیلی که سخت نبود...بود؟!

آوا سری تکون داد و گفت : مامان واقعا بیا منطقی فکر 

کنیم...آراد و بزار کنار...تو سی سال آراز و بزرگ 

به مارال؟! کردی...بهش شیر دادی...دلت میومد پسرتو بدی 

 هان؟ خودت کسر شانت نبود؟

رادین : کاری ندارم اما...آراد با همین تصمیم مصلحت اندیش 

شما زندگیش بهم ریخت...وگرنه زنش دوتا بچه هاشو 

نمیزاشت بره...حداقل یکم واسه موندن کنار شوهرش تالش 

میکرد...مطمئن باشین اگه آراد بگه طالق با همه مهریه ات 

 ل میکنه!سحر بی شک قبو

آراد نفسی کشید و گفت : شما آذر و نشناخته قضاوت 

کردین...چه صبح چه االن...بهش بی احترامی کردین و من 

 انقدر منش تو وجودش دیدم که به جای همتون شرمنده اشم!

آوا هم پشت بندش گفت : من شرمنده ترم که باعث همه این 

 نم!اتفاقات شدم...فکر میکردم قراره زندگیشو درست ک
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دشمناتون شرمنده باشن...من ناراحت نیستم...همون اولم  -

 گفتم که درکشون میکنم...من باب میلشون نبودم...حق دارن!

فرحناز بی حرف برگشت سمت من...یکم نگاش کردم و 

سرمو انداختم پایین...فقط دو روز این بساطو چیند 

 برامون...فقط دو روز!

ا صدای خش دارش سکوت بدی شد...یکم که گذشت آراز ب

 گفت : میریم!

 رادین : کجا؟!

آراز : میریم یکی از سوییتای بیمارستان تا کار خونم تموم 

 بشه!

 

آراد جدی گفت : بس کن آراز...یعنی چی برم؟! مامان یچیزی 

 گفت...چرا سریع جدیش میگیری؟!

آراز با جدیت برگشت سمتش و با چشمای سرخش تو چشمای 

نیم آراد...فشار کارم آراد خیره شد : من روا

زیاده...سردردامو نمیبینی؟! نمیتونم فشار اینجا روهم تحمل 

 کنم!

پوزخندی زد و آروم تر گفت : دو روز آوردمش اینجا...گند 

زدین به زندگیم...میبرمش...شاید کارامو جور کردم برم 

 لندن!
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 تو چشمای مامانش خیره شد و ادامه داد : واسه اقامت!

دستشو گزاشت رو قلبش...آوا آهی کشید و مامانش با بهت 

 زیرلب گفت : عجب شبی!

به پارسیا نگاه کردم که تو بغل آراد آروم خوابیده بود...لبخند 

تلخی بهش زدم...چقدر اینجا بهم ریخته بود...یعنی قبل از منم 

 اینطوری میشد؟!

با نگاه خیره آراد چشممو از پارسیا گرفتم و از جام بلند 

 م حرف بزنم که آوا اشاره کرد چیزی نگم!شدم...خواست

 من نمیخواستم کدورت بین مادر و پسر باشم

 دلم میگرفت...اگه آه ننه آراز میوفتاد پشت زندگیمون چی؟!

سری تکون دادم...فردا حلش میکردم...امشب بره به کارای 

 بدش فکر کنه اصال!

آراز دستی به موهاش کشید و عقب گرد کرد...چند قدم دور 

 ه بود که یهو وایساد و دستشو به سرش گرفت!شد

 ترسیده گفتم : آراز؟! سرت گیج رفت؟

 یه قدم دیگه برداشت و خش دار گفت : نه...خوبم!

قدم بعدیو که برداشت تلوتلویی خورد...رادین ترسیده پا تند 

 کرد و بلند گفت : یاقمر بنی هاشم...تکیه کن بهم ببینم!

 ؟! حالت خوبه؟!رفتم سمتش و گفتم : بریم باال
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 دستی به چشمش کشید و لب زد : خوبم...بخوابم درست میشه!

 کالفه برگشتم سمت رادین و گفتم : کمک میکنی بره باال؟!

رادین سری تکون داد و گفت : کاش خاله یاد میگرفت انقدر 

نرینه به اعصاب ما...میدونه مغز پسرش یکی در میون 

 رگاش پوکیده است ها!

تو آشپزخونه و رو به افتخار خانم گفتم :  بی حوصله رفتم

 افتخار خانوم...اجازه است من یه دمنوش درست کنم؟!

افتخار خانوم لبخندی زد و گفت : چرا که نه دخترم...قوری 

 تو کابینته...من میرم که راحت باشی!

سری تکون دادم و ماگ مخصوص آراز و برداشتم...آوا از 

 ریه نکنیادر آشپزخونه اومد تو و گفت : گ

توام یه چیزیت میشه ها...گریه چی بکنم از صبحه گیر  -

 دادی!

آوا هم کالفه بود...صندلیو عقب کشید و گفت : اعصابم 

خرابه...ببین هردفعه...هردفعه خاله و دختراش میان اینجا 

 همین بساطه...یعنی ما جنگ اعصاب نداشته باشیم نوبره!

از اینجا بود...وقتایی که مکثی کرد و ادامه داد : باز خوبه آر

نباشه بدتره...خیلی دل آراد و میسوزونن ، خیلی...داداشمو 

روانی کردن...آراز اینجوری نیست)پوزخندی زد(فکر کردن 
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آرازم ببوعه که قاپشو بدزدن و یه مهریه سنگین واسه 

 دخترشون بزارن و بعد...کارخونه و بیمارستانو بکشن باال!

 اتهتهمت نزن آوا...خاله  -

+ تهمت چی دختر؟! میدونی مهریه سحر چند تا سکه اس؟! 

تا سکه میفهمی یعنی چی؟! مامان ما هم فکر کرد وای  1372

چقدر خواهرش عاشقشه که میگه بیا دختر منو واسه پسر 

 افسرده ات بگیر!

آهی کشید و گفت : زنیکه حتی رغبت نکرد بگه بچمو بده 

 !ببرم...گفت بیا اون یکی هم مال خودت

 

آب جوش اومده کتری رو روی محتویات ماگ ریختم و گفتم 

: چی بگم...هرجوری نگاه میکنم این وسط آراد بیشتر از همه 

 ظلم دیده!

سری تکون داد و متفکر گفت : آراد خیلی مهربونه...این 

مهربونیش کار دستش میده...دلش نیومد دل مامانو بشکنه و 

بگه صبر کن من قبول کرد...دلش نیومد به اون دختره 

برمیگردم تا اون شکسته نشه...دلش نمیاد به زنش بگه گمشو 

 چون زندگیمو به گوه کشیدی!

 سری تکون دادم...نمیدونستم چی بگم؟!
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واقعا حتی پولدار ترین آدمام سختی داشتن...همیشه فکر 

 میکردم داشتن مبل و تخت یه پوئن مثبته!

هم تو خونت باشه اما میبینم اگه صدتا مبل و تخت و مجسمه 

 اما دلت خوش نباشه؛

 نچ! نمیشه!

آوا بازم ادامه داد : فکر نکن چون آراز لندن بوده از همه این 

اتفاقا دور بوده آذر...آراز بخاطر بابام میگرن گرفت...بخاطر 

این بیمارستان انقدر زحمت کشید که یادمه زنگ میزد میگفت 

ری بگی اینجا پول ندارم یه پرس غذا بگیرم...هرکا

کرده...فکر میکنی چرا انقدر رقص التینش خوبه؟! حتی 

مجبور شد توی کالب کار کنه...دانشجو بود ، خرج خونه و 

دانشگاه...از اینور بیمارستان بابا ، شرکت نوپای 

خودش...فکر کن یهو همه این اتفاقات تو چند ماه بیوفته...من 

مشغول که سرگرم درس و دوستامو دانشگاه بودم...آرادم 

دپرسی و ازدواج زوریش...آراز با چنگ و دندون اینارو نگه 

داشته...نتونست ببینه زحمت بابامو یکی به راحتی آب 

خوردن باال بکشه...اگه میبینی االنم انقدر حرص بیمارستان 

و شرکتشو میزنه فقط بخاطر همینه...چون جون کنده...سختی 

 ز هممون بیشترکشیده ، خیلی زیاد اونم تو کشور غریب...ا

 حق داره...حتی از مامانم!
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لبخندی زدم و گفتم : خوشحالم که انتخابم درست بوده...دست 

نزاشتم رو یه پولدار بیعار که فقط با پول باباش بچرخه و به 

 اسم باباش پز بده!

آوا لبخند کمرنگی زد و گفت : اون اوال که دیده 

همین لحاظ  بودمت...بخاطر همین جذبت شدم...تو و آراز از

باهم شبیهین...میجنگین...دست بردار نیستین...ناامید 

نمیشین...آراد برای من بهترین برادر دنیاست اما آراز ، 

اسطوره است...چون من سختیاش رو دیدم میگم...االنو که 

نگاه میکنم میبینم آراد خودشم مقصر بود...نجنگید..زود پاپس 

کار کرد...اون کشید...اما آراز واسه داشتن تو همه 

مهمونی...راضی کردن مامان...جوری شده بود که هرروز 

زنگ میزد به مامان میگفت انقدر مونده تا بیام...چقدر فکر 

 کردی؟!

نفسی کشید و گفت : حتی االنم تو رو ترجیح میده چون میدونه 

کی به پاش میمونه...چون میدونه اگه یروزی خدایی نکرده 

...توهم پا به پاش کنارش ورشکست شد دست تنها نیست

 میجنگی!

از جاش بلند شد...اشکشو که رو گونه اش ریخته بود پاک 

کرد و گفت : خوشحالم آذر...برای شما دوتا خیلی 

 خوشحالم...شما واقعا الیق عاشق بودنین!
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سریع عقب گرد کرد و بی توجه به رادینی که با بهت جلوی 

 رد شد.در آشپزخونه وایساده بود سریع از کنارش 

 

سرفه ای کردم و خواستم صدای پر بغضمو صاف کنم : برو 

 دنبالش...حالش خوب نیست!

رادین سری تکون داد و گفت : امشب حال هیچکس خوب 

 نیست...حس میکنم یکی اینجا رو نفرین کرده و رفته!

لبخند کمرنگی زدم : نفرین کجا بود...این بحثا پیش 

ه چی مهم تره...اونم االن میاد...عادیه...فعال خانومت از هم

 که چشماش اشکی شده!

یه لیوان آب پر کرد و با سر پایین از آشپزخونه زد 

بیرون...سالن خالی بود...همه رفته بودن تو اتاقاشون...فقط 

 دوتا از دیوارکوبا روشن بود و سالنو از تاریکی درمیاورد!

 نفسی کشیدم و ماگ آراز و برداشتم...دمنوشش دم کشیده بود

و بوش یکم حالمو سرجاش آورد...دستی به زیرچشمام که 

 خیس بود کشیدم و سعی کردم خوب باشم!

قدم تند کردم سمت پله ها...المصب خیلی سخت بودا...همیشه 

 فکر میکردم خونه های دوبلکس چقدر خفنن...اما نه نیستن

 از پا درد میمیرین!

 از من گفتن بود...حاال میخواین برین دنبالش!
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ی در اتاق وایسادم...خواستم در و باز کنم که صدای آروم جلو

آراد و شنیدم : با مامان لج نکن...مامان دل نازکه...تو رو 

 بیشتر دوست داره...آهش زندگیتو خراب میکنه آراز!

صدای آراز خش داشت...انگار به زور حرف میزد و واقعا 

 همین بود!

 ز زندگی خودتآراز : نشنیدی صبح چی به آذر گفتن؟! چرا ا

درس نمیگیری بدبخت؟! االن آه مامان پشت زندگیت نیست 

 حالتون خیلی خوبه؟!

 آراد ساکت شد...بمیرم...امشب چقدر حرف شنیده بود.

آراز ادامه داد : آذر خیلی حرف شنیده آراد...چه از من...چه 

از بچه های بیمارستان...چه از برادراش...بهش گفتم میارمش 

کنم...هنوز نیومده ریدن به برنامه هام...چقدر  اینجا تا آرومش

 تحمل داره مگه؟!

آراد آروم گفت : اون خودش انقدری که تو حرص میخوری 

ناراحت نیست...اون مامانو درک میکنه...خیلی فهمیده 

است...انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده...هرچی هم بشه اون باهاته 

 پسر...خیالت راحت!

ذیت بشه شکنجه میشم...حرفمو باور آراز : وقتی بهت گفتم ا

 نکردی!
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آراد : اون موقع هرکی بود باور نمیکرد...جلوی همه 

اخراجش کرده بودی...چطور باور میکردم که با اذیت شدنش 

 بهم میریزی؟!

لحظه ای سکوت شد و آراد باز ادامه داد : حاال میفهمم شکنجه 

 شدن یعنی چی!

اد تم در و باز کنم که آرآراز آخ بلندی گفت که ترسیدم...خواس

با خنده ادامه داد : برم مورفینتو صدا کنم بیاد...ازت بعید 

 نیست ترتیب منو هم بدی!

زود خودمو جمع کردم انگار من اصال نشنیدم...واال من اصال 

َکر عالم...اونی هم که داشت با حرفاشون لبخند ژکوند میزد 

 شیطان رجیم بود!

 

.دیدین جای حساس یهو نت قطع آراز چیزی گفت که نشنیدم..

 میشه؟!

خب ولومو بده باال شوهر من...عجب گیری افتادیم از دست 

 حنجره و حلق و گلوی این!

آراد بلند خندید و گفت : میخوای من برات بزنم؟! تا نیومده 

 میزنم بهت...فکر کنم تو اتاقم داشته باشم!

 گوشمو تیز کردم تا بهتر این حرفای مشکوکانه اشون رو

 بشنوم!
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آراز نفسی کشید و بلند گفت : نخیر...خودش میاد میزنه...تا 

سِر من درده تو واسم دارو تجویز کن فقط...مریض دیگه غیر 

 من نیست؟!

آراد : چه خشن...دکتر انقدر خوب ندیدی بیاد باال سر 

مریضاش؟! تقصیر منه همیشه به افتخار تو دوتا مسکن تو 

 داداشم! اتاقم هست...وگرنه مرده بودی

آراز : بده به آذر مسکناتو...من خودم دکتر دارم...حاالهم 

 تشریفتو ببر مغزمو خوردی!

آراد بازم خندید و گفت : چشم چشم...میدیم به آذر بزنه...دعوا 

 نداریم که...از همونا که تو شمال دیگه؟!

دستمو گرفتم جلوی دهنم تا نخندم...آراز کثافت...شمالو به 

 یعنی؟!آراد گفته بود 

 آراز : آره همونا...هرچی داری بده بهش فقط برو!

یهو در باز شد...آراد با خنده گفت : بیا مورفینتم رسید...من 

برم که آذر خانوم امشب واسه همه مسکن شده...مخصوصا 

 پارسیا!

 لبخندی زدم و گفتم : بیدار نشده هنوز؟!

سه ااز اتاق بیرون اومد و گفت : نه خداروشکر...بیتابیش و

همین دل درد و نخوابیدنش بود که اونم شما درستش کردی 

 زن داداش!
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لبخندم عمیق تر شد...تا خواستم حرف بزنم ادامه داد : آراز 

 منتظرته...خوب بخوابین!

از کنارم رد شد و در اتاق ته راهرو رو باز کرد...دستی 

 براش تکون دادم و با پا در و باز کردم!

بیده بود...درو بستم و رفتم سمتش آراز به شکم رو تخت خوا

 : آقاِی من؟!

الی چشماشو باز کرد و یهویی برگشت سمتم...عقب کشیدم و 

 گفتم : برات دمنوش آوردم...بیا بزن ببین آذر چه کرده!

نیم خیز شد و ماگ و از دستم گرفت...سعی کردم به چشماش 

 خیره نشم وگرنه میفهمید گریه کردم؛

شتامو طبق عادت الی موهام فرو لباسمو عوض کردم و انگ

 کردم تا فرفریاش رو مرتب کنم.

دستی به چشمام کشیدم و تختو دور زدم...آراز دمنوش و یه 

 نفس سر کشید و با اخم گفت : زهرمار بود که!

 عوضش آرومت میکنه...یادم رفت بهش عسل بزنم! -

روی تخت نشستم و آروم گفتم : میزاری امشب من بغلت 

 کنم؟!

کجی زد که زود پاک شد و اخم جاشو گرفت...میفهمیدم  لبخند

سرش چه تیری میکشه...جوری که نمیتونه خیلی واکنش 

 نشون بده!
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 مکثی کرد و گفت : اول ببینمت!

چشمامو ازش گرفتم و به شکم چند تیکه اش خیره 

 شدم...زیرلب گفتم : داری میبینی دیگه...دیدن دارم؟!

 جدی شد : نگام کن گفتم!

ر سرمو باال آوردم و به چشمای خمار عسلیش خیره به زو

 شدم...مشکوک گفت : گریه کردی؟!

خواستم دست پیش بگیرم که پس نیوفتم...برای همین لبخندی 

زدم و گفتم : آره...البته گریه هم نبود...چهارتا دونه اشک 

 ناقابل!

اخمش غلیظ تر شد...سرشو به تاج تخت تکیه داد : همونم 

 اطر حرفای مامان؟!غلط کردی...بخ

 نه...بخاطر داشتن تو...اشک شوق بود! -

 سرشو چرخوند سمتم : خسته شدی؟!

 از چی؟! -

 + از کنارم بودن!

اخمی کردم و گفتم : این چه حرفیه آراز؟! من زنتم 

مثال...قراره به همین دو روز خسته بشم پس به چه دردی 

 ز داشتنتمیخورم؟! من تو رو دارم...امشب بیشتر از همیشه ا

 خوشحال شدم!

 پوزخندی زد : چرا؟! بخاطر حرفایی که شنیدی؟!
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نه...چون فهمیدم انتخابم خیلی درست بوده...چون َمردم برام  -

بزرگ ترین حامی دنیاس...چون خیلی عاشقشم و بیشترم 

 عاشقش میشم!

 

خیره خیره نگام کرد...لبخندی زدم و بغضی که میرفت 

دادم...آروم گفتم : حاال میزاری دوباره شکل بگیره رو قورت 

 بغلت کنم؟!

نزدیکش رفتم و کنارش دراز کشیدم...سرشو روی سینم 

گزاشت و محکم دستشو دور کمرم حلقه کرد که باز نفسم 

گرفت...درد پهلوم انگاری تمومی نداشت...چشمامو بستم و 

 گفتم : آ..آراز...یکم آروم تر!

ردا شید و گفت : فحلقه دستاش شل تر شد...نفس کالفه ای ک

 حتما میبرمت سونوگرافی!

چونه ام رو روی سرش گزاشتم و با دستام مشغول نوازش 

 موهاش شدم.

 سونوگرافیو ولش...موهای آقامونو بچسب! -

پاهامون توهم قفل شده بود و سر آراز روی سینه ام 

بود...انگشتام وسط موهاش حرکت میکرد...دسِت گرمشو 

بدون اینکه فشار بده حرکتش  روی پهلوم گزاشته بود و

 میداد...
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با اون مسکن قوی که آراد به خوردش داده بود کم کم نفساش 

 منظم شد و دستش از حرکت وایساد!

چشمامو بستم و بغضمو رهاش کردم...امشب چقدر بد تموم 

شده بود...چقدر حالم بد شد و چقدر از همه متنفر شدم و چقدر 

 عاشق تر!

 حتی بیشتر از قبل...

 

 

دستی توی موهام فرو رفت...بوی عطرش باعث شد لبخند 

 کمرنگی بزنم

 صداش بلند شد : پاشو خانوم...دیره!

الی چشممو باز کردم و به چشمای عسلیش نگاه 

کردم...سرخیشون کمتر شده بود...موهاش بخاطر دوش 

 صبحش خیس بود و به پیشونیش چسبیده بود!

 یفت نیستی شما؟!چشمامو که دید لبخند کجی زد : مگه ش

بی حوصله نیم خیز شدم و گفتم : چقدر خوابم میاد...کاش 

 عصر بودم...شیفتای صبحو دوست ندارم!

 دستمو گرفت و گفت : بگو یاعلی!
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یاعلی گفتم و پا به پاش آماده شدم...آراز خوشتیپ کرده کت 

اسپرتشو سر دست گرفت و بعد از صبحونه راهی شدیم...من 

 اون راهی شرکتش!راهی بیمارستان و 

تنها دلخوشیم این بود که بعد از صبحونه بهم گفته بود عصر 

نمیره بیمارستان و کنارم تو خونه میمونه...انقدر خوشحال 

شده بودم که توی شیفت مدام نیشم باز بود...هرکی نمیدونست 

 فکر میکرد چند وقته همو ندیدیم!

 دخترم انقدر ندید بدید؟! هست؟!

رد و گفت :  کجا رفت این پسره؟! سیناااا...بیا آوا لیستو مهر ک

 لیستو مهر کن االن خانوم رحمانی میاد کلتو میکنه!

اخمی کردم و گفتم : زهرمار...بیمارستانه ها...همین االن 

مسکنشونو زدیم بخوابن...یه ذره شعور به خرج بدی بد 

 نیست!

موی هایالیت شده اش رو زد پشت گوشش و گفت : برو بابا 

االن انقدر خستم و گشنمه نمیفهمم چی دارم میگم...حاال من 

 زنگ بزنم به این پسره ریقو ببینم کجا رفته؟!

سینا قدم تند کرد سمت استیشن و گفت : وایسین دکتر عماد 

 میخواد بیاد چکاپ یکی از مریضاش...بعد برین!

پس تو چیکاره ای؟! تو بمون...من حوصله دکتر عمادو  -

 ندارم!
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من که اصال حساب نکن...جنتلمنم خونه منتظرمه  آوا : رو

 باهم ناهار عشقوالنه بخوریم!

 زیرلب گفتم : غلط کردی!

 

با لرزیدن گوشیم از جیبم بیرونش آوردم و به چشماش لبخندی 

زدم و رو به بچه ها گفتم : خب دوستان...شیفت خوبی 

بود...من که کارام تکمیله دارم میرم...شما بمونین و دکتر 

 اد!عم

آوا دستمو گرفت و با حرص گفت : وایسا ببینم...یا همه یا 

هیچکس...همینجا میمونی تا این بیاد مریضشو ببینه بعد باهم 

 میریم.

نچی کردم و گفتم : آراز دم دره...دیر کنم میاد تو...بزار برم 

 وگرنه همتونو دست کم یبار...

ود با ب سینا کالفه گفت : خیلی خب بیا برو...همینمون مونده

دکتر تهدیدمون کنه...ما که نخواستیم تو برگردی...نمیومدی 

 اصال!

 شیطون گفتم : با دکتر عماد خوش بگذره بهتون...فعال!

دستی براشون تکون دادم و از در اورژانس زدم بیرون...بنز 

آراز و که دیدم بدو بدو رفتم سمتش و تو ماشین نشستم...در 
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یاد بده...دکتر عماد میخواست ب و بسته نبسته گفتم : خدا خیرت

 چکاپ منم آوا رو گزاشتم و بدو فقط!

 گونه ام گرم شد و گفت : دکتر عماد مگه دیشب نبود؟!

سری تکون دادم و بی حواس گفتم : بود...میخواست بیاد 

چکاپ این مریضش که عمل قلب داشت...فکر کنم از 

 بیمارستان )...( میومد!

 سری تکون داد و چیزی نگفت!

 

دستش درد نکنه افتخار خانوم یه فسنجونی پخته بود که نگم 

براتون...با لب و دهن آدم بازی میکرد...فرحناز جونم از 

صبح ندیده بودم و آوا گفت که تو اتاقشه...داره با خودش 

 خلوت میکنه!

منم چون خیلی عروس نمونه ای بودم تصمیم گرفتم عصری 

مامانش عصبی باشه و برم پیشش...تحمل نداشتم آراز بخاطر 

 همش فکرشو مشغول اون کنه!

آزادی بود)رضا شاه کشف حجاب کرده بود مثال...آراد و 

رادین نبودن منم روسریمو برداشته بودم( موهامو دم اسبی 

بستم و یه لباس قشنگ پوشیدم...آراز خواب بود و نخواستم 

 بیدارش کنم.
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رحناز اق فتوی سینی دوتا لیوان چایی ریختم و رفتم سمت ات

جون...در زدم که صدای آرومشو شنیدم...دستیگره رو فشار 

دادم و با استرس کاذبی که بهم وارد شده بود پامو توی اتاق 

 گزاشتم!

روی مبل نشسته بود و گوشیش دستش بود...با دیدن من تعجب 

 کرد و گفت : کاری داری؟!

سعی کردم لبخندمو حفظ کنم : سالم...اومدم براتون چایی 

 یارم!ب

 اخم کمرنگی کرد : نمیخورم...ببرش!

 یه قدم جلو گزاشتم و گفتم : لطفا...میخوام باهاتون حرف بزنم.

 مشکوک نگاهی بهم انداخت بعد از یه مکث گفت : بیا بشین

لبخندم عمیق تر شد...سینی چاییو روی میز گزاشتم و رو به 

روش نشستم...نفس عمیقی کشیدم و گفتم : راستش...اومدم 

 زتون معذرت بخوام!ا

 ابروی تتو شده اشو باال انداخت و گفت : بابِت؟!

خب شما راست میگین...من خیلی یهویی وارد زندگیتون  -

شدم...شاید از همون دوسال پیش و بهتون حق میدم که راجبم 

 چه فکری میکنین...همونجوری که آراز راجبم فکر میکرد!

بودن  نگاه خیره اش باعث شد ادامه بدم : مادر

سخته...مخصوصا بزرگ کردن سه تا بچه که براشون از 
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جون و دل مایه بزاری...من شمارو مثل مادر خودم 

میبینم...بدون هیچ فرقی...هردوتون دلسوز بچه هاتون هستین 

و هیچی براشون کم نزاشتین...منم سعی میکنم متقابال حستون 

تون سررو درک کنم...از اینکه نمیخواستین من وارد زندگی پ

بشم و براش برنامه داشتین اما...با حرفای دیشب...جدا از 

 معذرت خواهی میخوام یه درخواستم داشته باشم!

 انگار از حرفام خوشش اومده بود.

 سری تکون داد و گفت : درخواستت چیه؟!

 

میدونم براتون سخته اما خواستم اگه میشه...این چند وقت  -

ن خاطر پسرتون...میدونیحضورمو تحمل کنین...فقط و فقط ب

که آراز فشارای خیلی زیادیو تحمل میکنه...تحمل اینکه 

خودشو درگیر و نگران این مسائل خونوادگی بکنه نداره...من 

میدونم که از بودنم ناراضی هستین اما تا وقتی که 

بریم...میخواستم ازتون خواهش کنم که بخاطر پسرتونم که 

 شده...

آراز توی زندگی من برام حرفمو قطع کرد و گفت : 

اولویته...نمیدونم تو یهو از کجا پیدات شد و چطوری تونستی 

اینجوری پسرمو مجنون کنی اما بدون من برای راحتیش همه 

 کار میکنم...فقط به یه شرط!

 آروم گفتم : چه شرطی؟!
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به چشمام خیره شد و فنجون چاییش رو برداشت : آراز و ازم 

 دور نکنی!

گفتم : شما هیچوقت از آراز دور نمیشین...شما مکثی کردم و 

مادرشین و تو قلبش جای خودتون و دارین...مسلما عشقی که 

به شما داره با رابطه اش با من از زمین تا آسمون فرق میکنه 

و قرار نیست با حضور یکی از ماها اون یکی کنار گزاشته 

 بشه!

اشته دخشک گفت : من قبول کردم بخاطر پسرم کاری باهات ن

باشم...تا وقتی که اینجایی...توام نباید بزاری آراز فکر 

 برگشت به لندن به سرش بزنه...میفهمی چی میگم؟!

سری تکون دادم و گفتم : میفهمم...من شمارو بیشتر از همه 

درک میکنم...شاید دور از ذهن بیاد اما واقعا حستون به آراز 

اب بشه همینطور ستودنیه...من نمیخوام رابطه شما و آراز خر

رابطه خودم...هرچقدر ازم متنفرین و از حضورم راضی 

نیستین درک میکنم اما فقط به خودم بگین...نزارین کسی 

 بفهمه که بعدا باخبر شدن آراز باعث ناراحتی جفتتون بشه!

از حرفام متعجب شده بود...خیره سر تا پامو کنکاش کرد و 

 از جام بلند شدم.چیزی نگفت...دستامو توهم قفل کردم و 

 آروم گفتم : ممنونم!

عقب گرد کردم که برم اما صداش باعث شد برگردم : 

 آذر...درسته؟!
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لبخندم عمیق شد...برگشتم سمتش...از جاش بلند شد و گفت : 

 آوا بهم گفته بود میخوای با چرخ خیاطی طبقه باال کار کنی!

 سری تکون دادم و گفتم : اگه اجازه بدین!

ست...اگه میخوای راحت باشی ببر توی اتاق +دمشکلی نی

خودتون...من تاحاال باهاش کار نکردم...امیدوارم به دردت 

 بخوره!

چشمام از این باز تر نمیشد...لبخند دندون نمایی زدم و گفتم : 

 خیلی ممنونم ازتون...لطف کردین!

جواب لبخندمو با لبخند کمرنگی داد...برگشتم سمت در و با 

باز کردم...بدو بدو از پله ها رفتم باال و پریدم  خوشحالی در و

توی اتاق...آراز بیدار شده بود و با گوشیش مشغول بود...جلو 

 رفتم و گفتم : آقامون...بگو میخوام چیکار کنم؟!

برگشت سمتم و به لحن خوشحالم خیره شد...ابرویی باال 

 انداخت و گفت : میخوای بوسم کنی؟!

آبدار رو گونه اش گزاشتم : این که خنده ای کردم و یه ماچ 

 وظیفه است..یکی دیگه بگو!

 چشماشو تنگ کرد و گفت : آذر!

 جانم...رفتم پایین از مامانت اجازه گرفتم...بگو چرا -

 نیم خیز شد و با َشک گفت : چرا؟! با مامان حرف زدی؟!
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ذوق زده گفتم : آره...ازش خواستم چرخ خیاطی باال رو بهم 

 قرض بده!

 ؟!+ خب

خب که به جمال چشمای زیبات پسرم...پاشو برو برام  -

 بیارش تو اتاق!

یکم نگام کرد و بعد بیخیال باز سرشو به تاج تخت تکیه 

 داد...گوشیشو گرفت جلوی صورتش و گفت : بعدا میرم!

اخم کمرنگی کردم : ذوقمو کور نکن...پاشو برو بیارش 

 دیگه...باز میخوابی خوابت میبره!

 کارش داری که برم بیارم؟! + االن چی

دستمو گرفت و کشید سمت خودش...کنارش روی تخت پرت 

 شدم.

 ادامه داد : بخواب اینجا...حرفم نزن!

 

بلند شدم و با اخم گفتم : پاشو دیگه...تا بیکارم بشینم ببینم 

 میتونم یچیزی بدوزم یا نه!

پوفی کشید و از جاش بلند شد...نگاه کالفه ای بهم انداخت و 

 گفت : نمیشه همونجا باشه؟!

 بلند گفتم : آراز!
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 + جاِن آراز؟! 

از جام بلند شدم و در و باز کردم...با اخم گفتم : نمیخواد 

 بیاری...خودم میارمش...ناز توروهم نمیکشم!

همون موقع آوا در اتاقشو باز کرد و سرکی کشید...با دیدنم 

من گفت : به عروس...بسالمتی میخوای دستی به پارچه 

 ببری؟!

سری تکون دادم و گفتم : آره...بیا سر میز چرخو بگیر 

 بیاریمش تو اتاق...بعد اندازه اتو بگیرم.

 + آراز مگه نیست؟! بگو بیاره دیگه...چه کاریه ما بریم؟!

 با حرص گفتم : نمیخوام آراز بیاره...میای یا خودم تنها برم؟!

 ن تا بیارمش!آراز از کنارم رد شد و گفت : در و کامل باز ک

نمیخواد بیاری...بیا برو اونور خودم سرشو میگیرم...تو  -

 برو بخواب چشمتو وزق کن تو گوشیت...برو!

لبخندی زد و گفت : غرغر نکن...مگه من مرده باشم تو از 

 این کارا بکنی!

در اتاقو باز کرد و رفت تو...پشت سرش رفتم و گفتم : کمدشم 

 بیار!

و با یه حرکت بلندش کرد...از  سیماشو از برق جدا کرد

جلوش کنار رفتم که رد بشه...آوا با مسخرگی گفت : ماشاال 

 پهلوون...همین یه کارت مونده بود...زن میخواستی چیکار؟!
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فضولیش به تو نیومده...برو کمکش اون تیکه اشم بیار  -

 وگرنه پارچتو میندازم تو خال!

اال برم کمکش + برو گمشو...من خودمو هم به زور میارم ح

 میز بلند کنم که چی بشه؟!

پوفی کشیدم و چشم غره ای بهش رفتم : که زبونت انقدر 

 نجنبه...برو شوهرم کمرش درد گرفت!

آراز از اتاق اومد بیرون و گفت : کمدش بمونه 

 همونجا...هرچی توشه رو بیار تو کشوی خودش!

تا  دعقب گرد کردم و رفتم تو اتاق...در کمدو باز کردم...چن

 قرقره نخ و قیچی و متر و خط کش و از اینجور چیزا بود.

تا چرخو وصل کنیم و من وسایالشو مرتب کنم نیم ساعتی 

طول کشید...آرازم تنبل همون یه میزو بلند کرد و 

 خالص...بعدم یهویی غیبش زد!

پارچه آوا رو که برش زدم وسایلمو جمع کردم و گفتم : 

میکنم بپوشی...نداشتم حوصله داشتم شب کتش رو کوک 

 بمونه واسه فردا

نیشی کرد و گفت : زود بدوز دیگه...من حوصله ندارم هی 

 منتظر بمونم...تازه پارچه های آرازم هست!

دستی به موهام کشیدم : اصال پارچه هاشو یادم رفت بهش 

 نشون هم بدم...کجا گم شد یهو؟!
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 + آراد اومد رفتن پایین

 صداشوآراد کی اومد؟! نشنیدم  -

+ زنگ زد بهش دیگه...گفت برن زیرزمین...اونم جیم شد 

رفت...منم کلمو مثل تو کرده بودم وسط چرخ چیزی 

 نمیشنیدم!

 زیرزمین چخبره؟! -

 قری به گردنش داد : زیرزمینو ندیدی مگه؟!

نچی کردم که گفت : پاشو شال و کاله کن بریم ببین...خونمونو 

 دسِت کم گرفتیا!

 

 پارتیه؟! -

اه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و شالمو پرت کرد : بپوش نگ

 که آبرومونو بردی...مگه خونه ما کاباره است؟!

شونه ای باال انداختم : جوری که تو میگی خونمونو دست کم 

 نگیر...آدم فکر میکنه تاالر اسراره!

پشت سرش از پله ها رفتم پایین...صدای پرنیا از اتاق پایین 

قهوه ای زیر پله رو باز کرد و گفت : یواش  میومد...آوا در

بیا...صدای پات نپیچه آراز نفهمه...وگرنه نمیزاره بریم 

 پایین!
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باشه ای گفتم و پاورچین پاورچین از پله ها پایین 

اومدیم...چیز خاصی نبود...یه استخر دایره ای بزرگ بود 

 فقط!

م د)انگار کل عمرمو تو خونه هایی که استخر دارن زندگی کر

 که میگم چیزی نبود!(

خواستم حرف بزنم که دستشو روی بینیش گزاشت...صدای 

 کم اهنگ میومد اما نمیدونستم از کجا؟!

آوا جلو رفت و از کنار استخر رد شد...در بزرگ قهوه ای 

رنگی رو که گوشه سالن بود باز کرد و با دست بهم اشاره 

ر و که کرد...چشمامو تو کاسه چرخوندم و رفتم طرفش...د

 هل دادم دهن خودم باز موند!

یه سالن پر از وسیله های بدنسازی...آراد و دیدم که روی 

نیمکت نشسته بود و دوتا دمبل دستش بود...با دیدن ما خواست 

بلند شه که آوا باز دستشو گزاشت رو بینیش...آراد خنده ای 

 کرد و سری تکون داد.

و عمرمم نمیدیدم نگاهمو چرخوندم...دختر خیلی خفن بود...ت

 همچین چیزیو!

البته یه دوره رفتم بدنسازی ولی بعد خرجش زیاد شد ولش 

 کردم...این کارا به من نمیخورد!
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یه قسمت از سالن خالی بود و وسیله نداشت...آوا که نگاه 

خیره امو دید سرشو کرد تو گوشم : اونجا واسه دنسه 

 رین!عشقم...واسه عروسی من با آراز بیاین اینجا تم

چپکی نگاش کردم و گفتم : عمرا...خودت و رادین بیاین اینجا 

تمرین...خیلیم فضای عالی و خوبیه به به...آدم رقصش 

 میگیره!

 اشاره ای به باند بزرگ روی دیوار کردم!

خنده ای کرد و گفت : فلش منه ها...اگه آراد نبود آراز عمرا 

 اینو میزد اینجا بندری بخونه!

تا پیداش کنم...پوفی کشیدم و گفتم : کوش؟!  نگاهمو چرخوندم

 الی اینا نیست که!

آراد که نگاه سردرگمم رو دید با دست اشاره ای به ته سالن 

 کرد...آوا رو زدم کنار و جلوتر رفتم

 و باالخره دیدمش!

روی پرس پا خوابیده بود و بی توجه پاهاشو باال و پایین 

سرشو برگردوند...با  میکرد...انگار نگاه خیره ام رو دید که

دیدنم پاش متوقف شد...اخمی کرد و لب زد : اینجا چیکار 

 میکنی؟!



1591 

 

لبخند پررنگی بهش زدم...آراد بلند شد و صدای ضبطو کمتر 

کرد...از اونطرف با خنده گفت : منور کردی زنداداش...از 

 اینورا؟!

آوا نشست روی صندلی و گفت : من آوردمش...پایینو ندیده 

 بود!

رد سمت من و گفت : بیکاری بیا کنار شوهرجونت وزنه رو ک

بزن یکم ریخت و قیافه بیای...صاف و صوف نباشی واسه 

 عروسیت!

 آراز بلند صداش کرد : آوا!

+ جون آوا داداش من؟! دروغ میگم مگه؟! بده زنتو میفرستم 

 پیشت باهم ورزش کنین؟! دونفره؟!

 

نجا...برگردین آراز نیم خیز شد و گفت : بیخود اومدین ای

 باال...جای شما دوتا نیست!

آوا : اتفاقا اومدم اینجا به دور با آذر برقصی ببینمت...بیکار 

 نبودم که این همه پله...جنتلمنمم االناست که برسه!

 آراد : پارسیا رو ندیدین باال؟!

نچی کردم و گفتم : تو سالن نبود...صداشم نمیومد...فکر کنم 

 پیش مامانتونه!
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لبخندی زد و گفت : یه حرکت دیگه رو بزنم میرم آراد 

 باال...کارم تمومه!

برگشتم سمت آراز...اخمی کرده بود و بهم خیره بود...لبامو 

 جمع کردم و گفتم : خبه حاال...اومدم ببینم فقط!

 دستی به موهاش کشید و گفت : دیدنت تموم نشد؟!

با شیطنت ابرویی باال انداختم و گفتم : نچ...هنوز 

 مونده...میخوام پشت دستگاه ببینمت...عضله هاتو...

لبخند شیطونی زدم و ادامه دادم : بدنتو...غرق 

 کردنتو...عیبه؟!

آوا سری تکون داد و گفت : آراد زود بزن بریم...اینا واسه 

سن ما مناسب نیست...تو خودت جدا با سحر بیا تخم یه بچه 

 دیگه رو بکار!

 لد نیستی مثل آدم حرف بزنی؟!آراد بلند گفت : زهرمار...ب

آراز هنوز وایساده بود و به من خیره بود...لب زدم : چیه 

 خب؟!

سرشو پایین انداخت و دوباره باال آورد و بدتر بهم خیره 

شد...آراد شیشه آبشو برداشت و گفت : من رفتم داداش...پاشو 

 آوا...مامان کارت داشت.
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ای ای ای...این رسمش آوا بلند شد و گفت : نخود سیاه دیگه؟! 

نیستا آذر خانوم...قرار بود بشینی لباسمو کوک بزنی...اون 

 چیزا روهم...

حرفشو قطع کردم و گفتم : خیلی خب...کی بشه این لباست 

 تموم شه...دهن منو سرویس کردی!

زبونشو درآورد و پشت سر آراد از در زد بیرون...برگشتم 

 مگه حاال؟!سمت آراز و گفتم : اخمو خان...چیشده 

 + اومدی پایین که چی بشه؟! مگه نمیدونستی آراد اینجاست؟!

 آراد باشه خب...غریبه که نبوده...اومدم ببینمت فقط -

با حرص غرید : چه آشنا چه غریبه...نمیدونی نباید یه پسرو 

 تو باشگاه دید بزنی؟!

شونه ای باال انداختم : نه واال نمیدونستم...به اطالعاتم اضافه 

...میخواستم برم جلو در همه باشگاها دید بزنما...خوب شد شد

 گفتی!

نگاه بدی بهم کرد که گفتم : گیر الکی نده دیگه...اومدم تو رو 

 ببینم...قصدم آراد نبود که!

نشست رو صندلی و دستی به گردنش کشید...آروم گفت : با 

 اینجا بودنت نمیزاری تمرکز کنم!

م اصال نگات نمیکنم...یکم بچرخ از جام بلند شدم و گفتم : بیا

 میرم باال!
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نگاهمو ازش گرفتم و ازش فاصله گرفتم...دمبالی نو و دست 

نخورده روی زمین گزاشته شده بود...دستی بهشون کشیدم و 

از کنارشون رد شدم...به میله بارفیکس نگاهی انداختم و گفتم 

 : من برم؟!

 + نه!

 ه؟!نگاهی بهش انداختم و گفتم : یعنی چی ن

 + یعنی بمون...ببینمت!

 خودت گفتی حواست پرت میشه! -

 + بمون آذر!

 

هالتر و که برداشت از جلوش رد شدم و رفتم سمت باند 

بزرگ گوشه سالن...دوتا مثل همین تو سالنشون بود...المصبا 

 عروسیه مگه این همه باند...چخبره؟!

میکسی که داشت پخش میشد و بلند تر کردم و گیره پشت 

 هامو باز کردم...رفتم جلوی آینه و نگاهی به خودم انداختم؛مو

 نچ...نمیشد!

 اینم هیکل نبود که من داشتم!

دلم خواست بزنم تو کار بدنسازی بدن بسازم...جنیفر لوپز 

 دو!



1595 

 

الکی مثال ژستی گرفتم و دستی به موهام کشیدم...قبل اومدن 

رژ آوا رو روی لبام کشیده بودم و یکم صورتم رنگ 

 شت...وگرنه همیشه خدا عین ماست!دا

ریتم آهنگ سرحالم میکرد...یادمه آوا پارسال همش از این 

میکسای شاد لعنتیش میفرستاد منم که تنها تو خونه ، همش از 

 اینا بزارم و با خودم برقصم!

اصال وجود آراز و یادم رفت...زیر لب با آهنگ میخوندم و 

 جلوی آینه بزرگ قر ریز میومدم.

 یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه+ با 

 عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه

 از تو نمیشه نمیشه جدا شه این دل

 این حس یه دنیا یه دنیا برام می ارزه

 

چرخی زدم و با ناز موهامو زدم پشت گوشم...لبمو گاز گرفتم 

 و رقصمو تند تر کردم

 انگار خوشم اومده بود!

 

 ام است+اگه دل دلبر و دل تویی دلبر کد

 بگو دلبر تویی غیر تو دلبر چه نام است
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 دلی دارم خراب و خریدار محبت

 بگو دلبر تویی دلبری کن تا قیامت

 

چرخی زدم که آراز و دیدم با لبخند کجش هالتر و روی زمین 

 گزاشته بود و بهش تکیه داده بود.

 نگاه خیره اش باعث شد یکم خجالت بکشم اما نچ!

یک بود و منم که تو فاز! )از من آهنگ بعدیش حسابی ریتم

 به شما نصیحت جنستونو از موتوری نگیرین!(

همونطوری که زیرلب میخوندم با قر بهش نزدیک شدم : یه 

 عاشق دیوونه

 یه ناز دلبرونه

 یه دل مثال مجنون آره یه حال عاشقونه

 یه عشق بی رقیب و یه دلبر نجیبو

 چشای مثل آهو نگاه دلفریبو

 

 ا ناز دورش چرخیدم : ولی دلت با دیگرونهچشمکی زدم و ب

 به فکر این و اونه

 دلم رو برده صدبار آره هرجایی میکشونه

 تو های و هوی بسیار
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 بی حس و حال و بیعار

 تا کی خدا میدونه نامهربونی ای یار؟!

 

یهو چرخید سمتم و کمرمو گرفت...لبخندی زدم که کنار گوشم 

 گفت : دلبر کی بودی شما؟! 

م اهنگ کمرمو تکون داد...پاهامو باهاش هماهنگ کردم با ریت

 که دستمو بلند کرد...چرخی زدم و فیس تو فیس شدیم!

 لبمو گاز گرفتم و خمار گفتم : باهام نرقصیده بودی!

کمرمو فشاری داد و منو کشوند وسط سالن...میکس به اوج 

 خودش رسیده بود و خواننده داشت گلوی خودشو پاره میکرد!

اهرانه و مردونه پاهاش و جا به جا میکرد و کمرمو آراز م

وسط دستاش تکون میداد...خیلی زود باهاش هماهنگ 

شدم...با ریتم آهنگ با قر تو کمرم چرخی زدم که یهو گردنمو 

 گرفت و سرمو چرخوند!

پیشونیم به پیشونیش چسبید...کمرمو محکم تر گرفت و منو 

دل میبری و فکر  به خودش چسبوند...با صدای بمش لب زد :

 رگِ لعنتیم نیستی!

 مست گفتم : دل میبرم و میخوام دستمو رو رگت بزارم!
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دستمو بلند کرد و روی گردنش گزاشت...رگ برجسته اش 

زیر دستم به شدت نبض میزد...تیغه بینیشو به بینیم کشید و 

باز گفت : گفته بودم مِن روانیو با این کارات روانی تر از 

 همیشه نکن!

انگشت لبمو ازهم فاصله داد و این ما بودیم که عاشقونه  با

وسط سالن بدون توجه به هیچ چیزی توی هم قفل شده بودیم 

 و فقط به حسمون فکر میکردیم!

 به آذر و آراز!

 

 

یک ماه پر مشغله زندگی من گذشت...یک ماهی که بند بندش 

 پر از اتفاقای جور وا جور بود!

یر شد...بعد از سونوگرافی و از پهلوم بگم که آراز پیگ

تشخیص دکتر علیزاده ، بافت کلیه آسیب دیده بود و پیشنهاد 

 عمل حتمی بود!

نگم که آراز چیکار کرد و تا یک هفته خونه جنگ اعصاب 

 بود...هیچکس جرات نداشت باهاش حرف بزنه...حتی من!

تا نمیومد سمتم سمتش نمیرفتم چون از عصبی بودناش 

 میترسیدم!
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عملو گزاشتن بعد از عروسیمون...به پیشنهاد دکتر قرار 

علیزاده اگه با دارو دردش رفع نشد و توی سونوگرافی خوب 

نشون نداد اونوقت بود که عمل واجب میشد اما فعال یه وقت 

 احتمالی داده بود!

قرصام زیاد بودن و خب آرازهم بخاطر تایم خوردنشون خیلی 

زنگ میزد یا برام حساس بود...درست سر ساعت خودش یا 

میاورد...هرشب پماد کبودیمو روی پهلوم میزد و دقیقا 

هرشب فحشی نبود که نثار داداشم و جد و آباد من بدبخت 

 نکنه!

از آوا بگم که تو گیر و دار عروسیش بود و قرار بر این بود 

 عروسی آوا دو هفته قبل از عروسی ما باشه!

آماده نبود و من البته خونه ای که آراز گفته بود هنوز 

نمیدونستم کاخه مگه؟! چهارتا کاشی و استنبولی گچه 

 دیگه...ماله بکش بره!

اخالق فرحناز جون بهتر شده بود)یعنی فقط زخم زبون 

نمیزد( اما همچنان سرد و خشک...انگار غریبه بودم تو 

 خونشون!

جدیدا تا آراز و میدید نمیزاشت از کنارش جم بخوره یا بیاد 

 ینه و این قضیه برای هممون واقعا جالب بود!پیش من بش

مخصوصا من که از این شدت حسودی پشمام ریخت و باز 

 برگشت سرجاش!
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سحرهم در کمال تعجب بعد از اون شب دیگه پیداش 

نشد...آراد چند باری زنگ زد و برگشت خونه و دنبالش رفت 

 اما پیداش نکرد!

 بیچاره اینم زندگی نداشت...

یه ماه فقط زحمت کشیدم و کت و دامن آوا  خیاطی هم که تو

رو تموم کردم...هنوز پارچه های آراز و هم بهش نشون نداده 

 بودم!

 یه همچین آدمی بودم من...بعله!

 

با زنگ خوردن گوشیم کتاب رمان انگلیسی رو که از آراز 

گرفته بودم کنار گزاشتم با دیدن اسم مبینا سریع گوشیمو 

و گفتم : به سالم دختر...چه برداشتم...لبخندی زدم 

 عجب...بدون من شیفت میدی خوشحالی؟!

خنده ای کرد و گفت : اتفاقا...زنگ زدم بگم دوباره دارم میام 

 وردلت!

ابروهام پرید باال...از رو تخت نیم خیز شدم و گفتم : جدی؟! 

 داری میای تهران؟

 

 + آره...کارامو کردم فقط مونده بود به تو زنگ بزنم!

 ری میای؟! بابات مشکلی نداره؟!چطو -
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 + من که دیگه عروس شدم مثل تو...با شوهرجونم دارم میام!

لبخندی زدم و گفتم : مبارکت باشه عزیزم...چه بیخبر...کیه 

 من میشناسمش؟!

+ قربونت...خیلی بیخبرم نبود یعنی شوهرم اصرار داشت 

 کارامون زود انجام بشه بیایم تهران!

تی؟! آشناست؟! عشق و اینا یا سنتی پس منتظرتم...نگف -

 طور؟

بازم خندید و گفت : یکی از مریضامون بود...اتفاقا توهم 

 دیدیش...پیشونیش رو بخیه زدی!

 یکم به مغزم فشار آوردم...زیرلب گفتم : پیشونیش؟!

+ آره پیشونیش...وقتی از بیمارستان میری...این بنده 

یزننش...یه آقایی خداروهم انگار چهارنفر عیاش گیر میارن م

 خونین و مالین آوردش بیمارستان...اصال نگم برات!

 آب دهنم و قورت دادم و گفتم : خب؟!

+ هیچی دیگه...از اون روز آشنا شدیم باهم...سیاوشم حسابی 

حالش خراب بود...تا رو به راه بشه و بیاد خواستگاری طول 

کشید اما اون بخاطر مادرش اومد...یعنی مادرش منو 

 ندید...منم بخاطر دلم زنش شدم!پس
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اصال نفهمیدم چی جوابشو دادم و چی گفت...فقط اون جمله 

اش تو گوشم زنگ میزد : وقتی تو از بیمارستان میری...این 

 بنده خداروهم چهارنفر عیاش انگار گیر میارن و میزننش!

غیب شدن یهویی سیاوش شب بله برون و زنگ زدن 

 مادرش...اونم انقدر سریع؟!

 یه خبرایی بود که من نمیدونستم!

تند از جام بلند شدم و با بی حواسی شالمو روی سرم 

 انداختم...در اتاق آوا رو باز کردم و گفتم : رادین کجاس؟!

سرشو از تو گوشیش بیرون آورد و گفت : شرکت آرازه 

 حتما...چیکارش داری؟!

 رفتم سمتش و گفتم : بگیر شمارشو...زود باش!

 گفت : چته آذر؟! جن رفت تو جلدت یهو؟! آوا با تعجب

کالفه گفتم : بگیر شمارشو آوا...حالم خوب نیست اصال 

 حوصله جواب پس دادن ندارم!

گوشیو از آوا گرفتم و منتظر موندم...صدای شاد رادین پیچید 

تو گوشی : سالم خانومم...چشممون به جمال اسمتون روی 

 گوشی روشن شد!

 ادین...آذرمبی حوصله گفتم : سالم ر

 صداش متعجب شد : سالم آذ...
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هیسسس...آراز نفهمه بهت زنگ زدم...جوری حرف بزن  -

 انگار آوام!

 

 + چخبر عزیزم؟! طوری شده؟!

میخوام یه چیزی ازت بپرسم...جون آوا رو میزارم وسط  -

 اگه دروغ بگی!

صدای آوا بلند شد : هوشه کره خر...جوِن من مگه پشکل اسبه 

 وسط؟!که میزاری 

بی توجه بهش ادامه دادم : سیزده فروردین که آراز اومد دنبال 

 من بیمارستان...بعدش کجا رفت؟!

چشمای آوا گشاد شد...دستشو برد وسط موهاش و گفت : رفت 

 سر قبر من...اومد خونه دیگه!

صدای پای رادین اومد...انگار جاشو عوض کرد و بعد ادامه 

 ار بود بره؟!داد : آوا راست میگه...جایی قر

با حرص گفتم : من نمیدونم...دارم از شما میپرسم...جایی 

 رفت یا نه؟!

رادین کالفه گفت : منم مثل شما بیخبرم آذر خانوم...اگه جایی 

هم بره به من نمیگه...اومد خونه ناهارشو خورد بعدم کپه 

 مرگشو گزاشت!
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پس شما نمیدونین درسته؟! یعنی خبر ندارین شب بله برون  -

 من یهو چطور کنسل شد؟!

رادین مکث کرد...امکان نداشت که ندونه...باالخره وکیلش 

 بود...حتما میدونست!

+ آراز گفت خودش حل میکنه...نگفت چجوری...فقط گفت 

 قضیه حل شده است!

 عجب...که گفتین نمیدونین چطور؟! -

 آروم گفت : نه...نمیدونم!

ان ندمش بیمارستپس حتما سیاوشو من کتک زدم...بعدم رسو -

 و به زور گفتم زنگ بزنه و کنسلش کنه...مگه نه؟!

آوا دستشو روی دهنش گزاشت...عصبی موهامو دادم پشت 

گوشم و گفتم : من میدونم خبر داری...بگو دارم درست میگم 

 یا نه؟!

+ شما از کجا فهمیدین؟! اصال به آراز چیزی نگین...اگه 

 بفهمه که شما میدونین...

یکنه؟! میخوام بدونم چیکار میخواد بکنه؟! االن که چیکار م -

دوست من زن سیاوش شده و داره پاشو میزاره تو اون 

بیمارستان لعنتی...اگه دوست من بفهمه آراز چه بالیی سر 

 شوهرش آورده من چه خاکی تو سرم بریزم؟!
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+ نگران نباشین...مدرکی نیست که ثابت کنه...آراز چاره ای 

 االن اینجا نبودین! نداشت وگرنه شما

پوزخندی زدم و گفتم : از شماهم توقعی نمیره...باالخره وکیل 

 همون رییسین!

گوشیو قطع کردم و از اتاق زدم بیرون...آوا بدو بدو پشت 

 سرم اومد و گفت : تو از کجا فهمیدی؟!

 برگشتم سمتش و بلند گفتم : نگو که توام میدونستی!

الن تو گفتی منم از زبونت با بهت گفت : نه واال...همین ا

 شنیدم!

نفسی کشیدم و گفتم : دوستم که تو یزد باهم بودیم...زنگ زده 

که انتقالی گرفته داره با شوهرش میاد تهران...شوهرشم 

 سیاوشه!

+ سیاوش که عاشق سینه چاک تو بود...چیشد رفت اونو 

 گرفت؟!

چشم غره ای بهش رفتم : شاهکار داداشتو نشنیدی االن؟! 

ره رو مثل سگ کتک زده که بله برونو کنسل کنه...اگه پس

اون روز قسم نمیخوردم که کاریش نداشته باشه االن مرده 

 بود...میفهمی؟!
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+ حاال تو چرا پاچه منو میگیری؟! اون زده اون بسته...به 

 من چه؟!

دستی به شکمم زدم و با اخم گفتم : اوضاع پایینی خرابه 

 توش...چه توقعی داری؟!مغزمم که االن زنگ زد رید 

 چشمکی زد و گفت : خرمشهر و خمپاره و اینا؟!

پوفی کشیدم و گفتم : آره...المصب روز اولش بدتر از حمله 

 به هیروشیماست...االن گریه میکنم!

 

تو اتاق روپوشمو پوشیدم و وسایلمو توی جیبم گزاشتم...حلقه 

د و کرو ساعتمو دستم کردم و زدم بیرون...منشی نگاهی بهم 

 گفت : آذر جون باال نمیری؟! دکتر اومدن ها!

عادتم شده بود وقتایی که آراز زودتر از من میرسید برم باال 

دیدنش...همه هم میدونستن اینو...یه بار که دیر کردم به همه 

بخشا خبر داده بودن که منو پیدا کنن! انگار گنج خفته 

 ای...چیزی پسره تور کرده!

زدم و گفتم : فعال نمیرم...زنگ زد بگو با خونسردی لبخندی 

 سرش شلوغه!

کاغذ مخصوص مریض تازه واردمون رو برداشتم و رفتم 

سمت اتاقش...من این پسرو آدم میکردم...خیلی باهاش راه 

 اومدم دیگه...قرار نبود زیرگوشم از این خبرا بشه!
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یه قهر کارشو راه مینداخت...توضیحشو حتما باید 

بی دلیل پسر مردمو آش و الش کرده بعدم میشنیدم...اینکه 

 خوب سر و تهشو چسبونده بهم!

با آرامش کامل به مریضام سر زدم...تو یکی از اتاقا بودم و 

سرم یه خانومیو عوض میکردم که آوا اومد تو...با استرس 

گفت : آذر لج کردی؟! آراز سیصد بار بهم زنگ زده که چرا 

واب نمیده...قرصاتو آذر نیومده باال...میگه گوشیشو ج

 خوردی؟!

 نچی کردم و سرمو به آنژیوکت وصل کردم

 با مکث گفتم : بگو سرش شلوغه...مریض داره نمیتونه بیاد!

آوا پوفی کشید : اسکل بیمارستان خودشه بعد نمیدونه کی 

خلوته کی شلوغ؟! بخدا بیاد پایین هممون و رگبار میبنده اونم 

 فقط بخاطر توی زرزرو!

ای بهش رفتم و گفتم : آوا من االن اصال اعصاب چشم غره 

ندارم...درد دلم به کنار مغزمم داره میترکه...پهلومم که 

نگم...اعصابمو تحریک نکن بزار ببینم دارم چه غلطی 

 میکنم!

+ زن و شوهر برای همدیگه ساخته شدین...فقط اومدین گندی 

 نبه زندگی من بزنین و خالص...قصد و نیتتون از اول همی

 بوده!
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با حرص گفتم : دقیقا...حاال لطف کن یه ویتامین سی و آپوتل 

 بکش بیار انقدم حرف نزن!

از اتاق که زدم بیرون منشی با دیدنم از جاش بلند شد و گفت 

 : آذر جون...دکتر پشت خطه باهات کار داره!

چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم : زنگ زدن گفتن برم 

 زنان...بگو بعدا

با استرس برگشت و حرفمو تکرار کرد...حاال میبینمت دختره 

 آقا...ببین فقط...من داد نمیزنم اما روشای خودمو دارم!

در بخش زنان و هل دادم و رفتم تو...دکتر علیزاده هم بود 

خوشبختانه...در کمال خونسردی و آرامش یکمم با اون گپ 

 زدم و از اوضاع پهلوم گفتم!

گفته بود هروقت ماهانه شدم بهش  البته اونم بی رودروایسی

 بگم و منم بخاطر همین اومده بودم!

لبخندی بهم زد و گفت : دردت چطوره؟! نسبت به قبلیا شدید 

 تر شده؟!

کم و بیش آره...فقط خیلی کمرم تیر میکشه...شاید اثر  -

 نخوردن قرصامه...نمیدونم!

 ماخم ریزی کرد : قرصاتو نخوردی؟! مگه نگفتم تایمشونو به

نزن...چرا حرف گوش نمیدی؟! اگه برای رحمتم مشکلی 

 پیش بیاد جواب دکتر دادفر و کی میده؟!
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شیطون گفتم : نگران نباشین...قرص نخوردن امروزم هم 

بخاطر همین دکتر دادفرتونه...فعال که از دستش فرار 

 کردم...ایشاهلل که برم تو بخش ببینم هنوز پایین نیومده!

د : برو دختر...برو زیاد سراپا واینستا...از دستی به شونه ام ز

سر و شکلت مشخصه ناهاری هم نخوردی...زیادی زرد 

میزنی...به خودت و اعصابت فشار نیار وگرنه یه روز 

 بستریت میکنم همینجا!

یکم دیگه ام نصیحت کرد و من دست به شکم از بخش بیرون 

جوِن اومدم...از بس راه رفته و وایساده بودم حس میکردم 

کمر و شکمم داره درمیاد...پاهام با بی حسی کامل روی زمین 

 کشیده میشدن!

در شیشه ای بخشو که هل دادم آراز و دیدم با اخم به دیوار 

تکیه داده و دست به سینه به زمین خیره است...خواستم عقب 

 گرد کنم و برگردم که سرشو آورد باال!

وا فس جلو رفتم...آبسم اللهی زیر لب گفتم و با اعتماد به ن

دستشو جلو دهنش گرفت که یعنی تحویلش بگیر...دو ساعته 

 اینجا وایساده...رد میشی میای کجا؟!

بی توجه بهش از جلوش رد شدم و رفتم پشت میز...لیستو 

 برداشتم و رو به منشی گفتم : دکتر معصومی زنگ نزد؟!
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ش پای یبیچاره نگاهی به آراز انداخت و گفت : اتفاقا..اتفاقا پ

 شما...گفتن اگه شرح حالو گرفتین بهشون زنگ بزنیم!

 سری تکون دادم : شمارشونو بگیر...فقط سریع!

سینا از پشت سرم گفت : االن دکتر منفجر میشه...چیزی 

 نمونده...حداقل یه نگاه بهش بنداز!

سرمو چرخوندم سمت آراز...تکیه اش رو از دیوار گرفته 

گام میکرد...سرد چشمامو بهش بود و دست به جیب با اخم ن

دوختم و بی تفاوت برگشتم سمت منشی...گوشیو ازش گرفتم 

 و انگار نه انگار که آرازی هم هست!

آوا زیر لب گفت : حداقل یه سالم بهش بکن کنف شد جلو 

 همه...یساعته بخاطر خانوم اینجا عین َعلَم وایساده!

پشت  اجدی برگشتم سمتش و گفتم : شیطونه میگه یدونه ب

 دست بکوبم تو دهنت...حرف نزن!

خواستم از پشت میز بیام بیرون که اومد جلو و جدی گفت : 

 وایسا!

 وایسادم...دستمو دور پوشه حلقه کردم و گفتم : بله؟!

ابرویی باال انداخت : گوشیتو جواب نمیدی؟!سرت خلوته 

 یا)پوزخندی زد و اشاره ای به دستم کرد!(

شدم : سرم شلوغه...کاری داری مثل خودش جدی بهش خیره 

 بگو وگرنه باید برم!
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دستی به موهاش کشید و کالفه بازومو گرفت...در اتاق 

استراحتمون رو باز کرد و منو کشوند داخل...با اخم گفتم : 

 ول کن ببینم...چیکار میکنی؟!

سعی کرد صداشو باال نبره...نفس عمیقی کشید و گفت : 

..زنگ میزنم به بخش نیومدی باال...گوشیت خاموشه.

هرخری برمیداره میگه سرش شلوغه...میام پایین میگن 

قرصاشو نخورده االنم رفته بخش زنان...نگرانی منم که به 

 درک ، مهم نیست...حاالهم که اومده اینه وضعمون!

دستمو جلوش گرفتم و گفتم : صداتو برام باال نبر...امروز 

رم تا یه هفته انقدر ازت عصبانیم که پتانسیل اینو دا

نبینمت...پس بزار امروز شیفت با آرامش بگذره تا تو خونه 

 حلش کنیم!

بازم دستشو تو موهاش کشید و اومد جلو : هرچی که هست 

 همینجا بگو...باز کی حرف مفت زده؟!

 

دستمو زدم به کمرم و گفتم : هیچی...فقط چیزیو فهمیدم که 

 نباید!

ش چشمامو مشکوک نگاهی بهم انداخت...عین خود

برگردوندم سمتش و گفتم : شما که دست به زدنت خوبه...در 

 عجبم چرا من سالم از زیرش در رفتم!

 اخمش غلیظ شد...با خشم غرید : واضح بگو بفهمم چی میگی!
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واضح میگم...چرا روزی که اومدی یزد سیاوشو مثل عیاشا  -

کتک زدین؟! االن باید آمارش به من برسه؟! االن که زنش 

ره میاد تو این بیمارستان و اگه بفهمه که شوهر من حسابی دا

 شوهرشو آش و الش کرده چه وضعی میشه؟!

 لبخند کجی زد و گفت : واسه این رفتی تو قیافه؟!

عصبی گفتم : مِن خرو بگو گفتم چجوری میخواد حلش 

کنه...پسره رو عین مفتشای شاه بردن تو خرابه زدن...نگفتن 

 ه خواستگاری غلط دیگه ای نکرده!اینم آدمه...فقط رفت

عصبی اومد سمتم که رفتم عقب...تا چسبیدم به در دستشو 

کنار سرم گزاشت و با لحن عصبی که تا حاال ازش نشنیده 

بودم گفت : زدم...بازم بخواد همچین غلطی بکنه بدتر 

میزنم...جلوی همین خراب شده بهش گفتم دور این دخترو 

ه...مال منه! طرفداریشو خط بکش...چیزی که ماِل من

میکنی؟! بازم میزنم...شده پیداش کنم نمیزارم اینبار یه ذره ام 

 اکسیژن حروم کنه!

دستمو روی سینش گزاشتم و فشاری دادم : متاسفم 

 آراز...واقعا متاسفم!

از زیر دستش رد شدم و در و باز کردم...کالفه گفت : وایسا 

 ببینم...کجا در میری؟!
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 حالم خوب نیست نمیخوام ببینمت...هروقت سرد گفتم : فعال

تونستم با این حرفات و اون کاری که کردی کنار بیام...حرف 

 میزنیم!

باز دستمو گرفت و کشید...فیس تو فیس شدیم...چشمای 

عسلیشو بهم دوخت و لب زد : من نمیتونم ازت دور 

باشم...نمیتونم بدون دیدنت تمرکز کنم...دوساعت ندیدمت 

سال شکنجه ام کرد...حاال همینطوری خشک و خالی اندازه دو

 ول میکنی و فرار؟!

 آره...دقیقا میخوام همین کارو بکنم! -

ازش جدا شدم و قبل از اینکه چیزی بگه در و باز 

کردم...پشت سرم اومد و گفت : آذر...باز دستت روی رگِ 

گردن منه...داری مجبورم میکنی کاریو انجام بدم که 

 نمیخوام!

تم سمت آوا و گفتم : دارو های اتاق محمدرضا فراموش برگش

 نشه...من باید برم داخلی...یکیو ببینم برمیگردم باز!

 سرشو اورد جلو و گفت : چی بهش گفتی؟!

 اخمی کردم : هیچی...نمیخوام هم که چیزی بگم!

از کنار آراز که با درموندگی بهم خیره شده بود رد شدم و 

ک کردم...)انگار هواپیماست...به سالن و به مقصد داخلی تر

 مقصد ترکیه ایرانو ترک میکنم...کرکرکر!(
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دقیقا چهار ساعت تمام آراز کنار میز تکیه زده بود و به من 

نگاه میکرد...همه هم میدونستن یه خبری شده که من اینجوری 

 بی محلی میکنم

 وگرنه من؟! به کی؟! آراز؟! بی محلی؟!

 اصال نمیشد و نداشتیم!

ا وسط شیفت باید میرفتم باال باهم چایی بزنیم اما این بار حتم

 جلوی همه لیوان چاییمو تو سطل آشغال خالی کردم!

آرازم هرچی اومد دنبالم که یه گوشه چشمی حوالش کنم...نچ 

 ، نکردم...میخواستم ناز کنم!

عصبی بودم ، خیلی زیاد...درد ماهانه ام هم زیاد بود و خب 

 ت!رو مغزم تاثیر داش

 

دستمو به سرم گرفته بودم و لیستمو تکمیل میکردم...آراز 

همچنان گوشه میز سرپا وایساده بود...چشم ازم 

برنمیداشت...داشتم کالفه میشدم و خودشم خوب میدونست 

 چیکار کنه...راهشو بلد بود!

سینا ِسرم به دست از یکی از اتاقا اومد بیرون و گفت : دکتر 

ینین حداقل...خیلی وقته که شما هنوز وایسادین؟! بش

 منتظرین!
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آوا سری تکون داد و گفت : راست میگه...نشسته هم میشه 

نگاش کرد بخدا...انقدراهم تحفه نیست که چهارساعته نگاش 

 میکنی!

با اخم برگشتم سمت آوا که شونه ای باال انداخت : خب تحفه 

 هست...نگاش کن تا جونت درآد!

خش دارش گفت : وقتی  آراز لبخند کجی زد و با صدای

 نمیزاره نزدیکش بشم...دیدنش از دورم قشنگه!

اومدم خر شم لبخند بزنما...یه لحظه لبم تکون خورد اما سریع 

جدی شدم و بی توجه به عالمتا و چشمکای آوا و سینا رو به 

منشی گفتم : شماره بخش روانو بگیر...بگو وصل کنن به 

 دکتر دادفر!

شد...آراز دستی به موهاش کشید و سری تکون داد و مشغول 

 گفت : آراد باالست...بخش روان خالیه!

بدون اینکه نگاش کنم از جام بلند شدم و پرونده یکی از 

 مریضارو گرفتم دستم...از کنارش که رد میشدم گفت : بیام؟!

 زیرلب گفتم : نخیر!

حس کردم یه لحظه میخواد فکمو خرد کنه...اما عین خودش 

 و به سمت آسانسور حرکت کردم!پوزخندی زدم 
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با اخم روی مبل چرم نشسته بودم و به خنده دندون نمای آراد 

 نگاه میکردم.

با صدای پر از خندش گفت : خوب داری داداش مارو روانی 

میکنیا...منو کشونده اینجا که اگه زنجیر پاره کرد بخش روان 

 بستریش کنم!

تم یم که میخواسخوب کاری میکنی...انقدر از دستش عصبان -

نیام...خونه بخوابم تا نبینمش...باهرچی کنار بیام اینو نمیتونم 

 حضم کنم!

+ میفهممت عزیزم...اما آرازه دیگه...چیکارش کنیم؟! همین 

که وقتی فهمید اومده خواستگاریت ترورش نکرد برو 

خداروشکر کن...اونم فقط بخاطر تو بود که قسمش داده 

 بودی!

شتشم مهم نبود نه؟! منم یه وکیل کله گنده عجب...یعنی میک -

مثل رادین و دوتا نوکر قلچماق داشتم برام مهم نبود استخونای 

 پسر مردم زیر دستم بشکنه!

+ از گذشته حرف نزن...کار آراز و تایید نمیکنم اما منم خبر 

نداشتم...همین االن فهمیدم...یادت نیست چند وقت پیش چی 

 بهت گفتم؟!

م که ادامه داد : آراز غده...دست رو هرچی سری تکون داد

میزاره باید براش فراهم شه...نشد جون میَکنه تا فراهمش 

کنه...توهم از اون دسته ای! منی دارم اینو بهت میگم که تو 
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نبودت به عین رفتار و اخالقشو دیدم...جوری که باورم نمیشد 

 برادرم انقدر مجنون یه دختر باشه!

...توجهمو به ادامه حرفش دادم : اون پسره قند تو دلم آب میشد

از خط قرمزش رد شده...کارش اشتباه بوده...من یه درصدم 

تاییدش نمیکنم اما بهت بگم...اگه قهرت زیاد طول بکشه آراز 

جدیش میگیره...کاری میکنه که خودت بگی غلط کردم اما به 

 دنظرم تا شب همین روند و ادامه بده...باید بفهمه که این زو

 تصمیم گرفتنش و عصبی شدناش باعث اذیتت میشه!

 

سری تکون دادم و گفتم : به نظر خودمم الزم داره...یه قهر 

کردن ساده به جایی برنمیخوره...آراز خودش میدونه من 

چقدر دوستش دارم...اگه نمیدونست یا بهش شک داشت حتما 

 واکنشش چیز دیگه ای بود!

نه که گوشیش زنگ لبخند ارومی زد و خواست حرفی بز

 خورد...آروم گفت : آرازه!

بهش خیره بودم تا بفهمم چی میگه...که یهو از جاش بلند شد 

: چی میگی آوا؟! همون جراحی؟ باشه باشه...زنگ بزنین به 

کشیک اورژانس...اگه دکتر نادریه)همون سونیا( زنگ 

 نزن...خیلی خب...یه سرم براش وصل کن تا من بیام!
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تو جیبش : آراز...مثل همیشه...من باید برم اما گوشیو سر داد 

ت...اگه الزم شد ۱تو نیا...میگم سرش مشغول پرونده اس

 بهت زنگ میزنم!

نگران گفتم : چرا نیام؟! آراز بدون من نمیتونه...باید پیشش 

 باشم!

کالفه گوشی پزشکیش رو دور گردنش انداخت و گفت : تا 

تو خودتم رنگ به رو نگه تو رو میخواد بهت زنگ نمیزنم...

 نداری...ازت بعید نیست بستری شی!

لبمو زیر دندون فشار دادم... با این دردی که من داشتم واقعا 

 ازم بعید نبود!

آراد تند در اتاقو باز کرد و رفت بیرون...از جام بلند شدم و 

با درد طول و عرض اتاقو متر کردم...آراز حالش بد شده 

 بود...یعنی بخاطر من؟!

 ایدم چون چند ساعت وایساده بود ضعف کرده بود!ش

دستمو به کمرم گرفتم و اخمی کردم...حاال به دردام دلشوره 

 و نگرانی هم اضافه شده بود

 مدام زیردلم خالی میشد و چشمام تار تر!

دستمو گوشه میز گرفتم تا بتونم تعادلمو حفظ کنم...با لرزیدن 

 واب دادم : چیشد؟!گوشیم تو جیبم سریع بیرونش آوردم و ج

 حالش خوبه؟
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آوا : فقط ببین بخاطر توی چسو چه خر تو خری شده...آراز 

که رو به موته...المصب با همین رو به موتیش جوری 

سرمون داد کشید که شلوار الزمیم...سونیا ج..)من معذرت 

میخوام!( هم اینجاست...چه رویی داره که پاشده اومده...حاال 

ن...غزلو بگو که عین اجل معلق باال اون بخوره فرق سر م

سرشه...آرادم که سرم به دست وایساده همه بالتکلیف 

 موندیم...بگو چرا؟؟

 آروم گفتم : چرا؟

+ خب چرا و زهرمار...چون آقا گفتن تا خانومشو نبینه 

نمیزاره کسی بهش دست بزنه...حاال اولیا حضرت لطفا 

 تشریف بیارین پایین!

خودمم دارم میمیرم این باال...موندم  با درد گفتم : آوا من

 چطور بیام پایین؟

 آوا بلند گفت : تو چته؟! وای آراز آذر داره میمیره!

آراد بلند گفت : ِد زهرمار...چرا یهو نیم خیز میشی که رگِ 

 سرت بگیره؟!

خیلی خری آوا...من میام پایین...نزار آراز بلند شه که سرش  -

 اونجا! گیج بره...باز زر اضافی نزنی

آوا انگار رو به آراز گفت : بخواب توام عه...داره میاد 

 خودش...نترس نمرده!
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صدای آراز و نشنیدم اما آوا گفت : آذر داری میای مگه نه؟! 

 بگو بشنوه!

انگار صدامو گزاشت رو بلندگو...آروم گفتم : دارم میام 

 آراز...االن میام!

 

و خودمو پرت کردم آوا که قطع کرد فوری در اتاقو باز کردم 

تو آسانسور...دستامو توهم گره زدم و الجون به دیواره 

 آسانسور تکیه دادم.

انگار یهو همه سلوالی بدنم تحلیل رفته بود...چشمامو بستم و 

منتظر شدم...با توقف آسانسور نفهمیدم چطور از پیچ راهرو 

 رد شدم و در شیشه ای رو فشار دادم!

له بود...پا تند کردم جلوی در یکی از اتاقا غلغ

سمتشون...دستی به موهام کشیدم...سینا با کالفگی از الی 

جمعیت اومد بیرون...تا منو دید گفت : بدو فقط...دکتر و دارن 

 میکشن!

 نگران گفتم : کیا؟! کی باالسرشه؟

با حرص گفت : دکترنادری و اون دختره غزل...آوا رو 

تر نادری داره انداختن بیرون...آرادم هست اما فعال دک

میکشتش...از اینجا تا جلوی در دارو ردیف کرده منم فرستاده 

 برم سرم هزار بیارم!
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اخمی کردم و گفتم : چقدر شلوغ شد یهو...جلوی در انگار 

 نذری میدن!

+ چیزی نشد...فقط دکتر دو سه تا داد کشید...ایناهم فکر کردن 

 دعوا شده اومدن ببینن چخبره!

لوتر رفتم...با هزار تا ببخشید و بزارین سری تکون دادم و ج

رد بشم و اینا این ملت عالف جلوی در و کنار زدم و رفتم 

تو...سونیا با روپوش و روسری ساتن طوسی صورتی کنار 

تخت وایساده بود...آراد با اخم بهش نگاه میکرد و غزل 

 مشغول اماده کردن یه سرم بود!

ونجوری طاق باز آراز دستشو روی چشمش گزاشته بود و هم

 روی تخت دراز کشیده بود

تا پامو تو اتاق گزاشتم دستشو از روی چشمش برداشت و نیم 

خیز شد...آراد با حرص شونشو گرفت : بخواااب...اینجوری 

 بلند نشو...این صدبار!

 آراز خیره نگام کرد و گفت : اومدی؟!

با مکث سری تکون دادم و جلوتر رفتم...یکم اخمام بخاطر 

 دل و کمرم توهم بود اما فعال آراز واجب تر بود! درد

سونیا برگشت سمتم...آراز به آرنجش تکیه داد و خیره نگام 

کرد...با دیدن دست سفید و ناخونای کاشته شده سونیا روی 

 ساعدش خون جلو چشممو گرفت!
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سونیا : آراز لطفا دستتو درست بزار تا غزل جان این سرمو 

 کمکت کنم؟!برات وصل کنه...میخوای 

جلو رفتم و کنار تخت وایسادم...با اخم گفتم : خودم کمکش 

 میکنم!

آراز سرشو به تخت تکیه داد و دست آزادشو سمتم دراز 

کرد...دستمو تو دستش قفل کردم و بهش خیره شدم...اینبار 

 چشماش برعکس همیشه قرمز نشده بود!

 عسلیاش وسط مژه هاش عین خورشید میدرخشیدند!

ه انگار که سردرد داره...مشکوک به چشماش خیره انگار ن

 شدم که چشمکی زد و سرشو سمت آراد برگردوند!

آراد سرفه ای کرد و گفت : دکتر بهتره ما بریم...خانومش 

 بهتر بلده باهاش چیکار کنه!

سونیا اخمی کرد و گفت : من با خانومش کاری ندارم...االن 

و استفاده نکنه از آراز مریض منه و تا وقتی این داروها ر

 اینجا تکون نمیخورم!

 

لبخند محو و شیطونی زدم و عقب کشیدم...به آراد که دست 

به سینه وایساده بود و به من خیره بود نگاه کردم و گفتم : 

 بزار کارشونو بکنن آراد...فعال سردرد آراز مهم تره!
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نگاه خیره آراز و حس کردم...با یه لبخند عمیق به سحر که 

ه دست وایساده بود نگاه کردم و گفتم : وصل کن...چی سرم ب

 آماده کنم دکتر؟!

سونیا نگاه چپه ای بهم انداخت و با حرص گفت : فقط برو 

بیرون...نمیتونم تمرکز کنم...هروقت ویزیت تموم شد بیا بغل 

 شوهرت!

 زیرلب جوری که من بشنوم گفت : شوهرندیده!

اه کردم...اخم کمرنگی لپمو از داخل گاز گرفتم و به آراز نگ

کرده بود...این بدجنسی بود که اگه از نقطه ضعفش استفاده 

 میکردم و نقششو خراب؟!

قطعا بود ولی نگران کردن من با این حالم اصال درست نبود 

 آقای دادفر...زدی جاده خاکی!

لبخندی به چشمای پر از تهدیدش زدم و گفتم : تا سرمت و 

...چایی میخوری برات وصل کنه من برمیگردم عزیزم

 بیارم؟!

چشماشو با خشم بست و با اخم گفت : نیازی نیست...میتونین 

 برین...من حالم خوبه!

دست سونیا بازم روی ساعدش نشست و گفت : من خوب 

بودن سرم نمیشه...بخواب عزیزم...وایسا آستینتو برات بزنم 

 باال!
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هتر آراد سرفه ای کرد و گفت : خودش دست داره دکتر...ب

 نیست بزارین کارشو بکنه؟!

نفسی کشیدم و بازم به ناخنای الک خوردش که بی توجه روی 

 رگ دستاش کشیده میشد نگاه کردم!

نمیدونم چیشد اما یهو آراز دست سونیا رو پس زد و با جدیت 

 اما آروم گفت : بیرون!

 غزل : اما دکتر سرمتون...

آراز داد کشید : جز خانومم دسِت هیچکس بهم 

 نمیخوره...گمشین بیرون!

انگار داد آراز یه تلنگری بود تا حاِل بدم بهم یادآوری 

بشه...دستمو مشت کردم و خواستم با بستن چشمام دردی که 

توی دلم پیچید رو نادیده بگیرم...صدای قدمای آراد و شنیدم 

 : آذر جان؟! حالت خوبه؟

 هچشمامو باز کردم و پلکی زدم...خواستم عقب گرد کنم ک

زیرپام خالی شد...دستمو به میله تخت گرفتم تا 

نیوفتم...نمیدونم آراز چطور از تخت پرید پایین و اصال 

 نفهمیدم با چه سرعتی منو روی تخت گزاشت.

کالفه رو به غزل که هنوز اونجا وایساده بود داد زد : برو 

 بگو دکتر علیزاده بیاد اینجا

 ! گفتم برو!با مکث غزل عصبی و بلندتر گفت : َکری؟
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غزل تکونی خورد و سریع از جاش کنده شد...سونیا که 

دورتر وایساده بود اومد جلو و گفت : چیزیش نیست که...شاید 

فشارش افتاده...زیاد خودتو نگران نکن آراز...این چیزا برای 

 لوس شدن خانوما الزمه!

 لوس شدن المصب؟! 

م بگم بعدمیخواستم بلند شم و یه چک بخوابونم زیرگوشش...

 این چیزا برای طبیعی جلوه دادن صورت الزمه!

البته اون که درِد پهلوی منو نکشیده بود...درد این ماهیانه بعد 

از یه ماه و نیم عقب افتادن...دردی که تا مغزاستخونم میکشید 

 و قرصایی که نخورده بودم داشت کار خودشو میکرد!

ر علیزاده آراد با آرامش گفت : آروم آراز...االن دکت

 میاد...چیزی نشده!

آراز سری تکون داد و با عصبانیت درحالی که سعی میکرد 

آروم حرف بزنه گفت : آره چیزی نشده...به خداوندی خدا 

آذر...سر این مسئله بخوای شوخی کنی یا بخاطر هر غلطی 

که من کردم...اینجوری رو خودت جبران کنی...اول تورو 

 الل حالله اونوقت!میکشم بعدم خودمو...خونت ح

کمی خم شدم و دستمو روی دلم گزاشتم...با کالفگی دستی 

توی موهاش فرو کرد و گفت : ِد آخه دختر...آخرهم یکاری 

 میکنی همین بخش بغلی بستریم کنن!
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لبخند بی جونی روی لبم شکل گرفت...نگاهی بهم انداخت و 

 جفت دستامو الی انگشتاش فشار داد!

پ پر اومد داخل و اسم یه سری دارو رو دکتر علیزاده با تو

به سینا که توی طاق وایساده بود گفت...اومد جلو و نگاهی به 

وضعیتم کرد : گفتم بستریت میکنم...اگه اینجوری پیش بری 

 کار و برات منع میکنم...اینو که دوست نداری؟!

من خوبم...فقط خیلی)مکثی کردم و با خجالت گفتم(زیردلم  -

 تیر میکشه!

راز سرشو برگردوند و به آراد نگاه کرد...سونیا هم که کنار آ

آراد وایساده بود شونه ای باال انداخت و با حرص گفت : 

 معنی مریض بودنم دیدیم...انگار تا حاال پریود نشده!

 

آراز خواست قدمی سمتش برداره که مچ دستشو سفت 

ین ا چسبیدم...اونم با نفسی عمیق سعی کرد به آراد بفهمونه که

زنیکه رو مخ رو ببره بیرون...وگرنه کار به جاهای خیلی 

 باریک ، خیلی باریکی میکشید!

با خلوت شدن اتاق دکتر علیزاده گفت : بهت نگفتم هروقت 

پریود شدی روز اول استراحت مطلقی؟! میترسم رحمت 

 مشکلی پیدا کرده باشه و توی سونوگرافی نشون نداده باشه!

 متم : نگو که روز اولته!آراز با اخم برگشت س
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با درد سری تکون دادم که تیک عصبیش باعث شد دستمو 

مشت کنم...با باال و پایین رفتن سرش)همون تیکش( دکتر 

علیزاده جلوتر اومد و گفت : فعال تا فردا همینجایی...اگه 

دردت بهتر نشد مجبوریم دوباره سونو بگیریم ازت...فقط دعا 

زت اتفاقی نیوفته...کلیه ات که کن با این خرابکاری امرو

 بماند!

آراز سری تکون داد و تشکر زیرلبی کرد...آوا سرم به دست 

اومد داخل و گفت : هی من گفتم قرصاتو بخور...حرص و 

جوش اینو نزن...سی سال همینجوری بوده...ماهم عادت 

 کردیم...باز دوتا کوفتی رو این بیصاحاب...دوتا به من!

ش میمونه اینجوری نباشه...با عصبانیت به زور گفتم : یاد

تصمیم نگیره...داد نزنه...حرصشو با کتک سر کسی خالی 

 نکنه

با حرص ادامه دادم : پسر مردمو عین خمیر دست به دست 

 نکنه!

آراز با حرص گفت : ببین چطور گوه زدی به حال من و 

 خودت...بخاطر اون ماد...

با جدیت گفت : نگاه بدی که بهش انداختم فحششو خورد و 

 خیلی خب...من غلط کردم زدمش اما بیاد بازم میزنمش!

چشمامو تو کاسه چرخوندم : نخیر! این داداشت کال بگیر 

 نیست من چی میگم!
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آوا نچی کرد و پنبه رو روی دستم کشید...آراز با تهدید نگاهی 

به سوزن سرم انداخت و گفت : وای به حالت آوا یه آخ از 

...کل رزومه پرستاریتو پاره میکنم...مثل دهنش بزنه بیرون

 آدم!

آوا دهن کجی کرد و گفت : خیلی خب...مثل آدم...نترس 

 بادمجون بم آفت نداره!

همون موقع سوزنو توی دستم فرو کرد که دلم ضعف رفت و 

 آخ کمرنگی از دهنم خارج شد

آراز نزدیک تر اومد و با اخم گفت : چیکارش کردی؟! کل 

..میکشمت آوا...جنازتو تحویل سردخونه تخت پر خون شد.

 میدم...فقط گمشو بیرون بگو آراد بیاد!

باز انگار یچیزی یادش اومده باشه : نه آراد نیاد...یه زن پیدا 

 کن مثل خودت نباشه...بتونه سرم وصل کنه!

نگاهی به سرمم انداختم و گفتم : چیزیش نیست 

 آراز...درسته...چسب بزن با دستت نگه ندار!

وا با دندون چسب کاغذیو کند و گفت : مرده شور منو ببرن آ

که خواهر اینم...خاک بر سرم...بیا چسو...من که شب میرم 

خونه وسط تخت الال...توام بشین همینجا به قطره قطره 

 سرمت نگاه کن!
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با رفتن آوا...آراز خودشو از تخت باال کشید و همونطوری 

کرد گفت : فکر کنم که دکمه های باالیی پیرهنشو باز می

 هرماه باید یه شبو تو بیمارستان باشیم!

لبخند کمرنگی به یادآوری خاطره شمالش زدم و گفتم : 

 اوهوم...از اینجا که رفتیم...برام نون خامه ای میگیری؟!

 

لبخند کجش دلمو برد : شیرینی فروشیو به نامت میزنم 

 من...تو بگو ببین نه میشنوی؟!

 عشق گفتم : اسم فامیل چی؟! ذوقم بیشتر شد...با

+ اسم فامیلم بازی میکنیم خانوم...ماساژم میدیم...کیسه آب 

 گرمم داریم...کال در خدمت شماییم!

لبخندی به حس زیبای جمله اش زدم و با درد گفتم : مرسی 

 که کنارمی!

 

 

متر و روی سرشونه آراز گزاشتم و کالفه گفتم : وای...پارچه 

 میاد!ام کمه...آستینش درن

آراز از وقتی بهش گفته بودم که میخوام براش لباس بدوزم 

گفته بود یه هفته ای باید آماده اش کنم...االنم وایساده بود و 

 فقط نگام میکرد!



1631 

 

به همه حرکاتم...تک تک کارایی که میکردم خیره بود تا من 

 اندازه لباسشو بگیرم و انگار من میتونستم؟!

 هم میخواستی با مامانت بری؟! + نچ...خانومم یه پارچه رو

حرف نزن آراز...من چمیدونستم تو انقدر درازی...ته تهشو  -

 بگیریم یه نیمچه آستین درمیاد که اونم عمرا بزارم بپوشی!

 کالفه گفتم : یکم خم شو ببینم چه خاکی تو سرم کنم!

+ شلوارش کن...رنگشم خوبه دوست دارم...به درد پیرهن 

 نمیخوره!

قدر نظر کارشناسانه ندی دو دقیقه وایسی ببینم من میشه ان -

 دارم چه غلطی میکنم؟!

سرشو جلو آورد بوسه ای روی گونم گزاشت : حرص نداره 

 که عمِر من...میریم میخریم بقیشو...اون یکیو بدوز!

با شیطنت اضافه کرد : من اگه میدونستم انقدر هنر داری 

یکردم و زودتر میومدم میگرفتمت...تو شمال عقدت م

 خالص!

 موهامو زدم پشت گوشم و گفتم : دستتو ببر باال!

دستشو برد باال...تا خواستم دور سینه اش رو اندازه بگیرم 

دستاش دور کمرم حلقه شد و زیرگوشم گفت : چه خوبه 

اینجوری...نظرت چیه هرروز اندازه منو بگیری؟! منم هی 

 نگات کنم...هی نگات کنم!
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.دو دقیقه فقط دو دقیقه...نیم ساعته این با جیغ گفتم : آراز..

 وسط وایسادی گزاشتی یه اندازه درست بگیرم من؟!

+ جوِن آراز...تو نمیدونی چطور دل میبری و روانیم 

میکنی...نمیدونی رگم چه نبضی میزنه وقتی با این موهای فر 

 میبینمت!

کالفه نگاش کردم که وایساد و گفت : خیلی خب...غرغر 

 .چقدر سر و ته منو متر میکنی آخه؟!نکن...بیا..

متر میکنم حرصم دربیاد ببینم شوهرم چه تیربرقیه منم  -

 حواسم نبوده دو وجب پارچه خریدم!

قهقهه خندش و پشت بندش صدای لرزونش که گفت : آخ این 

 تیربرق فدات!

باالخره بعد از دوساعت سر و کله زدن اندازه هاشو نوشتم و 

اونم پشت سر من راه کاناپه محبوبش از اتاق زدم بیرون...

 رو پیش گرفت!

 در اتاق آوا رو بازکردم و گفتم : آوا...هستی بریم یه سر پار...

با دیدن قیافه آوا روی تخت رفتم سمتش و گفتم : چته تشنج 

 کردی؟!

آوا با بغض برگشت سمتم و چیزیو تو مشتش فشار داد...لب 

ای عروسیم...چه زد : آراز منو میکشه آذر...میکشتم...و

 خاکی تو سرم بریزم؟!
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نگران نشستم کنارش و گفتم : چیشده دختر؟! چرا آراز باید 

 بکشتت؟! اتفاقی افتاده؟

 + اتفاق؟! فاجعه شده...وای خداجونم...باید بیای سر جنازم!

هق هقش اوج گرفت و گفت : خدایا...حاال یه ماه اون طرف 

 نم چیکار کنم؟!تر چی میشد؟! چرا حاال این وسط که ندو

نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم : بنال دیگه...چیشده آبغوره 

 میگیری؟!

آوا با گریه مشتش و باز کرد و گفت : مثبته آذر...این المصب 

 مثبته!

 

به بیبی چکی که دوتا خط قرمز رنگ روش خودنمایی میکرد 

 نگاه کردم و گفتم : فیکه؟! 

یم...نگو یه کره خر تو + فیک چیه االغ...میگم چرا یه جور

 این بیصاحاب شده است!

 االن حامله ای؟! بچه و اینا؟! -

با حرص موی افتاده رو شونه ام رو کشید گفت : نه حامله 

نیستم...تازه دارم مراحل تقسیم میتوز و طی میکنم تا به میوز 

 برسه!

لبخند گنده ای زدم و گفتم : وای اینکه خیلی خوبه...خوب چیه 

النه که بال درآرم من...یعنی نه ماه دیگه نینی عالیه...ا
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میاری؟! وای چه فندقی بشه...فکر کن مثل تو بور بشه مثل 

 رادین...

آوا با گریه گفت : خفشو نفهم...خفشو...آخه حامله شدنم چی 

 بود قبل عروسی؟!

ناشکری نکن...چیزی نمونده که تا عروسی...بچتم که  -

 ..غم نداره که!زاییدی بگو عجله داشت هشتی شد.

+ چی به آراز بگیم؟! الهی خدا لعنتت کنه رادین...ببین چه 

 بساطی برام درست کردی مرتیکه!

گوشیشو برداشتم و با ذوق گفتم : زنگ بزن زنگ بزن...بگو 

 میاد یه جعبه شیرینی هم دستش باشه!

یهو دو دستشو کوبید تو سرش : شیرینیم مونده فقط...همینم 

ارش کنم؟! تو بگو...من بچه میخوام مونده...اینو چیک

 چیکار؟!

با اخم گفتم : اینجوری نکن دیگه آوا...مصلحت خدا بوده دیگه 

 ، شده...میخوای چیکار کنی؟!

دستی به زیر چشمش کشید و گفت : سقطش میکنم...با 

قرص...هان؟! فوقش یه ماه خونریزی میگیرم...میگی 

 میفهمن؟!

یفهمی؟! اون االن جون گوه نخور بابا...نعمت خداست م -

داره...شاید قلبشم تشکیل شده باشه...دلت ضعف نمیره که 
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ضربان قلبشو بشنوی؟! چطور میخوای بری و خیلی راحت 

 بکشیش؟!

 + تو بگو چیکار کنم بخدا...دستم به این چراغای درشتت!

رمز گوشیشو باز کردم و گفتم : بیا...اول به آقاتون زنگ 

...کامال نرمال...انگار هیچی نشده بزن...بعدم میریم پایین

 میشینیم تا رادین بیاد!

آراز رادینو چال میکنه...همین وسط اتاق چالش میکنه من  -

 میدونم!

+ نمیکنه...پاشو زنگ بزن بهش...فکر کن االن مامان یه 

 فندقی...حسابی ذوق کن تو دلت...قیافشو تصور کن...اسمشو!

الی و انرژی مثبتی سری تکون داد و مشغول شد...با خوشح

که از صبح داشتم از اتاق زدم بیرون و طبق رسم شالمو 

 کشیدم رو سرم چون آرادم پایین و کنار آراز بود!

آراد روی فرش نشسته بود و به پارسیا که چهاردست و پا 

دور میز وسط سالن میگشت و خیار تو دستشو رو آب لمبو 

 کرده بود نگاه میکرد!

خرمایی و لختش و باز گزاشته بود پرنیا اون طرف موهای 

و عروسکاشو روی مبل تک نفره جمع کرده بود و تا کمر 

 روی برگه دفتر نقاشیش فرو رفته بود!
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آرازم که طبق معمول لش روی کاناپه دراز کشیده بود و 

 کنترل تلویزیون دستش بود.

کنارش نشستم...جوری که پشتم به شکمش چسبیده بود)بفهمین 

 چی میگم!(

 ه ای کردم و گفتم : تا رادینم برسه...چایی میخورین؟سرف

 

آراد لبخندی زد و گفت : بی زحمت شیر پارسیا روهم بیار 

 آذر جان!

 چشمی گفتم و از جام بلند شدم.

انقدر بدم میومد...انقدر بدم میومد که آراز وقتی رو این مبله 

 لش میکرد حرف زدن یادش میرفت!

جوری میشه...فقط لم میداد و به من نمیدونستم چی داره که این

 تلویزیون خیره میشد!

لیوانای چایی رو توی سینی گزاشتم و با شیرینی رفتم تو 

حال...آوا از پله ها پایین اومد و کنارم وایساد...کنار گوشم 

 گفت : حاال آراز و تو راضی میکنی...ننمو چیکار کنم؟!

:  گفتملبخندی که داشت میرفت بشه خنده رو قورت دادم و 

 مامانتم آراد راضی میکنه...به آراد گفتی؟!

سرشو باال انداخت و پر استرس بازومو گرفت : هروقت آراز 

 رو این مبله میشینه من میترسم ازش...استثنا هم نداره ها!
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 چون اسکلی...شوهرم به این ماهی ترس داره مگه؟! -

 چشم غره ای بهم رفت و گفت : تو دیگه بدتر از اون...چقدر

 حالت تهوع آورین!

خیلی خب...حاال دستمو ول کن چاییو ببرم...بریم به آراد  -

 بگیم!

آراز با دیدن سینی چایی نیم خیز شد و به آرنجش تکیه 

داد...لیوانشو دادم دستش و سینیو رو میز گزاشتم...شیر 

پارسیا رو برداشتم و به حرکاتش که جلو تلویزیون تکون 

 تکون میخورد نگاه کردم!

زدیکش شدم و خواستم بغلش کنم که آراز گفت : بغلش ن

 نکن...برات سنگینه...هنوز دردت خوب نشده!

 سنگین نیست که...دوکیلو بچه است! -

 جدی گفت : بغلش نمیکنی آذر!

آراد جلو اومد و گفت : من میدم بهش...آراز راست 

 میگه...همین چند روز پیش بستری بودی...

و به چشمای درشت قهوه ایش  شیشه پارسیا رو دادم دستش

که منتظر نگام میکرد خیره شدم...ماچ محکمی روی لپش 

 گزاشتم.

نمیدونم سحر چطوری دلش اومد این دردونه رو ول کنه و 

 بره به امون خدا؟!
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آراز نگاهی بهم کرد و رو به آراد گفت : پارسیا رو بیار 

 اینجا!

...همه لبخندی زدم...این َمرد که همه زندگی من شده بود

 اخالقامو میدونست...درست عین خودم!

میدونست که نمیتونم چشمای منتظر پارسیا که دستاش برای 

 بغل کردن دراز بود رو رد کنم!

چاییشو یه نفس سر کشید و با سر بهم اشاره کرد...پر از ذوق 

کنارش نشستم...آراد بچه رو روی پای آراز گزاشت و گفت 

..چه خوشگالیی بشن فسقلیای : ایشاهلل بچه های خودت پسر.

 عمو!

آراز پاهای پارسیا رو بین پاهاش قفل کرد و رو به من گفت 

 : حاال بهش بده!

 من میخواستم بغلش کنم...دلم آب میشه خب! -

 

 اخمش غلیظ شد : همینجوری...بغلش نکن تا حالت بهتر شه!

 ولی من خوبم آراز...چیزیم نیست که تو انقدر حساسی! -

چشمای درشت پارسیا زدم و با ذوق گفتم : این لبخندی به 

فندوق چقدر وزن داره مگه؟! نگاه چشاشو...دلم میخواد 

 بخورمش!
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سرشو آورد نزدیک گوشم و زمزمه کرد : منم وقتی چشاتو 

 میبینم میخوام بخورمت...حسابی رولت خامه ای میشی!

 چشمکی بهش زدم و گفتم : دسر خوبیم آقا...مجانی مجانی!

به آراد انداخت که گوشه سالن به حرفای آوا که احتماال نگاهی 

راجب همون حاملگی یهوییش بود انداخت و گازی از لپم 

 گرفت!

+ تو از هر دسری واسه من شیرین تری خانوم...حاال شیر 

 این زبون بسته رو بده دهنش خشک شد!

بهش نزدیک تر شدم و شیشه رو دادم دستش...دستمو بهش 

خودش دستای کوچولوش رو دور شیشه حلقه گرفته بودم اما 

 کرده بود!

آراد با یه لبخند گشاد و آوا همچنان با اخم نزدیک 

 شدن...چشمکی به آوا زدم که یعنی قضیه حل شده است!

ببین شوهرمو چه عموی خوبیه...مطمئنا برای بچه آوا دایی 

 ماهی میشد...خوِد ماه اصال!

ین باعث شد استرس صدای زنگ و حرف زدنای بلند بلند راد

آوا بیشتر بشه...فرحناز جون خونه نبود و انگار با دوستاش 

دورهمب داشتن...و متاسفانه این دورهمی هفته دیگه اینجا 

 بود و دوستاش میخواستن بیان منو ببینن!

 انگار ندیده بودن)خب ندیده بودنت که اسکل!(
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فت : گرادین با لبخند َگل گشادی داخل شد...بلند سالم کرد و 

به به...برادر خانومای عزیز...میبینم که عصر به خودتون 

 مرخصی دادین...بیمارستانم که رو هواست نه؟!

آراد : بیا بشین پسر...من میرم بیمارستان...دوتا ویزیت دارم 

 اما فعال نشستم پیش خونوادم!

آراز دست پارسیا رو از تو دهنش درآورد و گفت : تیام 

 رسیده؟!

به آوا که با چشماش داشت براش خط و نشون  رادین نگاهی

میکشید انداخت و با خنده گفت : آره تهرانه...انتقال مدیریتم 

تمومه...فعال تا عادت کردن ارسالن گفتم یکی از بچه ها 

کنارش باشه...خودتم حتما یه سر بزن...خیلی وقته شمال 

 نرفتی!

من  از اومدن اسم شمال لبخندی رو لبم اومد...آرازم عین

نگاهی انداخت و با لبخند کجش گفت : کارای شعبه ترکیه 

 درست بشه میرم...باید منتظر جواب اون مرتیکه اجنبی باشم!

 

 آراد : تا کجا پیش رفتی؟! فایده ای هم داشته؟!

آراز اخم کمرنگی کرد و گفت : نصف سود امسالمو ریختم 

 متوش...اگه بگیره سودم دوبرابر میشه...نگیره ضرر میکن

اما ربطی به شرکت ایرانم نداره...فعال کارم گیر همون مرده 

 است که خودش پیشنهاد داده...مغز اونو بشورم بقیه اش حله!
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رادین کنار آوا نشست و گفت : بحث کار و ول کنین...از 

خودتون بگین بابا...خاله باز با نبودنش آزادی اعالم کرده 

 انگار!

بود و ول کن معامله پارسیا یقه رکابی آراز و گرفته 

 نبود...جوری میکشید انگار آراز یچیزی تو یقه اش داره!

آوا با پوزخند گفت : مامان رفته بساط لهو و لعب هفته دیگه 

 اش رو بسازه...خدا بهت رحم کنه آذر...پدرتو درمیارن اینا!

 آراز مشکوک گفت : کیا؟!

امان مآراد چاییشو برداشت و گفت : قراره هفته دیگه دوستای 

 بیان اینجا...میخوان تازه عروسمونو ببینن!

 + اونوقت کی گفته من اجازه میدم؟!

رادین : نمیخوان ببرنش که...میخوان نگاش کنن ببینن 

 خوشگله...زشته...چطوریاست!

آراز چشم غره ای به رادین رفت : غلط کردن...توام غلط 

 آذر وکردی که نظر میدی...مامانم اشتباه کرده که بی اجازه 

 گزاشته اجرا!

آراد : خیلی خب...مامان اومد حرف بزنین...اگه ام قانع نشد 

توام بمون پیش آذر...اونا که در اصل میان تو رو ببینن...ماهم 

 که پسر زشته ایم!
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رادین با خنده سری تکون داد : یاد پارسال افتادم که رفته 

بودن پایین تو استخر...زنگ میزدن باال میگفتن)صداشم 

نازک کرد(آراز جااان...آراز جان بیا پایین آب استخرو تنظیم 

 کن!

آوا لبخندی روی لبش اومد و گفت : مرگ...زنش اینجا نشسته 

 ها!

 انگشتم تو پهلوی آراز فرو کردم : نرفتی که؟!

سری باال انداخت و با حرص دست پارسیا رو از یقه اش جدا 

.صاِف کرد : چی میخوای بچه؟! ببین شیر ندارم من..

 صافه...نکش این بیصاحابو!

خنده ای کردم و گفتم : بزار ببینه نداری...بچه دلش مامانشو 

 میخواد...همش که نمیشه شیر خشک بهش داد!

آراد سری تکون داد و گفت : اگه مامانش میتونست اینم 

میگفت تو بده...فعال که داره یقه آراز و تفتیش میکنه ببینه 

 چیزی درمیاد؟!

خنده گفت : نه که همچین سینه اش عضله اس  رادین با

 سفته...بچه فکر میکنه وای چقدر شیر این توعه!

پارسیا دو دستی به یقه آراز آویزون شده بود و بازم میکشید 

پایین...با خنده دستاشو جدا کردم و گفتم : خوشگل من دنبال 

 چی میگردی؟! هنوز گشنته؟! آره؟
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 و گفت : آوا برو یه چاییآراز کالفه دستی به گردنش کشید 

 دیگه بیار!

 رادین بلند شد و گفت : من میریزم...آذر خانوم یه لحظه بیا!

از جام بلند شدم و پشت سر آوا و رادین رفتم تو 

آشپزخونه...آوا نگاهی به آراد انداخت و گفت : آراد میگه 

همین االن قضیه رو جمع کنیم...اگه نگیم خودش بفهمه بدتر 

 میشه!

کون دادم و گفتم : خیلی خب...مشکوک سری ت

 نباشین...نزارین شک کنه...من آروم بهش میگم!

 

 آوا : دارم میمیرم از استرس...نزنه بچمو سقط کنه؟!

رادین با خنده گفت : بیا بابا چیزی نمیشه...آراز هم دل داره 

 باالخره سنگ که نیست!

بلند سری تکون دادم و ازشون جدا شدم...آراد از کنار آراز 

شد و چشمکی بهم زد...نفسی کشیدم و کنارش نشستم...آراز 

 نگاهی بهم انداخت و لیوان چاییشو از دستم گرفت!

 آوا و رادینم که اومدن...صدامو صاف کردم و گفتم : آراز!

 + جان؟!

نگاهی به آراد انداختم...لبخندی که زد حرفمو ادامه دادم : 

 نظرت راجب بچه چیه؟!
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 گام کرد و ابرویی باال انداخت : بچه؟!یکم با عسلیاش ن

 ذوق زده گفتم : آره بچه...مثل پارسیا...هوم؟!

خودشو باال کشید و به چهره پر خنده رادین و صورت سرخ 

آراد از خنده خیره شد...نگاه مشکوکی بهمون انداخت و گفت 

 : حامله ای؟!

چشمامو لوچ کردم و گفتم : نه آراز...چطوری حامله شم 

 آخه؟!

 بچه چی میگه این وسط؟! +

رادین با خنده گفت : داداش بگو نظرتو...شاید سحر بازم 

 حامله بود!

آراز نگاه بدی به آراد کرد و گفت : چیکار میکنی با خودت؟! 

 بزار یکمم اون تو بمونن اون المصبا هی تخلیه اش نکن!

 آراد بلند خندید و گفت : چیزی نشده داداش من نگران نباش!

چهره پر از خنده بقیه انداختم...خودمم داشت خندم  نگاهی به

 میگرفت...در حال انفجار بودم دیگه!

آراز نگاهی به هممون انداخت و دستی تو موهاش 

کشید...چشماشو باریک کرد و گفت : یکی میگه چخبر شده 

 یا...!

آوا : آذر ببرش باال بهش بگو که هرچی شد همون باال تخلیه 

 شه!
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فت : چیزی نمیشه که...باور کن از خوشحالی رادین با خنده گ

 قر میده برات همین وسط!

 آراز برگشت سمتم و گفت : حامله که نیستی؟!

پوفی کشیدم و گفتم : خنگِ من...وسط پریودی حامله باشم 

 آخه؟!

لبخند کجی بهم زد و آروم گفت : حواسم نبود وضعیتت قرمزه 

 نش تو باشی!جوِن من...میمیرم واسه اون بچه ای که ماما

لبخندی زدم و گفتم : بچم خوشبخت ترین بچه دنیا 

 میشه...مطمئنم!

آراد سرفه ای کرد و گفت : هرچی که شده آراز...اتفاقی 

 بوده...منطقی برخورد کن...خب؟!

 آراز عصبی گفت : ِد بنالین ببینم چه گوهی خوردین!

 خندمو قورت دادم و گفتم : دایی شدنت مبارک عزیزم!

 

نگ بهم نگاه کرد...سیبک گلوش باال پایین شد...یهو آراز گ

سرشو برگردوند سمت رادین که من صدای تق استخونشو 

 شنیدم!

نگاهش از صدتا فحش بدتر بود...انگشتشو با حالت تهدید 

گرفت سمت رادین و گفت : پدرسگ...دوربینو فعال 
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کردم...هرروز بهت گفتم تا خونه خودتون نرین از این خبرا 

 هی گفتی چشم...بچه میکاری واسه من؟! آره؟نیست 

آوا زرد کرده بود...بازوشو گرفتم و گفتم : چیزی نشده که 

عشقم...عروسیشون یکم دیگه است خداروشکر...میگیرن و 

 میرن سر خونه زندگیشون...خیلی وقته عقدن حق دارن!

آراز نفسی کشید و زیرلب گفت : میکشمتون...جفتتون رو 

 میکشم!

م انداخت و بوسه یهویی روی دستم که رو رو دستش نگاهی به

بود گزاشت...با بلند شدنش دلم ریخت...خواستم حرف بزنم 

 که گفت : هیس...هیچی نگو آذر!

برگشت سمت رادین و ادامه داد : من باید تکلیفمو با این 

 مرتیکه روشن کنم!

آراد با خنده گفت : یه ذره ام واسه دایی شدنت ذوق کن ببینیم 

 ق کردنم بلدی!ذو

آوا دستشو به صورتش کشید و گفت : االن بچمو باال میارم 

 بقرآن...اذیتم نکنین روز اولی!

آراز که خیز برداشت سمت رادین آوا جیغی کشید و گفت : 

یاحسین...پاشو آراد بگیرش...این روانی آخرسرم شوهرمو 

 میفرسته سینه قبرستون!
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: توام زیادی عاشقی که رادین از رو مبل پرید و با خنده گفت 

آذر خانوم تاحاال حامله نشده...وگرنه االن چهارقلو 

داشت...شل کن برادر من راحت باش...عقد کردیم که همین 

 کارا رو بکنیم دیگه...حاال یبار در رفته!

آراز دستشو مشت کرد و گفت : خفه شو مرتیکه...بنده پایین 

اون  رفتین جلویتنتی؟! مِن خر بهت نگفتم تا خونه خودتون ن

 وامونده رو بگیر یا نه؟

آراد بلند شد و شونه آراز و گرفت : هیس آراز...ببین دو هفته 

 دیگه عروسی میکنن و خالص...فوقش میگیم بچه زود اومده!

+ بچه غلط کرده...این دوتا عرضه بچه بزرگ کردن داشتن 

خوب بود...این خانومو که باید ببرن مهد کودک...دسِت کمی 

 ون نداره...ِچل میزنه!ازش

خنده ای کردم و گفتم : بیا بشین آراز...بگو مبارکتون 

 باشه...ایشاهلل دوقلو سه قلو بیارین بیایم دیدن فسقلیاتون!

آراز عقب گرد کرد و گفت : تف تو ذاتت رادین...یه هفته جلو 

چشمم نباش فقط...وگرنه دم و دستگاهتو میدم همین سگ 

 سرکوچه...حالشو ببره!

کنارم نشست و دستشو دور شونه ام انداخت...با مهربونی 

 گفت : خانوِم من دلش میوه نمیخواد؟!

سری تکون دادم و گفتم : االن شیرینی خوردم...یکم بگذره 

 خودم میخورم!
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آوا نیشی کرد و گفت : حال بهم زن ترین زوج تاریخو بهتون 

ود بمعرفی میکنم...همین دو روز پیش دختره فاز قهر گرفته 

 تر زد به کل بیمارستان...حاال بغلش لم داده ناز میکنه!

زبونمو درآوردم و گفتم : زن و شوهر دعوا کنند...ابلهان باور 

 کنند عزیزم!

آراد سری تکون داد : هرکی دعوای شما دوتارو باور کنه 

واقعا ابلهه...خوِد خره...به ساعت نمیکشه که باز برمیگردن 

 بغل هم!

زد و دِر گوشم گفت : فکر میکردی  آراز چشمکی بهم

 اینجوری منو معتاد خودت کنی؟!

سری تکون دادم و باشیطونی گفتم : اصال قصد و نیتم همین 

 بود...میگفتم این رییسه یا مال منه یا بازم مال منه!

آراز خواست حرفی بزنه که صدای در بلند شد...یه نفر با 

دین خنده اش رو مشت در آهنیو نشونه گرفته بود انگار...را

 خورد و با اخم گفت : چخبره؟! در کنده شد!

 

آراد از جاش بلند شد و جدی گفت : کسی قرار بود بیاد؟! 

 آیفون که روشنه!

صدای جیغ و داد که از حیاط بلند شد هممون با تعجب بهم 

 نگاه کردیم...این وقت روز یهو چه خبر شد؟!
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او تر شد...کنجکپسرا که رفتن سمت در صدای داد و هوار بیش

پشت سرشون رفتیم بیرون...پارسیا ترسیده بود و پرنیا 

 کنارش روی زمین نشسته بود!

با دیدن مردی که با عصبانیت چیزایی رو به آراد میگفت 

تعجب کردم...یهو سحر در نیمه باز و هل داد و اومد تو...با 

گریه گفت : کثافتتتت...توی آشغال قول دادی حرف 

 لیون پول ریختم به حسابت که دهنتو ببندی!نزنی...ششصد م

مرده با عصبانیت گفت : گوه خوری نکن بابا...اون موقع که 

آویزونم بودی و از این پارتی به اون پارتی پشت سرم خودتو 

تکون میدادی حواست به این روزا نبود؟! برو پولتو بکن تو 

 ک.ونت...من مثل تو حروم خور و هرزه نیستم آشغال!

اخمی کرد و گفت : چیشده آقا؟! چخبره؟ شما با سحر رادین 

 نسبتی دارین؟

مرده با وقاحت زل زد تو صورت آراد و گفت : اومدم به 

شوهرش بگم زنش چه آشغالیه...حیف این مرد که تو زنش 

باشی سحر...اگه میدونستم شوهر داری جوری تو همون 

یه بقمهمونی میزدمت که یادت بمونه هرز پریدن و السیدن با 

 یعنی چی!

آراز نفسی کشید و گفت : چیکار کرده؟! تو کی هستی این 

 وسط؟!



1649 

 

سحر با گریه جیغ کشید و افتاد رو زمین...دست پسره رو 

گرفت و گفت : التماست میکنم حمید...بقیه پولتو هم میدم تو 

 فقط وایسا

حمید دستشو عقب کشید و گفت : زر زر اضافی نزن...گفتی 

..دلت پیش برادر شوهرت بود آره؟! شوهرتو نمیخواستی.

 کوش؟ کدومه؟

سحر نگاهش روی آراز ثابت شد...با بهت به این خر تو خری 

که شده بود نگاه میکردم...آوا به دیوار تکیه داد و زیرلب 

 گفت : خدایا خودت کمک کن!

با هق هق رو به آراز گفت : شماها زندگی منو خراب 

خاله نفهمید که من از  کردین...من لعنتی منتظر تو بودم و

آراد متنفرم...نفهمید من از اون همه ماست بودنش خوشم 

نمیاد...من میخواستم شوهرم مثل آراز پرجذبه 

باشه...میخواستم وقتی نگام میکنه تو چشماش غرق بشم اما 

 شما چیکار کردین؟! هااان؟

 حمید پوزخندی زد و رو به آراد گفت : تو شوهرشی؟!

د...سحر بازم جیغی کشید که با صدای داد آراد سری تکون دا

آراد خفه شد...آراد واقعا تحت فشار بود و اینو همه حس 

 میکردیم!

حمید با عصبانیت داد زد : با این زن گرفتنت ریدی 

داداش...این زنیکه با وعده و وعید منو کشوند سمت خودش 
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که پولمو بگیره و الفرار خارج...حاال اومدم بهت بگم...من 

دونستم شوهر داره وگرنه با پشت دست میکوبیدم تو نمی

 دهنش!

مکثی کرد و آروم تر گفت : آهان راستی...خبر بعدیم اینه 

که...پارسیا از تو نیست! خانوم یادش رفته جلوگیری کنه و 

 بعد حاملگیشو گردن تو انداخته!

تفی روی زمین انداخت و گفت : من جای تو بودم همینجا 

..از من بهت نصیحت...نفس کشیدنش تو سرشو میبریدم اما.

 این خونه هر دقیقش حرومه!

نگاهی به سحری که از گریه هق هق میکرد و روی زمین 

 افتاده بود انداخت و عقب گرد کرد

 با وایسادنش جلوی در همه نگاهامون برگشت

فرحناز با صورت سفید شده جلوی در وایساده بود! انگار 

 همه چیو شنید

 

مادرش انداخت...پوزخندی زد و نگاهشو به  آراد نگاهی به

سمت سحر چرخونپ...روشو برگردوند و خواست راه بره 

که دستشو رو قلبش گزاشت...نفسش که گرفت آراز سریع 

 رفت سمتش...آوا که خودش داشت میمرد!
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رادین با کالفگی گفت : بدبختیای ما با این خونواده تمومی 

 نداره انگار!

به زور بردن طبقه باال...بیچاره از فشار  آراز و رادین آراد و

 کبود شده بود و نبضش روی هزار میزد!

 

کنار آراد نشسته بودم و سرم تو دستش رو تنظیم 

میکردم...فرحناز اومد تو و گفت : از کجا معلوم این پسره 

راست بگه؟! باید برین آزمایش...شاید خواستن زندگیمونو بهم 

 بریزن...دروغه!

ین نشسته بود و دستشو روی زانوی خمش قائم آراز روی زم

گزاشته بود...با سر پایین نیشخندی زد و گفت : اورژانسی 

 آزمایش میگیریم!

آوا با بهت گفت : از همون اولم گفتم این بچه حتی یه تار 

موشم شبیه آراد نیست...شماها گفتین مثل مامانشه...حاال چه 

 خاکی تو سرمون بریزیم؟!

 وریزی شد...خبرش مثل بمب میپیچه!رادین : چه آبر

صدای جیغ سحر از پشت در میومد...دستشو روی در چوبی 

میکوفت و بلند جیغ میزد : خاله بخدا اشتباه شده...جون آراز 

دروغه...اومدن زندگیمو خراب کنن...توروخدا در و باز کن 

 بزار آراز و ببینم!
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 آراز هیستریک از جاش بلند شد...با نگرانی گفتم :

 آراز...توروخدا آروم...خب؟!

مکثی کرد و دستی تو موهاش کشید...به آراد نگاه کردم که با 

درد روی تخت نفس میکشید و رگای سرش از عصبانیت 

 بیرون زده بود!

آراز با ضرب در و باز کرد و گفت : منو میخوای؟! ریدی 

 به زندگی داداش من اونوقت میخوای با من حرف بزنی؟

 ک و رکابی آراز و گرفتسحر اومد نزدی

با گریه گفت : آراز چرا نمیفهمی؟! من تو رو میخواستم...من 

منتظر اومدن تو بودم و تو حتی تو شب خواستگاری هم 

نیومدی...من فکر کردم اشتباه شده که خاله واسه آراد اومده 

 خواستگاری...چرا نمیفهمی؟!

که  نآراز با عصبانیت گفت : کور بودی؟! میگفتی نه...زبو

داشتی یا هناق گرفته بودی؟ یه روز خوش گزاشتی براش؟ 

 شد از دستت نفس راحت بکشه؟

سحر با هق هق گفت : زنش شدم تا تورو ببینم احمق...تویی 

که حتی توی مهمونیای خونوادگی هم نبودی و چسبیده بودی 

به اون شرکت مزخرفت...میومدم اینجا تا با دیدنت آروم 

 هم فکر کردی؟! شم...جز کار به چیزی

نگاهی به من انداخت و با حرص گفت : وقتی اون شب گفتی 

یکیو میخوای دلم میخواست با گیوتین سرشو ببرم)اشک زیر 
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چشمشو پاک کرد و گفت(نفهمیدم این دختره بی سر و پا چی 

داشت که آراِز من باید عاشقش میشد...حتی وقتی دیدمش با 

بتونم بازم آراز و با خودم گفتم کاش روز عقد بمیره و من 

 اون جذبه همیشگی ببینم!

فرحناز عصبانی رفت جلو و گفت : دختره بی لیاقت...خجالت 

نمیکشی میای و بجای معذرت خواهی این حرفا رو میزنی؟! 

برو گمشو بیرون از خونه من...دلم نمیخواد ریخت نحستو 

 ببینم...فقط برو که حالم از حرف زدنتم داره بهم میخوره!

پوزخندی زد و گفت : چیشد خاله؟! من که سوگولیت  سحر

بودم حاال شدم بی لیاقت؟! من همونیم که واسه آراد پسندم 

 کردی!

فرحناز : اسم پسر منو به زبونت نیار نجس...روزی هزار 

بار میگم غلط کردم که آرادمو بدبخت کردم و تورو انداختم 

مثل وسط دیگ عسل...هزاربارم خداروشکر میکنم که آذر 

تو بی چشم و رو و هرزه نیست...زودتر بساطت رو جمع کن 

 تا تکلیف آزمایش روشن بشه...یاال

آراز با جدیت گفت : مغِز مریضت حتی اینو درک نکرد که 

جلوی شوهرت و زِن من حرف مفت نزنی و توقع داشتی من 

 بخاطر تو ، پا پیش بزارم؟!
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تو حال رادین با مکث گفت : برو سحر...برو بزار آراد 

خودش باشه...تویی که حتی یه ماهه زورت اومد به بچت شیر 

 بدی!

دست بی جون آوا رو گرفتم و بهش گفتم : برات آب قند 

 بیارم؟! خیلی سردی دختر!

 

نگاه غمگینی بهم کرد و چیزی نگفت...جو سنگینی بود...آدم 

 نمیدونست چی بگه...همه تو حال خودشون بودن!

ین رفت...انقدر جیغ و داد کرد که سحر به زور آراز و راد

 میخواستم با پا برم تو حلقش بلکه خفه شه!

آوا بغ کرده کنار آراد نشسته بود و آرازهم که نگم...جوری 

 به زمین خیره بود انگار میخواست گیاهی چیزی بزنه بیرون!

با صدای در اتاق هممون از فکر بیرون اومدیم...پرنیا با گریه 

بغل گرفته بود...جلو اومد و گفت : پارسیا رو به زور 

بابا...بابایی...توروخدا بیدار شو...مامان پارسیا رو انداخت 

 رو پله ها...ببین زانوش زخم شده!

پارسیا از گریه نفسش گرفته بود...آراد چشم باز کرد و به 

 بچه هاش خیره شد...میخواستم براش زار بزنم؛

 البته پارسیایی که بچه اش نبود!
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یدم و از جام بلند شدم...پارسیا رو از پرنیا گرفتم و آهی کش

گفتم : برو صورتت و بشور خوشگل...تو چرا گریه کردی؟! 

 برو عزیزم من پارسیا رو میبرم پایین!

سرشو تکون داد و از در زد بیرون...آراد بلند شد و به پارسیا 

نگاه کرد...پوزخندی زد و گفت : ببرش بیرون...نمیخوام 

 ببینمش!

ارسیا که صدای باباشو شنید بدتر شد...جیغای بلندش باعث پ

شد چشمامو روهم فشار بدم...ناراحت محکم بغلش کردم و از 

 در زدم بیرون...این بچه چه گناهی داشت آخه؟!

وقتی یه مادر بی مسئولیت اونو به دنیا میاورد و براش مهم 

 نبود یه انسان داره زجر میکشه

 ه دنیا به چه درد میخورد؟!اونم از طرف مادرش...دیگ

انقدر باهاش حرف زدم و تو سالن راه رفتم تا از زور گریه 

خوابش برد...کنار پرنیا روی تختش خوابوندمش و باال سرش 

 نشستم...زانومو توی شکمم جمع کردم و بهشون خیره شدم!

چقدر دنیا بی رحم بود...تکلیف این بچه شش هفت ماهه چی 

پدرش نبود و مادری که از صدتا میشد؟! پدری که دیگه 

 نامادری بدتر بود!

پرنیای بیچاره که همه اینارو به چشم دیده بود و قرار نبود 

 هیچوقت فراموش کنه...
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 چشمامو با درد بستم...بیچاره آراد

 چقدر دلم براش میسوخت و نمیتونستم کاری کنم!

در اتاق باز شد فرحناز جون اومد داخل...آرایشش بهم ریخته 

ود و با چشمای پف کرده از گریه نگاهی به بچه ها که آروم ب

 خوابیده بودن انداخت.

به احترامش از جام بلند شدم که بخاطر درِد پهلو و شکمم 

 نتونستم صاف وایسم.

 آخ کمرنگی گفتم و دستمو به پهلوم گرفتم

اومد جلو و گفت : بشین دختر...هنوز حاِل خودت خوب نشده 

 وتا؟!اومدی باالسر این د

 چیزی نیست...بیچاره ها تنها بودن...تقصیر اونا چیه؟! -

اومد جلوتر و نگاهی به صورت پارسیا انداخت...آروم گفت 

: قراره سر این بچه چی بیاد؟! چطور بفرستیمش پیش سحر 

وقتی خودش یه آشغال به تمام معناست...وقتی بچه آرادم 

 نیست چیکارش کنیم؟!

...این بچه پاکه ، گناهی خدا بزرگه فرحناز خانوم -

نداره...اون که مامان باباشو انتخاب نکرده...مطمئنا آراد 

 بهترین راهو انتخاب میکنه...اون منطقی تر از این حرفاست!

 فرحناز نگاهی بهم انداخت و چیزی نگفت

 صدای آراز و شنیدم : آذر؟! اینجایی؟
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ابش وآره...پیش بچه هام...منتظر شدم ببینم پارسیا کامل خ -

 برده یا نه...یه وقت بیدار نشه!

در و هل داد و اومد داخل...نگاهی به مادرش که وایساده بود 

 کرد و گفت : مامان...نمیخوای بخوابی؟!

+ با بچم چیکار کنم؟! دلش خونه...کاش پای این هرزه هارو 

 به خونم باز نمیکردم!

االها آراز با اخم سری تکون داد و گفت : آراد خوابه...حاال ح

 بیدار نمیشه...شما پیش بچه ها میمونین؟

 

+ آره پسرم...شما برین بخوابین...حال آذرم زیاد خوب 

 نیست...چندساعتی پارسیا بغلش بوده!

برای اولین بار مهربون نگام کرد و گفت : پاشو آذر 

 جان...آراز و منتظر نزار!

به زور از جام بلند شدم و گفتم : براش شیر درست کردم 

 شتم باال سرش...اگه بیدار شد تا پایین نرین خسته میشین!گزا

 لبخند کمرنگی زد و گفت : برین...شبتون بخیر!

آراز دستشو دور شونه ام انداخت و مجبورم کرد بهش تکیه 

 کنم...زیرلب گفت : درد میکنه؟!

سری تکون دادم و گفتم : یه مسکن میخورم خوب 

 میشه...نگران نباش!
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ه بود...در اتاقو باز کرد و کمکم کرد صورتش درهم و خست

رو تخت بشینم...خودش که رفت سمت سرویس منم روسری 

 و مانتومو عوض کردم و مشغول باز کردن موهام شدم!

آراز با سر و کله خیس از دستشویی اومد بیرون...نگاهی به 

کولر روشن انداختم و گفتم : سرما میخوری آراز...این چه 

 کاریه؟!

و اومد سمت تخت...سرشو روی بالش گزاشت  تیشرتشو کند

 و گفت : فقط بیا اینجا...امشب هیشکی جز تو آرومم نمیکنه!

از جام بلند شدم و حوله سفیدشو از تو کمد برداشتم...نشستم 

کنارش و سرشو بین دستام گرفتم...زیرلب گفتم : عزیزدل 

من...تو که میگرن داری...چرا اینجوری سرتو میگیری 

ه؟! من که تحمل ندارم چشمات رنگ خون زیرآب آخ

 بشه...نتونی بخوابی...هی داد بزنی!

موهاشو خشک کردم و حوله رو روی تاج تخت 

انداختم...دستمو کشید و مجبورم کرد سرمو روی سینش 

 بزارم...

انگشتاش الی موهام حرکت میکرد...نفسای بلند و کشیده اش 

ونه راحت یعنی داره غصه میخوره...کالفه شده و نمیت

 بخوابه!

دستمو توی دست آزادش حلقه کردم و گفتم : تو خودت 

 نریز...به من بگو!
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صداش خش داشت : آراد ازم متنفر میشه...بخاطر اون 

 خ....)فش(  نمیتونه تحملم کنه...مگه نه؟

نه آراز...معلومه که نه...اون دختره برا خودش یه فکرایی  -

خودت اگه نمیخواست  کرده یه رویایی هم ساخته...به قول

خب زن آراد نمیشد بدبختشم نمیکرد...تو تقصیری 

نداری...مگه تو مسئول احساس اونی؟! االنم هم تو زن داری 

هم سحر با این بساطی که راه افتاده دیگه نمیتونه نزدیکت 

 بشه!

دستشو روی شکمم گزاشت و آروم مشغول ماساژ 

 که تو کنارمی شد...سرشو توی موهام فرو کرد و گفت : همین

 بسه...همین که تو موهات نفس میکشم و مسکنمو دارم کافیه!

 لبخندی زدم و پشت دستشو بوسیدم!

 

 

یه هفته جنگِ اعصاب...هیچکس آرامش نداشت...آراد به 

شدت عصبی و پرخاشگر شده بود...حتی نزدیک بود روی 

 پرنیا هم دست بلند کنه!

از آراد نیست و آزمایش گرفتن و مشخص شد واقعا پارسیا 

 اوضاع بدتر شد...
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سحر و مادرش هرروز جلوی در خونه به گریه زاری نشسته 

بودن...چون برگ برنده دست آراد بود رادین سریع کاراشو 

 درست کرد و دادگاهشون رو جلو انداخت!

 کال همه چی خیلی زود پیش رفت...

فرحناز جونم که عروس دردونه اش رفته بود و حاال چسبیده 

 د به من و آراز حسابی از این اتفاق راضی بود!بو

البته که آراز هم به اندازه آراد عصبی بود و توی بیمارستان 

هیچکس جرات نفس کشیدنم نداشت...وای بر بچه های بدبخت 

 اون شرکتی که این بشر رییسش بود!

بدشانسی در این حد که حتی محموله چیزایی که سفارش داده 

 شده بود و نور علی نور!بودن تو گمرک توقیف 

انقدر تو این مدت عصبانی بود که من از اتاق بیرون 

نمیومدم...سردردش حسابی کار دستمون داده بود و بدبختی 

اینجا بود نمیزاشت یه سرمی آمپولی چیزی هم استفاده 

 کنیم...قرصا هم که اثر نداشت!

آوای بیچاره تو این گیر و دار مونده بود با حاملگی 

...یا گریه میکرد یا باال میاورد...بدنش خیلی ضعیف یهوییش

شده بود و من سعی میکردم بیشتر از هروقت دیگه ای کنارش 

 باشم.

پسرا که سرشون شلوغ بود و ما باید پشت هم میموندیم تا 

 َمردامون توی خونه آرامش داشته باشن!
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خسته از چند روزی بدو بدو و ناراحتی اعصاب روی مبل 

نشسته بودم...آوا هم به دسته مبل تکیه داده بود و طبقه باال 

 بیحال کاناالی ماهواره رو باال پایین میکرد!

با صدای زنگ گوشیم نگاهی به اسم آراز انداختم و وصل 

 کردم : سالم عزیزم...خسته نباشی

صدای خش دار و خسته اش بلند شد : سالم خانوم...حاِل 

 شما؟!

 نیم...کی میای؟!شمارو نمیبینیم بسی دلتنگتو -

+ من فدای دلت جوِن آراز...امروز دیرتر میام...منتظرم 

 نباش...باید کارای گمرک رو درست کنم!

نگاهی به ساعت انداختم و پکر گفتم : باشه...ناهارتو حتما 

 بخور...خیلی به خودت فشار نیار سرت هنوز خوب نشده!

 + چشم خانوم...میبوسمت...مواظب جون من باش!

 

و که قطع کردم بالفاصله گوشی آوا زنگ خورد...با گوشیم

بیحالی جواب داد : جانم مامان؟! امروز؟! شوخی نکن 

توروخدا...ما که هیچ غلطی نکردیم...تو که نگفتی امروز؟! 

وای...کی میان؟ خودتم هستی دیگه؟! باشه حاال ببینیم چه 

 خاکی تو سرمون بریزیم!
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 رو آماده شو دوستایبا عصبانیت قطع کرد و گفت : پاشو ب

 مامانم تا دوساعت دیگه میرسن!

 جفت ابروهام پرید باال : امروز؟! چند شنبه است؟

کالفه گفت : هیچکدوم حواسمون نبود...مامانم خواسته کنسل 

 کنه گیر سه پیچ دادن که نه باید بیان...اینم شانس مایه!

 موهامو دادم پشت گوشم و آروم گفتم : به آراز بگم؟!

توام...هرچیشد باید بزاری کف دستش؟! پاشو برو حموم + نه 

 یچیزی بپوش عین معتادا شدی!

بی حواس از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق...کاش 

نمیومدن...وسط این گیر و دار مهموم داریمون کم بود 

 واقعا...یعنی همه یجورایی بی حوصله بودیم...!

 و آوا میگفتپرنیا و پارسیا با فرحناز خانوم رفته بودن 

مامانش تا یه ساعت دیگه میرسه که قبل از مهمونا خونه 

 باشه!

لباس دامن کلوش قرمزم رو پوشیده بودم و با یه ساپورت و 

کفش پاشنه بلند جلوی آینه به خودم نگاه میکردم...برای همین 

 مجلس زنونه خوب بود...آرایشم کم بود و خودم راضی بودم!

و دلبازی زده بودمش و موهام  به جز رژ قرمزی که با دست

رو که باز دورم ریخته بودم...جای آراز خالی بود که نزاره 

 برم پایین!
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حلقه و دستبند اهدایی آراز و انداختم و مشغول درست کردن 

جلوی موهام بودم که آوا اومد تو...آرایشش کامل بود و کت 

 و دامنی رو که براش دوخته بودم پوشیده بود.

گفتم : چه لباس خفنی...شماره خیاطشو میدی  لبخندی زدم و

 منم برم مخشو بزنم؟!

نچی کرد و گفت : خیاطمون خونوادگیه هزینش واسه شما 

 میره باال!

لبخندی زدم و ادکلن رو برداشتم...با مکث گفتم : آوا...بگم 

 استرس دارم چیکارم میکنی؟!

 یدستی به موهاش کشید و گفت : خفه ات میکنم...اینارو ببین

خنده ات میگیره از بس یه تختشون کمه...دو سه تاشون با 

شوهر و بچه چشمشون دنبال آراز بود...وقتی بابا ورشکسته 

 شد با وعده پول میخواستن آراز و بکشونن سمت خودشون!

زیرلب گفتم : خوشبحال من که معشوقه دویست نفری و مال 

 خودم کردم...آهشون زندگیمو میگیره...حاال ببین!

زم تقه ای به در خورد و اینبار فرحناز جون اومد تو...اونم با

مثل دخترش کت و دامن بادمجونی پوشیده بود و موهای خرد 

 شده اش دورش ریخته بود.

 لبخندی بهمون زد و گفت : االن میرسن...بیاین پایین!
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آوا با غرغر گوشیشو برداشت و گفت : بخدا این عروس دیدن 

نچر میشد میرفتن تو نداره...کاش ماشینشون پ

 دیوار...الستیکشون میترکید...یه مرگی باالخره...

فرحناز : آوا...من بهت یاد ندادم بی ادب باشی...میخوام مثل 

همیشه رفتار کنی...مشکالت خونوادگی ما به اونا ربطی 

 نداره...منم زور خودمو زدم...دیدی که کنسل نشد!

 آوا با اخم سری تکون داد و چیزی نگفت.

 

با صدای افتخار خانوم که میگفت رسیدن چشمامو روهم فشار 

دادم و دنبال فرحناز رفتم...یهو برگشت سمتم و گفت : آذر 

جان...میدونم خانومانه تر از اون چیزی که فکر میکنم رفتار 

میکنی اما هرچیزی که شد...سعی کن محترمانه جواب بدی 

 یا من خودم جوابشونو میدم...باشه؟!

 ط...فرحناز خانوم من به آراز نگفتم که...چشم فق -

+ میدونم عزیزم...منم به پسرا نگفتم...نیازی نبود...اگه برسن 

 میرن باال ، کاری به ما ندارن!

 لبخندی زدم و سرمو تکون دادم.

دستشو روی کمرم گزاشت و باهم جلوی در منتظرشون 

وایسادیم...آوا سرشو توی گوشم فرو کرد و گفت : تسلیت 

 گم...عشقتم باهاشونه!می
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با گنگی نگاهی به چند تا خانومی که از در میومدن تو 

انداختم...با دیدن سونیا بادم خالی شد...دندون قروچه ای کردم 

و گفتم : عن خانم همه جاهم حضورشو ثابت میکنه...اصال 

 یادم نبود دختر دوست مامانته!

ی مانیکور با اومدن یکی از خانوما آوا حرفشو خورد...ناخونا

شده اش رو روی موهاش کشید و گفت : شما باید همون تازه 

 وارد عمارت باشی؟!

 اوهو...عمارت...چه حرفا...کی میره این همه راهو؟!

 لبخند زورکی زدم : سالم...خیلی خوش اومدین

با دو سه نفری سالم احوال پرسی کردم...خواستم سرمو برای 

جوری گشاد  نفر بعدی بیارم باال که مردمک چشمم

شد...جوری از دیدن فرد رو به روم تعجب کردم که میخواستم 

 همونجا یه کشیده بزنم تو دهنش!

انگار منو نشناخت...یا شایدم شناخت و به روی خودش 

نیاورد...با لبخند محوی گفت : خوشبختم عزیزم...عروس 

 برازنده ای هستی!

 زیرلب ممنونی گفتم و چرخیدم سمت آوا : اینم دوست

 مامانته؟!

نچی کرد و گفت : یجورایی هم آره هم نه...بیشتر توی مهمونیا 

به آراز میچسبید که شرکت خودشو به واسطه اسم آراز باال 
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ببره...اما چون محصوالتش یه در میون فاسد بودن و 

 شکایتاشون باال بود آراز قراردادشو فسخ کرد!

ت تاد شرکیادم اومد اون روزی که با یه جعبه سفید منو فرس

 آراز...میخواست خرش کنم دیگه...تابلو بود!

چشمامو با نفرت روهم کشیدم و گفتم : کاش زودتر برن...این 

زنیکه رو دیدم انگار بدنم رفت رو دور ویبره...انقدر که 

 قیافش حال بهم زنه!

 + میشناسیش؟

آره...یادت نیست تو پارک گفتم رییس شرکتم اخراجم کرده  -

 بیکارم؟

 بود؟! + این

آره...کثافت جلوی همه حرفی نبود که بهم نزده باشه...البته  -

فکر نکنم االن یادش بیاد اما من میخوام با همین کفشم دماغ 

 دهنشو یکی کنم جون تو!

خالصه بعد از سه ساعت احوال پرسی و عه تو زن آرازی 

 و عه چه عروسی و عه خوشبختم!

 نشستن و مشغول خوردن شدن؛

ی مبل دونفره نشسته بودم و به بخارای چاییم کنار آوا رو

 خیره بودم.
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یکیشون پرسید : از خودت بگو عزیزم...چطور قاپ این 

 پسرو دزدیدی؟!

سونیا که با ناخونای درازش سیبی رو پوست میکند با لبخند 

گفت : دزدی که شاخ و دم نداره پرستو جون...یهو دیدی 

 همینجا یچیزی هم از شما کم شد!

 جوری داشت میگفت که این دختره دزده!آشغال ی

چشمامو برگردوندم سمتش و با لبخند گفتم : این چیزا از 

باتجربه ها برمیاد...اینجوری که شما اطالعات داری حتما 

 همه راها رو خوب بلدی!

 

آوا نیششو برام باز کرد و من برگشتم سمت همون خانومه که 

 اون جهت میپرسمسوال پرسیده بود...لبخندی زد و گفت : از 

 که خیلی بند اینجور چیزا نبود...میدونی که چی میگم؟!

سری تکون دادم و گفتم : با آوا تو بیمارستانشون کار 

 میکردم...همونجا آشنا شدیم

مامان سونیا نگاهی به آوا انداخت و گفت : واال عزیزم اگه 

به کار کردنه دختر منم اونجا مشغول بود...رابطشونم خیلی 

 ود اما یهو نمیدونم آراز چش شد!خوب ب
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آوا : خاله جون باالخره اخالق و شخصیت و سلیقه ها فرق 

داره باهم...آراز با آذر بیشتر احساس راحتی میکرد تا سونیا 

 جون!

فرحناز خانوم لبخندی زد و گفت : خداروشکر عروسم از 

 خانومی هیچی کم نداره...سلیقه پسرم تکه!

 که توش کار میکردم...یادتونه؟!( خانم باغبانی)رییس شرکتی

نگاهی بهم انداخت و گفت : هرچقدر نگاه میکنم میبینم قیافت 

 برام خیلی آشناست...جایی دیدمت؟!

ابرویی باال انداختم و گفتم : شاید تو بیمارستان یا 

 شرکت...نمیدونم عزیزم!

باز یکی دیگه اشون پرسید : عشق و عاشقی بودین؟! آخه 

فت پسرش خیلی تو این مورد حساسه و فرحناز جون میگ

هرکسی رو پسند نمیکنه)لبخند موذی زد و گفت(ماهم چند 

 مورد پیشنهاد دادیم آراز جان قبول نکردن!

دیگه داشتم آمپر میچسبوندم...نفسی کشیدم و حلقه ام رو توی 

دستم چرخوندم که آوا قبل از اینکه من چیزی بگم جوابشو داد 

ود که هرروز یه دخترو صیغه : آراز مثل پسر شما نب

 کنه...حسابی خاطرشو میخواد داداشم!

یکی دیگشون که خیلی فیس و افاده ای تر بود گفت : وا آوا 

جون؟! از آرازی که ما میشناسیم بعیده...همش فکر میکنم به 

 زور زن گرفته...اونم این دختر که میگی فقط کار میکرده!
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 میکنن!نرکسی نظری داره...همه این فکر و  -

فرحناز جون که دید جو خیلی سنگینه لبخند زورکی زد و 

 گفت : بفرمایید...از دهن میوفته!

بعد نیم ساعت سوال جواب کردن من انگار سرشون به 

حرفای خودشون گرم شده بود...هرچند بازم این وسط متلکی 

 نبود که بار من نشه!

 آوا چقدر حرص میخورد که چرا آراز نمیرسه و گوش اینا

رو بپیچونه...دو دقیقه یکبار چشمش به ساعت بود و میگفت 

 االناست دیگه بیاد!

داشتم به حرف مامان سونیا که راجب یه دکتر پوست و مویی 

که تو آرایشگاهش کار بوتاکس انجام میداد حرف میزد گوش 

 میدادم که صدای آیفون بلند شد.

افتخار خانوم هول کرده اومد و گفت : آذر جان پاشو 

 شوهرته...آقا رادین و آقا آرادم هستن!

یکم معذب شدم...همشون برگشته بودن سمت من...از جام بلند 

شدم و به آوا که از خوشحالی داشت پس میوفتاد گفتم : یه 

 چادر به من میدی؟!

چادر و سرم انداختم و با ببخشیدی رفتم سمت در شیشه 

 تو؟!ای...عجیب بود که چرا آراز ماشینو نیاورده بود 
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در و باز کردم و رفتم بیرون...آراز بیحال وسط دست آراد و 

رادین وایساده بود و از عرق موهاش به پیشونیش چسبیده 

 بود!

یه لحظه حس کردم خون به مغزم نرسید...با ترس گفتم : 

 چیشده؟! آراز؟ چیشده عزیزم؟

آراد نفسی کشید و گفت : چیزی نیست آذرجان...بخاطر این 

 شو به باد میده!شرکت آخر سر

 کالفه گفتم : آراز نگام کن ببینم...سرش درد میکنه؟!

رادین با عصبانیت گفت : هرچقدر بهش گفتم برو خونه من 

درستش میکنم...بیا اینم نتیجش...از وقتی آوردیمش سه بار 

 باال آورده!

چادرمو زیر گلوم سفت کردم و گفتم : فرحناز خانوم مهمون 

 که خیلی جلب توجه نکنه! دارن...یه جوری بیاین

 

آراز دستشو به ماشین آراد گرفت و گفت : خودم میام...شما 

 برین!

رادین رو به آراد گفت : من دارم میرم شرکت...تیام دست 

 تنهاست...بمون پیشش کار دست خودش نده!

آراد دستشو روی شونه آراز گزاشت : نمیخوای خانومتو 

 ببینی؟! من میرم تو تا شما بیاین!
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دستمو توی دست آراز قفل کردم و گفتم : ببینمت آقا...دلم برا 

 عسلیات تنگ شده ها!

دستمو فشاری داد و گفت : دِل منم برا مسکنم خیلی تنگ 

 شده...اگه نمیدیدمت تا شب دووم نمیاوردم!

 هیسسس...مرِد من قویه...تکیه کن به من تا بریم داخل! -

م تو رو من باید بزن دستی به موهاش کشید و لبخند کجی زد :

 زیربغلم اونوقت تکیه بدم بهت؟!

چشم غره ای بهش رفتم : خیلی لوسی...زشته خیلی وقته 

 بیرون وایسادیم...بیا بریم تو!

دکمه باالی پیرهنشو باز کرد و کنارم راه افتاد...دستمو دور 

بازوش حلقه کردم و گفتم : انقدر تو این یساعت سراغ تو رو 

که انگار بیشتر میخواستن بیان دیدن تو  تا  از مامانت گرفتن

 من!

 + ک... لق همشون...اذیتت که نکردن؟!

شونه ای باال انداختم و با یه دست چادرمو درست کردم : نه 

 خیلی...دکتر نادری و اون زنیکه باغبانی هم هستن!

وایساد و گفت : باغبانی؟! همون شرکت دره پیت که انداختت 

 بیرون؟

م و گفتم : آره...آشغال تازه میگه قیافت برام سری تکون داد

 خیلی آشناست...انگار من خرم!
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در و باز کرد و گفت : بیا ببینم...کی جرات کرده اینجوری 

 لباتو غنچه کنه؟!

آراد جلوی مبل وایساده بود و داشت باهاشون حرف 

 میزد...نگاهی به آراز انداختم و گفتم : سرت گیج میره؟

 زیرلب گفت : یکم!

آوا از آشپزخونه زد بیرون و بهت زده گفت : چیشده آراز؟! 

 بازم سرت؟

همه با شنیدن صدای آراز برگشتن سمت ما...من که با اون 

چادر و موهای فرق باز شده و رژ قرمز عین دخترای دم 

 بخت قجری شده بودم...

آرازهم که با همه سردردش هنوز مقتدر وایساده بود...از 

 اعصاب نداره نزدیک نشین! دورم چشمک میزد که

سونیا از جاش بلند شد و گفت : عزیزم بازم سردردت؟! بمیرم 

 من واست!

برگشت سمتم و گفت : چرا وایسادی؟! ببرش تو اتاق تا بیام 

 معاینش کنم!

 زیرلب گفتم : یاعلی...دکتِر دکترا وارد میشود!

آراد مکثی کرد و گفت : بشینین دکتر...آذر جان خودش به 

میرسه...منم که برادرشم اجازه ندارم...از خودتون  آراز

 پذیرایی کنین...بفرمایین!
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آراز دوقدم برداشت که با بهم خوردن تعادلش آراد سریع 

دوقدم گنده اومد جلو و کتفشو گرفت...خودشم که حال درستی 

 نداشت!

 با کالفگی گفت : میبرمش اتاق پایین...براش یه چایی بیارین!

و از کنار آوا که جلوی آشپزخونه وایساده سری تکون دادم 

 بود رد شدم.

 

پشت سرم اومد و گفت : اینم دهن مارو با این سر و کله اش 

 سرویس کرد...ببرینش یه کله نو براش بخرین!

بهش گفتم بیا بریم دکتر...دکتر معتمد گفت میبینمش...نیومد  -

کتر دکه لج کرد...گفت من خودم میدونم عصبیه...میونه اش با 

 خوب نیست!

+ حاال جرات داری بهش بگو اینکار و بکن...میزنه دهنتو 

 سرویس میکنه!

فالسک که خاموش شد چایی رو توی لیوانش ریختم و نبات 

 زعفرونیو از تو ظرف برداشتم

چادرمو درست کردم و گفتم : این خاله خان باجیا کم بودن 

 وشو بریزمفقط...انقدر آراز آراز کردن که میخوام همین آب ج

 تو حلقشون بسوزونه بره!
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خنده ای کرد و گفت : عین خاله قزیا شدی آذر...من اگه جای 

 آراز بودم همون دم در کارتو میساختم!

چشم غره ای بهش رفتم و چادرمو با دندون نگه داشتم و 

 همونجوری از الی دندونم گفتم : خداروشکر که نیستی!

تاق گوشه راهرو...در سینی و برداشتم و راه افتادم سمت ا

اتاق باز بود...یکم هلش دادم و رفتم داخل...آراز روی تخت 

 نشسته بود و سونیا هم کنارش داشت زر میزد!

چشمامو تو کاسه چرخوندم و رفتم جلوتر...سینی چایی رو 

گزاشتم رو میز و چادرم و درست کردم...آروم گفتم : آراز؟! 

 ر!چایی نبات آوردم برات...تا گرمه بخو

سرشو آورد باال نگاهی بهم انداخت...اشاره زد که کنارش 

بشینم...آوا از در اومد تو و گفت : سونیا جون اینجایی؟! 

 مامانت دنبالت میگشت!

سونیا لبای رژ خوردش رو جمع کرد و گفت : به مامان بگو 

من االن میخوام پیش مریضم باشم...ببین چشماشو 

 توروخدا...دلم یه جوری میشه!

ا دندوناش و روهم فشار داد و گفت : خانوم دکتر تا آذر آو

 پیششه بهتره ما بیرون باشیم...نظرت چیه؟

با اخم گفت : آذر از پزشکی چی میدونه؟! من یسال تو خونش 

زندگی کردم...من کنارش میموندم...من واسه سردرداش سرم 
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میزدم...آذر کدوم اینکارا رو براش کرده که هی آذر آذر 

 میکنی؟!

آراز اخمی کرد و خواست حرفی بزنه که مچ دستشو 

گرفتم...سرشو برگردوند سمتم که اشاره کردم چیزی 

نگه...دختره یه تخته اش کم بود دیگه...چند بار آراز بهش 

 بگه؟!

 کم داشت کال!

آرادم پشت سر آوا اومد تو و با حرص گفت : هنوز اینجایین؟! 

 یشه!گفتم که آراز استراحت کنه حالش بهتر م

سونیا پوزخندی زد و گفت : معلومه...حتما هردفعه که سردرد 

گرفته همینجوری سرسری ازش رد شدین که اصال خوب 

 شدنی نیست...االن زنگ میزنم بیمارستان برام دارو بیارن!

 

 آراز نفسی کشید و گفت : میخوای بری بیرون؟!

دوتا .سونیا با لبخند گفت : کنارت میمونم تا برام دارو بیارن..

 آمپول بزنی حالت خوب میشه!

آراز لیوان خالی چاییشو داد دستم و گفت : تو خونه 

 دارم...خودم میزنم...االن برو بیرون!

این همه مالیمت از آرازی که با سردرداش کل خونه میلرزید 

بعید بود...آب دهنمو قورت دادم و منتظر شدم...آراد دست به 
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نا سالمتی اینجا مهمونین جیب گفت : آره دکتر بلند شین...

 درست نیست توی اتاق بمونین مامان ناراحت میشن!

با اومدن فرحناز جون بدتر شد...نگاهی بهمون انداخت و گفت 

 : چه شلوغش کردین...تو مگه نرفتی باال مسکن بیاری؟!

آراد سری تکون داد : تموم شده...آذر خانوم همشو تو ِسرمای 

 رراه بگیره بیاد!من خالی کرد...گفتم رادین س

فرحناز نگاهی به سونیا انداخت و اونم گفت : عزیزم تو چرا 

 اینجایی؟! بیا بیرون مامانت کارت داره!

سونیا با اخم گفت : خاله جون من نمیدونم اینا چطوری الکی 

واسه خودشون دارو تجویز میکنن؟! ناسالمتی من 

 دکترشم...میدونم چشه!

واستم بهش بگم چیزی نگه آراز سریع سرشو برگردوند...خ

که دستمو فشار داد و رو به سونیا گفت : دکتِر من زنمه...نه 

توی پاپتی که دکتِر همه بودی...حاالهم گمشو بیرون که بیشتر 

 از این قیافه نحستو نمیتونم تحمل کنم!

آراد دستی به صورتش کشید و گفت : من که گفتم حالش خوب 

 نیست بزارین تنها باشه!

ا عصبانیت از جاش بلند شد و گفت : همین دختره به سونیا ب

دردت میخورد...انگار یادش رفته چطوری وسط بیمارستان 

 پروندشو زد رو سینه اش که حاال واسه من زنم زنم میکنه!
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آوا جلو رفت و گفت : ما که بهت گفتیم بیا برو بیرون...میبینی 

ای بی برحتی به منم اجازه نمیده برم نزدیکش...االن وقت خو

 ثابت کردن خودت نیست دکترجون!

سونیا با عصبانیت رو برگردوند و با کفشای پاشنه بلندش تق 

تق رفت سمت در و رو به فرحناز جون با حرص ادامه داد : 

با این بچه هات گل کاشتی خاله...میخوام ببینم دستپخت این 

 آذر خانومتون چطوریه که آراز اینطوری براش له له میزنه!

ز از جاش بلند شد و گفت : داری کاری میکنی که خودم آرا

با دسِت خودم پرتت کنم بیرون...زبون آدمیزاد سرت نمیشه؟! 

 یا باید با زبون دامپزشکا باهات حرف زد دکتر؟

 لبمو به دندون گرفتم و آروم گفتم : آراز...مهمونه...زشته!

 به درک غلیظی گفت و دستشو توی موهاش فرو کرد!

 

ا گریه گفت : خیلی خب آراز...باشه...یادت بمونه با سونیا ب

 من چطوری حرف زدی!

با قهر از در زد بیرون...آوا با خنده گفت : چی میزنه این؟! 

 تو توهمات سیر میکته!

آراد سری تکون داد و گفت : بشین آراز...مگه نمیگی سرت 

 گیج میره؟!
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لبخند آراز نگاهی به من انداخت که با چادر نشسته بودم...

 کجی زد و زیرلب گفت : من بمیرم واسه تو یا نه؟!

 فرحناز خانوم سرفه ای کرد : آراد جان...خودت حالت خوبه؟

آراد : آره مامان...امروز بخاطر آراز یکم بهم ریخته 

 ام...داداشم گرفتاری شده از دست اینا!

 لبخندی زدم...آراز با اخم گفت : چی گفتی به رادین؟

ان...گفتم دیگه...مسکنای باال رو که همش من آراد : چی؟! آه

زدم...گفتم رادین دو سه تا مسکن و ضدتهوع بگیره 

 برات...امشب دوتا بزنی تا فردا خدا بزرگه!

 آراز اخمی کرد : کی گفته من میزنم؟!

آراد لبخندی زد و گفت : میزنی...آذر نگهت میداره منو آوا 

 بهت میزنیم...مگه نه آذر جان؟

دادم و گفتم : به نظرم یکیمون بره  سری تکون

 بیرون...هممون جمع شدیم تو این اتاق!

آوا پوزخندی زد و رو به آراد گفت : دلت خوشه ها برادر 

من...به غیر آذر کسی جرات نداره به این شازده پسرمون 

 دست بزنه!

آراد سری تکون داد و با خنده گفت : پس ما میگیریمش 

 آذرخانوم بزنه!
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نگشت چشمشو فشار داد و گفت : هنوز رادین نرسیده آراز با ا

 ک..

همون موقع رادین با ضرب در و باز کرد و گفت : 

بیا...صدهزار تومن پیادم کرد...هرچی گفتم واسه همین 

رییس مریضتون میخوام تو گوششون نرفت...آخر کارت 

 کشیدم و اومدم بیرون!

 آوا با خنده گفت : صدهزار تومن چی گرفتی؟

کالفه کیسه آمپوال رو داد دست آراد و گفت : همینی  رادین

که آراد گفت و بهشون گفتم...گفتن ممنوعه نمیتونیم بهتون 

بدیم...مجبور شدم اینو بگیرم...گفتن قوی تره زودتر اثر 

 میکنه!

دست آوا رو گرفت و گفت : رییسمون و فلج نکنین کارمون 

 گیره بهشا...حقوق نداریم آخر ماه!

ین که رفتن آراد کیسه رو داد دست من و گفت : بیا آوا و راد

لیلی که کار مجنون فقط گیِر خودته...به قول آوا ما که جرات 

 نداریم!

لبخندی زدم و گفتم : دردش میاد...حق داره...کاش حداقل سرم 

 میگرفتین!

+ گفت کار داره نمیخوابه...همین خوبه...دو دقیقه بیشتر طول 

 کنه! نمیکشه میتونه استراحت
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سری تکون دادم که با لبخند از در زد بیرون و درو 

بست...عین همون روز تو شمال انگار همه چی یادم رفته 

 بود!

 آراز نگاه کالفه ای بهم کرد و گفت : واجب که نیست...هست؟

 

لبامو بهم فشار دادم و گفتم : نمیدونم...نمیخوای نزن...یکم 

 استراحت کنی شاید بهتر شد!

 انداخت و گفت : با تو استراحت کنم خوب میشم! نگاهی بهم

لبخندی زدم و گفتم : اگه نمیزنی منم برم بیرون...خیلی وقته 

 اینجام...تا حاال حامله ام نکرده باشن خوبه!

از جام بلند شدم و چادرم و برداشتم...با تقه ای که به در خورد 

 سریع انداختم سرم...آراد اومد تو و گفت : زدی؟

 م و گفتم : یکم بخوابه اگه بهتر نشد میزنم!نچی کرد

آراد با اخم گفت : میخواست بهتر شه شده بود...نتونستی 

 حریفش بشی ندا بده بیایم بگیریمش!

آراز با صدای خشکش گفت : دو دقیقه اجازه بدین ما تنها 

 باشیم میزنه...هنوز نرفته باال برگشتی پایین که چی بشه؟!

ت : دختره دیوونه میگه برو تو ببین آراد سری تکون داد و گف

 اگه داره بهش میزنه منم بیام نگاه کنم!

 صدای خندم بلند شد...آراز عصبی گفت : جرات میکرد یا نه؟
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 صدای آوا بلند شد : آراااااد...چیشد پس؟!

صدای خنده ام بلند تر شد...آرادم با خنده گفت : کلید و 

 از بحثشون مستفیض بچرخون که نیاد...منم میرم کنار خانوما

 شم!

نگاهی به کیسه انداختم و گفتم : آراد...چیزی از لیدوکائینات 

 مونده بهم بدی؟

آراد لبخندی زد و گفت : باید ببینم...بیا بریم باال بهت 

 بدم...شاید باشه!

چادرمو درست کردم و با چشمک رو به آراز گفتم : آقای 

 ه نشه!محترم شما زودتر آماده شین تا وقت من گرفت

 ابرویی باال داد و گفت : شب میبینمت خانوم!

نیشمو باز کردم و پشت سرش از در اتاق زدم بیرون...خانوم 

 باغبانی با دیدنم گفت : حالشون خوبه؟

نیشی کردم و گفتم : چیزی نیست...یکم فشار کار عصبیش 

 کرده...شما راحت باشین من االن میام!

 آوا با شیطنت گفت : نزدی براش؟!

یه لبخند زدم که بدتر از صدتا فحش بود...از الی دندونام گفتم 

 : نه عزیزم...شما به کارت برس!

 فرحناز جون با خنده گفت : برو آذر جان
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بعدهم برگشت رو به خانوما و ادامه داد : این سردرد آراز 

واسه من یکی طاقت فرسا شده بود...از وقتی آذر اومده 

 ر که این دختر روش نفوذ داره!خداروشکر حالش بهتره...انقد

تو دلم قند آب میکردنا...انگار میخواستن کارخونه ای چیزی 

 بزنن!

عجیب بود که مامان آراز انقدر با من خوب شده بود...تاحاال 

 ازش تعریف اینجوری نشنیده بودم!

آوا هم پشت بند مامانش با کنایه به سونیا نگاه کرد و گفت : 

وقتی هم که میگرنش شروع شده ما  آراز کال بد مریضه...از

جرات نمیکردیم حتی یه قرص بهش بدیم...اما آذر هرجا که 

بوده تا تونسته بهش رسیده...از قرص و آمپول بگیر تا چایی 

 و دمنوش!

سونیا انگار عصبی شد که گفت : خوبه واال...تا وقتی که من 

 کنار آراز بودم هردفعه خودم براش سرم میزدم...آراز به جز

 من کسیو قبول نداره اصال...حاال بخاطر این دختره...

آراد که رفته بود باال منم بالتکلیف وسط سالن وایساده 

بودم...صدای بم آراز باعث شد بچرخم سمتش : اون سرمی 

هم که تو میخواستی وصل کنی دیدیم دکتر...داداشمم از این 

ارم د غلطا نکرده چه برسه به تو...تنها کسی که اینجا قبول

 فقط زنمه...نه حتی آوا...فقط خانومم!
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به ژست خفنش نگاه کردم...به حالت نمایشی دستشو برد سمت 

 کمربندش و گفت : میخوابم تا بیای خانوم...منتظرم!

 

آوا از شدت خنده درحال انفجار بود...مامان سونیا از جاش 

بلند شد و گفت : انگار بد موقع مزاحم شدیم عزیزم...خوب 

زد دختر منو دادین...ما بریم تا پسرت درسته قورتمون دست م

 نداده!

فرحناز جون سعی کرد خندشو قورت بده...از جاش بلند شد 

و گفت : بشینین خواهش میکنم...آراز عصبیه...اینجور مواقع 

 نباید سر به سرش گزاشت...شما ببخشید!

بی توجه به ادامه حرفاشون چادرمو جمع کردم و از پله ها 

باال...در اتاق آراد باز بود...کیف داروهاشو روی تخت  رفتم

 خالی کرده بود و داشت با کالفگی نگاه میکرد.

تقه ای به در زدم که گفت : نیست آذر...یه دونه پیدا کردم 

 تاریخ گذشته است!

 دردش میگیره...من دلم نمیاد...خودت نمیزنی؟! -

باال نچی کرد و با خنده گفت : برو که صدای آقات تا 

اومد...من پارسال که سرما خورده بود خواستم از اون پنی 

سیلینایی که روانه اش کردی بهش بزنم جوری مچمو گرفت 

که تا دو روز با دست چپ مینوشتم...میگفت یا آذر یا 

 هیچکس!
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 نفسی کشیدم و گفتم : استرس گرفتم!

اخم شیرینی کرد و گفت : برو بچه...مرِد گنده رو...استرس 

 برو ببینم!چی؟! 

لبخندی زدم و برگشتم پایین...آروم جوری که منو نبینن از 

کنارشون رد شدم و برگشتم تو اتاق...چادرمو درآوردم و به 

آراز که به پهلو خوابیده بود و با گوشیش مشغول بود نگاه 

 کردم!

تار موی تو صورتمو زدم پشِت گوشم و گفتم : نداشت...یدونه 

 بود!ام که بود تاریخ گذشته 

گوشیشو روی میز گزاشت و به من که با اون لباس قرمز 

جلوش وایساده بودم خیره شد...به آرنجش تکیه داد و گفت : 

 این همه زیباییو چطور طاقت بیارم؟!

جلو رفتم و لبامو با ناز روی گونه اش گزاشتم...چشماشو 

 بست و زیرلب گفت : آخ...قلبمو چیکارش کردی؟!

 خودم کردمش! با شیطنت گفتم : مالِ 

تو چشمای خمار عسلیش که قرمز شده بود خیره شدم و با 

 جدیت گفتم : شما که هنوز آماده نشدی آقای دادفر!

لبخند کجی زد و دستشو برد سمت موهاش...با مکث گفت : 

 فقط جوری بزن که صدام از در نره بیرون!
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روی تخت کنارش نشستم و گفتم : اون جوری که تو جلوی 

و بردی سمت کمربندت...همه گوش تیز کردن دادتو همه دستت

 بشنون!

 + اینا که از اون دختره ام تو َکف ترن!

 با اخطار صداش زدم : آراز!

+ جوِن آراز؟! نداشتمت چیکار میکردم من؟! خدا میدونست 

من بدون تو با این سردردام دووم نمیارم که خانوم پرستار 

 بهم داد!

اگه حرف گوش میکردی  در سرنگو باز کردم و گفتم :

میرفتیم پیش دکتر معتمد...همینارو یه هفته پشت سرهم 

 میزدی شاید خوب میشد...یه بار به حرف من گوش دادی؟!

با دیدن سرنگ توی دستم با اخم گفت : من راضیم همینو 

هرماه بزنم یه هفته پشِت سرهم نه...دکتر معتمد باید بره بز 

 ؟!بچرونه...گفتی لیدوکائین نداره

 

با خنده مچشو گرفتم و گفتم : برگرد آراز...من که آروم 

 میزنم...اصال بهش فکر نکن که بدتر بسوزه!

کمربندشو باز کرد و گفت : میشه فکر نکرد؟! گرفتیش جلو 

 صورت من میگی بهش فکر نکن؟!
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دستمو بردم پشتم و گفتم : بیا...خوب شد؟! تا تو بخوای به 

 سوختنش فکر کنی تموم شده!

امل که برگشت خواستم برم سمتش که گفت : وایسا ک

 وایسا...دوتا که نیست؟!

اگه حالت تهوع نداری فقط همینه...اگه داری که شرمنده  -

 چشمای نازت!

 دستشو گزاشت رو صورتشو گفت : زود بزن بره!

دستمو گزاشتم روی کمرش...تا خم شدم باز گفت : میخوای 

الم خوب میشه آذر...فقط فعال بیخیالش شی؟! من با موهاتم ح

 یه ساعت کنارم باش!

 آقای من...مگه دفعه اولته؟! میخوای من برم آراد بیاد بزنه؟ -

بلند گفت : نخیر...یا تو یا هیچکس...تا پشیمون نشدم 

 بزن...فقط..

 حرفشو قطع کردم و گفتم : یواش...چشم...اجازه هست؟!

وم آرنفس عمیقی کشید و سرشو وسط بازوش پنهون کرد...

به طبع خودم مثل همیشه سوزنو فرو کردم...هنوز تا نصفه 

نرفته بودم که صداش از الی دندوناش بیرون اومد : گفتی 

 یواش...آخ دختر...چقدر مونده؟!

 من هنوز نزدم آراز...چی چیو یواش؟! -
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بقیه سوزنو هل دادم تو که دادش بلند شد : یواش ترررر...تو 

 زِن منی یا این سوزنه؟!

ده ای کردم و گفتم : بخدا یواشه...جون آذر یواش...شل خن

 بگیر پاتو

 سرشو چپ کرد و از نیمرخ بهم خیره شد : شله...بزن فقط

پیستونو فشار دادم و گفتم : صداتو همه شنیدن...انگار چخبره 

 اینجا!

تا نصفه رسیده بودم که اینبار یه داد بلندتر کشید : آخ 

و داری فلجم میکنی...هرچی آذر...بکش بیرون این بی پدر 

 خالی کردی بسه!

 چیزی نمونده دیگه عشقم...خودتو نگیر...االن تموم میشه! -

آروم آروم دارو رو خالی میکردم...دستم روی کمر آراز بود 

 که یهو برنگرده سوزن تو پاش بشکنه...ازش بعید نبود!

از الی دندوناش گفت : یه داد دیگه بزنم حله؟! خونت حالله 

 نوم...من میدونم و تو...ببین چند بار آخِ منو درآوردی!خا

دستمال کاغذی و روی جای سوزن گزاشتم و گفتم : تموم 

 شد...)با خنده گفتم(اصال فهمیدی؟!

دستشو گزاشت روش و به پهلو خوابید...نگاهی بهم انداخت 

 و گفت : میخواستی گریه کنم که بگی دیگه بسشه؟
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.بخدا اگه من بخوام تو درد واسه خودت بود آقای من.. -

 بکشی...دلم ریش میشه!

با ابرو اشاره زد و گفت : بیا ماساژ بده ببینم...قبل عقدمون 

 که ول میکردی میرفتی...االن از این خبرا نیست!

 نیشمو باز کردم : ماساژم میدیم...اون یکیو هم بزنم؟

 یکم بلند تر گفت : نه...همینم تا دو روز نمیتونم راه برم!

 

مطمئنی؟! اگه حالت تهوع داری بزن آراز...حالت بدتر  -

 میشه!

یکم دستشو رو جای آمپولش فشار داد و با اخم گفت : چه 

 کوفتی بود این؟! آخ آخ...از پنی سیلینم بدتر بود!

کالفه موهامو دور دستم پیچیدم و گفتم : میخوای یخ بیارم 

 بزاری روش؟!

 ستت شفاست!نچی کرد و گفت : ماساژ بدی حله...د

دستمو بردم جلو و گفتم : من واسه هیچکدوم از مریضام از 

 این کارا نمیکنما...حسابت دوبرابر میشه!

سرشو به دستش تکیه داد : من تا آخر عمرم مریضت 

میمونم...فقط مریِض تو...مریض این چشمای لعنتیت که وقتی 

 اینجوری بهم خیره میشی میخوام وسط دستام لهت کنم!

 خوبه؟! دیگه درد نداری؟ االن -
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 لبخند کجی زد و گفت : خوبه...خودتم بیای بغلم عالی میشه!

لبمو به دندون گرفتم که دستشو باز کرد...سرمو روی بازوش 

 گزاشتم و کنارش دراز کشیدم

توی موهام نفس کشید و گفت : وقتی مسکنم کنارمه...چرا 

 اینو باید تا دسته فرو کنی تو من؟!

 و گفتم : دارم ماساژ میدم دیگه...جاشم نمیمونه!آروم خندیدم 

+ قبلیا رو که میزاشتی میرفتی...یه جوری ورم میکرد انگار 

 ژلی چیزی زدم!

مشت آرومی به شکمش زدم و گفتم : دروغ نگو...اون دوتا 

 مسکن شمالو که اصال نفهمیدی!

 + هوم...فقط تا دو روز َشل بودم!

تم بشکنه...هربار به خودم چشمامو بستم و گفتم : باشه...دس

 میگم دیگه نمیخواد بهش بزنی باز دلم رضا نمیشه!

پیشونیم گرم شد...صدای بِم لعنتیشو کنار گوشم حس کردم :  

 میدونی من محتاج توام و این بال رو سرم میاری؟!

لبخند کمرنگی زدم...دستش الی موهام حرکت کرد و گفت : 

م...حست کنم...چشماتو خوبه که دارمت...که میتونم بغلت کن

 ببینم...)لبام خیس شد و با لذت ادامه داد(مزه ات کنم!

چشمامو آروم باز کردم و لبمو روی سینه پهنش گزاشتم...با 

عشق گفتم : نمیدونی چقدر ذوق میکنم وقتی بین اون همه 
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کاندید مامانت تو االن مال منی...انقدر قند تو دلم آب میکنن 

مه بگم این پسره مال منه ها...همه دنیای که نگو...میخوام به ه

 منه!

محکم تر بغلم کرد و گفت : جوِن آرازی تو...بمیرم اگه 

 نباشی!

لباشو قفل کردم و بعد از یه بوسه آروم ازش جدا 

شدم...هردومون از شدت خستگی و آرامشی که کنارهم 

 داشتیم تو بغل هم خوابمون برد!

مه داشت که چشمامو حرکت دست آراز الی موهام انقدر ادا

 خمار کرد و باعث شد وسط دستاش بیهوش بشم!

 

با حس نفساش کنار گوشم چشممو باز کردم...چشمای خمار 

و پر از مژه اس بسته بود و آروم نفس میکشید...با لذت به 

 تابلوی نقاشی رو به روم خیره شدم؛

 یعنی مامان آراز چی میخورد که انقدر این بچه قشنگ بود؟!

ته ریش دو روزه و موهایی که روی پیشونیش سر  با این

خورده بود...انگشتمو الی موهای نرمش فرو کردم و لبخندی 

 زدم...حلقه دستش محکم تر شد و زیرلب گفت : بیداری؟!
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اوهومی گفتم و با موهاش مشغول شدم...الی چشمشو باز کرد 

و بهم خیره شد...چشماش اون قرمزی قبلو نداشت...با ذوق 

 : قربون عسلیات برم من...خستگیت در رفت؟!گفتم 

لبخند کجی زد و بیحال گفت : هنوز دلم میخواد...بقیه اش تو 

 اتاق خودمون!

 

نگاهی به ساعتش انداختم و گفتم : چقدر خوابیدیم...شب 

 خوابمون نمیبره دیگه!

لبخندی زد و گازی از گونم گرفت : شب کار داریم 

 دیگه...خواب میخوایم چیکار؟!

ا خجالت چشمامو ازش دزدیدم و از رو دستش بلند شدم...به ب

رد موهام که رو دستش افتاده بود نگاه کردم و گفتم : الهی 

 بمیرم...ببخشید...حتما دستت خواب رفته!

 نیم خیز شد : فداسرت...جاِی خودته!

لباسمو درست کردم و چادرمو برداشتم...نگاهی به آینه 

در ناراحته از دستم...حتما انداختم و گفتم : مامانت چق

 مهموناش رفتن...منم اینجا خواب!

دستی به موهاش کشید و گفت : دلم نمیخواست اون زنیکه تو 

 رو ببینه!

 کدوم؟! باغبانی؟ -
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کمربند باز مونده شلوارشو بست و گفت : اون که حسابش 

 جداست...میرسم به خدمتش!

دا ره به خدستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت : یه نماز دونف

 بدهکاریم!

ذوق کرده گفتم : من میترسم وسط نماز یادم بره ، هی به تو 

 نگاه کنم!

پامو که تو سالن گزاشتم با دیدن خانوم باغبانی که همچنان 

 کنار فرحناز خانوم نشسته بود ابروهام پرید باال!

 آراز سرفه ای کرد و زیرلب گفت : اینم باید بیرون کنم؟!

 تم : میری باال؟!ازش جدا شدم و گف

صدای فرحناز خانوم باعث شد سرمونو برگردونیم سمتش : 

قربونت برم حالت خوبه؟! دیدم خوابین صداتون نکردم واسه 

 شام!

 آراز بم جواب داد : خوبم مامان...شام خوردین؟!

 + آره پسرم...به افتخار خانوم بگو براتون گرم کنه!

 ون!آروم گفتم : خودم گرم میکنم االن...ممن

لبخندی زد و رو به آراز گفت : شامتو خوردی بیا 

 اینجا...شهره جان منتظر مونده که با تو حرف بزنه!

آراز برگشت سمت آشپزخونه و جواب نداد...در یخچالو باز 

کردم و قابلمه باقالی پلو رو بیرون آوردم...زیرشو روشن 
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کردم و به کابینت تکیه دادم...روی صندلی نشست و آروم 

 : جان؟! چه اخمی کردی خانوم! گفت

 این بود تو رو میخواست؟! -

 ابروشو باال انداخت : کی؟

دهمین شهره جانتون...چه رویی هم داره...غلط کرده منتظر -

 مونده...اه اه

 لبخند کجی زد : من که تو رو میخوام...بقیه مهم نیستن!

خر نمیشما...اصال تو چرا باید انقدر خوشگل باشی که چشم  -

رز اینا روت باشه؟! اون از سونیا...غزل...این پیرای لب ه

 گور...همینم مونده بود!

 

 

کنارش روی مبل نشسته بودم و به باغبانی نگاه 

 میکردم...فرحناز خانوم رفته بود باال...فقط ما سه نفر بودیم.

کالفه پامو تکون میدادم و میخواستم سریع تر حرفشو بزنه و 

که به آراز داشت حسابی رو مخم گورشو گم کنه...نگاهی 

 بود!

با ناز موی تو صورتشو کنار زد و مثال مهربون گفت : 

 عزیزم گفتم که میخوام با دکتر تنها صحبت کنم!
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اخم کمرنگی کردم...آراز جدی جوابشو داد : حرِف 

 خصوصی نداریم بزنیم...هرچی هست همینجا بگین!

یکم جا به جا شد و گفت : از اون موقع فسخ 

رارداد...چندباری براتون کادو فرستادم...حتی بهتون زنگ ق

زدم برای مالقات...حسابی ستاره سهیل شدین...از بخت 

 خوبمه که اینجا میبینمتون!

انقدر ازش متنفر بودم که میخواستم فِکش رو تو دهنم خرد 

کنم...حلقه ام رو توی دستم چرخوندم و به ادامه حرفش گوش 

 یشنهادم رو قبول کنین؟دادم : چرا نمیخواین پ

 پیشنهاِد؟! -

+ پیشنهاد اون طرحی که بهتون گفتم...من لوازم آرایش 

درست میکنم و شما داروسازین...خب میتونیم همکاری 

خوبی داشته باشیم...محصوالت مراقبت پوست...کرمای ضد 

 چروک و قرصای رشد مو...چرا بهش فکر نمیکنین؟

همه اینارو بهتون فکر کنم موقع فسخ اون قرارداد  -

 گفتم...نیازی به تکرار دوباره هست؟!

جلوتر اومد و لبای رژ خوردش و با ناز غنچه کرد : عزیزم 

گفتی که نمیتونی باهام همکاری کنی...من هر ایرادی بود 

 برطرف کردم...ببین...شرکت توام میتونه خیلی پیشرفت کنه!

سازیمو آراز اخمی کرد و جدی تر شد : نمیخوام شرکت دارو

با لوازم آرایش ترکیب کنم...تخصص من داروعه ، نه چیِز 
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دیگه ای...فعال به دنبال اهداف مهم تریم تا این قراردادای 

 کوچیک و پیش پا افتاده...بازم حرفی مونده؟

باغبانی با حرص چشماشو روهم کشید...انگار یادش رفت 

ر کامنم کنار آراز هستم...لبخندی زد و گفت : اوکی...واسه 

اصراری ندارم...میتونیم به یوقت دیگه موکولش کنیم...ولی 

 یه سوال ازت دارم!

مکثی کرد و ادامه داد : چرا هدیه ای رو که دیروز برات 

 فرستادم برگردوندی؟!

این هدیه ها چه معنی میدن؟! هردفعه باید یکی از کارمندات  -

 ررو جلوی شرکتم ببینم که به جعبه کادو دستشونه و به زو

 میخوان منو ببینن؟

دستاشو توهم قفل کرد و گفت : فکر میکردم معنیشو فهمیده 

 باشی...ساده تر از این حرفایی!

کنجکاو بهشون نگاه میکردم...انگشتامو الی انگشتای آراز 

فرو کردم و با لذت دستمو روی رگِ برجسته پشت دستش 

 کشیدم.

رام از آراز دستمو فشار داد و بی حوصله گفت : وقت من ب

هرچیزی با ارزش تره...دیگه تکرارش نکنین لطفا...فکر 

 میکردم بعد از اولین بار براتون درس عبرت بشه!

باغبانی اخمی کرد و گفت : دفعه اول بخاطر سهل انگاری 

اون دختره ابله تو کادو رو انداختی تو سطل آشغال...من برای 
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 نزاشتیجبران و عذرخواهی بازم برات فرستادم اما تو حتی 

 کادو بهت برسه!

 دختره ابله رو با من بود؟!

 آراژ نگاهی به من انداخت و گفت : سهل انگاری؟!

باغبانی پوزخندی زد : یادت نیست؟! البته منم قیافه اون 

دختره یادم نیست چون خیلیم برام مهم نبود اما...خوب یادمه 

 که انداختیش توی سطل!

 سطل؟چطور فهمیدی که من انداختمش توی  -

کپ کرد...خودش بهم گفته بود که آراز زنگ زده و دلیل قبول 

نکردنش رو گفته...معلوم شد جاسوسی چیزی داره...ای 

 موزمار!

 + خب...خب فهمیدم دیگه...همون دختره گفت!

آراز برگشت سمت من...عسلیاش آرومم میکرد...موهامو از 

جلوی چشمم کنار زدم و آروم گفتم : من نگفتم...خودش 

 میدونست...میگفت تو زنگ زدی!

یه تای ابروش باال رفت...به باغبانی نگاهی انداخت : دختره 

 چیزی بهت نگفته...از کجا فهمیدی؟!

باغبانی : از کجا میدونی که چیزی نگفته؟! دختره خنگ 

خوب یادمه که بهش گفتم مثل آدم جعبه رو ببر تحویل 

 بده...نباید با دهاتی جماعت کار کرد!
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بود برام...قیافم یادش نبود اما همه اون صحنه هارو عجیب 

 توی ذهنش داشت.

 

 آراز با پوزخند جواب داد : ازش پرسیدم!

+ پرسیدی؟! آراز جان...ما داریم راجب دو سه سال پیش 

صحبت میکنیم...تو چرا باید با اون دختر ارتباط داشته باشی 

اپتی پ که ازش همچین چیزی بپرسی؟! از کجا دیدیش؟ اونم یه

 شهرستانی رو!

 چون زنمه! -

باغبانی ساکت شد...نگاهی به ما انداخت و گفت : زنت؟ یعنی 

 این دختره...

حرفشو خورد و برگشت سمتم...آروم گفتم : من همون پاپتی 

 شهرستانیم...زِن آراز!

+ تو...تو چطور تونستی؟ چطور؟ مِن لعنتی چطوری 

 نفهمیدم؟

خانومم زدی میگذرم...راجب آراز : از حرفایی که االن به 

اون جعبه ، اصال برام مهم نیست که چی سرش اومد و بقیه 

کادوهات چیشدن...مهم اینه که خودم فهمیدم اشتباه شده و آذر 

 و تحقیر کردم و االن که کنارمه ازش معذرت میخوام!

 لبخندی زدم و با چشمک بوسی براش فرستادم!
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نگاه میکرد...جدی برگشت سمت باغبانی که با بهت به ما 

گفت : بخاطر حرفایی که اون روز و همین االن بهش زدی 

ازش معذرت خواهی کن...وگرنه قول نمیدم خیلی محترمانه 

 از اینجا بری!

باغبانی وا رفت...عین برنجه شفته شد...بیحال برگشت سمتم 

: معذرت میخوام عزیزم...من نمیدونستم که تو کی هستی اما 

 لی آشنا میزد!خب قیافت برام خی

 سری تکون دادم و زیرلب خواهش میکنمی گفتم.

+ ولی من حرفم هنوز تموم نشده آراز...میخواستم تنها بهت 

بگم...نمیدونم همسرت چقدر اپن ماینده و چطوری به زندگیش 

 فکر میکنه!

با ته موهام بازی میکردم و به حرفاش گوش 

به کجا  میدادم...نمیدونستم با گفتن این حرفا میخواست

برسه...بدون اینکه به من نگاه کنه یا حتی ذره ای خجالت 

بکشه گفت : تو لندن بودی...بهتر با فرهنگشون 

آشنایی...میدونی که منم چندسالی اونجا زندگی 

میکردم...چهارسال پیش که طالق گرفتم بهت گفتم اما اصال 

 به حرفم گوش ندادی ولی االن دوباره میخوام تکرارش کنم!

دهنشو قورت داد : همه ما نیازایی داریم عزیزم...منم آب 

رابطه هایی داشتم اما هیچ مردی نتونسته به اندازه تو منو 

جذب خودش کنه...خب تو خیلی جذابی و این هات بودنت 
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باعث میشه هی به سمتت کشیده بشم...حاال که ازدواج 

 کردی...میتونیم باهم سه نفره رابطه داشته باشیم!

و پررویی این زن دهنم باز مونده بود...واقعا پول  از وقاحت

 با آدم چیکار میکرد؟!

زیبایی آراز یه دردسر بزرگ بود...جلوی من نشسته بود و 

 چه اراجیفی و سرهم میکرد!

با عصبانیت گفتم : کاش اون چند سال لندن بودنت به جای 

 اپن مایندی یکم به شعورت اضافه میشد!

کردم آروم باشم : محترمانه میخوام از جام بلند شدم و سعی 

که بری بیرون...من بلد نیستم مثل تو وقیح باشم پس خودت 

با پای خودت از اینجا گمشو...متاسفم برای اون مغزی که 

انقدر شعور و شخصیت نداره تا به یه مرد متاهل همچین 

 پیشنهادی رو نده!

ت مباغبانی از جاش بلند شد و تو چشمام زل زد : چرا به قس

خوب ماجرا فکر نمیکنی؟! ما میتونیم لحظه های قشنگیو 

بسازیم...من باتجربه ام و حاال که توام هستی میشه یه 

 رابطه...

صدای خفه شوی آراز اونقدری بلند بود که منم به خودم 

لرزیدم...از جاش بلند شد و با چند قدم بلند نزدیکش وایساد : 

 گمشو بیرون!صداتو نشنوم...جل و پالستو جمع کن و 
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باغبانی خواست حرف بزنه که آراز بلند تر گفت : 

هیسسسس...نفس کشیدنتم اینجارو نجس میکنه...شماره ات ، 

خودت ، شرکت کوفتیت...دور و بر منو زنم نبینمت...پاتو تو 

 این خونه بزاری با عصا میفرستمت بیرون!

 چشماشو بست و با عصبانیت لب زد : یاال...سریعتر

 

کیفشو برداشت و گفت : من میخواستم توی تایم عشق  باغبانی

و حالت شریک باشم...فقط همین...مثل اینکه یادت رفته توی 

 لندن...

حرفشو قطع کردم : لندن هرغلطی میکردن به ما مربوط 

نیست...چجوری میتونی به یه مرد متاهل پیشنهاد بدی؟! اونم 

مایندا  جلوی خودم؟! این کارا فقط به درد همین شما اپن

نیخوره...هر غلطی میخواین میکنین و با یه سربند روشن 

فکری دهن خودتونو میزارین...حیف که نمیخوام دستمو 

 کثیف کنم وگرنه تودهنی برای تو کمه!

باغبانی پوزخندی زد و با اون کفش پاشنه بلند رو مخش مبل 

و دور زد...شالشو روی سرش انداخت و گفت : 

یی خوب حالشو ببرین...خداحافظ باشه...امیدوارم دوتا

 عزیزم!

چقدر بی حیا بود...از این همه بی حیاییش کپ کرده 

 بودم...دستمو به سرم گرفتم و یجورایی روی مبل فرود اومدم.
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 آراز برگشت سمتم و هول کرده گفت : آذر...عزیزم چیشد؟

چشمامو بهم فشار دادم...نزدیک بود گریه ام بگیره...اومد 

پام زانو زد...بازوهامو گرفت و با درد گفت  نزدیک و جلوی

: بغض نکن...چشمات یه لحظه ام نباید بخاطر حرفای مفت 

 اون زنیکه بارونی بشن!

قطره اشکی از چشمم افتاد...زود پاکش کردم و گفتم : خسته 

شدم آراز...وسط این همه رقیب...من نمیتونم با همشون 

تان حواسم بهشون بجنگم...توانشو ندارم...چقدر تو بیمارس

 باشه؟ نمیفهمم چرا باید یه زن چهل پنجاه ساله بخواد...

+ هیس...کدوم رقیب؟! اینا فقط یه مشت بیکار عالفن که 

برای خودشون رویا درست میکنن...تو نجنگیده بردی...وقتی 

اسمت تو شناسنامه منه...روی حلقه ام دارمت...وسط 

 دستام...اصال حضورشون مهم نیست!

برای من هست...تو نمیبینی اما من میبینم...من یه زنم  ولی -

آراز...همونقدر که تو روی مردای دور من حساسی منم روی 

زنای اطراف تو حساسم...نمیتونم نگاه هرزشون رو تحمل 

 کنم...چرا آخه انقدر خوشگل شدی؟!

گریه ام گرفته بود...از حرفایی که از دهن اون زنیکه شنیده 

 کرده بود!بودم مغزم باد 

 حساب سونیا و غزل رو میتونستم صاف کنم

 با اینا چیکار میکردم؟!
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فکر نمیکردم اینا انقدر جدی بخوان حرف بزنن و جلو 

بیان...درسته آراز خوشگل بود...پول داشت...ولی خدایی 

 اخالق کاریش صفر بود!

حداقل حاال که میدونستن زن داره یکم با عزت نفس کنار 

 میکشیدن...

ت داره کجا میره که یه زن به خودش اجازه میده به یه مملک

 مرد متاهل پیشنهاد بده؟!

 چرا انقدر باید خودشو پایین بیاره؟!

 چی باعث این همه ضعف و عشوه شتری واسه مردا میشه؟!

آراز کالفه دستشو دورم حلقه کرد و کنار گوشم گفت : 

 میخوای روی صورتم اسید بپاشی دلت آروم شه؟!

گفتم : نه...من میخوام خوشگلیت مال خودم باشه...من  با گریه

نمیخوام هرکسی از راه رسید به خودش اجازه بده که جلوت 

 هرغلطی دلش خواست بکنه!

سرمو از سینش فاصله داد و به چشمام خیره شد : تو دیدی 

 من قبل از عقد با کسی باشم؟!

وقع مسرمو باال انداختم...سیبک گلوش باال پایین رفت : اون 

که دستم باز بود...االن که اسیر توام چرا باید بهشون توجه 

 کنم؟!



1713 

 

با بغض بهش خیره شدم...لبخندی زد و مهربون گفت : حستو 

درک میکنم عزیزم...حساسیتت طبیعیه...ولی بدون من کوِر 

کورم...هیچکدومو نمیبینم و اصال برام اهمیتی ندارن...چه 

دادم که فقط برای یه نفر خودشون...چه رفتارشون...من تعهد 

 باشم!

پلکی زدم...اشکام خشک شده بود...حرفاش آرومم میکرد...با 

اینکه اخالق کاریش بسیار مزخرف بود اما تصورشم 

 نمیکردم بتونه همچین مرد مهربون و حامی برام باشه!

دستشو زیر چشمم کشید و گفت : دیگه واسه این چیزای بی 

یاره وقتی اینجوری ارزش بغض نکن...قلبم طاقت نم

 میبینمت!

دعاشقتم آراز...خیلی عاشقتم...اونقدر که حتی فکرشو هم -

 نمیتونی بکنی...خیلی زیاد!

پیشونیمو بوسید و لب زد : من بیشتر...خیلی خیلی 

 بیشتر...همه چیز آراز!

با صدای فرحناز خانوم ازهم فاصله گرفتیم : شهره رفت؟! 

 واسه چی داد زدی مامان جان؟

ز از جاش بلند شد و با حرص گفت : دیگه اینارو نیار آرا

خونه مامان...اصال دلم نمیخواد با همچین آدمی ارتباط داشته 

 باشی!

 فرحناز نگاهی به من کرد و گفت : حرف بدی زد؟
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 + نه...خیلی بد نبود...فقط جلوی زنم بهم پیشنهاد رابطه داد!

 فرحناز خانوم با بهت گفت : منظورت...؟

رم سکسه...البته بنده خدا خیلی مهربون بود میگفت + منظو

 آذرم باشه که تنهایی بیشتر خوش بگذره!

فرحناز خانوم مونده بود چی بگه...آراز با جدیت ادامه داد : 

دیگه نمیخوام حتی اسمش تو این خونه بیاد...بفهمم باهاش 

 رابطه ای داری مامان...اصال راجب این قضیه شوخی ندارم!

 من و گفت : بغلت کنم؟ برگشت سمت

 از جام بلند شدم و با خجالت گفتم : نه خودم میام!

 شب بخیر آرومی گفتم و پشت سر آراز از پله ها رفتم باال!

 

 

نخو گره زدم و از اول شروع کردم به دوختن...صدای 

مزخرف مجری رو مخم بود و آواهم به خودش زحمت نمیداد 

 صداشو کم کنه!

 اینو...صداش داره حالمو بهم میزنه! آوا...ببند در دهن -

+ تو که اللمونی گرفتی زر نمیزنی...حالم بهم خورد...از 

صبح عین وزق سرتو کردی تو این پارچه...واجب نیست 

 امشب بدی بپوشه که!
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عصر شیفتم نمیتونم تموم کنم...دیروزم که نشد...دیگه کی  -

 میخواستم بدوزمش؟!

نداخت : خوبه به این روی مبل نشست و گوشیشو کنارش ا

آراد خر گفتم دیروز هروقت خواست بهش بزنه صدام 

کن...خودش که رفت باال توام گم و گور شدی...فقط صدای 

 داد آراز اومد فهمیدم ای دل غافل...زد که!

با حرص نگاش کردم : خیلی پررویی تو...من چند بار اومدم 

 رادینو نگاه کردم؟!

یکنه...حواست باشه ها...توی + حیون...آراز داداشمه فرق م

خر قول دادی اگه یبار دیگه خواستی بهش بزنی به منم 

 بگی...المصب این صحنه ها چند بار پیش میاد مگه؟!

من خر یه گوهی خوردم...اصال آراز در و قفل کرد که توی  -

 فضول نیای...ندیده ای؟!

با ذوق دستاشو کوفت بهم : خره نمیدونی که چه کیفی میده 

ناله اشو بشنوم...بعد فکر کن آراز...یه واکسن  صدا

میخواستیم بهش بزنیم به زور خدا شاهده...سر این سردرداش 

پدر من و آراد و درمیاورد...حاال تو اومدی اصال انگار ورق 

برگشته...همون روز جشن که تو خونت گفتی بهش آمپول 

 زدی من گفتم این پسره دیگه معتاد شد و خالص!

م و روی رد گچ سوزن و حرکت دادم : اسکلی پوزخندی زد

چیزی هستی؟! چه چیزایی رو مالک قرار میده...آراز 
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آدمه...مجسمه که نیست درد بکشه و دم نزنه...باید دنباله این 

 سردرداشو بگیرم...خودش که حرف گوش کن نیست!

شبکه تلویزیونو عوض کرد و پیش دستی و کاسه تخمه رو 

ما پی اش رو بگیر...صبح صبحونه جلو کشید : آره آره حت

نخوردم بچم داره لگد میزنه...کاش ناهار مرغ شکم پر 

 داشتیم!

چقدر شما کالستون باالست...تو چهارهفتگی بچتون لگد  -

 میزنه!

ابرویی باال انداخت و گفت : اصال تو چرا نشستی؟! پاشو برو 

ن وویتامینامو برام بیار دکترم گفته تقویت بشم...بچم لگداش ج

 نداره!

 

لباسو جلو روم گرفتم و لبخندی زدم...زیرلب گفتم : قربون 

دست و پنجم بری خواهرشوهر جان...مونده بندازمش 

 زیرچرخ و اتو کرده فردا صبح رو تِن جناب مانکنه!

صدای بلند بهم خوردن در حواسمونو پرت کرد...آوا 

نگه داشت...ابرویی باال انداخت و  pmcتلویزیونو رو 

 ب گفت : آراز!زیرل

سرمو برگردوندم و به آراز که از پله ها باال میومد نگاه 

کردم...ساعت دوازده؟! سابقه نداشت...یه خبری شده بود که 

 این وقت روز اومده بود خونه!
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دستشو توی جیب شلوارش فرو کرد و به من که شلخته روی 

زمین ولو بودم و دورم پر از پارچه و نخ و قیچی بود نگاهی 

 نداخت.ا

مثل همیشه گوشیش کنار گوشش بود و با جدیت جواب میداد 

: با اون شرکت پخش هماهنگ کردم...اصال دلم نمیخواد وقت 

شرکت صرف دوتا کامیون سرنگ بشه...همه رو بفرست 

بره...به تیام گفتم بره کارخونه...تا شب منتظرش 

 تمیمونم...)لبخند کجی زد و جلوتر اومد(کفتار پیر...شیرینی

 محفوظه...به سالمت!

گوشیو قطع کرد و توی جیب بغلش سر داد...نگاهی بهم 

 انداخت و گفت : زِن زندگی...بدون من چیکار میکنی؟!

 لبخندی زدم و گفتم : بگو که کارت درست شده...بگو بگو!

لبخندش عمق گرفت...دستشو به پشتی مبل تکیه داد و جلوی 

در ق...میدونستم انقصورتم خم شد : دستت شفاست خانوم مشف

زود روغن میریزی الی چرخم میگفتم بیا زودتر بزن 

 خالصمون کن!

 آوا با بهت گفت : درست شد؟! جنسات؟

آراز بی توجه به سوالش سرشو جلو آورد که ماچ آبداری رو 

گونش گزاشتم...با لبخند جدا شد و تیک عصبیش باعث شد 

آوا زد تارای لخت موهاش بریزه تو صورتش...چشمکی به 

 و گفت : تو راهن...فردا میرسن کارخونه!
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زیرلب گفتم : خدایاشکرت...همین که دیگه حالش خوبه 

 خداروشکر!

آوا جیغی کشید و گفت : چه میکنه این بازیکن...بگو شوهرمم 

 تو راهه...بگو که بچه ام از ذوق باباش داره قر میده!

: باباش  دآراز کنترل و برداشت و صدای تلویزیونو بلند تر کر

باید بره کامیونا رو بکشونه بیاره...پاشو برو پایین دوتا چایی 

 بریز بیار...میخوایم با خانومم خلوت کنیم!

 + االن گفتی من اضافیم برم گمشم؟

آراز عقب گرد کرد و همونجوری که کمربند شلوار جین 

مشکی رنگشو باز میکرد گفت : دقیقا...کاش خودت درک از 

 شتی که هی فسفر نسوزونم حالیت کنم!اضافی بودنت دا

آوا با حرص از جاش بلند شد و تلویزیونو خاموش کرد : سی 

سال خون دل بخور...بچه بزرگ کن...بشور بساب...دستم 

درد نکنه خان داداش...خوب منو به این دختره روباه 

 فروختی!

 صدای آراز از تو اتاق اومد : چایی آوا...چایی!

 

من زد که از عمد آخ بلندی  آوا با حرص لگدی به

گفتم...دندونشو نشونم داد و گفت : سگ تو روت در نیاد 

 الهی...خوِد روباهی تو!
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ابرویی باال انداختم و پیش دستی پر از پوست تخمه رو 

کشوندم سمت خودم...آوا با باند گوشه سالن مشغول 

بود...کالفه گفتم : روشنش نکنیا...از صبحه خودت صدای 

 اشتی هی مزخرف گفتی تو گوشم...بسه دیگه!گوگوش برد

دستی تکون داد و دکمه رو زد...صدای بلند میکسی که مثل 

خود آوا دره پیت بود توی سالن پیچید...آوا با قر دستی تکون 

داد و صداشو کمتر کرد...تو همون حال گفت : من میزارم که 

 عشقم برقصه برام...تو چیکاره ای نظر میدی؟

رفت پایین و من خیره به تلویزیون خاموش مشت  آوا از پله ها

پر از تخمه رو تو دهنم خالی کردم...آراز با شلوار اسلش و 

تیشرت نشست کنارم و مثل خودم پاهاشو دراز کرد...نگاهی 

به میوه های روی میز انداخت و خوشگل گفت : احوال خانوم 

 پرستار؟! لباس من در چه حاله؟

 ت تمومه عشقم...فردا میدم بپوشی!لبخندی زدم و گفتم : لباس

ابرویی باال انداخت و گفت : نمیدونم چه خوبی در حق خدا 

 کردم که تو رو بهم داده؟!

لبخندی زدم و گفتم : نمیدونی من چقدر خوشحالم که االن تو 

 خوشحالی!

دستشو دور شونه ام حلقه کرد : وظیفه دلبریت چی میشه 

 اونوقت جوِن آراز؟!
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و گفتم : تو که بوسم نکردی...خودم میدونم چونشو بوسیدم 

شلخته ام ولی تو بوسم کن بگو خوشگلم...همش که نباید رژ 

 داشته باشم!

خنده بلندی کرد و دستشو زیر چونه ام گزاشت...سرمو 

برگردوند طرف خودش و آروم گفت : مزه شیرینی خامه ای 

 طبیعی لباتو با رنگ مصنوعی عوض کنم؟! غنچه کن ببینم!

ام که غرق شد بی حواس تیشرتشو چنگ زدم...نفسم حبس لب

شده بود...بعد از یه هفته کشمکش و بداخالقی واقعا این یکی 

 چسبید!

 کنار کشید و زمزمه کرد : بگیرم نفستو نفسم رفته! 

لبخند خجولی زدم و سرمو به شونه اش تکیه دادم...آوا با قر 

ه این و...روز بسینی چاییو باال گرفت و گفت : آقا پاشو پاش

قشنگی هوا به این دونفره ای...پاشو وگرنه چایی خبری 

 نیست!

 آراز اشاره ای به باند کرد : عمدی روشن کردی؟!

آوا ابرویی باال انداخت و گفت : پس چی؟! میبینم اون رکابیای 

 سیاه سوخته رو هم نپوشیدی همچین ترگل ورگل کردی!

یز...میندازیش آراز سری تکون داد : چاییو بزار رو م

 زمین...از این هنرا داری تو؟
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آوا با خوشحالی چایی و گزاشت رو میز و گفت : آراز...بیا 

و دایی خوبی باش...ببین بچم چه لگدی میزنه از ذوق...)یهو 

انگار یادش اومده باشه بلند داد زد(ماماننننننن....مامان 

 کجایی؟ بیا دردونه ات اومده ها!

 

ه ها اومد باال و گفت : آراد جواب تلفنشو فرحناز خانوم از پل

نمیده دلم شور میزنه...گفت جلسه آخره قرار بعدیو میرن 

 محضر...این بچه رو چیکارش کنم؟

آوا با گوشیش صدای باند و کمتر کرد و گفت : مامان 

دادگاهه...حلوا که خیرات نمیکنن...جلو در گوشیشو تحویل 

سحر و میبینه و عوق داده...حتما االنم داره آب دماغای 

 میزنه!

نیشی کردم و با اخم گفتم : کاش تو حرف نمیزدی آوا...یه دنیا 

 رو راحت میکردی!

آوا زبونشو برام درآورد و رو به فرحناز خانوم که وایساده 

بود گفت : آرادم برسه...خیلی وقته دورهم خوشحال 

نبودیم...همینجوری الکی...تا میومدیم واسه یه چیزی ذوق 

 یم یه اتفاق مزخرف میوفتاد و تر میزد به همه چی!کن

 استثنای ورود منو قائل شو حتما! -
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+ برو گمشو...همون اول کار عروس بازی درآوردی تا 

االن...چقدر به آراز گفتم این دختره سلیته اس نمیخواد 

 بگیریش...بیا بریم همین غزل مگه چشه؟!

ه ام آراز؟! یه انگشتمو تو پهلوی آراز فرو کردم : من سلیت

چیزی به این خواهرت بگوها...داری یه کاری میکنی دستمو 

 ببرم سمت اون مسکن دومی که روی میز گزاشتیش!

آراز با خنده منو به خودش فشار داد و گفت : خواهر من یه 

جواهر گزاشته تو بغلم...یادش رفته چطور گریه میکرد که 

 برو آذر و بگیر!

و پس...آقا به زور خواهرش چشم غره ای بهش رفتم : بگ

 اومده خواستگاری...آخ که من چقدر خر بودم!

عجیب بود که آراز امروز همش داشت میخندید...گازی از 

گونه ام گرفت و بلند گفت : من خرتم المصب...آراز خر 

 توعه...دیگه چی میخوای؟!

 روانی...نگو اینجوری! -

 د : دیدیبرگشت سمت مامانش که با خنده بهمون نگاه میکر

مامان؟! گفتم عاشقش میشی...ببین چیکار کرده با من)بلندتر 

 گفت(خدایا...شاهدی که دیوونشم؟!

داشتم از خجالت میمردم...لبمو گاز گرفتم و خواستم ازش جدا 

شم که نزاشت...مامانش با لبخند گفت : خوشبخت بشی 

 پسرم...آرزوم بود پسرم اینجوری خوشحال بخنده!
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نگاهی بهمون انداخت : بسه دیگه پررو  آوا دست به کمر

میشن...پاشو آراز لباستو بپوش ببینیم هنری ازش درمیاد یا 

 نه!

 از جاش بلند شد و پیرهنو از دستم گرفت

 آروم گفتم : یواش بپوشیا هنوز کوکه...کمکت کنم؟!

تیشرتشو کند و لباسو پوشید...سنجاقمو برداشتم و جلوش 

مانکنی هستی تو...چقدر وایسادم...زیرلب گفتم : چه 

 خوشبحال منه که دارمت!

آروم لبه های جلوی لباسو که دکمه نداشت گرفتم و به سنجاق 

بهم وصلشون کردم...یقه اش رو درست کردم و عقب 

 وایسادم.

 

 نگاهی به لباس انداخت و گفت : هرروز بپوشمش خوبه؟!

 آستینشو طبق عادت خودش تا آرنج باال زدم و گفتم : میخوای

 تو آینه ببینی؟! نگاه کن اگه ایرادی داره تا کوکه درستش کنم!

برگشتم سمت فرحناز جون و گفتم : فرحناز خانوم شماهم 

 ببینین اگه بد شده درستش کنم!

جلوتر اومد و نگاهی انداخت : قربون قد و باالی پسرم 

برم...هرچی بپوشه بهش میاد...دستت درد نکنه 
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برای منم بدوزی...حسابی کارت  عزیزم...حتما باید یه لباس

 به دلم نشسته!

موهامو زدم پشت گوشم و گفتم : چشم حتما...شما امر کنین تا 

 من بدوزم براتون!

آوا از اون پشت گفت : پاچه خواران در جهان صنعت 

 گرند...پاچه میخوارند و لذت میبرند!

حرصی برگشتم سمتش و گفتم : زهرمار...چه گیری کردم 

 ..بدبختی عصرم ور دلمی!من از دستت.

آراز دستمو کشید و رفت رو به روی آینه قدی گوشه سالن 

وایساد...نگاهی به خودم کنارش انداختم و لب برچیدم : یکم 

دیگه بلندتر بودما عالی میشد...انگار نه انگار که زنتم...بیشتر 

 به دخترت میخورم تا زنت!

 کمرمو گرفت و گفت : یعنی من انقدر پیرم؟

ه عشقم...منظورم اینه ماشاهلل خیلی جوون رعنایی ن -

هستی...خجالت میکشم کنارت وایسم...ده سانتی پاشنه 

 میخوام!

سرشو خم کرد سمتم و لب زد : هرچی که باشی همه زندگی 

 منی...من افتخار میکنم که کنار تو راه برم!
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لبخندی زدم و روی پنجه پام بلند شدم...بوسه کوتاهی رو لبام 

و با گرفتن کمرم مجبورم کرد کنارش با ریتم آهنگ  گزاشت

 قدم بردارم!

خنده ای کردم و گفتم : این آهنگو دوست ندارم...به استایل 

 رقصم نمیخوره!

آراز جدی گفت : آوا...بپر عوض کن...یه چیزی بزار به 

 استایل خانومم بخوره!

آوا صدای آهنگو بلند تر کرد و گفت : ایشاهلل رقصتون تو 

ی من...بزن کف قشنگه رو...میگما آراز...عروسی عروس

 من مختلطه میزاری آذر برقصه؟!

دستمو گرفت و منو آورد جلوی خودش...دستشو پشت کمرم 

گزاشت و همونطوری که مجبورم میکرد باهاش تکون 

بخورم گفت : آره حتما میزارم...فقط قبلش جلوی در 

 چشماشونو دربیار...اونوقت مشکلی نیست!

ی کردم و گفتم : آرازم میزاشت من قرار نبود جلوی خنده ا

 اون همه مرد واسه تو برقصم...کاباره است مگه؟!

فرحناز خانوم گفت : مختلط نمیگیریم...میگیم مجلسو آخرسر 

 مختلط کنن!

 آراز لبخندی زد و لب زد : رو نمیکردی خانوم؟!
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شیطون ابرویی باال انداختم و شونه هامو با آراز که پشت 

م بشکن میزد هماهنگ کردم...پشتم سمت پله ها بود و فقط سر

 محو رقص مردونه و چشمای خندون آراز بودم!

با صدای سالم رادین جیغ خفیفی کشیدم و دوییدم پشت سر 

 آراز قایم شدم!

آراز از پشت سفت کمرمو گرفت و با اخم بلند گفت : مرتیکه 

؟! ای تومگه طویله است همینجوری سرتو میندازی پایین می

 این خراب شده در نداره؟

رادین با خنده گفت : شیرینی گرفتما دکتر...نگفتی جنسا رد 

 شد؟!

آراز با اخم گفت : شیرینیت و بکن تو...)چشماشو بست و با 

 حرص ادامه داد(بیا برو اینور!

 

آوا با خنده گفت : چیزی نشده که حاال...یه نظر حالله...بخدا 

 اصال نگاهم نکرده بچم!

ادین با خنده گفت : آذر خانومو؟! نه بابا من کی نگاه ر

 کردم...من اصال حواسم نبود!

آراز بلند تر گفت : خفه خون بگیر دیوث...بیا اینور میخوام 

 رد شم!

 فرحناز خانوم جدی گفت : بیا اینور رادین...بزار برن!
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رادین چرخید که آرازم باهاش چرخید تا منو نبینه...جعبه 

میز گزاشت و رفت طرف آوا...بیخیال گفت : بیا شیرینیو رو 

برو...حاال به اون دوتا نخِ مو نه قراره من برم جهنم نه زن 

 تو بهشت!

آراز عصبی شده بود...بلند نفس میکشید...کمرشو چنگ زدم 

که محکم تر منو میگرفت...همونطوری که سعی میکرد من 

 هدیددیده نشم عقب عقب رفت سمت اتاق...تو همون حالت ت

وار گفت : وقتی حسابتو رسیدم میفهمی بهشت و جهنم یعنی 

 چی!

در اتاقو باز کرد و باهم رفتیم داخل...دستی به صورتم کشیدم 

و گفتم : موهام هیچی...لباسم...خیلی بد شد...دیگه روم نمیشه 

 بیام بیرون!

آراز دستی به موهاش کشید و گفت : عوض کن بیا 

وری لباس نپوش...حتی جلوی بیرون...دیگه تو خونه اینج

 مامانم و آوا!

سری تکون دادم و بی حواس نگاهمو دنبال کلیپسم 

گردوندم...از روی میز برش داشتم و گفتم : من چمدونستم 

انقدر زود میاین...پسره نکرد یه اهنی اوهونی...سرفه 

 ای...مثل بز!
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با اومدن آراد و کامل شدن جمعمون تا بعد از ناهار حرف 

..از همه چی گفتیم...حالم از خنده های بلند آراز خوب زدیم.

بود و حسابی احساس خوشحالی میکردم که کنار این خونواده 

 میتونم زندگی کنم...و لذت ببرم!

 

 

تازه روپوشمو عوض کرده بودم و پشت میز درحال نگاه 

کردن گزارش شیفت قبلی بودم...آوا رو فرستاده بودم بخش 

و به جز مجتبی)پرستار  داخلی بخاطر یه مریض

 مردمون(کسی کنارم نبود!

با شنیدن سالم آشنایی سرمو باال گرفتم...با دیدن مبینا ذوق 

زده از جام بلند شدم و گفتم : خوش اومدی عزیزم...چه 

 بیخبر؟!

بغلم کرد و آروم گفت : اومدم سوپرایزت کنم...چه بیمارستان 

 خفنیه...بگو چرا نمیخواستی بیای یزد!

تکون دادم و گفتم : آره خیلی خفنه...باید بیمارستان سری 

 شمالو هم ببینی!

لبخندی زد و گفت : همین جارو هم دیدم حسابی ذوق مرگ 

 شدم...اورژانستون خیلی شلوغه که...چرا اینجا کسی نیست؟!
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دستشو کشیدم و گفتم : بشین...عمال رو دکتر معصومی بیشتر 

م دیگه...اینا که یکی در صبح انجام میده...ماهم کاری نداری

 میون بیهوشن...به جز همون پانسمان و بخیه و اینجور چیزا!

 

نگاهی انداخت و گفت : آقات نیست؟! خیلی دلم میخواد 

 ببینمش!

بشقاب شیرینیو هل دادم سمتش و گفتم : باالست...یکم بگذره 

 میاد پایین...دیدیش که...اون روز تو بیمارستان!

اد : باورت میشه اصال یادم نیست؟! بی حواس سری تکون د

عقدتم که نشد بیام...بچه ها حسابی ازش تعریف 

 میکنن...میگفتن شاه ماهی تور کردی!

پوزخندی زدم : تور نکردم...خودش منو صید کرد...تو شاه 

 ماهی بودنش که شکی نیست!

سعی کردم لبخندی بزنم و ادامه دادم : تو چخبر عروس 

 و اومدی تهران دیگه؟ خانوم؟! عروسیتو گرفتی

غمگین نگاهم کرد : آره عروسی گرفتیم...اما بیمارستانم اینجا 

 نیست...نتونستم خودمو بندازم پیشت!

فدای سرت عزیِز من...اینجا هستی دیگه...میریم میایم...تو  -

 میای خونه من ، من میام پیشت...غصه نداره که!
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دوستم تو شهر + آره...دلم گرم بود غریب نیستم اینجا...یه 

 غریب نعمته!

دستشو فشار دادم و گفتم : چطوری اومدی؟! حال آقات 

 چطوره؟

 + اینجاست...آوردمش یه نگاهی بهش بندازی!

 پلکی زدم : نگاه؟ چیزی شده؟

+ واال چی بگم؟! کارش به درد نمیخوره...کل بدنش پر از 

رد زخم و بخیه است...اون بخیه روی پهلوشو که نگم 

نم زده وسط انگشت شصت و اشاره اش رو برات...اال

 بریده...من نتونستم کاری بکنم آوردمش تو ببینی!

لبمو گاز گرفتم...آراز میدید...مطمئن بودم تا حاال خبر 

 اومدنش به گوشش خورده بود!

سری تکون دادم و زیرلب گفتم : بیارش تو اتاق سیصد و 

 دو...ببینم دستشو!

فت : االن بهش زنگ میزنم گوشیشو از تو جیبش درآورد و گ

 که بیاد...از در اورژانس بیاد دیگه؟!

 کالفه سرمو تکون دادم و حرفی نزدم.

بعد از اینکه صحبت کردنش تموم شد گفت : خوشبحالت 

آذر...همه چی بلدی...من از وقتی رفتم اورژانس نصف اینا 

 یادم رفته...اصال با پنس و نخ بخیه غریبه ام انگار!
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شدم و گفتم : دوسالی هی جا به جا شدم بخاطر از جام بلند 

همینه...وگرنه منم چند سال اورژانس میموندم بهتر از تو 

 نبودم!

با دیدن سیاوش که از در بخش اومد تو بسم اللهی زیرلب گفتم 

 و برگشتم سمتش : مثل اینکه آقاته!

از جاش بلند شد و گفت : آره...دستت درد نکنه 

 عزیزم...مرسی واقعا!

قه ام رو توی دستم چرخوندم و نگران به دوربین کنج سالن حل

 نگاه کردم...سیاوش جلو اومد و با نگاه خیره اش سالمی کرد!

جوابشو دادم و گفتم : شما برین من باید زنگ بزنم به 

 همکارم...چند دقیقه ای طول میکشه!

نگاه سیاوش و درک نمیکردم...البته من خیلی خجالت زده 

دلی که ازش شکست و چه از کار آراز...کاش بودم...چه از 

میتونستم ازش حاللیت بخوام...بیچاره چقدر واسه 

 خواستگاری شور و ذوق داشت!

آهی کشیدم و به مسیر رفتنشون نگاه کردم...به منشی گفتم 

شماره آوا رو بگیره و خودم بعد از تموم شدن حرفاش جلوی 

 در اتاق سیصد و دو وایسادم!
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یاوش و میشنیدم : چته مبینا؟! گیر دادنت چیه صدای کالفه س

 این وسط؟

صدای مبینا رو شنیدم : چرا اینطوری بهش نگاه میکنی؟! 

 قبال میشناختیش؟

نخواستم حرف سیاوشو بشنوم...حساس شدن مبینا رو درک 

 میکردم اما واقعا نمیخواستم زندگیشون بخاطر من خراب شه!

تا آخر پاش سیاوش اگه مبینا رو گرفته بود باید 

 وایمیستاد...حداقل من از مردی مثل سیاوش اینو توقع داشتم!

 در و باز کردم و گفتم : دکتر دستتون رو دیده؟

زیرلب نه ای زمزمه کرد...صندلی چرم پزشکیو جلو کشیدم 

و نشستم رو به روش...چسب گاز رو که خونی شده بود باز 

 دم!کردم و به زخم نسبتا عمیق وسط انگشتش نگاه کر

با دست یکم از هم بازش کردم و گفتم : سه یا چهارتا بیشتر 

نمیخوره...با پانسمانم خوب میشه اما طول میکشه...میخواین 

 بزنم؟

 سری تکون داد و گفت : بزن...با پانسمان نمیتونم کار کنم!

از جام بلند شدم و ست آماده بخیه رو از توی کشو بیرون 

از نگاهش معذب که چی آوردم...اصال حالم خوب نبود...

بگم...بیشتر خجالت زده بودم...سعی میکردم به چشماش نگاه 

 نکنم!
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دستکشمو دستم کردم و بازم روی صندلی نشستم...زیرلب 

گفتم : دستتو باید محکم بگیری...اگه سوزن از دستم در بره 

 یهو...

 حرفمو قطع کرد : نگران نباش...حواسم هست!

و شروع کردم...نمیدونم چه آب دهنمو قورت دادم و کارم

حکمتی بود که این بشر هربار یه زخمی رو بدنش میوفتاد من 

 باید بخیه میزدم؟!

عینک جدیدی که آراز از شرکت برام آورده بود تا توی بخیه 

زدن راحت باشم روی چشمام بود و حسابی با دقت به بخیه 

 هام نگاه میکردم تا درست بزنمشون!

چرخوندم...آراز دست به جیب با یه با باز شدن در نگاهمو 

 اخم گنده جلوی در وایساده بود!

 میدونستم میاد...دوربین گوشه سالن همه چیز و لو داده بود!

 نگاهی که هردوشون بهم انداختن از صدتا فحش بدتر بود!

 لبمو گاز گرفتم...نگاهی بهم انداخت و گفت : چقدر مونده؟!

 آخریشه! -

لوتر اومد...سرشو برگردوند سمت ابرویی باال انداخت و ج

 مبینا : شمارو تو یزد دیده بودم!

 مبینا متعجب گفت : منو؟! شما حتما...
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آراز سری تکون داد : گفته بود دوستش قراره بیاد 

 تهران...نامه ای برای استخدامتون بهم نرسیده!

مبینا : متاسفانه قسمت نشد بیوفتم اینجا...یه بیمارستان دولتی 

 شدم!استخدام 

 

سریع نخ بخیه رو گره زدم و از جام بلند شدم...دستکشمو 

توی سطل انداختم و گفتم : مبینا جان عزیزم...خودت تمیزش 

 میکنی؟!

 سیاوش با اخمی گفت : چرا خودت تمیزش نمیکنی؟

سرمو باال آوردم و به چشماش نگاه کردم...زود سرمو انداختم 

 وارد ترن...من پایین و گفتم : همسرتون خودشون پرستارن

 باید برم سر شیفتم!

آراز دنباله حرفمو گرفت : تا همینجا هم یه لطف 

 بوده...میدونی که؟!

اصال از نگاهی که بینشون رد و بدل میشد خوشم 

نمیومد...دست آراز و گرفتم و با ببخشیدی از در اتاق زدم 

بیرون...خواستم حرف بزنم که گفت : هیچ چیزی توجیهش 

.فقط بدون اونقدر برام عزیزی که حاضر نیستم نمیکنه آذر..

 سرت داد بزنم و یه لحظه ام بخاطر اون )فش( ناراحتت کنم!
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درمونده گفتم : آراز...بخدا اگه یه لحظه سرمو باال بیارم 

 نگاش کنم...اون االن زن داره ببین...حتی با زنش اومده!

 نفسی کشید و عصبی گفت : اگه زن داره پس غلط کرده اومده

اینجا تا زن من دستشو بخیه کنه...مگه زن خودش پرستار 

 نیست؟

سری تکون دادم : نتونستم بهش بگم نه...گفت نمیتونم دستشو 

بخیه کنم سختمه آوردمش اینجا...زشت بود اگه میگفتم 

 برگرد!

چشماشو عصبی بست و گفت : همونطوری که من به غیر 

م م دستت...دلکسی جز تو نمیتونم اعتماد کنم و خودمو مسپر

نمیخواد توام به جز من مریض مرِد دیگه ای داشته 

 باشی...اینو بهت گفته بودم...نگفته بودم؟!

خواستم حرف بزنم که دستی به موهاش کشید و گفت : 

آذر...خیلی دارم سعی میکنم منطقی با این قضیه برخورد 

کنم...همونطوری که تو میخوای...ولی بدون دستم برای 

 ...پس کاری نکن که از روش دوم استفاده کنم!کشتنش بازه

ناراحت نگاش کردم...رگ گردنش بیرون زده بود و بند بند 

انگشتش از شدت فشار به سفیدی میزد...پس حرفای اون 

 روزم تحت تاثیرش گزاشته بود!

 بخاطر ناراحت نشدن من سعی میکرد منطقی برخورد کنه...
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ون .االن نمیخوام بینمزیرلب گفت : یک ساعت دیگه بیا باال..

 بحثی پیش بیاد!

خواستم برم جلو که عقب گرد کرد و از در اورژانس زد 

بیرون...دستی به مقنعه ام کشیدم و گرفته برگشتم پشت 

میز...به مجتبی و منشی نگاه کردم و گفتم : از این آقایی که 

دستشونو بخیه کردم هزینه ای نگیرین...لطفا لیست رو بهم 

 داروهاشونه!بده...تایم 

بی حوصله شده بودم...نمیخواستم آراز و ناراحت کنم و بچه 

ام چقدر مظلومانه ناراحت شده بود و سعی کرده بود به قول 

 خودش منطقی بحثو ببنده!

با بیرون اومدنم از پشت میز مبینا و سیاوشم از اتاق زدن 

بیرون...لبخندی به مبینا زدم و گفتم : خوشحال شدم 

 ت خالی بود حتما بهم زنگ بزن که بریم بیرون!دیدمت...وقت

سری تکون داد و گفت : چشم حتما...ممنونم بابت دست 

 سیاوش خیلی زحمت کشیدی!

سیاوش با لحنی که ازش نشنیده بودم گفت : آذر همیشه زحمِت 

 دوخت و دوز منو میکشه...فکر نکنم رو دستی داشته باشه!

ه لبخند مصنوعی گفتم کپ کردم...آب دهنمو قورت دادم و با ی

 : وظیفه است...من باید برم...ببخشید عزیزم...بعدا میبینمت!

 سرسری خداحافظی کردم و از کنارشون رد شدم.
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نفهمیدم این یک ساعت چطوری گذشت...اصال حالم خوب 

نبود...فکر اینکه آراز و ناراحت کردم یه لحظه ام دست از 

 سرم برنمیداشت!

 ت هنگ هنگ بودمبرای اولین بار تو شیف

حتی دکتر معصومی و دکتر امیدم فهمیده بودن رو مود خودم 

 نیستم!

سرمو روی میز گزاشته بودم و به حرفای همراه مریض که 

 با دکتر صحبت میکرد گوش میدادم

دستی رو شونم نشست و بعد صدای آوا بلند شد : آذر؟! حالت 

 خوب نیست دکتر علیزاده رو صدا کنم؟!

گفتم : نه...یه مسکن بخورم خوب با صدای خفه 

میشم...نمیدونم چرا زیردلمم داره تیر میکشه...بخلطر 

 پهلومه؟!

 نشست کنارمو گفت : سرتو بیار باال ببینم!

نگاهش کردم...بیحال بیحال بودم...از دردی که توی پهلو و 

 شکمم پیچیده بود و اعصاب خرابم..!

 ! آوا : رنگ و روتم تعریفی نداره...غش نکنی؟

دستی به چشمام کشیدم : نه چیزی نیست...یه قرص میخورم 

 خوب میشم...آراز زنگ نزد؟
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 نچی کرد و گفت : چتونه شمادوتا؟! چرا نرفتی باال تو امروز؟

از جام بلند شدم و گفتم : االن میرم...حواسم به ساعت 

 نبود...داد زدنش حتمیه نه؟!

از سر تو داد + نه...نمیدونم چیشده که به من نمیگی ولی آر

نمیزنه...برو براش یه لیوان چایی بریز...باهم عشقوالنسی 

 بخورین حالشو ببرین!

بی حوصله سری تکون دادم و از کنار چند نفری که توی 

بخش ولو بودن رد شدم...از شانس من هروقت من حالم خوب 

 نبود مریضامون عن تر و بدتر بودن!

ه اش تکیه دادم...تیر دکمه آسانسور و زدم و از درد به دیوار

کشیدنش از روی استرس بود...میدونستم...چاره ای 

 نبود...اینم مثل سردرد آراز کاسبی شده بود برامون!

طبقه باال خلوت بود...تک و توک منشیا و مسئوال باال 

بودن...راهمو سمت اتاق آراز کج کردم...منشیش با دیدنم از 

 جاش بلند شد

 اجازه است دوتا چایی بریزم؟! لبخند زورکی زدم و گفتم :

سری تکون داد و گفت : اتفاقا تازه دم کردم...دکترم از وقتی 

 اومدن چایی نخوردن...بفرمایین!

لیوان آراز و خودم و که آوا ست برامون گرفته بود رو توی 

سینی گزاشتم و از بوی تازه چایی و هل مست شدم...عین 
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..تقه ای زدم و عروس خانوما سینی به دست رفتم سمت در.

 با آرنج در و باز کردم!

دراز کش روی مبل خوابیده بود...دکمه هاش طبق معمول باز 

 بود و ساعدش و روی چشماش گزاشته بود!

لبخندی زدم و آروم نزدیک شدم...سینی چایی رو روی میز 

 گزاشتم و کنارش روی مبل نشستم.

 اگه خوابم بود با نشستنم بیدار شده بود

عقدمون گفت : من حست میکنم...حتی اگه کور یادمه اول 

ترین آدم دنیا باشم...با تموم وجودم حضورت و درک 

میکنم...از سلول به سلول تنم میفهممت و هیچوقت سعی نکن 

 این داروی مغز منو ازم دور کنی!

انگشتمو آروم روی عضله های شکمش کشیدم...باال و باال 

.آروم و کشیده نفس تر اومدم و روی سینه اش متوقف شدم..

 میکشید

به دستای مردونه اش نگاه کردم و وسوسه شدم انگشتمو روی 

 رگای برجسته دستش بکشم!

 

آهی کشیدم و سعی کردم درد پهلومو نادیده بگیرم...صدای 

بمش باعث شد نگام به چشماش کشیده بشه : چرا اینطوری 

 نفس میکشی؟!
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 چطوری؟! چایی ریختما...میخوای بخوابی؟ -

اعدشو از روی چشمش برداشت و جدی گفت : دیر س

 کردی...پایین شلوغه؟

سری تکون دادم و آروم گفتم : آره شلوغه...یه لحظه حواسم 

 از ساعت پرت شد نفهمیدم...ببخشید!

نیم خیز شد و خمار بهم نگاه کرد...آرنجش و قائم روی مبل 

گزاشت و به پهلو خوابید...اخم کمرنگی روی صورتش 

 مو گاز گرفتم و بهش خیره شدم!بود...لب

 + بیار جلو!

سینیو کشیدم جلوتر...دستامو توهم قفل کردم و مظلوم گفتم : 

 آراز؟!

 جدی بود اما گفت : جان

 

 ازم دلخوری؟! میخوای منو بزنی نه؟  -

دستش تو هوا متوقف شد...اخم کرده برگشت سمتم : من دهن 

 مت؟!را باید بزناونیو که بخواد تو رو بزنه سرویس میکنم...چ

نگاهمو ازش گرفتم و زیرلب گفتم : ببخشید آراز خب؟! من 

طاقت ندارم باهام قهر باشی...اینجوری اخم کنی...حالم یه 

 جوری میشه!



1731 

 

از اخمش کم نشد اما بهم نزدیک تر شد و دستشو زیر چونه 

ام گزاشت...سرمو باال آورد و مجبورم کرد بهش نگاه کنم : 

 چطوری میشه؟

و تو کاسه چرخوندم : نمیدونم...حس بدیه...انگار یه چشمام

چیزی کم دارم یا ندارم...معذرت میخوام دیگه...قول میدم 

دفعه آخرم باشه...ولی باور کن من حتی نگاهشم نکردم...با 

اینکه عذاب وجدان دارم...اما نخواستم نگاش کنم که ناراحت 

 نشی!

اشتم یا مکثی کرد و جدی گفت : من اگه به حیات شک د

نمیشناختمت نمیگرفتمت...مهم ترین خصلتی که منو جذب 

خودش کرد همینه...مسئله من تو نیستی...اونه که با زن 

 گرفتنشم آدم نشده!

پلکی زدم و خواستم چیزی بگم که نزاشت : آذر...من وقتی 

فهمیدم دوست دارم که رو حرکتت نسبت به مردای اطرافم 

رستاره...نمیگم روش حساس حساس میشدم...آوا هم مثل تو پ

نیستم اما اگه اون اینکارو انجام میداد برام مهم نبود چون 

وظیفه اش اینه و شوهرشم مشکلی نداره...اما تو فرق 

میکنی...شمالم بهت گفتم که حق نداری کار مردا رو انجام 

بدی...بهت گفتم مریض توام یعنی فقط مریض توام...یعنی به 

و مذکری اجازه نمیدم بهم نزدیک هیچ دکتر پرستار مونث 

بشه جز تو...پس توام پرستار من باش...فقط من...میفهمی چی 

 میگم؟!
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سری تکون دادم و گفتم : میفهمم...آخریش بود...غلط کردم 

 اصال...تو اخم نکن اینجوری من دلم میگیره!

لبخند کجی زد و گفت : اخم الزم بودی...حیف که دلم نمیاد 

 من...رد کن بیاد چاییو! دلت بگیره خانوم

لیوانشو دادم دستش و سعی کردم با خم شدن یکم درد پهلومو 

کم کنم...به بخارای لیوان چاییم خیره بودم و چیزی 

نمیگفتم...دسِت آراز روی پام باعث شد از فکر بیام بیرون : 

 حالت خوبه آذر؟

نگاش کردم...لبخند مصنوعی زدم و گفتم : آره...چرا بد 

 خمتو باز کردم دیگه!باشم؟! ا

مشکوک خودشو باال تر کشید و با چشمای ریز شده نگام 

کرد...سرمو انداختم پایین و سعی کردم به چشماش خیره 

نشم...نمیخواستم درد پهلو و شکمم رو بفهمه...حساسیتش زیاد 

 از حد بود!

 + آذر!

 جانم؟! -

 + بد نفس میکشی...چیشده؟! کسی حرفی بهت زده؟



1733 

 

کردم و بی حواس لیوانمو گزاشتم روی  نه ای زمزمه

میز...آروم گفتم : من برم پایین...االن نمیتونم چایی 

 بخورم...بمونه یه ساعت دیگه باز میام باال!

خواستم از جام بلند شم که مچ دستمو گرفت...اگه به چشماش 

نگاه میکردم خر میشدم...چشماش سگ داشت...جرات 

 ست حرفی بزنی!نمیکردی خالف اون چیزی که میخوا

برگشتم سمتش که نشست و گفت : تا نگی چیشده نمیزارم 

 تکون بخوری...زود باش...کی ناراحتت کرده؟!

هیشکی بخدا...چیزی نشده که...دلم یکم گرفته است...اومدم  -

 از دلت درآوردم که حالم خوب بشه!

خواست حرفی بزنه که با دیدن دستم روی شکمم حرفشو 

 یکم بلند گفت : درد میکنه؟ خورد...اخمی کرد و

لبمو گاز گرفتم : نه خیلی...یکم تیر میکشه...خواستم پایین 

 قرص بخورم یادم رفت...برم یه مسکن...

حرفمو قطع کرد : چرا وقتی میپرسم بهم نمیگی؟! نمیبینی 

 نفسای یه در میونتو؟

از جاش بلند شد و لباسشو درست کرد...دستی به موهاش 

 پاشو...میریم پایین! کشید و جدی گفت :



1734 

 

آراز من خوبم...چیزی نیست...شیفت رو هوا  -

میمونه...نمیشه که من هردفعه رو تخت بخوابم آوا همه کارا 

 رو انجام بده بعد پولشم من بگیرم!

+ میریم پایین...میشینم کنارت تا حالت خوب بشه...نمیتونی 

 بلند شی؟

ه شدم...آخی ک مرغش یه پا داشت...پوفی کشیدم و از جام بلند

میرفت از دهنم بزنه بیرون و خوردم و دست دراز شده آراز 

 و گرفتم.

 

بیحال کنارش تو آسانسور تکیه داده بودم...نفس بلندی کشید 

 و گفت : همون روز باید داداشتو میکشتم که خیالم راحت بشه!

باشه...تو عروسی بکشش...بگو ببین پهلوی آذر و هنوز  -

 کبوده!

هم فشار داد...سعی کردم به فحشای مثبت  چشماشو روی

بیست و دویی که اینجور مواقع زیرلب زمزمه میکرد توجه 

نکنم...با باز شدن آسانسور دستمو گرفت و مجبورم کرد بهش 

تکیه بدم...دستشو دور پهلوم حلقه کرد و به پرستاری که 

 داشت رد میشد گفت : علی...دکتر کشیک اورژانس؟

 فت : فکر کنم خود دکتر سلیمانی باشه!پسره مکثی کرد و گ

 بگو بیاد جراحی...دکتر علیزاده امروز نیست؟ -
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+ نه آقا...دکتر علیزاده صبح اومدن یه عمل داشتن بعدم 

 رفتن...گفتن چند روزی نمیان مریضاشونو کنسل کنن!

آراز کالفه در شیشه ای رو هل داد و گفت : دکترتم که نیست 

 خانوم...چیکار کنیم؟!

من خودم میدونم طوری نیست...یه مسکن بخورم درست  -

 میشم...امروز یکم بدقلق شده!

+ نزدیک پریودیتم نیست...ظهر قرصاتو خوردی؟! چرا 

 حواسم بهشون نبود؟

خوردم عزیزم...کنار تخت که بودم یه لحظه پهلوم خورد به  -

 میله تخت...فکر کنم واسه همونه...چیز خاصی نیست!

مون از جاشون بلند شدن...معذب از موقعیتی بچه ها با دیدن

که وایساده بودیم سرمو پایین انداختم...اصال واسه آراز مهم 

نبود که اینا دارن نگاه میکنن...محکم تر منو به خودش فشرد 

 و رو به آوا گفت : کدوم اتاق خالیه؟!

آوا با تعجب نگاهی بهمون انداخت : آذر مگه مسکن 

یری که...میترسم به عروسی نرسیده نخوردی؟! باز داری میم

 بیایم سر خاکت!

 آراز عصبی گفت : دهنتو ببند آوا...کدوم اتاق خالیه؟!

آوا بی حواس گفت : برو اتاق سیصد و هشت...قرصشو بیارم 

 حالش خوب میشه!
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آراز در اتاقو با ضرب باز کرد...بوی وایتکس باعث شد 

یشه گفتم : نم چینی به دماغم بدم...کالفه پیرهنشو گرفتم و

 بشینم؟! بوی وایتکس میده ، خوشم نمیاد!

 نگاهی بهم انداخت و گفت : بشین!

روی صندلی نشستم...دستی به موهاش کشید و از در اتاق زد 

بیرون...صدبار خودمو لعنت کردم از اینکه فهمید و حاال این 

 بساطمون بود!

 

در و با پا هل داد...با تعجب به ملحفه تو دستش نگاه 

 کردم...ملحفه رو روی تخت انداخت و گفت : خوبه؟!

آوا عصبی در و باز کرد و گفت : آراز تر زدی...خیر سرت 

تا دو روز پیش با صدات اینا عین چی پاهاشون جفت 

 میشد...حاال دوره افتادی ملحفه پیدا میکنی واسه من؟!

خنده ای کردم...آراز بی توجه بهش برگشت سمت من و 

م انداخت...مانع شدم و گفتم : نکنیا...کمرت دستشو زیر پاها

 میگیره...خودم میخوابم!

اصال نمیشنید...بلندم کرد و منو روی تخت گزاشت...نگاهی 

به در باز انداخت و به آوا گفت : ببند در و میخوام پهلوشو 

 ببینم!
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آوا قرص و داد دستش و گفت : آراز...دکتر علیزاده که نیست 

اد معاینه اش کنه...خودت و آذر جفتتون نزار دکتر سلیمانی بی

بیشتر از اون پیر خرفت هیز میفهمین...به درس خوندنت 

 ایمان داشته باش داداش من!

لبخندی زد و در و بست...آراز نزدیک شد و دکمه های 

 روپوشمو باز کرد...به دستاش نگاه کردم و گفتم : آراز

 + جون آراز...بگو عمرم

 م چی؟!اگه من موقع عمل بمیر -

دستش متوقف شد...چشماشو بست و با صدایی که سعی 

میکرد بلند نشه گفت : میخواستم انقدر مثل سگ نخوامت و 

 بخاطر این حرفت یه تو دهنی خرجت کنم!

خب...عمله دیگه...میدونم شاید اصال عمل نخواد...اصال  -

 شاید خوب شدم خب...ولی اگه مردم زن نگیر!

االن میخوای بگی حتما ازدواج  لبخند کجی زد : فکر کردم

 کن و به زنت عشق بورز!

نیشی کردم : تو غلط میکنی...مرده ام که باشم پدرتو درمیارم 

آراز...زن اول و آخرت منم...حلقه اتو دربیاری میام میبرمت 

 اون دنیا!

نگاهی به تاپ دوبنده ای که پوشیده بودم انداخت و گفت : اینو 

 وشم میاد!نپوشیده بودی...از رنگش خ
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 سبز دوست داری؟! -

 + به پوستت میاد...برگرد ببینم

حاله کبودی کمرنگ تر شده بود...دستشو روی پهلوم کشید و 

گفت : بشب کرمشو بزنیم خوب میشه...یکم بخواب تا قرصت 

 اثر کنه!

خودشو باال کشید و روی تخت نشست...سرمو به بازوش تکیه 

خدایی چه خفنه...فکر دادم و دراز کشیدم...زیرلب گفتم : 

 نمیکردم انقدر حال بده!

 +دچی خانوم؟

اینکه بغل رییست لم بدی...اونم هی نازت کنه...بعد تو سرتو  -

 بزاری رو شونه اش...اون بغلت کنه!

با صدایی که ته خنده داشت گفت : دلم خواست...از این رییسا 

 کجا میفروشن؟!

ت ...خواستم قیمبا اخم نگاش کردم که گفت : من که یکی دارم

 دستم بیاد!

با صدای در آراز جدی شد...دستی به موهای بهم ریخته اش 

کشید و از روی تخت پرید پایین...منم چون معذب بودم 

 چهارزانو روی تخت نشستم!
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آراز در اتاقو باز کرد...با دیدن دکتر سلیمانی با اون شکم 

گنده اش و موهای جوگندمیش چینی روی بینیم 

..خدایی فرق دکتر با دکتر و ببین...من که اصال همش انداختم.

 دلم خواست تب کنم شاید دکترم آراز باشه...این چیه دیگه؟!

با نیش بازش طبق معمول گفت : با خانومت چیکار کردی 

 پسر؟! یکم روی خودت کنترل داشته باش!

آراز با اخم نگاهی به مجتبی که پشت سر دکتر اومد تو 

زی نیست...خواستم اسم یه دارو رو بپرسم انداخت و گفت : چی

 که حل شد...چون دکتر خودش نیست مجبور شدم که...

دکتر سلیمانی با خنده حرفشو قطع کرد و از کنارش رد شد : 

چیزی نیست پسرجان...منم یه نگاه بندازم ببینم حالش 

 چطوره...داروهاشو رد میکنم!

 وتو!...ببینم پهلاومد نزدیکم و گفت : دکمه هاتو باز کن عزیزم

اخم کمرنگی کردم و گفتم : فکر نکنم نیازی به معاینه داشته 

باشه...دکتر من کس دیگه ایه منم حالم خوبه...ممنون زحمت 

 کشیدین!

دکترسلیمانی اخمی کرد و با شوخی گفت : دکتر محرمه 

عزیزم...نمیخوام کار خاصی بکنم فقط میخوام پهلوتو 

 خودم حواسم هست!ببینم...نگرانش نباش...من 
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بعدم هرهر به حرف مسخره اش خندید...خدایی یه چیزی بود 

که آراز نزاشت من برم اورژانس...این که دکترشون بود وای 

 بر بقیشون...همشون تر زده بودن!

پوفی کشیدم و از تخت پایین اومدم...همون موقع یه تیری 

یازی ن کشید که نگو...اخمی کردم و رو به دکتر گفتم : گفتم که

نیست...فقط رد کوفتگیه...ممنون که اومدین...فکر کنم 

 اورژانس بیشتر بهتون نیاز باشه!

آراز دست مشت شده اش رو توی جیبش فرو کرد و سعی 

 کرد آروم حرف بزنه : بفرمایین بیرون...کاری نیست!

مجتبی زودتر از دکتر از در زد بیرون...اون آراز و 

بعد از آرامشه...راجب دکتر  میشناخت...میدونست که طوفان

 سلیمانی نمیدونم؛

اسمش به هیزی در رفته بود بنده خدا...میگفتن مریضای 

 زنشو با جون و دل لمس میکنه الکردار!

دکترسلیمانی نگاهی به من انداخت و گفت : خیلی خب 

پسرجان...انگار اومدنم الکی بود...مریضمون پرید...ایشاهلل 

 ینه میکنم عزیزم!یه فرصت دیگه پهلوتو معا

 از کنارمون رد شد و رفت.

آراز دستی تو موهاش کشید و از الی دندوناش غرید : عزیزم 

و زهرمار...مرتیکه )فش ک دار(...یه دکتر خوب پیدا کنم 

 بفرستمش بره ور دست اون یکی باهم بالسن!
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خنده ام گرفت...لپمو از داخل گاز گرفتم و گفتم : من برم 

 شیفت؟! 

 م انداخت : پهلوت؟نگاهی به

خوبه...داره بهتر میشه...حداقل برم داروهای آوا رو بکشم  -

 اینجا بیکار نمونم!

 لبخند کجی زد و گفت : برو خانوم...شب شام مهمون من؟!

 لبخندم عمیق تر شد : هرچی تو بگی...من که از خدامه!

جلو اومد و پیشونیم و بوسید...نفس عمیقی کشید و گفت : 

 ته...باشه؟!چشمم دنبال

 سری تکون دادم و ازهم جدا شدیم...

 

 

 

با ذوق به قیافه تغییر کرده ام تو آیینه خیره شدم...لباس ماکسی 

و بلند بنفش براقی تنم کرده بودم و موهای فرم به شکل 

خوشگلی باز شینیون شده بود...چشمکی به داف تو آیینه زدم 

 و شالمو جلو کشیدم!

ا آراز حسابی روی لباسم تاکید عروسی آوا مختلط نبود ام

کرده بود و البته هنوز نمیدونست چی قراره بپوشم و چقدر 

سر این موضوع حرص خورده بود...بهش گفته بودم رنگ 
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لباسم به ست کردن نمیخوره و اونم طبق لجش گفته بود تمام 

 مشکی میاد تو سالن!

با صدای زنگ گوشیم دل از آیینه کندم و بلند خدافظی کردم 

و با اون کفشای پاشنه دار خرامان از در آرایشگاه زدم 

بیرون...بنز آراز از تمیزی برق میزد..صبح مجبورش کرده 

بودم با شیلنگ ماشینو تمیز کنه...خجالتم نمیکشید...ماشینش 

 از کثیفی دیگه داشت رنگ خاکو رد میکرد!

از ماشین پیاده شد و دست به جیب اومد سمتم...در ماشینو 

 از کرد و به انگلیسی گفت :برام ب

With all this beauty, how can I bear it, lady!? 

چشمکی زدم و با ناز تو ماشین نشستم...سریع ماشینو دور 

 زد و گفت : کی میتونم ببینمت؟

 وقتی برسیم عشقم...تو آتلیه ببین! -

 + اونجا تنها نیستیم بهم حال نمیده...بگو شب چیکاره ای؟!

مو برگردوندم سمت پنجره که با خنده دستمو به با خجالت رو

لبش نزدیک کرد و گفت : هالک این حیاتم...فقط ببین این دو 

هفته رو باید منو ببندی به تخت تا بتونم طاقت بیارم...وگرنه 

 کارت ساخته است!

بی ادبی زیرلب زمزمه کردم که پاشو روی گاز فشار داد و 

 با یه دست فرمونو کج کرد!
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درست کردم و از اتاق پرو زدم بیرون...سالن حسابی موهامو 

شلوغ بود و من کم و بیش آدمای آشنایی رو میدیدم...با دست 

دامن لباسمو باالتر گرفتم و به سمت فرحناز جون که کنار یه 

 خانومی وایساده بود حرکت کردم!

فرحناز جون با دیدنم لبخندی زد و گفت : خوش اومدی عزیزم 

ن خانومه( آزاده جان میشناسی که؟! آذر )برگشت سمت همو

 جان زن آرازمه!

 آزاده جان کی بود دیگه؟!

خانومه لبخندی زد و گفت : چه دختر خوشگلی هزار 

 ماشاهلل...من عمه آرازم دخترم...فکر نکنم منو یادت بیاد!

با لبخند زورکی گفتم : خوشبختم...متاسفانه اولین بارمه 

 میبینمتون!

فت : از این به بعد بیشتر میبینی سری تکون داد و گ

 دخترم...آرازم هست؟

این چه سوالیه آخه؟! نه آراز داره تریاک میکشه...خب 

 عروسی خواهرشه نباشه به نظرت؟

 مردونه است...میاد میبینینش! -

سری تکون داد و برگشت سمت فرحناز جون...کالفه از سر 

و صدا و همهمه و شلوغی روی صندلی نشستم و بهشون 

 خیره شدم!
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اکثرا موها رو زرد عقدی کرده بودن...یه جورایی تنها 

 مومشکی جمع من بودم!

انگار نه انگار تازه عروسم...تا کسی حلقه ام رو نمیدید فکر 

نمیکرد ازدواج کرده باشم چون خیلی ساده بودم...نه رنگ 

 موهای مختلف و نه آویز و چرت و پرتای زیاد از حد!

گاه میکردم که دختری صدام کرد : آذر داشتم به میز بغلی ن

 خانوم شمایی؟!

برگشتم سمتش...یه دختر با موهای قهوه ای تیره موج 

دار...چشمای بادومی و صورت بسیار معصوم و 

مهربون...به ته لهجه ترکیش لبخندی زدم و گفتم : بله 

 عزیزم...کاری داری؟

 جلوتر اومد و گفت : من عرفانه ام...از طرف آراد دعوت

 شدم...چون کسیو نمیشناختم بهم گفتن بیام پیش شما!

با شنیدن اسم آراد از جام بلند شدم و گفتم : خیلی خوش 

اومدی...بیا بشین...ببخشید که متوجه نشدم...منم مثل تو زیاد 

 آشنا نیستم...خوبه که پیدات شد!

 

کیفشو روی میز گزاشت و نشست...خیلی معقول و سنگین 

ای داشت و کت و شلوار آبی کاربنی بود...آرایش ساده 

خوشگلی پوشیده بود...با لبخند گفت : راستش آراد انقدر از 
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شما تعریف کرد که راضی شدم بیام وگرنه اصال دلم 

 نمیخواست...یه جورایی غریبه ام!

آراد لطف داره...از خودت بگو برام...من که زیاد  -

 نمیشناسمت...بگو تا آشنا بشیم!

! عرفانه ام...رشته ام حقوق بود و خب چند + چی بگم برات؟

سالیه مشغولم...با آراد از خیلی وقت پیش آشنا شدیم اما بخاطر 

 ازدواج اون و کار من تو ارومیه چند سالی ازهم دور بودیم!

شاخکام فعال شد...طبق گفته آوا این دختر میتونست همونی 

 باشه که آراد عاشقش بود و فرحناز جون ردش کرد؟

 مصنوعی کردم و پرسیدم : چند سالته؟! سرفه

خنده ای کرد : راستش من یکم پیرم...سی و دو سالمه...جای 

 مامانت محسوب میشم!

نه بابا...خیلیم جوون میزنی...من گفتم از من جوون  -

 تری...منو که میشناسی؟

با ذوق سر تکون داد : آراد برام گفته...حسابی دلم میخواست 

و یه بار دیده بودم یکمم بخاطر اون  ببینمت...راستش آراز

میخواستم ببینم خانومش چه شکلیه...البته خودشو یه بار 

 دیدم...عکساشو زیااد!

 خانومش پسنده یا نه؟!  -
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+ حسابی پسنده خانوم پرستار...قصه عشقتون حسابی تعریف 

 کردنیه!

لبخندی زدم : باید عاشق باشی تا حسش کنی...وگرنه عشق 

 یست!تعریف کردنی ن

یکم غمگین شد و گفت : آره...عشق حس کردنیه...واسه من 

 فقط زخم زدنی بود!

دستمو روی دستش گزاشتم : تو مجلس عروسی زانوی غم 

بغل نگیر...سر فرصت قصه زخم خوردنات و میشنوم...البته 

 باید قول بدی که بهم بگی!

 خندید و گفت : حتما...میتونم بیام بیمارستان دیدنت؟

ه...هرجا که تو راحت تری...بیمارستان یا آره آر -

 خونه...برای من فرقی نداره!

دستمو فشرد و گفت : واقعا تعریفای آراد الکی نبوده...دختر 

خون گرمی هستی...فکر میکردم باید افاده ای تر از این حرفا 

باشی...باالخره عروس خونواده دادفر شدی و پسر خوشگله 

 رو برداشتی!

فاده کجا بود؟ من خودم یکیو میخوام دنباله پوزخندی زدم : ا

ام رو بگیره بیاره ، حوصله ناز و ادا اومدن ندارم...شوهر 

 کردنم چه ربطی به اخالقم داره آخه؟
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خواست حرفی بزنه که با اعالم ورود عروس و داماد از 

جامون بلند شدیم...فرحناز جون هول کرده اومد سمتم و گفت 

.این سبد گل و هم بگیر...روسریت : آذر جان بیا جلوی در..

 یادت نره...آراز حسابی سفارش کرده حواسم بهت باشه!

کت لباسمو پوشیدم و روسریمو سرم کردم...سبد و از دستش 

 گرفتم و گفتم : شما خودتون؟

 + میام پشت سرت عزیزم...برو زینبم منتظرته!

با لبخند برگشتم سمت عرفانه و گفتم : من برمیگردم 

 فعال برم جلوی در...ساقدوش شدنم مکافاتیه ها!پیشت...

 خندید و سری تکون داد!

با دیدن آوا توی لباس عروس با اون آرایش قشنگش بغض 

کردم...رفیقی که مدت رفاقتش نهایت دوسال بود اما این 

 دوسال و خرده ای حسابی رفاقتش رو ثابت کرد؛

چه تو غم و درد...چه تو دوری...چه تو نداری و 

 ات...چه توی عاشقی!مکاف

واقعا معنای کامل رفاقت بود و هیچ چیزی جاشو برام 

نمیگرفت...آوا منجی زندگی من بود و من همیشه بخاطر اون 

شب که نجاتم داد مدیونشم...مدیون مهربونی و زندگی که االن 

 دارم...اونم فقط بخاطر آوا
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 آوایی که باعث آشنایی من و آراز بود و سعی کرد من و آراز

 و بهم برگردونه!

بعد از رفتن رادین به قسمت مردونه...اولین نفر جلو رفتم و 

با بغض گفتم : کثافت...میدونستی چقدر داری اشکمو 

 درمیاری؟

 

دستشو باز کرد و تو بغل هم دیگه فرو رفتیم...صدای اونم پر 

 از بغض شده بود : یعنی توهم عروس بشی من بغضم میگیره؟

..حسابی جلوی خودمو گرفتم که نزنم زیر غلط میکنه نگیره. -

 گریه عین زامبیا بشم!

+ وسط عروسی من گریه یعنی چی؟! کاری نکن تو 

عروسیت جبران کنم و مثل خر عر بزنما...اصال از تصور 

 آراز تو لباس دومادی گریه ام میگیره!

ازش جدا شدم و با تاسف گفتم : نمیگه رفیقمو میفرستم خونه 

 میگیره...فقط فکر داداش جونشه!داداشم گریه ام 

پشت چشمی نازک کرد و گفت : داداشمه...توی خر اومدی 

 صاحاب شدی وگرنه اول داداش من بوده بعد شده شوهر تو!

نیشی کردم و گفتم : شب عروسیتم زبونت از تک و تا 

 نمیوفته...مدال قهرمانی باید بهش تعلق بگیره واقعا!
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ی سیخ و کنایه هاتو حواله + تو اومدی تبریک بگی یا باز ه

 من کنی؟!

 چشمکی زدم و گفتم : هردو گزینه صحیح است!

دستشو گرفتم و با مهربونی گفتم : خوشبخت بشی 

عزیزم...کنارهم بهترین لحظات و تجربه کنین و با نینی 

 خوشگلتون شیرین ترین زندگیو بسازین!

با لبخند دوباره بغلم کرد و گفت : مرسی 

مین که بهترینامو کنارم دارم یعنی رفیق...مرسی...ه

 خوشبختم...یه بهترین مثل تو!

از هم جدا شدیم...فرحناز خانوم با لبخند جلو اومد و گفت : 

هنوز شروع نشده شما دوتا هندیش کردین؟! ناسالمتی 

عروسیه...بیا آذر جان...شال و کتت رو دربیار که باید مجلسو 

 گرم کنی!

آوا که نیومده در حال قر ریز  با لبخند پشت سرش رفتم و به

 دادن بود خیره شدم!

 

دوساعتی از مهمونی گذشته بود...پیست رقص یه لحظه ام 

خالی نمیشد...چند باری با آوا رقصیده بودم و خسته از فک 

زدن روی صندلی کنار عرفانه نشسته بودم...دختر خوبی بود 

 و تو همین دوساعت حسابی خودشو توی دلم جا کرده بود و

 منم از هر فرصتی برای حرف کشیدن ازش استفاده میکردم!
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 Arazamبا لرزیدن گوشیم سریع قفلو باز کردم و به اسم 

 خیره شدم...نوشته بود : حاضری؟! دارم میام خانوم!

از جام بلند شدم و با لبخند رو به عرفانه گفتم : واسه سوپرایز 

 امشب حسابی هیجان دارم!

ور...قیافه آوا واقعا دیدنیه...االن خوشحال گفت : منم همینط

 وقتشه؟!

 سری تکون دادم : میرم لباس عوض کنم!

با قدمای کوتاه از وسط جمعیت رد شدم و در اتاق پرو رو 

باز کردم...الحمدهللا همه سرشون یا به خوردن و حرف زدن 

 گرم بود...یا به قر دادن و رقصیدن!

اس تا زدم و کیف لباسمو بیرون آوردم...ماکسیمو با وسو

شلوار جین کوتاهمو برداشتم...تاپ سفید و زیبایی که یقه 

 بازی داشت و از پشت گردنم بند کلفتی میخورد!

آراز حتی این لباسمم ندیده بود...بیچاره رو فقط گفته بودم چی 

 بپوشه تا بیاد!

کمربند شلوار جینمو محکم کردم و به استایل اسپرتم خیره 

چه آفریده...مجلسی و اسپورت شدم...المصب ببین خدا 

 میدرخشه اصال!

با شنیدن صدای بلندگو و اعالم اینکه پیست و خالی کنن 

 گوشیمو تو دستم فشردم و منتظر شدم!
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با اعتماد به نفس در و باز کردم...صدای آهنگی که یک هفته 

باهم تمرینش کرده بودیم بلند شد...قرار بود اول من برم وسط 

 ر بزرگ سالن بیاد توپیست تا آراز از د

قدمامو هماهنگ کردم و مثال خواستم عین مدال راه برم)خوب 

 بود پام پیچ میخورد با مخ جلو همه میرفتم رو زمینا!(

درست وسط پیست وایساده بودم...به جز صدای آهنگ صدای 

هیچ حرفی نمیومد...انگار همه منتظر بودن ببینن میخوام 

ورتمو زدم پشت گوشم و چیکار کنم...تار موی فر جلوی ص

با اوج گرفتن آهنگ رومو برگردوندم...همون موقع در 

بزرگ باز شد...چراغا خاموش شدن و نور فقط روی من بود 

 و...مرِد من!

شلوار جین مشکی رنگش...رکابی مشکی رنگش که حسابی 

 سر این موضوع بحث کرده بودیم!

 من نمیخواستم بازوهاشو کسی ببینه

و دخترای هول سالن که نصفشون کشته مخصوصا این زنا 

مرده اش بودن...من میگفتم اینو نپوش اون میگفت پس توام 

 نپوش!

من میگفتم اینا همشون زنن واسه من اشکال نداره ، میگفت 

 پس نمیریم!
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لبخندی زدم و به راه رفتنش نگاه کردم...سرش پایین 

بود...موهای لختش توی صورتش افتاده بود و برای بار 

رم باعث شد ضربان قلبم با دیدنش بره باال و دلم بخواد هزا

 دستمو وسط اون نرمی فرو کنم!

سرشو باال آورد بهم خیره شد...لبخند کجی زد...پاهامو 

 حرکت دادم و بهم نزدیک شدیم

خیلی نزدیک...سرشو توی گوشم فرو کرد و با زمزمه گفت 

 : بگم بهترین پارتنر رقصمی؟!

 لب زدم : میگم منم!

ستشو دور کمرم حلقه کرد...دستمو روی شونه اش د

 گزاشتم...آروم جوری که بفهمه گفتم : آراز...خراب نکنم؟!

اخم کمرنگی کرد : یه هفته تمرین نکردیم که بگی خراب 

 کنم...خودتو بسپار به من...فقط همین...خب؟!

سرمو تکون دادم...نفس عمیقی کشید و تو چشمام خیره 

هم چسبیده بود...با ریتم گرفتن آهنگ شد...بدنامون کامل ب

پاهامو با پاهاش هماهنگ کردم...رقصش عالی بود و من 

هربار به خودم میگفتم این غلط اضافه چی بود جلوی این همه 

 زن؟!

دستمو روی بازوش کشیدم و چرخی زدم...با رقص چند قدم 

ازش دور شدم...پشت سرم اومد و با گرفتن پهلوم منو کوبوند 

 ...لبمو گاز گرفتم که گفت : درد گرفت؟!به خودش
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 نه فقط...حس میکنم این اوج قراره به کهکشان برسه! -

بدون هیچ قرار قبلی...حتی تو تمرینامون...درست وسط 

 آهنگ وایساد...با فشار دستش مجبورم کرد بهش تکیه بدم؛

تو چشمام خیره شد...دستش باال اومد و روی موهام 

امو گرفت و به بینیش نزدیک نشست...یه تیکه از موه

 کرد...متعجب بودم...معنی کارشو نمیفهمیدم!

چشماشو بست و نفس عمیقی کشید...همونجوری که موهام تو 

دستش بود مجبورم کرد خم بشم...پاهاشو توی پاهام قفل کرد 

 و کامل منو روی دستش برگردوند!

 بوسه ای به موهام زد و گفت : من وقتی موهاتو بو میکنم به

اوج میرسم...اونقدر این ارتفاع ادامه داره که حس میکنم 

االن...من و تو وسط کهکشان آندرومدا وایسادیم...دور از این 

 جو...دور از این دنیا...این اوجِ منه!

محو حرفش شده بودم...اصال نمیتونستم حرف بزنم...انگار 

 حرف زدن یادم رفته بود!

و از روی زمین بلندم با ریتم بعدی آهنگ یهو کمرمو گرفت 

 کرد!

 

یقه رکابیشو گرفتم...چرخید و منو رو به روی خودش روی 

 زمین گزاشت...بازهم حرکت محشر پاهاش و نگاه خیره اش!
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 دستمو گرفت...چرخی زدم و بازهم رو به روش وایسادم.

زیرلب گفتم : اگه با اون دختراهم اینجوری رقصیدی شب تو 

 اب!اتاق نیا...برو تو حیاط بخو

خنده ای کرد و سرشو وسط موهام فرو کرد...محکم تر به 

خودش فشارم داد و همونجوری که هنوز با آهنگ هماهنگ 

بودیم گفت : هیچ رقصی طعم این یکیو نداشت...اونا فقط 

 مانکن رقص بودن...نه اصل جنس!

 لبخندی زدم و با ناز رومو برگردوندم..

یم...آراز قدمی عقب با تموم شدن آهنگ رو به روی هم وایساد

گزاشت...دستمو گرفت و باال آورد...با چشمک بوسه ای به 

 دستم زد و باز با جلو اومدنش بغلم کرد!

صدای دست و سوت بیشتر از اون چیزی بود که فکرشو 

میکردم...دستمو دور گردنش حلقه کردم و گفتم : فکر کنم آوا 

 ذوق مرگ شد!

 هت وایساده بود و بهمونباهم دیگه برگشتیم طرفش...آوا با ب

نگاه میکرد...جلو رفتیم...آهنگ عوض شده بود و مهمونی 

 فاز خودشو گرفته بود.

آوا با هیجان دامنشو باالتر گرفت و نزدیک اومد...با بغض 

گفت : یعنی خدا چقدر دوستم داشته که دارم شما دوتا رو اینجا 

 کنار هم میبینم؟!
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خند و تعجب گفت : آراز؟ فرحناز خانومم نزدیک اومد...با لب

 بعد چند سال یاد گذشته کردی؟

آراز لبخندی زد و گفت : پارتنرمو پیدا کردم...خوِد 

 جنسه...همونی که میخوام!

آوا : خداروشکر دیگه پردیس نمیاد چس کالِس پارتنر رقص 

بودنشو به ما بده...ترکوندین...محشر بود...هرچی بگم کم 

 ام نشون میدم!گفتم...فیلم رقصتونو به بچه 

 با ذوق گفتم : حالش خوبه؟! جاش تنگ شده اذیت نیست؟

نیششو باز کرد و گفت : داره از عشق شمادوتا این تو قر میده 

)دستشو روی شکمش گزاشت و نمایشی گفت( مامان جان 

ببین چه دایی خفنی داری...میخوام به دنیا اومدی مخشو بزنی 

 بریم دخترشونو بگیریم...خب؟!

رفه ای کرد : از االن فکر وصلت نباش...دخترم تا آراز س

 باباشو داره شوهر نمیخواد!

با اخم نگاش کردم و گفتم : باباش چه ربطی به شوهرش 

 داره؟!

 + باباش هواشو داره...شوهر نمیخواد!

 باباش غلط کرد...هنوز نیومده چه طرفشو هم میگیره! -

تو  آذر اونوقتآوا با خنده گفت : شاید بچتون پسر شد اصال...

 برا پسرت زن نگیر!



1756 

 

مغرور سری تکون دادم و گفتم : آره...جاش کنار 

 مامانشه...شب میارمش پیش خودم بخوابه!

آراز غرید : شما خیلی بیجا میکنی...جای تو شب فقط کنار 

 منه!

فرحناز خانوم با خنده گفت : این بحث تموم شدنی نیست...برو 

 .هنوز واسه موندنت زوده!آراز...برو یه ساعت دیگه بیا..

 آراز نفسی کشید و با اخم گفت : نمیشه من بمونم تا بقیه بیان؟

پوزخندی زد و ادامه داد : اینایی که من دارم میبینم هیچکدوم 

 عین خیالشونم نیست من اینجا وایسادم!

فرحناز خانوم : بخاطر خانومت برو...اونا که مشکلی 

 داریم...برو سر وقت بیا!ندارن...هیچوقت نداشتن...ولی ما 

آراز نگاهی بهم انداخت و ازم جدا شد...دو قدم جلو رفت و 

به آوایی که نگاش میکرد خیره شد...آوا هم جلو رفت و گفت 

: آراز...نمیدونی چقدر خوشحالم که حالت خوبه...که باهم 

خوشحالین...باهم میخندین...میرقصین...نمیدونم اما حس 

شدم...شما زوجای اون کتابین و من  میکنم وارد یه داستان

 دارم اونو با جزییات مینویسم!

آراز جلو تر رفت و آروم گفت : منم خوشحالم آوا...خوشحالم 

که خواهرم داره مادر میشه...خوشحالم که با رادین 

خوشبخته...خوشحالم از اینکه انتخابت اشتباه نیست و همو 

ن...بدون دوست دارین...زندگی کن آوا...خوب زندگی ک
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هرچیزی که بشه...رادین الشی ترین آدم روی زمین بشه و 

 تو گناهکار ترین...من پشتت میمونم...همیشه!

بغضمو قورت دادم و به عشق خواهر برادری بینشون غبطه 

خوردم...چقدر این صحنه قشنگ بود و چقدر من دلم اون 

 لحظه گریه خواست!

آوا هم طاقت  آراز جلو رفت و آوا رو بغل گرفت...انگار

 نیاورد...با بغض گفت : دلم برا بغل کردنت تنگ شده بود!

آراز با لبخند فاصله گرفت و باهم روبوسی کردن...لبخند 

 عمیقی زدم و گفتم : دلم خواست...چقدر باهم دیگه قشنگین!

 

آراز نگاهی به من انداخت و جدی شد...دست آوا رو گرفت 

دیونم آوا...اگه این زن و گفت : من همه داشتن آذر و بهت م

االن مال منه...کنار منه و من فقط حالم باهاش خوبه...همه 

اش بخاطر توعه...بابت همه اش ازت ممنونم...جبران 

کردنش سخته چون آذر برام کم نیست و کار تو خیلی بزرگه 

 اما...امیدوارم بتونم جبران کنم!

 آوا با بغض سر تکون داد و گفت : نه آراز...من فقط

دیدمتون...شمارو دیدم که کنار هم وایسادین و من عشقو حس 

کردم...جبرانش برای من باهم بودنتونه...تا ابد...خوشبخت 

 بشی اسطوره من!

 آراز : توام...عزیزم!
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لبامو بهم فشار دادم تا کار دست آرایشم ندم...آراز برگشت 

 سمتم و با بوسه ای گفت : برمیگردم پیشت خانوم!

ا اشکم سرازیر نشه...با جدا شدن آراز و حرفی نزدم ت

حرکتش به سمت در یه بار دیگه صدای دست و جیغ باال 

 گرفت و من برای بار دوم آوا رو بغل گرفتم و ازش جدا شدم!

 

 

از شدت درد نفس نفس میزدم...اونقدر حالم خراب بود که 

حتی نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم...تنم پر از عرق بود و 

 امید اینکه باالخره دردش تموم میشه وایساده بودم! فقط به

ضربه به پهلوم انقدر فشارش قوی بود که نفسم رو بند آورده 

بود...در اتاق با ضرب باز شد و دکتر علیزاده با عصبانیت 

داخل شد...صدای بلندش رو به پرستاری که همراهش داشت 

نش کباعث شد الی چشمم رو باز کنم : مگه نگفتم سی تی اس

 آماده باشه؟! بجنب...بگو بیان ببرنش!

صدای مضطرب آوا رو شنیدم : دکتر...راستش...راستش 

 آراز نمیدونه...یعنی هنوز بهش نگفتم که...

دکتر علیزاده جدی شد و گفت : زودتر بهشون خبر بده...هنوز 

مطمئن نیستم اما در اثر ضربه ای که قبال به پهلوش خورده 

افت کلیه داشته...و در نهایت این و پارگی کوچیکی که ب
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تصادف...ممکنه درصد پارگی اونقدر زیاد بشه که مجبور 

 بشم کلیه اش رو بردارم!

آوا با گریه نالید : من نمیتونم بهش خبر بدم...اگه، اگه بفهمه 

 اینجا رو خراب میکنه!

صدای سینا هم اضافه شد : آوا...بهتر نیست بفهمه خانومش 

ئن باش اگه خود دکتر کنارش باشه حال تو چه حالیه؟! مطم

 آذرم بهتر میشه...اگه دیرتر خبر بدی اوضاع بهم میریزه!

تختم شروع به حرکت کرد...دکتر علیزاده بلند گفت : جواب 

سی تی اسکنشو اورژانسی میخوام...نزارین دستگاه زیاد 

روی بدنش فشار بیاره...سینا...سریع نمونه خونشو منتقل کن 

 .بگو یک ساعته جواب میخوام!پاتولوژی..

 

نفهمیدم چقدر درد کشیدم اما میدونم برای اولین بار بود که از 

شدت درد صدای جیغم بلند میشد...جلوی چشمام تارشده بود 

و سرگیجه به شدت بهم فشار آورده بود...به دستور دکتر 

علیزاده تا اومدن جواب آزمایش حق مصرف هیچ دارویی 

 اشت منو میکشت!رو نداشتم و دردم د

ملحفه ی سفید رنگ رو توی مستم فشار میدادم و سعی 

میکردم با فشار دردم رو خنثی کنم...آوا با اون شکم بزرگ 

شده تقریبا پنج ماهه اش در و باز کرد و با بغض جلو اومد : 
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الهی برات بمیرم...چرا این این زنیکه لج کرده نمیزاره بهت 

 س میوفته آذر!مسکن بزنیم؟! آراز با دیدنت پ

 بریده بریده گفتم : بهش...بهش گفتی؟!

سری تکون داد و نم اشکشو گرفت : حرف نزن نفست باال 

نمیاد...تو راهه...این چه مصیبتی بود...نزاشتن دوماه از 

 عروسیتون بگذره...مگه قرار نبود دیگه عمل نشی؟!

از شدت بیحالی چشمامو بستم و فشار دستم رو بیشتر 

کشیدن پهلوم باعث شده بود دندونام رو به شدت  کردم...تیر

روی هم فشار بدم...صدای بلند آراز توی بخش یعنی رسید ، 

یعنی نتونست طاقت بیاره...چقدر از شنیدن خبر لغو عملم 

خوشحال شده بود و حاال عین میت روی تخت منتظر برگه 

 رضایت نامه عمل بودم!

سرامیک کف  در اتاق باز شد...صدای قدمای بلندش روی

باعث شد الی چشممو باز کنم...تصویرش تار بود...درست 

 نمیدیدمش!

آراز با نگرانی گفت : چرا لباس بیمارستان تنشه؟! یهو چه 

 بالیی سرش اومد؟ چیکارش کردین؟

سینا مضطرب گفت : آمبوالنس آوردشون...ماهم تعجب 

کردیم...انگار تصادف کردن...شدت ضربه ای که به 

رده شدید بوده...دکتر علیزاده گفت اگه نتونه پهلوشون خو



1761 

 

کاری انجام بده باید کلیه اش رو خارج کنن...پارگی ممکنه 

 باعث خونریزی داخلی بشه!

صدای آراز و نشنیدم...گرمی دستاش رو روی دست مشت ام 

حس کردم...صدای شکسته اش بلند شد : برو یه ملحفه دیگه 

 نمیاد! بیار...این بوی وایتکس میده...خوشش

اشکم از گوشه چشمم خارج شد...صداش قلبمو سوراخ 

کرد...این صدا برای آراز من نبود...صدای آراز من محکم 

بود...جدی بود...بم بود...با َخش حرف میزد! این صدا مال 

 اون نبود...

دستش روی صورتم حرکت کرد...دلم میخواست اونقدر توان 

نم...از روزای خوب داشتم که چشم باز کنم و باهاش حرف بز

بعد عروسیمون بگم...از ماه عسلی که بهترین روزای عمرم 

بود...از خونه ای که سعی کرده بود مطابق سلیقه من باشه و 

من چقدر ممنونش بودم...به اندازه همه دنیا برام جبران کرده 

 بود!

زیرلب گفت : آذر...چشماتو نبینم میمیرم...فقط بهم نگاه کن 

 ت هنوز منو میبینن!تا بدونم چشما

با درد الی چشممو باز کردم...دستی به موهاش کشید...سیبک 

گلوش تکون خورد...چشمای پر از غمشو دیدم که بسته شد و 

 بوسه گرمی که روی پیشونیم گزاشته شد..
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 دانای کل

 

با باز شدن در و دیدن دکتر علیزاده از نگاه به او دست 

 خواست چیزی بگوید کهکشید...عصبی و نگران جلو رفت و 

مانع شد : بافت کلیه اش پاره تر از قبل شده...امکان خونریزی 

داخلی وجود داره و فقط میتونم عملش کنم اما از این سهل 

انگاری در تعجبم...مگه خودتون اصرار نداشتین که با دارو 

 بافتو ترمیم کنیم...گفتین مراقبشین...گفتم کار سنگین ، ضربه

یزی ممکنه بدترش کنه...االن با این عمل پر ، استرس...هرچ

 خطر میخواین چیکار کنین؟

دستی به صورتش کشید...با عجز گفت : من نمیدونم چیشده 

و چرا زنم االن دراز به دراز رو تخت بیمارستان 

خوابیده...اما هرچیزی که هست...فقط حالش خوب بشه 

 بسه...هرکاری الزمه...هرچیزی که میتونی و بلدی فقط

برگرده...برای یه عمر درس خوندن و تجربت چیز زیادی 

 نیست...هست؟

دکتر علیزاده با اخم نگاهی به کاغذ رو به روی خود انداخت 

و گفت : راستش دکتر...من اومدم بهتون بگم که نمیتونم 

 عملش کنم!
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جا خورد...نمیتوانست؟! در این شرایط بحرانی که جاِن 

 یکشید؟نفسش در دستان او بود پا پس م

 بهت زده به او خیره شد و لب زد : یعنی چی نمیتونم؟!

+ یعنی از دست من برنمیاد...عمل پر ریسکیه...من تجربه 

ای نداشتم...کار من فقط جراحی رحم و اینجور 

چیزاست...کلیه تخصصم نیست...اما یکیو میشناسم که کارش 

 حرف نداره...اگه ازش بخواین میدونم که میاد!

ت کرد و سعی کرد عصبانیتش را با داد بروز دستش را مش

ندهد : اونموقع که گفتی مسئولیتش رو قبول میکنی فکر 

عملش نبودی؟ االن که از زور درد بیهوشه یادت افتاده که 

 نمیتونی؟

پوزخندی زد و دستش را درون انبوه موهایش فرو کرد...با 

اخم به او نگاهی انداخت و جدی گفت : کیه؟! هرکی که 

 ...هماهنگ کن با مدیر...هست

دکتر علیزاده حرفش را قطع کرد : خودتون باید ازش 

بخواین...شما شخصیت کمی نیستین...مطمئن باشین با یه 

 تماس شما خودشو میرسونه!

 اسم و شماره؟! -

+ دکتر جاوید...شمارشو براتون میفرستم...این جواب سی تی 

 ن!اسکن و ازمایششه...خودتونم یه نگاهی بندازی
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با شنیدن نام دکتر جاوید حالش بدتر شد...چقدر روز َگندی 

بود...آن از خرابی دستگاه و داروهایی با دز اشتباه که 

ضرری چند صد میلیونی زده بود...آن از نفسش که روی 

تخت بی جان افتاده بود و دکتر علیزاده ای که هنگام نیاز پا 

 پس کشیده بود!

 حال از او چه میخواست؟!

س دکتر جاویدی را بکند که خودش از این بیمارستان التما

 اخراجش کرد؟

چگونه غرورش را زیر پا بگذارد و برای آن مردک جولق 

 هوسباز خواهش کند تا همسرش را نجات دهد؟

عصبی موبایلش را از جیبش خارج کرد و دکتر معصومی 

را گرفت...نفسی کشید و به رنگ زرد و لب های سفید شده 

 د.آذرش خیره ش

در این دوماه بعد از عروسی...چقدر حالش بهتر شده بود و 

او چقدر خوشحال بود از اینکه مجبور نبود همه جانش را 

زیر تیغ جراحی بفرستد و حال دخترک بین دکتر ها دست به 

 دست میشد!

با شنیدن صدای دکتر معصومی سرفه کوتاهی کرد...دکتر با 

ی کردن پسر لحن همیشگی گفت : شنیدم همسرت و بستر

 جان!
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دکتر خودش میگه نمیتونه عملش کنه...من نمیدونم  -

دکتر...زنم از درد بیهوشه هیچ خری هم تو این خراب شده 

 جواب منو نمیده...میشه...

حرفش را قطع کرد و با صبر پاسخ داد : من تو راهم 

پسرم...کاری از دستم بربیاد دریغ نمیکنم...نگران نباش...ما 

 به تو بیشتر از اون باشه! باید حواسمون

 

نفهمید چه گفت و چه شنید...سریع قطع کرد و مانند کسانی 

که زندگی را باخته اند روی صندلی فرود آمد...تا کی صورت 

 پژمرده او را میدید؟!

مگر نه اینکه با هر کلمه ناله او جان میداد و حال تمام زندگیش 

 بیهوش و نزار افتاده بود!

و به رد سوزن های مختلف خیره  دست سردش را گرفت

شد...دستش را پاره پاره کرده بودند چون او نبود...با خود چه 

 کرده بود؟!

آوا با سرنگی در دست وارد شد و غمگین گفت : چرا دکتر 

 علیزاده رفت؟

سرش را به طرف آذر چرخاند...چشمان بسته آذر او را 

 خوابی؟ترساند : چ..چرا چشماش بسته است؟! آذر؟ آذر جان 
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آراز نمیفهمید...گیج بود...نمیدانست چه کند...از شدت 

نگرانی همه چیز را از یاد برده بود...آوا با صدای بلند دکتر 

مظاهری را صدا زد...خانم دکتری بسیار آرام و نجیب که 

 اصال خوی پزشکی نداشت!

با مریض هایش دوست بود و گاه صدای خنده هایش با آذر 

 رفت.کل بخش را فرا میگ

 دکتر مظاهری با عجله در را باز کرد و جلو آمد : بیهوشه؟

آوا دستش را به شکمش گرفت : نمیدونم...همین نیم ساعت 

 پیش بیدار بود...اگه بیهوش باش...

+ چیزی نیست...احتماال از شدت درد بیهوش شده...چی تو 

 سرمش زدین؟

 آوا طوطی وار نام دارو های سفارش شده دکتر علیزاده را

گفت...دکتر مظاهری سری تکان داد : میتونم سی تی اسکنش 

 رو ببینم؟ دکتر؟ حالتون خوبه؟

آب دهنش را قورت داد و با صدایی که از شدت گرفتگی خش 

 دار شده بود کاغذ ها را به سمت او گرفت!

آوا بیحال تر گفت : آراز بخدا پس میوفتی...حالش خوب 

یضش بلند شه و میشه...تو که نمیخوای با اون حال مر

 پرستاری تو رو هم بکنه؟!

 زیرلب گفت : فقط بلند شه...من همه عمرم نوکریشو میکنم!
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دکتر مظاهری سری تکان داد : کم بودن پالکت خونش بخاطر 

قرص هاییه که میخوره...میشه بعدا برش گردوند اما االن تو 

این وضعیت بحرانیه...درک نمیکنم چرا دکتر علیزاده دقیقا 

 عقب کشیده؟ االن

آوا دیگر جان ایستادن نداشت...دستش را به دیوار گرفت و 

 لب زد : چه خاکی تو سرمون بریزیم؟

دکتر مظاهری : نگران نباشین...حتما خود دکتر دادفر یه 

شخص خوب برای عمل پیدا میکنن...متاسفم که در حیطه 

 تخصص من نیست و نمیتونم کمک کنم!

ی در را باز کرد و خارج با تکان دادن سرش از ناراحت

شد...انگشت شصتش را روی انگشتانش کشید و گفت : چه 

گوهی بخورم آذر؟ بگو چیکار کنم؟ برم بهش بگم بیاد؟ برم 

جلو روش بگم من غلط کردم؟ بیا االن محتاجم بهت؟ برم اینو 

 بگم؟

سری تکان داد و جواب خودش را داد : آره...باید برم...به 

 باید بهش بگم...بگم بیاد!پاشم بیوفتم کمه...

هیستریک از جا بلند شد و چرخی زد...موهایش از شدت 

کالفگی که داشت بهم ریخته و نامرتب شده بود...دکمه های 

لباسش یک در میان باز بود و سینه ستبر و پهنش را در 

 معرض دید گزاشته بود!
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آوا جلو رفت : آراز حالت خوب نیست...بشین...من میترسم 

 ه چیز..توام ی

داد کشید...از ته دل داد کشید : به درک...بمیرم؟! به 

جهنم...ببین ، ببینش...رنگش زرد شده...لباش سفیده...نگام 

نمیکنه...بهم زنگ زدی بیام باال سر جنازه اش؟ نگفتی سکته 

میکنم میگم با خودش خاکم کنین؟ مگه تو ندیدی...مگه ندیدی 

یه تیکه ماهیچه لعنتی نباشه میمیرم...مگه شاهد درد این 

نبودی؟ چند بار بخاطر اون روز بگم غلط کردم هان؟ چند 

بار...چند بار بگم من گوه اضافه خوردم که رفتم ترکیه و به 

امون خدا ولت کردم...مِن لعنتی نخواستم درد 

بکشه...نخواستم از زور بخیه راه رفتن براش سخت 

 ش ببینم؟بشه...حاال باید رد چند تا بخیه رو روی بدن

نفس نفس میزد...برای بار هزارم دستش را درون موهایش 

 کشید و آرام تر گفت : منو نمیفهمی آوا...نمیفهمی!

دکتر معصومی با اخم در را باز کرد : چخبره پسر جان؟! 

 کل بیمارستانو گزاشتی رو سرت!

نگاه عاجزی به او انداخت...جلو تر آمد و گفت : بده ببینم اون 

 ..داری تلف میشی!برگه هارو.

برگه ها را به سمت او هل داد و به قطره قطره سرمی که 

وارد بدِن او میشد نگاه کرد...دکتر معصومی عینک ته 



1769 

 

استکانی اش را به چشمانش زد و گفت : پارگی بافت 

 کلیه...قبال هم؟

با درد زمزمه کرد : بخاطر ضربه یه پارگی جزئی ۶

خون وارد ادرارش نشده داشت...اون زنیکه گفت تا وقتی که 

باشه میتونه با دارو رفع بشه...نمیدونم چیشده االن فقط میدونم 

 بهم گفتن حالش خوب نیست...همین!

دکتر معصومی سری تکان داد : نمیگم نمیشه عمل کرد...اما 

دست تنها نمیشه...من سنی ازم گذشته...نمیتونم پنج شش 

در چهار  ساعت بخاطر عمل به این مهمی تو یه اتاق سه

بمونم...اما جاوید...به اون زنگ بزن...اگه خودت بخوای 

 حتما میاد!

انگار چاره ای نداشت...بی توجه به هردو از اتاق خارج 

شد...نگاه لرزان پرسنلش را دید و لحظه ای مکث نکرد...به 

سمت استیشن رفت و عصبی غرید : شماره دکتر جاوید و 

 میخوام...یاال!

ید را از زیر برگه ها خارج کرد و گفت منشی با ترس سررس

 : االن براتون پیدا میکنم!

دقایقی بعد گوشی به دست در محوطه منتظر جواب دکتری 

بود که روزی به نفسش چشم داشت و او آن روز همه را باهم 

 سوزانده بود!

 + بله؟!
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 جاوید؟ -

صدا قطع شد...انگار جاوید هم انتظار شنیدن صدای او را 

د ثانیه بعد با صدای خشکی پاسخ داد : دکتر نداشت...چن

 دادفر...چرا باید به من زنگ بزنین؟

نگاهش را با تابلوی قرمز رنگ بیمارستان داد و گفت : 

مطمئن باش اگه کارم گیرت نبود هیچوقت نمیخواستم با کسی 

 مثل تو هم صحبت بشم!

صدای پوزخند جاوید از پشت تلفن بلند شد : چیشده که کار 

دادفر گیر ما انگال افتاده؟ دکتر جون من وقتی ندارم که آراز 

 کارای تو رو انجام بدم...اشتباه زنگ زدی!

جاوید...هرچی اون روز شنیدی فراموش کن...االن فقط تو  -

 میتونی کمکم کنی!

 مکثی کرد و با تعلل گفت : میشنوم رفیق قدیمی...بگو!

 

ن شده...میگ خانومم حالش خوب نیست...بافت کلیه اش پاره -

اگه دیر عمل بشه ممکنه خونریزی داخلی کنه و )حرفش را 

خورد و با درد ادامه داد( هرچقدر که بخوای جاوید...به علی 

 قسم هر رقمی بگی برام مهم نیست...فقط بیا!

 + آزمایش و سی تی اسکنش رو دیدی؟
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نه بی جانی را زمزمه کرد و منتظر شد...جاوید به آرامی 

فته بود اینجور مواقع اسکل گفت : یادم ر

 میشی...نزدیکم...خودمو میرسونم!

لبخند تلخی زد...با بیحالی گوشی را قطع کرد و به انبوه ابر 

 های تکه تکه در آسمان خیره شد.

تنها شانسش همان رفاقت نصفه نیمه دبیرستانش با او بود 

 وگرنه همان شانس راهم نداشت.

وانست...فکر و خیال سعی کرد محکم قدم بردارد اما نمیت

لحظه ای رهایش نمیکرد...از طرفی دیدن حال خراب او 

حالش را خراب میکرد...از طرفی دیگر نمیتوانست دور از 

او بماند...همه زندگیش بود...جانش بود...چطور دور میماند 

 و درد کشیدنش را میدید؟

فقط میخواست بفهمد چه شده...چه باعث این اتفاق شده...چه 

ل صبح او را دگرگون کرده و حال با یک مرده هیچ چیز حا

 فرقی ندارد!

 

جاوید با اخم به آزمایشات خیره بود...آوا از شدت تعجب دیدن 

 او زبانش بند رفته بود و مدام با خود تکرار میکرد چگونه؟!

چطور ممکن است جاوید برگشته باشد....آن هم با آن افتضاح 

 سه آذر...چه خبر شده بود؟
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به چشمان سرخ شده آراز خیره شد و گفت : عملش جاوید 

سخته...هیچ تضمینی نمیدم آراز...پالکت خونش پایینه و با کم 

خونی و فقر آهنی که داره...ممکنه کار دستمون بده اما االن 

 برای جلوگیری از خونریزی داخلی بهترین راه عمله!

سیبک گلویش تکان خورد...اگر کسی در اتاق نبود به گریه 

ی افتاد...حس میکرد صدایش از شدت گرفتگی در حال محو م

 شدن است!

 فقط بگو برمیگرده...فقط همینو بگو! -

جاوید با اخم گفت : برمیگرده...خودتو اذیت نکن...نزار 

کارت به تشنج بکشه...آراد میگفت اوضاع سرت زیاد رو به 

 راه نیست!

سرمو  پوزخندی زد : رو به راه؟! با این وضعیت...همین که

 نمیکوبم به دیوار یعنی خوبم!

 جاوید سری تکان داد : کسی هست که کمکم کنه؟ 

دکتر معصومی گفت : منم هستم پسرجان...باهم عملش 

 میکنیم!

 

آذر بیهوش روی تخت دراز کشیده بود...لباس های آبی رنگ 

بیمارستان در تنش زار میزد...مژه های سیاهش روی گونه 
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اش سایه انداخته بود و این دختر چه  های تکیده و رنگ پریده

 داشت که در عین مریضی هم زیبا بود؟

 سینا تخت را هل داد و گفت : دکتر...اجازه هست؟

 چشم از زیبای خفته اش گرفت و گفت : خودم میبرمش!

 + شما حالتون خوب نیست...چشماتون..

 مهم نیست...گفتم خودم میبرمش...برو! -

د...با نرمی ملحفه رویش را مرتب سینا مردد اتاق را ترک کر

کرد و زیرلب گفت : باید بگم دیگه با وایتکس نشورن...بوش 

 اذیتش میکنه!

پشت دستش را آرام روی صورتش کشید و لب هایش را بهم 

فشرد...آراد راست میگفت...مورفین لعنتی چرا به دادش 

 نمیرسید؟

 ؟دچرا چشمانش را بسته بود و با آن مشکی ها نگاهش نمیکر

چرا بخاطر سردردی که دوماه با در کنار او بودن سراغش 

 نیامده بود غرغر نمیکرد؟

دستش را مشت کرد و لبش را روی پیشانی عرق کرده اش 

 گزاشت.

با تمام وجودش التماس وار لب زد : جوِن آراز...چطور دلت 

اومد بدون من روی این تخت بخوابی و نگام نکنی؟! چطور 
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اتاقی که نمیدونم میخوان چه بالیی سرت میتونم بفرستمت تو 

 و بیارن؟! چطور میتونم درد کشیدنت و ببینم و درد نکشم؟

مشتش محکم تر شد...با کالفگی فاصله گرفت و تخت را هل 

داد...سینا جلوی در منتظر بود تا کمک کند...آوا بی جان روی 

 صندلی های کنار دیوار نشسته بود و اشک میریخت.

شده بود...هیچ چیز نمیشنید...فقط به آذر نگاه  برادرش دیوانه

 میکرد و دست مشت شده و دندان هایش را فشار میداد...

بعید نبود او را هم کنار آذر بستری کنند...خراب خراب بود 

 و این را فقط خواهری میفهمید که او را میشناخت!

سینا طرف دیگر تخت را گرفت...اتاق عمل مجهز بخش آماده 

تر جاوید فرم پوشیده منتظر ایستاده بود و به رفیقش بود...دک

 خیره بود...

رفیقی که عادت به خواسته شدن داشت و حال از شدت 

 خواهاِن او بودن دیوانه ی دیوانه شده بود!

سینا تخت را از در شیشه ای رد کرد و جاوید رو به روی در 

ایستاد...دستش را روی شانه رفیقش گزاشت و گفت : میمیری 

 دبخت...نترس...چیزیش نمیشه!ب

جاوید...همه زندگیمو دارم میسپارم دستت...هرچی تو اون  -

مخ پوکت فرو کردن و بلدی پیاده کن...نزار داغش تا آخر 

 عمر رو دلم بمونه!
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نیشخندی زد : برو یکم بخواب...تا یه ُچرت بزنی عمل 

 تمومه!

د وروچشمانش را با اطمینان بست و وارد اتاق شد...تابلوی 

ممنوع قرمز رنگ روی در درست مانند تیغی در گلویش گیر 

 کرده بود!

دو دستش را روی صورتش کشید و به دیوار تکیه داد...با چه 

 از سقوطش جلوگیری میکرد؟!

با دیدن یک جفت کفش مشکی با ُگنگی سرش را باال 

آورد...برادرش بود...آراد با مهربانی جلو رفت و شانه هایش 

 آراز؟ باور کنم این تویی؟را گرفت : 

لب زد : منم...گفتم درد بکشه شکنجه میشم...گفتم و خدا داره 

 شکنجم میکنه!

 

+ داداش من...اون دختر االن بهت نیاز داره...تو که نمیخوای 

 وقتی بیدار میشه با این سر و شکل ببینتت؟!

نیشخندی زد : آراد حوصله ندارم...اگه قراره نصیحت کنی 

الن فقط یه خبر از اون اتاق عمل کوفتی میخوام و برو...من ا

 تمام!

آراد مهربان گفت : درست میشه...میاد بیرون...کنار 

 خودته...قرار نیست ازت جدا بشه!
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دستی به موهایش کشید و زمزمه کرد : درد من اینا نیست 

آراد...درد من سوختنشه...به والی علی برادرشو ببینم جنازه 

 م...به علی قسم خوردم!تحویل زن و بچش مید

آوا دستش را به شکمش گرفت و نزدیک شد...دستش را روی 

 گونه هایش کشید و گفت : آراد...اگه عمل جواب نده چی؟

آراد اخم نازکی کرد : خیلی کم پیش میاد که جواب نده...کار 

دکتر جاوید درسته...فقط من نگران همون درصد پالکت 

 گردونه!خونشم...دکتر جاوید گفت برش می

 آوا با بغض لب زد : آراز؟ میخوای برو بخواب...هان؟

 بی حواس از کنارشان رد شد و گفت : برمیگردم!

آوا و آراد به خیال رفتن آراز به سوی تخت برای لحظه ای 

 استراحت بودند اما

او قدم تند کرد...آستین هایش را باال زد و دکمه آسانسور را 

 فشرد!

بر هولناک ناگهانی را نداشت...نبود توقع نداشت...توقع یک خ

و نمیدانست چطور همه چیز به یکباره عوض شد و حال 

 همسرش تغییر کرد

 فقط میخواست بفهمد که چه شد؟!
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در آن چند ساعت نبودش چه اتفاقی افتاد که حال دخترکش در 

اتاق نحس عمل بخش با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و تیغ 

 بدن سفیدش را میشکافت!

ده سبزش را روی زمین پهن کرد...موهای خیسش که سجا

روی پیشانی افتاده بود کمی التهاب درونش را کمتر کرده 

 بود.

 با بغض تکبیر گفت و از ته دل خدا را صدا زد!

 او که برای یک درد ساده او جان میداد...با این چه میکرد؟

 چطور میتوانست پرستاریش را بکند؟

اش را برمیداشتند حاملگی  چقدر ضعیف میشد...اگر کلیه

 برایش سخت بود!

فکر ها لحظه ای رهایش نمیکردند...سر به مهر نهاده بود و 

 فقط فکر کرده بود.

همه گزینه ها را از پیش رو برداشته بود و راه به جایی نبرده 

 بود...مانند فردی خنثی دیوار رو به رویش را رصد میکرد!

 مغزش در خاموش ترین حالت خودش بود

 میفهمید!
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با صدای باز شدن در از فکر بیرون آمد...آراد هول کرده 

نامش را صدا زد...چشمانش را باز کرد و خش دار گفت : 

 چیشده؟

+ پاشو آراز...خون کم داره...جاوید اومده بیرون میگه اگه 

 خون نرسه بهش نمیتونه عمل و تموم کنه!

جلوی در نفهمید چطور از جا برخاست...با ضرب آراد را از 

 کنار زد...آسانسور؟

نه...او هیچوقت منتظر نمیماند...قد بلند همینجا به درد 

میخورد...دوتا دوتا پله ها را جا گزاشت و با تمام توان به 

 سمت اتاق عمل بخش رفت!

شلوغ بود...صدای گریه های آوا بیشتر شده بود و اعصابش 

را بدتر از قبل تحریک میکرد...با صدای قدم هایش 

برگشتند...پرستار جوانی لباس فرم پوشیده جلو آمد و گفت : 

 دکتر دادفر...

ببین...زِن من از تو این اتاق خراب شده سالم بیرون نیاد  -

تک تکتون رو با همون تیغ جراحی تیکه پاره میکنم...حرف 

 بزن!

ترسیده لب باز کرد : خون...خون بدنش کمه...چون میخوان 

 بافت برداری کن..

را قطع کرد : زنگ بزن...)داد کشید(زنگ حرفش 

 بزنین...بگین بیارن...بیارن براش!
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سینا کالفه گفت : بیمارستان خون نداره دکتر...زنگ زدیم 

 داریم...نمیدونم بهش میخوره یا نه! Oگفتن فقط 

 دو دستش را در موهایش کشید؛

عصبی بود...نمیشنید...دخترکش زیر تیغ محتاج قطره ای 

 خون بود!

اد دستش را روی شانه برادر گزاشت : گروه خونیش رو آر

 میدونی؟

مثبته...باید)ناگهان حرفش را  Aسری تکان داد : 

خورد...نگاهی به آراد انداخت و با صدای لرزان 

 گفت(خودم...خودم خون میدم!

آراد ناباور لب زد : آراز...ببین آذر نیست که رگتو 

ز انتقال بگیره...سوزنش کلفته...زنگ میزنیم مرک

 خون...میارن برامون!

بلند گفت : داره کم میاره آراد...چطور صبر کنم؟! به درک 

که سوزنش کلفته...زنم زیر تیغه...همه زندگیم تو اون 

 اتاقه...بخاطر یه سوزن؟

 پا تند کرد و بلند تر داد کشید : بجنب آراد...اونجا واینستا!

اهی در اولین اتاق خالی را باز کرد و به تخت نگ

انداخت...حتی تصور خوابیدن روی این تخت سرش را به 

 درد می آورد اما چاره ای نبود!
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پوزخندی زد...آذری که نبود تا به او اعتماد کند و اولین 

 سوزن ها را از دست او نوش جان کند!

ولی حاال برای نجات او میداد...حاضر بود کلیه اش راهم 

 برای او دربیاورد خون که سهل بود!

 

آراد پشت سرش وارد شد...کیسه را به پایه متصل کرد و با 

آرامش گفت : بخواب...جاوید بار دهمه که از اتاق عمل میزنه 

 بیرون!

خودش را از تخت باال کشید و سرش را به میله پشت تخت 

تکیه داد...دستش برای باز کردن دکمه های دوم و سوم لباس 

 باال رفت

 نفس نداشت!

 ..اکسیژنی یافت نمیشد..انگار نفسی نبود.

آراد گارو را محکم دور ساعدش بست و با دست روی رگ 

برجسته اش را لمس کرد...در سوزن را باز کرد و گفت : 

اگه سردردی نکن آراز...بفهم که خودت بدتری...این رگ 

 سرت خون میخواد...خون بدی میمیری!

ساعد دست دیگرش را روی چشم گزاشت : نمیزنی بگو یه 

 یگه بیاد...فقط دست بجنبون...حوصله نصیحت ندارم!خر د
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سردی پنبه را روی دستش حس کرد...آراد با مکث گفت : 

اگه سوزشش زیاد شد اصال دستتو تکون نده...بزار کامل 

 سوزن بره توی رگت!

کالفه منتظر بود...این حس را دوست نداشت...به جز آذر چه 

 کسی جرات میکرد رگش را نشانه بگیرد؟!

ن نبود آذر کنارش و سوزنی در دست دیگری حالش را ای

 دگرگون کرده بود!

سوزش عمیقی را در دستش حس کرد...مچ دستش را بیشتر 

فشار داد تا صدایش بلند نشود...فشار گارو از روی ساعدش 

برداشته شد و سوزش سوزن همچنان ادامه داشت...آراد با 

 اشه!اخم گفت : باز کن مشتتو...بزار سوزن آزاد ب

اخمش شدید تر شده بود...اضطراب از یک طرف...نبود آذر 

طرف دیگرش...درد دخترک جور دیگری و حال این ترس 

 لعنتی!

آرام مشتش را باز کرد...آراد با اخم نگاهی به کیسه در حال 

پر شدن انداخت : خونتم به درد خودت میخوره...کال باید برن 

 عوضت کنن!

: اگه آذر بود میگفت خونتم مثل  کمی تیره بود...پوزخندی زد

 خودت مشکی پسنده!
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+ بهوش بیاد حتما راجب رنگ خونت باهاش صحبت 

میکنم...میگم یه کیسه فرستادن تو بدنت یه ژن مشکی به توام 

 اضافه شد!

جوابش را نداد...سیاهی پشت پلکش را بیشتر دوست 

داشت...سیاهی که چشمان آذر را یاد آور میشد...سیاهی که 

 نند فرهای او پر از پیچ و خم بود!ما

ده دقیقه که گذشت سردی پنبه را برای بار دوم حس 

کرد...سوزن با تیزی از دستش خارج شد...اخمی از شدت 

سوزش شدید رِد به جا مانده روی صورتش نشست و با دست 

 پنبه را فشرد!

آراد کیسه به دست در حالی که از در خارج میشد گفت : بلند 

 نیومدم تکون نخور!نشو...تا 

 

توجهی به حرفش نکرد...دندان هایش را روی هم فشرد و نیم 

خیز شد...سرش تیر بدی کشید که ناخوداگاه آخ بلندی از 

دهانش خارج شد...دست چپش را روی سرش گزاشت و 

 محکم فشار داد...سِر لعنتی خوب شدنی نبود!

ه شدآوا در حالی که از شدت گریه چشمانش پف کرده و قرمز 

بود در را باز کرد و با صدای گرفته گفت : بلند نشیا...بیا اینو 

 بخور حالت برگرده سرجاش!
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نگاهی به لیوان درون دستش انداخت : ببرش...آذر...آذر 

 چطوره؟

آوا انگار چیزی یادش آمده باشد : نمیدونم...از نیم ساعت پیش 

که جاوید هول کرده زد بیرون و گفت خون کمه تا االن 

شکی یه خبر درست درمون نداده...چند بار خواستم برم تو هی

 آراد نمیزاره!

دست مشت شده اش را به لبه تخت گرفت و پایین پرید...به 

سرگیجه ای که گرفته بود توجهی نکرد...طول کشیده 

بود...چهار ساعتی را در آن اتاق منفور مانده بودند و دلش 

 طاقت بیشتر دور ماندن نداشت!

 کرد...نمیدانست نگران کدام یک باشد آوا پاتند

 رفیقش که در اتاق عمل جوالن میداد

برادرش که به کل دیوانه شده بود...همسری که از او خبری 

 نداشت و جنینی که به شدت تکان میخورد!

آراد با اخم از اتاق عمل خارج شد...برادرش را دید که با 

او را  عجله به سمتش میامد...در تمام طول عمرش هیچوقت

 اینگونه ندیده بود...کسی جرات حرف زدن با او را نداشت؛

 درست مثل فراری های تیمارستان شده بود!
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موهای بهم ریخته اش...دکمه های باز لباسش و ساعد 

خونیش...قدم های تند و چشمان قرمزش...نشان از یک حال 

 خرابی بد میداد

 آراز بلند گفت : بگو آراد...بگو حالش خوبه!

ئن نبود اما سری تکان داد : خوبه...خون و بهش وصل مطم

کنن هوشیاریش میره باالتر...عملش خوب پیش رفته...زیاد 

 طول نمیکشه ، دارن میارنش بیرون!

نفسی کشید و به دیوار تکیه داد...نفهمید چقدر گذشت...چقدر 

عقربه ها باال و پایین شد...سرش را پایین انداخته بود و با 

 ط منتظر آمدنش بود..چشم بسته فق

با صدای باز شدن در سریع چشمانش را باز کرد...جاوید با 

صورتی خسته از اتاق عمل بیرون آمد...نزدیک شد و با لبخند 

 محوی گفت : خوب بود...خون به موقع رسید!

صدای خداروشکر آوا روی مغزش خط انداخت...تکیه از 

 رون؟دیوار گرفت و گفت : خودش کو؟ چرا نمیارنش بی

جاوید دستکش هایش را از دست خارج کرد : دارن بخیه 

میزنن...باید تحت نظر باشه فعال...هنوز امکان خونریزی 

داخلی هست...ولی عمل خوبی بود...انشاهلل که خطر رفع 

 میشه!
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چند دقیقه بعد تختش از در اتاق خارج شد...قدم تند کرد و به 

د...موهای سمت تخت حرکت کرد...لب هایش خشک شده بو

مشکی رنگش از زیر کاله بیرون زده بود و به پیشانی اش 

چسبیده بود...رنگ به رو نداشت...ماسک اکسیژن روی 

 صورتش بود و هردو دستش پاره پاره بود!

 آراد دستش را کشید : بزار ببرنش...معطلشون نکن!

کالفه قدمی عقب گزاشت...با حرکت تخت پشت سرش روانه 

لوی بخش مراقبت های ویژه مکث شد...با دیدن تاب

کرد...عصبی به سمت آراد برگشت...خواست حرفی بزند که 

آراد گفت : آراز...عملش سخت بوده...کم خونی و پالکت 

خونش دردسر سازه...حداقل تا یه روز بعد از بهوش 

اومدنش...ببینن که حالش خوبه منتقل میشه بخش...نگران 

 نباش!

...من نمیزارم بیارنش تو این هرچی شد گفتی نگران نباش -

بخشی که نه پرستاراش به فکر مریضان نه میزارن من برم 

 کنارش...نمیتونم دور بمونم...میخوام برم!

آراد پوف کالفه ای کشید : برادر من...عزیز من...کل دور 

بودنت یه روزه...بخدا آذر بیدار شه با این قیافه ببینتت 

 ه خودتم بستری الزمی!درخواست طالق میده...بیا بریم ک
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جاوید لباسش را عوض کرده و مانند قبل به سمت راهرو 

حرکت کرد...نیشخندی زد و بلند گفت : آراز...فعال برو...تا 

 بهوش نیاد نمیزارم ببینیش!

با خشم نگاهش کرد...میخواست فک جفتشان را خرد 

کند...جاوید ادامه داد : بهتره بری خونه...یه مسکن بخوری 

استراحت کنی...خانومت تا فردا صبح بیهوشه...توام با  و بعد

 خون دادنت رو روال نیستی!

صدای زنگ موبایلش باعث شد چشمان خشمگینش را از 

هردو بگیرد و گوشی را از جیب شلوار خارج کند...بدون 

 اینکه به نامش نگاه کند بی حوصله پاسخ داد : بله؟

 نن!ش نیاد آزاد نمیک+ آراز...ماشینت توقیفه...گفتن تا صاحب

 توقیف چرا؟ -

رادین کالفه گفت : بابا مگه نمیدونی؟ صبح آذر خانوم 

تصادف کردن دیگه...البته مقصر ایشون نبوده...یه بنده خدا 

 با پراید از پهلو میزنه بهش...دنده ماشین کامل لوله شده!

 آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت : میام...کجایی؟

و حرکت کرد...آراد با اخم پشت سرش روانه  آدرس را گرفت

 شد : باز چخبره؟
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سردرگم پاسخ داد : صبح تصادف میکنه...ماشینو بردن 

پارکینگ...برم ببینم چیشده...برمیگردم...حواست به آوا و ، 

 نفسم باشه!

از در اورژانس خارج شد و با حالی خراب به سمت پارکینگ 

 حرکت کرد!

 

ا هل داد و داخل شد...هیچوقت آوا با دستی لرزان در ر

راهروی گرفته این بخش را دوست نداشت...رنگ و بوی 

 مرگ میداد.

 پرستار جوان با دیدن آوا از جایش بلند شد.

آوا دستی به زیر چشمان خیسش کشید و گفت : میخوام 

 دوستمو ببینم...تو کدوم اتاقه؟

 پرستار لبخند محوی زد و گفت : این فضا براتون خوب نیست

خانم دادفر...من اجازه ندارم...شماهم با این وضع بهتره برین 

 بیرون!

آوا اخمی کرد و گفت : ببین میدونی که خیلی بهت لطف کردم 

که االن دارم ازت اجازه میگیرم؟! وگرنه جرات نمیکردی 

 سد راهم بشی!
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از مقابلش گذشت و به شیشه ها خیره شد...هیچکدام آذر 

شد...نگاهی به باال در انداخت...اتاق نبودند...ناگهان متوقف 

111 

 دست سردش را روی شیشه گذاشت.

چهره اش مشخص نبود...روی گونه و پیشانیش کمی خش 

افتاده بود...ضربه به پهلویش آنقدر همه را نگران کرده بود 

 که نمیخواستند به این مسائل جزیی توجهی کنند!

ی حضور کسی را در کنارش حس کرد...نمیخواست حرف

بزند اما با صدای فرد متعجب به سمتش برگشت : فکر 

 میکردی یه روز برادرت بخاطر یه دختر ازم خواهش کنه؟!

 حرفی نزد و رویش را برگرداند...نمیخواست چیزی بگوید!

جاوید بی توجه به او بازهم گفت : برای مِن دکتر اونطور 

حرف زدنش خیلی سخت بود...نمیدونم این دختر چی دید که 

 اال زنشه!ح

 ناراحتی؟! -

جاوید پوزخندی زد : برعکس...من آدم هولی نبودم...دختر 

خوبی بود...دختِر خوب کمه آوا...چشم هر مردیو جذب 

میکنه...مخصوصا دختری که فقط کار کنه و مثل بقیه 

 پرستارا تو حلق همکاراش نباشه!
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پس بگو...حرف رابطه ات با دخترخالت تو کل بخشا پیچیده  -

 !بود

+ دخترخاله؟! رفیق چند روزه تختم بود...زیادی واسه پول و 

دکتر بودنم ارزش قائل بود نه واسه خودم...البته االنم رفیق 

 تخت زیاد دارم!

آوا با چشمان بی حسی نگاهش کرد : ربط این حرفا رو با 

خودم نمیفهمم دکتر...االن تو این وضعیت...حس نمیکنین 

 مناسب نیست؟!

و خونسرد گفت : خواستم بگم...من اگه اون جاوید برگشت 

روز باهات بد حرف زدم ری اکشن حرفای داداشت بوده...به 

 دل نگیری چون قراره منو زیاد ببینی!

 منظورتو نمیفهمم...زیاد ببینم؟ -

+ دکتر معصومی خیلی وقته داره عمل میکنه...نمیتونه بار 

مارستان و همه مریضارو به دوش بکشه...منم از آواره این بی

اون بیمارستان بودن خسته شدم...اینجا مجهزه و چی بهتر از 

 این؟!

 به آراز گفتی؟! -

جاوید نگاهی به دخترک بیهوش روی تخت انداخت و بلند 

گفت : خانم ناصری...فردا صبح حتما یه آزمایش دیگه ازش 

 بگیرین...فعال تو همین حالت باشه تا صبح بیام ببینمش!
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ختره را شنید و جاوید با تکان دادن سری صدای باشه چشم د

 کوتاه از بخش بیرون زد!

 

 

نور آفتاب از کنج پنجره های پذیرش چشمش را زد...به 

صندلی های رو به روی استیشن پرستاری بخش جراحی تکیه 

 زده بود و از شدت سردرد فقط چشمانش را بسته بود..

دیشب از فکر آذر نتوانست لحظه ای چشم روی هم 

ارد...آوا را با رادین به خانه فرستاده بود و آراد نیز از بگذ

 دیشب غیبش زده بود.

فقط او مانده بود و آذرش...انتظار داشت حداقل کسی شب را 

کنارش بماند اما همه رفته بودند و خودش تنها بار دردش را 

 به دور کشید.

با چشمان خمار نگاهی به ساعتش انداخت...هفت صبح 

 بر از آمدن معاینه دوباره داده بود.بود...جاوید خ

صاف نشست و آرنجش را روی زانوهایش گزاشت...دندان 

 هایش را روی هم فشرد تا درد سرش را کم کند.

صدای قدم هایی چشمانش را باز کرد...با دیدن زنی چادری 

که در کنار آراد ایستاده بود از جا بلند شد...دستی به موهای 
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د با احترام حرف بزند : سالم...کی آشفته اش کشید و سعی کر

 رسیدین؟

مادر آذر با نگرانی در چشم هایش و اشک هایی که گونه 

های چروکیده اش را خیس کرده بود گفت : خوبی مادر؟! 

حال بچه ام چطوره؟ خدا میدونه از یزد تا اینجا چه آشوبی تو 

 دلم به راهه!

نیاد  هوشصدایش خش دار بود : خودمم نتونستم ببینمش...تا ب

 اجازه ندارم!

آراد با مهربانی گفت : بشینین خواهش میکنم...دکترش بیاد 

 ببینیم چی میگه اونوقت میتونین برین پیشش!

زن اشک چشمانش را با پره چادر پاک کرد و روی صندلی 

های فلزی نشست...آراز با اخم کمی از او دور تر شد و گفت 

 : تو بهش گفتی؟

اشه بهتره...حاال تو + آره...مادرش کنارش ب

 بیمارستانیم...مرخص شه میخوای چیکار کنی؟!

 بی حواس سری تکان داد : آره...خوبه که اومده...تنهاست؟!

آراد از حرفی که میخواست بزند ترسید...آب دهانش را 

قورت داد و گفت : نه...من دیروز زنگ زدم به 

 داداشش...محمد
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خون نشسته به لب  اخم هایش باز نشدنی بود...با چشمان به

 های برادرش خیره شد.

آراد مکثی کرد و ادامه داد : محمد گفت نمیتونه مادرشو 

بیاره...اون یکی آورده...زن و بچه اش رو فرستادم خونه 

 خودمون پیش مامان...خودشم جلو دره!

 آراز دست را مشت کرد : دم دره؟

نی آراد به چشمان برادرش خیره شد و گفت : آره...اما میدو

 که...

توجهی به حرفش نکرد...قدم هایش برای رسیدن به در 

خروجی تند تر شد...صدای قدم های آراد را میشنید : وایسا 

 آراز...داداش من...صبر کن دو دقیقه...پوف...وایسا میگم!

شیفت در حال عوض شدن بود و پرستار ها یک در میان از 

متعجبشان در وارد میشدند...توجهی به نگاه های خیره و 

نکرد...از پله های جلوی در پایین پرید به ال نود سفید پارک 

 شده در حیاط بیمارستان خیره شد...خودش بود!

 خود همان کثافتی که باعث و بانی این درد شده بود!

نفس عمیقی کشید و دکمه ی دوم لباسش را باز کرد...با قدم 

های بلند جلو رفت و در راننده را با ضرب عقب 

 د...مهدی با دیدن شوهرخواهرش حساب کار دستش آمد!کشی

 آراز پوزخندی زد و آرام گفت : پیاده شو!
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 مهدی اخمی کرد و پیاده شد...هردو طلبکار بودند!

آراد نفس نفس زنان سر رسید و بازوی برادرش را گرفت : 

 اینجا جای دعوا نیست آراز...حواست هست؟

اد باشه...این مرتیکه خیره به مهدی گفت : نه نیست...نمیخو

 بی غیرت جاش اینجا نیست و با پای خودش اومده قتلگاه!

مهدی غرید : چی میگی تو؟! فکر کردی بی عرضم که جلوی 

دوماد کم بیارم؟ نه حاجی...اون روزم که زدی و در رفتی 

 فکر نکن قرار نیست تالفی کنم!

با دست آزادش ناغافل مشت محکمی به دهانش کوفت...آراد 

 ک زده به عقب هلش داد و داد زد : چیکار میکنی؟! شو

 مهدی خون گوشه لبش را پاک کرد.

 آراز همچنان چون گرگ نگاه میکرد اما لحن و صدایش؛

 چیز دیگری میگفت!

حرف از تالفی میزنی؟! تالفیو منی باید سر توی آشغال  -

 دربیارم که یادت بره دست روی زن بلند نکنی!

زمان خواهر من بوده...غلط بیجا  + کردم که کردم...اون

کرده کتک حقش بوده...حاال زن توعه...دست روش بلند 

 نکن...ادای مردا رو دربیار و مثال بگو تا حاال نزدیش!
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بازویش را از دست آراد خارج کرد و با دو دست یقه اش را 

گرفت...بدنه ماشین از برخورد تن مهدی به خودش تکان بدی 

 خورد.

شه خم کرد و لبش را به گوش او نزدیک : سرش را روی شی

من خودم خودمو میزنم اگه بخاطرم چشماش اشکی 

بشه...حاال که زنم رو تخت بیمارستانه بدون با یه زنجیری 

هیچ فرقی ندارم...همینجا چالت کنم و کیسه کیسه خونتو بین 

مردم پخش کنم کمه چون مسبب حالش تویی...چون بخاطر 

یه کلیه داره نفس میکشه و خونش پر  برادر نسناسش االن با

 از کثافته!

آراد غرید : آراز...ول کن سر جدت...اصال وقت مناسبی گیر 

 نیوردی...بیا بریم جاویدم االن میرسه!

توجهی نکرد...با آرنج فشاری به گردنش وارد کرد...مهدی 

از شدت درد و خفگی قرمز شده بود...پوزخندی به چهره اش 

که چی میکشم...وگرنه نمیومدی...خودتو زد : حالیت نیست 

گم و گور میکردی تا چشمم به چشمت نخوره...حاالهم 

گمشو...آذر غلط بکنه برادر بی ناموسی مثل تورو داشته 

باشه...میری و تا نفهمم حالش خوبه اینورا نمیای...وگرنه 

قسمم و عملی میکنم و جوری گردنت و میشکونم...که هیچ 

 گ و پی بیرون زدش محروم نباشه!بنی بشری از دیدن ر
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دست از یقه اش کشید و بدون نگاه کردن به صورتش 

 برگشت...جاوید را که رو به روی در دید به قدم هایش افزود.

آراد هم قدم با او با اخم گفت : ریدی داداش من...میگم اینجا 

جاش نیست...تو که خوب بلدی بزنی و آش و الش کنی 

 گه!میبردیش یه قبرستون دی

نزدم چون آذر ناراحت میشد وگرنه تا االن صد بار زیر  -

چرخ ماشینم لهش کرده بودم این لکه ننگو...االن فقط اعصاب 

 خردی همین برام کم بود!

جاوید با دیدنشان ایستاد...نگاهی به ساعتش انداخت و گفت : 

 به به برادرای سحرخیز...میبینم که اومدین استقبال!

 

 ی...گفته بودم از منتظر موندن خوشم نمیاد؟یه ربع دیر کرد -

جاوید دستی به شانه اش زد و گفت : اخالِق گوهت دستمه...یه 

 ربعم چیزی نیست...باور کن هنوز نصف پرستارات خوابن!

دستش را درون موهایش فرو برد : بیا برو ببین حالش 

چطوره؟ میخوام ببینمش...چرا یه مشت نفهم جمع شدین دور 

 من؟

وارد شدند...جاوید سرش را برگرداند و گفت : اثر  هر سه

بیهوشیش باید کامل بره...آزمایش بگیرن ازش...باید از 
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اوضاع خون و اون یکی کلیه اش خبردار بشم...راستی...به 

 جز پهلوش جای دیگش که آسیب ندیده؟

 آراز گیج گفت : نمیدونم...نگو که...

میکردیم با اون آراد سری تکان داد : نه خداروشکر...فکر 

تصادف پا یا دستشم بشکنه اما ضربه کامل روی پهلوش 

 بوده...یکم پاهاش زخم شده بودن که بچه ها پانسمان کردن!

جاوید لبخند محوی زد : میرم ببینمش...فعال منتظر 

 باشین..خبرتون میکنم!

 

تسبیه دستان او دلش را آرام میکرد...زن با دلی شکسته گفت 

سه بچه ام...چقدر به این دوتا گفتم : الهی بمیرم وا

نزنین...نکنین...این بچه یتیمه...اختیار دار زندگیشه...ادعای 

 غیرت داشتن و زدن...جواب باباشو چی بدم اون دنیا؟!

 نگاهش کرد : حالش خوب میشه...نگران نباشین!

هق هقش بلند شد...آه عمیقی کشید و باز سرش را به دیوار 

 تکیه داد...

 ی گذشت اما خبری از جاوید نشدیک ساعت

از او بعید بود که اینگونه صبور آمدنش باشد و هنوز رگ 

 گردنش از این انتظار برجسته نشده باشد!
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آراد هم چندی پیش به دنبال جاوید رفته بود و انگار او کارنامه 

بدی داشت که جدا از همه نگهش داشته بودند و اجازه ورود 

 نمیدادند!

 انش را گشود : دکتر؟! براتون لقمه گرفتم!صدای نازکی چشم

لب های رژ خورده اش را غنچه کرد و دوباره گفت : بچه ها 

میگن از دیشب روی این صندلی نشستین...نگرانتون شدم 

 اومدم ببینمتون...گفتم براتون لقمه هم بگیرم!

به دستانش خیره شد...بی حرف سرش را 

 خالی کند. چرخاند...نمیخواست عصبانیتش را بی جهت

مادر آذر با لبخند گفت : بگیر پسرم...توام حالت زیاد خوب 

 نیست...بگیر یکم جون بگیری عزیزم!

 با مکث لقمه را از دست غزل گرفت.

غزل خوشحال شده از این حرکت روی صندلی نشست و گفت 

 : اینو بخورین میرم براتون چایی میارم!

آمد آن روز  لقمه را با یک حرکت در دهان گزاشت و یادش

که دخترک از شدت تعجب لقمه بزرگی که خورده بود به 

 خنده افتاده بود و سعی کرده بود مانند او لقمه التی بگیرد!

 با دیدن جاوید از جا بلند شد.

آراد روپوش پوشیده و با اخم در کنار جاوید راه 

 میرفت...جلوتر رفت و گفت : بهوش اومده؟
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هوشیار نیست ولی آره...منتظر جاوید سری تکان داد : کامل 

 جواب آزمایششم!

کالفه گفت : پس یه ساعته داشتین چه گوهی میخوردین 

 اونجا؟ من دیگه طاقت نمیارم...میرم ببینمش!

از کنارشان گذشت و به صدا زدن هایشان توجهی نکرد...از 

این هیاهوی صبح های بیمارستان نفرت داشت...بی توجه به 

را هل داد و وارد بخش شد...دو  نگهبان جلوی در ، در

 پرستار نشسته با دیدنش سریع ایستادند.

 نگاهش را به سالن خلوت دوخت.

آب دهانش را قورت داد و قدم تند کرد...شماره اتاقش را 

 میدانست...از روی پرونده اش دیده بود...

مکث کرد...نگاهش را به دخترکی  111رو به روی اتاق 

 گاه های مختلف متصل بود.دوخت که روی تخت به دست

سرم های مختلقی که به دستش متصل بود و ماسک اکسیژن 

 روی صورتش...چشم گرداند و چشمان نیمه بازش را دید؛

 پلکی زد تا اشکش را کنترل کند!

گریه نمیکرد...نباید گریه کند...باید کوه باشد...باید برای 

 همسرش کوه باشد و فرو نریزد!
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کرده بود...درد دلش را با او گفته بود  گریه هایش را با خدا

 و حال بازهم نمک روی آن زخم های عمیق پاشیده بودند!

دست آذرش کمی باال رفت...انگار از دیدنش خوشحال شده 

بود...لبخند تلخی زد و زمزمه کرد : خوب شو جوِن من...تو 

 فقط خوب شو!

انگشت شصت و اشاره اش را روی پلک هایش گزاشت و 

 فشرد.

راد با لحن مهربانی گفت : حالش خوبه...جواب آزمایشش آ

 بیاد میره بخش...خب؟

 بی حوصله سری تکان داد و گفت : میخوام برم تو!

+ نه آراز...تو که این همه صبر کردی...این چند ساعتم 

 روش!

عصبی شد...تا االن هرچه گفته بودند و هیچ نگفته بود بس 

 بود.

نظرت مهم نیست...فقط بهت  میگم میخوام ببینمش...واسم -

 گفتم که میخوام ببینمش...مفهومه؟

آراد به چشمان قرمز و رگ های برجسته گردنش نگاه 

کرد...با نارضایتی سری تکان داد : خیلی خب...فقط پنج دقیقه 

 آراز...بهش فشار میاد...خب؟
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بدون مکث به سمت در قدم برداشت...خواست در را باز کند 

 ِس مخصوص..که آراد گفت : لبا

بی توجه به حرفش دستگیره را فشرد و داخل شد...هوای خفه 

اتاق گردنش را گرفت...دستش را مشت کرد...قدمی جلو 

 گزاشت و بی طاقت جلوتر رفت!

کنار تخت ایستاد...به دست تکه پاره و لب های خشکش خیره 

شد...چشمان آذرش که روی هم فشرده شد دلش راهم مچاله 

 یش از شدت غم باال و پایین رفت!کرد...سیبک گلو

دستش را روی دست سرد او گزاشت...با غم لب زد : یه 

 روزه جونم باال اومده از دستت...خبر داری جوِن آراز؟

انگشت آذر تکان خورد...سرش را جلو برد...چشمان مشکی 

اش رو به روی آن دو گوی عسلی پر از خون قرار 

اشک هایش کافی گرفت...دست مشت شده اش برای کنترل 

 نبود!

 دیدن چشم هایش دل خدایی میخواست

از نداشتنش کم طاقت شده بود...نمیتوانست...دیگر تحمل 

 نداشت!

 

صورتش را جلوتر برد...چشمانش را بست و بوسه ای گرم 

درست روی جای زخم پیشانیش نشاند...خیس شدن لبش 
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 هنگام بوسه نشان از اشکی داشت که تحمل نکرده و از تیغه

 بینی اش فرود آمده بود!

با بغض مردانه چشمانش را باز کرد...با دیدن مژه های خیس 

از اشک او لب هایش را فشرد و بار دیگر دو چشمش را 

بوسید...قلبش با تند ترین ضربات به قفسه سینه اش میکوفت 

 و دیدن این حال او بدترش کرد!

 !.بیا بیروندر اتاق باز شد و صدای آراد را شنید : بسه آراز..

دستی به زیر چشمانش کشید و با صدای خش دار از بغضش 

گفت : خدا...مراقب جوِن من باش...میدونی نباشه نفسم 

 تنگه...مراقبش باش!

دست بی جان او را گرفت و روی سر انگشتانش بوسه ای 

 زد...عقب گرد کرد و با سر پایین از در خارج شد..

ط سرش پایین انداخت تا به آراد ایستاده توجهی نکرد...فق

 کسی چشم های خیسش را نبیند!

از در بخش بیرون زد و برای گرفتن هوا راه خروج را در 

 پیش گرفت...کمی هوا سلول هایش را سرحال میکرد!

 

 جاوید با اخم به برگه آزمایش خیره بود.
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لعنتی زیر لب زمزمه کرد و با اخم به پرستار پشت میز 

ا داد...گوشی را گرفت و منتظر دستور گرفتن یک شماره ر

 شد.

صدای نازک دکتر علیزاده را که شنید بی مقدمه گفت : 

 سالم...جاوید هستم دکتر فعلی آذر مشفق...همسر دکتر دادفر

علیزاده : سالم آقای دکتر...مشتاق حرف زدن با شما 

 بودم...چی این افتخار و نصیبم کرده؟

و بدونم...شما میخوام تمام دارو های مصرفی مریضم ر -

 آزمایش خونش رو دیدین؟

+ بله دیدم...کم خونی و فقر آهن شدید...داروها همه متناسب 

با پارگی بافت کلیه اش بوده و من نخواستم که باعث بد شدن 

 عملکرد...

میان حرفش پرید : هیچ میدونستین این داروها ممکنه باعث 

 فقر آهن و کم خونی بشه و بازم تجویزش کردین؟ مگه

نمیدونین کمبود آهن بیش از حد باعث کاهش پالکت میشه؟ 

من به زور این دختر و از زیر تیغ جراحی بیرون 

 آوردم...جواب گو نیستین؟

+ فکر کردین چرا گفتم نمیخوام عملش کنم؟ این دختره قبلشم 

کم خونی داشت و اصال ربطی به داروهای من نداره وگرنه 

دفر نمیدونست کنار مصرف تا االن مرده بود...خود دکتر دا

 این داروها قرص آهنم باید بخوره؟



1813 

 

جاوید پوف کالفه ای کشید : اگه همه دکترا بخوان مثل شما 

فکر کنن دنیا رو دنیا بند نمیشه...االن که از شدت کم خونی 

رو به موته باید جوابگوی کارتون باشین...شما دکتر قبلیش 

ثر شته دلیل خوبیه؟! اکبودی نه من...اینکه از قبلم کم خونی دا

 خانوما کم خونی دارن...لطفا تشریف..

دکتر علیزاده با بی رحمی گفت : من با مریضایی که دیگه 

مریضم نیستن کاری ندارم...در ضمن بدونین این لطف من 

بود که اون دختر االن زنده اس...اون دارو ها باعث شد بافت 

دیگه  .اگه کارکلیه پیش روی نکنه و به حالت قبلش برگرده..

 ای ندارین قطع کنم...فعال!

بهت زده به گوشی خاموش درون دستش خیره شد...لعنتی 

 زمزمه کرد و با اخم گفت : کشیک داخلی کیه؟

 + دکتر صادقی!

 سریع پیجشون کن مراقبت های ویژه -

 

بی حوصله راه بخش را در پیش گرفت...با دیدن آراد متوقف 

 زد.شد و با سر اشاره ای به او 

برگه آزمایش را محکم تر در دست گرفت و رو به آراد گفت 

: دستم بسته است آراد...خون نداره...انگار سه چهار تا 

سرنگ خون تو تنشه...با یدونه کلیه نمیتونه زیاد طاقت 

 بیاره...یا باید چند باری دیالیزش کنیم یا...
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آراد با بهت گفت : خون نداریم جاوید...تو که آراز و 

ناسی...سردرداش رو میدونی...من میترسم که بفهمه و میش

 باز بخواد خون بده!

جاوید با اخم گفت : دکتر صادقی و میفرستم باال 

سرش...داروهای اونم مصرف کنه اگه درصدش اومد باال 

میتونیم نرمالش کنیم...فعال این وضعیت اصال برای کلیه اش 

 مناسب نیست!

 ی؟+ تا کی تو اون بخش نگهش میدار

 یکم بهتر شه میگم منتقلش کنن -

با دیدن دکتر صادقی راه کج کرد و با لبخند اتاق را نشانش 

 داد!

 

سرم هایش را عوض کرده و داروهای جدیدی به او تزریق 

کرده بودند...در اثر آرامبخش بازهم چشم هایش بسته بود و 

امید داشتند تا شب حداقل کمی رنگش به حالت طبیعی برگردد 

 ر از روی کلیه اش برداشته شود.و فشا

جاوید نگاهی به شیشه انداخت...سفارش های الزم را به 

پرستار کرد و خارج شد...حدس میزد کجا پیدایش کند...دکمه 

 آسانسور را فشرد و منتظر ماند!
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منشی با دیدنش از جا بلند شد...در اتاق قهوه ای سوخته ای 

وارد آن نشده که هیچکس تابحال از شدت ترس به تنهایی 

 بود!

 پوزخندی زد...جذبه را خوب بلد بود

 رگ و پی رییس بودن را داشت!

در را آرام باز کرد و وارد شد...آراز سرش را به پشتی مبل 

چرم اتاقش تکیه داده بود و پاهایش را روی میز شیشه ای 

 دراز کرده بود!

با دیدن جعبه سیگار و فندک مشکی خودکار مانند او 

د...زیرلب گفت : خیلی وقت بود سیگار به دست پوزخندی ز

 نمیدیدمت شازده!

صدای خش دارش او را متعجب کرد : تا بدبختی نیاد سمتش 

 نمیرم...چند وقتی اوضاعم رو به راه بود!

هومی گفت و روی مبل مقابلش نشست...درست مانند او 

 پاهایش را دراز کرد و گفت : چطور شد؟

 چی؟ -

 + پروسه خواستنت!

ی بود و با چشم های بسته پاسخ میداد : وقتی رفت...فهمیدم جد

 طاقت نمیارم...اون موقع شروع شد!
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+ چطور برش گردوندی؟ فکر میکردم اون باید سرسخت تر 

از این حرفا باشه...با اون همه بی آبرویی که تو به بار 

 آوردی!

براش جشن گرفتم...که برگرده...آروم شد ولی  -

د...رفت شهر خودش...گفت نمیتونه با برنگشت...مریضم کر

 این همه حرف زندگی کنه!

 

 + پس خیلی دوییدی دنبالش!

حواسم بهش بود...نمیخواستم از دستم در بره...تو کل یکسال  -

 و خرده ای که ازم دور بود شبارو با عکسش زندگی کردم!

 + فکر نمیکردم که...

 ..هنوزمحرفش را قطع کرد : تو میفهمی جاوید...تو عاشقی.

 هستی؟

 جاوید لب زد : تا بینهایت!

 داشتباه کرد...توام...حیف بود!-

+ حیف نبود...اون عاشق نبود...بلد نبود عاشقی رو...دل 

شکست و رفت اما فهمیدم برای خودش بهتره...داشت عذاب 

 میکشید!

 واسه همین رفتی چسبیدی به دخترخالت؟! -
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ه رو تخت...دیدم خوبپوزخندی زد : نه...نچسبیدم...گفت بریم 

 گفتم بریم...سیب زمینی که نیستم...هستم؟

 کجاست؟ -

+ همینجا...تهرانه...چند وقت پیش تو یه کافه دیدمش...با یه 

 پسر مو فشن رو مد...شلوار پاره و خشتک افتاده!

 آراز پوزخندی زد : ت.خمی بوده پس!

 حرفی بینشان رد و بدل نشد...

گفت : بیدار شه میفرستمش  جاوید نفسی کشید و به آرامی

 بخش...خودتم کنارش بستری میکنم!

 از خدامه! -

 + چرا واسه سردردات کاری نمیکنی؟ میمیری بدبخت!

چیزی نمیشه...عادتمه...دیگه باهم رفیق شدیم...نگیره حالم  -

 بد میشه!

+ خانومت بهت میرسه؟ فکر میکردم هیچکی سر این 

 سردردای ک..ریت زنت نشه!

پرستاریشو زر مفت میزنی...میخوام همش سردرد ندیدی  -

 بگیرم...الکی که دلمو ندادم دستش!

 + عجب...پرستاری از تو؟ میزاری بهت دست بزنه؟

 فعال تنها مجوز و اون داره! -



1818 

 

 + اولین بار کی صادر شد؟!

 شمال...نتونستم سردردمو طاقت بیارم! -

 + االن طاقت میاری؟

درد بکشم...نه اینجا دور منتظرم بیدار شه تا کنارش  -

 ازش...فقط دست خودش شفاست!

 جاوید با لبخند محوی گفت : خوبه داداشم...همین خوبه!

 

چند دقیقه ای سکوت...آراز همچنان با چشمان بسته به پشتی 

 بود تکیه داده بود.

 آرام پرسید : کی میره بخش؟

جاوید با نگاهی کوتاه گفت : شب میگم منتقلش کنن اما شاید 

بستری بودنش طول بکشه...باید رو به راهش کنم تا بشه 

 مرخصش کرد.

نگاهی به ساعت انداخت و از جا بلند شد...در اتاق را باز 

کرد و گفت : دیگه نکش...تو که نمیخوای تخت بغلیشو واسه 

 تو کنار بزارم؟

 آراز پوزخندی زد و چیزی نگفت!
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سرحال هشت شب بود...پس از بیهوشی دوباره و حال کمی 

آمدنش درحال منتقل کردنش به بخش محبوبش بودند...آراز 

 با اخم رو به روی در اتاق ایستاده بود و منتظر بود.

مادرش لحظه ای دست از ذکر گفتن برنداشته بود...به قدری 

که حس میکرد یک کتاب کامل را برای دخترش تمام کرده 

 است!

...سه پرستار با بیرون آمدن تختش تمام حواسش را به او داد

دور تخت را گرفته بودند...دو سرم به دستانش آویزان بود و 

 چشمانش همچنان خمار و بی حس به رو به رو خیره بود!

دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد و پشت سرشان به راه 

افتاد...آوا در اتاق منتظر بود...جاوید دستور داروهایی را 

 آمد. داده بود و خودش صبح برای چکاپ می

با قرار گرفتن تختش درون اتاق پرستار ها با اجازه ای گفتند 

 و اتاق را ترک کردند.

آوا بغض کرده جلو رفت و دست رفیقش را گرفت : الهی من 

دور تو بگردم...ببین چقدر رنگ و روش پریده...حالت خوبه 

 عزیزدلم؟

 بیجان سری تکان داد و سعی کرد کمی دستان آوا را بفشارد.

بخند تلخی زد...لودگی کرد تا شاید منحنی روی لب هایش آوا ل

بیاورد : اصال غصه این رنگ و روی ماستیتو نخوریا...به 
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آراز میگم یخچالو پر کنه...یه کمپوت من میخورم واسه بچه 

 ام...یه دونه تو بخور واسه قیافت!

آراز جلو رفت و اخطار گونه گفت : تا کی کامل هوشیار 

 میشه؟!

از او گرفت و لب زد : میفهمه چی میگیم...اما آوا نگاه 

بیحاله...باید صبر کنیم اثر آرامبخش کامل از بین بره...جاوید 

اندازه دو کیلو تقویتی گفته خالی کنیم تو سرماش...تو شب 

 برو خونه یکم بخواب...من میمونم!

تقه ای به در خورد و مادر آذر وارد شد...با گریه جلو رفت 

 ش را گرفتو دستان دخترک

با جدیت به آوا گفت : من نمیخوام تو بمونی...برو خونه 

 آوا...من نمیتونم تنها بخوابم...شب میمونم پیشش!

 + مادرشو چیکار میکنی؟

میفرستمش خونه...از صبح داره گریه میکنه...یه لیوان آب  -

 دستش ندادن!

 آوا دستش را روی شکمش گزاشت و متفکر از در خارج شد.

و آراد با لبخند پا در اتاق گزاشت : به به...میبینم زن به جای ا

 داداشو آوردین بخش که...میگم همچین نورانی شده اینجا!

 جلوتر رفت و کنار برادرش ایستاد : خودت میمونی؟!
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آره...نمیرم خونه...فقط مامانشو ببر...نمیخوام شب اینجا  -

 بمونه...نمیتونم حواسمو به دو نفر بدم!

کان داد و با آرامش همیشگی زن را به خانه آراد سری ت

 دعوت کرد!

 

صندلی را کنار تخت گزاشت و روی آن نشست...اتاق خالی 

شده بود...چشمان مشکی و خمار دخترک به سقف خیره 

بود...لبخند کجی زد...همین که چشمانش را باز میدید کمی 

 نگرانی دلش کم شده بود!

شد...با آرامش گفت : آوا در سکوت در را باز کرد و داخل 

 حرف نزده؟!

سرش را به طرف او برگرداند...آوا جلوتر آمد...سرم خالی 

شده را از دستش جدا کرد و سرم جدید را به پایه آویزان 

کرد...در حالی که شلنگ سرم را به آنژیوکت در دست او 

 وصل میکرد گفت : آذر گلوت خشکه؟ آب بدم بهت؟

اسک را از صورتش پایین دست لرزان آذر باال رفت تا م

بکشد...اما دستش بی جان بود...انگار ذره ای خون در بدن 

 نداشت.

آراز با دیدن دستان لرزانش بلند شد و انگشتانش را در دست 

 گرفت و ماسک اکسیژن را از دهانش پایین کشید.



1812 

 

 آذر با ناتوانی گفت : ی..یکم

 آوا سریع لیوان یکبار مصرف را از روی میز برداشت و

 گفت : یکم تختشو باال میاری؟!

گنگ دستی به موهایش کشید و دستگیره تخت را فشرد...آذر 

از درد اخم کمرنگی کرد و سعی کرد کمی خودش را جا به 

جا کند...با دیدن بدن بی جانش با صدای خش دارش گفت : تا 

کی قراره انقدر ضعیف باشه؟! دستاش داره 

 میلرزه...سرده...رنگشو ببین!

غمگین جواب داد : نمیدونم...جاویدم حرفی نمیزنه...آراد آوا 

 که اومد از اون بپرس!

لیوان را از دست خواهرش گرفت و دستش را زیر سر او 

گزاشت...با مالیمت کمی سرش را به جلو هدایت کرد و لبه 

های لیوان را به لب های خشک شده اش نزدیک کرد...با 

اصله داد و با اخم عقب کشیدن سرش لیوان را از لبانش ف

 کنارش ایستاد!

آوا دستش را به شکمش گرفت و گفت : شام خوردی آراز؟ 

 بگم برات...

حرفش را قطع کرد : چیزی نمیخوام...فقط واسه آذر...نباید 

 بخوره؟

+ فعال نه...فقط مایعات...تا دستور بعدی صادر شه اجازه 

 نداریم چیز دیگه ای بهش بدیم!
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مینه اینجوری میلرزه...دست کم یه زیر لب گفت : بخاطر ه

 پرس شیشلیکو باید میخورد!

لبخند محو آذر کمی سرحالش کرد...همانطور که به چشمان 

مریض او نگاه میکرد گفت : برو خونه آوا...از ساعت شیفتت 

 گذشته!

آوا کمی جلوتر آمد و با نگرانی گفت : آراز...حواست به 

بخدا...بیا امشب  خودت هست؟ توام دست کمی از آذر نداری

 تو برو خونه...من پیشش میمونم...هان؟

اخمش پررنگ شد...سرش را برگرداند که ناگهان تیر بدی 

کشید...انگشت شصت و اشاره اش را روی چشمانش گزاشت 

 و با درد گفت : برو آوا...برو!

 

آوا مکثی کرد...کالفه بوسه ای کوتاه روی پیشانی آذر 

باز نگاهش را چرخاند...ندیدن گزاشت و از در خارج شد...

چشمانش در این دو روز حالش را عوض کرده بود...فقط 

 همین نگاه میتوانست کمی سرحالش کند!

 آذر بی جان لب زد : چشات..

 + چشام چی جوِن آراز؟

 پلکی زد و با درد گفت : سرت..سرت درده؟

 لبخند کجی زد...به این حال او چه میگفت؟!
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 تویی که دو روزه زندگی برام نزاشتی!+ نباشه عجیبه...مهم 

با همان دستان بی حسش کمی انگشتان دستش را فشرد و گفت 

 : چ..چرا نرفتی خونه؟! حالت خوب نیست!

+ کنارت حالم خوبه...بزار آروم بمونم آذر...بزار چند دقیقه 

 فکرم درگیر نباشه!

 درگیر چ..چی؟ -

ن نگاه + درگیر این حال تو...درگیر دردت...درگیر ای

خمارت...درگیر اون رد بخیه رو پهلوت...درگیر این دستای 

بی جونت...بزار فکر کنم هیچی نیست...تو حالت 

 خوبه...االنم خونه خودمونیم...فقط چند دقیقه!

 من خوبم آراز...اما تو..تو خوب نیستی...من نمیخوا... -

حرفش را قطع کرد : قرار نیست بعد دو روز کشتن من بشینی 

هم بگی چیکار کنم...من االن انقدر خرابم که میتونم تا و ب

 صبح فقط به چشمات نگاه کنم...پس با حرفات بهمم نریز!

لب های خشک شده اش را بهم دوخت و چیزی نگفت...با 

همان درد زیاد و نزدیک به کوری چشمانش...دست هایش را 

فشرد و روی تخت نشست...سر جلو برد و بوسه ای کوتاه 

انش زد...با تمام دلواپسی و نگرانی های این دو روز روی لب

پیشانی به پیشانی سردش گزاشت و زیرلب گفت : این مورفین 

 لعنتی...با من چیکار میکنی؟!
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نفس کوتاهی کشید و پلکی زد...دلش میخواست دستانش کمی 

جان داشت تا موهای لخت روی پیشانی افتاده او را کنار میزد 

 بوسه ای روی لبانش میگذاشت؛ و با لبخند مانند او

اما حیف که نمیتوانست و بدنش برای انجام این کار ها زیادی 

 بی حس بود!

 

 آذر

 

با سر و صدایی که توی اتاق به راه افتاده بود چشمامو باز 

کردم...دید تار شده ام نسبت به دیشب بهتر شده بود...یکم 

 سرمو چرخوندم تا ببینم چخبره...سر و صدا اونم تو

 بیمارستان اونم تو اتاق من عجیب بود!

با دیدن آراد و سینا پلکی زدم...آراز دستاش رو روی چشمش 

 گزاشته بود و آرنجش رو به زانوش تکیه داده بود.

با نگرانی بهش نگاه کردم...صدای آراد با عصبانیت بلند شد 

: بیا برو یه تخت دیگه بیار تو اتاق...داره میمیره بازم دست 

 نیست!بردار 

یکم انگشتامو تکون دادم...حالم از دیشب بهتر شده 

بود...انگار کم کم اثرات دارو بیهوشی و آرامبخشای قوی 

 مراقبت های ویژه داشت از بدنم خارج میشد.
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سینا با عجله از در زد بیرون...آراد با دیدن چشمای بازم 

نزدیک اومد...لبخندی زد و سعی کرد آروم حرف بزنه : 

 بخیر...بهتری؟صبح شما 

 لبخند محوی زدم و گفتم : خوبم...شما خوبین؟ آراز چشه؟

باز انگار عصبانیتش یادش اومد...نفس عمیقی کشید و گفت : 

این شوهرت منو نکشه خوبه...جفتتون به درد هم دیگه 

 میخورین فقط!

 

 بازم سرشه؟ -

سری تکون داد : آره...فقط داره خودشو شکنجه 

و توی اتاق عمل خون کم آوردی مجبور مکنه...پریروزم که ت

شدیم ازش خون بکشیم بدتر شد...مگه اینکه راضی بشه کنار 

 خودت بخوابه!

نگاهی بهش انداختم...جوری سرشو گرفته بود که اصال 

 متوجه ما نمیشد...انگار خیلی درد داشت اذیتش میکرد.

لبامو بهم فشار دادم و خواستم صداش بزنم که در باز شد و 

 با یه نفر دیگه تختو هل دادن داخل. سینا

آراد کنار رفت و با اشاره سر گفت : بزارین کنار تخت 

 آذر...آراز...پاشو بخواب اینجا
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آراز سرشو بلند کرد و با چشمای قرمزش بهم خیره 

شد...دستی به موهاش کشید و با صدای خش دارش گفت : 

 برین بیرون...میخوابم!

بیرون...آراد بیخیال تختو درست سینا و اون پسره از در زدن 

کنار من تنظیم کرد...طوری که حد فاصله بینمون فقط همون 

 حفاظ های کنار تخت بود!

آراد : بیا دیگه نزدیک تر از این نمیشه...میخوای میله رو هم 

بده پایین سرشو بگیر بیاریمش اینور تر...کامل بهم نزدیک 

 باشین!

من...دستشو دراز کرد و آراز از جاش بلند شد و اومد طرف 

با یه حرکت میله رو جا زد...حفاظ کنار تخت افتاد پایین و 

خودش باز دور زد و سر تختو گرفت...آرادم طرف دیگه رو 

 گرفت و باهم به تخت من نزدیک ترش کردن!

لبخندی به کاراشون زدم...آراز از طرف دیگه تخت خودشو 

نگ است بیاد بهم زکشید باال و رو به آراد گفت : اگه کسی خو

 بزن...همینجوری مثل گاو در و باز نکنین بیاین تو!

آراد : خودمون میدونیم نباید مثل گاو بیایم تو...ناسالمتی اتاق 

 زن و شوهریه...این کارا قباحت داره تو تخت بیمارستان!

خجالت زده رومو برگردوندم...آراز بیخیال دراز کشید و 

تی تخت تکیه میداد گفت : همونجوری که سرشو به میله پش
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صبحونه آذر دیر نشه...هرچی تو اون رژیم کوفتیش هست 

 بیارین!

آراد نگاهی بهش انداخت و با لحن آروم همیشگیش گفت : 

میخوای فشارتو بگیرم؟ تا آذر صبحونشو بخوره توام یه سرم 

 بزن بعد باهم بخوابین؛

ادم آراز جدی شد : نه آراد...صد بار گفتی صدبارم جواب د

 نمیخواد...حاالهم برو صبحونه آذر و بیار!

آراد نگاه نگرانی بهش انداخت و با اخم خارج شد...نفسی 

کشیدم دست آزادم رو به دستش نزدیک کردم...لرزش دستام 

 از دیشب بهتر شده بود اما هنوز حس و حال اولش رو نداشت!

دست سردمو روی دستش گزاشتم...انگشتمو بین انگشتاش 

 گفت : جونم؟ چیزی میخوای؟!گرفت و 

 نه...فقط میخوام ببینمت! -

ساعدش رو از روی چشمش برداشت و چرخید...رو به من 

 دستشو زیر سرش گزاشت و گفت : خب...دیگه چی؟!

چشماتو میبینم دلم ریش میشه آراز...چرا به فکر خودت  -

نیستی؟! من که نرفتم بمیرم این دو روز...بدتر منو نگران 

 نی!خودت میک
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+ االن هیچ چیزی مهم تر از تو نیست آذر...سردرد من 

همیشگیه اما من نمیزارم درد توام همیشگی بمونه...دو سه 

 روزه منو کشتی تا امروز یکم حالت بهتر شده!

اخم کمرنگی کردم : خیلی خب...من که االن خوبم...توام به 

فکر خودت باش...بزار آراد فشارتو بگیره...یه سرم بزنی 

ردردت یکم بهتر شه تا حداقل فشار روی چشمات کمتر س

 بشه!

بی توجه به حرفم جلوتر کشید...فاصله امون سه سانتم 

نمیشد...دستمو فشار داد و لب زد : تو خوب باشی 

خوبم...هروقت خانومم از رو این تخت بلند شد اونوقت سرمم 

 میزنم!

 منچشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم : یه بار تو به حرف 

 گوش کن...مگه آراد چشه؟ خیلی بهتر از من!

اخمی کرد و جدی شد : آذر...من خوبم...گفتم یا تو یا هیچکس 

 مگه نه؟! پس االن بخواب رو اعصاب منم راه نرو!

از لحن جدیش یکم ترسیدم...چشمامو بستم و سعی کردم بهش 

 فکر نکنم اما مگه میشد؟!

و به خورد اون بده سردردای آراز همیشه به جای اینکه درد 

 انگار تو دهن من خالیش میکرد!

قلب منم همزمان با رگای کنار سرش نبض میزد و میدونستم 

 چه درد طاقت فرسایی رو داره تحمل میکنه!
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نمیدونم چند دقیقه گذشت...من همچنان چشمامو بسته بودم اما 

از خواب خبری نبود...انگار میخواستم دو سه روز خواب 

 داری االن جبران کنم!کاملمو با بی

صدای در و بعد صدای آراد بلند شد : آراز...اگه خواب نیستی 

 بلند شین صبحونه!

صدای آراز و نشنیدم...بهم خوردن در نشون از رفتن آراد 

میداد...چپشت دستم گرم شد و بعد صدای خش دارش : 

 خانوم؟! خوابی؟

 الی چشممو باز کردم و آروم گفتم : نه...بیدارم!

و برنگردوندم تا ببینمش...با بلند شدن پشت تختم تونستم سرم

 یکم اطرافو رصد کنم!

بخیه ام یکم اذیتم میکرد و این که نمیتونستم جا به جا شم بدتر 

 بود!

 یکم خودمو تکون دادم تا خشکی کمرم برطرف بشه!

آراز از اونور تخت پرید پایین و سینی غذامو رو میز 

 یکم سوپ تو بشقابو زیر و روگزاشت...کنار تختم نشست و 

کرد...با اخم زیرلب گفت : چیه این؟! آب و زردچوبه...به 

 کجاش میرسه؟!
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لبخندی که داشت میومد روی لبم و پاک کردم و مثال بی 

حوصله به بشقاب خیره شدم...یکم خودشو جلوتر کشید و 

 قاشقو دستش گرفت : باز کن ببینم!

 ای خودتو بخور!خودم میخورم آراز...توام برو غذ -

 + اول تو...باز کن!

کالفه دهنمو باز کردم و به چشماش خیره شدم...راست 

میگفت...هیچ مزه ای نمیداد...یه سوپ ساِر)مزخرف یزدی( 

 بی مزه ای بود که نگو!

بی حرف همه سوپو از دستش خوردم...بشقابو از روی میز 

 برداشت و گفت : چیزی میخوای بهت بدم؟!

 فقط...ممنون! یه لیوان آب -

 

 یه جوری حرف میزدم انگار پرستار بیمارستانمونه!

خودشم فهمید لحنم لحن همیشه نیست...با حوصله از جاش 

بلند شد و از بطری کنار اتاق لیوان آبو پر کرد...خواست 

دستشو زیر سرم بزاره که گفتم : اینو که میتونم خودم 

 بخورم؟!

آزادمو باال آوردم و  مکثی کرد و لیوان و گرفت سمتم...دست

سعی کردم سفت لیوانو بچسبم...اما آراز دستشو 
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برنداشت...انگشتامو از روی لیوان گرفت و زیرلب گفت : با 

 کی لج میکنی تو؟!

 اخم کمرنگی کردم و بعد از خوردن آب خودمو عقب کشیدم...

عقب گرد کرد و لیوانو روی میز گزاشت...از روی میز با 

تو یخچال یه لقمه بزرگ گرفت و در حالی نون و پنیر مونده 

 که نصفشو تو دهنش گزاشته بود خودشو روی تخت انداخت!

 باز بی توجه بهش چشمامو بستم...واال کار دیگه ای که نبود؟!

آراز که ذاتا الل ، تا حرف نزنی حرف نمیزد...اینجاهم که 

 بیمارستان...هیچی همم نداشتم حداقل حوصلم سر نره!

ثال ادای قهرا رو درمیاوردم و حرف خودمم که م

 نمیزدم...دیگه کامال عین خونه افسرده ها شده بود!

 + آذر؟

 بدون اینکه چشمامو باز کنم گفتم : جانم؟

 + پس بیداری و حرف نمیزنی! درد نداری؟

نه آرومی زمزمه کردم...با اینکه یکم جای بخیه هام میسوخت 

 اما بی توجه بهش بازم چشمامو بستم!

 طمئن باشم؟ بخیه هات...+ م

 حرفشو قطع کردم : خوبم...درد ندارم بخیه هامم نمیسوزن!

 نفس بلندی کشید : االن مثال قهر کردی؟! 
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 نه...قهر کردن داره؟ -

لبخند کجشو حس کردم : داره که با چشم بسته ام اخم کردی 

 خانوم...بگو چرا که بدونم ناز کدومو بکشم؟!

مین که یبار حرفمو گوش کنی نمیخواد نازمو بکشی...ه -

 بسه!

 + من کی به حرفت گوش ندادم آخه؟

 همش...اصال بوده که تو بگی چشم خانوم هرچی تو بگی؟! -

تختمو داد عقب...دوباره دراز کش شدم...پوفی کشیدم و ملحفه 

رو بیشتر تو دستم فشار دادم...سنگینی نگاهش جوری بود که 

 مغزمو سوراخ میکرد!

چشمامو باز کردم...چشمای عسلیش درست رو  با احتیاط الی

به روی چشمام بود...لبخندی زد و گفت : من به جز چشم 

 گفتن به خانومم حرِف دیگه ای بلدم؟

 کالفه یکم صدامو بلندتر کردم : آراز...چشماتو دیدی؟

+ نمیخوام ببینم و برام مهم نیست آذر...چرا نمیفهمی که االن 

 خوب بودن تو اولویت منه؟

من خوبم آراز...باور کن حالم خوبه...فقط توام لطف کن  -

 برای اینکه حالم خوب باشه به فکر سرت باش...خب؟!

 لبخند کجی زد : چشم خانومم...هرچی تو بگی...خوب شد؟
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پلکی زدم : آره...االن زنگ بزن به آراد...بگو دستگاهو 

 بیاره...خودم فشارتو میگیرم!

کرد...دستمو توی دستش  به پهلو خوابید و دستشو دراز

گزاشتم و به کاراش خیره شدم...با دست دیگه اش)چقدر دست 

 دست شد باز!(

گوشیشو از جیب شلوارش کشید بیرون و با اخم شماره 

 گرفت؛

 منتظر بودم ببینم چیکار میکنه!

 

با تقه ای که به در خورده شد دستمو بردم باال تا روسری 

کسی که اومد داخل دهنم  سرمو درست کنم...با باز شدن در و

 باز موند!

نگاهی به قیافه خونسرد آراز انداختم...انگار یه اتفاقاتی افتاده 

 بود و من نمیدونستم!

دکتر جاوید نگاهی به قیافه من انداخت و گفت : خداروشکر 

 رنگت برگشته...خوب شد؟! دیگه زرد نیست!

آراز بی توجه بهش باز ساعدشو روی چشماش گزاشت و 

ب گفت : بگو کی ببرمش خونه؟! نمیخوام تو بیمارستان زیرل

 باشه!
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دکتر جاوید دست به جیب اومد جلو و کنار تخت آراز 

ایستاد...با اخم گفت : نه بابا؟! فعال که خودتم میخوام کنار 

خانومت بستری کنم...اونوقت میخواد دست زنشو بگیره و ِد 

 در رو!

یمی بودن؟! اصال کپ کرده بودم...این دوتا چرا انقدر صم

 جاوید چطور باز برگشته بود؟

 نکنه آراز رفته بود بخاطر من...

پشت سر جاوید آوا با لبخند اومد تو...نگاهی به تختامون 

انداخت و گفت : مِن خرو بگو گفتم آراز نشسته و باز بساط 

آه و ناله داریم...اینجوری که شما تختاتونو چسبوندین بهم 

 پیه! انگار اتاق هتل وی ای

جاوید لبخندی زد و رو به آوا گفت : بخیه آذر خانومو ببین...تا 

 این شازده اینجاست معاینه ممنوعه!

آراز جدی گفت : خوبه که میدونی...وگرنه پتانسیل اینو داشتم 

 که مدرکتو باز بکوبم وسط سینه ات!

آوا با خنده جلو اومد...شکم برآمدش زیر روپوش گشادش یکم 

خنده سرشو آورد نزدیک گوشم و گفت :  مشخص بود...با

 اینجوری نگاه نکن...بزار بره میشینم برات تعریف میکنم!

 یواش گفتم : جاوید منو عمل کرده؟
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نچی کرد : توام سه میزنی آذر)همون یه تخته ات 

کمه!(..خوبه تو اون اتاق خراب شده هفت هشت بار اومد 

 باالسرت...بهوش بودی یا مارو سرکار گزاشتی؟

ملحفه رو باالتر برد و با کمکش یکم خم شدم...اخمم از 

سوزش بخیه هام توهم رفته بود...لباسمو باال گرفت و گفت : 

 نمیسوزه؟

زیرلب گفتم : چرا خیلی...از صبح که بیدار شدم...باد کرده 

 نه؟

 + آره...خودت یه نگاه بنداز!

سرمو خم کردم...راست میگفت...قرمز شده بود...نفسی 

 و گفتم : از همون پماده که...کشیدم 

سری تکون داد و حرفمو قطع کرد : آره االن برات 

 میارم...سرمتو کی عوض کرد؟

نگاهی به سرم نصفه ام انداختم : نمیدونم...صبح تازه 

 بود...فکر کنم خود آراد عوض کرده!

 رو به جاوید گفت : یکم باد کرده...پماد بزنیم براش؟

: آره حتما...زیرشکم و کمرت که جاوید با جدیت جواب داد 

 درد نمیکنه؟

 آروم گفتم : فقط یکم زیرشکمم...انگار گرفته است!

 + دستشویی رفتی؟
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 از دیشب نه...حسشو هم ندارم! -

+ حتی اگه نداری دوساعت یه بار برو...نباید بزاری تجمع 

آب کلیه ات از یه حدی فراتر بره...میدونی که االن باید خیلی 

 ین یه کلیه باقی مونده باشه!حواست به ا

 

سرمو تکون دادم و گفتم : فقط من خیلی بی حالم...حس میکنم 

 اصال جونی توی بدنم نیست!

جاوید مکثی کرد...نگاهی به آراز که حاال با جدیت بهش خیره 

شده بود انداخت و گفت : بخاطر اثرات بیهوشی و داروهاییه 

ه حالت بهتر که دیروز تو بخش بهت زدن...دو روز بگذر

میشه...سرمات مرتب عوض بشه...تا جایی که میتونی 

مایعات ، آبمیوه طبیعی ، آب گوشت...هرچیزی که بتونه روند 

کلیه ات رو بهتر کنه...دستشویی هم فراموش نشه)برگشت 

سمت آراز(بگو یه ویلچر بیارن براش ، یا عصا...فعال 

 نمیخوام خیلی روی بخیه اش راه بره!

 ای خش دارش گفت : خودم کمکش میکنم...دیگه؟آراز با صد

 جاوید : نمیزاری خودم بخیه اش رو ببینم؟

آراز یکم بلند تر گفت : نخیر...یه بار دیدی بسه...حرفاتو زدی 

 دیگه برو بیرون!
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آوا با خنده گفت : خب یه بار دیده دیگه آراز چقدر بی 

دیگه منطقی...دکتر محرم آدمه...چهارتا بخیه پر از خون که 

 ادا نداره!

آراز جوری آوا رو نگاه کرد که از حرکت یهویی آوا خندم 

گرفت...لبمو گاز گرفتم و گفتم : چیزی نیست...خودمم 

دیدم...اگه دکتر هنوز منو قابل بدونن میگم که با همون پماده 

 التهابش میخوابه!

جاوید لبخندی زد : البته...هنوز شما بهتریِن بخش جراحی 

 یاتم عوض شدنی نیستن!هستین...نظر

آوا سرفه ای کرد : حاال تو چرا درازکشی؟! غش کردی 

 براش؟

جاوید گوشی رو از توی جیبش درآورد و گفت : آراد گفت 

بیام بستریت کنم حساب کار دستت بیاد...خانوم دادفر...یه 

 دستگاه فشار لطفا

آوا چشمی گفت و از در زد بیرون...آراز با اخم یکم خودشو 

شید : نمیدونم چرا هرچی دکتر دور و بر منه زبون باال ک

نفهمه...به آراد نگفتم چیزی نیست نمیخوام؟! کال نمیگیرین 

 من چی میگم نه؟

جاوید ابرویی باال انداخت : داری کور میشی بدبخت...دو 

روزه مثل جن شدی آدم جرات نمیکنه تو قیافت نگاه 

 کنه...ببینم چی تو کلته انقدر چشات قرمزه!
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راز : فضولیش به شماها نیومده...من بهش عادت کردم...دو آ

روز بگذره ول میکنه...ببینم شما هم ول میکنین یا بازم حرف 

 مفته؟

آوا دستگاه فشار و داد دست جاوید و رو به من گفت : آذر 

مامانت خونه است...از صبح چند دفعه زنگ زده من بهش 

ینبار ت باشه...اگفتم که وقت مالقات بیاد تا شب بتونه پیش

 میگم به گوشی خودت زنگ بزنه!

با خجالت گفتم : گوشی خودم که ، تو ماشین بود...فکر کنم 

 پودر شد!

آوا نگاهی به آراز انداخت : خیلی خب...میام پیشت 

 خودم...باز برمیگردم عزیزم!

لبخند محوی بهش زدم...جلو اومد و گونه ام رو بوسید...با 

د و گفت : آستینت و بزن باال مریض رفتنش جاوید نزدیک اوم

 جون!

 

 آراز پوزخندی زد : جدی نمیگیری چی میگم؟!

جاوید ابرویی باال انداخت : نمیخورمت...فشارتو بگیرم 

 میرم...بقیه اش و میسپرم به آراد!
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چند لحظه ای به چشمای هم خیره شدن...جاوید با خنده گفت 

خوری...بزن : خوبه من گفتم نمیخورمت...تو داری منو می

 باال زود باش...صدتا مریض دارم!

آراز نگاهشو برگردوند سمت من...لبخندی بهش زدم و گفتم 

 : مریض داره خب...بزن باال!

پوفی کشید و لبه های آستین لباس مردونه اش رو تا 

زد...زیرلب عصبی گفت : همینم مونده بود با چشمای یه 

ی کم میکن دختر خر بشم که شدم...فشارتو گرفتی شرتو

 جاوید!

 جاوید باز خندید : خیلی خب...میرم آراد و هم میارم کمک!

یکم کمرمو تکون دادم تا از خشکی دربیاد...دهنم خشک شده 

 بود و از سر بیکاری داشتم لباسای جاوید و رصد میکردم!

جاوید با اخم دستگاهو از دور بازوی آراز باز کرد : یکم 

اعصاب داشتن مختو از روی  دیگه فشارت باالتر بود مغز و

 زمین جمع میکردن!

 زنگ توی اتاقو زد و دو دقیقه بعد سینا اومد داخل : بله دکتر؟

جاوید : سریع یه سرم دیگه بیارین...وصل کرده باشین تا 

 داروها رو بهتون بگم!
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سینا چشمی گفت و رفت...جاوید جدی به آراز خیره شد : 

ده سرجاش...یه ساعت میمونی کنار خانومت تا فشارت برگر

 دیگه بهت سر میزنم!

آراز عصبی تر شد...هیستریک دستشو کشید تو موهاش : 

برو گمشو بیرون جاوید...ریختنو تا یه ماهم نمیخوام ببینم چه 

برسه به یه ساعت...به اون پسره ام بگو پاشو بزاره تو اتاق 

 اخراجه...آرادم همینطور!

 کرد و گفت : باشه...ماجاوید بیخیال دست به جیب عقب گرد 

سعی میکنیم همچنان از رییِس مریضمون حساب ببریم ولی 

 فایده ای نداره جون تو!

در و باز کرد و با چشمک گفت : پسر خوبی باشی یه سرم 

 جایزه از طرف خانومت داری!

 از حرفش خنده ام گرفت...آراز برگشت سمت من : میخندی؟

 لبمو گاز گرفتم : نه...کی گفته؟

تخت اومد پایین و دور زد...کنار تختم وایساد و با لبخند از 

کجش گفت : این حال و روز من خنده هم داره خانوم...دستمو 

 بگیر!
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با زور و کمک آراز دستشویی رفته و باز برگشته بودم...البته 

انقدر از آراز خواسته بودم دوتا بالش پشتم بزاره تا بتونم 

 شده بودم!بشینم...از درازکش بودن خسته 

بدبخت انگار نه انگار رییس بیمارستانه، دوره گزاشته بود 

 دوتا بالشی که بو وایتکس نده برام پیدا کرد!

با هزارتا خواهش و تمنا یه قرص خورده بود و خوابیده 

بود...از نخوابیدن دیشب سردردش بیشتر شده بود و همین یه 

 ساعت دوساعت خوابم میتونست یکم حالشو بهتر کنه!

گوشی آراز دستم بود و پیجای اینستاشو باال پایین 

میکردم...همین که آراز روی گوشیش حساس نبود من دو 

 هیچ جلو بودم!

داشتم به پستای پزشکی که سیو کرده بود نگاه میکردم که آوا 

اومد داخل...سریع دستمو روی بینیم گزاشتم یعنی هیس 

 عه...بچه خوابه!

ش گفت : چرا خوابوندیش؟ سرم پاورچین اومد نزدیکم و یوا

 آماده کردیم!

مثل خودش یواش گفتم : دیر اومدین...منم گفتم 

 بخوابه...نصف سردردش بخاطر نخوابیدنشه!

+ اینو ولش کن همیشگیه...خودت چطوری؟ هی یادم میره 

 حالتو بپرسم!
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لبخندی زدم : من خوبم فقط خیلی خسته ام...اصال نمیخوام 

 کمم پهلوم میسوزه!بخوابم...حس بدیه...ی

 + جاوید گفته سرم خودتم عوض کنیم...دستتو بده ببینم!

دستمو گرفتم سمتش...ذوق زده گفت : یکم جون گرفتی 

 دختر...قرصای بعد صبحونه ات رو خوردی؟

آره بابا آراز به زور...خودمم حس میکنم از بعد صبحونه  -

 بهتر شدم!

تیم...باز + خداروشکر...صبح که خواب بودی خونتو گرف

فردا هم یه آزمایش دیگه بدی ببینیم چطوریه میری خونه 

 عشقم!

لبخند دندون نمایی زدم و گفتم : کی بشه بریم خونه...تخت 

 نرم خودم...عین چوب شدم روی این تخته بخدا!

چپ چپ نگاهم کرد : خوبه همش دو روزه رو این 

خوابیدی...ملت نصف عمرشونو رو تخت بیمارستانن این 

 ناز و ادا نمیان! همه

با غیض گفتم : منتظرم بزائی آوا...ببینم همینو میگی یا نه؟! 

 اونم کی...توِی زرزرو!

آوا : زرزرو عمته بی ادب...چه طرز حرف زدن با 

خواهرشوهره...من که میخوام طبیعی بزام یساعت بعد خونه 

 خودم باشم!
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باشه...میبینیم و تعریف میکنیم خواهرشوهر...فعال  -

 رشکمتو بگیر بچت نپره بیرون!زی

 

نیشی کرد و شلنگ سرم رو تو دست گرفت : بچه شما از 

 زیر شکمتون میپره بیرون؟

چپ چپ نگاهش کردم : نه بچه ما از دهنمون دنیا 

 میاد...کالسش باالست میخواد متفاوت باشه!

گوشی آراز تو دستم زنگ خورد...نگاهی به اسم آراد انداختم 

 : بله؟و زود جواب دادم 

 + آذر؟ آراز خوبه؟

 نمیدونم...فعال خوابیده...طوری شده؟ -

کالفه گفت : بیدارش کن...یه نامه از طرف وزارت 

 اومده...بیاد ببینه چخبره اینجا!

با مکث باشه ای گفتم و گوشیو قطع کردم...زیرلب گفتم : اگه 

 گزاشتن دو دقیقه بخوابه...حاال چطور بیدارش کنم؟

که بیشتر خوابیده...بیدارش کن ناسالمتی  آوا : دو دقیقه

 رییسه...یعنی چی هی ور دل زنش لم داده اینجا؟!

من اگه نخوام تو بیای باال سرم سرممو عوض کنی کیو باید  -

ببینم؟! بیا برو گمشو بیرون...مریض محیط پر از آرامش 
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میخواد...یکیو میارن که از صدتا آرامش و آرامش دهنده 

 بهتره!

ای کرد : کاری نکن صدامو بندازم پس سرم  آوا خنده

شوهرجونتو بیدار کنم...برو خودت با ماچ و بوس بیدارش 

 کن...برو آفرین!

انگشت قشنگمو با یه لبخند ملیح بهش نشون دادم که ابرویی 

 برام باال انداخت و از در زد بیرون!

دستمو روی موهای آراز گزاشتم و همونجوری که انگشتمو 

نرمی)دیدین تبلیغ نرم کننده میکنه؟!(فرو  الی اون همه

 میکردم آروم صداش زدم : آقاِی من؟! 

یکم الی چشمشو باز کرد...سرفه کوتاهی کرد و گفت : جانم؟ 

 چیزی میخوای؟ درد داری؟

لبخندی زدم : نه عزیزم...من خوِب خوبم...آراد زنگ زد 

 کارت داشت.

بوسه ای به مچ دستمو گرفت و از الی موهاش بیرون آورد...

انگشتام زد و همونطوری که از جاش بلند میشد گفت : درد 

 که نداری؟ مطمئن؟

سرمو تکون دادم : آره...مطمئِن مطمئن...بیا جلو یقه اتو 

 درست کنم!
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تختو دور زد و دستشو الی موهاش فرو کرد تا از روی 

 پیشونیش برن کنار...آروم گفتم : عینکت باهاته؟

 ید باالست...آوا اومد؟+ نه ، نمیدونم...شا

 آره...حتما عینکتو بزنیا...خب؟ -

یقه اشو درست کردم و دستمو روی سرشونه هاش 

 کشیدم...لبخند کجی زد و ازم دور شد و رفت بیرون.

آهی کشیدم و باز خودمو روی بالش انداختم...سقف باالی 

سرم از بس بهش نگاه کرده بودم ترک برداشته بود...خواستم 

و تکون بدم تا برم دستشویی...ببینم میتونم تنهایی یکم پاهام

 راه برم؟!

موهامو از توی صورتم کنار زدم و آروم پاهامو بلند کردم...با 

درد بدی که توی پهلوم پیچید...لبمو گاز گرفتم و آخ بیجونی 

 گفتم!

اگه بلند میشدم دست و پامو هم میشکستم و میشد قوز باال 

 م نیومده بود!قوز...این سوپرمن بازیا به

 

بعد از نیم ساعت یکی از دخترا اومد داخل و با دادن دوتا 

قرص اتاقو ترک کرد...منم بدون اینکه ببینم چی بهم داده 

 هردوشو رفتم باال و خودمو زیر پتو قایم کردم.
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درد پهلوم بیشتر شده بود و حس میکردم از بیحالی سلول به 

 سلول بدنم داره تحلیل میره!

تم و درحالی که سعی میکردم به پهلوم و دردش چشمامو بس

 فکر نکنم خودمو به خواب سپردم.

 

صدای بلند بهم خوردن در چشمامو باز کرد...آراد و دیدم که 

 زیر بغل آراز گرفته و با اخم چیزی درگوشش زمزمه میکنه!

 با بهت دست آزادمو توی چشمام کشیدم و گفتم : چیشده؟ 

ی تخت بشینه...در حالی که آراد عصبی کمکش کرد که رو

داشت شماره یه نفرو میگرفت گفت : سرش گیج 

رفت...چیزی نیست...دو سه ماه سردرد پاچه اشو 

نمیگیره...بگیره هم اینجوری میگیره...االن به جاوید میگم 

 بیاد من که تنها حریفش نمیشم!

آراز بی توجه بهش روی تخت دراز کشید و به پهلو سمت 

مو گرفت و با صدای خش دارش گفت : باز من خوابید...دست

 که دستت مثل یخچاله...مگه ناهار نخوردی؟

ناهار؟ نگاهی به ساعت انداختم...اوووو...دو ظهر 

بود...زمزمه کردم : نه...یه قرص خوردم خوابم برد...اصال 

 نفهمیدم چطوری گذشت!
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چشماشو بست و خودشو کشید سمت من...چند دقیقه ای 

فه توی اتاق قدم میزد...آروم گفتم : حال توام گذشت...آراد کال

 انگار خوب نیست...اتفاقی افتاده؟

آراد : مامانم قرار بود صبح پرنیا رو بزاره مهد بیاد 

اینجا...گوشیشو جواب نمیده نگرانم کرده...نمیدونم پارسیا 

 پیش کیه...پرنیا رسیده خونه یا نه؟!

اونه...توام با این آراز : مامان آذر خونه است...پارسیا پیش 

بچه هات ریدی آراد...االن مامان آذر به جای اینکه پیش دختر 

 خودش باشه باید توله تو رو نگه داره!

آراد عصبی گفت : برم خونه توی )فش!( رو اینجا بزارم هم 

خودتو میکشی هم این بدبخت بیچاره هارو...آوا به مامان آذر 

ه زنگم پیشش بمونه...ی گفته وقت مالقات بیاد که بتونه تا شب

به مامان بزنی بد نیست...از دیروز که اومد بیمارستان تا حاال 

 هیچکدوم خونه نرفتیم!

آراز : مالقات دوساعت دیگه است...مامان خودش زنگ زده 

گفته میاد...تو برو خونه به بچه هات بچسب انقدر اعصاب 

 منو گوهی نکن...بلند شم یه مشت تو صورتته!

باز کرد و اومد تو : چخبره اتاقو گزاشتین رو  جاوید در و

سرتون؟ خوبه گفتم بزارین استراحت کنه...برعکس باال 

 سرش وایسادین هوار میکشین؟
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آراد برگشت سمتش : این )باز فش!( تحویلت من دارم 

 میرم...آوا هم نیست...خودت سفت بچسبش در نره...خدافظ!

تم : چش بود؟! عصبی در و باز کرد و کوفت بهم...آروم گف

 ترسیدم!

جاوید اومد جلو : باز گرد و خاک کردی رییس...بخش که 

 حسابی غلغله است!

 آراز جوابشو نداد...برگشت سمت من : همه چی خوبه؟!

خوبه...فقط خیلی بیحالم...اصال جون ندارم انگشتامو تکون  -

 بدم!

چشماش یه جوری شد...جدی تختو دور زد و به گزارش 

ره شد : دارو ها همه تجویزی خودمه...چرا باز باالی سرم خی

 حالتت برگشته؟

با چیزی که از جلوی چشمم رد شد گفتم : یکی اومد یه قرص 

بهم داد...من ندیدم اسمشو فقط خوردمش...بعد از اینکه بیدار 

 شدم حالم اینجوریه!

 آراز با شنیدن حرفم چشم باز کرد و نیم خیز شد : کی بود؟

 ختره...نمیشناختمش!نمیدونم...یه د -

آراز کالفه دوتا دستشو کشید تو صورتش و گوشیشو 

درآورد...رو به جاوید گفت : قرص اشتباهی نداده باشن؟ یه 

 باِر قرص و برگردوندم االن...نکنه از هموناست؟
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جاوید کالفه زنگ باالی سرمو فشار داد و گفت : برو ببین 

د پایین باید چی دادن بهش...اگه باز درصد آهن خونش بیا

بفرستیمش واسه دیالیز...یه کلیه نمیتونه این همه فشار و تحمل 

 کنه!

آراز عصبی از تخت پرید پایین...در و باز کرد و بعد فقط 

 صدای دادش توی بخش بلند شد...

جاوید دستشو روی پیشونیم گزاشت و گفت : چرا ندیدی چی 

 داره بهت میده؟ حتما کلیه اتم داره تیر میکشه!

ری تکون دادم...پوفی کشید و منتظر شد...زینب با نگرانی س

اومد داخل و همونطوری که به جاوید سالم میکرد دستمو 

گرفت : چیشدی تو؟! ببین رنگ و روشو...ببخش که نیومدم 

 پیشت...تا آوا گفت اینجوری شدی سریع خودمو رسوندم!

سعی کردم با دست بیجونم یکم دستشو فشار بدم : میفهمم 

 یزم فدای سرت...همین که به یادم بودی ممنونم!عز

جاوید پرونده توی دستشو زیر و رو کرد و گفت : جواب 

 آزمایش صبحش کو؟!

 زینب : نیوردن بخش...فکر کنم تو آزمایشگاه مونده!
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آراز با عصبانیت اومد داخل و گفت : احمق پرورش میدم تو 

رده از ل کاین بیمارستان...زنیکه نفهم گفته به هرکی که عم

 این قرصه بدن...یه ذره عقل تو اون مخ پوکش نیست!

 جاوید با تعجب لب زد : کی گفته؟

زینب با اخم جواب داد : دکتر نادری)سونیا جون( به من گفت 

بیام بدم...اما تو پرونده آذر اسمشو ندیدم که بیارم 

براش...نمیدونم به کی داد باز بیاره...اما به جز آذر به چند تا 

 گه ام داده!دی

جاوید : برو از آزمایشگاه جواب آزمایششو بگیر برام بیار ، 

زود باش...این دارو ها رو هم بیار بریز توی سرمش...باید 

 بازم به دکتر صادقی بگم بیاد!

سریع تختو دور زد اما باز انگار چیزی یادش اومده باشه رو 

 ار!یبه زینب گفت : یه سرم و دیکلوفناک و متوکلوپرامیدم ب

زینب سری تکون داد و از در زد بیرون...جاوید با اخم گفت 

 : دکتر صادقی االن کشیک نیست؟

آراز بی حوصله بود : نمیدونم...نرفتم سرکشی...خودت برو 

 ببین!

جاوید دستشو روی شونه آراز گزاشت و گفت : چیزی نیست 

پسر...حال خانومت خوبه...حال خودتم رو به راه شه دو سه 

 گه تو خونه خودتونین!روز دی
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آراز اخمی کرد : فکر اینکه منو بستری کنی از کلت بیرون 

کن جاوید...من االن مخم داغه...فکر میکردم بدونی نباید 

 عصبیم کنی!

جاوید نیشخندی زد : خیلی خوب میدونم و از عمد میخوام 

بستریت کنم...اتفاقا به نظرم بهتر بهت خوش میگذره...با این 

 ابی که واسه خودتون درست کردین!وضع تخت خو

انقدر بی جون بودم که به حرفاشون اهمیتی ندم...چشمام از 

شدت بی حالی کم کم ناِی خودشونو از دست دادن...دیگه 

نمیتونستن بیشتر از این طاقت بیارن...کم و بیش صداها رو 

 میشنیدم اما حالم اصال رو به راه نبود..

...صدای گنگ زینب سوزشی توی دست چپم احساس کردم

میومد که باهام حرف میزد اما من اصال جون نداشتم جواب 

 بدم!

نفهمیدم چقدر گذشت...الی چشممو که باز کردم فقط چشمای 

آراز و دیدم که نگران بهم خیره شده...با دیدنم انگار خیالش 

 راحت شد : خداروشکر!

 ییکم دور و برو نگاه کردم...کسی تو اتاق نبود...لبخند کج

 زد : همشونو بیرون کردم...فقط خودم و خودت!

خواستم تکون بخورم که بخیه ام تیر کشید...اومد نزدیک و 

 لب زد : جونم؟ میخوای بلند شی؟
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زبونم خشک شده بود و مزه آهن میداد...انگار فهمید که گفت 

 : آب یا آبمیوه خانومم؟

آروم گفتم : آب...بعدش کمکم میکنی برم دستشویی؟ خیلی 

 وقته نرفتم پهلوم درد میکنه!

لیوان آب رو گرفت سمتم : خودم کولت میکنم...به جاوید بگم 

 بیاد؟

 نه...چیزی نیست...تو خودت خوبی؟ -

لبه ی تخت نشست و گفت : تو خوب باش...من خوبم...دستمو 

 بگیر ببینم!

آروم دستمو تو دستش گزاشتم...اشاره کرد که فشار بده...با 

ش دادم لبخندی زد : بهتر فشاری که به دست

 شدی...خوبه...دیگه سرد نیستی!

بعد از اینکه از دستشویی برگشتم جاوید سررسید...عین 

ساعت زنگ دار بود...هروقت من بیدار میشدم پیداش 

میشد...با دیدن من که بهوش اومده بودم اخمی به آراز کرد و 

گفت : زودباش...زودباش بخواب...وگرنه پرسنلتو میارم 

 فت نگهت دارن!س

 نگاهی به آراز کردم : چرا مگه؟

جاوید : آراز...لج کنی میفرستمت بخش مغز...از هم جداتون 

 میکنم...ببین کی گفتم!
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آراز دستی تو موهاش کشید و تختو دور زد...با حرص گفت 

: تو و آراد منو گ.اییدین...اگه خودش میتونه خودش...دست 

 بهم بزنی پرتت میکنم بیرون!

د با جدیت مثل همیشه چند تا سوال ازم پرسید...بعد با جاوی

لبخند گفت : سرمت تمومه...فعال جداش میکنم...میگم شب 

 بازم بهت وصل کنن...خب؟

سرمو تکون دادم و ممنونی زیر لب زمزمه کردم...بعد از 

اینکه جاوید سرمو از دستم کشید بیرون طبق معمول آراد 

آوا زینب سینی به دست)عین  اومد داخل...اما اینبار به جای

 عروس خانوما...ایح ایح ایح!(پشت سرش بود.

زینب سینی و گزاشت روی پای من و گفت : دکتر مامانتون 

 و یه خانوم دیگه اومدن...بگم بیان داخل؟

 آراز با اخم گفت : منتظر باشن...االن نه!

زینب نگاهی به من انداخت و سرشو تو گوشم فرو کرد : با 

کردنت ری استارت کردی نسل خودت رو  این شوهر

واقعا...دوساعت غش کردی عوضش کاری کرد ما غش 

 کنیم!

 خنده ای کردم که چشمکی زد و از کنار آراد رد شد.
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آراز چهارزانو روی تخت نشست و خم شد طرفم...بازوهامو 

گرفت و با کمکش خودمو کشوندم باال...دوتا از بالشا رو پشتم 

 د گفت : بیا آماده کن...خودش نمیتونه!گزاشت و رو به آرا

 چخبره؟ واسه توعه؟ -

جاوید سری تکون داد : ما هارو که میبینی عالف رییس شدیم 

تا خانومش بیدار شه خودش براش وصل کنه...اگه حالت 

 خوبه و میتونی...

لبخندی که داشت میومد رو لبمو خوردم و گفتم : خوبم 

 د...سرم که تو دستم نیست.خداروشکر...خودم آماده میکنم آرا

آراد لبخندی زد و عقب کشید...مثل همیشه فرز داروها رو 

کشیدم و سرمو آماده کردم...آراد از دستم گرفت و گفت : حاال 

به کجا بندش کنیم؟! از اونطرف بخوای پایه بیاری 

 نمیشه...شلنگش نمیرسه!

د ونگاهی به باال سرم کردم و گفتم : یه جالباسی کوچیک اگه ب

 این وسط خوب بود...فکر کنم تو اتاق تو کشو داشتیم!

آراز با نگاهی که به زینب انداخت بیچاره سریع خودشو جمع 

 و جور کرد و گفت : من رفتم بیارم!

آراز اخمی کرد و بلند گفت : واستون دعوت نامه بفرستم که 

 برین بیرون؟
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ست نیآراد خنده اشو خورد : این که دیگه تو دستته...تو پات 

 که نبینیم برادر من!

جاوید : عه؟ اصال جالباسی هم نمیخواد...همینجا دوالش کن 

 ببینم!

لپمو از داخل گاز گرفتم که صدای خندم بلند نشه...تا خواست 

از جاش بلند شه مچشو گرفتم و گفتم : ولشون کن...انگار 

 خودشون تا حاال مریض نشدن...نوبت اونا هم میشه!

د : مریض شدیم حتما میایم خدمتتون آذر جاوید خنده ای کر

 خانوم...بعضیا گفتن دستتون شفاست!

آراز : بعضیا میگن خفه شی...وگرنه دندوناتو میریزن ته 

 حلقت...بی ناموس!

آراد : ولی بدم نمیگه ها آراز...تو که نمیخوای بستری 

شی...دو دقیقه برگرد همینجا آذر بزنه بهت بعدم پاشو برو 

 اومده پیش آذر میمونه! باال...مامان

آراز دستشو برد سمت کمربندش و گفت : آره...میخوای ببینی 

 زدنشو؟

رومو برگردوندم تا نگاشون نکنم...بی تربیتا چه حرفایی که 

 بهم نمیزدن!

جاوید : هرکی نشون نده...زودباش...وایسا بگم یه نوروبیونم 

 بیارن دوتا باشه...حالش بیشتره!



1847 

 

ند شد...درحالی که میخندید گفت : خواستم صدای قهقهه آراد بل

 یه چیزی بگم...دیدم زنده نمیرسم خونه...پس بیخیال!

 جاوید انگار فهمید که با خنده گفت : پایه ای؟ بگیرش بریم!

 

زینب اومد داخل و جالباسی کوچیک و چسبی رو داد دست 

آراز...آراز بی توجه به حرفاشون به دستش تکیه داد و 

یوار...یکم خودمو کشیدم سمتش و تا بتونم چسبوندش به د

 سرمو به میله اش وصل کنم.

خودش از دستم گرفت و آویزونش کرد...نگاهی به سر 

سوزنش انداخت و گفت : اگه برات سخته میخوای نزنی؟ 

 همون سرنگو خالی کن تو پام بسه!

لبخندی بهش زدم : نه عزیزم هرجور که تو راحت تری...من 

 اسم...دستتو بیار جلو!که آقامونو میشن

آستین لباسشو باال زد و کنارم نشست...دستمو روی رگای 

برجسته اش کشیدم و جوری که فقط خودش بشنوه گفتم : 

 عاشق رگاتم که من!

یهو برگشت و گونه ام گرم شد...صدای زیرلبیش از صدتا 

 دوبلورم بهتر بود : من که عاشق خودتم چی؟
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 رو توی سرمش خالی سرمشو وصل کردم و آراد آمپوال

کرد...آراز که کنارم دراز کشید در باز شد و مامانم و فرحناز 

 جون اومدن داخل

 مامانم با دیدنم بغضش شکست.

با گریه اومد نزدیک و گفت : الهی مادر برات بمیره...ببین 

بچه ام شده عین ماست انقدر سفیده...کم تو خونه کتک خورد 

 !اینجا هم دست از سرش برنداشتن

سرمو توی سینه اش فشار دادم و گفتم : چیزی نیست 

مامان...بخدا حالم خوبه...خیلی خوب...گریه نکن منم گریه ام 

 میگیره ها!

دستمال تو دستشو زیر چشماش کشید و سرمو بوسید...با 

مهربونی همیشگیش گفت : دور جفتتون بگردم...واسه پسرم 

نزده بچه...بیا  قیمه بادمجون آوردم...چهار روزه لب به غذا

 پسرم تا گرمه بخورش!

فرحناز جون نزدیک اومد و کنار تخت آراز وایساد : حالت 

بهتره آذر جان؟! دو بار اومدم پیشت اما بیهوش 

 بودی...امروز تازه آراد گفت بهوش اومدی!

لبخند محوی زدم و گفتم : ممنون خداروشکر خوبم...دستتون 

 ن!درد نکنه همین که اومدین لطف کردی

 فرحناز : باز سرت گرفت آراز؟ چرا چیزی نگفتی؟
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آراز که بی توجه به آرنجش تکیه داده بود ، سرش و مایل به 

 فرحناز جون چرخوند و گفت : چی بگم؟ اتفاق جدیدی نیست!

مامانم لبخندی زد : ضعیف شدی مادر...جفتتون ضعیف 

شدین...بیا این غذا رو بگیر بخور...یکم میوه آوردم 

 ...تا تو غذاتو بخوری واستون پوست بگیرم!براتون

آراز خواست دستشو جلو ببره که گفتم : بزار سرمت تموم شه 

 آراز...رگتو پاره میکنی آخرسر!

سرفه ای کرد و گفت : کاش همون موقع زده بودی رفته 

 بود...فردا همون آمپولشو میگم بیارن بسه!

 

 جان تو فرحناز جون رفت سمت یخچال : بهتون میرسن؟ آذر

 چیزی خوردی؟

نه راستش تا فردا واسم ممنوعه..امروز و با سرم گذروندم  -

 فقط!

مامانم : حتی میوه هم؟ این چه وضعشه...االن باید کاچی بیارم 

برات...حلوا بیارم...بخوری جون بگیری...صبح تا شب لیتر 

 لیتر آب قند کردن تو تنت؟

ا ون بدبختم دست تنهلبخندی زدم : مامانی یه کلیه ندارم که...ا

تا عادت کنه طول میکشه...دو روز دیگه میتونم همه چی 

 بخورم...هنوز زوده!
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 فرحناز جون : آراز نفهمیدی کی بهش زده؟

آراز با همون صدای خش دار همیشگی گفت : یه پسر هفده 

ساله...بدون گواهینامه زده بهش...شکایت نکردم اما دوتا 

 چک و حقش بود!

 م سمتش : زدیش؟بهت زده برگشت

سری تکون داد : کتک نمیخورد آدم نمیشد...اگه کالنتری نبود 

 اتاق بغلی بستریش کرده بودن!

 زیرلب گفتم : آراز...تقصیر منم بود...من نباید...

 حرفمو قطع کرد : هیششش...حرف نزن آذر!

خجالت زده شده بودم : بخدا ببخشید...ماشینتم داغون 

شده نه؟ قشنگ خسارتی بهت  کردم...یه طرفش کامل صاف

 زدم که...

عصبی تر گفت : آذر...بسه میگم...انقدری دارم که یه بهترشو 

بخرم و بزنم به نامت...اون لَکنته روهم فروختم رفت...یه بار 

 گفتی گفتم تقصیر تو نبوده...حله؟

من نمیدونستم کی میخواستم بفهمم که وقتی آراز سردرد داره 

 برام درس عبرت نشده بود!! چرت و پرت نگم...هنوز

 المصب چند بار باید بپره بهت که آدم شی؟

بغ کرده سکوت کردم و رومو برگردوندم...مامانم و فرحناز 

 جون روی مبل گوشه اتاق نشسته بودن و کاری با ما نداشتن!
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یه ربع بعد بدون اینکه بهش نگاه کنم سرمشو از دستش 

ش تو سطل...دستی درآوردم و با کمک فرحناز جون انداختم

به موهام کشیدم و رو به مامانم گفتم : مامان میشه کمک کنی 

 برم دستشویی؟

مامانم چادرشو زیربغل گرفت و از جاش بلند شد : آره 

 عزیزم...دستتو بیار

خواستم دستشو بگیرم که آراز گفت : من میبرمش...شما 

 بشینین!

 آروم بی توجه بهش از روی تخت رفتم پایین و خودمو آروم

با کمک میله های تخت رسوندم به نزدیک در 

دستشویی...صدای پوف کالفه آراز و شنیدم...نیشخندی زدم 

 و از کنارش رد شدم!

به اصرار جاوید آراز یه سرم دیگه وصل کرده بود...مامانم 

و فرحناز جون بعد از سه ساعت موندن مجبور شدن برگردن 

ر کرده بود و آرازم خونه...جاوید فقط مجوز یه همراهو صاد

 که از روی تخِت کنارم تکون نمیخورد!

 

نگاهی به سرم جدیدی که بهم آویزون بود انداختم و دست 

آزادمو برای کندن روسریم باال بردم...خواستم موهامو 

 درست کنم که آراز زودتر پیش قدم شد...
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دستش ال به الی موهام حرکت میکرد...بعد از چند دقیقه آروم 

 دیگه بسه...میخوام ببندمشون!گفتم : 

 + مگه نمیدونی چطوری دوست دارم؟

کالفه دستی به موهام کشیدم و سرمو روی بالش 

گزاشتم...چشمام و بستم و سعی کردم بخوابم...این کم 

 حوصلگی و لوس بازیا چی بود درمیوردم خدا میدونست...!

نزدیک شدنشو حس کردم...پاهامو تو پاهاش قفل 

رلبیش و شنیدم : حاال که نمیتونم بغلت کنم کرد...صدای زی

 حداقل برگرد نگام کن!

سرمو چرخوندم سمتش...قرمزی چشماش کمتر شده بود اما 

همچنان قرمز بود...مکثی کردم که دستشو باز کرد...با تردید 

 سرمو روی بازوش گزاشتم و یکم به پهلو چرخیدم!

دم و زنده بوسه ای به موهام زد و گفت : همه چیز آراز...مر

شدم تو این چند روز...ببین باهام چیکار کردی که کنار خودت 

 بنِد سرمم!

حرفی نزدم...با انگشت شصت و اشاره اش چونه ام رو گرفت 

و مجبورم کرد نگاهش کنم...پلکی زدم و گفتم : سردردت که 

 خوب میشه انگار سلوالت مهربون میشن!

 + شده من با تو بداخالق باشم؟
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خواد...همین دوساعت پیش یه دست پاچه امو تا دلت ب -

 گرفتی!

+ حرف مفت میزنی عزیز من...ماشین ترکیده خب 

 فداسرت...نمیگی خودت آش و الش شدی؟

دوستش داشتی خب...انقدر عذاب وجدان گرفتم که اینطوری  -

 شده!

+ گفتم یه بهترشو بیارن...اونم دیگه کهنه شده بود...داشت 

 حوصله امو سر میبرد!

ی حرف دکمه لباسشو به بازی گرفتم...زیرلب گفتم : کی ب

بشه مرخص شم...برگردم سرکار...خسته شدم روی 

 تخت...کمرم خشک شد!

 + شیفتاتو کم میکنم!

چشم غره ای بهش رفتم : بیخود...اصال شوخی ندارم سر این 

قضیه آراز...خودت صبح تا شب بیرونی میخوای شیفت منو 

 کم کنی که چی بشه؟

د کجی زد : خانوم خونه باش یکم...خیلی تو بیمارستان لبخن

 بودی دیگه بو الکل گرفتی!

 خانوم خونه ات اگه من نیستم کیه؟ -

+ هیشکی جز تو نمیتونه باشه...میخوام فقط وقتایی که خودم 

 بیمارستانم بزارمت شیفت!



1854 

 

نوچ...اونوقت خیلی خوشبحالت میشه...یکمم تو تو خونه  -

 خوبه؟!منتظرم باش ببین 

موهای تو صورتمو کنار زد : من غذا بلد نیستم...میای خونه 

 گشنه میمونی!

غذا رو خودم میزارم...خونه رو کثیف نکن فقط...هیچکار  -

 دیگه ای نمیخواد انجام بدی!

 + من کثیف میکنم؟

نه من کثیف میکنم...فقط دوتا کیسه زباله پوست تخمه باید  -

 شتم دیگه تخمه بگیری!از رو زمین جمع کنم...اگه گزا

 + تو که چند ماه تو خونه ام بودی...خودتو عادت میدادی!

 تو خودتو به تمیزی عادت بده! -

 + من خودمو به تو عادت دادم...تمیزی هم با تو میاد!

چپ چپی نگاهش کردم که خندید و نرم لبامو بوسید : بخواب 

 !عمِر من...با این وضع تو بیدار موندن کار خوبی نیست

 زیر لب بی حیایی زمزمه کردم و سرمو توی سینه اش فشردم.

 

 

سه روز دیگه ام تو بیمارستان موندم...روزای بعد دیگه کال 

اتاق غلغله بود...از مامان خودم و عروسمون گرفته تا فرحناز 
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جون و آوا و عرفانه و زینب...ساعتی میومدن و بهم سر 

 سگ چی؟!(میزدن...حسابی منو خجالت زده کردن)مثل 

جاوید بعد از اینکه از خون و اوضاع و احوالش مطمئن شد 

گزاشت برم خونه...البته تا وقتی بخیه رو باز نکرده بودم حق 

 نداشتم کاری انجام بدم و اصال با وجود آراز نمیشد؛

کار شرکتو سپرده بود به تیام و رادین و فقط از تو خونه 

 آنالین مدیریت میکرد!

م ود که میخواستم با تیپا پرتش کنم بیرون و بگانقدر گیر شده ب

 برو شرکتت دیگه اه!

 حسابی دلم برای خونه ام تنگ شده بود.

آراز خونه رو تا آخرین دقایق عروسی بهم نشون نداده بود و 

حتی جهیزیه ام رو مامان و فرحناز جون به تنهایی چیده 

 بودن...نظر منم پشم بود!

.من باید بگم...من میخوام نظر هرچی میگفتم بابا خونه منه..

 بدم...اصال مهم نبود نظرم!

 بهم اهمیتی داده نمیشد...

خونه ام حسابی نقشه مدرن و قشنگی داشت...هیچیش مثل 

خونه قبلیش نبود...و من به شخصه عاشق اتاق خوابمون 

 بودم!
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بخاطر اینکه بخیه داشتم و نمیتونستم زیاد راه برم آراز تخت 

ده بود توی پذیرایی...روزا رو تو پذیرایی اتاق مهمانو آور

 بودم اما شبا باز منو بغل میگرفت میبرد اتاق خودمون!

 آخر کمرش از دست این بغل کردنا داغون میشد!

خودش که میگفت حسابی الغر شدم...از انواع جیگر و 

گوشت و کباب گرفته تا مرغ و ماهی رو خریده بود تا هرروز 

قول خودش چربی بگیرم...منم در  غذام گوشتی باشه یکم به

عوض قرصای جاوید و میخوردم...هرچی چربی جذب شده 

 بود درآِن واحد میریخت!

زندگی با یه کلیه ام سخت بود...همش جلو در دستشویی 

 بودم...به قول آوا کنتراتی به نام خودم زده بودمش!

یه دستم شیشه آب بود که بخورم از اونورم یه دستم شلنگ 

 !دستشویی

به لطف سرمای پر و پیمون جاوید هی این دستشویی افزایش 

پیدا میکرد...انقدر که مامانم میگفت میخوای پوشکت کنیم 

 زحمت نکشی تا دستشویی بری!

 لطف زیاد داشتن به من

 دستشونم درد نکنه...

از سردرد آراز بگم براتون که دو شب پشت سرهم کنارم 

صابم معاینه اش کرد بستریش کردن...دکتر معتمد مغز و اع
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و در نهایت چهارتا نصیحت که : عصبیش نکنین...محیطش 

استرس زا نباشه...غذا هاش سرد)طبع غذا( نباشه...اگه 

 سردرد شد اینجوری کنین...اگه نشد اونجوری کنین!

خالصه ماهم هی سرمون و تکون میدادیم میگفتیم چشم 

 چشم...انگار ما نمیدونستیم نباید عصبیش کنیم!

لبته بعدش حالش بهتر شد...بیچاره رو انقدر سوراخ کرده ا

بودم بخاطر سردرداش دیگه عادت کرده بود...البته هنوز یه 

ترس کوچولویی داشت ها...صدای دادشو از این طرف تا 

 اون طرف سالن باید میشنیدی!

به قول خودش که اون اوال بهم گفت : خدا یه مریض گزاشته 

م بیمارستان کرده...ببین چقدر من ور دلت...حسابی خونتو ه

 مریضتم عمر من!

 

 

نگاهی به قورمه سبزی در حال پختنم انداختم و زیر گاز و 

کمتر کردم...حسابی عصبانی بودم و منتظر بودم آراز برسه 

 خونه...جوری بزنمش که قشنگ حال بیام!

دستمو به کمرم گرفتم و کنار ظرفشویی وایسادم...زیرلب 

میکردم : آخه لیوان آبتو هم من باید  واسه خودم غرغر

بشورم؟! بگیر زیر شیر آب دیگه...سی سال از خدا عمر 

 گرفتی یه لیوان چیه که بلد نیستی بشوری؟
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 البته بلد بودا...نمیخواست بشوره...مشکل همین بود!

سر این موضوع صدبار باهاش بحث کرده بودم که همش سهم 

 نکن...دو سه تا چشم ومن نیست...کمک نمیکنی روهم تلنبار 

 ماچ و بوس ردیف میکرد...منم که خر ، زود خرش میشدم!

ظرفا رو شستم و نگاهی به آشپزخونه تمیزم انداختم...همیشه 

همین بود...هروقت بیکار میشدم شروع میکردم به تمیزکاری 

و آراز سر همین چقدر عصبی میشد که مگه آخر هفته نمیان 

 میدم دیگه! تمیز کنن؟! بگو من پول مفت

اما من نمیتونستم...طاقت کثیف بودنو نداشتم...با آراز شلخته 

 سر کردن حسابی صبورم کرده بود...حساابیی!

خم شدم و از روی دسته مبل لباساشو برداشتم...کارش همین 

 بود...یه بار بپوشه...بندازه وسط خونه...باز لباس بعدی!

الفه ام کرده کالفه دستمو روی شکمم گزاشتم...لگد هاش ک

 بود و حسابی میتازوند!

ِهن و ِهن کنون خودمو به اتاق رسوندم و همونجوری که 

لباسای آراز و تو دستم گرفته بودم روی تخت نشستم تا یکم 

 نفسم باال بیاد!

هفت ماهگیم داشت تموم میشد و بخاطر همین شکم فقط میرفتم 

و ربیمارستان...روی صندلی میشستم و فقط کارای نشسته 

 انجام میدادم
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همونم با هزار تا زور و تشر آراز که خدایی نکرده بچه 

 طوریش نشه!

نفسی کشیدم و تار موی توی صورتمو کنار زدم...گوشیمو 

برداشتم و خواستم شماره آوا رو بگیرم که با دیدن اسمش 

روی گوشیم حالل زاده ای زمزمه کردم و جواب دادم : همین 

 م...چیکار میکنی؟االن خواستم بهت زنگ بزن

صدای گریه ی آلما از پشت تلفن میومد...کالفه گفت : میخوام 

از دست این تخم جن و اون بابای پدرسگش جیغ بکشم...بعدم 

 مثل سگ جفتشونو بزنم و پاشم برم دنبال کارم!

خنده ای کردم : چیشده باز...کدوم لوازم آرایشتو برداشته 

 خراب کرده؟

بخوره تو فرق سر من...کل  حرصی گفت : لوازم آرایش

سرامیکا رو با گواش رنگامیزی کرده...رد پنجه اش تا روی 

مبل و فرشامم هست...حاال مگه پاک میشه...پدرم دراومده 

 انقدر دستمال کشیدم!

میخوای بیام کمکت؟ همین االن خونه خودم تموم  -

شد...نمیدونی آشپزخونه چه گند و کثافتی بود...داشت حالمو 

 زد!بهم می

+ باز تو دستمال به دست دوره گرفتی؟! خره ماهای آخر و 

 باید تخت بخوابن...بزار اون بچه نفس راحت بکشه!
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کاش آراز بزاره من نفس راحت بکشم...این چند روز که به  -

قول خودت خوابیده بودم فقط خورده گزاشته تو 

ظرفشویی...پوشیده انداخته زیرپا...لباسشو زورش میاد جمع 

 کنه!

+ چقدر بهت گفتم نمیخواد زن این پسره شی به درد 

نمیخوره...هی گفتم من سی سال بزرگش کردم بیا برو ولش 

 کن...گوش به حرف ندادی که!

بعد سه سال...خیلی ممنون که تاکیدم میکنی...برو دستمالتو  -

 بکش منم برم لباساشو اتو بزنم...دیگه کارم تمومه!

 + هنوز نیومده؟ 

: زنگ زد گفت ساعت چهار میاد...االن  با غیض گفتم

 ششه...دیگه هشت خودشو میرسونه...درست وقت شام!

خنده اش بلند تر شد : حامله شدی غرغرو تر شدی آذر...ببین 

 دو دقیقه پشت تلفن چقدر زر زدی!

برو گمشویی گفتم و بدون اینکه خدافظی کنم تلفنو قطع 

پاچه همه رو  کردم...واقعا راست میگفت...این دوماه آخر

میگرفتم و دست خودمم نبود...هورمونام بهم ریخته بودن 

 حسابی!
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میز اتو رو برداشتم و اتو رو زدم به برق...کاش به حرفش 

گوش میکردم به جا اتوی دستی از این اتو پرسیا 

 میگرفتم...چقدر خری آذر!

لباس چهارمیو اتو کردم و زدم به چوب لباسی...باز زیر 

و آخرین لباسو پهن کردم...اینم کار نبود من  شکمم و گرفتم

 داشتم با این شکم گنده ام!

با شنیدن صدای در ورودی گوشم و تیز کردم...صدای 

 خودشم بلند شد : کجایی جوِن من؟

بلند گفتم : تو اتاقم آراز...لطفا آب میخوری لیوانشو 

 بشور...نزار واسه من!

 شم میشوریم!صداش از خنده لرزید : چشم خانوم...لیوان

دو دقیقه بعد در اتاقو باز کرد و اومد تو...اخمی بهم کرد و 

گفت : باز که تو خونه رو تمیز کردی...این یه ماهو ببرمت 

خونه پیش مامان...یا مامانو بیارم اینجا...نمیشه تنهات 

 گزاشت!

حرصی گفتم : خوبه توام گفتی چهار میای و االن ساعت هفت 

 یمارستان؟و نیمه...واجبه بری ب

لباسشو کند و دستی به موهاش کشید...همونطوری گفت : 

 نرفتم امروز...عوضش رفتم یه جای دیگه!

 کجا؟ -
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اومد جلو و گونه ام رو بوسید...کالفه گفتم : برو اونور...انقدر 

میخوام بزنمت که حد و حساب نداره...هرچی ظرف تو 

ر ه بگیظرفشویی بود از خورد و خوراکای تو بود...دو دقیق

 زیر شیر آب بشور دیگه...چقدر سخته مگه؟

لبخند کجی زد و لباسشو از زیر دستم کشید بیرون...چوب 

لباسیو برداشت و آویزونشون کرد توی کمد و گفت : 

چشم...میشورم...از صبح برم به هزار نفر بگم چیکار کنن 

 چیکار نکنن...میام خونه ظرف بشورم!

که چقدرم میشوری...اون هزار از کنارش رد شدم و گفتم : آخ 

نفر به من ربطی نداره ولی تو شوهر منی...اگه نیستی برو 

 شوهر همون هزار نفر شو!

خواستم از اتاق برم بیرون که مچمو گرفت و گفت : وایسا...یه 

 لباس گرفتم برات امشب بپوشی!

 امشب چخبره؟ -

چشمکی زد و گفت : حاال میفهمی...من که الکی دیر نمیکنم 

 زیزم!ع

روی تخت نشستم و گفتم : از این تنگا نباشه که اصال فکرشو 

نکن...نفسم دیگه باال نمیاد...انقدر تکون خورده از صبح 

 میخوام باال بیارم!
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نایلون رو از دستش گرفتم و لباس توشو بیرون آوردم...یه 

لباس با پارچه لَخت و نرم قرمز...دامن کلوش داشت و آستین 

 سابی به دردم میخورد با این هیکل قشنگم!حلقه ای بود...ح

البته از وقتی شکم آورده بودم فقط سه تا لباس ساحلی گرفته 

بودم...اونا رو میپوشیدم...هم نرم و راحت بودن هم شکمم 

 اذیت نمیکرد!

خودش از تو کمد تیشرت سفیدشو کشید بیرون و گفت : یکمم 

 آرایش کن...هرروز رنگت بدتر از دیروز میپره!

 حوصله ندارم...بعد کی میخواد پاک کنه؟ -

تیشرتشو با شلوار جینی که هنوز پاش بود پوشید و جلوی آینه 

 وایساد : من پاک میکنم...آرایش کردی بیا بیرون!

 زیرلب باشه ای گفتم و از جام بلند شدم.

 

آرایش کمرنگی کردم و موهامو باز گزاشتم...با همون لباس 

ن...از اتاقمون به پذیرایی دید نداشت پا برهنه از در زدم بیرو

 و این یکی از مزیت های خونمون بود!

موهاشو از پشت مبل دیدم...جلو تر رفتم و با دیدن کیک 

 کوچیک روی میز گفتم : وای...من اصال حواسم نبود!
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لبخندی زد و دستشو باز کرد : بیا خانومم...گفتم حسابی خامه 

ای یه جعبه شیرینی و تموم  ایش کنه که زنم حامله است...هفته

 میکنه!

کنارش نشستم و گفتم : چقدر سوپرایزم کردی...من که نکردم 

 چی؟

+ به سوپرایز تولد من در...از چهاره دنبال کیکم...اونی که 

 میخواستمو نداشت!

به کیک کوچیکی که شبیه گل رز قرمز بود نگاه 

 کردم...کنارش نوشته بود : سالگردمون مبارک جوِن من!

 گفتم : خیلی قشنگه...مرسی واقعا!

سرشو جلو آورد و بعد از یه بوسه ازم جدا شد...آروم گفتم : 

 دلم عروسیمونو خواست...باورم نمیشه سه سال گذشت!

 + آخرین باری که فیلم عروسیمونو نگاه کردیم کی بود؟

لبخندی زدم : همون روزی که تحویل گرفتیم...دیگه نگاه 

 نکردیم!

انداخت : دیدنش واجب شد...حسابی دلم آذر اون ابرویی باال 

 شبو خواست...دست نخورده و ناب!

مشتی به شکمش زدم که با خنده از جاش بلند شد و رفت سمت 

 اتاق.
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نگاهی به کیک قشنگم انداختم...اگه بخاطر دیابت حاملگی 

دستم بسته نبود کلشو میخوردم...به قول آراز به شدت ویار 

ینی خونمون از وقتی حامله شده بودم شیرینی داشتم...شیر

 تموم نشده بود!

این بنده خدا شیرینی فروش سر کوچمون حسابی کاسبی 

 میکرد...آرازم که خوب پول میداد سر این کیک و شیرینیا!

آلبوم عکسای عروسیمونو آورد و روی میز گزاشت...فلش 

 توی دستشو به تلویزیون وصل کرد و گفت : تخمه اش کمه!

ای بهش رفتم : همین صبحی جارو کشیدم پوست  چشم غره

تخمه های دیشبتو جمع کردم...تخمه بخوری کتکه...بشین 

 سرجات!

 چقدر خوش خنده شده بود امشب؛

گازی از لپم گرفت و گفت : هرچی خانومم بگه...عوضش 

 کیک با مخلوط آذر میخوریم...خوب شد؟

لبخندی زدم و خودمو توی بغلش ول کردم...دستش توی 

موهام حرکت میکرد و این حس خوب درست از بعد 

 صیغمون باهام بود)یادتونه؟!(

با شروع فیلممون یاد اون موقع افتادم...سه سال پیش روز 

 عروسیمون!
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همه چیز برنامه ریزی شده بود و من تقریبا هیچکاره 

بودم...آراز خودش تنها انتخاب کرده بود...از تاالر بگیر تا 

 غذاهای عروسیو...!

تنها چیزی که باهم خریدیم و منم نقشی رو ایفا کردم لباس 

 عروس من و کت و شلوار اون بود!

 

البته لباس عروس و آوا مثال خواست واسه آراز خیلی 

سوپرایزی باشه ، آراز و به زور سوار ماشین کردیم و فقط 

خانوما رفتیم داخل مغازه...جدا از اون که چقدر تا شب غرغر 

 ن منه لباسشو من نباید ببینم!کرد و هی گفت ز

روز قبل عروسی هم خودم و هم آقامون تا ساعت ده شب 

سرکار بودیم و صبح فقط جیغ و دادایی که فرحناز خانوم 

 سرمون کشید تونست بیدارمون کنه!

آرایشم فوق العاده الیت و زیبا بود...از اینا که نگاه میکنی 

 دلت ضعف میره ها...از اونا!

 آراز به آرایشگاه لبخندی زدم...با یاد ورود 

من توی اتاق پرو آرایشگاه داشتم از خودم سلفی 

 میگرفتم...عین ندید بدیدا!

تو آینه...از رخ چپ ، از رخ راست...کال آرایشمو با سلفی 

 صاف کرده بودم!
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خانوم آرایشگر تازه تور و تاجمو گزاشته بود و منم از ذوق 

 ودم پفش باز شه!لباس پف پفیم هی چرخ میزدم دور خ

با تقه ای که به در خورد به خیال اینکه آرایشگره است بلند 

 گفتم : کارم تمومه عزیزم...بیا تو

و بعد بدون اینکه توجه کنم کی اومده داخل ادامه دادم : حس 

 میکنم این رژه خیلی تو چشمه...نمیشه رنگشو عوض ک...

 برگشتم و با دیدن آراز شوک شدم!

لی شیک تو تنش نشسته بود...دکمه اول کت و شلوارش خی

لباس سفیدش باز بود و سینه پهن و برنزش یه کوچولو 

 مشخص بود!

دست گل رز قرمزمو تو دستش گرفته بود و اونم مثل من 

 مبهوت نگاه میکرد!

لبخند محوی زدم و گفتم : چه قدر جذاب...االن یعنی شما 

 قراره ماِل من شی؟!

میکشه مال من شدنت...این لبخند کجی زد و گفت : طول 

 انتظار و دوست ندارم!

یکم دامن لباسمو باال گرفتم و جلوتر رفتم...لبامو بهم فشار 

دادم و گفتم : چطوری شدم؟! اون همه پول ارزششو داشت یا 

 نه؟
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+ هزار برابر بیشتر...چه بی آرایش چه با آرایش...زیباترینی 

 جوِن من!

ستی به رزای طبیعیش جلو اومد و دست گلمو بهم داد...د

کشیدم و بغ کرده گفتم : عقدمون با ذوق تر بودی...بوسم 

 کردی حداقل!

دستشو دور کمرم حلقه کرد و با صدایی که رگه های خنده 

داشت گفت : همشو جمع کردم برای آخرشب...مگه میشه تو 

 با این لباس کنارم باشی و من ذوق نکنم؟!

 دم که سرشو جلو آوردبه چشمای عسلیش نگاه کردم...پلکی ز

و گونه ام رو بوسید...صدای لعنتیش مثل همیشه خش دار شده 

 بود...چشماشو بست و گفت : دیوونه نشم خوبه!

خنده ای کردم و باهم دیگه از در اتاق پرو زدیم 

بیرون...فرحناز جون با اون لباس سبزآبی زیباش وایساده بود 

 و با خنده برامون ِکل میکشید.

فتیم با ظرف اسفند نزدیکمون اومد و همونجوری جلوتر که ر

که زیرلب یه چیزی رو زمزمه میکرد گفت : کور بشه چشم 

هرکی نتونست ببینه...قربونتون برم من...خوشبختیتونو ببینم 

 عزیزای من!

من اول جلو رفتم و هم دیگه رو بغل کردیم...بغض کرده کنار 

ازمو ت...آرگوشم گفت : پسرم راست میگفت...نشناخته بودم
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میسپرم دست خودت...میخوام همینجوری مهربون و خانوم 

 کنارش بمونی!

لبخندی زدم : مطمئن باشین که کنارش میمونم...ممنونم که 

 بهم اعتماد کردین!

 

بعد از مراسمات دست و جیغ و تعارفات مرسوم ما راهی 

 آتلیه شدیم!

 ازم حسبا اینکه دفعه چندم بود با آراز میومدیم آتلیه اما ب

 خوبی نداشتم...یه جورایی میرفتم تو خودم!

نمیدونم چرا همچین حسی پیدا میکردم...اما بعد از اینکه از 

آتلیه میزدیم بیرون حالم خوب میشد! در این حد تغییر فاز 

 داشتم!

روی چهارپایه سفید رنگ نشسته بودم...عکسای تکی آراز 

 تموم شده بود و نوبت من بود!

اس وایساده بود و دست به جیب بهم نگاه آراز پشت سر عک

 میکرد!

عکاس لبخندی بهم زد و گفت : عزیزم یکم راست تر 

 بشین...وایسا بیام دامن لباستو درست کنم!
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زیرلب پوفی کشیدم...جلو اومد و دستی به چینای دامنم 

کشید...دوربینشو دستش گرفت و گفت : گلم لبخند...خیلی 

 یت!ابروهات توهمه ها روز  عروس

 هی عزیزم...گلم...خانومم!

سعی کردم لبخند بزنم...اصال نمیشد...انگار کرم پودرا و 

ماسکایی که به صورتم زده بودن لبامو فیکس کرده بود! 

 تکون از جاشون تکون نمیخوردن!

عکاس اخمی کرد و گفت : اینجوری نمیشه که...به یه خاطره 

 میوفتهخنده دار فکر کن و سعی کن بخندی...عکسات بد 

 عزیزم!

چشمامو تو کاسه چرخوندم...با تک سرفه آراز نگاهمو 

 برگردوندم سمتش...با چشمک لب زد : به من نگاه کن!

همونطوری که خانم عکاس گفته بود نشسته بودم...همه چیز 

 آماده بود به جز لبای بیچاره من!

به خواست آراز نگاهمو دادم سمتش...تا خانوم عکاس گفت 

صورتش ادایی درآورد که نتونستم جلوی  یک دو سه با

 خودمو بگیرم و زدم زیرخنده!

با صدای چیلیک دوربین عکاس با لبخند گفت : عالی شد 

 عزیزم...ایشاهلل لبات همیشه بخنده!
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با خنده به آراز نگاه کردم...فیسش برگشته بود به همون حالت 

جدی خودش اما لباش میخندید...این بشر چقدر همه چیزش 

 ی من جذاب بود!برا

خالصه با ادا های آراز و عاشقونه های عکسای دو نفرمون 

 از آتلیه زدیم بیرون!

قبل از عروسی به اصرار آوا یه فیلم فرمالیته گرفته بودیم و 

من میخواستم فیلم عروسیم فقط از ورودمون به تاالر 

 باشه...نه مخلفاتش!

اون ود...از تاالر عروسی براتون بگم که حسابی خفن طور ب

 تاالر جشن پرستار و یادتونه؟!

 خفن تر!

 از دم در ورودیش بگیر تا تهش با چشمات بازی میکرد!

خوب بود که از اعتمادم به آراز پشیمون نشده بودم...بچه 

 خوش سلیقه بود!

 

با دیدن صحنه ای که آوا با اون شکم کوچیکش پنج دقیقه بعد 

ی زدم و گفتم : از اومدنمون داشت جلومون میرقصید لبخند

انگار نه انگار بچه تو اون شکمه...چطوری میتونست انقدر 

 عین میگ میگ باشه؟!
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آراز بیخیال یه تیکه بزرگ از کیکو گزاشت دهنم و گفت : 

 االن ناراحتی که هفت ماه خوردی و خوابیدی؟!

نگاهش کردم که لبخند کجی زد : بیاد درست میشی...غصه 

 نداره که!

دسال میخوام نیاد...اگه منو بکشن دوباره با غیض گفتم : ص

حامله شم...همین از سرمم زیاده...نمیگه خانومم نفسش 

 میگیره و نمیتونه راه بره...همون دو هفته استراحتمو دید!

لِب خامه ایمو بوسید و گفت : بمیرم واسه تو...خانومم میدونه 

 اگه نفسش بگیره نفس یکیو هم قطع میکنه!

ختم و زیرلب گفتم : هی خرم کن...منم که ابرویی باال اندا

 خر...زود خر میشم!

خنده ای کرد و منو به خودش فشار داد...نگاهمو به سمت فیلم 

 برگردوندم!

 

با اخم فیلمو جلو زدم و گفتم : واجب نیست هربار رقص این 

 دخترای ندیده رو ببینیا!

 بی توجه گفت : کو؟! کدوم دخترا؟

یک کرد...با خیال راحت از اینکه چنگال بعدیو به دهنم نزد

این بشر کال به این چیزا توجهی نمیکنه دوباره تو بغلش لم 

 دادم!
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 حاملگی هم این ادا و اصوال رو داشت!

 

بعد از ورودمون به تاالر و رفتن آراز به قسمت 

مردونه...خسته از سه چهار دور رقصیدن روی صندلیم 

عجیب بود که  نشسته بودم...دوساعتی گذشته بود و برام

 چطور آراز تو این دو ساعت هنوز نیومده این طرف!

با بلند شدن صدای بلندگو و اعالم ورود داماد نفس عمیقی 

کشیدم...آوا بدو بدو از ته سالن اومد نزدیکم و گفت : کو 

 شنلت...کجا گزاشتیش؟!

 با تعجب گفتم : چرا؟! مگه آراز نمیخواد بیاد؟

یک و شنلمو داد دستش : بیا آوا مامانم حجاب کرده اومد نزد

 جان...فقط این بندشو خودت درست کن!

آوا شنلو از دست مامانم گرفت و گفت : مجبور بودی دست 

بزاری رو باز ترین لباس؟! خوبه بندت پاره شه جلو همه 

 سینه اتم بیوفته بیرون!

خنده ای کردم : االن که شوهرم داره میاد...چرا باید شنل 

 بپوشم آخه؟!

خمی کرد : چه عروس پرحرفیه ها...میزاری ما به کارمون ا

 برسیم یا نه؟! وگرنه همین االن تحویل خونوادت میدم!
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برو بده...انگار داداش خودش نبود که از تهران پاشد اومد  -

 منو از خونواده تحویل بگیره!

با کمکش شنلو پوشیدم...همونجوری که بندشو درست میکرد 

نفهمی کرد...جفتتون نفهم دوعالم  ادامه داد : داداش من

بودین...چقدر من گفتم بابا این عشقا زود گذرن...خنگ نشین 

 عه!

 هیچکدوم نفهمیدین!

ابرویی باال انداختم : نه بابا...داریم ثمره عشق زودگذر 

 شماروهم میبینم عزیزدلم!

نگاهی به موبایلش کرد و گفت : یعنی االن که آراز بیاد 

 ری...در این حد بهت بگم!تو...واسش نمیری خ

 با تعجب به کاراش خیره شدم

 ازم دور شد و دستی برای مدیر سالن تکون داد!

نفس عمیقی کشیدم و به سالن خیره شدم...مهمونا زیاد 

بودن...فامیالی آراز و که من هیچکدوم نمیشناختم...جالب تر 

 اینکه خودشم نمیشناخت!

م یک و روبوسی بهبه جز چند نفر که فرحناز جون موقع تبر

معرفی کرده بود بقیه برام در هاله ای از ابهام)ادبی مثال...ایح 

 ایح ایح( بودن!
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از بچه های بیمارستان زیاد نیومده بودن...یعنی آراز 

دعوتشون نکرده بود اصال...به جز سونیا که نفر اول خودشو 

 انداخت تو عروسی!

بود غزل که جرات نداشت و یه جورایی دمش چیده شده 

 بدبخت! به قول آراز دختره تو َکف!

زینب که هفته قبل از ما با دکتر برزگر عروسی کردن و به 

سالمتی رفته بودن سر خونه زندگیشون...این طول کشیدن 

عروسی ماهم فقط بخاطر وسواس بیش از حد آراز بود 

 والغیر...

یه ماه قبل از عروسی آراد عرفانه رو به فرحناز جون معرفی 

.البته معرفی دوباره چون هم دیگه رو قبال بخاطر کرد..

 داشتن!

فرحناز جون این بار از خر شیطون پیاده شد و گفت که 

 هروقت آمادگی داشتن میتونن عقد کنن!

آرادم که خونه اش رو قبال به نام سحر زده بود و خونه نداشت 

 با عرفانه توافق کردن که بعد از خریدن خونه عقد کنن!

خرید خونه اشون تا یه ماه بعد از عمل کلیه من  که این بساط

 طول کشید!

و باالخره آرادم تونست یه زندگی آروم با بچه هاش داشته 

باشه...البته پارسیا که بچه اش نبود اما بخاطر وابستگی که 
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بهش داشت و کارای سحر اونو قبول کرد...بچه در هر 

 صورت قلبش پاک بود...

 

دم و منتظر شدم ببینم باز این بند لباس عروسمو محکم کر

 خواهر و برادر چه آشی برام پختن...

با پخش آهنگ باباکرم ناخوداگاه لبخندی روی لبم اومد...آوا 

گفته بود که آراز استاد رقص باباکرمه...توقع اینو وسط شب 

 عروسی نداشتم...اونم از اون آراز جدی بیمارستان!

ستمال یزدی از در سالن به آراز که با اون کاله باباکرمی و د

وارد شد نگاه کردم...کتش تنش نبود و من تیپایی رو که با 

لباس مردونه میزد خیلی بیشتر دوست داشتم...درست مثل 

 االن!

با لبخند بهش خیره بودم که در دو طرف سالنم باز شد و رادین 

 و تیام هم دستمال یزدی به دست اومدن داخل!

 تم!چه خبرایی بود و من نمیدونس

با اوج آهنگ با اشتیاق بهشون خیره شدم...هماهنگ هماهنگ 

 بودن...انگار بیست ساله مربی رقصن!

باهم میچرخیدن...با هم شونه هاشونو تا پایین تکون 

 میدادن...باهم کالهو برمیداشتن!
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من فقط چشم شده بودم و آراز و میدیدم...توجهی به اطراف 

 ار میخواد بکنه نداشتمکه حاال کی داره چیکار میکنه و چیک

 فقط میخواستم ببینمش!

یه روزی با خودم فکر میکردم آراز چقدر خشکه...شاید حتی 

تو خونه اشم مثل سرکارش رفتار کنه و عین مجسمه ابولهول 

 بهت خیره بشه!

ولی رفتارش توی کار و توی خونه باهم خیلی فرق 

کنار  رداشت...انقدر که کنار من یکی دیگه بود و تو محیط کا

 من یکی دیگه!

واقعا مدیریت داشت و از این رفتارش راضی بودم...که اگه 

مثل کارش پاچه امو میگرفت هیچوقت زنش نمیشدم)مثل 

 سگ باز داره دروغ میگه که!(

با تاریک شدن پیست و چراغی که فقط رو آراز افتاد ذوق 

زده یه قدم جلو گزاشتم...آراز با همون رقصش اومد 

 و مردونه! سمتم...آروم

مگه میشه یه پسر برقصه و تو رقصم همچنان پر جذبه و 

 جذاب باشه؟!

 یا این فقط واسه آراز صدق میکرد؟
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رادین و تیام ازش فاصله گرفتن و کم کم از تو دیدم محو 

شدن...از وقتی تیام منتقل شده بود تهران...دوماه یه دفعه با 

 میگشتیم!آراز میرفتیم شمال...دو روز میموندیم باز بر

تا آراز هم به کارای بیمارستان اونجاش برسه و هم اگه اتفاقی 

 افتاده بود همونجا رفع بال بشه انشاهلل تعالی!

آراز از چهارتا پله جلوی پام باال اومد و دستشو سمتم دراز 

کرد...با گرفتن دستش آهنگ بابا کرم تموم شد و یه آهنگ 

 دیگه شروع شد!

طبق چیزی که باهم تمرین کرده  با لبخند دستشو گرفتم و

بودیم)درست مثل عروسی آوا...منتها اینبار به اصرار من 

 بود(کنار هم وسط پیست وایسادیم!

رقصای بریتیش و اصیلی که توی فیلما باهم انجام میدادن 

حسابی جذبم کرده بود و با آراز یه نمونه اش رو برای 

 عروسیمون انتخاب کرده بودیم!

خودش هشت سال تو کشور بریتیشا زندگی کرده البته آراز که 

 بود و من همچنان عاشق اون لهجه فوق العاده جذابش بودم!

 

سرمو به شونه اش تکیه دادم و همونطوری که با لبخند به 

شروع رقصمون خیره بودم گفتم : باباکرمت خیلی قشنگ بود 

 آراز...فکرشم نمیکردم بخوای همچین کاری بکنی!
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وز عروسیم بشینم اونجا فقط بهت نگاه + فکر میکردی ر

 کنم؟!

 خندیدم : نه اما توقع باباکرمم نداشتم!

آراز توی فیلم کمرمو گرفت و منو دور خودش چرخوند...با 

حسرت گفتم : دیگه نمیتونی اینجوری بغلم کنی...خیلی چاق 

 شدم نه؟!

نچی کرد و گفت : شروع شد...جوِن من همه تو حاملگیشون 

وام اصال چاق نشدی...همونی فقط یه شکم بهت چاق میشن...ت

 اضافه شده...اونم یه ماه دیگه از شرش راحت میشی!

پلکی زدم و بغ کرده گفتم : همش فکر میکنم دیگه نمیخوای 

 منو...خیلی شلخته ی غرغروی چاق شدم!

با خنده پیشونیمو بوسید : با رقصمون حال کن...این چیزا به 

بیشتر از قبل میخوامت...خودتم با  من بستگی داره که تا االن

 این فکرای مزخرف و چرت بهم نریز...وگرنه خونت حالله!

 

 دستمو الی انگشتاش فرو کردم و با آرامش چشمامو بستم...

 

زیبا ترین قسمت خونه امون اتاق خوابمون بود...اتاق خوابی 

که با دیدن قاب عکس چسبیده رو به روی تخت حسابی شکه 

 شدم!
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باز به آراز گفتم : این...این منم؟! نقاشیه یا از این با دهن 

 کامپیوتریاست؟

خودشو از پشت بهم نزدیک کرد و کمرم و گرفت : این 

جونمه...همون که میدونه اگه نباشه نیستم...حاال حدس بزن 

 کی کشیده؟!

با لبخند گفتم : نمیدونم...چقدر صورتم باحاله...انگار 

.کی کشیده که انقدر بهم نزدیک خوابم...چشمام خیلی خماره..

 بوده؟

یکم فکر کردم و گفتم : آوا؟! اون که از این هنرا نداره...بقیه 

 هم که موهامو ندیدن جز...جز تو!

 با تعجب برگشتم سمتش : تو کشیدی؟

لبخند کجی زد و سرشو تکون داد...آروم زیر گوشم لب زد : 

و ..طرحشاون شب که بعد از اسم فامیل روی مبل خوابت برد.

زدم...تو یک سالی که کنارم نبودی تمومش کردم...میدونم به 

 قشنگی خودت نیست ولی...

با بغض گفتم : نه آراز...این خوشگل ترین نقاشی 

دنیاست...اصال چشمام قلب قلبی شد...چقدر ذوق دارم...چقدر 

 االن دلم خواست بوست کنم!

دنم کوبیده ش نگاهی بهم انداخت و یهو رو دستاش بلند شدم...با

وسط تخت نفسم و دادم بیرون...کتش و انداخت گوشه اتاق و 

روم خیمه زد...با خجالت گفتم : خب...اممم...اول لباسمو 
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دربیارم امانته...بعدشم موهام...حتی از عقدم باید بیشتر گیره 

 سیاه دربیاریم!

مسخ شده تو چشمام خیره بود : هیچکدوم مهم نیست...فعال 

 جوِن من...فقط تو! فقط تو مهمی

آب دهنمو قورت دادم و ناخوداگاه بغض صدام بیشتر شد : 

 آراز!

 مکثی کرد : بگو همه چیزم!

پلکی زدم که اشکم از گوشه چشمم افتاد پایین...اخم کمرنگی 

 کرد و گفت : هنوز نخوردمت که!

لبامو بهم فشار دادم و چیزی نگفتم...همه حسای دنیا مخلوط 

شتن فوران میکردن...سیبک گلوش تکون شده و تو قلبم دا

 خورد...آروم و با خنده پرسید : میترسی خانوم؟

سرمو تکون دادم...از روم کنار رفت و وایساد...دستشو سمتم 

دراز کرد و گفت : بیا گیره موهاتو باز کنیم...بعدم برو دوش 

 بگیر...حس میکنم اینا رو صورتت سنگینی میکنه!

بودم...پر از بغض لبخندی زدم و از این همه درکش ممنون 

 طبق خواسته اش همه چیزایی که گفته بود رو انجام دادم!

تاپ و دامن کوتاهی پوشیدم و از در حموم زدم بیرون...آراز 

با باالتنه همیشه برهنه اش روی تخت دراز کشیده بود و با 

 گوشیش مشغول بود!
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شو شیبا خجالت جلوتر رفتم...انگار متوجه نگاهم شد که گو

گزاشت کنار و دستشو باز کرد...آروم کنارش روی تخت 

 خزیدم و سرمو روی دستش گزاشتم.

 

 + حالت بهتر شد؟!

بازم سرمو تکون دادم...نفس عمیقی کشید : منم مثل تو دفعه 

اولمه...این کششی که بهت دارمو به بهترین مدل لندنم نداشتم 

نی واسه و امشب...اگه هنوز باهاش کنار نیومدی و نمیتو

 امشب قبولم کنی...میتونیم بزاریم برای یه شب دیگه!

پلکی زدم و آروم گفتم : نه آراز...همه قشنگیش به اینه که 

شب عروسی باشه...توام خیلی منتظر موندی و من نمیخوام 

امشبو واست خراب کنم...اما نمیدونم...دلم یه 

 جوریه...استرس دارم!

و آروم گفت : انقدری  پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد

میخوامت که نزارم ذره ای اذیت بشی...خودتو بسپر به 

 من...مثل همیشه!

چشمامو آروم باز و بسته کردم...با بوسیدن لبام و مشت شدن 

دستای من وسط دستاش خودمو سپردم دستش...درست مثل 

 همیشه!
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با لگدی که زد آخ آرومی گفتم و تکیه ام رو از شونه آراز 

 ..سرشو برگردوند سمتم و گفت : لگد زد؟گرفتم.

با اخم سرمو تکون دادم : یاد شب عروسیمونو کردم بچه 

 انگار بهش برخورد!

ابرویی باال انداخت : یاد کدوم قسمتش افتادی عزیزم؟! شاید 

 از همون جاهای نابش بوده که پسرم خوشش نمیاد!

ون کبا خنده گفتم : بی حیا...بخاطر شیرینیه...خیلی داره ت

 میخوره!

عسلیاش رو برگردوند سمت چشمام...آروم ادامه دادم : 

 میخوای ببینی؟!

دستشو اول وسط موهای همچنان دلرباش فرو کرد و بعد آورد 

جلو...با گزاشته شدن دستش روی شکم چرخی زد...لبخند 

 کمرنگی زد و گفت : به دنیا هم بیاد قراره اینطوری باشه؟

 چطوری؟ -

ش اخم کوتاهی کردم و یکم جا به جا از لگد دوباره ا

شدم...آراز خیلی جدی رو به شکمم گفت : بچه از االن یادت 

باشه که اومدی مثل االن نرینی وسط حس و حال من و 

 مامانت...وگرنه شب ساعت نه میزارمت دم در!
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با لبخند گفتم : نگو بچمو...دلت میاد؟! انقدر دلم ضعف میره 

ر اساش نگاه میکنم...یعنی قراره انقدوقتی میرم تو اتاقش به لب

 کوچیک باشه؟!

بازم مثل همیشه پهن مبل شد و دستشو دوباره دور شونه ام 

حلقه کرد و مجبور شدم بهش تکیه کنم : اگه به باباش بره 

 کوچیک نمیشه...موقع اومدنش پدرتو درمیاره!

 ولی من که نمیخوام طبیعی بیارمش! -

ارینو از سرت بیرون کن سرشو برگردوند سمتم : فکر سز

 آذر...دوتا دوتا زخم بخیه میخوای چیکار؟

درد داره...همش میگم اگه نتونم دردشو تحمل کنم چی؟!  -

 اگه وسط کار بمیرم بچه ام بی مادر شه چی آراز؟

پوفی کشید : آذر...قرار نیست بازم حرف از اینجور چیزا 

..خودم .بزنیم درسته؟! دکترت گفته طبیعی...توام میگی چشم

 باال سرت میمونم نمیزارم آب تو دلت تکون بخوره!

بی حرف دستمو رو شکمم گزاشتم و زیرلب گفتم : این بابات 

 از همون اولم تو رو بیشتر دوست داشت!

 

صبح روز بعد از عروسی با نوازشای آراز بیدار 

شدم...فرحناز و افتخار خانوم زحمت کشیده بودن قبل از بیدار 
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بحونه چیده بودن...حسابی دستشون درد شدن من میز ص

 نکنه!

با اخم به کاچی روی میز نگاه کردم و گفتم : اینو تو بخور به 

 نظرم...من یه ذره هم میلم نمیکشه!

 + مگه من درد دارم؟

 شاید داری...خوشم نمیاد ازش...بو میده! -

قاشقو برداشت و بی توجه به بینیش نزدیک کرد : بو نمیده 

 یه قاشق بخور ببین چقدر خوشمزه است!خانوم...بیا 

اصال خوشمزه نیست...خودت بخور...نخورده داره حالمو  -

 بد میکنه!

نگاهی بهم انداخت و کاسه کاچیو گزاشت جلو خودش : 

باشه...من میخورم...بعدم به مامان میگم من خونریزی 

 داشتم...کاچی آوردین جواب بود!

شدم...یکم که خورد  خنده ای کردم و به کاچی خوردنش خیره

ظرفشو گزاشت کنار : نه راست میگی...همون بهتر که 

 نخوردی...بیار جلو که صبحونه فقط املت التی!

انقدر سر میز صبحونه منو خندوند که نگو...آخریا سرمو 

 گزاشته بودم رو دستم و به لقمه گرفتناش خیره میشدم!
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برای  لمبا لبخند دستمو روی رگای دستش کشیدم و گفتم : د

 لقمه التیات تنگ شده آراز!

 + به چی فکر میکنی که انقدر یهو حرفات عوض میشن؟!

به عروسیمون...قبلش...بعدش...به عقدمون...چقدر اومدی  -

 یزد خوب بود آراز!

 + کجاش خوب بود جوِن آراز؟

همه جاش...روز تولدم که یهو اومدی...اگه نمیومدی من  -

 االن زن سیاوش بودم حتما!

اخم غلیظی کرد : سیاوشو...ال اله اال هللا...تو غلط میکردی 

 زن سیاوش شی...شده میدزدیدمت مال خودم میکردمت!

تقدیره دیگه...جایی که اصال فکرشو هم نمیتونی بکنی میاد  -

کمکت...مثال من اصال فکرشو هم نمیکردم اون روز کسی 

 که در و باز کرد تو بوده باشی!

.به یه روزم نکشید که اومدم یزد...انقدر + پروازم که نشست..

اون هشت نه ماه بدون تو همه چی بد بود...آوا مدام خبرای بد 

 بهم میداد...از خواستگارات آمار میفرستاد!

چقدر خواستگار داشتم ولی...فکرشم نمیکردم انقدر خواهان  -

 داشته باشم!

چشم غره ای بهم رفت : ک..ننه همشون...بسه دیگه از 

 ات بیا بیرون...اعصاب منو بدتر بهم میریزی!خاطر
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دروغ میگم مگه...چقدر تو اعصاب منو سر این دخترای  -

بیمارستان بهم ریختی...یکمم اعصابت سر خواستگارام بهم 

 بریزه!

 + میدونی که من دیوونه ام؟!

نچی کردم و با شیطنت خواستم بلند شم برم که مچ دستمو 

..اخمالو گفتم : کی این عادت کشید...باز پرت شدم تو بغلش.

کشیدن دست من میخواد از سرت بپره؟! بخدا باید برم از مچ 

این دستم یه عکس بگیرم...از اولی که با آوا آشنا شدم تو هیچ 

 مراسمی جون سالم به در نبرده!

 

لبخند محوی زد و گفت : این قورمه سبزی شما کی آماده میشه 

 ی گشنه است؟خانوم؟! فکر نمیکنی یه بنده خدای

اگه بزاری من برم آماده است...عکسارو ندیدیم ولی...قبول  -

 نیست!

 از کنارم بلند شد و گفت : پخته زیرشو خاموش کنم؟

آره ای گفتم و اول آلبوم عکسای عقدمون رو 

برداشتم...عکسای عقدمون سنتی تر و خونوادگی تر 

بود...نسبت به عکسای عروسیم...عکسای عروسیم بیشتر 

 ک بر سری بود...عکاسم که هی تز خاک بر سری میداد!خا
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به اولین عکس که من روی چهارپایه چوبی نشسته بودم و 

آراز پشت سرم وایساده بود نگاه کردم...زیرلب گفتم : حاال 

 یکم تو عکس میخندیدی...چی میشد؟!

صداشو زیر گوشم شنیدم : میخواستم عکسارو که میبینی یاد 

 بیوفتی! قیافم تو بیمارستان

ورق زدم به عکس بعدی خیره شدم : آراز...بعضی وقتا که 

فکر میکنم با خودم میگم اگه اون روز من اون جعبه رو 

 نمیاوردم تو اون اتفاق نمیوفتاد...ما االن زن و شوهر نبودیم!

+ قسمت هرکسی اون چیزیه که تو سرنوشتش نوشته شده...تو 

ا و من ببینمت...بدرست وسط سرنوشتم بودی...اینکه بیای 

خواهرم وسط شهربازی آشنا بشی و اون بخواد تو بیای 

بیمارستان...اینکه من از صاحب خونه ات خوشم نیاد و 

بخاطر نرفتن آبروی بیمارستانم تو رو بیارم پیش 

خودم...اتفاقای شمال...سردردای من...همه و همه باعث شدن 

تقدیر این  که تو االن مال من باشی...اگه خدا نمیخواست و

 نبود هیچکدوم از این اتفاقات نمیوفتاد!

لبخندی زدم و دستمو روی صورت جدی آراز که به مبل 

سلطنتی تکیه داده بود و موهاش روی پیشونیش افتاده بود 

کشیدم و آروم گفتم : تقدیر ، خیلی چیز عجیبیه آراز...شاید 

ه رهیچوقت تو ذهنت حتی ردم نشه که این رییس االن تو...قرا
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در آینده رفیق و همراهت باشه...چقدر خوبه که اخالقت مثل 

 کارت نیست!

 اخمی کرد : اخالق کار من چشه؟!

 نمیدونم واال...خودت نگاهی نکردی؟! -

+ خودم میدونم حرف نداره...الزم نیست هربار این رخِ 

 مدیریت جذاب منو یادم بیاری!

 ن!اینجا رو...نزدیک بود از روی پله بیوفتم زمی -

به عکسی که من در حال افتادن بودم و آراز دستشو دور 

کمرم حلقه کرده بود نگاه کرد و لبخند کجی زد : شکار لحظه 

 ها بود...حس ترسش از همه بیشتره!

ورق زدم و دونه به دونه عکسا رو نگاه کردم...آلبوم عکسای 

عروسیو برداشتم و گفتم : سوپرایزای بعد از عروسی از 

 ر بود!خودش قشنگ ت

 ابرویی باال انداخت : مثال؟!

با دیدن چهره پر از خنده خودم توی آینه طالکوب شده خنده 

 ای کردم : مثال تابلوی نقاشیم!

حرفی نزد و به عکسا خیره شد...باهم یکی یکی عکسارو 

نگاه کردیم...من از دیدن جذابیت اون ذوق میکردم و اون از 

 عروس!دیدن من وسط اون همه آرایش و لباس 
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با حس بوی سوختنی گفتم : آراز مطمئنی زیرشو خاموش 

 کردی؟

 + آره...مگه نباید بچرخونم سمت باال؟!

با حرص از جام بلند شدم و همونطوری که سعی میکردم با 

اون شکم مثل اردکا راه نرم گفتم : سوزوندیش رفت...قورمه 

 سوخته بخور حاال!

 

ه ته ها...روشو که میشبا خنده پشت سرم بلند شد : زیادم نسوخ

 خورد!

با حرص قابلمه برنجو زیر شیر آب گزاشتم : برنج که کربن 

خالصه...باید خالی خالی بخوریش...شام شب سالگردمون 

 چقدر رمانتیک بود!

 + به پای غذای روز اول عروسیمون نمیرسه خانوم!

با خنده رومو برگردوندم سمتش و گفتم : اون یکم سوخته 

 چقدر تعریف کردی! بود...تازه تو

+ مجبور بودم...روز اول زندگی نمیشد به زنم بگم که غذات 

 مزه ذغال میده!

بدم نیستا...االن داری رو میکنی...خب بگو...چند سال دیگه  -

ام به بچه ام میگی مامانت به درد زندگی نمیخوردا...ترسیدم 

 همون اول بهش بگم!
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 م؟در یخچالو باز کرد و گفت : نوشابه نداری

 نخیر...نمیخوای دو سه روز اعتصاب نوشابه کنی؟ -

 + نمیشه المصب...غذا بدون نوشابه پایین نمیره!

هربار باید اون پنی سیلینا رو بهت یادآوری کنم تا دست از  -

 سر این بدبخت بکشی؟!

کاسه خورشتو وسط میز گزاشتم و ادامه دادم : من که نمیخوام 

 یلی کیک خوردم!آراز...حس و حالم خوب نیست...خ

 + میدونی که تنها نمیخورم؟!

 ملتمس نگاش کردم...جلو اومد و گفت : حالت تهوع داری؟!

نمیدونم...بچه خیلی تکون میخوره...میترسم از دهنم بزنه  -

 بیرون!

بازومو گرفت و مجبورم کرد کنارش راه برم : بهت میگم 

خونه رو تمیز نکن...خدمه گرفتم واسه چی...گوش 

..بهت میگم زیاد ندو...راه نرو...دکترت گفته نمیدی.

 استراحت مطلق...باز گوش نمیدی...قرصاتو خوردی؟

روی تخت نشستم و دستمو روی شکمم گزاشتم : 

 خوردمشون...یکم دراز بکشم حالم بهتر میشه!

کنارم روی تخت نشست و با نگرانی بهم خیره شد : کاش 

 حامله نمیشدی آذر!

 نظرت راجب بچه تغییر کرد؟با تعجب گفتم : چرا؟ 
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+ نه...بچه ای که مادرش تو باشی خوبه...با اون دردی که 

 تو بدنته بچه فقط یه درد اضافه است!

نه...درد نیست...وقتی فکر میکنم به دنیا میاد و تو برای  -

دیدنش زودتر میای خونه ته دلم و قند آب میکنن...وقتی به 

..نمیدونی چقدر جورابای کوچیکش نگاه میکنم...تختش.

 خوشحال میشم...هی میخوام زودتر بیاد!

لبخند محوی زد و دستشو روی شکمم گزاشت...آروم گفت : 

 دیگه تکون نمیخوره!

با چرخی که زیر دستش زد لبخندش عمیق تر شد...زیرلب 

 گفت : شاه نشیِن چشم من تکیه گه خیاِل توست...!

 

 

 چهار سال بعد

 

روز همچنان به قوت خودش  سفره هفت سین بعد از سیزده

باقی بود...ساده با طرفای مسی که تازه خریده بودم و سبزه 

ای که یکم نسبت به لحظه سال تحویل جون بدنش کمرنگ تر 

 شده بود!
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صدای شکستن چیزی باعث شد لیوان های توی دستمو رو 

زمین بزارم و از در آشپزخونه بزنم بیرون : علی؟! تو کدوم 

 اتاقی بچه؟

 نمیومد...مشخص بود یه غلطی کرده؛ صداش

اصال امکان نداشت یه کاری برام درست نکنه...عین ترقه 

 میمونست...آتیشش که میزدم منفجر میشد!

پوفی کشیدم و یواش از پله های منتهی به اتاقشون باال 

رفتم...در نیمه باز اتاقو باز کردم و سرک 

ود م ریخته بکشیدم...نبود...لباسای بهم ریخته اش همچنان به

و از توصیه های من بابت جمع کردنشون هیچ عکس العملی 

 نشون نداده بود!

پوفی کشیدم و زیرلب گفتم : تا این بچه رو بیدار نکنه و به 

جون من نندازه آروم نمیشه...این ژن المصب عمه ات چی 

 بود تو خون تو افتاد؟

 رویاز کنار مبل رد شدم و با دیدن عسل که مثل همیشه آروم 

 تشکش خواب بود نفس عمیقی کشیدم.

دور زدم و در اتاق خودمونو باز کردم...با دیدنش روی زمین 

اخم کمرنگی کردم و گفتم : گفتم لباساتو مرتب کن میخوایم 

 بریم خونه مامان فرح...چیو زدی شکوندی باز؟

موهای لخت و سرکشی که حالت موهای آراز و داشت و 

 رفته بود!مشکی رنگشون به موهای من 
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مظلوم تابلوی چوبی رو گرفت سمتم و گفت : ببخشید...باشه؟! 

 من فقط خواستم یه چیزی بردارم!

جلوتر رفتم...تابلو رو از دستش گرفتم و به گوشه شکسته اش 

خیره شدم...خواستم عصبی بتوپم بهش که یادم اومد بچه 

 میخواد بره تفریح...چرا باید حالشو مثل برج زهرمار بگیرم؟

 چی میخواستی مامان؟ به خودم میگفتی بهت میدادم! -

+ تو که نمیدی بهم...همش میگی اینا واسه تو خوب 

نیست...موهات میریزه دیگه درنمیاد...پس چرا موهای بابا 

 نمیریزه؟

لبخند محوی زدم و کنارش نشستم : یه امروز و میزارم بزنی 

 به موهات...وایسا بابات برسه...خودش موهاتو درست

 کنه...باشه پسرم؟

از روی تخت پرید پایین...با کنجکاوی به تابلوی تو دستم نگاه 

 کرد : این واسه نقاشیه؟

 نه عزیزم...این مال منه! -

 + پس چرا تا حاال ندیدمش...هیچوقت روی میزت نبود!

دستمو وسط موهای خوش حالتش فرو بردم : آخه خیلی 

 دوستش دارم...ترسیدم تو بزنی بشکونیش!

لب برچید و جلوتر اومد...شونه اش رو گرفتم و به خودم 

نزدیکش کردم : اشکال نداره مرد مامان...دیگه یادت میمونه 
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بی اجازه نیای سراغ وسایل من...هرچی رو که میخوای بگو 

 من خودم بهت میدم!

سرشو تکون داد و با شنیدن صدای گاز ماشین از پشت پنجره 

ابام اومد...اومدش...لباسامو که پرید باال و ذوق زده گفت : ب

 جمع کنم میریم...آره؟

آره...برو جمع کن ببینم میتونی جمع کنی یا بازم من باید  -

 بیام!

تند تند سرشو تکون داد : میتونم میتونم...به بابا نگیا که اینو 

 شکستم...خب؟

مثل فرفره از در اتاق زد بیرون...نگاهی به تابلوی تو دستم 

وداگاه لبخندی زدم...این تابلو یادگار جشنی بود انداختم و ناخ

 که هیچوقت نمیتونستم فراموشش کنم!

 

جیغ ناگهانی عسل باعث شد سریع تابلو رو پرت کنم و از در 

بزنم بیرون...با دیدن آراز که کیسه های خریدشو رو زمین 

 ول کرده بود و عسل و بغل گرفته بود لبخندی زدم!

شدم...آراز به شدت به عسل  جلوتر رفتم و بهشون خیره

واکنش نشون میداد...دختر شش ماهه ام انقدر به پدرش 

وابسته شده بود که شبا با صدای آراز میخوابید...رو پاهای 

 اون غذا میخورد...کال من فقط نقش زاییدنشو داشتم!
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صدای آروم آراز که کنار گوش عسل زمزمه میکرد باعث 

 م : چیشده بود؟!شد لبخند عمیقی بزنم...یواش گفت

برگشت سمتم...عسل دستای کوچیکشو توی چشماش میمالید 

و خوابالود به من خیره شده بود...آراز با لبخند گفت : خواب 

 بد دیده...نخوابونمش؟

نه دیگه دیره...مامانت دوبار زنگ زده که ناهار و اونجا  -

 باشیم!

دستشو پشت عسل گرفت و با اخم گفت : دلت بیرون 

 ت که؟نمیخواس

نه بخدا آراز...اینطوری بهتره...اگه بریم وسط پارکم بشینیم  -

 عسل اذیت میشه ، خودمم همینطور...هنوز کوچیکه!

 سری تکون داد و گفت : علی خوابه؟

کیسه های خریدشو از رو زمین برداشتم : نه...داره لباساشو 

جمع میکنه...دم رفتنی موهای این بچه روهم ژل بزن...منو 

 قدر که گفت مدل مو میخواد!کشت ان

 حرفی نزد...میدونستم با عسل مشغوله!

 دخترم رنگ چشمای باباشو داشت...عسلِی عسلی!

تا چشم باز کرد و رنگ چشماشو دیدم همون موقع گفتم 

عسل...موهاش مثل موهای من حسابی پرپشت و فرفری 

بود...با اینکه هنوز خیلی بزرگ نبود اما موهاش حجم 
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موهای من و رنگ خرمایی موهای  داشت...حالت

آراز...درست برعکس علی که حالت موهای آراز و داشت و 

 رنگ موهای من!

بی حوصله کیسه هارو توی یخچال هل دادم و گفتم : عجیبه 

 امسال مغازه ها باز بودن...فکر کردم دست خالی میای!

 + رفتم هایپر...باز بودن!

ای با پریدنش از پله هعلی لباس پوشیده در اتاقشو باز کرد...

جلوی در بهش توپیدم : نپر علی...میوفتی دست و پات 

 میشکنه...هزار بار!

راهشو سمت مبل کج کرد و به آراز گفت : بابا...توروخدا 

موهامو درست کن...باشه؟ پارسیا هردفعه موهاشو یه مدلی 

میزنه...منم میخوام مدل موی قشنگ داشته باشم...مثل تو 

 ه!موهام برق بد

از کنارشون رد شدم تا حاضر شم...دوسالی بود که سیزده رو 

خونه فرحناز جون اینا میگذروندیم...پارسال بخاطر حاملگی 

 بد من و امسالم بخاطر عسل!

علی زودتر از آراز اومد تو اتاق...به ذوقش لبخندی 

زدم...درست مثل وقتایی که از لمس موهای آراز لذت میبردم 

 یکردن ، ذوق کرده بود!و تو دلم قند آب م

آراز عسلو روی تخت گزاشت و دستی به موهاش کشید...این 

تیک همیشگیش هنوز موندگار بود...با اینکه نزدیک سی و 



1898 

 

هفت سالش بود اما موهاش هنوز همون رنگ قبلو داشتن...با 

همون شدت و همون حالت...آراز همون بود...بدون هیچ 

 فرقی!

شسته بود وایساد و یکم خم پشت سر علی که روی صندلی ن

 شد سمتش : چجوری بزنم برات بچه؟

 علی اخم شیرینی کرد : مثل موی خودت باشه خب؟ باشه بابا؟

جدیدا باشه رو یاد گرفته بود...هرچی میگفتی میگفت باشه؟ 

 باشه دیگه! خب باشه!

 

با زنگ خوردن گوشیم برای هزارمین بار و افتادن اسم 

 غل گرفتم و خواستم کیفمو بردارمفرحناز جون سریع عسلو ب

که آراز برداشت...سوییچو توی دست چرخوند و بلند گفت : 

 علی...نیای رفتیم!

علی توپ به دست از پله ها پرید پایین...پوفی کشیدم و گفتم : 

اگه نیوفتاد آخر سر...برا پله ها باید فرش بگیرم...اینجوری 

 نمیشه!

شده بود...دیگه  آهنگای ماشین آراز به خاطر علی عوض

خبری از آهنگای الیت و مالیم انگلیسی نبود...همه آهنگا 

جاشونو به ساسی مانکن و تی ام بکس داده بودن...ماشاهلل آوا 

 حسابی رو تربیت علی تاثیر داشت!
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آرازهم بخاطر پسرش حسابی ویراژ میداد و بچم چقدر کیف 

 میکرد...انگار تو واگن ترن هواییه!

باز کردیم افتخار جون با خنده گفت : فرحناز تا در خونه رو 

 جون حسابی شاکیه آذر خانوم...خوبه که رسیدین!

با رسیدن پارسیا و پسر آوا ، علی هم توپ به دست باهاشون 

رفت تو حیاط...هرچقدر گفتم اول برو به مامان فرح سالم کن 

 گفت هروقت دیدمش سالم میکنم دیگه!

ته بود با دیدنمون از جاش بلند آراد که با لبخند روی مبل نشس

شد : به رییس...انقدر دیر کردی که گفتم حتما رفتی 

 بیمارستان!

 به عرفانه سالم کردم و آروم پرسیدم : فرحناز جون کجاست؟

عرفانه با لبخند عسل و از دستم گرفت و گفت : با آوا باال 

 بودن...میری باال منم بیام؟

ه ام گزاشت : نه فرحناز جون از پشت دستشو روی شون

عزیزم خودم اومدم پایین...مگه میشه آراز بیاد و من 

 نبینمش؟!

آوا نیشی کرد : خدا بده شانس...دختره آخر همه اومده اول 

 همه ام عزیز خونه است!
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رادین با سر و صدا از در اومد داخل و گفت : آقا جوجه هارو 

دون بگرفتم...پاشین بریم منقلو آتیش کنیم که سیزده به در 

 جوج نمیشه!

آراز بیخیال روی مبل پهن شد و گفت : تو بپز ما بخوریم...تا 

 دوماد هست بقیه کاری نمیکنن!

رادین : پاشو مرتیکه اینجا دیگه شرکت نیستا...پاشو اندازه 

 گاو شدی از بس نشستی!

آراز یهو خیز برداشت سمتش و بلند گفت : قرمز پوشیدی گاو 

 و عصبی کنی دیوث؟

ستیک جوجه هارو از رادین گرفت : بیا آراز...قلیونم آراد پال

 هستا...بکش سردرد بگیری بهت بخندیم!

 آوا کنار گوشم گفت : چقدر دیر کردین؟!

نفسی کشیدم : راستش قرار نبود بیایم...آراز میخواست خونه 

باشیم...منم فرستادمش بیرون یکم چیزمیز بگیره که دیگه 

 بیایم!همون موقع مامان فرح زنگ زد 

 + چقدر لوسی تو...اگه میومدین میمردی؟

 

حاال که اومدیم آشغال...خیلی خسته بودم آوا...دیشب عسل  -

یه دقیقه ام نخوابید...عصرم که شیفت بودم...فقط یه ساعت 

 صبح خوابم برد...نمیدونی چه اوضاعی بود دیشب!
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 + عسلو چه با عرفانه َمچ شده...اون یکی کوش؟

 سرت رفتن بیرون...دختر تو کو؟با پارسیا و پ -

 + کنار پرنیاست...باال باهم طراحی میکنن مثال!

خنده ای کردم و گفتم : نگو...انقدر آراز و علی تو خونه 

 طراحی میکنن که دورم از کاغذ خالی نیست!

+ آرازم از این کارا بلده؟ نگو تو خونه فقط واسه ما پاچه 

 میگرفت!

که حد نداره...صدای ماشینش انقدر علی ازش حساب میبره  -

بیاد هر غلطی کرده میره پاک میکنه...حاال به آراز نگفتم ولی 

 تابلوم رو صبحی شکست!

 + کدوم تابلو؟ نکنه تابلوی...

آره...تابلوی جشن...یه گوشه اش پریده...من که دلم نمیاد  -

دعواش کنم...حاال تابلو رو یه جایی قایم کنم آراز نبینه 

 اینجوری شده!

 + بیخیال...یاد میگیره دیگه نندازه...از بیمارستان چخبر؟

جاوید صبح و شب اتاق عمله...دیگه میخوام دارش بزنم  -

آوا...نمیدونی چقدر دیروز گند بود...آراز فقط داد میکشید تو 

 سالن!
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+ خوبه من دو روز مرخصی گرفتم خبرمرگم...جاویدم 

ن جام کجه میخاره...مرتیکه مجبوری هر مریضی گفت فال

 تو بخوای عمل کنی؟

با خنده گفتم : دیروز یه آقایی اومده بود راجب عمل بینی 

بپرسه آوا...نمیدونی جاوید چه ژستی گرفته بود و جواب 

 میداد...انگار بیست ساله دستش تو دماغ مردمه!

آوا سری از تاسف تکون داد : جاویدم دو سه تا تخته اش 

 در ک.صخل میشه؟کمه...خدایی نمیدونم دکتر انق

کنار آوا حرف زدن یعنی گذروندن وقت به بدترین شکل 

 ممکن...چون نه من میخواستم برم نه اون فکشو میبست!

خالصه...درست کردن ناهار آقایون و چیدن بساط ناهار 

 دوساعتی طول کشید.

 

بعد از ناهار کنار آراز روی تاب نشسته بودم و عسل با ذوق 

 روی پاهاش نشسته بود!

تاب با حرکت پای آراز تکون مالیمی میخورد...لبخند محوی 

 زدم و گفتم : آراز!

 +دجان؟

مرسی که این زندگیو برام درست کردی...مرسی بابت  -

بودنت...حامی بودنت...عاشق بودنت...مرد بودنت...پدر 
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بودنت...مرسی بابت همه اینا...صبح خیلی فکر کردم...به 

 ت!اینکه چقدر خوشبختم از داشتن

 

نفسی کشید و عسل و جا به جا کرد...با باز کردن دستش بهم 

 اشاره زد : سیزده به در شد خانوم یاد هفت سال پیش افتاد؟

خودمو تو بغلش جا دادم و انگشتای کوچیک عسل و تو دستم 

گرفتم : هرسال که میاد...حس میکنم اون حس هنوز برام تازه 

ه میکنم...مثل همه است...هرسال یه طعم جدید و کنارت تجرب

 طعمایی که باهم خوردیم!

 + مثل طعم رولت لبات...بگم دلم خواست؟!

 خنده ای کردم : بچه ها اینجان...سیر نمیشی؟

نچی کرد و خیره به علی گفت : کره خر و نگاه چطور اون 

 دوتا رو حریفه...رگ باباشو داره ها!

یشه اوهوم...داد زدنشم مثل توعه...دو روز دیگه اونم م -

 رییس یه بیمارستان...با یه دختر مثل من!

 + اگه دختره مثل تو باشه خیالم از خوشبختیش راحته!

 خوشبختی؟ -

 + از چی جوِن من؟

 از کنار من بودن...خوشحالی که منو داری؟ -
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+ هرسال اینو ازم میپرسی...هرسالم میگم که خوشحالم که 

بچه هارو دارمت...خوشبختی یعنی وقتی میام خونه و تو و 

میبینم...وقتی دستمو وسط موهای فر تو و عسل فرو 

میکنم...وقتی چشمای درشت علیو میبینم که چقدر 

شبیهته...آذر ، تو خود زندگی منی...همه اون چیزی که دارم 

 و میخوام هنوزم داشته باشمش!

سرمو به شونه اش تکیه دادم...لبخند کجی زد و رو به عسل 

 لی میکنی اینطوری تاب میخوری نه؟گفت : دختر بابا چه حا

با خنده پر ذوق عسل به خنده افتادم و گفتم : دیشب تا صبح 

 نه خوابید نه گزاشت من بخوابم...حاال چطور نیشش بازه!

 + عسل باباشه...بخنده میمیرم براش!

 لبخندی زدم و به آسمون نگاه کردم؛

 خدا...داری میبینی دیگه؟!

 ..گفتم داری میبینی دیگه؟یه بار این حرف و بهت زدم.

 االنم حتما داری میبینی!

خوشبختی...آسون نیست اما شدنیه...من به تو توکل کردم...به 

بودنت...به خدا بودنت...به ارحم و الراحمین بودنت...ممنونم 

ازت خدا...دمت گرم...توی این سال ها جدا از مشغله های 

چیک...ممنونم زندگی و دعوا های گاه به گاه و ناراحتیای کو

 که هیچوقت دستمو ول نکردی...ممنونم خدا!
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با حس گرم شدن گونه ام و صدای بم آراز کنار گوشم چشمامو 

 بستم : 

 من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

 چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست!

 

 پایان

  ۵۰۱۱اسفند  ۷۱روز پنجشنبه  11:11ساعت 

 

 حرف آخر :

زحمات پزشکان و پرستاران در ایام ضمن تشکر از 

کرونا...هرگونه تشابه اسم کامال اتفاقی و داستان خیالی است...همه 

پزشکان و پرستاران و اقشار زحمت کش جامعه در بهترین جایگاه 

 قرار دارند و قصد بر توهین به هیچکدام نبوده است...

 با تشکر از نگاه گرمتان

 نویسنده رمان : صبا عابدی -
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