
هاوام/زهرابهاروند

به توکل نام اعظمت

لل الرحمن الرحیم بسم ا

نام رمان: هاوام 

ژانر: عاشقانه _ اجتماعی 

نویسنده: زهرابهاروند 

1



هاوام/زهرابهاروند

مقدمه:

مت هجومم غم و من روزهای سخت زیادی را گذراندم. روزهایی که از شد
غصه؛ فریاد زدم، مشت به در و دیوار اتاقم کوباندم، برگه های روی میزم را

مچاله کردم و گریه... بی امان گریه کردم!

فکر نکن کل زندگی   ام همین بوده ها، نه! که من روزهای خوب هم داشته ام.
روزهایی که خندیدم، از ته دلم هم خندیدم. روزهایی که خوشبختی را با سلول

به سلول تنم حس کردم، روزهایی که روشن بودند، که آسمان آبی تر از
هروقتی بود.

اما ببین رفیق؛ دقیقاا اصل ماجرا همین جاست! که نه آن روزای سخت برایم
ماندند و نه روزهای خوب همیشگی بودند. همه ی آن ها را پشت سرم جا

گذاشتم و تنها خاطره ای دور را در دفتر زندگی ام به رسم تجربه، به یادگار
من خدایی که مطمئنم گذاشتند و من هر روز، از نو شروع کردم؛ با یاری و بود

هیچ وقت تنهایم نگذاشته.
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هاوام/زهرابهاروند

{ ل تحزن ان ال معنا 

اندوهگین مباش، همانا خدا با ماست}

 - سوره ی توبه۴۰آیه ی

***

با دست هایی که لرزش خفیفشان خارج از اراده و کنترلم بود، بسته ی قرص
را از روی پاتختی چنگ زدم. دوتا قرص باقی مانده را از روکش نقره ای رنگ
بیرون آوردم و داخل دهانم انداختم. بدون آب سخت بود، ولی نمی خواستم از
این اتاق لعنتی  بیرون بروم؛ پس بزاق دهانم را جمع کردم و با پلک هایی که

روی هم فشار می دادم، قرص های گرد و صورتی رنگ را به سختی قورت
دادم. 

روی تخت یک نفره ی چوبی ام دراز کشیدم و همین که روی دست چپم افتادم؛
صدایش در گوشم طنین انداز شد:

- هیچ وقت روی دست چپت نخواب؛ واسه قلبت خوب نیست!

چانه ام از بغض لرزید. موبایلم را از روی پاتختی برداشتم. اگر حرف
نمی زدم، امشبم به صبح نرسیده؛ دق می کردم.

به لیست مخاطبین رفتم و روی شماره اش مکث کردم. خواستم تماس بگیرم؛
اما منصرف شدم. هیچ دلم نمی خواست از صدای گرفته ام پی به حال و احوال

خرابم ببرد.

صندوق پیام ها را را باز کردم و برایش نوشتم:

- سلم، خوبی؟ 

تا جواب بدهد به تصویرزمینه ام که تصویر خودم و او بود خیره شدم. عکس
برای همین چهار هفته پیش بود. روی نیمکت پارک نشسته بودیم کنار هم و

از دختری که آن جا بود خواستیم از ما عکس بگیرد. 
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هاوام/زهرابهاروند

هر دو لبخند می زدیم، وقتی کنار هم بودیم لبخندهایمان واقعی تر از هر زمانی
ال به قول نیان ( ) ، من و او باهم می شدیم یک منحنیNianبود. اص
زاویه دار به اسم لبخند!

با پیامی که رسید، چشمم معطوف به کلمات پیش رویم شد.

- سلم فسقل! خدا رو شکر، خوبم! تو چی؟

فسقل گفتنش لبخند کمرنگی روی لبم آورد. 

بدون دیدن هم می دانستم الن گوشی را با دست چپش گرفته و با شست همان
دست، دارد تایپ می کند. به قول خودش چپ دست ها خیلی خفن بودند!

بدون این که جواب احوال پرسی اش را بدهم، سرانگشتانم را روی ال سی دی
چند اینچی موبایل به رقـ*ـص در آوردم و حرف دلم را زدم:

- کی برمی گردی تهران؟ 

به دقیقه نکشیده بود که جوابم را داد:

- چهار روز دیگه! خوب نیستی! چرا؟

تلخندی زدم. حتی بدون شنیدن صدایم هم می فهمید که خوب نیستم.

زدم به دمر دروغ بافی، نمی خواستم از بد بودن حالم ناراحت شود. حاضر بودم
جان بدهم ولی خار به پای او نرود، چه برسد به ناراحت کردنش توسط

خودم! الن و با این فاصله که کاری نمی توانست بکند. چهار روز دیگر،
وقتی که برمی گشت همه چیز را برایش تعریف می کردم.

چهار حرف از الفبا را به هم چسباندم و ماحاصلش شد یک کلمه ی پر از
 بودم:》من《دروغ که ضمیرش 

- خوبم!

ال تهش هم یک شکلک مسخره  با دهانی کش آمده از خنده گذاشتم که مث
سرش شیره بمالم.

دنیای مجازی، دنیای عجیبی است. می شود همه ی ناراحتی هایت را پشت
شکلک های خندان پنهان کنی و کسی هم نفهمد وقتی که داشتی می خندیدی؛

اشک هایت جویبار خود را روان کرده بودند.
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هاوام/زهرابهاروند

پیامم را خوانده و نخوانده، روی صفحه ی گوشی عکسش افتاد. حتی از پشت
مز دنیا هم می فهمید گوشی هم نمی توانستم دروغ تحویلش بدهم، حتی در مجا

که حالم خوش نیست. 

راهی نبود. اگر جواب نمی دادم تا خود صبح هم که شده، آن قدر زنگ می زد تا
مت کله شق! به خواسته اش برسد. کله خراب تر از این حرف ها بود، یک چپ دس

آیکون سبز رنگ را به طرف راست کشیدم و موبایل را روی گوشم گذاشتم.

- سلم!

از آن طرف خط، صدای باز شدن دری آمد و متعاقبش صدای ماشین ها. انگار
که وارد بالکن شد.

- سلم! چی شده؟

این صدای گرفته رسوایم می کرد.

انگشت اشاره ی دست آزادم را روی پرزهای پتوی آبی آسمانی ام کشیدم و
گفتم:

- سلم. هیچی! رفتی بالکن؟ سوز داره هوا، یه چیزی تنت کن.

با لحنی شبیه به معلم هایی که فهمیده اند شاگردشان تقلب کرده و منتظرند تا
خومد شاگرمد بخت برگشته اعتراف کند گفت:

- من رو سیاه نکن بچه جون! حرف رو چرا می پیچونی؟ من تو رو حفظم!
می گی چی شده یا نه؟

لبخندی زدم به لحن حرف زدنش. پتو را تا زیر گردنم بال کشیدم و گفتم:

- تو یه چیزی تنت کن اول! هنوز اول پاییزه ها، ولی سرما سر و کله اش پیدا
شده!

- صبر کن!

چند لحظه بعد، صدایش به گوشم رسید:

- پوشیدم! خب، بگو!
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بغضی که چند ساعتی خفه شده و آرام در نزدیکی گلویم به خواب رفته بود،
دوباره پلک گشود و سر از گلویم برآورد و مژگانم را لمس کرد، اشک راه

خودش را پیدا کرد و گونه هایم طعمی شور گرفتند .

وقتی به حرف آمدم، صدایم ناله وار بود:

- بابا و عمو بازم...

نتوانستم جمله ام را کامل کنم و به هق هق افتادم. پتو را جلوی دهان گرفتم تا
ناله هایم را آن آدم بیرون از اتاق نشنود، که بیشتر از این نشکنم، که حداقل

یک تکه از از وجودم بدون ترک باقی بماند برای روزی که خواستم تکه هایم
را به  هم بچسبانم.

- چیکار کنم من؟

نفس عمیقی کشید که صدایش را از این طرف خط به خوبی شنیدم:

- گفته بودم بهشون! هشدار داده بودم که کاری بهت نداشته باشن و دیگه این
بحث مزخرف رو نکشن وسط! به خدا قسم این دفعه ازشون نمی گذرم! الن

بلیط رزرو می کنم، فردا تا ظهر تهرانم. تو نگران هیچی نباش خب؟

دلم گرم شد و فکرهای سیاه از ذهنم پر کشیدند. اگر او می آمد، عمو و پدر
نمی توانستند کار به جایی ببرند. 

با صدایی خش دار اما از ته دل گفتم:

- قربونت برم!

لبخندش را حتی از فاصله ی چند صد کیلومتری هم می توانستم حس کنم. همان
منحنی لب هایش که انرژی مثبت سرازیر می کرد به من، حتی با وجود

کیلومترها فاصله!

- خدانکنه! النم بخواب. ببینم قرصت رو خوردی؟

نگاهی به بسته ی خالی قرص که روی پاتختی بود انداختم. 

خمیازه ای کشیدم و جوابش را دادم:

- آره خوردم؛ ولی تموم شدن!
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- فردا قبل اومدنم برات می گیرم.

غلتی زدم، دست آزادم را زیر سرم گذاشتم و گفتم:

- نسخه نداری که!

- هوف، آره. پاک یادم رفته بود.

لبخندی به حواس پرتی اش زدم و گفتم:

- خودم می گیرم، نگران نباش.

نفس عمیقی کشیدم، اکسیژن برگشته بود. 

خواستم خداحافظی کنم که صدایم زد:

- ایلدا؟

- جونم؟

جمله ای که گفت، لبخند روی لبم آورد:

- همه چی درست می شه!

***

صبح به جای بیدار شدن با نور خورشید، آواز قناری ها و یا نوازش دستی
مادرانه، با صدای داد و فریاد بیدار شدم. خب این هم یک نوع صبح به خیر

ال خانواده ی خوشبخت ما همه چیزش متفاوت بود. بود، اص

از روی تخت بلند شدم و تی شرت صورتی رنگم را صاف کردم. 

نگاهم به سجاده و چادرنمازم افتاد که بعد از نمازصبح از شدت خواب
آلودگی، تنبلی کرده و جمعشان نکرده بودم. 

چادر گلدارم که دوختش هنر دست سهیلجون بود را جمع کردم و وسط
سجاده ی فیروزه ای رنگم که لیل سال قبل از مشهد برایم آورده بود گذاشتم.

کش موی باریکم را طبق عادت، سه بار دور موهای بی حالت مشکی  رنگم
پیچیدم و به سمت در اتاق رفتم. اگر سهیلجون این جا بود می گفت باز این
موهای بیچاره را سفت پیچیدی که چه؟ سرت درد می گیرد  بچه جان و من

بیخیال شانه بال می انداختم!

7



هاوام/زهرابهاروند

با صدایش که داشت با بالترین ولوم ممکن داد می زد به خودم آمدم و سر
جایم ایستادم.

- غلط کرده که نمی خواد!

قطع به یقین من را می گفت! من غلط می کردم

که می خواستم برای زندگی ام تصمیم بگیرم. غلط می کردم که می خواستم مثل
آدم های عادی زندگی کنم؛ همه ی این ها غلط های من بودند!

در را باز کردم و بین چهارچوبش ایستادم. نگاه بابا و او به سمتم چرخید.
پدر نگاه عصبی و خشمگینی سمتم روانه کرد، دور چشم های آبی رنگش را

رگه های خون احاطه کرده بود. عصبی بود، خیلی هم عصبی بود!

به سمتم پا تند کرد، قلبم گومپ گومپ می تپید. به یک قدمی ام که رسید، بازوی
راستم را با خشونت در دست گرفت و تکانم داد، آن قدر محکم که احساس

کردم گردنم جا به جا شد. 

درون صورتم غرید:

- کارت به جایی رسیده که برای من قشون کشی می کنی؟

نگاهم را از موهای یک دست جوگندمی اش، که اتفاقاا خوش چهره ترش هم
کرده بود گرفتم. دو تا دکمه ی اول پیراهن قهوه ای رنگش باز بودند و گردن و

رگ بیرون زده اش، مرا تا اوج وحشت می برد.

عاجزانه به پشت سرش و او که اخم هایش گره ای کور شده بودند، نگاه کردم.

موهای قهوه ای تیره اش برخلف همیشه که ژل دست از سرشان برنمی داشت،
آشفته و نامرتب بودند.

التماس نگاهم را خواند. به سمتمان آمد و دست پدر را از بازوی لغرم جدا
کرد. 

کمی جلوتر از من و مثل مرزی بین من و بابا ایستاد، مبادا مثل دفعه ی قبل،
طاقت از کف بدهد و مشتش راهی صورتم شود.

رو به بابا، درحالی که سعی می کرد صدایش بال نرود گفت:
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- کدوم قشون کشی؟ مد اگه این بدبخت دیشب به من نمی گفت چه خبره که چهار
روز دیگه باید می اومدم پاتختیش!

تنم از فکرش هم لرزید، حتی تصورش هم برای من وحشتناک بود.

نگاهی کوتاهی سمتم حواله کرد و ادامه داد:

لره شده میون دستت که جرئت مخالفت نداشته - خودت هم می دونی اون قدر ب
باشه؛ ولی من نمی ذارم زندگیش رو مثل زندگی ما به گند بکشی!

لره گفتنش ناراحت نشدم، درست می گفت. منی که هیچ اختیاری از خودم از ب
لره نداشتم و چقدر تلخ و گزنده بود این اعتراف. نداشتم فرقی با ب

صدایش داشت اوج می گرفت. لبه ی پیرهن چهارخانه اش را گرفتم و کمی به
عقب کشیدم.

با صدای خفه ای لب زدم:

- حامین، آروم باش!

به سمتم که چرخید، از دیدن گره عمیقی که ابروهای پر و مردانه ی قهوه ای
تیره اش را به هم چسبانده بود، به عمق عصبانیتش پی بردم. چشم های
عسلی رنگش عصبی بودند، مثل تیله های آبی و به خون نشسته ی بابا.

بی توجه به بابا و رگ بیرون زده ی گردنش، آرام به داخل اتاق هلم داد و
گفت:

- وسایلت رو جمع کن!

بابا عصبی داد زد:

مزری زدی؟ - چه 

از صدایش سرجایم میخکوب شدم. عصبی که می شد اختیار زبانش را نداشت.
سال ها بود که این گونه می گذشت و شاید دلیل اصلی این که من هیچ وقت روی
حرف هایش نه نمی آوردم و مطیعش بودم، فرار از همین جنجال ها و اعصاب

خرابش بود.

یک لحظه با خودم گفتم پس سهیل کجاست وسط این همه سر و صدا؟ بعد یادم
آمد این وقت صبح نازنین را به مدرسه می برد.
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حامین به داخل اتاقم آمد. چمدان کوچکم را از بالی کمد بیرون کشید و
همان طور که آن را به دستم می داد، رو به پدر گفت:

- سر من داد نزن ارسلن خان که من سال هاست از هیچ بنی بشری حرف
شنوی ندارم! می برمش پیش خودم. فکر کردی میذارم بدبخت ترش کنی؟

مرا به سمت کمد لباس هایم هل داد و گفت:

- زود باش وسایلت رو جمع کن.

مستأصل به چشم هایش نگاه کردم. مطمئن پلک روی هم گذاشت. یک قدم به
سمت کمد برداشتم که بابا خودش را به حامین رساند.

قدش چند سانتی کوتاه تر بود، با این حال یقه اش را چسبید و غرید:

- که می خوای دختر من رو ببری؟ کدوم قبرستونی؟ با اجازه ی کی؟

حامین با آرامش دست های بابا را از یقه اش جدا کرد. می دانستم برای حرص
دادنش قیافه ی آرامی به خودش گرفته؛ وگرنه عصبی بودنش از مشت  های

گره کرده اش به خوبی مشخص بود.

دست هایش را باز و بسته کرد. در نهایت آن ها را در جیب شلوار جین
آبی نفتی اش مخفی کرد و با تمسخر گفت:

- دخترت؟

بابا اخم کرد. روی سـ*ـینه ی حامین کوبید، که البته از جایش ذره ای هم تکان
نخورد.

با حرص گفت:

- آره، دخترم!

حامین به من که شاهد کشمکش بینشان بودم اشاره ای کرد و با لحن
کنایه آمیزی گفت:

- خیلی سال پیش باید به دخترت فکر می کردی. الن یکم واسه فکر کردن
دیره ارسلن خان! درضمن، دختری که ازش دم می زنی اون قدری این جا از

دستت خون دل خورده که چشم بسته با من بیاد.
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هاوام/زهرابهاروند

بابا به سمت من برگشت و اخم کرد. دسته ی چمدان را محکم فشار دادم و یک
قدم عقب تر رفتم.

حامین اشاره ای به من کرد، پوزخندی زد و گفت:

- چی کار کردی که دخترت از نگاهت هم می ترسه؟

اشک تا پشت پلک هایم آمد. قلبم تندتر از همیشه می زد، نگاهی به پاتختی و
بسته ی خالی قرص های آرام بخش قلب انداختم؛ لعنتی!

حامین به سمتم آمد و دستش را دور شانه ام انداخت، بدنم کم کم از حالت
انقباض خارج می شد. 

رو به بابا و با لحنی جدی گفت:

- اون قدر بزرگ شده که آزادانه و با اختیار خودش برای زندگیش تصمیم
بگیره. نیازی به تصمیمات شما و بقیه نداره.

بعد هم رو به من و با لحن آرامی پرسید:

- دلت می خواد با من بیای؟

دلم می خواست؟ این هم سوال بود؟ من حاضر بودم جانم را هم بدهم ولی در
این شرایط این جا نمانم.

نگاهم به چشم های عسلی رنگش بود وقتی که با صدایی خش دار لب زدم:

-آره!

چشمم از روی بینی کشیده اش، به لبخند کمرنگی که روی لبش شکل گرفت
افتاد. دستش را محکم تر دور شانه ام پیچید.

بابا نزدیکمان آمد و من بیشتر به حامین چسبیدم. انگشت اشاره اش را به
سمتمان گرفت و با حرصی ترین لحن ممکن گفت:

- نمک نشناسین، درست مثل اون!

بعد هم با عصبانیت بیرون رفت و چند لحظه بعد صدای به هم کوبیدن در
اصلی ساختمان بلند شد.

اشک هایم فرار را بر قرار ترجیح دادند و چند ثانیه بعد صورتم خیس بود. 
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هاوام/زهرابهاروند

حامین نگاهم کرد و باکلفگی گفت:

- دیگه گریه چرا؟

همین حرفش کافی بود تا به هق هق بیفتم. یادآوری حرف ها و قول و قرارهای
دیروز بابا و عمو حالم را بدتر کرد.

دستش را روی گونه ام گذاشت و اشک هایم را پاک کرد. 

بی اراده سیل حرف هایم به راه افتاد:

- دیروز رسماا داشتن برای زندگی من تصمیم می گرفتن؛ ولی من نتونستم هیچ
غلطی بکنم!

به صورتش که حال عصبی بود نگاه کردم و با درماندگی صدایش زدم:

- حامین؟

- جان حامین؟

با همان عجز گفتم:

- چرا من نمی تونم محکم باشم؟ چرا نمی تونم مثل تو باشم؟

دستش را دور کمرم پیچید و بغلم کرد. 

روی موهایم را نوازش کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:

- درست می شه، همه چیز درست می شه!

بعد با حرص ادامه داد:

- فکر کردن من میذارم چنین اتفاقی بیفته.

چند لحظه بعد از آغوشش جدایم کرد و با اشاره ای به کمد و چمدانم گفت:

- زود وسیله هات رو جمع کن، من پایین منتظرتم.

سری به تایید تکان دادم و وقتی که رفت، مشغول جمع کردن شدم.

چند دست مانتو و شلوار، لباس راحتی و شال و مقنعه ی مشکی رنگم را داخل
چمدان گذاشتم.
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هاوام/زهرابهاروند

سراغ کوله پشتی ام رفتم و کلسور روی میز تحریر و چندتا از کتاب های
درسی ام را داخلش جا دادم. 

من کوچکم خورد که جلد چرمی داشت و صفحاتش معطر بودند؛ چشمم به قرآ
داخل کوله گذاشتمش و زیپ کوله  را بستم. سجاده ای که جمع کرده بودم را

هم داخل چمدان گذاشتم.

کیف دستی کوچک و مشکی رنگم را برداشتم و داخلش را بررسی کردم:
کارت عابربانک، کارت دانشجویی، کارت ملی و سه تا ده تومانی!

بعد از برداشتن گوشی و هنذفری گره خورده ی روی تخت، مانتوی ساده ای را
همراه و شالی به رنگ سورمه ای پوشیدم و از اتاق بیرون زدم.

به راهروی متصل به در ورودی خانه که رسیدم، با غم نگاهم را دور تا دور
خانه چرخاندم.

چشمم از دیوارهای کرم رنگ با گل های طلیی؛ روی مبل های چرم قهوه ای سر
خورد.

خواستم بگویم یاد چهارده سال پیش به خیر؛ اما یادم آمد آن زمان همه چیز
بدتر بود، بدتر از الن که هر تکه از خانواده ی از هم پاشیده مان جایی افتاده

بود.

نگاهم را گرفتم و از خانه بیرون زدم. گاهی هم مجبوری برای فراموش کردن
غم و غصه هایت از بعضی چیزها فرار کنی تا بعد از آن، نبینی، نشنوی و

لمس نکنی و من در تمام زندگی ام همیشه فرار را بر قرار ترجیح داده بودم. 

حامین داخل ماشینش منتظرم بود. چمدانم را روی صندلی های عقب گذاشتم.
جلو نشستم و قبل از این که بگوید، کمربندم را بستم.

- تو عمرم راننده این قدر مبادی قوانین ندیدم!

لبخند کوچکی روی لبش نشست. ماشین را روشن کرد و از پارک درآمد.
ساکت بود و من سکوتش را دوست نداشتم.

کج شدم و تکیه ام را به در دادم و نگاهش کردم. سنگینی نگاهم را حس کرد،
به سمتم برگشت و با دیدن طرز نشستنم اخم کمرنگی کرد و قفل مرکزی را

زد.
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- صدبار گفتم وقتی این جوری میشینی در رو قفل کن!

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و در همان حال گفتم:

- خوبی؟

شانه بال انداخت.

- خوبم!

نگاهی به پخش ماشین انداختم و با جای خالی فلشم مواجه شدم.

اخم کردم و به جانش غر زدم:

- فلش من کو؟

دستی بین موهای مشکی رنگش کشید. 

- یکی از بچه ها از آهنگ هاش خوشش اومد، برد ازشون کپی بگیره.

دست به سـ*ـینه نگاهش کردم و با حرص گفتم:

- نمی گی شاید من تو اون فلش عکسی چیزی داشته باشم؟

با بیخیالی دنده را عوض کرد.

- نه! قبلش نگاه کردم؛ چیزی جز آهنگ نداشت.

برایش ادایی درآوردم و سرجایم صاف نشستم.

آینه ی بالی سرم را پایین کشیدم و نگاهی به خودم انداختم.

سسر خورد روی لب هایم که از چشم های عسلی رنگم برقی نداشتند. نگاهم 
دیشب با استرس به جانشان افتاده بودم و پوستشان را کنده بودم.

استخوان های برآمده ی گونه ام هم لغری چهره ام را بیشتر نشان می دادند.
پوف کلفه ای کشیدم و آینه را بال دادم.

سی دقیقه بعد، جلوی در آپارتمانش پارک کرد. پیاده شدیم و خودش چمدانم
را برداشت.

نگاهی به پراید پارک شده اش انداختم و گفتم:

- چرا نیاوردیش توی پارکینگ؟
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دستش را پشت کمرم گذاشت، به جلو هدایتم کرد و همان طور که به سمت
ورودی آپارتمان می رفتیم جوابم را داد:

- قراره برم خونه باغ!

در کسری از ثانیه، ابروهایم به هم گره خوردند؛ اما حرفی نزدم و تا رسیدن
به آسانسور و بعد از آن خانه، سکوت کردم.

وقتی در خانه را باز کرد و وارد شدیم، تنها کلمه ای که می توانست عمق
ماجرا را نشان دهد به زبان آوردم:

- وای!

نگاهم از جعبه های روی هم انباشته  شده ی پیتزا و قوطی های فلزی نوشابه،
روی کاناپه ی خاکستری رنگ و لباس های روی هم تلنبار شده چرخید.

به حامین نگاه کردم که مثل پسر بچه های نوجوان پشت کله اش را می خاراند
و لبخند خجلی روی لبش بود.

- می دونی که خونه نبودم.

کیف دستی ام را به چوب لباسی دم در که قسمت پایینی اش جاکفشی بود،
آویزان کردم و در حالی که داشتم شالم را در می آوردم گفتم:

- نمی تونستی قبل از رفتنت خونه رو جمع و جور کنی؟

چمدانم را گوشه ی پذیرایی کوچک و هجده متری خانه گذاشت.

به سمت آشپزخانه رفت و جوابم را داد:

- سخت نگیر!

سری تکان دادم و به سمت کاناپه رفتم. لباس های رویش را کنار زدم و جایی
برای نشستن باز کردم.

سر و صدایش از آشپزخانه می آمد. کمی گردن کشیدم و از بالی اپن نگاهش
کردم. 
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خانه اش آن قدر کوچک و نقلی بود که از هر سمتی، می توانستی طرف دیگر
را ببینی. داشت با چای ساز ور می رفت و از کابینت استکان تمیز بیرون

می آورد. 

- من بساط اعتیاد تو رو فراهم کنم تا خمـار نشدی.

خندیدم و گفتم:

من حامین مزه ی خاک باغچه می دن! - کیسه ای نباشه فقط. جو

من خودت بچه پررو! - جو

خندیدم و تا چای را آماده کند، بلند شدم و به سمت اتاق خوابش رفتم.

از راهروی یک متری و باریکی که بین اتاق ها و پذیرایی فاصله انداخته بود
رد شدم. در قهوه ای رنگ اتاق را باز کردم و با دیدن داخل اتاق، نفس راحتی

کشیدم. به نسبت از بقیه ی خانه مرتب تر بود؛ البته اگر لباس های پخش و
پلی روی تخت را ندید می گرفتم. نمی دانم این همه لباس چه بود که حامین

داشت.

ال مخصوص چشمم به سبد پلستیکی گوشه ی اتاق خورد. سبدی که مث
لباس های چرک بود و الن لباس ها در خانه پخش و سبد خالی بود. آن را

برداشتم و لباس های روی تخت را که چندتا تی شرت و گرمکن بودند داخلش
ریختم.

به هال رفتم و لباس های ریخته شده ی روی کاناپه را هم ضمیمه اش کردم. 

چشمم به جوراب مشکی رنگ و گلوله شده ای خورد که کنج مبل افتاده بود.
بینی ام را چین دادم و با نوک دو انگشتم برداشتمش و داخل سبد پرت کردم.

حال وضع کمی از آشفتگی در آمده بود؛ البته فقط کمی!

سبد لباس به دست، وارد آشپزخانه شدم. 

به سمتم برگشت و نگاهم کرد، لبخندی زد و گفت:

م دستت! - قربون
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لبخندش را با گفتن شلخته ای زیر لب جواب دادم و به سمت ماشین
لباس شویی که سمت چپ بود رفتم. درش را باز کردم و لباس ها را داخلش

چپاندم. 

داشتم درجه اش را تنظیم می کردم که گفت:

- اهواز شهر خیلی قشنگیه ایلدا! یه بار باید با هم بریم. اگه سفرم به خاطر
کار نبود، همین دفعه می بردمت.

بی حواس هومی گفتم و از جایم بلند شدم. استکان شیشه ای و پایه دار را به
دستم داد. خودش هم چای به دست به اپن تکیه داد و نگاهم کرد. فاصله مان

کم بود، آشپزخانه اش نه متر بیشتر نبود.

قندی از قندان روی کابینت کنار دستم برداشتم و ابرو بال انداختم:

- چیه؟

کمی با استکانش بازی کرد و آخر سر گفت:

- با من میای خونه باغ؟

نگاهم را به بخار چای دوختم. چرا ما آدم ها گاهی سوال هایی را می پرسیم که
جوابشان را به خوبی می دانیم؟ شاید فکر می کنیم با دوباره پرسیدن، ممکن

است جواب دلخواهمان را تحویل بگیریم.

حرفی نزدم، خوب می دانست که همراهش نمی روم.

آهی کشید. مطمئنم او هم آرزو داشت همه چیز به عقب بر می گشت، به
شانزده سال پیش؛ اما خب زمان هیچ وقت به عقب بر نمی گشت، من هم

هیچ وقت حاضر نبودم به گذشته برگردم؛ حتی تکرار ثانیه ای از روزهای قبل
را هم نمی خواستم.

حامین که به خانه باغ رفت، چمدانم را داخل اتاقی که روبروی اتاق خودش
بود گذاشتم.

اتاق بلاستفاده ای بود که با یک دراور چوبی قهوه ای، گلیم فرش شش متری
و چوب لباسی پایه دار فلزی پر شده بود؛ همین!
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خوبی اتاق این بود که پنجره ی مستطیل شکلی در سمت راستش قرار داشت
و با پرده ی حریر و سفیدرنگی پوشیده شده بود؛ رنگ روشن و جنس پرده

باعث می شد نور خورشید به وضوح در اتاق بتابد.

دسته ی چمدان را جمع کردم و گوشه ی اتاق گذاشتمش.

روی زمین دراز کشیدم. دستم را زیر سرم گذاشتم و به سقف سفید رنگ بالی
سرم خیره شدم؛ که نفهمیدم چطور اسیر خواب و رویا شدم.

***

با تکان های دستی، چشم هایم را باز کردم. حامین را دیدم که کنارم روی زمین
نشسته بود.

اخم کمرنگی کرد و گفت:

- چرا نرفتی اتاق من بخوابی؟ 

خمیازه ای کشیدم، نشستم و نگاهش کردم:

- نفهمیدم چطور خوابم گرفت. کی اومدی؟ ساعت چنده؟

-ساعت یکه. تازه اومدم.

چهارساعت خوابیدن برای منی که شب را دیرهنگام به آغـ*ـوش خواب
رسانده و صبح با صدای فریاد بیدار شده بودم، چیزی نبود.

از حالت چهره اش، حرف های نگفته بیداد می کرد. چانه ی کشیده و ته ریش
روی صورتش را از نظر گذراندم و رسیدم به چشم هایی که همرنگ چشمان

خودم بود ند.

- چیزی شده؟

سرش را به تایید تکان داد و گفت:

- آره!

از حالت چهره اش نگرانی یا ناراحتی مشخص نبود و خیالم راحت شد که
حداقل اتفاق بدی نیفتاده. منتظر نگاهش کردم تا حرفی بزند؛ اما وقتی که

سکوتش را دیدم با دست به شانه اش زدم:
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- بگو دیگه!

نگاهش را به سمتم کشاند و با تردیدی که به خوبی حسش می کردم گفت:

- باباجون یه چیزایی می گفت!

از شنیدن اسمش اخمی مهمان پیشانی ام شد. نیم خیز شدم تا بلند شوم و به
هال بروم که مچ دستم را گرفت و گفت:

- کجا؟

دستم را کشیدم و گفتم:

- گشنمه!

با اصرار مرا به طرف خودش کشید:

- مگه نمی خواستی بدونی چی شده؟

با لجاجت، دستم را بیرون کشیدم و به سمت هال رفتم. در همان حال با صدای
بلند گفتم:

- برام مهم نیست!

واقعاا هم برایم مهم نبود. من دور یک سری از آدم های گذشته ام را خط کشیده
بودم و یکی از آن آدم ها باباجون بود.

***

مانتوی پاییزه ام را با روپوشم که داخل کمد و به چوب رختی آویزان بود
عوض کردم.

در کمد را قفل کردم و کلید کوچکش را داخل جیب روپوشم گذاشتم. مقنعه ی
مشکی رنگم را مرتب کردم و از اتاق بیروم رفتم.

از راهرو گذشتم و جلوی ایستگاه پرستاری ایستادم. خانم نادری که
سرپرستار بود، با دیدنم لبخندی زد و من هم پاسخش را به همان شکل دادم.

این زن مهربان را خیلی دوست داشتم.
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چهل و سه سالش بود. صورت گرد و تپلش همیشه خندان بود و به مهربانی
معروف بود. آن قدر با عشق کار می کرد که آدم از دیدنش انرژی مضاعف

می گرفت.

- بیمار های اتاق صد و هفت رو چک کن عزیزم.

با جمله ای که گفت، رشته ی افکارم پاره شد و با گفتن چشم به سمت اتاق
مورد نظر رفتم.

بخشی که در حال حاضر در آن کار می کردم، بخش جراحی زنان بود . اتاقی که
باید چک می کردم چهار تخت داشت و سه تا از تخت هایش سپر بودند.

سرم بیمار اول را که زن جوانی بود چک کردم، نیم ساعتی تا تمام شدنش
مانده بود.

لبخندی روی چهره ام نشاندم و رو به زن گفتم:

- تموم که شد، زنگ بالی سرتون رو بزنید تا بیام سرنگ رو از دستتون
جداش کنم.

سری تکان داد و چشم هایش را بست.

بیمار بعدی، از درد بخیه هایش می نالید. با نگاهی به پرونده اش، تجویز دکتر
را که تزریق شش ساعت یک بار مسکن بود دیدم. وقت زدن دارویش بود.

بعد از تزریق مسکن هایش، به سراغ بیمار سوم رفتم که دختری نوجوان بود.
شانزده سال بیشتر نداشت و آپاندیسش کار دستش داده و روی تخت

بیمارستان اسیرش کرده بود.

سرمش را چک کردم و گفتم:

- درد نداری عزیزم؟

آرام و بی صدا خندید و همان طور که موهای خرمایی رنگش را زیر روسری
صورتی رنگ بیمارستان جا می داد گفت:

- تحمل کردن دردش می ارزه!

متعجب نگاهش کردم. تحمل درد به چه چیزی می ارزید؟

ناباوری ام را که دید، خنده اش بیشتر شد:
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- آخه امتحان های ماهانه ی مدرسه شروع شدن، منم که دیگه حسابی از درس
افتادم!

از لحن بامزه اش لبخند روی لبم نشست. چشم های میشی رنگش شیطنت را
فریاد می زدند  معلوم بود از آن هایی است که فراری اند از مدرسه و امتحان.

یاد خودم و دوران مدرسه ام افتادم. بهترین دوران درس خواندن من، فقط تا
پایان اول دبیرستان بود.

سال دوم دبیرستان که بودم، وقتی مشاور مدرسه پرسید دوست داری چه
رشته ای بروی؟ بی معطلی گفتم انسانی؛ چون عاشق بودم، عاشق ادبیات!

همیشه خودم را معلمی در مدرسه ی روستایی واقع در شمال می دیدم. 

دلم می خواست مثل معلم چهارم دبستانم، دست چپم را پنهان کنم میان جیب
بارانی ام، کتاب فارسی را در دست دیگرم بگیرم و همان طور که طول کلس
را قدم می زنم، برای بچه هایم شعرهای فریدون مشیری را بخوانم که بی تو

مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم!

اما پدرم جفت پا وسط آرزوهایم پرید و گفت باید بروم تجربی؛ که از این
فانتزی بازی های ادبیاتی طور، از رویاهای من، آبی گرم نمی شود.

دلش می خواست پزشک شوم؛ اما من از پزشکی منتفر بودم. نه بخاطر
شغلش، نه! من از پزشکی متنفر بودم، چون باعث می شد آرزوهایم روی

سرم آوار شوند.

اما حال دیگر مهم نیست، مهم آن  زمانی بود که من مثل همه ی وقت های دیگر
روی حرف پدرم حرف نزدم و قید رویایم را زدم. مثل همیشه در مهم ترین

مسائل زندگی ام، تصمیم گیرنده ی نهایی پدرم بود .

آن زمان حامین خیلی پیگیر شد که آیا واقعاا این رشته ی مورد علقه ی خودم
است یا به خاطر اجبار بابا می خواهم به سراغ تجربی بروم؛ اما من

نمی خواستم حامین این قدر درگیر مسائل من شود و به او اطمینان دادم که
خودم هم این رشته را دوست دادم.

راستش هیچ وقت کسی به من نگفت که به جای درس خواندن، جنگیدن را
بیاموزم؛ جنگیدن برای رسیدن به آرزوهایم.
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همین شد که تجربی خواندم، به قول بچه های کلس، خر زدم و سه سال را در
آرزوی کلس های ادبیات، زیست و شیمی خواندم.

مسخره است اما در کلسمان، من تنها دانش آموزی بودم که تجربی  می خواند
و از زیست شناسی متنفر بود. کنکور هم با ضرب و زور و خواندن های

بی وقفه، پرستاری، آن هم دانشگاه آزاد قبول شدم.

حال سال هاست که در خواب هایم و در گوشه  های ذهنم، دخترکی در میان
جنگل های سرسبز شمال قدم می زند و زیر لب می گوید:

- بی تو مهتاب شبی باز...

م نرسیده ی ایلدا. دخترکی که شبیه من است، شبیه آرزوهای

لبخندی به چهره ی بیمار فراری از درس پاشیدم و از اتاق بیرون رفتم.

خوبی پرستاری این بود از همان ترم دوم سرت به بیمارستان گرم می شد و
کلی تجربه کسب می کردی. هرچند که با گذشت چندین ترم از کارم در

بیمارستان به عنوان دانشجوی پرستاری، هنوز هم از دیدن بعضی صحنه ها و
بعضی بیمارها دلم ریش می شد و اشک میان چشمم حلقه می زد.

یک ماه و خرده ای که در بخش سوختگی مشغول بودم، پر درد ترین روزهای
زندگی ام بود؛ روزهایی که بیشتر از همیشه از دست جبر بابا و حماقت خودم

عصبانی می شدم. در آخر آن قدر ناآرامی کردم که خانم نادری هم فهمید و گفت
با این احوالت، کار خودت هم به بستری شدن می کشد! به خاطر همین به

بخش جراحی زنان منتقلم کرد و من عمیقاا بابت این موضوع ممنونش بودم.

- ایلدا؟

به سمت صدا برگشتم. لیل بود که داشت سراسیمه به سمتم می آمد. از هول و
ولیش، نگران شدم.

امروز اصل ندیده بودمش. لیل در بخش اطفال مشغول بود. در طول روز
برخوردمان کم بود و فقط زمان نهار و رفتن به خانه یکدیگر را می دیدیم.

به یک قدمی ام که رسید، برق اشک را میان چشم های قهوه ایش دیدم.

با نگرانی نزدیکش شدم و گفتم:
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- چی شده لیل؟

دستم را گرفت و با خودش به سمت ایستگاه پرستاری کشاند. 

- فرزاد زنگ زد، گفت فرید رو آزاد کردن!

با بهت گفتم:

- آزادش کردن؟

به سمتم چرخید. نوک بینی کوچک اما گوشتی اش سرخ بود.

- باید برم و ببینمش تا باور کنم.

لیل رفیق گرمابه و گلستانم بود، آن قدر برایم باارزش بود که تا از خانم نادری
اجازه بگیرد و به خانه شان برود، دل توی دلم نبود.

فرید برادر دومش بود. بیست و سه سال داشت و از فرزاد که فرزند ارشد
خانواده شان بود چهارسالی کوچک تر و از لیل و من یک سال بزرگ تر بود.

بابت جنس های بوتیکش و فروش نرفتنشان، چک هایش پاس نشدند و
به خاطر حدودااا سی میلیون، چهارماه بود که اسیر زندان شده بود.

وضع مالی خانواده شان اصل خوب نبود و سی میلیون پول زیادی برایشان
محسوب می شد. همان سرمایه ی رهن بوتیک را هم فرید وام گرفته بود و

جنس هایش را هم که با ضمانت چک آورده بود.

تا ظهر به فکر لیل بودم و چندباری هم که سرم خلوت شد با موبایلش تماس
گرفتم اما جواب نداد.

وقت ناهار که رسید، چون از غذای بیمارستان دل خوشی نداشتم به بوفه ی
بیمارستان که طبقه ی پایین بود رفتم. چای و کیک خریدم و به محوطه ی

بیمارستان رفتم.

روی نیمکتی که رنگ سبزش پوسته-پوسته شده بود و گوشه ی محوطه در
زیر سایه ی درختی قرار داشت نشستم.

نی را داخل پاکت زدم و به سمت دهانم بردم؛ اما هنوز قلپی ننوشیده بودم که
ویبره ی موبایلم را که داخل جیبم بود حس کردم.
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گوشی را از جیبم بیرون کشیدم و با دیدن اسم لیل، لیوان یک بار مصرف
چای را روی نیمکت گذاشتم و تماس را برقرار کردم:

- لیل؟ چی شد؟

صدای خندانش، لبخند روی لبم آورد:

- وای ایلدا! باورم نمی شه، شاکی فرید رضایت داده!

ابروهایم از تعجب بال پریدند. اگر می خواست رضایت بدهد چرا پسر بیچاره
را راهی زندان کرد؟ چرا التماس های لیل و مادرش را بی جواب گذاشت؟

- آخه چطوری؟ اون که خیلی گیر بود تا پولش رو بگیره!

نفس عمیقی که کشید را حس کردم. بعد از چند ثانیه گفت:

- یه خلیری پیدا شده و چندتا از زندانی های جرایم نقدی رو آزاد کرده، فرید
هم جزوشون بوده. الن این جاست. نمی دونی خونه امون چه خبره! مامانم

طفلک از خوشحالی روی پاش بند نیست.

از حال خوبش، لبخند روی لبم نشست. لیل جزو دایره ی کوچک آدم های مهلم
زندگی ام بود؛ آدم هایی که عمیقاا دوستشان داشتم.

کمی که حرف زدیم، گفت تلفنی از خانم نادری مرخصی گرفته و امروز را
دیگر به بیمارستان برنمی گردد.

چای و کیکم را که خوردم، به بخش برگشتم و تا پایان ساعت کاری، با
انرژی ای که از خوشحالی رفیقم به رگ هایم تزریق شده بود، کار کردم.

***

در ورودی خانه ی حامین را با کلید یدکی که دیروز داده بود، باز کردم. وارد
خانه شدم و کیفم را روی چوب لباسی آویزان کردم.

- خسته نباشی!

از ترس جیغ خفیفی کشیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم. حامین روی کاناپه
از خنده ولو شده بود!

سری به تاسف تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم.
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- واقعااا که! ترسیدم!

قهقهه اش به هوا رفت. کم کم از خنده اش، خنده ام گرفت و نیش من هم باز
شد. همیشه همین طور بود، آن قدر بی غل و غش و از ته دل می خندید که

لب های مرا هم به خنده باز می کرد. روی کاناپه و کنارش نشستم.

نگاهی به ساعت که پنج عصر را نشان می داد انداختم و با تعجب پرسیدم:

- نرفتی شرکت؟

ابروهای پر و قهوه ای تیره اش را بال انداخت که یعنی نه!

سرم را کج کردم و استفهامی پرسیدم:

- نه؟

دوباره سرش را بال انداخت. عادتش بود، می دانست این حرکت و سربال
انداختنش دیوانه ام می کند.

در یک حرکت، کوسن کنار دستم را برداشتم و به شکمش کوبیدم:

- سر تکون نده واسه من! بزنم له شی؟

با خنده کوسن را گرفت که توجه ام به چربی های کمی که روی شکمش
جاخوش کرده بودند جلب شد. 

نچی کردم و گفتم:

من ایلدا.  - یه باشگاه برو جو

دوباره پرسیدم:

- نگفتی! چرا نرفتی شرکت؟ 

دست هایش را روی سـ*ـینه اش گره کرد و پاهایش را روی میز جلوی کاناپه
گذاشت.

- دیگه نمی رم، یه کار بهتر پیدا کردم!

با نوک پا، زیر پاهایش زدم.

- نکن مرد گنده!
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پایش را برداشت. چانه ام را خاراندم و گفتم:

- همین کار هم به بدبختی گیرت اومده بود. چرا لگد به بخت خودت می زن؟
ال پیدا نمی شه! الن که کار به راحتی پیدا نمی شه! البته بهتره بگم که اص

سرش را به نشانه ی نفی حرف هایم به دو طرف تکان داد.

ال از - راست می گی؛ ولی اون کار به درد نمی خورد. هم حقوقش کم بود، هم ک
محیط شرکتش خوشم نمی اومد. بعدشم، دیگه حوصله ی سفر به این شهر و
اون شهر واسه معرفی چهارتا محصول و بستن قراردادهایی که یه درصداز

سودشون هم به کارمندها نمی رسید رو نداشتم.

نگاهش کردم و گفتم:

- خب الن می خوای چیکار کنی؟ اونم توی این اوضاع و بیکاری جامعه،
طرف با ارشد و دکترا بیکاره، تو که لیسانست رو هم به اجبار من و نیان

گرفتی!

لبخندی که زد، پر بود از اطمینان:

- فردا بهت می گم!

دیگر اصراری نکردم. می دانستم وقتی می گوید فردا، یعنی الن اگر خودم را
هم به در و دیوار بکوبم چیزی نمی گوید.

- باشه.

بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. در را که باز کردم، با دیدن تخت فرفژه ی
یک نفره، حامین را صدا زدم.

چند لحظه بعد کنارم آمد و با دیدن امتداد نگاهم، خودش شروع به حرف زدن
کرد:

- گفتم یه تخت لزمته این مدت، این شد که رفتم و این رو گرفتم. دیگه
مرنج قیمتی که به جیبم می خورد زیاد تنوع نداشت ببخشید نظرت رو نپرسیدم، 

که بخوام با خودم ببرمت.

نگاهم را در صورتش چرخاندم و روی چشم های پر از مهرش توقف کردم.

بـ..وسـ..ـه ای روی گونه ی تیغ تیغی از ته ریش چند روزه اش کاشتم و گفتم:
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- آقا تو بهترین داداش دنیایی!

روی موهایم را بوسید و با خنده گفت:

- مراحل خر کردن با موفقیت انجام شد!

خندیدم و دعا کردم که الهی همیشه لبخند مهمان لب هایش باشد.

یکهو انگار چیزی یادم آمده باشد گفتم:

- راستی ناهار خوردی؟

به ساعت مچی اش اشاره کرد و با خنده گفت:

- به نظرت اگه برای ناهار خوردن تا پنج عصر صبر می کردم الن این در
مرحله ی تشکیل بود؟

و به دنباله ی حرفش، به شکمش اشاره کرد.

شانه هایم را بال انداختم و گفتم:

- حرف حق جواب نداره. ناهار که پرید، ولی شام با من!

به سمت هال رفت و با صدای بلندی جوابم را داد:

- ایول داری! دلم لک زده واسه عدس پلوی ایلدا پپز!

لبخندی زدم، غذا درست کردن را سهیل یادم داده بود. با یادآوری اش لبم را
گزیدم و به سرعت گوشی را از جیب مانتویم بیرون کشیدم. 

 ضربه ای زدم و گوشی را کنار گوشم گذاشتم.》سهیل جون《روی اسم 

بعد از چند لحظه که تماس برقرار شد، صدای دلخور اما مهربانش در گوشم
پیچید:

- به به، چه عجب ایلداخانم! دیشب یه پیام فرستادی که خونه ی حامینم و
دیگه لزم ندونستی به من زنگ بزنی؟ هی می خواستم زنگ بزنم اما گفتم

بذار ببینم معرفت این بچه چقدره!

شرمنده شدم و از در منت کشی وارد شدم تا قائله را ختم به خیر کنم:
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- ببخشید دیگه سهیل جونم، تو که دیروز خونه نبودی ببینی چه معرکه ای
شده بود!

آهی کشید و گفت:

ال ندیدم؟ حال تو چرا قهر کردی رفتی - مگه دعواهای بابات و حامین رو قب
اون جا؟

روی تخت نشستم و دستم را روی روتختی نرم و پرزدار که یاسی رنگ بود
کشیدم:

- حامین امروز رفته و برام تخت  گرفته!

- این یعنی موندگار شدی؟

کلفه از وضعیتی که داشتم، دستی به پیشانی ام کشیدم و جوابش را دادم:

- از دست بابا و عمو خسته شدم سهیل جون، دیگه طاقت ندارم. بین
خودشون قول و قرار گذاشتن و بابا حتی نظر من رو هم نمی پرسه. فقط
می خواد به خواسته ی برادر بزرگش عمل کنه. من خسته شدم از این که

زن عمو بابهانه و بی بهانه مدام میاد اون جا و حرف بابک و من رو پیش
می کشه، یا عمو که هروقت من رو می بینه می پرسه درست مکی تموم می شه

که مراسم بگیریم! از اون بابک هم هیچی نمی گم که خودت بهتر
می شناسیش! می دونی که چی می گم، مگه نه؟

با همدردی زمزمه کرد:

- می دونم، حق داری.

لبخندی زدم و گفتم:

- نازنین کجاست؟ خوبه؟

- خوبه، از دیروز هی سراغت رو می گیره. النم رفته خونه ی خانم فرخی
اینا، نوه اش اومده نازنین رفت باهاش بازی کنه.

چهره ی خانم فرخی با آن موهای پنبه ای جلوی چشمم آمد. پیرزن مهربان
واحد کناریمان که دختر و پسرهایش ازدواج کرده بودند و همیشه آخرهفته ها

میزبان نوه ها، عروس ها و دامادش بود.
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خندیدم و گفتم:

- چند سال بعد که حامین و نیان بچه دار بشن، ما هم شلوغ پلوغ می شیم.

با حرفی که زد، خنده روی لبم ماسید:

- بچه های خودت چی؟

به ضایع ترین شکل ممکن، بحث را زدم به جاده خاکی و گفتم:

- سهیلجون من برم؟ باید شام درست کنم!

او هم بعد از کلی غرغر که حال هی حرف را بپیچان ببینم به کجا می رسی،
خداحافظی کرد.

باید خودم را با غذا پختن سرگرم می کردم، دلم نمی خواست یاد حرف سهیل و
بچه های خیالی آینده ام بیفتم. من از عاشقی، از زندگی مشترک؛ بیزار بودم!

***

- داداش بیچارم این قدر لغر شده که نگو!

از وقت ناهار تا الن که نیم ساعتی می شد، لیل داشت یک بند از فرید
می گفت. فرید لغر شده، فرید رنجور شده، فرید شکسته شده، فرید پیر شده!

اگر با اخلق لیل و غلو کردن هایش آشنا نبودم، فکر می کردم فرید به جای
زندان تهران، در مناطق بی آب و غذای آفریقا گرفتار بوده!

خندیدم و گفتم:

- وای لیلی! جوری که تو می گی، فریدتون مومیایی شده!

اخمی حواله ام کرد و با حرص گفت:

- لیلی و زهرمار! مگه هزاربار بهت نگفتم اسم من رو درست بگو؟ 

بیخیال شانه ای بال انداختم و با لبخند شیطنت آمیزی گفتم:

- حال یا لیلی، یا لیل! چه فرقی می کنه وقتی آخرش منظورم تویی؟

همین طور داشتیم کل کل می کردیم که ویبره ی موبایلم، باعث شد از جیب
روپوشم خارجش کنم. حامین تک زنگ زده بود. 
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قفل صفحه را باز کردم که دیدم اس ام اسی با این مضمون فرستاده:

- سلم، خسته نباشی! بعد از کارت بیا به این آدرسی که برات نوشتم.

آدرسی که فرستاده بود، حوالی شمال شهر بود.

زمزمه کردم:

- کی بره این همه راه رو!

- چی شده؟

گوشی را به سمت لیل که کنجکاو نگاهم می کرد گرفتم. 

با نگاهی سرسری، آدرس را خواند و گفت:

- میخواد ببرتت رستوران؟

ابرویی بال انداختم و همان طور که شکلتی داخل دهانم می گذاشتم گفتم:

- هان؟

از چای درون لیوانش نوشید و جوابم را داد:

- این آدرسی که نوشته، یه رستورانه. خیلی معروفم هست!

آهانی زیر لب گفتم و فکر کردم لبد مثل بیرون رفتن های همیشگیمان است؛
اما این رستوران بالی شهر، برایم کمی عجیب بود. با خودم گفتم لبد سومر

کار جدیدی است که هنوز درباره اش چیزی نگفته!

شیفتم که تمام شد، راهی آدرسی که حامین فرستاده بود شدم. از
بیمارستانمان یک ساعتی فاصله داشت و در دل کلی ناسزا بارش کردم که

چرا خودش دنبالم نیامد.

قید منتظر ماندن در ایستگاه اتوبوس را زدم و دربست گرفتم. از شیشه به
خیابان شلوغ شهر چشم دوختم.

ماشین اسیر چراغ قرمز شد. ثانیه شمار پنجاه و یک را نشان می داد و سعی
کردم ذهنم را پنج و یک ثانیه خالی از افکار بیهوده و معطوف به شمردن

کنم.
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با توقف ماشین، کرایه ی هنگفت را به راننده دادم و فحشی در دل نثار گرانی
که روی همه چیز تاثیر گذاشته بود کردم.

پیاده که شدم، برخلف انتظارم که فکر می کردم لبد با یک رستوران مدرن
رو به رو می شوم، با رستوران سنتی مواجه شدم.

چند قدم به سمت ورودی رفتم، در چوبی و بزرگی بود و مانند درهای خانه
سسکلون داشتند و تق تق صدا می دادند؛ طراحی شده بود. های قدیمی که 

از مسیر شنی و کوتاهی گذشتم و وارد محوطه ی اصلی شدم.

دور تا دور محوطه، تخت های چوبی با فرش های طرح گلیم و پشتی های قرمز
و سنتی به چشم می خورد.

وسط محوطه، حوض بزرگ آبی رنگی که فواره ای داخلش کار شده بود،
فضای سنتی را کامل کرده بود.

درختچه ها و بوته های گل های محمدی که در تمام محیط باز رستوران به چشم
می خوردند، باعث و بانی لبخند عمیقم شده بودند.

نگاه کوتاهی به سر و وضع تیپم انداختم، مانتوی آجری رنگی پوشیده بودم
که بلندی اش تا روی زانویم بود.

شلوار جین سورمه ای رنگم، هدیه ی تولد پارسالم از طرف لیل بود و
کتانی های مشکی رنگم سلیقه ی حامین بود. 

زیپ سوییشرت سرمه ای رنگم را باز کردم. دستی به مقنعه ی مشکی رنگم
کشیدم و فکر کردم کاش اول به خانه می رفتم و مقنعه را با شالی عوض

می کردم.

کمی جلوتر رفتم و چشم چرخاندم که حامین را تکیه زده به پشتی های یک
تخت، در سمت چپ همان حوض دیدم.

پاتند کردم و به سمتش رفتم. به تخت که رسیدم، لبخندی زد و گفت:

- سلم خانم پرستار، نه خسته!

کفش های اسپرتم را درآوردم و روی تخت نشستم.

- سلم بیکار، سلم معذل جامعه، سلم مهندس! 
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با چشم به اطرافم اشاره ای کردم و گفتم:

- دست و دلباز شدی.

دستی بین موهایش کشید و با خنده گفت:

- خسیس نشده بودیم، که به لطف جنابعالی شدیم.

خندیدم و نگاهم را به اطراف چرخاندم. نفس عمیقی کشیدم و به جان خریدم
عطر گل های محمدی را.

نسیم آرامی که می وزید، با آب داخل حوض کناردستمان تلقی پیدا می کرد و
ماحاصلش می شد یک نسیم خنک که روح را جل می داد.

به پشتی ها تکیه دادم که حامین پرسید:

- دوستش داری؟

خندیدم. یک جوری پرسیده بود دوستش داری انگار مانتو یا روسری بود و
قرار است برایم کادو بگیرد.

- چیه می خوای بخریش برام؟

ابرو بال انداخت و گفت:

- شایدم!

دیوانه ای نثارش کردم و گفتم:

- من گشنمه ها! نکنه آوردیم این جا تا غذا خوردن بقیه رو تماشا کنم؟

نچی کرد و همانطور که زیپ سوییشرتش را بالتر می داد گفت:

- قبل از اینکه بیای سفارش دادم!

جعبه ی دستمال کاغذی که جلوی دستم بود را به سمتش پرت کردم که آن را
روی هوا گرفت.

- من بوقم؟ تنهایی سفارش دادی؟

جعبه را کنار دستش گذاشت و گفت:

- حال یه بارم حرف، حرف من باشه به کی برمی خوره؟

32



هاوام/زهرابهاروند

برایش پشت چشمی نازک کردم و باز خیره ی بوته ی محمدی ها شدم.

تلفیق آهنگ سنتی ای که در فضا پیچیده بود با عطر تازه ی محمدی ها، نسیم
مک برخواسته از آب حوض و حضور برادر عزیزتر از خودم برای خودم؛ خن

همگی عجیب حالم را خوب می کردند.

- خیلی وقته شیراز نرفتیم!

نگاهش کردم و با چشمانی مظلوم و لب هایی آویزان جوابش را دادم.

- اوهوم! دلم این قدر شده واسه نیان!

و انگشت شست و اشاره ام را به اندازه ی کمی روی هم گذاشتم و نشانش
دادم.

خنده اش را قورت داد و گفت:

- اگه دختر خوبی باشی، می برمت!

مهت! - آره لبد با حقوق این ما

انگار بحث به جای مورد علقه اش کشیده شد که کمی صاف نشست و گفت:

- دیروز گفتم که فردا برات توضیح می دم جریان کار جدیدم چیه!

با کنجکاوی نگاهش کردم:

- خب؟

- خب به جمالت!

پوف کلفه ای کشیدم و گفتم:

- مسخره نشو، حرفت رو بزن دیگه.

دست هایش را به نشانه ی تسلیم بال آورد:

- باشه، باشه! حرص نخور. عرضم به حضورت که... این جا قشنگه، آره؟

اخم کمرنگی کردم و نگاهم را به سمت مخالف چرخاندم:

- خیلی مسخره ای حامین، خیلی! انگار نه انگار سی و دو سالته.

ال از در آن مشخص بود گفت: با لحنی که خنده کام
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- خب قشنگه یا نه؟

کلفه نگاهش کردم و با حرص جوابش را دادم:

- آره خیلی قشنگه، مبارکه صاحبش باشه! خوب شد؟

لبخند عمیقی روی لبش نشست و تکیه اش را دوباره به پشتی ها داد:

- اینه! منتظر بودم بهم تبریک بگی.

گنگ نگاهش کردم و زمزمه وار گفتم:

- هان؟

خندید و با دست اشاره ای به اطراف کرد:

- این رستوران باحال از این به بعد ماله آق داداشته!

مسخره وار نگاهش کردم، مسلماا این هم یکی از شوخی های همیشگی اش بود.

با لحنی جدی گفت:

- ای بابا! حال یکی بیاد به تو اثبات کنه که دارم راستش رو میگم!

حامین شوخی می کرد، ولی وقتی جدی می شد خبری از مسخره بازی نبود.

با اخمی که حاصل جمع کردن تمرکزم بود نگاهش کردم و گفتم:

- متوجه منظورت نمی شم!

چشم هایش را با انگشت اشاره و شستش، فشار داد و گفت:

- آشیه که باباجون برام پخته، البته منم آش دوست دارم. اونم آشی که یه
وجب روغن روش باشه!

با بهت نگاهش کردم و گفتم:

- یعنی اینجا ماله باباجونه؟

سرش را به تایید حرفم تکان داد.

کمی فکر کردم و پرسیدم:

- چطور من نمی دونستم؟
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با دلخوری نگاهم کرد و گفت:

می اونا خبر داری که این دومیش باشه؟ این جا رو سه ساله که - تو از چ
خریده.

اخمم غلیظ تر شد با یادآوری آدمی که خاطرات بدی در ذهنم جا گذاشته بود.

حرفی نزدم که حامین خودش شروع به توضیح دادن کرد:

- اون روز که رفتم خونه باغ رو یادته؟ وقتی رفتم باباجون گفت می خواد
مسئولیت اینجا رو بده به من و نامدار.

گیج لب زدم:

- نامدار؟

پوف کلفه ای کشید و گفت:

- آره! پسرخاله ماه منیر دیگه! چندماه پیش عقدش بود. یادت نیست؟ که
خودم رو به در و دیوار زدم و نیومدی!

نگاهم را به چشم هایش دوختم:

- خب که چی؟

- خب نداره دیگه!

دستی به مقنعه ام کشیدم و اشاره ای به اطراف کردم.

- یعنی الن تو مدیر اینجایی؟

حرفم را تصحیح کرد:

- من نه، من و نامدار!

سعی کردم در ذهنم چهره ی نامداری که حامین می گفت را به یاد بیاورم، اما
هیچ تصویری در خاطرم نبود.

کلفه رو به حامین گفتم:

- می دونی چیه؟ من حتی قیافه ی اینی که می گی رو هم یادم نیست! فقط یادمه
یه ماه منیر بود و یه پسری که همیشه بهش می نازید!
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حامین نگاهم کرد و گفت؛

- طبیعیه خب! آخرین بار که اومدی خونه باغ هفت سالت بود، آره؟

مل خوشی نداشت که اخم سرم را تکان دادم. انگار او هم از مرور گذشته د
کرد.

مل اخیر شده بودیم که تا آمدن گارسون حرفی نزدیم. آن قدر غرق شانزده سا

گارسون، سینی گرد و استیل درون دستش را ماهرانه با آن همه ظرفی که
داخلش جا داشت، با یک دست گرفته بود و با دست دیگرش غذاها را جلوی

ما ردیف می کرد.

کارش که تمام شد و رفت، نگاهم از روی ظرف ماست، پارچ و لیوان های
سسر خورد. لبخند سفالی فیروزه ای و سبد سبزی، روی بشقاب های غذا 

کوچکی زدم، ذائقه ام را خوب بلد بود!

- دیدی الکی حرص خوردی؟ مگه می شه من نشناسم تو رو؟

قاشقم را برداشتم و همان طور که اسیدهای معده ام شروع به کار کرده بودند،
لب زدم:

- خب حال!

چنان با اشتها غذا می خوردم که صدای حامین در آمد و به جانم نق زد که
مگر در آن بیمارستان کوفتی غذا نمی دهند به شما پرسنل سفیدپوش؟

من هم شانه بال انداختم و با بیخیالی گفتم:

- از غذاهای بی مزه و آبکیشون متنفرم. مزه ی آب یخ می دن!

حامین هم همان طور که تربچه ای در دهان می گذاشت گفت:

- ناهارت رو ببر با خودت که این جوری گشنگی نکشی.

لقمه ام را قورت دادم و نگاهش کردم. با آرامش داشت تربچه را می خورد و
صدای خرچ خرچش را درآورده بود.

- من مکی وقت کنم غذا بپزم که برای بیمارستان هم بمونه؟ خونه خودمون که
بودم سهیلجون درست می کرد.
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- شام زیاد درست کن، صبح با خودت ببر.

هومی گفتم و فکر کردم بیراه هم نمی گوید. خرجش یک پیمانه برنج اضافه و
یک ملقه آب بیشتر برای خورش بود.

غذا خوردنمان که تمام شد، حامین طبق عادت همیشه اش که بعد از خوردن
شام ولو می شد روی کاناپه، پاهایش را کشید و سرش را بند به قسمت بالیی

من نصفه و پشتی کرد. حالتش مثل کسی بود که دراز کشیده، یک دراز کشید
نیمه.

برایش چشم و ابرویی آمدم بلکه حفظ آبرو کند و خودش را جمع و جور؛ اما
بیخیال شانه بال انداخت و گفت:

- سخت نگیر!

اگر یک زمانی می رسید که این جمله ی دو کلمه ای را روزی ده بار از حامین
نشنوم، دو حالت بیشتر نداشت، یا من پکر شده بودم یا حامین لل!

دور از جانی نثار افکارم کردم و گفتم:

- الن کارت چه جوریاست؟

کمی خودش را بال کشید و جمع و جور شد، ولی همچنان پاهایش دراز کرده
بودند.

- عرضم به خدمت خواهر گلم که مدیریت این جا شامل رسیدگی به وضعیت
پرسنل و کارکنان، مالیات، سفارش مواد غذایی، رسیدگی به تعمیرات و غیره

و غیره و ذاله می شه که همون طوری که بهت گفتم باباجون سپردتش دست
من و نامدار. من هر روز از حول و حوش ده صبح میام تا طرفای هفت شب،
نامدار هم هر سانسی که باشگاه باشه، سانس مخالفش رو که آفه میاد و من

میام خونه.

سری تکان دادم و گفتم:

- باشگاه؟

- آره، مربی بدنسازیه.
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همین حرفش کافی بود تا از نامداری که می گفت، در ذهنم یک مرد قدبلند با
شانه های فراخ و بازوهای پولدی بسازم.

همان شب، وقتی به خانه برگشته بودیم و من در اتاقم داشتم هی خودم را این
ور و آن ور می کردم تا خوابم ببرد، صدای پیامک گوشی باعث شد دستم را

دراز کنم و از زیر بالشت بیرونش بیاورم.

با دیدن اسمی که روی صفحه افتاده بود، کمی تعجب کردم. آخرین دیدارمان
سه هفته پیش بود و بعد از آن دیگر یکدیگر را ندیده بودیم. سرش خیلی

شلوغ بود این مدت اخیر. موفق بود و این موفیقت را در محبوبیتی که بین
طرفدارهایش داشت، می دیدم. آن قدر محبوب شده بود که مردم کیف کنند از

داشتن امضا و عکس یادگاری اش.

با خواندن پیامش، کمی تعجب کردم. نوشته بود:

- سلم ایلدا. خوبی که؟ ببینم هنوزم مثل قدیم ذوق قلم دست گرفتن رو داری؟

با همان تعجبی که حاصل سوالش بود، جوابش را دادم:

- سلم ستاره ی سهیل، تو چطوری؟ می دونی که از سال سوم دبیرستان به
این ور دیگه ننوشتم!

همزمان که منتظر جوابش بودم، با خودم فکر کردم چرا منی که تمام
احساسات و حرف های تلنبار شده میان دلم را با کاغذهای کاهی و جوهر

خودکار تقسیم می کردم قیدش را زدم؟ چرا مثل او پی نوشتن را حتی در کنار
درس خواندن نگرفتم؟ و پاسخ همه ی این ها یک کلمه بود؛ یک نفر به نام

پدر.

امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان و فرجه ی امتحان فیزیک بود که جرقه ی
نوشتن یک داستان کوتاه در ذهن رویاپردازم زده شد.

آن قدر ماجرای داستان هوش از سرم پرانده بود، که هر چهار روز فرجه ی
امتحان را صرف نوشتن زندگی شخصیت هایی کردم که ساخته ی افکارم بودند

و نتیجه ی آن چیزی جز نمره ی هفت فیزیک نبود.

پدر که کارنامه ام را گرفت و نمره ام را دید، وقتی کاغذهای داستان را روی
میز تحریرم پیدا کرد، درست همان زمانی که شخصیت های دوست داشتنی ام
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می سطل زباله؛ همان وقتی که یک طرف صورتم به سمت تکه تکه شدند و راه
چپ خم شد و پدر داد زد:

- وای به حالت اگه از این به بعد به جای درس خوندن بشینی به این مسخره
بازی ها!

من قید نوشتن را هم زدم، درست مثل رویای معلم شدن. هیچ دلم نمی خواست
شخصیت هایی که با افکارم بزرگ شده  و تکه ای از وجودم بودند در سطل

آشغال مدفون شوند. من همیشه مطیع بودم، به قول حامین، یک لبره!

از افکارم دست کشیدم و جوابش را خواندم:

- یه کمکی ازت می خوام. بدون چون و چرا، فردا ساعت هفت بعدازظهر
کافه آسمان منتظرتم! شبت بخیر عزیزدلم.

لبخندی زدم و فکر کردم هیچ وقت عادت کافه آسمان رفتنش را ترک نخواهد
کرد!

***

نگاهم را در کافه ی نسبتاا خلوت که تمام دکورش آبی و سفید بود چرخاندم. 

ساعت هفت و نیم بود و تا از بیمارستان به اینجا برسم، چهل دقیقه طول
کشیده بود. حداقل خوبی اش این بود که می دانستم او هم مثل من همیشه زمان

بندی اش مشکل دارد و احتمال ده دقیقه بیشتر نیست که رسیده.

پشت میزی درست در نزدیکی کتابخانه نشسته بود، کتابخانه ی چوبی و
ال در بر سفیدرنگی که داخل دیوار تعبیه شده بود و یک دیوار را کام

می گرفت.

به سمتش رفتم، به کنار میز مربع شکل و سفید که رسیدم، با صدای پایم
سرش را از داخل گوشی اش بیرون آورد.

با دیدنم لبخندی زد و از روی صندلی بلند شد. خیره به چشمان آشنا و
آبی رنگش گفتم:

- پارسال دوست، امسال که آشنا هم نه!

39



هاوام/زهرابهاروند

یکدیگر را که در آغـ*ـوش گرفتیم، همان طور که کف دستش را بین دوتا کتفم
گذاشته بود جواب داد:

- به جان ایلدا از آخرای شهریور به این ور، وقت سر خاروندن هم نداشتم!

از آغـ*ـوش هم جدا شدیم و حینی که روی صندلی می نشستیم، با لحنی که
یعنی خیالت تخت دلخور نیستم، گفتم:

- می دونم چشم قشنگ!

لبخندی زد و با اشاره به ساعت مچی اش، با خنده گفت:

- یعنی من و تو ترکوندیم توی سمر وقت رسیدن!

دستی به مقنعه ی مشکی رنگم کشیدم و با لبخندی که حاصل دیدنش بعد از چند
هفته بود؛ جوابش را دادم:

- باور کن از بیمارستان میام. نگاه کن حتی نتونستم یه لباس درست و
حسابی  بپوشم!

با انگشت اشاره اش به سرتاپایم، که حال نصفش پشت میز پنهان بود
اشاره ای کرد و گفت:

- تو همیشه خوشتیپی، حتی اگه گونی بپوشی!

نگاهم را از شال بلند و خاکستری رنگش، به مانتوی آبی تیره اش دادم که از
کمر با مکش جمع شده بود و آستین هایش هم از آرنج به پایین مدل عروسکی

بود و دور مچش کش می خورد. 

به چشمانش نگاه کردم و گفتم:

- مانتوتون رو با چشماتون ست کردین خانوم؟

خندید و همان طور که ابروهای کوتاه و قهوه ای رنگش را بال می داد، منو را
سهل داد: به سمتم 

- مزه نریز، سفارش بده!

بدون نگاه کردن گفتم:

- کافه آسمانه و بستنی شکلتیاش! اوم، دلم برای طعمش تنگ شده!
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دستش را بال برد و به گارسون اشاره کرد، در همان حال گفت:

- مگه نمیای اینجا؟

سرم را به تایید حرفش تکان دادم::

- اینجا اومدنش با تو می چسبه، که بشینیم روبروی هم و تو از ایده  ی رمان
جدیدت حرف بزنی، من پر بگیرم توی دنیای شخصیت هات و قهرمان داستانت

رو تا ته قصه همراهی کنم!

به گارسون که آمده بود بالی میزمان گفت:

- دوتا بستنی شکلتی لطفاا!

پسرجوان، سری تکان داد و رفت.

نگاهش را به سمتم کشاند و لبخند مهربانانه ای زد:

- اتفاقاا امروز گفتم بیای تا باهات راجع به کار جدیدم حرف بزنم.

دست هایم را با اشتیاق در هم پیچاندم و روی میز گذاشتم. کمی خودم را به
جلو کشیدم و با ذوق گفتم:

- خب؟ من آماده ام برای شنیدن!

موهای فر و قهوه ای رنگ کرده اش را داخل شالش زد و گوشه ی پیشانی اش
را خاراند:

- چیزی راجع به دفاع از حقوق زنان شنیدی؟

گنگ نگاهش کردم، دست راستم را به چانه ی گردم بند کردم و گفتم:

- آره خب! چطور؟

با انگشت هایش روی میز ضرب گرفت.

با کنجکاوی سوالی که در ذهن داشتم را پرسیدم:

- موضوع کتاب جدیدته؟

به خودش و من، اشاره کرد و با تاکید گفت:

- مون!
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گیج نگاهش کردم که شمرده، شمرده ادامه داد:

- کتاب جدید من نه، کتاب جدید من و تو!

خنده ی آرامی کردم. خنده نداشت؟ کتاب من و او؟ اویی که حال رمان اولش
بیست و یک بار تجدید چاپ شده بود؟ اویی که کتاب دومش داشت ترجمه

می شد؟

- چرا می خندی؟

گارسون سفارش هایمان را آورد و جلویمان گذاشت. تشکری کردم و وقتی
دور شد، گفتم:

- دیوونه شدی یلدا؟

قاشق استیل را داخل بستنی شکلتی فرو کرد و کمی داخل دهانش گذاشت،
ابرویی بال انداخت و گفت:

- به قول اخوان ثالث، عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم! من جدی ام ایلدا،
جدی تر از هر وقتی!

اخم کمرنگی کردم و با حرص شروع به حرف زدن کردم:

پرکی اومدی می گی می خوای با من کتاب بنویسی؟ منی که به خاطر ترس - یه با
از پدرم، به خاطر ترس از دعوا و جار و جنجال، کل عمرم رو چشم گفتم و قلم

ال می فهمی چی می گی یلدا؟ و نوشتن رو گذاشتم کنار؟ اص

ظرف بستنی نصفه اش را کمی عقب داد و به چشمانم نگاه کرد. لبخند مهربان
و با محبتی زد و گفت:

- همه ی چیزایی که می گی رو می دونم! ببینم نکنه تو از بی معرفتی من
دلخوری هنوز؟ هوم؟

پوزخندی زدم، حرف را می پیچاند؟

- مسخره نشو. دلخور شم؟ من؟

دستش را جلو آورد و دست راستم را اسیر انگشتانش کرد:

- من اگه خونتون نمیام بخاطر داییه. می دونی که ذهنیتش راجع به من چیه؟

42



هاوام/زهرابهاروند

ناخواسته لبخند کمرنگی روی لبم نشست و گفتم:

- آره! فکر می کنه پتانسیل گمراه کردن من و سهیلجون و نازنین رو یک جا
با هم داری! 

آرام خندید و سرش را به تایید حرف هایم تکان داد:

- مامان و بابا هم که از تبریز دل نمی کنن بیان این جا، بلکه به بهانه ی اونا
پای منم باز شه به خونه ی شما!

شانه هایم را بال انداختم و گفتم:

- عمه دیگه تبریزی محسوب می شه! ولی یلدا، من سر حرفم هستم، من کسی
نیستم که دنبالشی!

نگاه پر از اطمینانش را به نگاهم دوخت و با لحنی شمرده، شروع به حرف
زدن کرد:

- ببین ایلدا، این کتاب، رمان یا قصه نیست. واقعیت زندگی کلی زنه! زن هایی
که به خاطر جنسیت و زن بودنشون، خیلی جاها محدود شدن، خیلی جاها
سانسور شدن و بدتر از همه ی این ها، خیلی جاها محکوم شدن به زجر

کشیدن! ایلدا من پنج سال ازت بزرگترم و به اندازه ی پنج سال بیشتر از تو،
زن هایی رو دیدم که محکوم به زنده بودنن نه زندگی کردن! من اگه تو رو
انتخاب کردم برای همکاری، به خاطر اطمینانم به قلمته؛ قلمی که با محدود

شدنش توسط پدرت الن آمادست برای زدن کلی حرف، کلی حرف ناگفته!داره
به زن ها ظلم می شه، فکر می کنی با سکوت چیزی حل می شه؟ من این راه رو
شروع کردم، تا تهش هم می رم؛ توام باید کنارم باشی. تو درد مردسالری رو

کشیدی، بهتر از هرکسی می تونی حسی که این آدم ها دارن رو منتقل کنی،
بیشتر از منی که تموم عمرم بابام رفیقم بوده نه پدرم!

با اخمی که حاصل از تمرکزم بر روی حرف هایش بود گفتم:

- همه ی این ها درست، ولی چرا خودت نمی نویسی؟ مگه فضای همه ی رمانات
رو تجربه کرده بودی و اون همه موفق هم شدن؟ خودت بنویس، مستقل و یه

نفره!

لبخند کمرنگی زد و ظرف بستنی اش را جلوتر کشید:
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- چون دارم یه کتاب رو ترجمه می کنم؛ دو جلده و وقت کمی دارم! تا قبل از
مل جدید باید تحویل انتشارات بدمش. نمی تونم قصه ی همه ی این زن ها رو سا
خودم بنویسم، نیاز دارم یه نویسنده ی دیگه باهام همکاری کنه تا تقسیم کار

کنیم.

با لحنی کلفه از زیر بارنرفتنش گفتم:

ال حامین... - همه ی مردها بد نیستن، مث

نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و به تندی بین جمله ام پرید:

- ما هم قرار نیست از بد بودن مردها بنویسیم، یا بد نشونشون بدیم. من نه
فمینیستم نه وکیل مدافع کسی. من فقط درد و دغدغه ام درد همجنس خودمه!

چون یه زنم و می خوام وقتم رو صرف نوشتن از مشکلت زن ها کنم. این
دلیلی نمی شه که بخوام بگم مردا بد هستن؛ ابداا! اما بیا قبول کنیم که زن ها

توی جامعه ی ما آسیب پذیرترن و مشکلت بیشتری دارن. تو فکر می کنی
چندتا زن توی این مملکت هستن که یکی مثل حامین رو حال یا به عنوان

ال ببینم؛ تو تا مکی حامین رو داری؟ شوهر، یا پدر و برادر کنارشون دارن؟ اص
مک بی همه چیز می شی اگه پس فردا ازدواج کرد چی کار می کنی؟ نکنه زن باب

برای راضی موندن بابات؟ 

اخم غلیظی کردم و دلخور از لحن تند و تیزش دستم را از داخل دستش بیرون
کشیدم و از روی صندلی بلند شدم. 

ال نشان می داد گفتم: با لحنی که دلخوری ام را کام

- باید برگردم خونه.

کیفم را از روی میز چنگ زدم و بی توجه به چشم های پشیمانش، راهم را به
سمت خروجی کافه کج کردم. حرف هایش ناراحتم کرده بودند؛ چون حق

بودند!

انتظار نداشتم دنبالم بیاید. می دانستم وقتی عصبی می شود اول باید با خودش
خلوت کند تا آرام شود، وگرنه همه چیز را بدتر می کند.

دستم را برای تاکسی زردرنگی تکان دادم و دربست گرفتم. وقتی آدرس را
پرسید، بدون آن که اراده ای داشته باشم، نشانی رستوران باباجون را دادم.
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سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و تا رسیدن به مقصد، مجبور شدم صدای
رادیو را گوش بدهم و در حیرت بمانم از انرژی گوینده ی رادیو آن هم در این

روز دلگیر! البته، شاید دلگیر فقط برای من!

به رستوران که رسیدم، کرایه را حساب کردم و پیاده شدم.

همان راه شنی را طی کردم و وارد فضای دل انگیز و سنتی اش شدم. روی
تختی که دفعه ی قبل نشسته بودیم و حال خالی بود نشستم و نفس عمیقی

کشیدم؛ بوی محمدی ها، زندگی می بخشید.

گارسون که برای گرفتن سفارش آمد، بدون آن که سفارشی بدهم گفتم:

- می شه به آقای فروتن بگید بیان این جا؟ من خواهرشون هستم.

دور شد.》بله، حتماا《پسرجوان، لبخند کمرنگی زد و با گفتن 

چشمم خورد به چند تخت آن طرف تر: دخترجوانی شاید حدوداا بیست و پنج
ساله، با آرایشی که زیادی اش از همین جا هم مشخص بود، روبروی پسری

نشسته بود. پشت پسر به من بود و چهره اش را نمی دیدم. دختر داشت با ذوق
چیزی را تعریف می کرد و پسر مثل یویو فقط سر تکان می داد!

داشتم فکر می کردم حیف این همه ذوق که دختر خرج این آدم بی احساس
می کند که با شنیدن صدایش سرم به سمتش چرخید:

- به به، خواهرجان!

نگاهش کردم و به چهره ی خسته اما خندانش لبخندی هدیه دادم:

- سلم آقای مدیر! 

لبه ی تخت نشست. گردنش را با دست ماساژ داد و با لحن خسته ای گفت:

- از صبح سرم توی حساب و کتاب هاست، سرویس شدم رسماا! تو خوبی؟ 

به پشتی تکیه دادم. لبه های بافتم را به هم چسباندم و گفتم:

- خسته نباشی. پیش یلدا بودم.

ابروهایش را بال انداخت:

- پس دخترعمه بالخره رویت شد.
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زیر لب زمزمه کردم:

- چه رویتی!

- چی گفتی؟

خواستم جریان را برایش تعریف کنم که صدای زنگ موبایلش مانع شد.

با نگاه کردن به صفحه، ابرویی بال انداخت و جواب داد:

- سلم، خوبم! تو چطوری؟ آره!

نیم نگاهی به من انداخت و خطاب به کسی که پشت خط بود گفت:

اال! - نزدیکی اتفاقاا! آدرس رو برات می فرستم؛ فع

گوشی را قطع کرد و مشغول تایپ کردن آدرس شد. در همان حین گفت:

مچتون شده؟  - یلدا بود، داره میاد اینجا! 

پوف کلفه ای کشیدم و سر دلم باز شد. گفتم و گفتم و گفتم و او فقط با نگاهی
آرام و لبخندی مهربان و برادرانه گوش داد.

آخر حرف هایم بودم که یک نفر از پشت سرم گفت:

- می بینم که خواهر و برادر دیگ غیبت بار گذاشتین!

اخم کردم و دست به سـ*ـینه نشستم. 

حامین از جایش بلند شد و با لحن بامزه ای گفت:

- سلم دخترعمه! من تو رو با کسی که ازت دلخوره تنها میذارم!

و با تکان دادن دستش، ترکمان کرد.

یلدا، کفش هایش را درآورد و سوییشرت خاکستری رنگش را روی تخت
انداخت:

- سپختم! 

همیشه ی خدا گرمش بود! دهن کجی برایش کردم و رویم را برگرداندم. 

با خنده ی آرامی کنارم نشست و دستش را دور شانه ام انداخت:
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ال قهری مارمولک؟ - الن مث

خنده ام را خوردم و نق زدم که به من نگو مارمولک! او هم بیشتر بغلم کرد و
گفت:

- از بس لغری خب! فقط چهل و پنج کیلو گوشت داری!

به سمتش چرخیدم و با لبخند کوچکی که روی لبم آمده بود، جوابش را دادم:

- اون ماله ده ماه پیشه! الن چهل و هشتم!

نمایشی سری به تحسین تکان داد و گفت:

- آفرین خاله، چه پهلوونی شدی تو! 

بعد جدی شد و با پشیمانی نگاهم کرد:

- ببخشید! خب؟ یه لحظه کنترل زبونم رو از دست دادم!

دستم را روی زانویش گذاشتم و فشار کوچکی دادم:

- مهم نیست، حق با تو بود!

وقتی حرف هایمان را برای حامین بازگو می کردم، در دل حق را به یلدا دادم.
ال بی طرف و منصفانه بودند . حرف هایش کام

دستش را از دور شانه ام برداشت و صاف نشست. 

نگاهش را به روبرو داد و با غمی که در صدایش بود و برایم تازگی داشت،
شروع به صحبت کرد:

- یک سال پیش بود. ستاره، دوست و ویراستار کتاب دومم، می خواست یه
سری تغییرات رو باهام درمیون بذاره تا روی رمانم انجامشون بده. قرار شد
برم خونه اش تا حرف بزنیم . وقتی رفتم یه دختر جوون در رو برام باز کرد.

زیبایی خیره کننده ای داشت؛ چشم های درشت و سیاه، مژه های فرخورده و
لبایی که رنگ انار بودن. ابروهاش هللی شکل بودن و بینی گوشتی ولی

کوچیکش عجیب بانمکش کرده بود. دوست ستاره بود، تعجبم از جایی بود که
وقتی رفتم داخل یه پسربچه ی تقریبا شیش ساله، دوید سمتش و مامان مامان

ال بهش نمیومد که بچه داشته باشه. راه انداخت که بریم شهربازی! اص
خلصه پسرش اونقدر نق زد تا رفتن. منم از سر کنجکاوی یا همون فضولی
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خودمون، پیگیرش شدم و از ستاره پرسیدم که چندسالشه؟ بهش نمیاد بچه
داشته باشه! ستاره هم بعد کلی قسم که اگه یه وقت دوباره دیدیش حرفی

نزنی، حاضر شد بهم بگه. فائزه اون موقع بیست و چهار سالش بود، یعنی
الن بیست و پنج سالشه. وقتی پیش دانشگاهیش تموم می شه، پدرش اجازه

نمی ده کنکور بده چون معتقد بوده رفتن به دانشگاه باعث می شه دختر بد بار
بیاد و...! یه تصور پوچ و غلط که وقتی شنیدمش احساس کردم پنجاه سال

قبله نه دهه ی نود. راستش باورم نمی شد که هنوز هم این افکار وجود داشته
باشن!

نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

- اجازه نمی ده درس بخونه و بعد از چند ماه توی سن هیجده سالگی
شوهرش می ده. اونم به پسرعموش که دوازده سال ازش بزرگتر بوده! 

فائزه یه دختر جوون و آروم بوده که همه ی عمرش فکر می کرده با سکوت و
سازش مشکلت حل می شن؛ مثل راهی که مادرش پیش گرفته بوده. چندماه

بعد از ازدواجشون پی به هـ*ـوس باز بودن شوهرش می بره که با وجود فائزه
روابط خارج از عرف دیگه ای هم داشته. فائزه بهش می گـه اگه درست نشه و

کاراش رو کنار نذاره، ولش می کنه؛ اما شوهرش هم می دونسته فائزه
هیچ وقت به خونه ی پدریش اون هم با وجود پدری مستبد برنمی گرده. ازطرفی

هم طلق گرفتن یه جورایی واسش ناممکن بوده چون هیچ حامی ای نداشته!
می دونی وقتی یه زن برای آدم از مشکلت زندگی مشترکش و همسرش

میگه، ممکنه بهش بگی خب چرا طلق نمیگیری؟ چرا تحمل می کنی؟ حقیقت
اینه که طلق گرفتن همه ی مسئله نیست. وقتی اون زن بعد از طلق نه

خونه ای داره برای رفتن، نه شغلی برای کسب درآمد؛ کجا بره؟ اونم وقتی دو
دو تا چهارتا می کنه به این نتیجه می رسه تحمل شوهر نااهلش بهتره تا

آوارگی. از طرفی هم هنوز خیلی از خانواده ها طلق رو ننگ و بی آبرویی
می دونن و بعد از طلق بچشون رو حمایت نمی کنن و بدتر از اون، طردش
می کنن. پدر فائزه هم یکی از اون ها! کسی هم نیست بهشون بگه خدایی که

نکاح رو گذاشت، طلق رو هم گذاشته. حروم نیست، زشت نیست! وقتی
مشکلت حل نمی شن، وقتی عذاب آوره زندگی؛ وقتی به استخون می رسه،

چرا نباید جدا شد؟ بگذریم. خلصه فائزه بدتر از خونه ی پدری سرش میاد؛
کتک، آزار و اذیت! 
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تا این که هشت ماه بعد از ازدواجش، خبر می رسه شوهرش به خاطر مصرف
سمرده! شاید بگی بهتر، زیاد شیشه توی خونه ی دوستش اوردوز کرده و 

مک بیچاره؛ اما وقتی توی تشییع جنازه از حال می ره و راحت شد دختر
می برنش بیمارستان، می فهمه که بارداره. چندوقت که می گذره زمزمه های

مادرشوهرش شروع می شه که برادر شوهرش باید بعد از وضع حمل باهاش
ازدواج کنه تا مبادا نوه شون بی پدر بمونه؛ اما فائزه این بار به خاطر زندگی

خودش و بچه ی توی راهش مقاومت می کنه در مقابل خواسته هاشون،
می جنگه و تن نمی ده به رسوم غلط و سنت هایی بیخود که فقط آدم ها رو آزار

می دن. 

می دونی؛ من همیشه می گم مادر شدن زن ها رو قوی می کنه، بهشون قدرت
مل محکم تر دارن واسه کم  نیاوردن.  می ده، چون یه دلی

بعد از به دنیا اومدن پسرش، طلهای عروسی و پس انداز کمی که داشته رو
برمی داره و از اون خونه بیرون میاد؛ که دیگه خانواده ی شوهرش به خاطر

خونه ای که مال خودشون بوده دستش رو لی سنگ نذارن. 

به خونه ی پدرش می ره اما اون با بی رحمی می گـه تا وقتی با برادرشوهرش
ازدواج نکرده حق نداره حتی به دیدن مادرش بیاد! فائزه هم پا می ذاره روی
مل تنگش برای مادرش و از اون جا می ره  و حال یه دختر که تازه شده بیست د

سالش مونده با یه خونه ی کوچیک و استیجاری پایین شهر، یه پسربچه ی
دوماهه و یه عالمه مشکل! 

شیرینی خونگی می پزه و می فروشه، ترشی خونگی درست می  کنه و
هرکارحللی که فقط شکم بچه اش رو سیر کنه! بعد از یه مدت هم منشی یه

دکتر میشه و بچه اش راهی مهدکودک.

مادرش بهش دورادور کمک می کرده ولی از ترس پدرش زیاد بهش سر
نمی زده.

الن پسرش هفت سالشه. یه مادر جوون که اسم بیوه روی پیشونیشه، یه
کوه مسئولیت و خانواده ی شوهری که تهدیدش کردن اگه ازدواج کنه بچه اش

رو ازش می گیرن!
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سکوت کردم، ذهنم کشیده شد به سمت فائزه و فائزه ها! زنانی که محکوم
بودند به سکوت کردن، به درد کشیدن، به تحمل کردن غم و اندوه!

زبانم را روی لب های خشکم کشیدم و دستم را روی بازوی یلدا گذاشتم، حال
مطمئن بودم می خواهم کنارش در این راه قدم بردارم:

- هستم، تا تهش!

به سمتم برگشت و لبخند بزرگی روی لب های کوچکش نقش بست. 

دستم را گرفت و با لحنی که خوشحالی اش به خوبی مشهود بود گفت:

- می دونستم که قبول می کنی! 

- اما یلدا زنای زیادی هم هستن که موفق شدن و به خواسته هاشون رسیدن.
زنایی که حمایت شدن! تو قرال نیست از اونا بنویسی؟

با شوق و هیجان گفت:

- اتفاقاا این کتاب قراره دو فصل باشه. یه فصل درمورد زنایی مثل فائزه و یه
فصل درباره ی اون دسته از زنانی که با حمایت و تلش خودشون تونستن

موفق بشن. ما هم از سرکوب می نویسیم و هم از تشویق.

چشمش چرخید کمی آن طرف تر و یک دفعه با حرص گفت:

- احمق!

با تعجب مسیر نگاهش را گرفتم و رسیدم به همان دختر پر ذوق و پسری که
مثل یویو فقط سرش را تکان می داد. دختر داشت با اخم غلیظی شال

سبزرنگش را جلو می کشید.

- چی شده؟

با حرص و اخم غلیظی گفت:

- معلوم نیست چطوری بهش گفت که دختربیچاره با اخم و لبای آویزون
شالش رو درست کرد! می میری مثل آدم بهش بگی درستش کنه؟

به چهره ی حرصی اش زل زدم:

- انگار بخاطر شالش بهش گیر داده!
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اخمش غلیظ تر شد و غرغرکنان گفت:

- کور بوده از اول؟ زن این مدلی نمی گرفت، هرچند اگه زنش باشه! 

شانه هایم را بال انداختم و با بی خیالی گفتم:

- ولشون کن بابا، به ما چه! حرص نخور!

چشم هایش را ریز کرد و خیره به همان دختر و پسر گفت:

- حامین چرا پیش اوناست؟

سرم را برگرداندم و حامین را دیدم که کنارشان ایستاده بود و مشغول حرف
زدن بودند.

در پی کنکاش رابـ ـطه شان بودم که یلدا پرسید:

- راستی حامی چی کار می کنه این جا؟

نکاهش کردم و گفتم:

- ماله باباجونه، داده حامین اداره اش کنه.

با چشم های گرد شده نگاهم کرد:

من من؟ - جو

با خنده نگاهش کردم. چشم چرخاند و همه جای رستوران را از نظر گذراند:

من حامی توی روغنه از این به بعد! - عجب جایی هم هست ها! نو

سری تکان داد و بعد با خنده گفت:

- بشنوه باز اسمش رو مخفف کردم، زنده ام نمی ذاره!

چند لحظه بعد، حامین آمد و روبروی من و یلدا نشست.

اشاره ای به نزدیکیمان کرد و با لبخند گفت:

- صلح برقرار شد؟

خندیدم و سری به تایید تکان دادم:

- آره، چه جورم!
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یلدا با کنجکاوی اشاره ی ریزی به آن دختر و پسر کرد و رو به حامین گفت:

- اونا کی  بودن؟ ببینم نکنه گارسونی و گولمون زدی که مدیر شدی؟ راستی
مدیریت مبارک پسردایی! یه سومر حسابی باید بدی! 

حامین با خنده پشت سرش را خاراند و جواب یلدا را داد.

- شریکمه بابا، با خانومش اومده. 

با تعجب بین بحثشان پریدم و گفتم:

- پسمر خاله ماه منیر؟

سرش را تکان داد و دستش را برای گارسونی که کمی آن طرف تر بود تکان
داد:

- آره، نامدار!

یلدا کنار گوشم زمزمه کرد:

- جنبش های ضمد مرد سالری رو باید از خونواده ی شما شروع کنیم! اون از
بابات، اینم از این! تحفه!

با تعجب گفتم:

- مگه قیافه اش رو دیدی؟ اون که پشتش به ماست!

خنده اش گرفت از بی حواسی خودش و آرام جواب داد:

- از اون اخم و ناراحتی دختره معلومه شوهرش تحفه ای بیش نیست، وگرنه
من طرفه، که انگار ال مگه قیافه مهمه؟ مهم آدم بود کنارش خوشحال بود. اص

نیست!

گارسون آمد و هر سه سفارش دادیم. مشغول حرف زدن بودیم و بحثمان
داشت به شیراز و نیان کشیده می شد که پسمر خاله ماه منیر و همسرش

کنارمات ظاهر شدند.

حامین از جایش بلند شد و گفت:

- دارین می رین؟
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به چهره اش نگاه کردم، قمد بلندش بارزترین خصوصیتش بود. تصویر مبهمی
از کودکیمان جلوی چشمم آمد: پسر نوجوان و لغری که زیادی قد بلند بود. 

ال متعادل! حال برخلف تصوراتم، هیکل گنده ای نداشت. عادی بود و کام

چشم های سیاهش روی من و یلدا چرخید:

- سلم خانم ها! 

سلم زیر لبی گفتم و یلدا با اخم جوابش را داد.

به من نگاه کرد و گفت:

- از دیدنت خوشحالم دخترخاله، بالخره بعد از سال ها!

اول تعجب کردم که چطور مرا شناخت؟ آخرین بار کودک بودم که مرا دیده
بود. اما بعد یادم آمد من خیلی شبیه به حامین و نیان هستم و فقط من بودم

که با خانواده ی مادری ارتباطی نداشتم؛ اما نیان و حامین همچنان در رفت و
آمد با آن ها بودند؛ پس امکان داشت عکس مرا دیده باشد.

نگاهش کردم و با لبخندی تصنعی گفتم:

- منم همین طور!

به همسرش نگاه کردم. چشم های سبزرنگش ناراحت بودند و نوک بینی اش
کمی سرخ شده و مشخص بود که به زور جلوی گریه اش را گرفته.

- ازدواجتون رو هم تبریک می گم، خوشبخت بشین.

دختر که حالش گرفته بود، ممنون آرامی تحویلم داد و به نامدار گفت:

- بریم؟

نگاهش کرد و چشم روی هم گذاشت، بعد رو به ما خداحافظ گفتند و دور
شدند.

یلدا زیر لب غرغر کرد:

- نمی دونم چرا ازش بدم اومده!

گارسون با سینی غذاها داشت به سمتمان می آمد.
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لبخند کوچکی زدم و گفتم:

مل اونا، غذا رو بچسب! - بیخیا

خنده ی نمکینی کرد و رو به حامین گفت:

- پسردایی از این به بعد خرابم روی سرت! شام و ناهار، رستوران! 

حامین نمایشی با دست برسر خودش کوبید و ناله کرد:

- پس بگو ورشکست شدم، رفت!

***

ال امروز می خوام برم خونه ی خودمون - نمیام حامین! الکی اصرار نکن. اص
تا سهیلجون و نازنین رو ببینم.

حامین کلفه از زیر بار نرفتنم، بشقابی که داشتم آب کشی می کردم را از دستم
مف روی بشقاب، به صورتم گرفت و به داخل سینک پرت کرد که کمی از ک

پاشید.

اخم کردم و با لحنی عصبی گفتم:

- چرا این جوری می کنی؟

با اخمی بدتر از من، نگاهم کرد و با عصبانیت گفت:

- بهت می گم باید بیای، می فهمی؟ باید!

دستکش های نارنجی رنگ را از دستم درآوردم و به داخل ظرفشویی پرتشان
کردم.

با لحنی که می لرزید و سعی می کردم محکم نگهش دارم گفتم:

- بایدی وجود نداره. من حتی پام رو هم توی اون خونه نمیذارم!

هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که آیفون به صدا درآمد. 

حامین به سمت راهرو رفت و در همان حین گفت:

- نامداره، میاد داخل! 
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با اخم غلیظی به سمت اتاقم رفتم و در را محکم به هم کوبیدم. محال بود از
مغ لعنتی. اتاق بیرون بروم و بعد هم همراهشان به آن خانه با

لبخندی عصبی  روی لبم نشست و خاطرات کودکی، مثل فیلم کوتاهی از جلوی
چشمم عبور کردند؛ التماس هایی که نادیده گرفت، خواهش هایی که رد کرد!

حال که دمم مرگ بود می خواست مرا ببیند که چه بشود؟ حللیت بگیرد؟ متنفر
مل بنده های خدا را بودم از آدم هایی که هرکاری دوست داشتند می کردند، د

می شکستند و دمم مرگ، خدا و حق الناس یادشان می افتاد و در به در دنبال
حللیت گرفتن بودند.

- چقدر بی پدرکه خواهرت!

صدایی که مطمئن بودم عمداا بلند کرده تا به گوش من برسد، باعث شد به
من روی چوب لباسی را چنگ بزنم تندی از روی تخت بلند شوم، مانتوی آویزا

و تن کنم و شال مشکی ساده ام را روی موهایم بکشم.

در اتاق را با ضرب باز کردم که باعث شد سر هر دو به سمتم برگردد. روی
کاناپه کنار هم نشسته بودند.

وسط هال ایستادم و به تندی و با لحن بدی گفتم:

- چی داری می گی واسه خودت؟ ها؟

قسم می خورم این اولین باری بود که صدایم را برای کسی که نمی شناختم بال
می بردم.

راستش من همیشه از دعوا و بحث کردن فراری بودم، اما نمی دانم چه شد که
این جمله ی پسمر خاله ماه منیر آتشم زد. چرا وقتی چیزی نمی دانست دخالت

می کرد و مرا به بی درکی متهم؟

حامین بلند شد و خواست به سمتم بیاید که عصبی دستم را جلویش گرفتم و
گفتم:

- جلو نیا! نشستین چی می بافین واسه هم؟ من بی درکم؟ 

حامین کلفه بود، این را از نفس های پی در پی اش می فهمیدم. نامدار از
من مشکی رنگش و با جایش بلند شد، دستش را بند کرد به جیب های شلوار جی

اخم پررنگی گفت:
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- بی درک و بی تربیت!

انگشت اشاره ام را جلویش تکان دادم و غریدم:

- تو جای من نبودی، پس حرف مفت نزن!

- ایلدا درست صحبت کن!

پوزخندی به حامین زدم و گفتم:

- بیست و چندسال درست حرف زدم، هیچی نشد  بذار الن بد حرف بزنم،
شاید این بار یه چیزی عایدم شد!

نامدار دستی بین موهای مشکی رنگش کشید که نامرتب و بهم ریخته بودند و
شمرده، شمرده گفت:

من توئه! - ببین دخترجون؛ اون پیرمرد دم مرگه و تنها خواسته اش دید
آماده  شو بریم، دکترا گفتن ممکنه حتی تا فردا هم دووم نیاره!

با حرص پوزخند زدم و دستم را به کمرم بند کردم:

- می دونی چیه؟ خوشحالم که داره می میره!

مات شدن هردونفرشان را دید م.

حامین ناباور صدایم زد:

- ایلدا؟

قطره اشکی لجوجانه از گوشه ی چشمم چکید و انگار سیل به راه افتاد وقتی
که حرف هایم سر باز کردند:

- همش ده سالم بود.

به حامین اشاره کردم و گفتم:

می لعنتی تازه از سربازی برگشته بودی. - تو

اشک هایم مسابقه گذاشته بودند، یک قطره به لبم رسید و پوست کنده شده اش
را به سوزش انداخت.
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- گفتی دیگه برنمی گردی خونه. نیان هم شیراز بود و مشغول درسش. من
حالم بد بود، خیلی بد!

دستم را دور گلویم که بغض داشت خفه اش می کرد گذاشتم:

- سهیل باهام خوب بود، ولی من بدون شما دوتا می مردم. من فقط یه بچه
بودم که زیادی به خواهر و برادرش وابسته بود، بیشتر از همه هم به

برادرش.

به حامین که ناراحتی از چهره اش مشخص بود نگاه کردم و ادامه دادم:

- گفتی می ری خونه باغ. یه روز، بعد از مدرسه به سرویسم آدرس اون جا رو
دادم  آدرس رو از نیان گرفته بودم به بهونه ی دیدن تو!

با پشت دست اشک های لعنتی ام را کنار زدم:

مر ارسلن باید پیش بابای - اومدم، اما تو نبودی. آقاجون گفت برم، گفت دخت
آشغالش باشه! گفت حوصله ی دردسر نداره.

به هق هق افتادم، دستم را بنمد دیوار کردم تا زانوهایم به زمین کوبیده نشوند:

من هرکی که ال جو مح عزیزجون، اص - من التماسش کردم، گفتم تو رو رو
دوست داری! گفتم بذار بمونم پیش حامین؛ پیش برادرم. اون می  تونست نگهم

داره، اون هرکاری می خواست رو می تونست انجام بده. مثل همون وقتی که
ال اگه اون بهش پول می فرانسه کرد. اص در عرض چندماه مامان رو راه

نمی داد، اگه حمایتش نمی کرد مگه می تونست بره؟ اون وقتی که باعث شد
مادرم چندتا خونه که نه، چندتا کشور ازم دور بشه، اون موقع برای اولین بار
ازش بدم اومد. ولی هیچ وقت مثل اون روزی که من رو به خونه ش راه نداد
ال نوه ش ازش متنفر نشدم. باهام مثل یه تیکه آشغال رفتار کرد. انگار که اص
نبودم! صداش هنوز تو گوشمه وقتی گفت برو پیش پدرت دختر! لحن صداش

وقتی دختر رو ادا کرد هنوزم اذیتم می کنه.

دیگر طاقت نیاوردم و روی پارکت سرد افتادم.

به چهره ی اخم آلومد نامدار نگاه کردم و نالیدم:

- تا حال التماس های یه بچه ی ده ساله رو دیدی که می خواد کنار برادرش
بمونه؟ باباجون تو حتی من رو به خونه ش راه نداد. حتی قد یه شام یا نهار
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نذاشت بمونم. از همون دم در من رو سوار تاکسی کرد و تمام. چرا باید
دوستش داشته باشم؟ کدوم خوبی و محبتش رو باید یادم بیاد تا دلم بلرزه

واسه رفتنش؟

زانوهایم را بغـ*ـل کردم، به پارکت خیره و غرق شدم در مرداب گذشته ام:

- اشک ریختم، زار زدم. گفتم بابام همه ش عصبیه، گفتم جرئت ندارم توی
خونه صدام بال بیاد که مبادا عصبانی بشه و سر من خالی کنه. گفتم سهیل

خوبه ولی برادرم بهتره؛ اما دلش برای یه بچه نسوخت.

به سـ*ـینه ام اشاره کردم و گفتم:

- من رو، نوه اش رو، توی خونه اش راه نداد! چون دختر مسئولیت داشت،
مر دامادی مثل ارسلن! چون من دختر بودم، دخت

گردنم را کج کردم و رو به حامین زمزمه کردم:

- اون دلش برای من نسوخت، من چرا دلسوزی کنم؟ اگه دلش برای بچگیم
می سوخت مادرم رو می فرستاد بره؟ اون مرد بدترین خاطرات بچگی من رو

رقم زده؛ مادرم رو ازم گرفته!

نامدار سکوت کرده بود و اخم داشت. نمی دانستم چه در سرش می گذرد. 

- من هیچ وقت این حرف ها رو نگفتم، چون نمی خواستم حامین که پیش
باباجون می موند بی جا و مکان بشه. چون نمی خواستم به  خاطر من کسی

بدبختی بکشه. من بچه بودم ولی مرامم بیشتر از باباجون شما بود! اونی که
داری جز می زنی براش، واسه تویی که پسری همه کار کرده، حتی شغلت رو
هم تامین کرده؛ ولی از همون آدم بپرس آخرین باری که سراغ ایلدا رو گرفته
رو یادشه؟ آخرین باری که از حوالی خونه ی ایلدا رد شد تا ببینه در چه حاله

مکی بوده؟

حامین با قدم های شل و وارفته به سمتم آمد. کنارم نشست و با دست های
سردش چانه ام را بال آورد:

- بمیرم من؛ ولی نبینم خواهرکوچیکه داره اشک می ریزه.

چانه ام لرزید. چشم های عسلی رنگش برق می زد، از اشک، از اشک! دست
دور کمرم انداخت و همان طور نشسته، در آغوشم کشید.
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خطاب به نامدار، با صدایی که انگار از ته چاهی عمیق می آمد گفت:

- تو برو نامدار. ایلدا نمیاد، منم بعداا میام.

سرم را در سـ*ـینه اش پنهان کرد و من اشک ریختم.

مک خوش نمک. تی شرت سبز رنگش شور شد؛ خوش نم

من در خانه صدایی از طرف نامدار نیامد، چند لحظه بعد صدای به هم خورد
می بی مادرم و حامین بی صدا اشک بلند شد و من هق هق کردم برای کودک

ریخت برای من، برای خودش، برای تمام لحظات بی کسی مان.

***

لیوان نصفه ی چای را روی میز جلوی کاناپه گذاشتم.

دل و عقلم در جنگ بودند؛ نه می دانستم خواسته ی کدام درست است و نه
می خواستم کاری کنم که گریه های ده سالگی ام نادیده گرفته شوند. جنگ

سختی بود، جنگی بین عقل و دل!

مه قصه نبود. ایلدا شکننده تر از این حرف ها بود. ایلدا اما ایلدا شخصیت سیا
تسلیمم دل شد؛ گوشی موبایلش را از روی میز چنگ زد و شماره ی حامین را

گرفت. 

- جانم خواهرم؟

صدایم را صاف کردم و گفتم:

- مراسم توی خونه باغه؟

چند لحظه سکوت کرد، شاید تعجب کرده بود.

مل خراب دیروز من که خودش هم به خاطر من لحظاتی قبل از تمام با آن حا
من باباجون به بیمارستان رسید، حال دنبال آدرس بودم. کرد

- آره، خونه باغه! می خوای بیای؟

با تنی سست، از جایم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.

- آره!

- باشه، منتظرتم.
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ال. - فع

تماس را قطع کردم و به اتاق رفتم. از پوشیدن مانتوی مشکی برای مراسم
ختم متنفر بودم. هرچه امواج منفی بود به سمتم سرازیر می کرد.

روسری ساتن مشکی که دورش حاشیه ی سرمه ای داشت را سر کردم و
کیفم را برداشتم.

می کنار در ورودی برداشتم و پوشیدم. در را باز کردم و کفش هایم را از جاکفش
از خانه بیرون زدم.

نفس عمیقی کشیدم و تا قبل از اینکه عقلم به کار بیفتد و از رفتن پشیمانم
کند، دکمه ی آسانسور را زدم.

***

آژانس که جلوی خانه باغ متوقف شد، کرایه را حساب کردم و پیاده شدم.
پاهایم لرز خفیفی داشتند. بعد از سال ها گذرم به این خانه افتاده بود، به

خانه ای که روزی از آن رانده شده بودم.

ختم صاحب این خانه بود، کسی که مادرم را از من گرفت. همان که اشک های
دخترکی خردسال را ندید. 

چشمم را از بنرهای تسلیت گرفتم و به سمت در اصلی رفتم که چند مرد و
پسرجوان کنار هم ایستاده بودند و از میهمانان استقبال می کردند.

دایی  رهام را شناختم، از همان بچگی هم دوستش داشتم. چندباری هم در
همان کودکی به سراغم آمده بود که از اتاق بیرون نرفتم تا ببینمش. لج کرده

بودم، با خودم و همه ی کسانی که ربطی به باباجون داشتند، فکر می کردم
همه ی اطرافیانش مثل او هستند. وقتی هم که بزرگ تر شدم، آن قدر بین من و

فامیل شکاف افتاده بود که با هیچ دیدار و رفت و آمدی پر نمی شد. 

تغییر دایی، خاکستری شدن موهای کم پشتش بود و خطوط روی پیشانی اش.

شوهمر خاله ماه منیر را هم خوب شناختم، کنار دایی ایستاده بود و ته ریش 
سفیدش گذر زمان را در سن و سالش نشان می داد، چهره اش مثل

همان موقع ها مهربان بود.
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دوتا پسر جوان هم کنارشان بودند که نمی شناختمشان و داشتند از مدعویین
تشکر می کردند.

نزدیکشان شدم و با صدایی که بین صدای قرآن به گوششان برسد، گفتم:

- دایی رهام؟

دایی، شوهرخاله و با همان پسرها به سمتم برگشتند.

دایی چشم های میشی رنگش را کمی تنگ کرد و گیج لب زد:

- ایلدا؟

ال مگر کسی جز من هم بود که او را دایی رهام صدا بزند؟ همه ی اص
خواهرزاده هایش خان دایی صدایش می کردند، چون بزرگ خانواده بود.

لبخند تلخی زدم و کمی جلوتر رفتم، تقریبااا یک قدمی  اش:

- بله، ایلدام!

روی زبانم به زور کلمات را به چرخش درآوردم و ادامه دادم:

- تسلیت می گم.

دایی رهام هنوز حرفی نزده بود که یکی از پسرها با غیض رو به من گفت:

- با چه رویی اومدی اینجا؟

به چهره ی ناراحتش نگاه کردم. موهای قهوه ای رنگش آشفته بودند. دکمه ی
اول پیراهن مشکی اش باز بود و زنجیر نقره ای رنگش برق می زد. چشم های

سیاه و عصبی اش، به من خیره  بودند تا حرفی بزنم. حس کردم متنظر است تا
چیزی بگویم و بحث و دعوا راه بندازد.

لب هایم را از هم باز کردم و به آرامی گفتم:

ال شما رو نمی شناسم. - ببخشید، من اص

پوزخندش روی روانم بود و عجیب با اعصابم بازی می کرد.

لحنش نیش داشت وقتی که به حرف آمد:
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- منو نمی شناسی، اون پیرمرمد بدبخت رو که خوب می شناختی و اون جوری
توی بیمارستان منتظرش گذاشتی!

بند کیفم را روی شانه ام جا به جا کردم و با اخم گفتم:

- دلیلی نمی بینم با شما بحث کنم!

ظاهراا همه با حرف هایش موافق بودند که سکوت اطرافیان، تنها آوای بینمان
بود.

دایی آمد بحث را فیصله بدهد و با لحنی اخطاردهنده رو به پسر گفت:

- سامان جان، بسه دایی!

پس پسمر خاله مهین بود این شازده! خاله ی دومم که از خاله ماه منیر چهارسال
کوچک تر بود و از مامان یک سال .

با عصبانیت رو به من و خطاب به دایی گفت:

- آخه این دختره...

- ساکت شو سامان!

با صدایی که شنیدیم، حرف سامان نصفه ماند. با تعجب به او که لحنش
عصبی بود نگاه کردم. چشم های خسته  و قرمزش توی ذوق می زدند.

رو به من گفت:

- حامین داخله؛ شما هم بفرمایید.

بی حرف از کنارش رد شدم. لزومی به تشکر نمی دیدم، چرا که از نظر او من
تنها یک دختر بی درک و بی تربیت بودم.

صدای سامان را شنیدم که خطاب به او گفت:

- دستت درد نکنه نامدار، خوب سنگ رو یخم کردی!

نیشخندی زدم و با اعصابی آرام تر مسیر شنی باغ را تا ساختمان اصلی
گذراندم.

می پاییز زده نگاه کردم. یادم می آید کوچک که بودم، به اطراف و درخت ها
مف بازی داخل باغ می شد و قایم وقتی به خانه باغ می آمدیم تمام وقتم صر
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باشک و پنهان شدن پشت درخت ها! آن وقت ها همه ی بچه ها با هم خوب
بودیم، نه مثل حال که من نامدار را نمی شناختم، او مرا بی ادب می خواند و

سامان می خواست دعوا راه بیاندازد! تلخندی زدم، کاش همه ی روزهای
کودکی ام در همان قایم باشک ها خلصه می شد! 

آن وقت ها که مدرسه نمی رفتم، با نزدیک شدن پاییز، وقتی می دیدم نیان و
حامین با ذوق کیف هایشان را آماده می کنند، وقتی بوی دفتر و قلم با روحم

بازی می کرد؛ آرزو می کردم کاش زودتر بزرگ شوم.

فکر می کردم بزرگ که بشوم، می توانم هرکاری دلم می خواهد را انجام بدهم.
فکر می کردم دنیای آدم بزرگ ها قشنگ تر از دنیای خودم باشد؛ اما دنیای آدم
بزرگ ها قشنگ نبود، سیاه بود! سیاه و تیره مثل وقتی که مادرم رفت. مثل
زمانی که حامین سرباز شد و دور. درست شبیه روزی که نیان از خانه به

شهری غریب پناهنده شد.

من بزرگ شدم؛ وقتی که کوچک بودم، وقتی خانواده مان از هم پاشید. در
هشت سالگی ام بود که بزرگ شدم!

افکارم را کنار زدم. از دار و درخت ها که رد شدم، محوطه ی ساختمان نمایان
شد.

چندین کارگر در حال چیدن میز و صندلی برای مراسم بودند. مراسم اصلی
پس فردا بود، به خاطر این که مامان بتواند خودش را برساند و امروز فقط

اقوام نزدیک جمع شده بودند.

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم هوای خفه ای که به ریه هایم تزریق می شد را
نادیده بگیرم.

تازه پایم را روی اولین پله از پله  هایی که حیاط را از ایوان اصلی جدا می کرد
گذاشته بودم که با صدای جیغ زنانه ای متوقف شدم:

- تو این جا چی کار می کنی؟

من رو به رویم نگاه کردم. دیگر زحمتی به بهت زده سرم را بال گرفتم و به ز
خودم نمی دادم تا بفهمم از کجا می فمهند این من، همان دخترک خردسال

سال های دور است! ظاهراا من کپی برابر اصل مادرم بودم و از طرفی انگار
عکسم را همه دیده بودند.
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چشم های سرخش را از نظر گذراندم و فکر کردم پیر شده، ولی نه آنقدرها که
نشناسمش.

هیکل تپل و کوتاهش را تکان داد و نزدیک تر آمد.

ابروهای تاتو کرده اش در هم شدند و دوباره جیغش به هوا رفت و گفت:

- با چه رویی اومدی این جا؟ هان؟

از در صلح وارد شدم و آهسته و با لبخندی کمرنگ گفتم:

- خاله ماه منیر، من...

دوباره فریادش را از سر گرفت، دختری از داخل ساختمان با عجله بیرون آمد
و پشت سرش حامین.

- تو چی؟ دختره ی نمک نشناس! دست آقاجون بیچارم رو از گور بیرون
گذاشتی.

حامین با صدای عصبی و نسبتاا بلندی حرفش را قطع کرد و گفت:

- خاله! احترام خودتون رو حفظ کنید.

پوزخندی زد و تا خواست لب از لب باز کند، سریع و تندتند گفتم:

- من اشتباه کردم اومدم این جا!

رو به حامین ادامه دادم:

- تو بمون، من می رم بیمارستان! 

چشم روی هم گذاشت که یعنی بروی بهتر است. سری تکان دادم، عقب گرد
کردم و از روی پله پایین آمدم. با قدم هایی سریع دور شدم تا مبادا دوباره

مورد لطف خاله ماه منیر قرار بگیرم.

می سرسری ای از مسیر شنی را برگشتم و به دم در که رسیدم، با خداحافظ
دایی، به سمت خیابان رفتم تا ماشین بگیرم.

- دخترخاله؟

پوف کلفه ای کشیدم و با حرص به سمتش برگشتم و گفتم:
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- بله؟

با دو قدم بلند به سمتم آمد. نزدیکم که رسید، اخم کمرنگی کرد و متعجب
گفت:

- دارید تشریف می برید؟

پوزخند کلفه ای زدم. دلم می خواست حرصم را از حرف های خاله روی یک
نفر خالی کنم و چه کسی در این لحظه بهتر از پسرش؟

اشاره ای به خانه باغ کردم و با غیض گفتم:

- مادرتون زیادی ازم استقبال کردن، بهم نساخت!

آمدم برگردم و راهم را ادامه بدهم که بند کیفم را کشید:

- وایسید یه لحظه!

به سمتش برگشتم و با حرص لب زدم:

- بله؟

کیفم را ول کرد و اشاره ای به آن طرف خیابان کرد.

رد نگاهش را گرفتم و رسیدم به پژوی نقره ای رنگی که آن سمت پارک شده
بود.

- می رسونمتون!

همین مانده بود پسمر خاله ماه منیر مرا برساند.

- ممنون، لزم نیست.

قبل از این که حرف بزند، بدون خداحافظی به سمت تاکسی که نزدیک می شد
رفتم. با ایستادنش سوار شدم و او را با همان اخم کمرنگی که حال غلیظ و

پر غیض شده بود، پشت سرم جا گذاشتم.

مف دلم راه آمدم و خواستم در مراسم آقاجان از اول هم اشتباه کردم که با حر
باشم.

فاتحه ای در دل برایش خواندم و زیر لب زمزمه کردم:
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- یه بار به التماس هام توجه نکردی و ملهم کردی، النم با رفتنت من مقصر
شدم.

***

کنار گوشش زمزمه کردم:

- خداکنه نیفتی بخش سوختگی، فاجعه ست!

طوری که کسی نفهمد، نیشگون ریزی از مچ دستم گرفت و گفت:

- نفوس بد نزن، خودت بیفتی بخش سوختگی! الهی آمین!

سرم را بال انداختم و آرام جوابش را دادم:

- نچ، خانم نادری می دونه من برم اونجا می شم جنازه! تازه اگه بحث تجربه
کسب کردن هم باشه، من یه ماه اون جا بودم؛ اما تو تا حال نرفتی!

خواست چیزی بگوید که صدای خانم نادری بحثمان را خاتمه داد:

- لیل فتحی، بخش سوختگی!

خنده ام را خوردم و به لیل که چهره اش وارفته بود، نگاه کردم. 

چشم غره ای نثارم کرد و با اخم غر زد:

- نحسی ایلدا، نحس!

اسم بقیه ی بچه ها هم خوانده شد و در آخر رسید به من.

خانم نادری نگاهم کرد، عینک فریم مشکی اش را بالتر داد و گفت:

- ایلدا فروتن، بخش اطفال!

لبخندی روی لبم نشست، من عاشق بچه ها بودم.

- خب دوستان، خسته نباشید! شیفت رو تحویل همکارتون بدین و فردا بخش
جدید مشغول بشین؛ قوی و پر انرژی!

بچه ها متفرق شدند و هرکس برای تحویل شیفت و تعویض لباس رفت. با لیل
به سمت رختکن و اتاق استراحت راه افتادیم.

- از این جا می ری خونه ی حامین؟
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در اتاق را باز کردم و وارد شدم. دنبالم آمد و پشت سرش در را بست.

- نه! حامین که درگیر مراسمه. گفتم برم یه سر سهیلجون رو ببینم.

خمیازه ای کشید و گفت:

- الن که بابات خونه ست، نیست؟

با حواس پرتی به ساعت مچی ام که شش عصر را نشان می داد، نگاهی
انداختم و گفتم:

ال حواسم به زمان نبود. - وای آره! اص

دکمه های روپوشم را باز کردم و داخل کمدم آویزان کردم.

- هنوزم نمی خوای برگردی خونه ی خودتون؟

همان مانتوی مشکی صبح را پوشیدم و مقنعه ی مشکی را که این جا یکی
اضافه داشتم و پوشیده بودمش، با شال مشکی ام عوض کردم.

ال نه! باید یه مدت بگذره تا بابا و عمو بفهمن من مخالفتم جدیه، وگرنه - فع
مش اون پسره ی عوضی! باز منو می بندن به ری

لیل همان طور که دکمه های مانتواش را می بست جوابم را داد:

- این بابک خیلی نفرت انگیزه! یادته دبیرستانی بودیم من اومدم خونه تون
اون جا بود و وقتی از خونه تون برگشتم تا سمر خیابون دنبالم می کرد و چرت و
پرت می گفت ؟ فرداش برات تعریف کردم! از همون موقع ازش بدم اومد! نمی

دونم چرا بابات این قدر سنگش رو به سـ*ـینه می زنه!

پوزخندی زدم و شالم را مرتب کردم. کیفم را برداشتم و گفتم:

- بابک از اون دسته آدماست که جلوی بزرگ ترها همش تظاهر به خوب
بودن می کنه .

لیل سری به تاسف تکان داد. بعد به من اشاره ای کرد و گفت:

- سردت نمی شه؟

شانه ای بال انداختم و جواب دادم:

- صبح انقدر بی حواس رفتم که فراموش کردم سوییشرتم رو بردارم.
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کت چرم و کوتامه مشکی اش را از داخل کمدش درآورد و به سمتم گرفت:

- بپوش، یخ می زنی.

دستش را پس زدم و گفتم:

- خودت واجب تری!

می تنش که جنسش از پارچه ای ضخیم بود کرد و گفت: اشاره ای به مانتو

- گرمه، زیرشم آستین بلند پوشیدم.

با تردید نگاهش کردم که این بار کت را به سمتم پرت کرد:

مق تعارفی! - بگیر دیگه، سرت

با خنده کت را از روی هوا قاپیدم و تن کردم:

- سرتاپا مشکی شدم.

خنده ی آرامی کرد و چشم هایش را مالید:

- هلکم واسه یه ساعت خواب!

خمیازه ای کشیدم و گفتم:

_ منم خیلی خسته م. دلم می خواد چند روز بدون دغدغه فقط بخوابم، یه خواب
آروم که گاهی وقتا برام آرزو می شه.

***

مامان برگشته بود و حال پنج روز بود که قرار دیدار با او را، هی پشت گوش
می انداختم.

دلم برایش تنگ نشده بود، زنی که فقط هشت سال داشتمش، چهارده سال
پیش با رفتنش جایی برای دلتنگ شدن باقی نگذاشته بود.

سالی دوبار به ایران می آمد و همان دو بار را هم به زور و اجبار حامین
حاضر می شدم ببینمش.

از جایم بلند شدم که آیفون به صدا در آمد. به سمتش رفتم و چهره ی حامین
را دیدم.
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گوشی را برداشتم و متعجب گفتم:

- کلیدت رو جا گذاشتی؟

کوتاه گفت:

- مامان و نامدار باهامن!

اخم روی پیشانی ام لنگر انداخت. دکمه ی در را زدم و ناراضی از شرایط پیش
آمده، به سمت اتاقم رفتم تا لباسی مناسب بپوشم .

تونیک چهارخانه ی آبی، مشکی ام را پوشیدم. بلندی اش تا بالی زانویم بود.
شال آبی و ساده ام را هم روی موهایم انداختم.

در اتاق را که باز کردم، همزمان در خانه باز شد و ابتدا مامان در دید رس
نگاهم قرار گرفت.

لباس های مشکی رنگش یادم انداخت عزادار است. اما من عزادار کسی نبودم،
نه کسی که باعث شد مادرم از من دورتر شود.

پشت سرش نامدار و حامین وارد خانه شدند.

سری برای هر سه تکان دادم و گفتم:

- سلم!

که نفهمیدم چه شد و در یک آغـ*ـوش گرم فرو رفتم.

دستش را پشت کمرم گذاشته بود و دخترم، دخترم می کرد. لباس هایش بوی
یک عطر از برندی معروف و فرانسوی را می داد، جایی که سال ها می شد

رفته بود   .

دست هایم دو طرفم آویزان و بی حرکت بودند. آغوشش گرم بود اما من هیچ
حسی به آن نداشتم. گمان کنم پی به بی میل بودنم برد که خودش را عقب

کشید.

لبخند بی رمقی زد و با صدای نازک اما دلنشینش گفت:

- عزیزدلم خوبی؟ 

تا نوک زبانم آمد که بگویم واقعاا من عزیزدلت هستم؟
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اما به خاطر حامین و چشم های نگرانش هم که شده، دندان روی جگر گذاشتم
و چیزی نگفتم. به لبخندی خشک بسنده کردم و به چشم های عسلی رنگش
نگاه کردم، همان چشم هایی که به من و حامین ارث رسیده بودند؛ برخلف

مگ پدر را داشت. نیان که چشم های آبی رن

حامین که سردی بینمان را دید، سکوت را شکست و گفت:

- چرا نمی شینید؟

مامان و نامدار را به سمت پذیرایی کوچک خانه هدایت کرد. به آشپزخانه
رفتم و مشغول دم کردن چای شدم.

وقتی داشتم چای دارچینی را داخل استکان ها می ریختم، حامین کنارم ایستاد و
با صدایی زمزمه وار گفت:

- این تن بمیره باهاش خوب رفتار کن. می دونی که عزاداره و ناراحت.

جلوی پوزخندم را گرفتم و سینی چای را به دستش دادم. قندان را به همراه
جاشکلتی برداشتم و به سمت پذیرایی رفتم. ظرف ها را روی میز جلوی

کاناپه و مبل ها گذاشتم. حامین هم چای را تعارف کرد.

دست به سـ*ـینه نشسته بودم و به چهره ی زن رو به رویم نگاه می کردم.

چروک های کنار چشم و خط افقی روی پیشانی اش، خبر از ایام پنجاه سالگی
می داد. چشم های براق و عسلی رنگ، موهای مش شده و پوستی روشن داشت

و با وجود گرمد پیری هنوز هم زیبا بود.

نگاهم تازه متوجه لباس های مشکی حامین و نامدار شد. انگار همه عزادار
بودند به جز من.

خم شدم و چایم را از روی میز برداشتم.

مرت خوب پیش می ره؟ - کا

صاف نشستم و استکان را درون دستم جا به جا کردم.

به شال مشکی رنگش چشم دوختم و گفتم:

- شکر، همه چی خوبه.
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سرش را تکانی داد و گله مند گفت:

- انتظار داشتم مراسم آقاجونم ببینمت!

این بار نتوانستم جلوی پوزخندم را بگیرم. گلیه می کرد؟ از من؟

با صدایی کنایه وار گفتم:

- انتظار داشتی بیام تا مثل اون روز مجبور بشم یه جورایی پدر برم؟ ببینم...

نیم نگاهی به نامدار انداختم و دوباره نگاهم را به مادرم دوختم و ادامه دادم:

- تعریف نکردن که خاله ی عزیزم چه الم شنگه ای به پا کرد؟

رفتار زشت خاله را تا عمر داشتم از یاد نمی بردم. حامین سرفه ای کوتاه کرد
که یعنی تمامش کن.

پوفی کشیدم و ادامه ندادم که چند لحظه بعد دوباره صدای مامان به گوشم
رسید:

- منتظر استقبال بودی وقتی که دمم مرگ خواسته اش رو نادیده گرفتی و به
دیدنش نرفتی؟

اخم غلیظی کردم و استکان چای را نخورده، روی میز گذاشتم.

بلند شدم و با حرص گفتم:

- فکر می کردم قراره مثل یه مادر و دختر که نه، لاقل مثل یه فامیل بشینیم و
حرف بزنیم؛ اما الن دیگه دلیلی نمی بینم حرفات رو گوش کنم.

اخم غلیظ حامین از ناراحتی اش بود.

بی توجه به عقب برگشتم تا به به اتاق بروم که با صدای مامان متوقف شدم:

ال مادر خودت می دونی؟ - مادر و دختر؟ تو من رو اص

برنگشتم، در همان حالت با صدایی کلفه جوابش را دادم:

- نه ماه زحمتم رو کشیدی، هشت سال هرچند خوب یا بد؛ اما بزرگم کردی. تا
آخر عمرمم ممنونتم اما اینا مادری کردن نیست!
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گفتم و بدون توجه دیگری، به سمت اتاق رفتم و در را هم پشت سرم بستم.
روی تخت دراز کشیدم و ذهنم به کودکی هایم کشیده شد. 

تا آن جایی که به یاد دارم، خانه مان همیشه میدان جنگ بود. مامان و بابا سر
هر چیز کوچکی دعوایشان بال می گرفت و صدایشان تمام خانه را

برمی داشت.

حامین و نیان، بزرگ تر بودند و آن قدر عادت داشتند به این بحث و جدال ها،
که از یک جایی به بعد بی تفاوت از کنار این موضوع رد می شدند و خودشان

را با درس و کتاب مشغول می کردند.

از لحاظ روحیه، من از همان کودکی هم حساس تر از آن ها بودم. خوب به یاد
دارم که وقتی دعواها بال می گرفت، می رفتم به اتاق حامین و در آغوشش

می من بود. قایم می شدم. از همان بچگی هم حامین، حام

مادرم اکثر اوقات خانه نبود، یا در بیمارستان شیفت بود و یا قهر کرده در
خانه  ی باباجون به سر می برد. با عشق ازدواج کرده بودند اما تب تندشان،

زود به عرق نشسته بود.

بعد از به دنیا آمدن حامین و نیان، به خاطر مشکلت دوقلو بزرگ کردن،
تصمیم می گیرند دیگر بچه دار نشوند؛ اما دوازده سال بعد، با آمدن من ظاهراا
همه چیز بدتر می شود. چرا که آن زمان مامان و بابا قصد جدا شدن داشتند و

به دنیا آمدن من باعث می شود تا کنار هم بمانند.

در تهایت دعواها و بحث و جدل ها آنقدر زیاد شدند که بابل از خانه فراری
بود. زود می رفت و دیر می آمد. مامان هم که سوگند پزشکی اش مهم تر از هر

ال ما بیشتر ساعات روز را سه تایی می گذراندیم. سه نفر ما بود و عم

بخاطر همین بود که من بیش از پیش به حامین و نیان و مخصوصاا حامین
وابسته می شدم؛ یک وابستگی عمیق.

با صدای زنگ موبایل، رشته ی افکارم پاره شد. بلند شدم و موبایل را از
روی دراور برداشتم. با دیدن اسمش لبخندی روی لبم نشست.

روی تخت نشستم و جواب دادم:

- سلم خانم شیرازی!
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صدای حرصی اش به گوشم رسید:

- علیک سلم! اون حامین بی شعور کدوم گوریه که جواب من رو نمی ده؟ این
تاکسی های فرودگاه تا خونه ی حامین کرایه نمی گیرن که، پول خون باباشون

رو می گیرن. بهش بگو زود بیاد دنبالم!

جیغ کوتاهی کشیدم و ذوق زده گفتم:

- وای نیان! الن تهرانی؟ آره؟

- آره! به بدبختی مرخصی گرفتم که حداقل به هفتم برسم. راستی، مامان رو
دیدی؟

نیشخندی زدم و با حرص جواب دادم:

- آره، اونم چه دیدنی. النم این جاست!

- مشخصه که از هم استقبال خوبی داشتین! 

خنده ی کوتاهی کردم. نیان به خوبی می دانست من و مامان، دیگر هیچ وقت
نمی توانیم رابـ ـطه ی صمیمی و خوبی داشته باشیم.

بعد از اتمام تماس، شالم را مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم. 

در یک قدمی حامین ایستادم و با لبخند گفتم:

- نیان گفت حسابت رو می رسه! 

انگار یادش آمده باشد، با کف دست به پایش کوبید:

- ای وای! چرا من یادم رفت؟ الن فرودگاهه؟

به سمت آشپزخانه رفتم و در همان حال گفتم:

- گفت بری دنبالش!

هنوز وارد آشپزخانه نشده بودم که صدای بم و مردانه ی نامدار به گوشم
خورد:

- من دیگه می رم؛ خاله جان شب زنگ بزن خودم میام دنبالت.
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به سمتشان برگشتم و به دیوار ورودی آشپزخانه تکیه دادم. از جایش بلند
شده و خم شده بود تا سوییچ و موبایلش را از روی میزعسلی بردارد.

مامان هم بلند شد و مانتوی مشکی رنگ و بلندش را مرتب کرد:

- نه عزیزم منم باهات میام!

گفتنش زدم. من سال ها در حسرت چنین ابراز》عزیزم《نیشخندی به 
احساسات مادرانه ای سوخته بودم.

سهیل خوب بود، خیلی هم خوب بود؛ اما جنس مادرانه های مادمر خود آدم
فرق می کند، اساسی هم فرق می کند!

از کنارم که رد شدند تا به سمت در خانه بروند، مامان با دلخوری آشکاری
خداحافظی کوتاهی کرد که زیر لب جوابش را دادم. نامدار هم پشت سرش از

خانه خارج شد.

حامین در را پشت سرشان بست و روبرویم ایستاد.

دست هایش را به سـ*ـینه اش بند کرد و با اخمی کمرنگ گفت:

- اون چه رفتاری بود با مامان؟

شانه هایم را بی تفاوت بال انداختم و گفتم:

- انتظار فیلم هندی داشتی؟ آه مادر! کجا بودی که از دوری ات به ستوه آمده
بودم؟

مشخص بود سعی دارد جلوی خنده اش را بگیرد.

لبخند کمرنگی زدم و ابرویم را بال انداختم:

- بخند، راحت باش!

خنده اش را رها کرد و به سمت اتاقش رفت.

قبل از این که در را باز کند صدایش زدم و گفتم:

- حامین شام چی درست کنم؟

در اتاق را باز کرد و در همان حال به سمتم برگشت و با خنده گفت:
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- هر چیزی که قابل خوردن باشه!

سری تکان دادم و گفتم: 

- باشه! زود باش، نیان منتظرته!

چند دقیقه بعد در حالی که لباس عوض کرده بود، از اتاق بیرون آمد. 

سوییچش را از روی اپن و کنار دستم برداشت.

به سمت در رفت که با صدایم ایستاد:

- نوشابه هم بخر!

دستش را بال برد و باشه ای گفت.

***

یک ساعت بعد، زنگ در زده شد. به سمت در رفتم، بازش کردم که با حلقه
شدن دست هایی دور گردنم، نفس عمیقی کشیدم و عطر ملیمش را تشخیص

دادم.

با لبخند دستم را روی کمرش گذاشتم و گفتم:

- دلم برات تنگ شده بود بی معرفت!

دست هایش را از دور گردنم باز کرد و نگاهم کرد.

می رنگ شده اش را از نظر گذراندم و به چشم های دریایی اش که موهای بلوط
از بابا به ارث بـرده بود نگاه کردم. بقیه ی چهره اش، همان بینی کشیده و

کمی کج، لب های صورتی و متوسط، چانه ی گرد و خال کنار چشمم حامین بود،
دوقلوهای دوست داشتنی خانواده!

دستش را روی گونه ام گذاشت و با صدای نرم و لطیفش به حرف آمد:

- آبجی کوچولوی من چطوره؟

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

- خدا رو شکر خوبه، تو رو که دید بهتر هم شد!
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حامین که پشت سرش ایستاده بود و مشغول تماشایمان بود، نمایشی دستی
مک نداشته اش را پاک کرد و با لحن خنده داری گفت: به چشم هایش کشید، اش

- اشکم رو درآوردین! بابا همش دوماهه هم دیگه رو ندیدین! بسه، برید
داخل ببینم!

با خنده وارد خانه شدند و حامین به سمت هال رفت که نیان دنبالش رفت،
جلویش ایستاد و یقه اش را دو دستی چسبید.

حامین سرش را عقب کشید و با ابروهای بال رفته گفت:

- چیه؟ یقه رو ول کن قشنگم!

من صحبت و لهجه ی شیرازی احسان گفت خندیدم. به کلمه ی قشنگم که با لح

نیان بیشتر یقه اش را کشید و با خنده ای که سعی در پنهان کردنش داشت
گفت:

- شوهر من رو مسخره نکن عذب اوقلی! پولم رو رد کن بیاد!

حامین ابرو بال انداخت و گفت:

مک چی؟ من که خودم اومدم دنبالت! - پومل چی؟ کش

نیان پشت چشمی برایش نازک کرد:

- توی کافی شاپ فرودگاه منتظر موندم تا جنابعالی بیای، خشک و خالی هم که
نمی شد! این شد که یه کیک و قهوه رو به قیمت پنجاه تومن انداختن بهم!

حامین خندید و خواست به سمت اتاق برود که نیان دستش را داخل جیب
گرمکنش برد و کیف پولش را با شتاب بیرون کشید. کیف را باز کرد و از

حامین دور شد.

حامین با لحن هشداردهنده ای رو به نیان گفت:

- دست به پول های توش زدی، نزدیا!

او اما؛ بی توجه به حامین کنار من ایستاد و کیف پول را باز کرد. چندتا ده
هزارتومنی بیرون کشید و با سری که به افسوس تکان می داد حامین را نگاه

کرد:
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- اون همه گفتی مدیر شدم، مدیر شدم! هی گفتی شوهرت هنوز یه مهندس
معمار ساده ست ولی داداشت رئیس شده! 

پول ها را بال آورد و تکانی داد:

- انتظار چک پول داشتم آقای رئیس!

حامین خیز برداشت که پول ها را روی هوا از دستش بقاپد؛ اما نیان با چابکی
اسکناس ها را داخل جیب مانتویش گذاشت و گفت:

- البته همینم خوبه، خدا بده برکت عزیزم.

حامین که می دانست از پس زبان نیان بر نمی آید، خنده ای کرد و رو به من
گفت:

- ایلدا! روده کوچیکه، بزرگه رو خورد!

و اشاره ای به شکمش کرد.

سری تکان دادم و رو به نیان گفتم:

- برو لباسات رو عوض کن، منم سفره رو بندازم.

***

نیان نگاهی به اطراف انداخت، چشمش روی فواره ی وسط باغ ثابت ماند و
در همان حین گفت:

- پارسال یه بار اومده بودم این جا! راستی ایلدا؛ صبح رفتم محل کار بابا
بهش سر زدم.

صدایم را صاف کردم و به چشم هایش که حال من را نظاره می کردند، نگاه
کردم و گفتم:

ال می گفتی با هم بریم. - چرا نرفتی خونه؟ اص

دهانش را کج کرد و مسخره وار جوابم را داد:

- که زن بابای عزیزم رو ببینم؟ 

اخم کمرنگی کردم و در دفاع از سهیل گفتم:
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- من نمی دونم تو و حامین مکی می خواین دشمنی با سهیلجون رو کنار
بذارید!

اخم غلیظی روی پیشانی اش نشاند و با حرص گفت:

- هزار بار بهت گفتم پیش من، هی جون نبند به ناف اسم اون خونه
خراب سکن!

اخم کمرنگی کردم، سهیل برایم عزیزتر از این حرف ها بود!

- خونه خراب سکن چه صیغه ایه؟

پوزخندی زد و سرش را به سمت فواره چرخاند. پوف کلفه ای کشیدم و به
من حامین و ساعت موبایلم نگاهی انداختم. می دانستم فراموش کاری در خو

نیان است.

صدایش زدم و گفتم:

- ساعت چهاره، با مامان قرار داشتی! 

نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و شال مشکی رنگش را مرتب کرد. به
خاطر قرار با مامان، مشکی تن کرده بود. بلند که شد، من هم از جایم

برخواستم تا به دیدن لیل بروم.

حامین رفته بود سراغ یک طراح تا برای تغییر فضا و دکوراسیون رستوران
قرارداد ببندد. قرار بود همین ساعت ها، پسر خاله ماه منیر بیاید و در نبود

حامین حواسش به اوضاع باشد. 

جلوی در ورودی، با او مواجه شدیم. با احترام و در عین حال دوستانه،
احوال نیان را جویا شد.

به من نگاه کرد و گفت:

- شما خوب هستی دخترخاله؟

خواستم جوابش را بدهم که تلفنش زنگ خورد

بی حواس جواب داد و همین که صدای جیغ و فریاد دخترانه ای از آن سوی
خط بلند شد، با تکان دادن سرش برای ما به داخل رستوران رفت.
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نیان ریز خندید و گفت:

- بیچاره پکر شدن رو شاخشه!

شانه ای بال انداختم و فکر کردم لبد نامزدش بود که این چنین بر سرش هوار
می کرد.

***

لیل لیوان سفالی تقریباا بزرگی که حاوی شیرکاکائو بود را به دستم داد.
روبرویم روی زمین نشست و موهای موج دارش را پشت گوشش زد. 

نگاهی به چهره ی گرفته اش انداختم و با نگرانی پرسیدم:

- چی شده لیل؟ سرحال نیستی!

مثل خودم به تخت خوابش تکیه داد و شروع کرد به حرف زدن:

- این روزها خیلی غصه ی فرید رو می خورم.

به نیم رخش نگاهی کردم و با تعجب گفتم:

- باز چی شده؟

آهی از ته دل کشید و جوابم را داد:

- بوتیک و کار خودش که پرید. هر جا هم برای استخدام می ره یا مدرک
بالی دانشگاهی می خوان، یا بعد از یه مصاحبه می فرستنش پی نخود سیاه!

باورت می شه ایلدا؟ تا الن بالی ده بار توی استخدامی هایی که می زنن
شرکت کرده؛ ولی بین کلی آدم فقط یه تعداد انگشت شماری رو قبول کردن. 

با یادآوری رستوران و تغییراتی که حامین می گفت در حال ایجادش هستند، با
خوشحالی به لیل نگاه کردم و گفتم:

- من به حامین می گم، شاید تونست کاری براش بکنه؛ هوم؟ وا کن اون
سگرمه هات رو دیگه!

لبخند کم کم روی لبش نشست . لیل صمیمی ترین رفیقم بود. از دوران
راهنمایی با هم دوست بودیم و جیک و پوکمان با هم بود. یکی از دلیلی که

باعث می شد دوران سخت دبیرستان را با آن رشته  ای که هیچ علقه اش بهش
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نداشتم تحمل کنم، لیل بود. برای کنکور و درس خواندن هم خیلی کمکم کرد،
در نهایت هم هردوتایمان دانشگاه آزاد و پرستاری قبول شدیم. من حاضر

بودم برای لیل خیلی کارها انجام بدهم، یک رو انداختن به حامین که چیزی
نبود.

***

سوزن سرم را به آرامی و با نهایت دقتم، داخل رگ پیدا شده ی دست 
کوچکش فرو کردم. آخی گفت و اشک های مروارید مانندش روی گونه های

سفیدش غلتیدند.

چسب را روی سوزن زدم و با مهربانی گفتم:

- دیگه درد نداره خوشگل خانم. فقط دستت رو تکون نده که اذیت نشی؛ باشه
عزیزم؟

سرش را مطیعانه تکان داد که موهای فر و طلیی رنگش روی پیشانی ریخت.
با لبخند نگاهم را به مادرش دوختم که مشغول آرام کردنش شده بود.

از اتاق بیرون رفتم که دیدم چندتا از پرستارهای بخشمان، در راهرو و کنار
هم جمع شده اند.

با کنجکاوی به سمتشان رفتم و کنار لله که از هم دوره ای های خودم بود و
هم دانشگاهی هم بودیم ایستادم و گفتم:

- چی شده؟

به سمتم برگشت و چشم های میشی رنگش را به نگاهم دوخت:

- دوتا پزشک جدید اومدن برای بخش اطفال، امروز مراسم معارفه است!

سرم را به نشانه ی تفهیم تکان دادم و گفتم:

- الن باید بریم؟

دستم را گرفت و دنبال خودش به سمت ایستگاه پرستاری کشید:

- آره، با من بیا.
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با لبخند دنبالش راه افتادم. پرستارهای بخش اطفال و چندتا از پزشک ها و
اینترن ها، همه جمع بودند.

دکتر بهرام  رادمنش که رئیس بخشمان بود و چهل سالی سن داشت، عینک
مستطیل شکل و دور مشکی اش را بالتر برد و بعد از سلم و خسته نباشید

گفت:

- دو پزشکی که از امروز با ما همکاری خواهند کرد، هر دو تخصص
خودشون رو از دانشگاه های معتبر خارج از کشور گرفتن و بسیار حاذق و

مجرب هستن.

لله زمزمه وار کنار گوشم گفت:

- امیدوارم مجرد هم باشن!

خنده ام را قورت دادم و سرفه ی الکی ای کردم تا تمامش کند و آبرویمان را
نبرد.

رادمنش نگاهش را بین جمع چرخاند و ادامه داد:

- الن همگی سرکارتون برگردید، من و پزشک های جدید برای سرکشی
میایم!

جمع که متفرق شد، لله با اخم گفت:

- زکی! طرف دکتره ولی مریض تر از همه ست. الکی ما رو جمع کرده که فقط
بگه مجربن؟ تازه نگفت مجردن یا نه!

بی صدا خندیدم. با شیطنت نگاهش کردم و گفتم:

- حال از کجا معلوم زن نباشن؟

چشم غره ای به سمتم روانه کرد و جواب داد:

- سق سیاهت دختر! می ذاری سر و سامون بگیریم یا نه؟ از وقتی اومدم این
بخش هر چی پیر و پاتاله دیدم، دریغ از یه دکتر که زیر چهل سال سن داشته

باشه!

و با خنده ای پنهان به سمت انتهای راهرو رفت. سرم را تکانی دادم و با
نگاهی به ساعت مچی ام، فهمیدم که باید به اتاق صد و چهار بروم.
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وسایل مورد نیازم که شامل بتادین، چسب و باند می شد را داخل ظرف
مخصوص استیل مخصوص گذاشتم و به سمت اتاق رفتم.

وارد اتاق که شدم، پسرکوچکی که پنج یا شش سال بیشتر نداشت، با
چشم های درشت مشکی رنگش نگاهم کرد.

لبخندی به مادرش زدم و گفتم:

- برای عوض کردن پانسمان اومدم!

به سمت تخت پسربچه رفتم و با نگاهی به تابلوی بالی سرش، اسمش را
خواندم.

لبه ی تخت نشستم و همان طور که در بتادین را باز می کردم گفتم:

- خب آقا آرمان، حالت چطوره مرد کوچک؟

نگاهش کردم که لبخند بی رمقی زد و گفت:

- می سوزه؟

با لبخند نگاهش کردم. مادرش که مشخص بود دل نازک است از اتاق بیرون
رفت. خیلی خوب بلد بودم با بچه ها راه بیایم.

احساس کردم در اتاق باز شد اما وقتی صدای دیگری نیامد، دوباره مشغول
صحبت با آرمان شدم.

- خب آره! یکم می سوزه؛ ولی من یه راهی دارم که حسش نکنی!

با کنجکاوی نگاهم کرد و گفت:

- چه راهی؟

دستی به موهای عـریـ*ـان و مشکی براقش کشیدم و گفتم:

- به چیزهای خوب فکر کن، به هرچی که برات قشنگه! 

بامزه سرش را تکان داد و کمی فکر کرد:

ال اسکوتر؟ - مث

خنده ی ریزی کردم و گفتم:
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- هرچی که باهاش ممکیف می کنی! باشه؟

سرش را که به معنای تایید تکان داد، بلوزش را بال زدم. نگاهی به جای
بخیه  اش انداختم و دستکش های یک بار مصرف را پوشیدم و آرام مشغول

ریختن بتادین و پخش کردنش با گاز استریل شدم.

اولش آخ و اوخ کرد اما بعد زمزمه های زیرلبی اش را شنیدم که می گفت:

- اسکوتر، لواشک، پیراشکی، پلی استیشن...

لبم را گاز گرفتم تا خنده ام نگیرد. کارم که تمام شد، چسب را روی باند سفید
زدم و در حالی که باند و گاز استریل استفاده شده را داخل ظرف می ریختم

گفتم:

- تموم شد آرمان خان!

لی پلک هایش را باز کرد و با لبخند نگاهم کرد:

- درد داشت؛ ولی نه خیلی! می شه همیشه تو بیای؟

سرم را کج کردم و گفتم:

- چشم مرد کوچک.

- شگردتون عالی بود!

با تعجب به عقب و به سمت صدایی که این را گفته بود برگشتم. نگاهم را به
مرد جوان و حدوداا سی ساله ای که کنار در ایستاده بود و روپوش تنش بود

ال ندیده بودمش. انداختم؛ قب

وسایل را برداشتم و از سرجایم برخاستم. قدمی به سمت در و جایی که
ایستاده بود برداشتم، نگاهم با کنجکاوی روی اتیکت سـ*ـینه اش چرخید که

خودش پیش قدم شد و گفت:

- فرهاد رستمی هستم، پزشک جدید بخش!

سرم را تکان دادم و با لحنی معمولی گفتم:

- خوش اومدین آقای دکتر! من هم فروتن هستم؛ از دانشجویان سال آخر
پرستاری.
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با تعجب نگاهم کرد. لهجه اش زیادی ضایع بود وقتی گفت:

- واو خدای من! فکر می کردم با این روش حداقل چند سال سابقه ی کار
دارین!

خنده ام را قورت دادم و خواستم از کنارش رد بشوم که ناگهان گفت:

- شما خیلی چهره ی آشنایی برای من...

منتظر بودم جمله اش را تمام کند که لله سر رسید:

- خانم فروتن، یه لحظه.

با ببخشیدی از کنار پزشک تازه از فرنگ رسیده، عبور کردم و با لله به
سمت ایستگاه رفتیم.

بازویم را گرفت و با هیجان گفت:

ال شباهتتون غیرقابل انکاره! - ایلدا این دکتری که اومده، کپی توئه! اص

آب دهانم را قورت دادم و به خودم امیدواری دادم که او محال است پاریس را
ول کند و بخواهد در ایران و بیمارستان های این جا مشغول به کار شود. اگر

می خواست خیلی سال پیش برمی گشت، نه حال!

اما فکرهایم به جایی نرسیدند وقتی که کنار دکتر رادمنش دیدمش. در دلم
لعنتی گفتم و خواستم راهم را کج کنم که دکتر رادمنش اشاره کرد به سمتشان

بروم.

وسایل را به دست لله دادم و چند قدم فاصله را طی کردم. یک قدمیشان
ایستادم و سلم کردم. نمی تواستم حرف چشم هایش را بخوانم، من نگاهش را

از یاد بـرده بودم؛ درست در سال هایی که می خواستمش و نبود.

دکتر رادمنش که سکوت من را دید، یکی از دست هایش را اسیر جیب
روپوشش کرد و گفت:

- نگفته بودین که مادرتون از مجرب ترین متخصصین اطفال هستن!

نیشخندی زدم و حرفی نزدم. چه زود آمار مادر و دختریمان را به رادمنش
داده بود.

84



هاوام/زهرابهاروند

مامان لبخند کمرنگی زد و رو به دکتر رادمنش گفت:

- ایلدا زیاد اهل سر و صدا و خودنمایی نیست.

ال روحیات مرا می شناسی؟ ایلدا با آن دختری که خواستم بگویم مگر تو اص
هشت سال داشت و تو مادرش بودی، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

لبخندی تصنعی و از روی اجبار زدم و به حرف آمدم:

- بله همین طوره! با اجازه من برم سر کارم.

به سمت دیگر راهرو رفتم و در دل آرزو کردم که ای کاش با لله که حرف
می زدیم، نمی گفتم شاید دکترهای جدید زن باشند. ظاهراا حدس های من باید

جایی که به نفعم نبود، درست از آب در می آمدند.

بعد از تمام شدن شیفتم، از بیمارستان بیرون زدم و بعد از خداحافظی با لیل،
در پیاده رو شروع به حرکت کردم.

دلم می خواست مسیری را پیاده بروم و از هوای پاییزی لـ*ـذت ببرم.

هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودم که شنیدن صدای بوق ماشینی حواسم را
پرت کرد. با اخم کمرنگی به سمت صدا برگشتم تا اگر مزاحم بود چهارتا
لیچار بارش کنم که با دیدن مامان و دکتررستمی، چشم هایم چهارتا شد.

با پایین آمدن شیشه ی سمت راننده، به سمتش رفتم. دکتر رستمی انگار که
کشف بزرگی کرده باشد، با ذوق گفت:

مر خانم دکتر - من که گفتم چهرتون خیلی آشناست! اما حقیقتاا نمی دونستم دخت
هستید.

دهانم از صمیمتشان، می رفت که باز شود.

مامان سرش را کمی به سمتمان کج کرد و گفت:

- فرهاد، پسمر همسایه ی قدیمی آقاجونه! فرانسه هم توی یکی از شهرهای
نزدیک پاریس بود و البته دوره ی عمومیش رو توی دانشگاهی که من

تخصص گرفتم گذروند.

حال انگار چه فرد مهمی بود که داشت شجره نامه ی آشنایی اش را برای من
باز می کرد.
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ابرویی بال انداختم و با کلفگی گفتم:

- که این طور. خوشحال شدم از آشناییتون!

آمدم خداحافظی کنم که رستمی پیاده شد و در عقب ماشین چندصد میلیونی اش
را برایم باز کرد:

- بفرمایید من می رسونمتون!

خواستم مخالفت کنم که چشمم به مامان خورد. منتظر بود سوار شوم. از
طرفی هم دلم نمی خواست که رستمی متوجه رابـ ـطه ی مزخرفمان شود؛

هرچند اگر با این همه صمیمیت از چیزی بی خبر مانده بود.

مر سخت و دشوار در زمانی که در راه بودیم، برایم عذاب آورتر از یک روز کا
بخش جدید بود. باید به حرف های متخصصانه ی آن دو که حول محور

تجهیزات نوین پزشکی و غیره و ذاله می گذشت، گوش می دادم و لبخند
مزخرفی می زدم.

اعصابم جایی بیشتر به هم ریخت که دیدم مسیری که رستمی می رود، ختم
می شود به محله ی باباجون و این یعنی شروع یک بحث و جدل دیگر. 

حرفی نزدم و تصمیم گرفتم وقتی رسیدیم و رستمی رفت، از همان جا دربست
بگیرم و به خانه ی پدری و دیدن سهیل و نازنین بروم. دلم برای آن ها بیشتر

پپر می کشید تا خاله ماه منیر و امثال او!

تمام مسیر را با حرص خوردن تحمل کردم.

به خانه  باغ که رسیدیم، دکتر رستمی ماشین را جلوی در نگه داشت.

دستم را به سمت دستگیره ی ماشین بردم که گفت:

- از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم!

سرم را تکان دادم و با لحنی که می رفت تا بی حوصله شود، جوابش را دادم:

- همچنین، خدانگهدار.

پیاده شدم که مامان هم بعد از چند لحظه، کنارم ایستاد و دکتر رستمی
ماشینش را به سمت انتهای کوچه راه انداخت.
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بنمد کیفم را روی شانه ام محکم کردم و رو به مامان گفتم:

- من برم دیگه، خداحافظ!

همین که خواستم به سمت مخالف بچرخم، دستم را گرفت. نگاهش کردم؛ اما
حرفی نزدم که به خانه اشاره کرد:

- بیا داخل، نیان و حامین هم قراره برای شام بیان این جا!

پوست خشک لبم را با دندان پکندم و ناراضی، همراهش شدم. در اصلی را با
کلیدی که داشت باز کرد و وارد خانه شدیم.

همان طور که کنار هم راه می رفتیم، نیشخندی ناخودآگاه زدم و گفتم:

- فکر نمی کردم این جا رو به پاریس ترجیح بدی!

نیم نگاهی که به نیمرخم انداخت را متوجه شدم؛ اما همچنان به مسیر پیش
رویم نگاه کردم.

- تنها کسی که از برگشتنم خوشحال نشده، تویی!

خواستم بگویم فکر کنم بابا هم خوشحال نشود؛ اما جلوی زبانم را گرفتم.

مسیر شنی که تمام شد، هنوز نزدیک پله هایی که به ساختمان خانه می رسیدند
نشده بودیم، که در ساختمان با شدت باز شد و صدای  جیغی که به خوبی

تشخیص دادم متعلق به خاله ماه منیر است؛ به گوشم رسید:

- نامدار به خدا قسم که حللت نمی کنم!

نامداری که با صورتی برافروخته از در خانه بیرون زد و بدون توجه از کنار
مر آرامی که همیشه دیده من و مامان گذشت. این آدم هیچ شباهتی به نامدا

بودم نداشت.

مامان دستش را پشت کمر من که بهت زده ایستاده بودم گذاشت، به جلو
هدایتم کرد و گفت:

- سه روزه که بحثشون همینه! ماه منیر می گـه حللش نمی کنه و نامدار به
خودش فحش می ده!

با تعجب پا روی پله ها گذاشتم و گفتم:
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- مگه چی شده؟

مامان سری به نشانه ی تاسف تکان داد و آهی کشید:

- می خواد مهسا رو طلق بده، اونم بی دلیل!

ابروهایم را با تعجب بال انداختم. اگر یلدا اینجا بود، یکی می زد روی شانه م و
می گفت دیدی مردها هر کاری دلشان بخواهد می کنند و کسی هم نمی تواند

بگوید دلیلت چه بود؟

می یلدا را کنار زدم و فکر کردم هرکسی برای کاری که انجام حرف های احتمال
مل خودش را دارد. نامدار هم به احتمال زیاد، دلیلی داشت برای به می دهد، دلی

هم زدن قضیه ای که اتفاقاا از اهمیت زیادی هم برخوردار بود.

کنجکاوی ام را عقب زدم تا شب از زیر زبان حامین، دلیلش را بپرسم. حامین
و نامدار تا آن جایی که می دانستم خارج از فامیل بودن رفاقت هم داشتند؛ پس

حامین حتماا از ماجرا خبر داشت.

وارد خانه که شدیم، خاله ماه منیر را دیدم که با صورتی عرق کرده روی
می میز ناهارخوری دوازده نفره  ای که داخل سالن بود نشسته و زیر لب صندل

با خودش حرف می زد.

مامان به سمتش رفت و گفت:

- چرا خودت و اون بچه رو زجر میدی ماه منیر؟ کاریه که شده؛ مگه بحث و
جدل فایده ای هم داره؟

خاله آن قدر اعصابش خراب بود که به من فقط نیم نگاهی انداخت و به سمت
ال مامان چرخید. خدا را شکر کردم که از بحث با من صرف نظر کرده، که اص

حوصله ی تکرار مکررات و شنیدن حرف های روز خاکسپاری را نداشتم.

رو به مادرم، همان طور که با دست روی ران پایش می کوبید گفت:

- مهرانه چی میگی؟ دختر به اون دسته گلی و خانومی رو می خواد طلق بدع
و یک کلمه نمی گـه چرا! میگی دست روی دست بذارم تا خودش رو بدبخت

کنه؟

مامان از دمر دلداری وارد شد و گفت:
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- کی گفته بدون اون خوشبخت نمی شه؟ حتماا واسه این جدایی دلیلی داره !

حوصله ی بحثشان را نداشتم، بینی ام را چین دادم و سرم را در اطراف خانه ی
بزرگ و دوبلکس باباجون چرخاندم. خدابیامرز ارثیه ی قابل توجهی برای

بچه هایش به جا گذاشته بود.

مادربزرگم را همان سال هایی که من پنج یا شش سال بیشتر نداشتم از دست
داده بودیم و وارثین آقاجان؛ مادرم، خاله مهین، خاله ماه منیر و دایی رهام

بودند.

مث به شدت حوصله سربرشان تنها گذاشتم و به سمت مادر و خاله را با بح
آشپزخانه رفتم. وارد که شدم، بوی خوش غذا زیر بینی ام پیچید و با ضعف

رفتن معده ام؛ فهمیدم که چقدر گرسنه هستم 

روی صندلی قهوه ای و چوبی که دور میز گرد وسط آشپزخانه بود نشستم.
موبایلم را درآوردم تا خودم را سرگرم کنم که اس ام اس یلدا توجهم را جلب

کرد.

یک آدرس و جمله ای که می گفت برای چند روز به تبریز و دیدن عمه رفته.
در پیامش تاکید کرده بود که صبح به آن آدرس بروم، چون راجع به همان

قضیه ی حمایت از زنان است؛ همین و دیگر هیچ.

یک ساعتی خودم را در آشپزخانه چپاندم و مشغول خواندن رمان شدم که با
شنیدن صدای نیان و خوش و بشش با خاله ماه منیر، به سمت اتاق نشیمن

رفتم.

می سورمه ای رنگش را درآورده بود و داشت دنبال چوب لباسی می گشت. باران

خودم را به نزدیکی اش رساندم و با صدای کلفه ای کنار گوشش گفتم:

- از این برنامه ی شام و هماهنگیتون متنفرم!

لبخند کجی زد و مثل خودم آرام جوابم را داد:

- مادرته؛ یه شب کنارش باشی جای دوری نمی ره.

پوزخندی زدم، چرا هیچ کس درک نمی کرد؟ چرا کسی نمی فهمید وقتی آدمی
برایت غریبه شود، فرقی ندارد نسبتش چه باشد؛ مادر، دوست، برادر! غریبه

که شد، دیگر فقط یک غریبه است.
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خاله و مامان به سمت آشپزخانه رفتند.

روی مبل تک نفره نشستم و خطاب به نیان که مشغول دید زدن اطراف بود
گفتم:

- حامین کو؟

نگاهش را از اطراف گرفت و با گیجی گفت:

- ها؟

پوفی کشیدم و با کلفگی گفتم:

- قل محترمت کو؟ مگه قرار شام نذاشتین؟ کجا تشریف داره؟

- آهان! توی باغه، داره با نامدار حرف می زنه 

با کنجکاوی کمی به سمتش خم شدم و گفتم:

- این جاست؟ اون که از خونه زد بیرون!

ابروهای کوتاهش را بال داد. کمی شالش را آزاد کرد و جوابم را داد:

- من خونه ی حامین بودم که دیدم دوتایی اومدن، بعدشم اومدیم این جا! حالش
خرابه ها؛ احساس کردم اگه من نبودم و معذب نبود، حتی گریه هم می کرد.

دستم را زیر چانه ام زدم. یعنی این قدر عاشق مهسا بود؟

با گیجی نگاهش کردم و گفتم:

- اگه دوستش داره چرا می خواد طلقش بده؟

شانه هایش را بال انداخت و نمی دانمی حواله ی سوالم کرد.

بعد هم با ذوق گفت:

- چه بوی غذایی برداشته این خونه رو! 

لبخندی زدم و نگاهی به لب و لوچه ی آب افتاده اش انداختم:

- نکنه ویار داری؟

همین حرفم کافی بود تا لبخندش به آنی جمع شود و اخم ظریفی بین
ابروهایش بنشیند.
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با تعجب به دست راستش که دسته ی مبل چرم را چنگ زد نگاهی انداختم و
گفتم:

- چی شد؟

سرش را به نشانه ی نفی تکان داد، اما حرفی نزد.

خواستم حرفی بزنم که حامین و پشت سرش نامدار، وارد نشیمن شدند. 

از جایم بلند شدم و سلم کردم؛ اما او خراب تر از این حرف ها بود و سلم
زمزمه مانندش فقط به گوش خودش رسید و بس.

سرجایم نشستم و با چشم غره به حامین نگاه کردم.

حرف نگاهم را خواند و با چشم هایی که سعی داشت بی گـ ـناه جلوه شان بدهد
نگاهم کرد.

- من بی تقصیرم، کار مامانه!

پشت چشمی نازک کردم و جوابش را ندادم. او هم کنار نیان نشست و مشغول
مت چهره ی گرفته اش شد، که البته جواب درستی هم پرسیدن درباره ی عل

نگرفت. 

نامدار روبروی پنجره ی سرتاسری نشیمن ایستاده و به منظره ی باغ نگاه
می کرد. نیمرخش رو به من بود و از حجم گره کور و بازنشدنی اخم هایش؛

می شد فهمید که حال خوشی ندارد.

با یادآوری لیل و دلیل ناراحتی اش، نگاهم را به حامین دوختم و صدایش زدم:

- حامین! رستورانتون نیرو نمی خواد؟

نگاهم کرد و چانه اش را خاراند:

- اتفاقاا می خوایم چند نفر رو استخدام کنیم. چطور؟

با خوشحالی دست هایم را به هم زدم که باعث شد صورت نامدار به سمتمان
بچرخد.

- وای عالیه! می شه فردا یه نفر رو بفرستم پیشت که استخدامش کنی؟

نیان با بی حالی خندید و گفت:
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- دختر؟

سرم را بال انداختم:

- نه! فرید، برادر دوستم لیل، به کار احتیاج داره. خودش بوتیک داشت اما
مجبور شد جمعش کنه.

حامین به پشتی مبل تکیه داد و سری تکان داد:

- حتماا. بهش بگو بیاد.

با نگرانی آب دهانم را قورت دادم:

- فقط یه مسئله ای هست!

نگاه منتظرش را که دیدم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

- چند ماه زندان بوده، ولی سوءپیشینه نداره ها! چون به خاطر چک برگشتی
حبس خورده و خودت می دونی که جرایم غیرعمد هم جزو سوءپیشینه

محسوب نمی شن!

حامین که انگار فحش شنیده بود، اخم هایش را به آغـ*ـوش هم دعوت کرد و
با جدیت جوابم را داد:

ال حرفش رو هم نزن! به خاطر چی اون تو رفته مهم نیست، مهم - پس اص
اینه سابقه ی زندان رفتن داره و مشخص نیست چیا یاد گرفته!

با صدایی دلخور رو به حامین گفتم:

- هرکسی که پاش به بازداشتگاه و زندان باز می شه که گناهکار نیست.
آدم های داخل زندان یه روز مثل من و تو بودن، مثل من و تویی که نمی دونیم

اون داخل چیا می گذره!

تا خواست حرفی بزند از جایم بلند شدم و از آن جا بیرون رفتم. هوای آزاد و
نشستن در باغ، شاید حالم را بهتر می کرد.

روی نیمکت مستطیلی و چوبی که زیر سایه ی درخت های توت قرار داشت
نشستم. نگاهم را به استخر مستطیل شکل که چندمتر آن  طرف تر و در سمت

چپ باغ بود، دوختم. هوا سوز سرمایش را به جانم ریخته بود؛ اما
نمی خواستم به خانه بروم.
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من پول بود دلم برای فرید، برای همه ی زندانیانی که شاید جرمشان فقط نداشت
و یا تهمتی ناروا؛ گرفته بود. 

فریمد بیچاره برایش سوءپیشینه ثبت نشده بود و وضعش این بود، پس آن
بیچاره ای که از حبس خلص می شد و سوءپیشینه هم داشت، برای کار چه

مب مجرم بچسبانند روی باید می کرد؟ وقتی همه ی کارفرماها یک برچس
پیشانی اش او چه کند؟ کاش آدم ها می فهمیدند که انسانیت، فراتر از این

چیزهاست. کاش می فهمیدیم که همه می توانند دوباره شروع کنند و باید به
آدم ها فرصت دوباره داد . 

آن قدر در فکر خودم غرق بودم که با افتادن سایه ای روی سرم، به خودم
آمدم. حدس این که حامین است، سخت نبود. 

بدون آن که به سمتش برگردم، با کنایه گفتم:

- برای طرز فکرت متأسفم حامین! 

م دوستت بگو فردا ساعت چهارعصر منتظرشم! دیر نکنه که من یه - به برادر
دقیقه هم برام یه دقیقه ست.

با بهت و تعجب از جایم بلند شدم و به سمتش برگشتم. در تاریک و روشمن
باغ ایستاده بود و چهره اش به خوبی مشخص نبود.

صدایم را صاف کردم و گفتم:

- من فکر کردم حامین...

بین حرفم پرید و گفت:

- بهش بگو فردا بیاد. حله؟

بی توجه به حرفش، دست به سـ*ـینه ایستادم:

- چرا؟

دست راستش را روی پشتی نیمکت گذاشت:

- چی، چرا؟

با کنجکاوی گفتم:

93



هاوام/زهرابهاروند

- چرا می خواید به کسی که سابقه  ی حبس داره اعتماد کنید؟

شانه  اش را بال انداخت، انگار که این موضوع هیچ اهمیتی برایش نداشت. 

دستی بین موهایش کشید و گفت:

- به این فکر می کنم که ممکن بود من جای اون آدم باشم. زندانی و مجرم
شدن خیلی عجیب و دور از باور نیست؛ می فهمی که چی می گم دخترخاله؟

من خانه اشاره ای کرد و گفت: حرفی نزدم که به ساختما

- فکر کنم برای این که زودتر از شر فضای این شام اجباری راحت بشی،
بهتره که بیای داخل. میز شام رو چیدن!

بعد هم به سمت ساختمان راه افتاد. با تعجب به مسیر رفتنش چشم دوختم. از
قدم های آرامی که برمی داشت مشخص بود که حال گرفته اش به قوت خود

باقیست.

چطور ممکن است که آدم در بدترین حالت ممکن باشد و حواسش به دیگران
هم باشد؟ آن قدری که فهمیده بود من ناراحتم و حتی مایل به بودن در این

جمع نیستم.

مک باشعور کنار اسم به سمت ساختمان رفتم و ناخودآگاه در ذهنم، یک با  در
نامدار چسباندم، دقیقاا برعکس صفاتی که او به من نسبت داده بود.

در زمانه ای که حتی بعضی از پدر و مادرها هم از حال فرزندشان غافلند،
دیدن کسی که اطرافیانش را مهم و قابل توجه می دانست خیلی خوشحال کننده

بود 

***

از بیمارستان بیرون آمدم و سوار ماشین حامین شدم. خنده  ام گرفت! به  خاطر
معذرت خواهی، یک روز ماشینش را دستم داده بود، آن  هم با وجود این که

هنوز موفق به گرفتن گواهینامه نشده بودم.

رانندگی را سه سال پیش خودش یادم داده بود. دست فرمانم هم خوب بود؛
اما به دلیل مشغله ی درسی که حتی تابستان ها هم کلس برمی داشتم، هنوز

وقت نکرده بودم برای گرفتن گواهینامه اقدام کنم. 
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چندباری را با همراهی حامین در جاهای خلوت پشت فرمان نشسته بودم و او
هم با اعتماد و تکیه به دست فرمان خوبم، راضی شده بود امروز ماشینش را
دستم بدهد؛ چون می خواستم بعد از اتمام شیفتم سراغ آدرسی که یلدا فرستاده

بود بروم. آدرسی که جنوب شهر بود و اگر می خواستم با تاکسی بروم باید
چند مسیر عوض می کردم.

ضبط را روشن کردم و آهنگ بی کلمی گذاشتم. آسمان غرشی کرد و در پی
آن ابرها بر زمین گریستند و قطره های درشت باران، خودشان را روی شیشه

کوبیدند. 

عاشق باران بودم، باران های آخر پاییز که حساب و کتاب نداشتند و
خیابان های طویل و شلوغ تهران را می بوسیدند.

موبایلم که آن را روی صندلی کناری انداخته بودم زنگ خورد. با یک دست
فرمان را گرفتم و دست دیگرم را دراز کردم تا موبایل را بردارم؛ اما همین که
سسر خورد و کف ماشین افتاد. صدایش قطع شد اما پس از خواستم بردارمش 

ثانیه ای دوباره شروع به زنگ خوردن کرد.

نزدیک چراغ قرمز بودم، از سرعتم کمی کم کردم و خم شدم تا موبایل را
بردارم؛ همین که برداشتمش و صاف نشستم، با دیدن صحنه ی روبرو و خط

عابر پیاده و دختر بچه ای که داشت از روی خط عابر رد می شد، نفسم در
سـ*ـینه حبس شد و با شدت روی ترمز کوبیدم؛ اما خیلی دیر شده بود . صدای

برخورد دختربچه با سپر ماشین و پرت شدنش روی آسفالت، قلبم را مچاله
کرد. ناباور به صحنه ی پیش رویم زل زدم. 

صدای بوق ماشین های پشت سرم و فریاد مردمی که جمع شده بودند با هم
قاطی و نامفهوم در سرم پخش شدند. انگشتان دستم دور فرمان گره شدند.

من این کابوس وحشتناک بود. کابوس؟ صدای نفس  نفس زدن هایم موسیقی مت
کاش همین حال از خواب می پریدم و از شر این عذاب راحت می شدم .

عرق سردی در آن سرما روی پیشانی ام نشست و با درد زمزمه کردم:

_ خدایا رحم کن!

با دست هایی لرزان در را باز کردم، پیاده شدم و با قدم هایی لرزان تر، به سمت
جمعیت رفتم که زنی دستش را به سمتم نشانه گرفت و داد زد:
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_ اون دختره رانندست، نذارین در بره!

فرار؟ من فقط می خواستم بال و پایین رفتن قفسه ی سـ*ـینه ی آن بچه را
ببینم. جمعیت را کنار زدم و جلوتر رفتم. باران تمام تنم را خیس کرده بود.

دیدمش! چهار یا پنج سال بیشتر نداشت. موهای طلیی رنگش غرق خون و
مت زیر سرش، قرممز قرمز! انگار دستی به معده ام چنگ باران بود و آسفال

انداخت و هرچه در معده ام بود تا گلویم آمد و برگشت.

گریه ی زنی که بالی سر بچه بود جگرم را آتش زد، لبد مادرش بود که
این چنین بی تابانه مویه می کرد.

ال نفهمیدم کی آمبولنس رسید و کی مامور راهنمایی و رانندگی و ماشین اص
نیروی انتظامی!

مامور راهنمایی و رانندگی سوابق بیمه را که به دستش داده بودم چک کرد و
گفت:

_ بیمه تون چهار روز پیش تموم شده!

با بهت نگاهش کردم. تمام شده بود؟

_ گواهینامتون بین مدارک ماشین نبود! همراهتون نیست؟

انگار تازه یادم آمده بود چه خریتی کرده ام. درمانده نگاهش کردم و با صدایی
که خش افتاده بود گفتم:

- ندارم!

سری به تاسف برایم تکان داد. اشاره ای به ماشین نیروی انتظامی کرد و
ماموری نزدیکمان شد. مدارکم را به ماموری که حال کنارش ایستاده بود

تحویل داد و گفت:

_ گواهینامه و بیمه ندارن و مقصر تصادفن؛ از این جا به بعدش با شماست.

صدایم در نمی آمد. ترس به جانم ریشه دوانده و تمام تنم را به لرز خفیفی
انداخت. تا رسیدن به کلنتری بغضم ترکید و بی صدا باریدم. 

خدایا! من زده بودم به یک بچه؟ اگر زنده نمی ماند، اگر بلیی سرش می آمد
من باید اسم قاتل را یدک می کشیدم؟
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صدای نامدار در گوشم زنگ زد:

- به این فکر می کنم که ممکن بود من جای اون فرد باشم. زندان و مجرم
شدن خیلی عجیب و دور از باور نیست...

و چه باومر نزدیکی بود به من! حال من نه جای یک مجرم، که خومد آن مجرم
بودم.

لعنت به من و خریتم که بی گواهینامه پشت ماشین نشستم، لعنت به
سهل انگاری ام، لعنت به آن تلفن لعنتی، لعنت به خیابان خیس و لغزنده، لعنت

به همه ی خط کشی های عابرپیاده.

***

_ تشریف بیارید این شکایت نامه رو امضا کنید!

پاهایم را با استرس تکان دادم و نگاه ترسانم را به مرد بلندقامت روبرویم
دوختم. 

بلند شد و امضا کرد. عقب گرد کرد و همین که خواست از اتاق بیرون برود
نگاه به خون نشسته اش را به سمتم نشانه گرفت و گفت:

_ فقط دعا کن، دعا کن چیزیش نشه وگرنه ازت نمی گذرم!

از اتاق بیرون رفت. به ماموری که پشت میز نشسته و مسئول پرونده بود
نگاهی انداختم و با استرس و بغض گفتم:

_ حال تکلیف من چی می شه؟

پرونده را بست و با اخم کمرنگی نگاهم کرد:

_ شما مقصرین، ولی دم از شما شکایت کرده. پرونده می ره دادسرا و بستگی
به نظر قاضی داره؛ اما به احتمال زیاد به زندان منتقل می شین!

قلبم تیر کشید و کف دستم خیس عرق شد:

_ زندان؟

با اخمی پررنگ تر از قبل نگاهم کرد. همین که خواست حرفی بزند در باز شد
و حامین به همراه سربازی داخل شد. سرباز احترام نظامی گذاشت و از اتاق
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بیرون رفت. نگاه پریشان حامین اشک هایم را از سر گرفت. سروان همه ی
ماجرا را برای حامین توضیح داد و اضافه کرد:

_ اون بچه الن توی کماست.

حامین چنگی به موهایش زد و گفت:

_ می شه وثیقه گذاشت؟

_ چون گواهینامه نداشته، خیر! بهتره دنبال رضایت گرفتن باشید.

حال حامین آن قدر بد بود که رنگش به سفیدی می زد. سروان گوشی تلفن را
برداشت و کسی را احضار کرد. چند دقیقه بعد مامور زنی با دستبند فلزی

روبرویم ایستاده بود و من همان لحظه ای که دست هایم سردی دستبند را لمس
کرد، احساس کردم دنیا همان جا برایم تمام شد. دیگر مهم نبود که حامین

می گفت رضایت می گیرد و بیرونم می آورد، مهم نبود که قلبم بی امان
می کوبید، حتی مهم نبود اگر که دست هایم اسیر بودند! مهم کودکی بود که بین

مرگ و زندگی گیر افتاده بود و ایلدایی که تا قاتل شناخته شدن فاصله ای
نداشت!

***

مل در آهنی که پشت سرم بسته شد، لرزی تمام وجودم را در بر گرفت.  قف

نگاهم را هراسان، دورتا دور بازداشتگاه خالی از آدم چرخاندم. موکت کهنه و
طوسی رنگ، دیوارهای خاکستری و تاریکی اتاق؛ همه و همه به حال و روزم

دهن کجی می کردند.

با قدم هایی لرزان به سمت کنج دیوار رفتم. نشستم و زانوهایم را به آغـ*ـوش
مل من سپرتر از چند قطره ی شور خود دعوت کردم. اشک هایم بند نمی آمدند، د

بود.

یک دفعه چهره ی دختربچه با آن موهای طلیی و آغشته به خون جلوی چشمم
آمد و در پی آن پیکر نیمه جانش که روی آسفالت افتاده بود. دست هایم را

روی سرم گذاشتم. تصویر خون های روی زمین از جلوی چشمانم کنار
نمی رفت.
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با جنونی آنی، پلک هایم را روی هم فشار دادم و جیغ کشیدم، جیغ می کشیدم و
خدا را صدا می زدم. صدای باز شدن در را شنیدم؛ اما فریاد هایم همچنان

پابرجا بود. یک نفر شانه هایم را گرفت و به شدت تکان داد.

- آروم باش!

با هق هق سرم را بلند کردم و به مامور زن نگاه کردم.

ابروهایش یکدیگر را درآغوش گرفته بودند و اخم داشت، اما چشم هایش
عجیب آرام بودند.

با چانه ای لرزان از ترس و وهم و غم، به حرف آمدم:

- من نمی خواستم، به خدا که نمی خواستم!

سری به تاسف تکان داد، بلند شد و در نهایت اتاق را ترک کرد.

دلم آشوب بود و نمی دانم چطور قلبم مچاله شد، انگار درون مشتی گرفته و
فشرده می شد. یادم آمد  که قرص های لعنتی ام را نخورده ام. 

من قفسه ی سـ*ـینه ام دهانم را باز کردم و از ته دل نفس کشیدم؛ اما نفسم میا
من مانده در آن بال حبس شد و بالتر نیامد. به گلویم چنگ زدم تا شاید اکسیژ

پسمر ناسازگاری گذاشته بود. با تمام بیاید اما تلش هایم بی فایده بودند؛ قلبم 
وجودم می خواستم که نفس بکشم، می خواستم همه ی اکسیژن اطرافم را ببلعم

و پس ندهم؛ اما نمی توانستم، نمی شد.

همه ی ته مانده ی انرژی ام را در پاهایم جمع کردم، به سمت در آهنی و
سبزرنگ رفتم و دست هایم کوبیده شدند به حصاری که بین من و آزادی ام

بود.

دریچه ی مستطیلی کنار رفت، فقط چشم های مامور را دیدم و افتادم؛ از دنیا،
من سرد، تن نحیف و خسته ام را به آغـ*ـوش کشید و قبل از زندگی، از پا! زمی

از بیهوشی کامل، حس کردم گوشه ی سرم به جایی خورد و پس از آن من
بودم و عالمی خاکستری و اوهام.

***

( دانای کل )

99



هاوام/زهرابهاروند

نمی دانست با کدام سرعت، پراید فکسنی اش را تا بیمارستان رسانده بود. بین
راه چندبار نزدیک بود به گاردریل و ماشین ها بخورد، که خدا رحم کرده بود. 

تا قبل از این، در بیمارستانی بود که آن دختربچه بستری بود. هرچقدر
التماس کرد، هرچقدر با پدر و مادر بچه حرف زد؛ تنها یک جمله از پدرش

شنید:

_ دعا کن دخترم به هوش بیاد؛ وگرنه رضایت نمی دم.

وارد راهروی بیمارستان که شد، با استرسی جانکاه به سمت اطلعات رفت.

کف دست هایش را به میز بند کرد و با صدایی که مستاصل بود، رو به
پرستار پرسید:

- ایلدا فروتن رو آوردن اینجا؟

احمقانه دلش می خواست پرستار یک نه بگوید و او نفس راحتی بکشد از
این که خواهرش این جا نیست؛ اما با صدای پرستار که گفت:

- بله، منتقلش کردن به سی سی یو!

انگار سر تا پایش را یک بی حسی عمیق فرا گرفت. 

با ترس و ناباوری از اوضاع خواهرش لب زد:

- سی سی یو؟

پرستارجوان سری به تایید تکان داد و گفت:

- بله!

دست راستش غیرارادی بال آمد و بر سرش کوبیده شد. به سمت راهروی
متصل به سی سی یو قدم تند کرد و زمزمه کرد:

- یا خدا!

پشت در بسته ی بخش که رسید، از دیدن صحنه ی رو به رویش نفسش بند
آمد. یک مامور زن و دو سرباز وظیفه پشت در بودند و پدرش روی

100



هاوام/زهرابهاروند

صندلی های انتظار نشسته بود. حقیقت مشت شد و به دهانش کوبیده شد،
خواهرکش در پبند بود! 

چشم از مامور و سربازها گرفت و به سمت پدرش پاتند کرد. ارسلن که
صدای پایش را شنید، سرش را بلند کرد و به قامت بلند پسرش نگاه کرد.

مس تلخی که دامانش را گرفته بود، به پدرش نزدیک شد و با حامین پر از ح
التماس گفت:

- بگو که خوبه بابا! تو رو به قرآن قسم بگو حالش خوبه!

ارسلن شوکه بود. اول خبرداده بودند دخترش کلنتری است و حال وسط کلی
مک بدی زده بود به روح و سیم و دستگاه. اولی را هضم نکرده، دومی پات

من بیچاره آن  طرف ایلدا روانش. به سهیل نگفته بود که چه شده وگرنه حال ز
افتاده بود.

خواست بگوید هنوز چیزی نگفته اند که در باز شد و سر همه شان به سمت
دکتر چرخید. 

پزشک معالج، مردی جاافتاده با موهای جوگندمی بود. عینک بدون فریمش
را روی تیغه ی بینی اش جا به جا کرد و رو به مامور زن گفت:

من فرار کردن نداره! - اونی که من دیدم، حال حالها جو

مب حامین فرو ریخت و مامور اخمی چاشنی صورتش کرد و گفت: قل

- ما ماموریم و معذور!

پزشک سری تکان داد و به سمت مردهای نگران مقابلش آمد.

رو به ارسلن کرد و گفت:

- شما پدرش هستید؟

- بله، حال دخترم چطوره؟

- دخترتون سابقه ی حمله ی قلبی دارن؟

مج ارسلن به حامین و سپس پزشک دوخته شد: نگاه گی

- نه، فقط از بچگی دریچه ی میترال قلبش افتادگی داره.
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حامین سری به تاییمد حرف های پدرش تکان داد و رو به دکتر گفت:

- بله آقای دکتر! قرص پرپرانول استفاده می کرد، مشکل دیگه ای نداشت.

پزشک با نگاهی متاسف رو به حامین کرد و گفت:

- متاسفانه بیمار شما دچار آریتمی قلبی هستن، یعنی اختلل ضربان قلب.
استرس، هیجان و ترس برای این بیماران سم محسوب می شه و ظاهراا

ایشون طی چند ساعت گذشته فشار زیادی رو متحمل شدن که باعث حمله ی
قلبی شده!

پزشک، می گفت و نمی دانست با هر کلمه قامت حامین خم تر می شود.
نمی دانست این خواهمر عزیزتر از جان، حکم فرزند را برای برادرش دارد، که

مب ناکوک و حمله ی قلبی اش قطعاا اگر می دانست، کمی با ملحظه تر از قل
می گفت!

مگ انتظار تا حداقل اگر افتاد، روی چنگ زد به پشتی صندلی های آبی رن
صندلی ها بیفتد. زانوهایش خم شدند و بی رمق روی صندلی نشست.

نفهمید دکتر دیگر چه گفت و پدرش چگونه جواب داد. انگار در این دنیا
نبود، وسط خلء گیر افتاده بود.

ذهن چموشش پر کشید به هجده سالگی اش، به وقتی که بعد از رفتن مادرش،
جای خالی اش را در خانه تاب نیاورد! به زمانی که پدرش شده بود آیینه ی

دق، وقتی که سهیل را مقصر همه چیز می دانست.

قید درس خواندن در دانشگاه دولتی ای که قبول شده بود را زد و دفترچه ی
خدمت را گرفت و سپر کرد. باید می رفت از دیاری که برایش نفس تنگی

می آورد.

روزی که کوله اش را جمع کرد و با موهای تراشیده مشغول خداحافظی شد،
به سختی دل کند از نیان، از کسی که سقل ناهمسانش بود؛ اما هرچه بود، دل

پکند و اشک هایش را در دم خفه کرد.

مت رفتن، زمانی که خواهمر هشت ساله اش پاهایش را گرفت که نرود، ولی وق
خنجری قلبش را شکافت. ایلدای دوست داشتنی اش، سخت به او وابسته بود؛

ال ایلدا، جانش بود! اص
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چهارده سال اختلف سنی باعث شده بود از بچگی، حامی باشد برای خواهر
کوچکترش و همیشه خودش را دربرابر او مسئول بداند. حامین برادر بود،

حامی بود، حتی گاهی، پدر بود.

از همان روز فهمید ایلدا وابسته ی جانش است، حتی بیشتر از نیان و حال
دکتر روبرویش ایستاده و از حمله ای در حوالی قلب ناکوک دخترکش می گفت.

من قلبش، بند بود به نفس های حامین. دخترکی که ضربان به ضربا

شکستن یک مرد، مثل ریختن کوه یا شکسته شدن یک دیوار بتنی است.
مردها که بشکنند، یعنی اوضاع آن قدر بد است که دیگر نمی توانند تحمل کنند.

حامین، در شبی از پاییز، وقتی خواهرش را از پشت شیشه و وسط کلی سیم
و دستگاه دید؛ شکست.

***

ال به نیان چیزی نگفته صبح شده بود و هنوز چشم روی هم نگذاشته بود. فع
بود تا وضعیت ایلدا مشخص شود. پدرش که ساعتی قبل راه خانه را پیش

گرفته بود، حال به بیمارستان برگشته بود.

با صدای زنگ موبایلش، سریع دست برد و از جیب شلوار کتان قهوه ایش
گوشی را بیرون کشید.

بدون نگاه به اسم تماس گیرنده، دکمه ی سبز رنگ را به سمت راست کشید و
جواب داد:

- بله؟

- کجایی حامین؟ ساعت هشته ها! قرار بود بیای دم خونه دفتر حسابرسی رو
ازم بگیری.

با گیجی به صدایش گوش داد و تکرار کرد:

- دفتر حسابرسی؟

صدای پوف کلفه اش را از آن سوی خط به خوبی شنید:

- پسر چرا گیجی؟

صدای پیج کردن یکی از پزشک ها بلند شد.
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صدای نامدار این بار نگران شده بود:

- چیزی شده حامین؟ بیمارستانی؟

از جایش بلند شد و به سمت محوطه ی بیمارستان رفت. هوا برایش خفه بود.

بغض به گلویش چنگ انداخت، اما پسش زد و به آرامی گفت:

- حال ایلدا خوب نیست! بعد برات تعریف می کنم، فقط حواست باشه مامانم
چیزی نفهمه. بهش بگو حال بابام خوب نیست، منم پیششم. 

- چی شده حامین؟ 

به سمت محوطه ی بیمارستان رفت و روی نیمکتی نشست. آخ که اگر
ایلدایش بهتر نمی شد... نه! حتی نمی خواست به چنین چیزی فکر کند.

ال! من حرف زدن ندارم، فع - بعداا می گم. نامدار جو

بدون این که به نامدار اجازه ی صحبت کردن بدهد، تماس را قطع کرد.

هیچ وقت نفهمید وابستگی بیش از حدش به ایلدا و نیان، یک ویژگی مثبت
است یا نه. گاهی آن قدر به فکر دو خواهرش بود که خودش را از یاد می برد.

هیچ وقت به نبودنشان فکر نکرده بود و حال، ترس از دادن بیخ گلویش را
گرفته بود. این سه خواهر و برادر، با نبود مادرشان ساخته بودند. با حضور
کمرنگ پدرشان هم کنار آمده بودند. با بی پولی و سختی هم مشکلی نداشتند؛

اما بدون هم زندگی کردن را بلد نبودند، یاد نگرفته بودند بدون هم بمانند.
حال حامین داشت می فهمید که وابستگی، زیاد هم چیز خوبی نیست!

***

ساعت حوالی یازده صبح بود که پرستار، پزشک را خبر کرد و گفت ایلدا به
هوش آمده. لبخند از روی لب های حامین کنار نمی رفت. 

نامدار آن قدر زنگ زد که مجبور شد آدرس بیمارستان را برایش بفرستد.

دکتر از اتاق بیرون آمد و رو به حامین و پدرش، با لبخندی رضایتمند گفت:

- خدا رو شکر حالش خوبه. 

حامین بی تاب پرسید:
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- می شه ببینمش؟

پزشک سری تکان داد و جواب داد:

- بذارید به بخش منتقل بشه، بعد می تونید ببینیدش.

لحظاتی بعد، چندپرستار، تختی که ایلدا روی آن بود را از سی سی یو بیرون
آوردند. حامین به سمتش پاتند کرد و کنارش ایستاد. همزمان با پرستارها

مر خواهرش بود. حرکت می کرد و نگاه غمگینش به چهره ی نزا

نگاهی به پرستار روبرویش انداخت و گفت:

- چرا بیهوشه؟

پرستار لبخند کمرنگی زد و جواب دل نگرانی اش را داد:

ال اثرشون از بین - بیهوش نیست، اثر مسکن هاست. چندساعت دیگه کام
می ره.

حامین سری تکان داد و تخت را رها کرد. همان طور که نگاهش به مسیر
رفتن پرستارها و ایلدا بود، دستی روی شانه اش قرار گرفت.

- حامین؟

به سمتش برگشت و لبخند خسته ای زد. دستش را فشرد و گفت:

- سلم داداش. لزم نبود بیای!

نامدار اخمی کرد و روی شانه اش زد:

ال چی شده؟ - حالش خوبه؟ اص

حامین انگار لزم داشت که هرچه از دیشب شنیده و دیده بود را خالی کند.
انگار باید یک نفر این درد را با او سهیم می شد. نگاهش از مامور زن و دو

سرباز که به سمت بخش می رفتند، روی نامدار خیره شد.

آهی کشید و با صدایی خسته و مستأصل گفت:

- توی دردسر بدی افتاده!

وقتی همه ی جریان را برای نامدار تعریف کرد، نامدار نفس عمیقی کشید و
گفت:
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_ باید بری بیمارستانی که اون بچه بستریه و سعی کنی رضایتشون رو
بگیری.

حامین کلفه دستی به گردنش کشید و گفت:

_ رفتم؛ اما کوتاه نمیان. وضعیت دخترشون هم که مشخص نیست. دکترش
میگه معلوم نیست تا چند وقت توی کما بمونه، هیچ چیز قطعی ای نمیگن .

نامدار با نگاهی مطمئن به حامین خیره شد. دستش را روی شانه اش زد و
گفت:

_ آدرس بیمارستان رو بده، من می رم!

***

با عصبانیت نگاهش را به مامور زن دوخت و با صدایی که می رفت تا تبدیل
به فریاد شود غرید:

- خانم محترم، از سر راه من برید کنار!

اما مامور سرسخت تر از این حرف ها بود و با یک فریاد نصفه و نیمه کم
نمی آورد.

اخم غلیظی حواله ی حامین کرد و گفت:

- نمی تونم اجازه ی ورود بهتون بدم!

حامین این بار از کوره در رفت. خستگی، استرس، دلشوره و هزار حس بد
دیگر؛ باعث شد مشتی به دیوار کنارش بکوبد و داد بزند:

- می گم برو کنار!

دوتا سربازی که آنجا بودند، برایش گارد گرفتند.

نگاه افرادی که در سالن بیمارستان بودند هم به سمتشان کشیده شد.

پرستاری دوان دوان به سمتشان آمد. اخمی تحویل هر دو داد و با اخطار
گفت:

- اینجا بیمارستانه، متوجهید؟ لطفاا تمومش کنید!
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نامدار از آن سوی راهرو، وقتی چشمش به حامین و پرستار افتاد به
سمتشان قدم تند کرد.

نزدیکشان رسید و رو به حامین پرسید:

- چیزی شده؟

به جای حامین، همان پرستار جوابش را داد:

- اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفتن!

حامین رو به مامور زن کرد و با لحنی که سعی داشت آرام نگهش دارد گفت:

- خانم از خر شیطون بیا پایین و بذار من برم داخل!

اما مامور همچنان روی حرفش بود:

- نمی شه آقای محترم، نمی شه!

ممی حامین را دید، با ملیمت گفت: نامدار که بی طاقت

- می شه با مافوقتون درمیون بذارید؟ شاید راهی باشه.

زن جوان بعد از مکث کوتاهی، کمی آن طرف تر رفت و با موبایلش مشغول
شماره گیری شد. چند دقیقه بعد به سمتشان آمد.

اخمی کرد و گفت:

- یه نفر اجازه داره بره داخل؛ اما فقط ده دقیقه!

حامین به سمت دستگیره ی در خیز برداشت که با اشاره ی مامور، یکی از
سربازها جلویش را گرفت.

- باید تفتیش بدنی بشید!

زیر لب پوفی کرد و زمزمه کرد:

- خدایا نجاتمون بده از این مهلکه!

***
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با احساس نوازشی روی دستم، آرام پلک هایم را از هم فاصله دادم. با دیدنش
و جمع شدن سیلب اشک  در چشمانم، تازه یادم افتاد چقدر به بودنش معتادم؛

به بودن برادری که حتی گاهی پدر بود.

احساس کردم لب هایم زخم شده و زخمشان ترک خورد وقتی که به حرف
آمدم:

- داداش؟

دستم را محکم تر فشرد و گفت:

من داداش؟ - جا

از بچگی همین طور بود، خودش هم خوب می دانست ایلدایی که داداش
صدایش می زند، با ایلدایی که حامین صدایش می زند زمین تا آسمان توفیر

دارد. یک عادت قدیمی بود که زمان ترس، دلتنگی و اندوه زیاد، برایم داداش
باشد، نه فقط حامین.

اولین قطره ی اشک از گوشه ی چشمم چکید:

- داداش چرا این جوری شد؟ من کجا بد بودم؟ کجا بدی کرده بودم؟

لبخند تلخی روی لبش نشست، از جنس همان لبخندی که رومز سربازی
رفتنش روی لب نشاند:

- کی گفته فقط آدم های بد و کسایی که بد کردن باید سختی بکشن؟ گاهی
وقت ها، آدمای خوب باید سختی بکشن. باید امتحان بشن تا خدا ببینه توی

می قصه باقی می مونن یا نه! مر امتحانشون بازم همون آدم خوبه  مسی

تا خواستم حرفی بزنم، پشت سرم تیر کشید. ابرو در هم کشیدم و دستم را
روی سرم گذاشتم. احساس کردم دور سرم باندی بسته شده. گیج حامین را

نگاه کردم که خودش بی  آن  که چیزی بپرسم، جواب داد:

- موقعی که حالت بد شده، انگار پشت سرت به گوشه ی دیوار خورده. چهار
تا بخیه زدن.

- حال اون دختربچه چطوره؟

با ناراحتی زمزمه کرد:
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- هنوز توی کماست! 

چشم هایم را روی هم فشردم. دستم را مشت کردم و غم با تمامم قوا، به دلم
هجوم آورد. اشک از چشمم سرازیر شد. کاسه ی دلم سر آمده بود انگار.

- اگه خوب نشه؟ 

خودم از حرفی که زدم، حالم بد شد. قلبم فشرده شد و گفتم:

- خوب می شه، مگه نه؟

حامین دستم را گرفت و امیدوارانه نگاهم کرد. لبخندش اما تصنعی بود،
چشم هایش نمی خندید.

- معلومه که خوب می شه! همه چی مثل قبل می شه، ما بازم می خندیم. بهت
قول می دم!

داشت از امید می گفت، از خندیدن، از طلوع دوباره؛ اما من در تاریک ترین
نقطه ی زندگی ام ایستاده بودم.

با ترس لب زدم:

- بابا این جاست؟

اخم کمرنگی که کرد، از ناراحتی من بود، از ترس من.

- آره؛ اما نگران نباش. اون فقط ترسیده، به خاطر حال تو!

دستش را گرفتم و با نگرانی به چشم هایش نگاه کردم:

- تو که نمیذاری من رو ببرن زندان؟ مگه نه؟

لب باز کرد که حرفی بزند؛ اما قبل از این که چیزی بگوید در اتاق باز شد و
سربازی به داخل آمد:

- آقا وقتتون تمومه!

بغض کردم و همین که چشمم به پشت سر سرباز خورد و چهره ی پسمر خاله
ماه منیر را تشخیص دادم، بغضم بیشتر شد. مسلماا حتی بعد از رهایی از این

مخمصه کابوسش تمام نمی شد، آبرویم رفته بود.

***
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》چند روز بعد《

می حصار اشک هایم بند نمی آمدند. بستر بیماری را ترک نکرده، باید راه
می شدم. از حامینی که همیشه حامی بود هم کاری بر نیامد. پزشک معالج

مجوز مرخص شدن صادر کرده بود و حال باید به زندان منتقل می شدم.

مامومر زن، دستبند منحوس را به دستم زد و دیگری را به دست خودش بند
کرد. راه افتاد و من پشت سرش کشیده شدم، با قدم هایی لرزان، با اشک هایی

ریزان.

در اتاق را که باز کرد، چهره ی نگران حامین را کنار صورت در همم پدر،
می پریده ی نیان و یلدای اخم های گره خورده ی پسمر خاله ماه منیر؛ رنگ و رو

گریان دیدم. سهیل هم که بی صدا اشک می ریخت و مامان گوشه ی سالن
ایستاده و دست از دیوار گرفته بود؛ شاید برای این که نیفتد.

بی توجه به مامور که راه خروج از بیمارستان را پیش گرفته بود، سر جایم
ایستادم و با صدایی پر از التماس رو به حامین گفتم:

- داداش نذار من رو ببرن!

دیدم که دستش مشت شد، دیدم که رگ گردن و پیشانی اش نبض گرفت و
مابین همه ی این احوال بد؛ دستم توسط مامور کشیده شد و نگاهم از برادرم

جدا...

***

_ برو داخل!

قدمی که برداشتم مرا به جایی وصل کرد که نامی سکشنده و خفه کننده را یدک
می کشید؛ زندان! تنها یک قدم برای رسیدن به قفس کافی بود.

در آهنی و میله دار پشت سرم بسته شد. همهمه ی کسانی که آن جا بودند
نگاهم را به سمت اطراف چرخاند.

عده ای داخل اتاق های خود؛ نه! بهتر است بگویم داخل سلول هایشان بودند.
بعضی ها هم داخل راهرو ایستاده بودند. چشم از چهره های جورواجور و

غریبه گرفتم و زیر نگاه های کنجکاوی که رویم سنگینی می کردند،
کیف دستی ای که حامین برایم آورده بود را در دست فشردم و چند قدم جلوتر
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رفتم. راستش نمی دانستم کجا باید بروم. فرق چندانی هم نداشت، دیگر همه
جا زندان بود .

با گیجی نگاهم را بین سلول ها چرخاندم تا شاید تختی خالی  ببینم و داخل شوم.
جسم و روحم خسته بود. دلم می خواست جایی دراز بکشم و بیخیال آینده ی

نامعلومم، اسیر خواب و رویا شوم. 

چقدر دلم برای روزهایی که خسته از بیمارستان برمی گشتم و با همان
لباس های بیرونی خوابم می گرفت تنگ شده بود. انگار که از آن موقع ها

سالیانی دراز می گذشت که این چنین دور می نمودند.

مهی! تازه وارد!  _

از افکارم جدا شدم و به زنی که صدایم کرده و چندی آن طرف تر ایستاده بود،
نگاه کردم.

چهل و پنج یا شش ساله می زد و زنجیری را دور دستش تاب می داد. انگار
حرف نزدنم باب میلش نبود که با لحنی عصبی تشر زد و گفت:

_ بیا این جا، سلولت اینه!

و به جایی که خودش بود اشاره کرد. نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم.
روبرویش ایستادم و از بالی شانه اش به داخل نگاه کردم.

_ اسمت چیه؟

نگاهم را به سمت زن برگرداندم. از این فاصله ی نزدیک می توانستم چشم های
میشی رنگش را به خوبی ببینم. نگاهم روی جای بخیه ی کهنه ای که روی

گونه اش بود، خیره ماند.

_ ایلدا!

نگاه از جای بخیه گرفتم و به چشمانش خیره شدم:

- اسمم ایلداست!

سری تکان داد و گفت:

_ من شوکتم؛ برو تو!

111



هاوام/زهرابهاروند

لحنش جدی و سرد بود. از سر راهم کنار رفت و من با قدم هایی نامطمئن
وارد شدم. 

ال این دو کلمه خیلی با هم توفیر دارند. نمی دانم باید بگویم سلول یا اتاق. اص
اگر بخواهم بگویم اتاق، یاد اتاقم در خانه ی پدری می افتم. یاد روزهایی که

سهیلجون با غرغر می گفت کی یاد می گیری آت و آشغال های خوردنی هایت را
مت غرغرهایش همه ی پوست های کاکائو یک گوشه روی هم کپه نکنی! که پش
مغ جارو زدن را به دلم و پفک را برمی داشت و اضافه می کرد که آخرش هم دا

می گذاری؛ یا اتاق کوچکم در خانه ی حامین که آرامش درونش موج می زد.

اما اگر بخواهم بگویم سلول، باید این چهاردیواری را توصیف کنم که موکت
قهوه ای سوخته ی چرک و دیوارهای رنگ و رو رفته اش حسابی توی ذوق

می زد.

بی توجه به نگاه های دونفری که روی زمین نشسته و به تخت دو طبقه تکیه
داده و نگاهم می کردند، به سمت تخت دو طبقه ی سمت چپم رفتم. 

خواستم کیفم را روی تختی که طبقه ی پایین بود بگذارم که صدای یکی از آن
دو نفر متوقفم کرد:

_ اون تخت مال شوکته!

ناچاراا کیف را روی طبقه ی بال انداختم. خواستم خودم هم بال بروم اما
پشیمان شدم، من تا سرحد مرگ از ارتفاع، هرچند کوتاه، وحشت داشتم!

_ جرمت چیه؟

باز هم با صدای همان دختر به عقب برگشتم.

موهای کوتاه و پسرانه اش به هم ریخته بودند. صورت کشیده و استخوانی و
پوست برنزه ای داشت و سنش بیشتر از بیست و هشت سال نمی خورد.

لب های صورتی رنگش را جنباند و گفت:

- چرا خشکت زده؟
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به سمتشان رفتم و کمی با فاصله ازشان نشستم. دختر دیگر که صورت گرد
و پوستی  سفید داشت لبخندی زد و گفت:

_ من مهتابم! اینم نسیمه!

اسم مهتاب به چهره اش می آمد اما چشم های جسور و بی پروای نسیم به
طوفان شباهت بیشتری داشتند.

_ منم ایلدام!

نسیم ریزبینانه نگاهم کرد و گفت:

پملف باشی. _ به قیافت نمیاد اهمل خلف 

دست هایم را دور زانوهایم حلقه کردم و جوابش را دادم:

_ مگه هرکی میاد این جا خلفکاره؟

دستی بین موهای کوتاهش کشید و گفت:

_ نه خب! ولی بیشتر آدمایی که میان این جا، یه جایی یه اشتباهی کردن.

آه عمیقی کشیدم و برای هزارمین بار خودم را لعنت کردم:

_ منم اشتباه کردم، یه اشتباه غیرقابل جبران!

مهتاب با کنجکاوی کمی جلو آمد و گفت:

_ نکنه آدم سکشتی؟

نسیم با شنیدن این حرف یکی به سر مهتاب کوباند و با لحنی پر از تمسخر
گفت:

- این دماغش رو بگیری جونش درمی ره از بس که استخونه! قتل چه
صیغه ایه خنگ؟

با لبخندی درمانده بین بحثشان پریدم:

_ با ماشین زدم به یه دختربچه. اگه از کما درنیاد فرقی هم با یه قاتل ندارم.

_ بیمه چی؟ داشتی؟

به چشمان مشکی رنگ نسیم نگاه کردم و جواب سوالش را دادم:
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_ ماشین برادرم بود، بیمه  نداشت.

پپ باس دیه بدی! مزکی!   _

لبخند تلخی زدم و جوابش را دادم:

_ بحث دیه نیست. گواهینامه ندارم!

مهتاب با دلسوزی دستم را گرفت و گفت:

_ پس تو هم موندنی هستی.

نسیم از جایش بلند شد و روی تخت طبقه ی اول دراز کشید:

_ مثل من و تو و شوکت. از این جا خلص شدن فقط معجزه می خواد.

معجزه؛ کاش که اتفاق می افتاد. معجزه ها را باور داشتم. در تمام زندگی ام
باور داشتم که زندگی اعجاز هستی است و معجزه از آن جدا نیست. من از

خدا، یک معجزه می خواستم. معجزه ای مثل خوب شدن دختربچه ی موطلیی.

***

با ترس پایم را روی میله های تخت گذاشتم و پایین آمدم. نفس آسوده ای
کشیدم و در دلم فوبیای ارتفاعم را لعنت کردم.

- ایلدا بیا چایی بخور!

به سمت مهتاب برگشتم. او و نسیم کنار هم نشسته بودند و فلسک آبی رنگی
با چندتا لیوان که شیشه ی مربا بودند، مقابلشان روی زمین بود.

به سمتشان رفتم و روبرویشان نشستم. مهتاب یکی از لیوان ها را پر کرد و
به سمتم گرفت:

ال اهل چایی خوردن هستی؟ - اص

لبخند تلخی روی لبم نشست، حامین همیشه می گفت تو معتادی، معتامد چای.

لیوان را از دستش گرفتم و گفتم:

- آره که هستم!

با کنجکاوی نگاهم را بینشان چرخاندم:
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_ یه سوال بپرسم ناراحت نمی شین؟

نسیم گوشه ی ابرویش را خاراند و گفت:

- ما بچه سوسول نیستیم. بپرس!

مهتاب هم منتظر نگاهم کرد و گفت:

- بگو عزیزم!

کمی از چای نوشیدم، چشم هایم از طعم گسش جمع شدند:

- چرا اینجایین؟

نسیم اشاره ای به مهتاب کرد و گفت:

پور افتاده! _ این احمق با از ما بهترون در افتاده و اینه که 

مهتاب پوف کلفه ای کشید:

_ باز شروع نکن نسیم؛ چون فقط چرت و پرت میگی.

نسیم دراز کشید و به آرنجش تکیه داد. چشمانش را کمی جمع کرد و گفت:

_ می گم، چون احمقی! چون نمی فهمی با کسی که جیب و حساب بانکیش پره
نباید وارد جنگ بشی.

مهتاب با لجبازی جوابش را داد:

_ خوب کاری کردم! اون مرتیکه ی الدنگ فکر می کرد چون پولداره، باید
مت پست! منشی اتاق خوابش هم بشم. کثاف

از چهره ی خشمگین مهتاب مشخص بود اگر الن آن مردک جلویش بود
تکه تکه اش می کرد. 

با کنجکاوی گفتم:

_ چیکار کردی؟

مهتاب چهره ی خونسردی به خودش گرفت، تابی به گردنش داد و گفت:

_ سکشتمش!
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با دهانی باز از حیرت نگاهش کردم. قابل باور نبود این دختر که سادگی در
چهره اش نمایان بود بتواند کسی را هرچند که بد باشد، به قتل برساند.

_ واقعا کشتیش؟

هنوز کلمه ی آره از دهانش خارج نشده بود که نسیم قندی که داخل دستش
بود را به سمتش پرت کرد و گفت:

_ دروغ میگه مثل چی! زده دماغ طرف رو شکونده حال شیش ماهه به
مغ دراز اون نسناس مچل زندون شده! خاطر دیه ی دما

مهتاب قندی را که گرفته بود روی زمین انداخت و آهی کشید:

_ کثافت فهمید پول ندارم، گفت باید دیه بدی! حداقل کاش بیشتر می زدمش تا
دلم خنک شه .

خنده ام را قورت دادم و گفتم:

_ حال چجوری زدیش؟

قری به گردنش داد و گفت:

_ راحت بود، مثل تمرینای باشگاه! بالخره تکواندو یه جا به دردم خورد.
مت تمرین ضربه ی پا توی باشگاهه، همین . فقط تصور کردم که صورتش می

خنده ام قطع شد. برعکس لحنش چشم هایش پر از غم بودند:

- یه آدم پست بود. دید دخترم و به حقوقی که بهم می ده احتیاج دارم،
می خواست از طریق همون شغل تحت فشارم بذاره تا مجبور بشم هر غلطی

میگه رو انجام بدم؛ اما من آدمی نیستم که خودم رو به پول بفروشم.
می دونی؛ خیلی از مردها فقط منتظرن یه زن تنها رو ببینن و از تنها بودنش
سوءاستفاده کنن. حال من که هم تنها بودم و هم محتاج دو قرون، دوهزار!
شعار نمی دم؛ ولی واقعاا پشیمون نیستم از کارم. خوشحالم که پول وسوسه م

نکرد، که خودم رو مفت نفروختم.

لبخند زد، واقعاا شعار نمی داد وگرنه این قدر آرام نبود.

نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به نسیم انداختم:

_ توچرا این جایی؟
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گوشه ی چانه اش را خاراند:

من تو! _ اشتباهی گرفتنم جو

گنگ نگاهش کردم و گفتم:

_ نمی فهمم!

بیخیال دراز کشید و دستش را زیر سرش گذاشت:

_ کاری نکردم، اشتباهی آوردنم این جا!

فکر کردم دوباره دارند سرکارم می گذارند، اما مهتاب گفت:

_ راست میگه، منم اولش باور نمی کردم.

_ خب یعنی بهت تهمت زدن؟

به پهلو دراز کشید. سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و همراه با لحنی
عصبی شروع به حرف زدن کرد:

مج من و مادرم رو بده. _ دنبال یه کار نون و آب دار بودم. کاری که بتونه خر
بابام ده سالی می شه که فوت کرده، سال اول دانشگاه بودم که تنهامون

گذاشت. من و مادرم کار کردیم تا زندگیمون رو بچرخونیم. مامان خیاطی
می چشماش رفت و می کرد، منم کمکش می کردم. تا این که یه سال پیش سو
مه استکان. دیگه نذاشتم کار کنه. خودمم می ترسیدم به عینکش شد عینهو ت

سرنوشتش دچار بشم و به خاطر همین گشتم دنبال یه کار دیگه. یه روز توی
پارک نشسته بودم و آگهی استخدامی ها هم دستم بود. هی به این شرکت و

اون شرکت زنگ می زدم واسه کار. بی مروتا یا سابقه کار می خواستن یا
ضامن و سفته؛ که منم هیچ کدوم رو نداشتم. من فقط مدرک مربی گری

بدن سازی داشتم که واسه اونم چندجایی سر زدم؛ اما همه ردم کردن. یهو یه
شرکتی پیدا شد که هیچ کدوم از اینا رو نمی خواست؛ حتی به مدرک فوق دیپلم
حسابداریمم راضی بودن. رفتم اون جا و شدم حسابدار دوم شرکت. اون جا در
ظاهر یه شرکت پخش دارو بود؛ ولی بعد مدتی فهمیدم قرصای روان گردان و

مواد مخـ ـدر صنعتی هم بین جعبه های دارو جا به جا می شه. جالب این بود که
نود درصمد کارمندها در جریان بودن و جیکشون در نمیومد، خیلیاشون هم که
علناا توی این کار دست داشتن. می دونی؛ پول خیلی کثیفه و ممکنه از آدم یه
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م تمام عیار به بار بیاره! به منم پیشنهاد پول بیشتر دادن، اونقدر که کثافت
می تونستم زندگی خودم و مامان رو بسازم. اون قدری که می تونستم چشمای

مامان رو عمل کنم. ولی بابام یادم داده بود حروم خوری نکنم، یه عمر
کارگری کرد و هزار تومن، هزار تومن توی خونه آورد و همش می گفت مهم

اینه که حلله، حال کم هم باشه عیب نداره! این شد که منم با عصبانیت
بهشون گفتم می رم و لوشون می دم. کیف و بند و بساطم رو جمع کردم و رفتم

خونه؛ اما چند ساعت بعد مامورای نیرو ی انتظامی اومدن در خونه . اون
عوضیا توی کیفم مواد گذاشته بودن؛ نه اون قدری که اعدام بشم، اون قدری

که یازده ماه و هفت روز و سنه ساعته که این جام. کثافت ها اون قدر خوب
ظاهرسازی کرده بودن که پلیس هیچ کدوم از حرف های منو به اثبات

مک پاک بود. نرسوند! هیچ ردی از خودشون به جا نذاشته بودن، ظاهرشون پا
حال فهمیدی چرا اشتباهی آوردنم اینجا؟

بغضم را فرو خوردم. سرنوشت نسیم چقدر دردناک بود.

_ آره، فهمیدم. راستش وقتی آدم بیرون از اینجاست؛ فکر می کنه همه ی
آدمایی که این تو هستن قاتل و خلفکارن؛ اما شاید فقر مهم ترین عامل پر

شدن زندان ها باشه. فقر و نداری عناصر مهمی ان برای تبدیل شدن به مجرم؛
مجرم از دید دیگران نه از دیمد خود آدم.

نسیم پقی زیر خنده زد. باتعجب نگاهش کردم که گفت:

من شخصیت داستانت توی زندون باشی! _ بیشتر بهت میاد به خاطر سکشت

مهتاب به تایید حرف نسیم سری تکان داد و گفت:

_ درست میگه. شبیه نویسنده ها حرف می زنی!

یاد یلدا افتادم و آدرسی که فرستاده بود و نشد که به سراغش بروم:

_ من پرستارم؛ البته هنوز دانشجوئم ولی خب...

_ ببین خانوم پرستار، درسته که هر کی توی زندونه قاتل نیست؛ ولی زندون
م خلف همه تصادف همچینم خالی از دوستان عزیز جناینکار نیست. این بند ته

و دیه و چند گرم مواده! اگه بری بند قتل، اون وقت آدمایی رو می بینی که
بچه ی خودشونم کشتن! الپبت باس بگم که کنارش هستن کسایی که پشیمونن،
ولی خب چه فایده؟ اینا رو گفتم که جو نگیرتت فکر کنی جای خوبی اومدی،
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نه! زندون هیچ وقت معنی خودش رو از دست نمی ده، حتی اگه اشتباهی هم
آورده باشنت بازم به چشم آدمایی که اون بیرونن تو یه مجرمی! می فهمی که

چی می گم دخترجون؟

هنوز حرف های نسیم را هضم نکرده بودم که جمله ی آخرش تمام تمرکزم را
به هم زد.

》می فهمی که چی می گم دخترخاله؟《

_ چت شد؟ 

گیج به مهتاب که این حرف را زد نگاه کردم. هنوز صدای نامدار داخل گوشم
بود.

نسیم نیشخندی زد و گفت:

_ تاثیر حرفای منه! سکته ناقص زده؛ ولش کن!

لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

_ چیزی نیست، یاد حرف یه نفر افتادم که قبل این جریان ها بهم گفته بود
مجرم شدن خیلی دور از تصور نیست.

بلند شدم و به سراغ تختم رفتم. از ارتفاع می ترسیدم اما کلنجار رفتن با
می مسخره ام را به فکر کردن درباره ی آینده ی نامعلومم ترجیح می دادم. فوبیا

***

- نسیم شریف، پوران وفایی...

نسیم چادر رنگی اش را روی سرش انداخت و در حالی که دمپایی هایش را
می پوشید زیرلب شروع به غرغر کرد:

_ باز این مادر ما اومد ملقات تا مثل ابر بهار بباره و راهی درمونگاه و
سرم زدن بشه.

فحشی زیر لب به خودش داد و با تکان دادن سرش از روی ناراحتی، به
سمت سالن ملقات رفت.
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مهتاب زودتر رفته بود و حال در اتاق من مانده بودم و شوکت؛ شوکتی که
سمردگی را فریاد هیچ از خود و زندگی اش نمی دانستم و چشم های بی روحش دل 

می زدند.

دلم تنگ بود؛ برای حامین، برای نیان، برای لیل، برای سهیلجون و
نازنینش. حتی برای پدرم و زنی که نام مادر را یدک می کشید. منتظر بودم تا

از بلندگو اسمم خوانده شود و بعد از دو هفته عزیزانم را ببینم. دو هفته ای که
به سان هزاران سال گذشته بودند.

در زندان انگار که یک نفر دستش را جلوی عقربه های ساعت می گذاشت و
زمان به سختی و با مشقت فراوان از بین دست هایش عبور می کرد. انگار هر
مس سال جا به جا می شدند و روزها دقیقه هزار ثانیه می شد و دقیقه ها با مقیا

با قرن.

با استرس سر پا مانده بودم و چادر رنگی ام را بغـ*ـل گرفته بودم.

- انتظار خیلی سخته!

نگاهی به شوکت که این حرف را زد انداختم. تا خواستم حرفی بزنم اسمم
توسط مامور خوانده شد:

_ ایلدا فروتن.

چادر را سریع روی سرم کشیدم و گفتم:

_ انتظار برای دیدن کسایی که جونت به جونشون وصله سخت نیست،
سکشنده ست.

دمپایی های پلستیکی را پوشیدم و به سمت سالن ملقات پرواز کردم. آنقدر
تند تند راه می رفتم که پاهای جوراب پوشم مدام از روی دمپایی لیز می خوردند

و اشتیاقم، ترحم و دلسوزی ماموری که همراهم بود را برمی انگیخت. 

بالخره به سالن رسیدم و بین میزهای پلستیکی و کسانی که برای دیدن
زندانی ها آمده بودند، چشم چرخاندم. از دختری که داخل بنمد خودمان دیده
بودمش و حال در آغـ*ـوش زنی که ظاهراا مادرش بود می گریست، چشم

گرفتم و به دنبال نشانی از خانواده ام گشتم. 
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نه خبری از حامین بود، نه نیان و نه حتی سهیل و پدرم. ناامید خواستم
عقب گرد کنم و برگردم که در گوشه ای ترین قسمت سالن دیدمش؛ با پیراهن

آبی سیر و موهایی که ساده شانه شان کرده بود. 

مشغول حرف زدن با مرد کنار دستش بود و من آرام به سمتشان رفتم. 

روبرویشان ایستادم و با صدایی ناامید از دیدن عزیزانم گفتم:

_ سلم!

با شنیدن صدایم سرش را بال آورد و از روی صندلی اش بلند شد. 

لبخند دلگرم کننده ای روی لب هایش نشست و گفت:

_ سلم دخترخاله!

مگ پلستیکی نشستم و سوالی نگاهم را بین نامدار که روی صندلی سفیدرن
حال رو به رویم بود و مرد جا افتاده و کت و شلوارپوشی که کنارش نشسته

بود چرخاندم. 

کنجکاوی ام را از چشم هایم خواند و شروع به حرف زدن کرد:

_ آقای سمیعی از دوستان پدرم و وکیل هستن. طبق خواسته ی حامین و
پدرت وکالت تو رو قبول کردن، فقط کافیه که این اوراق رو امضا کنی.

سمیعی پوشه ای را جلویم گذاشت و خودکاری را کنارش. نگاهی سرسری به
کاغذها انداختم و با بی تابی گفتم:

ال چطوری به شما اجازه ی _ چرا حامین و نیان نیومدن؟ یا حتی بابام! اص
ملقات دادن وقتی که از اقوام درجه ی یک نیستین؟

سهل داد: نگاهش را دزدید و خودکار را به سمتم 

_ امضا کن. برات می گم!

تند و سرسری کاغذها را امضا کردم و به دستش دادم. سمیعی پوشه را
برداشت و با نگاهی به نامدار از جایش بلند شد:

_ من همه ی تلشم رو می کنم که از این جا بیارمت بیرون دخترم.

لبخند پر از بغضی به واژه ی دخترمش زدم و او سالن را ترک کرد. 
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به نامدار که خیره ی دست های گره زده اش بود نگاه کردم، چهره ی گرفته اش
هرچه استرس و حال بد بود را به دل و جانم سرازیر می کرد.

_ می شه حرف بزنید؟ به خدا از استرس قلبم اومده توی دهنم!

سرش را بال آورد و به آرامی گفت:

_ سمیعی با هزار بدبختی تونست من رو بیاره داخل! راستش...

دست های سردم را به هم پیچیدم تا جلوی لرزیدنشان را بگیرم. قلبم دقیقاا
داخل دهانم می کوبید و شقیقه هایم نبض داشتند. دلم گواه بد می داد و این دل

دل زدن های نامدار حالم را بدتر می کرد.

به تندی بین حرفش پریدم و گفتم:

_ تو رو قرآن بگید چی شده!

کلفه دستی بین موهایش کشید و گفت:

_ قرار بود حامین و مادرت بیان؛ اما وقتی خاله فهمید نیان چش شده، حالش
بد شد و حامین بردش بیمارستان! پدرت هم که پیش نیان می مونه چون هنوز

به احسان خبر ندادن و این شد که من...

میز را چنگ زدم و با نگرانی حرفش را قطع کردم:

_ نیان چی شده؟

چشم هایش را روی هم فشرد. نگرانی معده ام را چنگ زد و دست هایم یخ
بستند.

_ بچه اش سقط شده!

با بهت نگاهش کردم. معنی حرفش را درک نمی کردم و نمی فهمیدم چه
می گوید و منظورش چیست.

_ دو ماهه باردار بوده و نمی دونسته!

_ چرا؟

این تنها کلمه ای بود که میان بغض و بهت و گیجی ام، راه خودش را پیدا کرد
و به زبانم رسید.
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نگاهش را دزدید و لب زد:

مک عصبی! _ شو

تمام حس های بد دنیا به دلم سرازیر شدند. شوک عصبی؟ 

_ مکی؟

_ دیروز!

قطره اشکی لرزید و روی گونه ام آوار شد:

_ به خاطر من؟

نامدار رد اشکم را گرفت و گفت:

_ نه، به خاطر تو نیست. گویا قبل از این هم دو بار سقط جنین داشته و به
شما نگفته. دکتر می گفت بچه اش در هر صورت زنده نمی مونده.

من نیان فکر می کردم، چانه ام از بغض درحالی که ناباورانه به دوبار سقط جنی
لرزید و ناله وار گفتم:

_ ولی به خاطر من مرده. شوک عصبی، زندان رفتن من بوده؛ می دونم. نیان
حساس تر از این حرفاست!

سرم را روی میز گذاشتم و بی صدا اشک ریختم. من چه کرده بودم با نیان؟ با
خواهرم. حتی مادری که چندان مهری به ما نداشت از غم نیان کارش به
بیمارستان کشیده بود. چهره ی احسان و ذوق کردنش موقع دیدن بچه ها

جلوی چشمم آمد و اشک هایم با سرعت بیشتری روان شدند.

_ تقصیر تو نیست، درواقع هیچی تقصیر تو نیست. تقدیر و سرنوشت این
بوده!

سرم را از روی دست هایم برداشتم و با نگاهی خیس به صورت گرفته اش
چشم دوختم:

_ اون دختربچه، حال بد اونم تقصیر منه! کاش من بمیرم و راحت شم از این
وجدانی که داره با عذابش آتیشم می زنه.
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اخمی روی صورتش نشست و چهره اش جدی شد. چشم های سیاهش رنگی
آشنا داشتند، رنگ مهربانی.

_ اشتباه کردی اما نباید به خاطرش آرزوی مرگ کنی. همیشه فرصت هست!
اون بچه هم ان شاءال به هوش میاد. دکترش میگه ضریب هوشیاریش بالتر

رفته و شانس دراومدنش از کما خیلی بیشتر شده.

بین اشک و گریه لبخند کمرنگی روی لبم نشست و با بغض گفتم:

_ واقعاا؟

سری به تایید تکان داد و لبخند زد:

_ واقعاا!

هزار بار خدا را شکر کردم و در دلم نور امیدی تابیدن گرفت. دست برد و از
داخل جیب جلوی پیراهنش چیزی بیرون آورد. 

مشتش را جلویم گرفت و گفت:

_ بوی خاکش، عجیب آرامش داره.

مشتش را باز کرد و من تسبیح تربت را دیدم. 

با نگاهی گنگ به چشمانش نگاه کردم که لبخند زد:

_ واضح نیست که دارم می دمش به تو؟

حرفی نزدم. کنار دستم گذاشتش و از سرجایش بلند شد:

_ امیدوارم دفعه ی بعد، وقتی از برخورد نور مستقیم خورشید به صورتت
چشمات  رو بستی ببینمت!

رفت و من نگاهم را به تسبیح جامانده از او دوختم. برداشتمش و عطر خاک
تربتش را به جان خریدم.

***

همیشه از دست دادن، باعث می شود تا داشته های قبلیمان را با حسرت به یاد
بیاوریم. مثل من، که در روزهای کشدار و خسته کننده ی زندان، مدام به آزادی
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و رهایی می اندیشیدم، به نعمتی که پیش از این شاید کمتر موقعی به یادش
می افتادم. که خداونمد بزرگ هر انسانی را آزاد آفریده و به او قدرت عمل و

ال هیچ گونه کاری نمی توانستم انجام اختیار بخشیده. در زندان و جایی که عم
بدهم؛ تازه معنای آزاد بودن را درک کردم. دقیقاا همان موقع بود که فهمیدم
چرا آدم ها بر سر آزادی می جنگند و حاضرند جان بدهند اما آزادگیشان را

هرگز.

فضای زندان روزهای اول برایم خیلی عجیب بود و به مرور طاقت فرسا هم
شد. خیلی ها به خاطر بدهی اسیر بودند و خیلی ها هم شرارت از نگاهشان

می بارید. 

زندگی کنار زنانی که محکوم به ماه ها یا سال ها حبس بودند و خودشان را
ال بازنده می دانستند، حاصلی جز افسردگی نداشت. افسرده شدنم را خودم عم
حس نمی کردم و متوجهش نمی شدم تا روزی که حامین به ملقاتم آمد و از

پشت شیشه ی بینمان و صدایی که از طریق تلفن به گوشم می رسید گفت چرا
این قدر ساکتی!

روزها بود برادرم را ندیده بودم و به وقت دیدار، تقریباا به جز سلم و
احوالپرسی هیچ حرف خاص دیگری نداشتم تا برایش بگویم. ولی برخلف

من او از تلش های خودش و سمیعی و نامدار و حتی پدرم برای رضایت
گرفتن حرف می زد و از دانشگاه و بیمارستانی که برایم ترم آخر را مرخصی

گرفته بود. امید داشت ترم بعد و شاید زودتر، آزاد می شوم.

بین حرف هایش مدام خودش را بابت سهل انگاری و بیمه ی تمام شده ی ماشین
لعنت می کرد و می فهمیدم که خیلی کلفه است. 

من اما حتی از شوقم بابت دیدن سهیل و نیان کم شده بود و حال دیگر دوست
نداشتم مرا این گونه ضعیف و دست بسته ببینند و مثل حامین با دیدنم اشک

در چشمشان حلقه بزند. همان جا گفتم نمی خواهم دیگر حتی خودش به ملقاتم
بیاید و گوشی را گذاشتم و بی توجه به بال بال زدن هایش به سلول برگشتم.

یک بار بعد از آن هم که بابا به ملقاتم آمده بود نرفتن را به رفتن ترجیح دادم
و گوشه ی تختم کز کردم.
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وقت نماز که می شد آن قدر بعد از سلم دادن گریه می کردم و از خدا خوب
شدن آن کودک را می خواستم که مهتاب را هم با ناله هایم به گریه می انداختم

مر خودش و من می کرد. و نسیم از ناراحتی ناسزا با

یلدا از طریق حامین در آخرین ملقاتمان پیغام داده بود که در اوضاع بدی
زندگی می کند؛ آن هم به خاطر من! کسی که قبل از تصادف به من زنگ زده و
در واقع به خاطر همان تماس بی احتیاطی کرده بودم؛ یلدا بود. می دانستم در
چه عذابی دست و پا می زند، هرچند من بهش اطمینان دادم که او را مقصر
نمی دانم؛ درست مثل نیان که مرا مقصر از دست دادن کودکش نمی دانست. 

اما وجدان که به جوشش بیفتد، تیشه به ریشه ی روح و روان آدمی می زند.
من هرشب خواب دختر بچه ای خردسال را با موهای طلیی و آغشته به خون
می متن مط آسفالت افتاده و صدای گریه ی نوزادی خونین؛ موسیق می دیدم که وس

این کابوس لعنتی بود. 

هر شب قبل از اذان صبح از خواب می پریدم و از ترس کابوس تکراری ام،
می مت اهدای دیگر چشم روی هم نمی گذاشتم و تا وقت نماز آن قدر با تسبیح ترب
نامدار ذکر می گفتم و دانه هایش را جا به جا می کردم تا دلم از یاد و نامم ال

تسکین می یافت.

افسردگی داشت به جانم ریشه می دواند که یک روز وقتی به نرده های تخت
فلزی و رنگ و رو رفته تکیه زده بودم و مهتاب را نگاه می کردم که مشغول

خواندن کتابی است؛ سرش را بال آورد و حرفی زد که تا عمر دارم از یاد
نخواهم برد:

پمپعنا. می دونی معنیش پل  نن ا _ خدا توی سوره ی توبه می فرماید: ل پتحپزن ما
چیه؟ یعنی اندوه به خود راه مده؛ خدا با ماست. ببینم ایلدا تو که شک نداری
به حضومر دائمیش؟ تویی که مدام دستت بند به اون تسبیح تربته و نمازات با
گریه تموم می شن باید بهتر از من بدونی که هرچقدر ماها بدی می کنیم و کم
میذاریم توی بندگی، خدا دریا دریا مهربونی و رحمت بهمون می ده. که حتی

یه پدم غافل نمی شه از حال خوب یا بدمون! مطمئن باش خدا درد و سختی رو
مر خدا بدون حکمت نیست و یقیناا به آدمایی می ده که از پسش برمیان. هیچ کا

این جا بودن ماها یه دلیلی داره. 
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گفت و باعث شد ساعت ها به حرف هایش فکر کنم. نتیجه این شد که از لک
تنهایی و انزواگرانه ام بیرون آمدم و از طریق تلفن به حامین گفتم یک

سالنامه و خودکار برایم بفرستد.

روزی که سالنامه به دستم رسید، صفحه ی اولش

پمپعنا. پل  نن ا بسم ال الرحمن الرحیم نوشتم و آیه ی روشنی بخش را؛ ل پتحپزن ما

مخ همان رومز سرد زمستانی شروع به نگاشتن بعد از آن دقیقاا در ورقه ی تاری
کردم.

قصه ی اولم داستان نسیم بود و طوفانی که به زندگی اش زده بود. بعد از آن
مهتاب و دفاع از شرافتی که برای حفظ آن، اسارت را به جان خریده بود.

من مختلف توسط جوهر ورقه به ورقه سالنامه ام پر می شد و قصه های زنا
من مشکی رنگ روان نویس اهدایی حامین نوشته می شدند. کاری نداشتم که ز

قصه ام مقصر است یا نه، به عمد خطا کرده یا به سهو. فقط داستان زندگیشان
را گوش می کردم و سعی می کردم تا حد امکان بدون نتیجه گیری و قضاوت

بنویسم.

همین سر و کله زدن ها و نوشتن هایم در کنار ایمان و امیدی که روز به روز
بیشتر می شد باعث شدند تا پوسته ی افسرده ام کنار برود و یک ایلدای جدید

سربلند کند. ایلدایی که در اوج گرفتاری می خواست زندگی کند، نه که فقط
زنده باشد.

با همه ی این ها باز هم درخواست های ملقاتم را بی پاسخ گذاشتم. درست بود
که از ضعفم فاصله گرفته بودم؛ اما می دانستم با دیدن کسانی که دوستشان

دار، بی قراری بر تلش هایم چیره می شود و تحمل این روزها سخت و
جان فرساتر خواهد شد.

***

برگه های پر شده ی سالنامه را ورق زدم و لبخند تلخی روی لب هایم نشست.
نسیم که داشت چای می نوشید نگاهم کرد و گفت:

_ داره پر می شه ها!

نگاهش کردم و به تایید حرفش سرم را بال و پایین کردم.
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_ آره. تقریباا نصف آدمایی که اینجان، قصشون رو برام گفتن و نوشتم. هر
آدمی یه داستان تازه داره. سختیای منحصر به خودش و تصمیمای درست یا

غلطی که نتیجه ی همون سختیا و تنگ شدن روزگار برای اون فردن .

همین طور داشتیم بحث می کردیم که از بلندگوی زندان اسمم را صدا زدند.
مهتاب از روی تخت بلند شد و با تعجب نگاهم کرد و گفت:

_ الن که وقت ملقاتی نیست!

شانه بال انداختم و از جایم بلند شدم. چادرم را که روی سرم انداختم شوکت
نگاهم کرد. کم حرف بود، کم حرف و جدی. آنقدر سرد و یخی که حتی نسیم

هم زیاد با او وارد بحث و گفتمان نمی شد.

_ هر آدمی یه قصه ای داره ؛ اما قصه ی بعضیا گفتنی نیست، بعضی وقتا
سکوت تنها کلمه ایه که می شه باهاش زندگی یه نفر رو تعریف کرد.

با تعجب نگاهش کردم. در این مدت شاید این جزو معدود حرف هایی بود که
از دهانش خارج می شد و به گوشم می رسید؛ اما درست می گفت. بعضی

قصه ها را نمی شد تعریف کرد، شاید از حجم درد و غصه شان .

به سمت مامور رفتم و با هدایتش به دفتر زندان بـرده شدم. در دفتر را که باز
کرد؛ انتظار داشتم تنها با رئیس زندان مواجه شوم اما دیدنشان قلبم را به

تپیدنی بی وقفه انداخت.  

جلو رفتم و رئیس زندان اشاره کرد روی صندلی های روبرویشان بنشینم. با
دلتنگی نگاهم را روی صورت حامین چرخاندم. حس کردم از سه ماه پیش تا

حال تعداد موهای سفید شقیقه هایش بیشتر شده اند و عجیب هم نبود که
برادری که جان می داد برای خواهرهایش، از غم یکیشان زلف سپید کند.

_ خانم فروتن خوشبختانه بچه ای که شما باهاش تصادف کردید...

آب دهانم را با ترس قورت دادم. دل دل می کردم برای شنیدن ادامه ی
جمله اش؛ اما به شرطی که خبری خوب باشد نه وهم آور.

- از کما در اومده و هوشیاری کاملش رو به دست آورده.

حس کردم قلبم خون را با سرعت بیشتری پمپاژ کرد در سراسر تنم و امید و
خوشبختی چون جوانه ای سبز، از کویر دلم سر بر آورد. 
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لبخند عمیقی روی لبم نقش بست و سمیعی به دنباله ی حرف رئیس زندان
گفت:

می پدم بچه رضایت دادن و شما با پرداخت جریمه به خاطر نداشتن _ ول
گواهینامه، آزادین!خانواده ی شاکی هم از گرفتن دیه گذشتن.

بغض بال آمد و بال آمد و پشت پلک هایم اسیر شد. نمی توانستم حرفی بزنم؛
که اگر چیزی می گفتم بی شک سیلب به راه می افتاد. رئیس زندان وقتی حالم
را دید مامور را احضار کرد تا برم گرداند و کارهای خروجم را پیگیری کند.

نگاهم خیسم را از چهره ی حامین و لبخند جدانشدنی چهره اش، گرفتم و
همراه مامور بیرون رفتم. داخل راهروی متصل به زندان بود که بی اراده به

خاک افتادم و سجده ی شکر به جا آوردم.

خوب شدن حال دختربچه لطف خدا بود به خانواده اش و من. معجزه بود برای
ایلدایی که عذاب وجدان داشت خفه اش می کرد و حال می توانست نفس راحتی

بکشد و یک شب بی کابوس را به صبح برساند.

وارد بند شدم و با قدم هایی تند به سمت اتاقمان رفتم. با دیدن مهتاب و نسیم
اشک از چشمم سرازیر شد و مهتاب با بهت گفت:

_ حالت خوبه؟

به سمتشان دویدم و هر دوشان را در آغـ*ـوش گرفتم. هق هقم اوج گرفت و
نسیم با غرغر روی شانه ام زد:

_ فین نکنی که دهنت رو سرویس می کنم!

بین گریه خندیدم و از آغوششان جدا شدم. مهتاب با نگرانی دستم را گرفت و
گفت:

_ میگی چی شده یا نه؟

_ آزاد شده!

این را شوکت گفت و بعد از چندماه، بالخره رد لبخند را روی لب هایش دیدم.

به چشمان متعجب مهتاب و نسیم لبخندی هدیه دادم و گفتم:

_ آزاد شدم. به هوش اومد! والدینش رضایت دادن.
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و جیغ شادمانی دخترهای روبرویم بود که بلند شد. 

***

دل کندن از نسیم و مهتاب و حتی شوکتی که جز سکوت حرفی نداشت، خیلی
سخت بود. وقتی فکر می کردم من می روم و دیگر نمی توانم کسانی که در

روزهای سختم کنارم بودند را ببینم؛ اشکم دوباره سرازیر می شد.

مهتاب تند و تند وسایلم را داخل کیف دستی ام می ریخت. انگار که بخواهد
می سرزمینی بهتر از جایی که هست. فرزندش را راهی کند؛ راه

زیپ کیف را بست و به دستم داد و با بغض گفت:

_ زود باش، بجنب!

نسیم با خنده مشت آرامی به بازویم کوبید و گفت:

_ اگه آشپزخونه در اختیارش بود برات کتلت تو راهی هم می ذاشت.

خندیدم و مهتاب با پر روسری اش اشک گوشه ی چشمش را پاک کرد و گفت:

مزرو! مزر  _ دلم برات تنگ می شه دختره ی 

اشک هایم را با پشت دستم پاک کردم و او و نسیم را سخت به آغـ*ـوش
کشیدم.

_ مطمئنم که بازم همدیگه رو می بینیم. یه جایی بیرون از این جا، یه جایی که
بهتره.

از آغـ*ـوش هم جدا شدیم و شوکت را دیدم که با لبخند کمرنگی کنارمان
ایستاده بود.

بی حرف نگاهش کردم که دستش را جلو آورد. با هم دست دادیم و گفت:

_ بری که برنگردی!

بین اشک خندیدم و دستش را به گرمی فشردم. کیف دستی ام را برداشتم و با
صدایی گرفته که حاصل گریه کردن هایم بود رو به هر سه تایشان گفتم:

_ آدرس و شماره موبایلم رو دادم به مهتاب. هرچی لزم داشتین بهم بگین.
بیرون که اومدین سراغم بیاین.

130



هاوام/زهرابهاروند

نسیم که سعی داشت جلوی اشک هایش را بگیرد؛ بینی اش را بال کشید و با
تشر گفت:

_ باشه. برو دیگه. پاه!

تک خنده ای کردم و بیرون رفتم. همه بیرون از سلول هایشان و داخل راهرو
جمع بودند. نگاهم را بین شخصیت های داستان هایم چرخاندم و با صدایی بلند

گفتم:

_ ولی من مطمئنم که هرکسی می تونه قهرمان زندگی خودش باشه!

حرفم که تمام شد صدای بلند و فریاد گونه ی نسیم به گوشم رسید:

_ بری دیگه برنگردی!

بقیه تکرار کردند و بین بغض و لبخند، جایی که سه ماه بودم را با همه ی
تلخی ها و گاهاا خنده هایش، ترک کردم.

مف دستم خورد، حس سبکی تمام وجووم را در بر گرفت. سمهر خروج که به ک
وقتی درب فلزی و سرتاسری کنار رفت و نور با شدت بیشتری تابیدن گرفت؛

نفس عمیقی کشیدم.

نگاهم را جلوی در  زندان چرخاندم و صورت سهیلجون با چشم هایی خیس،
اولین چیزی بود که دیدم. به سمتم دوید و در آغــوش پر مهر و مادرانه اش

فرو رفتم. 

_ عزیزم! دختر قشنگم!

عطر تنش را به ریه هایم هدیه دادم و بی توجه به نگاه های تیره ی مادرم که آن 
طرف تر و کنار حامین ایستاده بود؛ سهیلجون را بوسیدم که او هم پیشانی ام

را پر مهر بوسید.

_ دلم برات یه ذره شده بود سهیلجون.

از آغوشش جدا شدم و حامین تن خسته ام را به آغــوش کشید. روی سرم را
ابوسید. نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد:

_ نفسم برگشت!

کیفم را روی زمین گذاشتم و دستم را دور گردنش محکم کردم.
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_ حامین ممنونم، بابت همه چیز و متاسفم بابت ناراحتی هایی که باعثشونم.

کمی از آغوشش دورم کرد و گفت:

_ بی تو زندگیمون سوت و کوره ایلدا. خدا رو شکر که برگشتی. نیان خیلی
دوست داشت بیاد اما بلیط گیرش نیومده و گفت به محض اینکه بلیط بگیره

میاد.

مادرم جلوتر آمد و بغلم کرد. هرچند حسی به آغوشش نداشتم اما برای این که
جلوی سهیل کوچک نشود دستم را روی کمرش گذاشتم. دست دادن خشک و
خالی پدر از آغــوش مادرم سردتر بود و حقیقت سفت و سخت جلویم قد علم
کرد؛ اینکه هیچ وقت و در هیچ زمانی من رابــطه ی گرم و صمیمانه ای با دو

نفری که دی ان ای مشابهشان را دارم؛ نخواهم داشت.

کنار حامین ایستادم و چشمم به او افتاد. کمی آن طرف تر و تکیه زده به
ماشینش با لبخندی روی لب؛ شاهد دلتنگی های من و خانواده ام بود. نور

آفتاب مستقیم به چشم هایم خورد و باعث شد لحظه ای پلک ببندم. چشم که باز
کردم عمیق تر لبخند می زد.

طبق خواسته ام پدرم و سهیل به خانه رفتند و قرار شد من به خانه ی حامین
بروم. هنوز آن قدر دلم با پدر صاف نشده بود که بخواهم به خانه برگردم، از

طرفی حوصله ی زن عمو و فضولی هایش را هم نداشتم.

وقتی رفتند، تازه متوجه نبودن ماشین حامین شدم. مامان عینک دودی اش را
روی چشم هایش گذاشت و گفت:

_ من باید برم بیمارستان. بعداا می بینمتون.

و با خداحافظی کوتاهی دور شد، تاکسی گرفت و رفت.

حامین کیفم را از روی زمین برداشت. دست پشت کمرم گذاشت و به سمت
ماشین نامدار هدایتم کرد.

_ اون ماشین رو فروختمش. حس بدی بهم می داد. خواستم جریمه رو از پول
ماشین بدم اما بابا نذاشت و خودش پرداختس کرد.

لبخند تلخی زدم. کنار نامدار که رسیدیم؛ تکیه اش را از ماشین گرفت. 

لبخند دوستانه ای زد و گفت:

132



هاوام/زهرابهاروند

_ سلم دخترخاله! خوشحالم که می بینمت.

چادر را جمع کردم تا خاکی نشود و گفتم:

_ سلم. منم از دیدنتون خوشحالم! ممنون بابت زحمتایی که کشیدین، ان
شاءال عمری باشه جبران کنم.

سری تکان داد به سمت در راننده رفت. حامین وسایلم را داخل صندوق عقب
گذاشت. نگاه آخرم را به زندان انداختم و روی ،صندلی عقب نشستم. بعد از

این که حامین سوار شد و جلو نشست، به سمت خانه اش به راه افتادیم.

وقتی رسیدیم، حامین زودتر پیاده شد تا کیفم را از صندوق عقب بردارد.
دستم روی دستگیره ی در بود که صدایش متوقفم کرد. آرام حرف می زد و

صدایش به جانم حک می شد:

_ خوشحالم که بعد از سه ماه، آزاد و رها، زیر آسمون خدا دیدمت؛ اونم در
حالی که مجبور شدی به خاطر برخورد مستقیم نور خورشید به صورتت؛

چشمات رو ببندی!

***

موهایم را باز کردم و روی تخت دراز کشیدم. از صبح تا حال که ساعت نه
شب بود، آن قدر تلفنی با نیان، یلدا و لیل حرف زده بودم که فکم درد می کرد.
قرار بود یلدا و لیل فردا به دیدنم بیایند و نیان هم چند روز دیگر بلیط داشت.

داشتم در فکر و خیال غرق می شدم که حامین از داخل راهرو صدایش را بال
برد و گفت:

_ ایلدا! آماده شو بریم یه جایی.

متعجب از جایم بلند شدم و در اتاق را باز کردم. خودش لباس بیرون پوشیده
و آماده بود.

_ کجا بریم؟

نگاهم کرد. چشم هایش رنگ غم داشتند. لبخند کمرنگی زد و گفت:

_ بریم لبو بخوریم!
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متعجب از غمی که درون صدایش جاخوش کرده بود؛ به اتاق رفتم و آماده
شدم.

مب شهر؛ ماشین را نگه یک ساعت بعد، جلوی یک پارک کوچک در جنو
داشت. تعجب کرده بودم اما حرفی نزدم. 

از ماشین پیاده شد و اشاره کرد من هم پایین بروم. به سمت خیابان روبروی
پارک رفت و من هم دنبالش روانه شدم.

می لبوفروش ایستاد. بخاری که از ظرف روی چرخ بلند می شد، کنار چرخ دست
آدم را دلتنگ گرما می کرد.

پیرمرد لبوفروش، تا حامین را دید لبخندی روی لب های باریکش نشاند و
روی شانه ی حامین زد:

- بازم گذرت به این جا افتاده جوون؟

حامین لبخندی زد و گفت:

- دلم برات تنگ شده بود پیرمرد!

پیرمرد لبوفروش نگاهی به من انداخت و به حامین گفت:

- خواهرته آره؟ تو محاله با نامزد یا زنت بیای این جا!

حامین دستش را روی بخار لبوها گرفت و گفت:

- خواهرمه! دو تا ظرف لبو میذاری؟

چند دقیقه بعد، روی نیمکت پارک نشسته بودیم و ظرف لبو در دستمان بود.
بی  آن که ذره ای بخورم، ظرف را روی نیمکت و فاصله ی بینمان گذاشتم. 

حامین نگاهی به ظرف انداخت، حالش عجیب بود. انگار که در این ساعت و
این لحظه نبود. مثل کسانی بود که فراموشی گرفته و خیره ی یک نقطه شده

باشند.

با نگرانی دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم:

- خوبی؟

من گلویم انداخت.  مض صدایش، بغض به جا وقتی که به حرف آمد، بغ

134



هاوام/زهرابهاروند

-اولین باری که دیدمش، دوشنبه بود. یه دوشنبه وسط بهمن مامه سرد
تهرون. اون  شب با سه تا از رفقام زدیم به خیابون و شب گردی. خیابونا رو

من سفید پوش از برف متر کردیم و نمی دونم چطور شد که رسیدیم به اون خیابو
می همین مرد لبوفروش.  و چرخ دست

بخاری که از لبوها بلند می شد عجیب وسوسه کننده بود. آخرین لبوهاش رو
مت خیابون. رفقام رفتن. من اما؛ مک اون دس خریدیم و خواستیم بریم سمت پار
مز خزر، هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که یه صدایی مثل صدای موج های ری

یا صدای نم نمم بارون به گوشم خورد. 

یه دختر جوون بود که داشت به مرمد لبوفروش می گفت لبو دارین؟ لبوفروش
خواست بگه نه، که مثل آدمای مسخ شده رفتم سمت دختر و ظرف لبوم رو

گرفتم به سمتش.

با تعجب نگاهم کرد و نمی دونم چی شد که گفتم: 

-نذریه! بفرمایید!

آدم یه وقتایی، ناخودآگاه کارهایی انجام می ده که زندگیش به واسطه ی همون
مر هر کار، از این رو به اون رو می شه. مثل من، که از اون شب به بعد کا

شبم خیابون متر کردن و رفتن به اون محله شده بود. چند شب درمیون
میومد و لبو می خرید. من از دور نگاهش می کردم و می ترسیدم برم جلو و

اون بره از دستم. مثل خواب هایی که یهو بیدار می شی و با خودت می گی پاه،
کاش بیشتر می خوابیدم. منم می ترسیدم که همش یه خواب باشه! می دونی،

مل آدمای ترسو نیست. عشق جربزه می خواد، شجاعت می خواد! منم عشق ما
یه شب، پا گذاشتم روی همه ی تردیدها و ترس هام، دل رو زدم به دریا و رفتم

نزدیک.

تا من رو دید، ابروهاش رو انداخت بال و گفت:

- بازم نذری دارین؟

سرم رو انداختم پایین و گفتم: 

- نذر کردم اگه بیای توی زندگیم، کل شهر رو لبو بدم!
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مف دلم رو به زبون آوردم، اما انگار عشق به غیر روی ترسم پا گذاشتم، حر
مل دو طرفه بودن. از شجاعت یه عنصر دیگه هم لزم داشت؛ یه چیزی مث

من لحظه به لحظه ی آدمه. من شدم عشق و دوست داشتن یه طرفه، نابود کرد
مر تیشه  زدن به بیستون جونش داشت تحلیل می رفت و مر با فرهادی که زی

همه ی فکرش خسرویی بود که سر راه شیرینش قرار گرفته.

من رویام رو از دست دادم، درست مثل از خواب پریدن هایی که بعدش خودت
رو لعنت می کنی.

هنوزم بهش فکر می کنم، چون آدم نمی تونه به رویاهاش فکر نکنه. من
مط مط وس منتظرم که یه روز بشه جزوی از سرنوشتم، جزوی از زندگیم. وس

زندگیم! بیاد و من لبو بدم یه شهر رو!

سکوت کرد و نگاهش را از ظرف لبو گرفت.

به چهره ی مات و مبهونم لبخند تلخی زد و گفت:

- نمی دونم چرا امشب هـ*ـوس کردم برات بگم. حس کردم یه نفر به جز نیان
باید بدونه، این روزا احساس می کنم بزرگ شدی آبجی کوچیکه!

ناخودآگاه، قطره ای اشک از گوشه ی چشمم روی گونه ام غلتید.

دستم را روی دستش گذاشتم و با غصه ای که به جانم افتاده بود گفتم:

- بمیرم من، خب؟

خندید، خنده ا ش اما مزه ی زهر می داد از تلخی.

- خدا نکنه!

به چشم هایی که عسلیشان کدر شده بود نگاه کردم.

دستم را داخل جیبم فرو بردم و گفتم:

- این غمم توی صدات برای چندبار دیدن نیست؛ مگه نه؟

نگاهش را به درختی خالی از برگ که کمی آن طرف تر بود، داد.

نفسش را پرشتاب بیرون فرستاد و با لحنی که همان بغض در آن به خوبی
مشخص بود گفت:
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- یه شب که اومد لبو خرید و رفت، تعقیبش کردم.

مف پارک قرار داشت کرد و ادامه داد: اشاره ای به کوچه ی باریکی که آن طر

- رفت توی خونه ای که داخل اون  کوچه بود. روز بعدش اومدم و از اهالی
محل به بهانه ی خواستگاری و تحقیق، پرس و جو کردم و نشونیش رو دادم.
خونه ی پدریش بود. اون جور که فهمیدم تک دختر بود و یه برادر کوچیک تر

داشت و پدرش هم توی شهرداری کار می کرد.

روزا کارم شده بود سر کوچشون وایسادن تا بیاد و رد شه و ببینمش! سال
آخر دبیرستان بود. فکر نکنی باهام حرف زدا، نه. از روی کتابایی که دستش

می دیدم فهمیدم. با همون فرم مدرسه و مانتو شلوار سورمه ای، با همون
مقنعه ی مشکی که بلندیش تا وسط کمرش می رسید؛ به چشم من قشنگ ترین

می جهان بود. لیل

روز اولی که من رو دید، با تعجب نگاهم کرد. روز دوم هنوزم متعجب بود.
از روزای بعد، انگار منتظر بود تا خسته بشم و برم پی کارم؛ اما من تازه

پیداش کرده بودم، کار من اون بود، زندگی من اون بود. 

شاید فکر کنی احمقانه ست اما من با تموم وجودم عاشق کسی شدم که جز
چندتا مشخصه ی مختصر، هیچی ازش نمی دونستم! اما دل که حساب و کتاب

سرش نمی شه!

من سلم از دهنم در نمی دونم روز چندم بود که رفتم سر راهش و هنوز سی
نیومده بود که یه پسر قلچماق جلوم در اومد. فکر می کرد مزاحمم، تا خواست

یکی بخوابونه زیر گوشم، باز صدای موجای نرم و لطیف خزر توی گوشم
پیچید. از طرفداریش خوشحال بودم، از این که می گفت مزاحمش نیستم و

کاری به کارش نداشتم؛ اما وقتی پسره جلوی چشمام با نگاهش مجبورش
کرد سر پایین بندازه و بره توی خونه، وقتی خومد پسره هم دنبالش وارد

خونشون شد؛ ایلدا باور کن اون لحظه قلبم برای صدمم ثانیه ای هم که شده
ال دیده بودم. حس می کردم نزد، می دونستم برادرش نیست چون اون رو قب

ال مال من نبوده. باختم، کسی رو باختم که اص
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رفتم محل کار بابا. اون روزا همه اش بیست و چهار سالم بود. خونه ی
باباجون زندگی می کردم و فقط به خاطر تو بود که ارتباطم با خونه ی پدری

قطع نشده بود.

به بابا گفتم برام برو خواستگاری. یادمه پوزخند زد و گفت مادری که به
خاطرش تو روی بابات وایسادی کجاست؟ بگو اون برات آستین بال بزنه!

هرکاری کردم، راضی نشد برام بره خواستگاری. غرورمم اجازه نمی داد به
باباجون بگم که پدر خودم حاضر نیست قدمی برام برداره و تو بیا برام پدری

می خواب، مدیونش باشم. کن. نمی خواستم بیشتر از یه جا

حرفش را قطع کرد و نگاهی به من که با کنجکاوی محوش بودم انداخت.

تلخندی زد و ادامه ی صحبت هایش را گرفت:

- رفتم در خونشون، برادر کوچیکش که شاید دوازده سال بیشتر نداشت در
من خام و بی تجربه، رو باز کرد. گفتم با پدرت کار دارم. باباش که اومد، م

منی که هیچ کس رسم خواستگاری رفتن و خواستگاری کردن رو یادم نداده
بود، نه گذاشتم نه برداشتم، گفتم من عاشق دخترتون شدم!

خنده ی کوتاهی کرد و دستش را روی گونه اش گذاشت.

- جای سیلیش هنوزم درد می کنه! خلصه، کتک خوردم و بدتر از درد اون،
درمد نفر سوم بودنم بود. باباش گفت دخترم مال پسرعموشه، از بچگی به اسم

هم بودن و قراره تابستون اون سال ازدواج کنن. گفت اگه پسرعمویی هم
وجود نداشت، دخترش رو به کسی نمی داد که بی پدر و مادرش رفته

خواستگاری!

مثل آدمی بودم که یه شبه همه ی زندگیش رو از دست داده. دیگه نرفتم
محلشون، دیگه راهم به این پارک باز نشد. تا یه سال بعد که یه روز به سرم

زد و سراغش رو گرفتم، که اهالی گفتن بعد فوت دامادشون از این محله
رفتن!

قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید و دلم را آتش زد.

- باورم نمی شد! دختری که صداش مثل موجای نرم خزر بود برام، عروس
ال شده بود؛ تنها شده بود و من نمی دونستم. خوشحال نبودم ایلدا، اص

خوشحال نبودم. من دلم می خواست خوشبخت ترین آدمم روی زمین باشه. خیلی
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می اش گشتم، که حداقل بفهمم حالش چطوره. از کل همسایه ها گرفته تا پ
سوپرمارکت محلشون پرس و جو کردم ولی هیچکس خبری از جا و مکانش
نداشت. خیلی گشتم، خیلی اومدم و رفتم ولی پیدا نشد که نشد! از اون روز
گاهی میام این جا توی این پارک می شینم. با خودم می گم شاید شد. شاید خدا

یه نشونی ازش برام گذاشت تا بتونم پیداش کنم، اما هیچی به هیچی.

نفس عمیقی کشیدم و اشک هایم را از گونه هایم پاک کردم. از غمم حامین،
بی صدا باریده بودم.

سرم را به بازویش تکیه دادم و زمزمه کردم:

- که عشق آسان نمود اول...

دستش را دور شانه ام حلقه کرد و با صدایی لرزان از بغضی سرکوب شده،
گفت:

- ولی افتاد مشکل ها!

***

هنوز صدای گریه ها و جیغ جیغ های لیل و یلدا داخل گوشم بود. دو ساعت تمام
آن قدر از وضع جسمانی و روحی ام سوال پرسیدند که کلفه ام کردند.

از بالی اپن، نگاهی به حامین که بیخیال جلوی تلویزیون لم داده بود انداختم.

_ نیان چطوری بعد از سقط بچه اش سر پا شد؟

هر سه ی ما احساساتی بودیم. با این تفاوت که حامین همیشه احساساتش را
زیر لیه ای از طنز پنهان می کرد و من هم که کسی را جز حامین و نیان برای

ابراز احساساتم نداشتم. اما نیان از آن دسته آدم هایی بود که یک فیلم درام،
رمانی با پایان تلخ و حتی آهنگی غمگین؛ سریع باعث جاری شدن

اشک هایش می شد.

سرش را به سمتم چرخاند و گفت:

_ همون طور که غم اولی و دومی رو تاب آورد و سر پا شد. من هنوزم
نفهمیدم چطور تونست از ما پنهون کنه.

از آشپزخانه بیرون رفتم و کنارش نشستم و گفتم:
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_ هیچ وقت فکر نمی کردم نیان اینقدر محکم باشه.

لبخند تلخی زد و گفت:

_ فقط من می دونم چه غمی توی دل و چه آشوبی توی زندگیشه. نیان
نمی تونه بچه دار بشه و احسان عاشق بچه هاست. از طرفی هم واقعاا عاشق

نیانه. می ترسم از روزی که آتیش به زندگیشون بیفته و عشقشون ته بکشه.

_ عشق اگه بخواد به قول تو، ته بکشه؛ با بود و نبومد بچه کاری نداره.
نمونه ش هم، عشق مامان و بابای خودمون با سه تا بچه ته کشید و تموم

شد. نیان و احسان اگه عاشق واقعی باشن سختی ها رو کنار هم می گذرونن،
بدون کم شدن محبت و علقشون نسبت به هم.

با خنده پشت سرش راخاراند و گفت:

_ حرف فلسفی زدی گشنم شد. بریم رستوران؟

خندیدم و از روی مبل بلند شدم.

_ پس زنگ می زنم یلدا هم بیاد.

دو ساعت بعد، نشسته بودیم روی یکی از تخت های سنتی رستوران. من و
یلدا کنار هم بودیم و حامین رفته بود تا سری به پرسنل بزند.

از همان جایی که نشسته بودیم، فرید را دیدم که لباس فرم پوشیده و سینی
غذا به دست، در حال رفتن به سمت مشتری بود. 

مص فرید یا راستش را بخواهید دلم گرفت، بدجور هم گرفت. نه به خاطر شخ
نسبتش با بهترین رفیقم؛ نه! دلم برای جوان هایی گرفت که باید دوازده سال

مخ کنکور می شکستند، چهارسال با در مدرسه سخت درس می خواندند، شا
مق فوقش می شدند مشقت تلش می کردند و مدرک می گرفتند و در آخر، فو

گارسون رستوران یا راننده ی تاکسی!

نه این که با این شغل ها مشکلی داشته باشم ها، نه! که اصمل ماجرا، نان حلل
سر سفره بردن است. اما خب، جوانی که عمرش را می گذارد پای درس و
مدرک می گیرد، حقش تباه شدن نیست. کمتر حقی که برگردن جامعه دارد،
اشتغال و کارکردن در رشته ای است که درسش را خوانده، که مهارتش را

کسب کرده.
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همین برادر خودم، با مدرک مهندسی تا قبل از بذل و بخشش باباجون به
خاطر چندرغاز پول؛ در یک شرکت خصوصی ویزیتور بود و هی آه و

غرغرش به راه.

- پاه، بازم این!

با حرفی که یلدا زد، حواسم را جمع کردم. به صورتش که اخم کرده بود
نگاهی انداختم و با تعجب گفتم:

- هان؟

چانه اش را بال انداخت و اشاره ای به رو به کرد. نگاهم به آن سمت چرخید.
مش نامدار به سمتمان می آمد. حامین دوشادو

کنارمان که رسیدند، قبل از این که بخواهم بلند شوم، با خستگی که در
چشمانش مشخص بود سلم کرد و گفت:

- بفرمایید خواهش می کنم!

سرجایم نشستم و سلمش را پاسخ دادم. حامین هنوز ننشسته بود که یکی از
پرسنل به سمتش آمد و گفت حسابدار دارد دنبالش می گردد. بخاطر همین

موقتاا از ما جدا شد و به سمت دفتر مدیریت رستوران رفت.

یلدا که از نامدار خوشش نمی آمد، با اخم کمرنگی کنار گوشم زمزمه کرد:

- من برم یه آبی به صورتم بزنم.

سرم را به معنای باشه تکان دادم و او هم از ما دور شد. نگاهم را بی حواس
به نامدار دوختم.

ابروهایش مردانه بودند و مشکی. پیوند نداشتند و یک جای شکستگی در
انتهای ابروی راستش به چشم می خورد که چهره اش را کمی جدی تر می کرد.

چشم هایش به لبه ی تخت دوخته شده بود و مشخص بود در این حال و هوا
مسیر نمی کند و فکرش جای دیگری در حال پرسه زدن است.

لبد داشت به مهسا فکر می کرد! حامین گفته بود که سه ماهی هست توافقی
جدا شده اند. نمی دانم وقتی این قدر دوستش داشت و از نبودنش این گونه

پریشان حال بود، چرا جدا شده بود؟ 

141



هاوام/زهرابهاروند

به خودم که آمدم، زبانم زودتر از عقلم جنبید و بی اراده گفتم:

- وقتی این قدر دوستش دارین، چرا ازش جدا شدین؟

من نگاهش، لب گزیدم و پشیمان؛ با صدایی آرام با تمام شدن جمله ام و بال آمد
زمزمه کردم:

- ببخشید!

سرم را پایین انداختم و شروع کردم به شماتت خودم. آخر سر پیازی دخترک
جان یا ته پیاز؟ زندگی خودش بوده، عشق خودش بوده، دلش خواسته تیشه

به ریشه اش بزنه! یکی نیست بگوید تو را چه ربط؟

نفس عمیقی کشیدم. صدایش به گوشم خورد. بغض نداشت، گرفته هم نبود؛
اما حس کردم چند تا آمه عمیق و درست و حسابی، بین گلویش گیر کرده و

دارند خودشان را می سکشند تا بال بیایند و مکشیده شوند.

- آدمی که حرف از تموم کردن و رفتن بزنه رو نمی شه نگه داشت. کسی که
از تموم کردن حرف می زنه قبل از این که تو رهاش کنی، روح و حسش رفته
مه دل کنارت نباشه، پس و کسی که روح نداره، قلباا کنار تو نیست. وقتی از ت
ماله توئم نیست. تعلق! تعلق خیلی مهمه. نگه داشتن و حفظ رابـ ـطه ای که

برای یکی از طرفین تعلق خاطری توش وجود نداره، حماقت محضه. من دلم
نمی خواست آدم احمقی باشم دخترخاله!

محو حرف هایش بودم. کلمات را ماهرانه کنار هم می چید و تبدیل به جمله
می کرد. جمله هایی که انگار از زبان یک آدمم ادبیات خوانده بیان می شدند نه

یک مربی بدنسازی.

خواستم حرفی بزنم که حامین سر رسید؛ دستی روی شانه ی نامدار کوبید و با
سرخوشی گفت:

- چه خبرا داداش؟

تمام آن شب، وقت خوردن شام، داشتم به جمله هایی که نامدار گفته بود فکر
می کردم.
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شب با اصرارهای یلدا به آپارتمان هفتاد متری و نقلی اش رفتم. به اجبار و
زور مرا به تخت یک نفره اش فرستاد و خودش پایین تخت تشکی پهن کرد و

دراز کشید.

چراغ اتاق را خاموش کرده بود و فقط نور موبایلش و چراغ خواب به اتاق
روشنایی می داد.

_ آدرسی که قبل از تصادف بهت دادم رو که هنوز داری؟ توی این روزها
برو سراغش. راجع به یکی از همون زن هاییه که قرار بود راجع بهشون
بنویسیم. من ننوشتم تا تو بیای. دلم می خواد با هم این کار رو انجام بدیم.

_ باشه، فردا می رم.

چند دقیقه بینمان سکوت شد که یکهو، بی هوا با صدایی که گنگ بود گفتم:

مق خاطر چجوریه؟ - یلدا! تعل

نور موبایلش را به سمت صورتم گرفت با لحنی خنده دار گفت:

- ببینم، عاشق پاشق شدی؟

صورتم را به سمتش چرخاندم و با لبخند نگاهش کردم.

موهایش را بافته و روی شانه انداخته بود.

- جدی پرسیدم. اذیت نکن دیگه!

موبایلش را بالی سرش گذاشت و پتو را تا روی شکمش بال آورد.

ال تو این جایی، - شدیم مثل شازده کوچولو و روباه! خب تعلق خاطر؛ ببین مث
اما ذهنت جای دیگه و پیش کسی دیگه ست. نمی دونم چجوری بگم، مثل این

می واقعی خودش و کنار اون کسی که باید، نباشه، فکر می مونه که اگه آدم جا
و ذهنش پیشش جا می مونه چون متعلق به اونه؛ هم ذهنش هم دلش.

می دونی ایلدا، به نظرم بدترین نوع عشق، اینه که آدم مقابلت تمامم تو رو
مطمرت. آدمی که تسخیر کنه. تمامم تو رو، یعنی روحت، فکرت، حست، خا

تمامش رو توی عشق بذاره، دیگه نمی تونه مثل قبل خودخواه باشه و به
مب خودش فکر کنه. یه جومر بی ربطیه، انگار چشمت روی هرچی که برچس

 باز می شه. من جای خواهرتم، از الن》 تو《داره بسته و روی 》من《
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دارم بهت می گم ایلدا؛ که اگه عاشق شدی تمامت رو براش نذار! وقتی تمامت
رو بذاری، دیگه خودت برای خودت، تموم شده به حساب میای و همش

می شه اون.

غرق حرف هایش بودم، غرق سخنانی که در عین سادگی دل می سبردند؛ درست
مثل نثر جذاب رمان هایش.

- تو تا حال عاشق شدی؟ 

دیدم که دستش را کلفه روی صورتش کشیده شد.

- بخوابیم ایلدا؟ خسته ام!

همان شب بود که مطمئن شدم یلدا یک جایی زندگی اش را گذاشته پای عشق؛
تمامم زندگی اش را!

***

نگاهی به شماره ی زنگ انداختم. خودش بود، واحد سه. همان آدرسی که یلدا
گفته بود بروم. زنگ را زدم و کمی منتظر شدم. 

بعد از چند لحظه صدای به شدت لطیف و دخترانه ای گفت:

- بله؟ بفرمایید!

صدایم را صاف کردم و جمله هایم را ردیف:

- سلم خانم، من از طرف یلدا فرامرزی اومدم.

- سلم! بفرمایید بال. طبقه ی دوم، واحد سه.

با لبخند وارد آپارتمان کوچک و چهارطبقه شدم.

بیخیال آسانسور که در طبقه ی چهارم مانده بود شدم و پله ها را بال رفتم.
زنگ واحد سه را زدم و چند لحظه بعد، دختر جوان و زیبایی روبرویم قرار

گرفت.

چادر گلداری سرکرده بود و آن را زیر چانه اش با یک دست نگه داشته بود.
یک دسته ی کوچک از موهای مشکی و فرفری اش، کنار صورتش افتاده بود.

با لبخند نگاهم کرد و گفت:
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- بفرمایید داخل!

به دنبال این حرفش از جلوی در کنار رفت تا من وارد شوم. وارد راهروی
کوچک شدم. کفش های اسپرتم را درآوردم و روی جاکفشی کمدی شکل

گذاشتم.

در را بست و چادر گلدار را از روی سرش برداشت. موهای فرفری و
مشکی رنگش را بال سرش بسته بود. دسته  ی آویزانی که کنار صورتش
افتاده بود را پشت گوشش زد. دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت
پذیرایی کوچک خانه اش راهنمایی ام کرد. در پذیرایی اش فقط یک فرش

دوازده متری و دوتا پشتی به چشم می خورد.

گوشه ای نشستم و دخترجوان به سمت آشپزخانه ی اپنی که روبرویم بود
رفت.

- من فائزه ام!

اسمش را زیر لب تکرار کردم و منتظر شدم تا از آشپزخانه بیاید و سر حرف
را باز کنم.

با یک سینی به سمتم آمد و روبرویم نشست. فنجان چای را جلویم گذاشت و
ظرف شیرینی ها و کاپ کیک های خوش رنگ و رو را کنارش.

_ خونگیه؛ من عاشق شیرینی پزی ام.

لبخندی زدم و کمی از چای زعفرانی نوشیدم. تکه ای شیرینی داخل دهانم
گذاشتم و با لـ*ـذت چشم هایم را بستم.

_ اوم... فوق العادست!

چشم هایم را باز کردم و نگاهش کردم. لبخند کوچکی زد و گفت:

مت ستاره  هستم. _ من دوس

اخم کمرنگی که نشانه ی تمرکزم بود، روی چهره نشاندم که خودش ادامه
داد:

_ همون کسی که شنیدن قصه ی زندگیش باعث شد خانم  فرامرزی پا توی این
راه بذاره.
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همین جمله باعث شد همه ی حرف های یلدا را به یاد آورم. حرف هایش راجع
به دختری که مانع درس خواندنش می شوند؛ به زور شوهرش می دهند و

زندگی کوتاه اما سختی را با همسر هـ*ـوس بازش می گذراند. فائزه همان دختر
بود. دختری که مادرانگی اش از زنانگی اش جلو می زند و تن به ازدواج مجدد

با برادر شوهرش نمی دهد. کودک چندماهه اش را به دندان می کشد و همه ی
سختی ها را با جان و دل می پذیرد.

اول تعجب کردم که چرا یلدا مرا به سراغ کسی فرستاده که داستانش را
می دانم؛ اما بعد از حرف های فائزه و تعریف سرگذشتش، درست زمانی که با

هر غم و سختی که کشیده بود بغض کردم، فهمیدم برای نوشتن از زندگی
آدم ها باید اول با آن ها همزادپنداری کنی.

پسرش را ندیدم و طبق گفته های فائزه؛ چون جمعه بود پدر و مادر همسرش
سراغش آمده و به خانه خودشان بـرده بودنش.

بین حرف های فائزه بیشترین حسی که مشخص بود ترس و نگرانی بابت
آینده ی پسرش بود. الن هفت ساله بود و پدربزرگش تهدید کرده بود سال بعد
او را پیش خودش می برد، چون نمی خواهد یادگار پسرش در خانه ای کوچک

و با امکانات کم بزرگ شود.

- ولی فائزه جان؛ مگه حضانت پسرت با خودت نیست؟

سری تکان داد و گفت:

- آره حضانتش با خودمه، اما اگه پدربزرگش شکایت کنه و توی دادگاه ثابت
کنه من صلحیت نگهداری از پسرم رو ندارم؛ ممکنه بتونن حضانش رو

بگیرن.

ندیده از چنین پدربزرگی که می خواست نوه ی خود را از مادرش جدا کند
دل چرکین شدم و تازه معنی حرف یلدا را درک کردم که گفته بود:

_ زنی که تنها باشه و بدون پشتوانه ی خانواده و پول، خیلی آسیب پذیره و
همیشه نامردایی پیدا می شن که قصد آسیب زدن بهش رو داشته باشن.

نگاهی به فائزه و چهره ی ناراحتش انداختم و گفتم:

- آخه چطور؟ تو که داری کار می کنی و تمام تلشت رو به کار گرفتی.
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سری به تاسف تکان داد و با ناراحتی جوابم را داد:

- میگه نمی تونم یه زندگی خوب براش بسازم. حتی بهم تهمت می زنه که
زندگی سالمی ندارم. اگه شکایت کنه و این حرفا رو توی دادگاه بزنه چی؟

با غصه نگاهش کردم. یعنی آدم ها می توانستند تا این حد پست شوند؟

- نگران نباش، درست می شه. خدا بزرگه. غصه ی بعداا رو، همون بعداا بخور.
الن فقط به خودت و پسرت فکر کن.

لبخند کمرنگی زد و گفت:

- سعی می کنم.

- الن کجا مشغول به کاری؟

موهایش را کنار زد و جواب داد:

- توی مطب یه دندون پزشک منشیم. اما اونم قراره تا آخر ماه بره خارج از
کشور و بازم بیکار می شم.

دستش را فشردم و با لحنی دلداری دهنده گفتم:

- من قول می دم واست پرس و جو کنم، شاید تونستم کاری برات پیدا کنم.

لبخند تشکرآمیزی زد و تعارف کرد تا از خودم پذیرایی کنم.

***

همین که خواستم کفش هایم را بردارم، حامین صدایم کرد.

- کجا می ری؟

مش چند روزه؛ خسته به سمتش برگشتم و به صورتش نگاه کردم. ته ری
نشانش می داد.

- میرم خونه، نازنین منتظرمه.

دستش را پشت گردنش کشید و گفت:

- نمی خواد بری، باید بریم خونه باغ.

بینی ام را چین دادم و با بی حوصلگی گفتم:
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مل اون جا اومدن رو ندارم. - حا

- امروز می خوان انحصار ورثه کنن.

بی تفاوت شانه ام را بال انداختم و با بی خیالی نگاهش کردم.

- به سلمتی.

انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و گفت:

- دایی گفت وکیل تاکید کرده که همه ی نوه ها حضور داشته باشن، تو هم
نوه ی آقاجونی. به خاطر حضور تو از چهلم تا الن دارن این قضیه رو عقب

میندازن.

نیشخندی زدم. بدجور خنده ام گرفته بود. کفش هایم را کنار در گذاشتم و
چانه ام را خاراندم.

- به نظرت عمارت رو برام به ارث گذاشته یا کارخونه ی لبنیات رو؟ هوم؟
شایدم زمین های ساوه رو!

نگذاشتم حرفی بزند و اخم غلیظی روی چهره ام نشاندم.

- بیام که چی بشه حامین؟

به سمتم آمد و دستش را دور بازویم انداخت. مرا به زور به سمت پذیرایی
کشاند و روی مبل نشاند.

- لجبازی هات فقط برای منه. بشین تا آماده بشم، نیان هم که اون جاست.

پوزخند عصبی زدم و گفتم:

_ دو روزه اومده، یه روز و نصفیش  رو اونجا ور دل مامانش بوده.

نیشخندی زد و گفت:

می من! مثل تو مادرش براش مثل غریبه ها باشه خوبه؟ _ عطوفت داره نیمه 

_ حق هم دارین انقدر طرف مامان باشین. هر چی باشه ده سال بیشتر از من
براتون مادری کرده!

به اخمش توجهی نکردم و ادامه دادم:
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- من نمیام حامی.

به سمت اتاقش رفت و در همان حال گفت:

- میای!

پاه غلیظی گفتم و به در اتاقش چشم غره ای رفتم.

صدایش را از پشت دمر بسته بلند کرد و داد زد:

- حامی هم عمته!

دوساعت بعد، روی مبل دونفره ی سلطنتی و کنار نیان در پذیرایی خانه ی
باباجون نشسته بودم.

خاله مهین که شباهت زیادی به مادرم داشت، با صورت استخوانی و قد
مر پسرهایش نشسته بود. متوسط؛ چشم هایی قهوه ای تیره و نگاهی نافذ؛ کنا
سامان با نگاهی که بیزاری از آن می بارید مرا نگاه می کرد. کنارش برادر

بزرگترش سعید نشسته بود.

از عینک بدون فرم و مستطیلی شکلش و آن موهایی که کمی ریخته بودند؛
نخبگی فریاد می زد.

مادرم کنار حامین جای گرفته بود و دمر گوش هم پچ پچ می کردند. لبد داشت
می پرسید که چطور مرا راضی به آمدن کرده!

سپیده دختر دایی رهام که حدود بیست و چهار سالش بود، کنار برادرش سینا
که همسن و سال حامین بود و خواهر کوچکترش سیمین که هجده، نوزده

ساله می زد؛ نشسته بود.

خاله ماه منیر هم با ابروهایی درهم، کنار نامدار نشسته بود و چند لحظه ای
مت نبودن مهسا را یک بار برمی گشت و با حسرت نگاهش می کرد. لبد حسر

می خورد!

خاله ماه منیر همین یک فرزند را از دار دنیا داشت و مشخص بود که بعد از
چهارماه هنوز هم از به هم خوردن عقدش کلفه و شاکی است.

زن دایی و شوهر خاله ها حضور نداشتند و فقط بچه ها و نوه های آقاجان
حضور داشتند.

149



هاوام/زهرابهاروند

حوصله ام کم کم داشت سر می رفت و هی پایم برای رفتن بی قراری می کرد که
دایی و مرد مسنی وارد پذیرایی شدند و همه مان به احترامشان بلند شدیم.

مرد که همان وکیل باباجون بود، موهای جوگندمی داشت و کت و شلوار گران
مت مشکی رنگی تنش بود. کیف سامسونتش را روی میز کوچک شیشه ای قیم

گذاشت و روی مبل نشست.

مس سرد و بی چند لحظه بعد وقتی واقعاا قصد بلند شدن و ترک کردن آن مجل
روح را داشتم، وکیل آقاجان که دایی، فراهانی خطابش کرد، کیفش را باز کرد

و پاکتی را بیرون آورد.

پاکت را بال گرفت و با صدایی که تحکم در آن موج می زد گفت:

من شکوهیه که خودشون نوشتن و امضا - این وصیت نامه ی مرحوم خسروخا
کردن و پیش من به امانت گذاشتن. قرار بود بعد از چهلم ایشون وصیت نامه
من یکی از اعضای خانوادتون زمان رو خونده بشه که آقارهام به خاطر نبود

عقب انداختن.

سنگینی نگاه ها را به خوبی حس کردم . اول این که، من جزو خانواده ای که
مل نبودنم؛ سه ماه زندان بود که فراهانی می گفت حساب نمی شدم، و بعد هم دلی

م امثال سامان و سپیده شده بود. می پوزخندهای تمسخرآمیز باعث و بان

فراهانی پاکت را باز کرد و کاغذی را از آن بیرون آورد.

رو به دایی و بقیه ی جمع حاضر کرد و گفت:

- با اجازه ی همگی...

و شروع به خواندن متن وصیت نامه کرد. باباجون کارخانه ی لبنیات را
همان طوری که انتظار می رفت، برای تک پسرش، دایی رهام، به ارث گذاشته

بود.

عمارت و باغ را به مادرم بخشیده، زمین های ساوه را بین خاله ماه منیر و
مهین تقسیم کرده بود و اما عجیب تر از آن این بود که برای بقیه هم ارثیه

گذاشته بود.

آقای فراهانی، نیم نگاهی به همه انداخت و گفت:
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- رستوران را به حامین و نامدار می بخشم، به امید این که در کارشان
من شش واحدی در مرکز شهر دارم که واحدهای آن پیشرفت کنند. یک آپارتما
را به نیان، سامان، سعید، سپیده، سینا و سیمین می دهم؛ تا برای آینده شان

پس اندازی باشد.

نگاهی به چهره ی وارثین آقاجان انداختم؛ خوشحالی در عمق چشم همه
معلوم بود.

بعد از خواندن وصیت نامه، آقای فراهانی کاغذ را به دست دایی داد تا از
صحت دست خط و امضا مطمئن شود.

تعجب کردم که برای نوه های دخترش هم ارثیه گذاشته. انگار آخر عمرش
متحول شده بود.

کیفم را از کنار دستم برداشتم و هنوز بلند نشده بودم که صدای نامدار متوقفم
کرد.

- پس ایلدا چی؟ 

خواستم حرفی بزنم که سامان با تندی گفت:

- چقدر نوه بوده برای اون پیرمرد؟

نامدار دستش را بال آورد و با تحکم گفت:

- طرف صحبتم آقای فراهانی بودن!

از سرجایم بلند شدم که نگاه همه به سمتم کشیده شد.

لبخند تصنعی زدم و رو به نامدار گفتم:

- من انتظار ارثیه نداشتم و ندارم نامدارخان!

- پس چرا اینجایی؟ واسه صرف حلوا و قرائت فاتحه؟

با گنگی به سمت سپیده که اخم هایش درهم بود و این حرف را زد، برگشتم.
ظاهراا اینجا جز نامدار و خواهر و برادمر خودم، همه برایم شمشیر را از رو

بسته بودند.

سری به تاسف برایش تکان دادم و گفتم:
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سمرده خوری نمی کنم دختردایی! - من 

خیز برداشت که به سمتم بیاید، اما دایی با صداکردن اسمش سرجا نشاندش.

پوزخندی روی لبم نشست و رو به حامین که رنگش به کبودی می زد گفتم:

- من می رم خونه.

هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که آقای فراهانی صدایم کرد.

- خانوم؛ چند لحظه صبر کنید لطفاا!

با تعجب به سمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم.

از داخل کیفش، پاکتی را بیرون آورد و رو به همه گفت:

- این سند یه قطعه زمین چهارصد متری، واقع در شمال کشور و شهر رشت
هستش.

حرفش را قطع کرد و از جایش بلند شد.

به سمت من آمد و سند را به سمتم گرفت:

- کارای ثبتیش انجام شده و فقط امضای شما مونده تا انتقال سند انجام
بگیره.

صدا از کسی نمی آمد. با تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم:

- امضای من؟

سند را جلویم بال آورد و تایید کرد:

- بله،پپ امضای شما. پدربزرگتون این زمین رو برای شما گذاشتن!

از شدت تعجب نمی توانستم چیزی بگویم.

- پس می دونستی یه چیزی قراره بهت برسه که اومدی این جا!

با حیرت به سمت سامان که بلند شده بود و این حرف را زد، برگشتم.

به خودم اشاره کردم و با گیجی گفتم:

- من خبر نداشتم!
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پوزخند پررنگی زد و با ریشخند جوابم را داد:

- دم مرگش راضی نشدی بیای دیدنش. چهارصد مترم زمین زدی به جیب؛
خوبه ها! نه؟

حرفی نزدم، فقط حامین را دیدم که با شتاب بلند شد و به سمت سامان خیز
برداشت.

- حرف دهنت رو بفهم سامان!

دستش که مشت شد، نامدار بازویش را گرفت و او را با ضرب به عقب
کشید؛ اما حامین با عصبانیت می خواست دستش را آزاد کند.

- ولم کن نامدار. ببینم این جوجه حرف حسابش چیه!

رو به آقای فراهانی کردم و با صدایی خسته و شکسته از بغض های نهفته
گفتم:

- من هیچی نمی خوام!

گفتم و جلوی نگاه کنجکاو و بعضاا پر از کینه ی آن هایی که حضور داشتند، از
خانه بیرون زدم. نفهمیدم مسیر باغ تا در ورودی را چطور طی کردم. فقط
وقتی به خودم آمدم که در پیاده رو و درست در مسیری که نمی شناختم، قدم

می زدم.

دلم می خواست خودم را بردارم و همراه با یک چمدان مسافرتی کوچک که
مل جاده  مب شعر؛ بزنم به د محتویاش چند دست لباس باشد و چند کتا

بروم شیراز، آرامش شاهچراغ را به خورمد جانم بدهم و آرام بگیرم. یا بروم
می خشکی زده اش گریه کنم مل ترک ها اصفهان، بنشینم کنار زاینده رود و به حا

و خالی شوم. یا نه... بروم خراسان! رو به گنبد طلیی رنگش بغضم را باز
کنم و آن قدر بگویم و بگرپیم که نه حرفی ناگفته باقی بماند و نه بغضی

سرکوب شده.

مل خراسان و شیراز و اصفهان؛ من رفتن هایم، صدای بوق ماشینی مرا از د میا
به تهران کشاند. به شهری که این روزها در آن احساس غربت می کردم .

به سمت ماشینی که بوقش را یک سره کرده بود برگشتم و دیدمش. با
قدم هایی خسته به سمت ماشین رفتم. 
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از شیشه ی پایین آمده ی سمت شاگرد، نگاهش کردم و گفتم:

- بله؟

دستش را دراز کرد و در را باز کرد.

- بشین.

مل سفرهایم تنها بگذار خواستم مخالفت کنم. خواستم بگویم برو و مرا با خیا
که ماشین پشت سری بوق را یک سره کرد.

مه مردمیم! - بشین دیگه. توی را

بی میل روی صندلی جا گرفتم و حرکت کرد. عجیب بود، اما ماشینش بوی
شکلت می داد. لبد مهسا عاشق شکلت بوده.

- تو چرا همیشه فرار می کنی؟

پور رفتم. اخم ریزی کردم و با ناخن هایم 

- من فرار نکردم.

دنده را عوض کرد و با تحکمی که در صدای بمش موج می زد گفت:

- همیشه فرار می کنی. اگه نتونی اتفاقات اطرافت رو کنترل و مدیریت کنی،
فرار رو به قرار ترجیح می دی.

اخمم پر رنگ تر شد. این که یکی از اخلقیاتم را فهمیده بود را دوست نداشتم.
این که فکر می کرد آدم ضعیفی هستم را هم دوست نداشتم.

از ناراحتی دستم را مشت کردم و با صدایی آرام جوابش را دادم:

من تغییر دادن اوضاع رو نداشته باشی، فرار - به نظرم وقتی نتونی و توا
بهترین راهه. بمونی و تلش بیهوده کنی که چی بشه؟

نیم نگاهی به سمتم انداخت و دوباره حواسش را به خیابان داد.

- حداقل اون موقع شرمنده ی خودت نیستی. شرمنده نیستی که تلش نکردی،
که نموندی تا چیزایی که برات مهم هستن رو حفظ کنی.

پوزخندی به شعاری که می داد زدم و از زبان لعنتی ام در رفت و گفتم:
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- پس چرا نموندین و تلش نکردین تا عشقتون رو حفظ کنید؟

دیدم که دستش دور فرمان مشت شد، دیدم که نفسش را با شتاب بیرون داد.
لعنت به زبانی که بی  موقع باز می شد و نیش می زد.

- کجا می ری؟

می حسرت را صدایش حسرت داشت. منی که کل زندگی ام حسرت بود، نوا
خوب می شناختم.

با خجالت و شرمندگی آدرس خانه ی پدری ام را دادم.

تا رسیدن به مقصد نه من حرفی زدم و نه او قفل لب های خاموشش را
شکست.

جلوی ساختمان شش طبقه که توقف کرد، با سری به زیر افکنده تشکری
مس زنده و جان گرفته ام کردم و پیاده شدم؛ اما چند قدم آن طرف تر، کابو

ایستاده بود.

ایستاده بود و با همان چشم های لعنتی اش که انگار تن آدم را وجب می زد،
نگاهم می کرد. لبخند مزخرفی که به نیشخند می مانست هم روی لب هایش جا

خوش کرده بود.

بی تفاوت خواستم از کنارش رد بشوم که کیفم را کشید و مجبورم کرد بایستم.
با اخم هایی درهم به سمتش برگشتم و از پشت سرش نامدار را دیدم که با

ابروهایی گره کرده از ماشین پیاده شده بود و به سمتمان می آمد.

- از من گریزونی همسمر آینده. زندان بهت ساخته ها، جذاب تر شدی!

با چشم هایی که مطمئن بودم حسابی دو دو می زنند، نگاهش کردم. هنوز
حرفی نزده بودم که دست نامدار روی شانه اش نشست. کیفم را ول کرد و به

عقب برگشت.

یک قدم عقب تر رفتم و نامدار با همان اخم ها نگاهم کرد و گفت:

- برو بال!

آمدم به حرفش گوش کنم و بروم که بابک دوباره کیفم را کشید.

- وایسا ببینم. کجا؟
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دیگر داشتم به گریه می افتادم. از این همه ضعف خودم متنفر بودم. نامدار
انگار فهمیده بود چه مرگم شده که کیف را با ضرب از دست بابک جدا کرد.

- ایلدا، برو!

پوزخند تمسخرآمیز بابک روی اعصابم خط می انداخت.

نگاهش را بین من و نامدار چرخاند و با حفظ همان پوزخند گفت:

- چشمم عمو روشن! چشمم من روشن!

دلم می خواست یکی توی دهانش بکوبم.

به جای من، نامدار کف دستش را روی سـ*ـینه ی بابک کوبید.

ابرویش را به تمسخر بال انداخت و گفت:

- لمپش کم مصرفه دیگه؟ یه وقت چشم و چاملت مشکل دار نشه از نومر زیادی!

بابک هنوز جوابی نداده بود که نامدار با اخم هایی گره کرده به سمت من نگاه
کرد. برخلف اخمش با صدای آرام رو به من گفت:

- می ری بال؟ 

دلم یک جوری شد از لحنش. در باز ورودی را هل دادم و وارد شدم.

من چهارطبقه را دویدم. جلوی درب بدون این که منتظر آسانسور بمانم، عی
واحدمان، نفس نفس می زدم.

زنگ را فشردم و بعد از چند لحظه، یک جسم لیمویی، با بوی کیک وانیلی در
آغوشم فرو رفت. نفس عمیقی از موهای عـریـ*ـان و قهوه ای رنگش کشیدم و

دستم را روی کمرش گذاشتم.

من من! - نازنی

دستش را دور گردنم محکم تر کرد و نق نقش شروع شد.

- دیگه من رو یادت رفته. باهات قهرم!

خنده ی آرامی کردم و فارغ از هیاهوی درونم، با لبخند گفتم:

- قهری و پلم دادی توی بغلم فسقل خانم؟
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با خنده ای که می خواست پنهانش کند، از آغوشم جدا شد. نگاهی به چشم های
آبی رنگش که مثل چشمان بابا و نیان بود انداختم. نگاهم را مقل دادم به بلوز

شلوار لیمویی رنگش.

- زرمد قناری شدی. بوی کیک هم که میاد! 

نازنین دستم را کشید و به داخل خانه کشاند. کفش هایم را درآوردم و داخل
جاکفشی گذاشتم.

پسپرکی به هال کشیدم، بابا خانه نبود. با خیال راحت به سمت آشپزخانه رفتم و
سهیلجون را دیدم. با اخم کنار فر ایستاده بود و نگاهم می کرد.

لب هایم را آویزان کردم و سعی کردم لحن آشتی جویانه ای به خود بگیرم.

- این قدر دلم برات تنگ شد سهیلجون که نگو !

ابروی کوتاه و قهوه ای رنگش را بال انداخت و گفت:

- از سرزدن هات مشخصه!

دست هایم را به دو طرف باز کردم و گردنم را کج.

- اول بغـ*ـل، بعد حرف. حرف هم نه، درد و دل. باشه؟

لبخند روی لبش نشست. به سمتم آمد و در آغـ*ـوش گرم و مهربانش فرو
رفتم. قدش بلند تر بود، سرم را روی سـ*ـینه اش گذاشت و از روی شال،

موهایم را نوازشم کرد.

- دخترکم چطوره؟

دست هایم را دور کمرش محکم تر کردم، این زن برای من مادر بود، به معنای
واقعی کلمه؛ مادر بود.

- خوب نیستم؛ بابک پایین بود.

از آغوشش جدا شدم و با هم به سمت پذیرایی رفتیم و سهیل گفت:

- اومده بود این جا و سراغ تو رو می گرفت، منم دست به سرش کردم. چی
بهت گفت؟ اذیتت که نکرد؟

روی مبل دو نفره  نشستیم. لبخند تلخی زدم و گفتم:
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- نه، نامدار نذاشت.

اخم کمرنگی که نشانه ی فکر کردنش بود بین ابروهایش نشست.

- نامدار؟ همون پسرخالت که دم زندان اومده بود رو میگی؟

_ آره، همونه.

من فقط هشت سال داشتم که مامان و بابا از هم جدا شدند. از هم جدا شدند و
دلیلش در ظاهر ازدواج پنهانی پدرم بود با زنی که نمی دانستیم کیست. نیان و

حامین که آن وقت ها هجده سالشان بود، مدام آن زن را لعنت می کردند و در
عالم بچگی هم می دانستم که به خونش تشنه اند.

مامان که رفت، چند وقت بعدش، بابا دست آن زن را گرفت و به خانه آورد.
یک زن با قدی تقریباا بلند، موهای قهوه ای و صورتی بیضی شکل. چهره ی

زیبایی داشت، لب های گوشتی و بینی خوش فرمش به صورت گندم  گونش
می آمد. اما از همه ی این ها مهم تر، چشم هایش بود.

چشم های قهوه ای رنگی که مهربان بودند و همان روز دیدم که برق اشک و
سایه ی شرم داشتند.

من هشت ساله ی آن روزها ماندم و سهیل. بزرگ تر با رفتن حامین و نیان، م
که شدم فهمیدم سهیل عاشق بابا شده. اتفاقی یکدیگر را در شرکتی که بابا

کار بوده می بینند. سهیل به عنوان منشی آنجا مشغول به کار می شود و یک
می قصه و بی خبر از خانواده ی مرد. بابا هم مق مرد چشم آب نه صد دل عاش

هیچ وقت به سهیل نمی گوید که زن و بچه دارد و بعد از مدتی صیغه ی
مر محرمیت بینشان می خوانند. سهیل هم که پدر و مادری نداشته و سربا

زندگی برادرش بوده، تن به صیغه می دهد. پدرم هم بعد از یک مدت خانه ای
کوچک اجاره می کند و هی وعده ی سرخرمن می دهد برای عقد دائم.

تا این که نمی دانم از کجا و توسط چه کسی، مادرم از جریان خبردار می شود و
همین می شود دلیل محکم و قاطعی برای طلق گرفتن . 

سهیل وقتی از خانواده ی پنهانی بابا خبردار می شود تصمیم می گیرد ادامه
ندهد اما متوجه می شود که باردار است . به خاطر بارداری اش تن به زندگی
مجدد با پدرم می دهد، چون می دانسته محال ممکن است با شکم برآمده و

پسر و همسر، جایی در خانه ی برادرش داشته باشد. بدون 
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همیشه فکر می کردم، یعنی فکر که نه! برایمان جا انداخته بودند که
نامادری ها بدجنس و بدرفتارند؛ ولی سهیل دوماه بعد از آمدنش به خانه ی ما

و سقط شدن جنین چهارماهه اش؛ به طرز غریبی وابسته ی من و حضورم
شد. همیشه می گفت مثل فرزند نداشته ی خودش می مانم و کارهایی که مادرم

برایم نکرد را در حقم انجام می داد.

مس جمعش چند سال بعد و وقتی نازنین به دنیا آمد، نه تنها از محبت و حوا
نسبت به من کم نشد؛ که اتفاقاا چند برابر هم شد تا من احساس بدی نداشته

باشم.

آن روزها حامین ساکن خانه ی باباجون بود و هروقت می خواست مرا ببیند
سراغم می آمد و بیرون می رفتیم.

حامین و نیان، هیچ وقت نتوانستند به چشم یک زن که پدرشان خامش کرده
به سهیل نگاه کنند و همیشه او را مقصمر جدایی پدر و مادرمان می دانستند؛

می مامان و بابا را در اما به نظر من این گونه نبود. با تمام بچگی ام، سرد
زندگی کنار هم حس می کردم. هیچ وقت درست نفهمیدم منشاء مشکلتشان چه

ال از کجا عشق جای خود را به بی تفاوتی و بعد از آن بیزاری داد. بود و اص
هرچه که بود، من سهیل را مقصر این جدایی نمی دانستم، چرا که خیلی قبل تر

از پیدا شدن سر و کله ی سهیل؛ مامان و بابا قلب هایشان را از هم جدا کرده
بودند.

روز خوبی را کنار هم گذراندیم، با هم چای و کیک دستپخت سهیلجون را
خوردیم، سریال مورد علقه مان را نگاه کردیم و کلی حرف زدیم.

جریان سهم الرث را که به سهیل گفتم، کارم را تایید و تاکید کرد که قبول
نکنم، چون نیازی به آن ندارم و اگر هم بابا متوجه شود شاکی خواهد شد و

باز بساط دعوا خواهیم داشت.

وقتی نازنین با وسایل نقاشی اش سراغم آمد، تازه فهمیدم چقدر دلتنگش
بوده ام. عاشق نقاشی بود و از همان پنج سالگی دفتر و مدادرنگی بهترین

هم بازی هایش بودند. استعداد عجیبی هم در این زمینه داشت، به طوری که
حال در هشت سالگی منظره و طبیعت را با رنگ روغن به زیبایی می کشید.
من خودم؛ اما نیان نازنین برایم خیلی عزیز بود، خواهرم بود، از گوشت و خو
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و حامین هیچ وقت او را به عنوان عضوی از خانواده مان نپذیرفتند، درست
مثل سهیل.

مشغول نقاشی کشیدن بودیم که صدای چرخش کلید در قفل و متعاقبش وارد
مع اطراف کرد. شدن بابا، حواسمان را جم

بابا که ما را کنار هم دید، از جایم بلند شدم و با صدایی آرام سلم کردم.
جواب سلمم را داد و چند ثانیه ی کوتاه نگاهم کرد. معنی نگاهش را نفهمیدم،
یا شاید بلد نبودم. من و پدرم، به اندازه ی همه ی سال های عمرمان از هم دور

بودیم، دور تر از فاصله ی جنوب تا شمال.

نگاهی به ساعت انداختم و کیفم را برداشتم.

شالم را مرتب کردم و رو به سهیلجون که داشت برای بابا چای می آورد
گفتم:

- من برم دیگه.

چای را جلوی بابا که روی مبل کنار بخاری نشسته بود گذاشت و اخم کرد.

- کجا؟ شام بمون.

خمیازه ای از خستگی کشیدم و گفتم:

- صبح باید بعد از یه ترم مرخصی برم دانشگاه، از اون ور هم بیمارستان. یه
وقت دیگه میام.

من بابا. که بگوید برگرد، خانه ی تو این اما من فقط متنظر بودم، منتظر گفت
چهاردیواری است نه آن جایی که رفته ای. منتظر بودم یک بار بگوید دلم تنگ
شده برای صدای خنده ی دخترم که بین دیوارهای خانه بپیچد و رنگ بپاشد به

زندگی ام. به خدا اگر که یک بار می گفت، برای همیشه ام بس بود؛ اما نه،
نگفت.

با چشمانی که بلد نبودم حرفشان را بخوانم، نگاهم کرد و تنها یک جمله
تحویلم داد:

- فردا پول می ریزم به حسابت . هم پول شهریه ی دانشگاهت هم یه مقداری
واسه خودت 
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حساب و پول هایش، برای من ماندن نمی آورد، محبت نمی آورد، پدرانه
نمی آورد.

تلخندی زدم و با صدایی که می رفت رو به شکستن، جوابش را دادم:

- کاش تمه حرفامون به چیزای دیگه ای ختم می شد بابا.

استکان چای را کناری گذاشت و با کلفگی نگاهم کرد:

مب درست و حسابی! - عموت و بابک از من جواب می خوان ایلدا. یه جوا

دسته ی کیفم را محکم تر فشردم و تمام جرئتم را یک جا کردم و گفتم:

- جواب من همیشه مشخص بوده.

من نسیم و آموزش هایش در زندان بودم. این شجاعت تازه روییده پپرا هم مدیو
قبل از آن که حرف دیگری بزند، خداحافظ بلندی گفتم و به سمت در ورودی

رفتم.

وقتی داشتم کفش هایم را می پوشیدم، سهیلجون برای دل جویی گفت:

- بابات دوستت داره ایلدا، فقط بلد نیست چطور ابرازش کنه. فکر می کنه با
پر کردن حسابت می تونه بهت بفهمونه که براش مهمی!

بند کفشم را دور مچ پایم گره زدم و با لبخند به سمتش برگشتم:

- تو همیشه طرفدار بابایی، چون عاشقشی.

گونه اش را بوسیدم. آرام به شانه ام زد و گفت:

- چشماش...

و من به خوبی می دانستم چشم های یک مرد، می تواند دلیل قاطعی برای
ویرانی یک زن باشد.

***

سینی چای را روی میز گذاشتم و کنار نیان نشستم. نامدار و حامین داشتند
درباره ی رستوران و کارهایش حرف می زدند.

حامین پشت سرش را خاراند و به نامدار گفت:
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- اگه صبحونه هم سرو کنیم، درآمد رستوران چندبرابر می شه.

نیان سری بال انداخت و با خنده گفت:

مسرو و این صحبتا دیگه! - بابا ادبیات جدیدت رو قربون برادر. 

می بینشان، اخم کمرنگی به نشانه ی فکرکردن روی بی توجه به کل کل همیشگ
صورتم نشاندم و بی هوا گفتم:

- چرا میان وعده و عصرونه سرو نمی کنید؟

نیان پوفی کشید و لیوان چایش را برداشت.

مسرو! - اینم که گفت 

نامدار نگاه کوتاهی سمتم انداخت و سری به موافقت تکان داد و گفت:

- خیلی فکر خوبیه، فضای رستوران هم جوریه که می شه جوونای زیادی رو
جذب محیطش کرد. الن فضاهای سنتی و تراژدی یه جورایی رو بورسه.

لیوان چایم را برداشتم و گفتم:

- تازه جای خوبی هم هست، اون اطراف خیلی رفت و آمد زیاده. می تونید
رستوران رو تبدیل به دو بخش کافه و رستوران کنید. یعنی دو تا منوی جدا

داشته باشید، یکی برای کافه و یکی برای رستوران . اون وقت مشتری هاتون
هم از دو جنس می شن و درآمدتون هم دو برابر می شه.

نامدار بشکنی روی هوا زد و با هیجان گفت:

- ایول، خودشه! این فکر معرکه ست حامین، واقعاا خوبه!

لبخند روی لبم نشست. راستش اولین بار بود که کسی از ایده ی پیشنهادی ام
این گونه استقبال می کرد. حس خوبی کم کم زیر پوستم دوید و انرژی مثبتش به

تمام جانم رسید.

حامین متفکرانه سری تکان داد و گفت:

- این طوری باید کسی رو که بتونه منوی کافه رو درست کنه استخدام کنیم.

نامدار حرفش را تایید کرد و ادامه داد:
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- اولش یه نفر رو استخدام می کنیم. توی منو هم چند نوع کیک و نوشیدنی
گرم و بستنی میذاریم. اگه کار گرفت که چند نفر دیگه هم میاریم و به منو هم

تنوع بیشتری می دیم.

حامین با رضایت نظرش را تایید کرد و گفت:

- پس باید یه آگهی بدیم.

با ذوق موبایلم را از کنارم برداشتم و گفتم:

- نه، من یه نفر رو سراغ دارم.

مب هر سه نفرشان، شماره ی فائزه را گرفتم. در مقابل نگاه متعج

بعد از سه بوق صدای نرم و آرامش گوشم را نوازش داد:

- سلم ایلداجان. خوبی؟ 

با لبخند پهنی گفتم:

- سلم عزیزم. شکرخدا خوبم. تو و فنچت چطورین؟

صدای پسرش که می گفت مامان غذا مکی آماده می شود، لبخندم را وسیع تر
کرد.

- ما هم خوبی. فنچمم متنظر دم کشیدن ماکارونیشه! 

- ای جانم! عزیزم غرض از مزاحمت، یادم اومد طبق گفته هات دوره  های
مختلف کیک و شیرینی پزی رو گذروندی، درسته؟

صدایش کنجکاو بود.

- آره، چطور؟

به چشم های خندان نامدار نگاه کوتاهی انداختم و دوباره نگاهم را به میز
دوختم.

- می تونی برای فردا اندازه ی بیست، سی نفر شیرینی درست کنی؟ یه شیرینی
مر چای دارچینی و قهوه مزه بده. کاپ کیک یا... نمی دونم! هرچی که که کنا

خودت فکر می کنی بهتره.
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- آره، می تونم. فقط جریان چیه؟

ماجرا را خلصه وار برایش توضیح دادم و قرار شد فردا کیک ها را به
رستوران بیاورد.

وقتی گوشی را قطع کردم، حامین متکبرانه نگاهم کرد و گفت:

مش اقتصادیت به خودم رفته. - هو

نیان بین حرفش پرید و گفت:

- اگه اون جوری بود که باید تا الن باید در به در می شد از بی پولی.

دوباره کل کل هایشان بال گرفت. وسط سر و صدایشان نامدار با چشمانی
مطمئن نگاهم کرد. خیلی عجیب بود که می توانستم نگاهش را بخوانم، شاید

هم نمی توانستم و اشتباه می کردم؛ نمی دانم.

لبخندی زد و آرام گفت:

- قلب بزرگی داری واسه کمک کردن به بقیه.

گاهی، بعضی از حرف ها شاید برای گوینده خالی از حس و حال باشد، حتی
شاید واقعاا عادی باشند اما یک جوری به جان آدم می نشینند که ذوق می کنی

از تکرار و مرورشان در ذهنت!.

قلب بزرگی داری《

قلب بزرگی داری

مب... 》قل

مش قلبم، قلبی که می گفت بزرگ است. هی تکرار می شد و هی اوج می گرفت تپ

***

حامین به چند دختر جوان که روی تختی نشسته بودند نگاهی انداخت و با
استرس به من گفت:

- تابلو زدیم کافه رستوران ترنج. توی صفحه های اجتماعیمون تبلیغ کردیم.
پس چرا این دوستت نیومد؟ آبرومون...
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من تک زنگ فائزه روی گوشی ام که قرار بود وقتی به دم در رستوران با دید
می رسد تماس بگیرد، حرفش را قطع کردم و گفتم:

- یه نفر رو بفرست دم در، کیک ها رو بیاره داخل.

و خودم به سمت ورودی رستوران رفتم. کنار آژانس ایستاده و متنظر بود.

با دیدن من، در عقب آژانس را باز کرد و گفت:

- سلم. اینم از سفارش هاتون خانم نویسنده.

خنده ی بی صدایی کردم و گفتم:

- سلم، سلم! وای مرسی فائزه، نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم.

می روی هم انداختم و گفتم: نگاهی به جعبه های کارتون

- چه تجهیزانی!

شانه ای بال انداخت و گفت:

- دیگه گفتم باپرستیژ ظاهر بشم.

فرید آمد و جعبه ها را برداشت و به داخل برد.

رو به فائزه گفتم:

- بیا بریم داخل.

سری تکان داد و به آژانس اشاره کرد و جوابم را داد:

- با همین آژانس برمی گردم، ایلیا رو گذاشتم پیش همسایم. برم تا صداش در
نیومده.

دیگر اصرار نکردم. سوار ماشین شد که قبل از حرکتش گفتم:

- پس صورت حساب هزینه ها و دستمزدت رو برام بفرست، بی تعارف هم
حساب کن.

سری تکان داد و ماشین حرکت کرد. مسیر رفتنش را به تماشا ایستادم و
برای هزارمین بار، دلم از بابت سرنوشت تلخش، گرفت.
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به داخل برگشتم و بعد از برداشتن کیفم، به سمت اتاق نامدار و حامین رفتم.
نامدار نبود. از حامین خداحافظی کردم و به سمت جنوب تهران راهی شدم.

یلدا دیشب آدرس جدیدی، به همراه مشخصات و اسم برایم فرستاده بود. باید
به سمت کنکاش و گوش دادن به یک زندگی دیگر می رفتم.

ال خیلی سمت جنوب شهر آمده بودم؛ اما این محله نه! خانه هایی با بافت قب
می رنگ و رو رفته. بعضی از خانه ها چنان قدیمی داشت و دیوارهای آجر

قدیمی و فرسوده بودند که با کوچک ترین زمین لرزه ای احتمال آوار شدنشان
بود.

. خودش》لله《نگاهی به تابلوی زنگ زده و قدیمی سردر کوچه انداختم، 
بود، کوچه ی لله، پلک هفتاد و سنه؛ جایی که باید می رفتم.

وارد کوچه شدم و نوستالژی ترین تصویر برایم تداعی شد. چند پسربچه که در
این سرما کاپشن های کهنه و رنگ و رو رفته ای به تن داشتند و با توپ

می سبزرنگ و چندلیه ای، فوتبال بازی می کردند. پلستیک

دروازه شان قد عرض کوچه بود؛ به اندازه ی عبومر سه یا چهار نفر کنار هم.

پلک هفتاد و نه، انتهای کوچه بود. یک خانه با در آهنی و قهوه ای رنگ.
پایین در پوسته، پوسته شده بود و رنگش پریده بود. دستم را روی زنگ

سفید و کوچک گذاشتم و فشار دادم. صدای تیز زنگ بلند شد و چند لحظه ای
منتظر شدم تا صدای زنانه ای به گوشم رسید:

- کیه؟

صدایم را بال بردم و گفتم:

- با شقایق خانم کار دارم!

صدای کشیده شدن دمپایی روی کف حیاط بلند شد. چند لحظه بعد در باز شد
و چهره ی زنی که احتمال دادم شقایق باشد نمایان شد.

مت کشیده و استخوانی داشت و رنگش کمی به پریدگی می زد. چشم هایش صور
مه سیاه بود، مثل شب؛ اما بی فروغ و خالی از هر ستاره ای. سیا

لب های گوشتی و صورتی اش را جنباند و لبخند کمرنگی زد:
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- بیا داخل، خوش اومدی.

لبخندش را با تبسمی آرام جواب دادم و وارد حیاط خانه شدم. در را پشت
سرش بست و جلوتر از من حرکت کرد.

حیاط خانه شان پانزده، شانزده متر بیشتر نبود و بیشتر موزاییک های کف آن
ترک برداشته یا لق بودند.

یک حوض گرد و کوچک وسط حیاط بود که رنگ آبی و تیره ای داشت، رنگی
ال شاید زنده تر بوده. که قب

نزدیک حوض شدم و به ماهی قرمز کوچکی که از جایش تکان نمی خورد
نگاه کردم.

رو به شقایق که منتظر نگاهم می کرد گفتم:

سمرده؟  -

روی پله ی کوچکی که حیاط را از ساختمان خانه جدا می کرد نشست.

دست هایش را دور زانوهایش قلب کرد و با نگاهی خیره به حوض گفت:

- جفتش دیروز مرد. از دیروز فقط باله هاش رو تکون داده و یه سانت، دو
سانت بیشتر جا به جا نشده. زندست؛ اما فرقی با مرده نداره. مگه فرق مرگ

و زندگی توی حیات نیست؟ حیاتی نداره بعد از جفتش، پس مرده! توی اوج
زنده بودن، مرده!

جلوتر رفتم و روی پله و کنارش نشستم.

نگاهم را به نوک کفش هایم دوختم و گفتم:

- می دونم که اسمت شقایقه، سی و دو سالته و یه پسر دوازده ساله داری.
اینم می دونم که از طریق یکی از شبکه های اجتماعی به یلدا، همون نویسنده

پیام دادی و خواستی که قصه ات به گوش بقیه برسه. از حرفات، از لحن
گفتنت، غم می باره. معلومه قصه ات غمگینه. اومدم که بشنومش و بنویسم.

برام میگی شقایق خانم؟

دستش را روی زانو گذاشت و بلند شد.

- این جوری؟ بذار برم یه چایی بیارم.
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دستش را گرفتم و دوباره نشاندمش.

- نه، نه! من یک ساعت بیشتر نمی تونم بمونم، لطفاا بشین، واقعاا نیازی
نیست.

مردد سر جایش نشست. منتظر نگاهش کردم که آه عمیقی کشید و شروع به
حرف زدن کرد.

- اسمم شقایقه، سی و دو سالمه و یه پسر دوازده ساله دارم. تا اینجاش رو
خوب می دونی... بذار از جاییش بگم که نمی دونی! هیفده سالم بود که عاشق

پسر همسایمون شدم. نمی دونم چطوری و از مکی، فقط وقتی به خودم اومدم
که دیدم وقتی می بینمش و از کنارش رد می شم، قلبم تند تند می زنه و گونه هام

سگر می گیره.

از من چهارسال بزرگ تر بود و تازه سربازیش رو تموم کرده بود. فکر نکنی
توی محله های پایین بودیما، نه! البته شمال شهر هم نبودیم؛ ولی خب وضع

خوبی داشتیم. بابام یه دهنه سوپری داشت و دو تا داداشم یه مکانیکی. وضع
متوسط و خوبی داشتیم؛ اما اونا... پدرش فوت شده بود و خودش نون آور

خونه بود. دوتا خواهر داشت و یه مادر مریض. نمی دونم چطوری ولی
ال اونقدر ناشی بودم که از سرخی گونه هام فهمیده بود که دوستش دارم. احتما

و سلم گفتن های پرشتابم پی به حالم بـرده بود. یه شب مامانم گفت قراره
برام خواستگار بیاد و من تا خود شب توی ماتم و عزا بودم. دلم بهروز رو

می خواست، نمی خواستم به کسی غیر از اون حتی فکر کنم. از طرفی
نمی تونستم به مادرم بگم نه؛ چون من عاشق پسر همسایه شدم! بهروز هیچ

نشونه ای نداده بود که من مطمئن باشم به خواستنش.

خواستگارا اومدن، با دلی که پر از غم بود، سینی چایی رو از دست مادرم
گرفتم و بردم.

اما وقتی که بهروز رو که با پیرهن سفید و موهای صاف و ژل زده توی
خونمون دیدم، چشمم که به خواهرا و مادرش افتاد، انگار هرچی خوشی توی

مل بی قرارم سرازیر شد. توی یک ثانیه خودم رو عالم بود یهو به د
خوشبخت ترین دختر دنیا حس کردم.
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توی صحبتای دونفرمون، فهمیدم تمام این مدت همون حسی رو داشته که من
مه من داشتم. دیگه رو زمین بند نبودم، وقتی رفتن دیدم اوضاع فقط از نگا

خوبه.

بابام و برادر بزرگم مخالف صد در صد بودن، مامانمم زیاد راضی نبود. برادر
کوچیکترم با بهروز یه رفاقتی داشت و می گفت پسر باجنم و باغیرتیه،

می گفت از اون مرداییه که می شه بهشون تکیه کرد. برادربزرگ و پدرمم
بخاطر وضع مالیش بود که مخالف بودن وهم بخاطر این که برای من زود بود

و ما خیلی بهروز و خانوادش رو نمی  شناختیم.

خلصه اون قدر بهروز و خانوادش اومدن و رفتن، اون قدر من توی گوش
مادرم زیرزیرکی خوندم و اون قدر برادرکوچیکم که پی به حس من بـرده بود

پادرمیونی کرد، تا پدرم رضایت داد.

وقتی ازدواج کردیم، زندگیمون رو توی خونه ی پدریش و کنار مادرش شروع
کردیم. همه چی خوب بود، ما دوتا عاشق هم بودیم و دیوانه وار همدیگه رو
می خواستیم. من فکر می کردم که خوشبختم؛ اما فقط فکر می کردم! چند ماه

بعد از ازدواجمون بود که سر یه بحث خیلی کوچیک و یه اختلف نظر
سطحی، دستش رو روی من بلند کرد. من باورم نمی شد که بهروز کتکم زده
باشه. سر و تهش رو با یه معذرت خواهی و چندتا نوازش هم آورد. منم سنم
کم بود، از طرفی هم بهروز مردی بود که عاشقش بودم. با خودم گفتم همین
یه بار بود، دیگه محاله تکرار بشه؛ اما بازم تکرار شد. بهروز سر هرچیزی

می خواست خواسته هاش رو به من تحمیل کنه و اگه نه می گفتم یا کاری
برخلف میلش انجام می دادم، مشت و لگد بود که راهی تنم می شد. مامانم در
جریان بود، می گفت صبر کن. تحمل کن. درست می شه. طلق بگیری میگن

دختره یه مشکلی داشت که سر یه سال نشده جدا شد. طلق بگیری می خوای
چیکار کنی؟ بشی یه زن مطلقه و منتطر بشینی تا یه پیرمرد با چهار تا بچه ی
همسن خودت بیاد سراغت؟ مادر بهروز می گفت بچه که بیاد، درست می شه.

می گفت زندگیتون هدف می گیره، بخاطر بچه با هم کنار میاید.

بین حرفش پریدم و گفتم:

- اما درست نشد، نه؟

نگاهم کرد و جواب داد:
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- نه. بهروز عادت داشت، به خشونت عادت داشت. هر بار که من رو کتک
می زد، بعدش که گریه هام رو می دید خودش هم بغض می کرد. مثل یه بچه ی

بی پناه می شد. بهم قول می داد دیگه تکرار نمی شه؛ اما بازم همون آش و
همون کاسه. راستش من فکر می کنم تمام اون خشونت ها ریشه توی بچگیش
داشت. نمی دونم؛ اما حس می کنم یه چیزی باعث شده بود تا بهروز از درون
تبدیل به هیول بشه. آدم که بی دلیل این شکلی نمی شه. خیلی اصرار کردم تا با

هم بریم پیش مشاور؛ اما سر همین ماجرا هم کتکم زد. وقتی که بچه دار
شدیم، تا یه مدت خوب بود. خوشحال بود. فکر کردم دیگه همه چی درست

شده. من هنوزم بهروز رو دوست داشتم، می دونم حماقت محضه؛ اما من از
هفده سالگیم وابسته ش شده بودم و توی بیست سالگیم، هیچ کس جز بهروز

رو نداشتم. پسرمون بزرگ و بزرگ تر می شد و من خیلی می ترسیدم. راستش
وحشت داشتم که پسرم با خشونت هایی که از پدرش می بینه، تبدیل به به
بهروز دیگه بشه. یه بهروز دیگه که زندگی یه شقایق دیگه رو به گند

می کشه. پسرم هفت سالش بود. بهروز دست روش بلند کرد و من، به معنای
واقعی کلمه بریدم. طلق گرفتم. دادگاه و پزشکی قانونی با ردایی که روی تنم
جاخوش کرده بودن به راحتی حکم طلق رو صادر کردن. من سال های زیادی

تحمل کردم؛ اما یه روز کم آوردم. به خودم گفتم شقایق! چند سالته؟ تا چند
سال دیگه می خوای تحمل کنی؟ تو ازدواج کردی تا خوشلخت بشی یا تبدیل

بشی به کیسه بوکس؟ پسرت چی؟ می خوای اونم تن و بدنش کبود بشه و چند
سال دیگه یه آدم روان پریش بشه؟ جدا شدم، حضانت پسرم رو هم بعد از کلی
دوندگی و بدبختی و ثابت کردن صلحیت نداشتن بهروز، ازش گرفتم. مهریه م

رو هم گرفتم و باهاش این خونه رو خریدم. نمی خواستم برگردم پیش پدر و
مادرم و سرکوفت بشنوم. می خواستم به یه آدم مستقل تبدیل بشم و زندگی

پسرم رو بسازم. با پولی که برام مونده بود، رفتم دوره های آرایشگری و یه
آرایشگاه کوچیک توی چندتا محله بالتر راه انداختم. بهروز دیگه سراغمون
نیومد، شنیدم مادرش واسش خواهرزاده ی خودش رو گرفته. عمیقاا دلم برای
اون دختر می سوزه و امیدوارم مثل من تحمل نکنه . صبر خوبه؛ اما نه توی

همه چیز.

- الن خوشبختی؟ تو و پسرت خوشحالین؟

لبخندی زد. نگاهم کرد و گفت:
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- حالمون خوبه و آرامش داریم. بنظرم این از همه چیز مهم تره. می خوام
قصه ی من رو بنویسی تا به همه ی زن هایی که مثل گذشته ی منن یه حرفی
بزنم. می خوام بهشون بگم مجبور نیستن مشت و لگد و آزار رو به جون
بخرن. می  دونم سخته، می دونم از نو شروع کردن راحت نیست؛ اما وقتی

می بینی هیچ جوره وضعیت درست نمی شه، وقتی هرچی فرصت می دی و بازم
فایده نداره، خودت رو نجات بده. بخاطر بچت تحمل نکن، بچه ای که درد

کشیدن مادرش رو ببینه، روح سالمی نخواهد داشت. زندگی رو بعضی وقتا
باید از نو شروع کرد. به حرف بقیه اهمیت نده، نذار کلیشه ها آزارت بدن. تو

یه زنی، یه مادری و باید قوی باشی و بتونی قهرمان زندگی خودت و بچت
بشی. یه قهرمان نباید دنبال کلیشه ها بره.

دستش را گرفتم. شقایقی که روبرویم بود، قهرمان بود. یک قهرمان واقعی.

- خوشحالم که یه زندگی جدید رو شروع کردی. مطمئنم که همه چیز بهتر
می شه؛ چون تو یه زنی، یه زن قوی.

***

از خانه اش که دور شدم، با اولین قطره های بارانی که بر صورتم بارید،
اشک هایم چکیدن گرفتند.

خبری از بچه هایی که فوتبال بازی می کردند نبود، باران فراریشان داده بود.

به ابتدای کوچه که رسیدم، اشک هایم با قدرت بیشتری خودنمایی کردند. دلم
بدجور گرفته بود؛ از خودم و از همه ی آدم هایی که فکر می کردند مشکلت

زندگیشان خیلی سهمگین و غیرقابل تحمل است بدم می آمد. شقایق چه ها که
کشیده و دم نزده بود. چندتا شقایق دیگر وجود داشت؟ صدای چندتا زن دیگر

را با مشت و لگد خفه کرده بودند؟

آن قدر اشک ریختم و راه رفتم، که وقتی به خودم آمدم در ایستگاه اتوبوس
بودم و سر تا پا خیس از باران. سردم شد و لرز خفیفی به بدنم افتاد. هیچ کس
در ایستگاه نبود و باید منتظر رد شدن تاکسی می ماندم. زیر سایه بان ایستگاه

ایستادم و به آسمانی که حال تاریک و تیره بود چشم دوختم.
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چه شقایق هایی در این سرزمین بودند که درد را با پوست و گوشت و خون
خود چشیده و درک کرده بودند، زنانی که با صبر و شکیبایی می خواستند

زندگیشان را حفظ کنند؛ اما نمی شد.

کیفم را باز کردم و موبایلم را به قصد تماس با یلدا بیرون کشیدم. از سیل
تماس های بی پاسخ نیان و حامین فهمیدم باز هم یادم رفته و گوشی را روی
بی صدا گذاشته ام. همین که خواستم شماره ی حامین را بگیرم، گوشی زنگ

خورد.

با تعجب به شماره ی رند و ناشناس نگاه کردم و دست آخر از سر کنجکاوی
جواب دادم:

- الو؟

صدایی که برایم غریبه بود، از آن سمت به گوشم رسید:

- هیچ  معلومه کجایی؟

با تعجب و چشم هایی گشادشده گفتم:

- شما؟

صدای آن طرف خط آرام بود؛ اما کلفه:

- چرا موبایلت رو جواب نمی دی؟ اون خواهر و برادر بدبختت رفتن
بیمارستان ها رو بگردن و تو از اون ومر خط به من می گی شما؟

شناختمش، خودش بود؛ پسمر خاله ماه منیر.

اخم کردم و گفتم:

- شوخی می کنید دیگه؟

صدای نفس عمیقی که کشید را از پشت گوشی شنیدم. صدایش آرام تر شد.

- نگران بودن که قلبت یه وقت کار دستت داده باشه. 

لبم را گزیدم و شرمنده گفتم:

- حواسم نبود گوشیم روی سایلنته.

- کجایی؟ آدرس بده بیام دنبالت.
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بی اراده آدرس جایی که بودم را از روی تابلوی خیابان دادم.

با صدایی متعجب گفت:

- آخه تو اون جا چیکار می کنی؟ همون جا می مونی تا بیام؟

تحت تاثیر آرامش صدایش گفتم:

- می مونم.

تماس را که قطع کردم، روی صندلی نشستم و خواستم شماره ی نیان و
حامین را بگیرم؛ اما نتوانستم. درستش این بود که بهشان می گفتم کجا

می روم، یا حداقل خبر می دادم؛ اما حماقت کرده بودم.

بعد از ماجرای بازداشت و بستری شدنم در بیمارستان، نیان و حامین زیادی
نگرانم بودند و این حجم از نگرانی برای ما که کسی را جز هم نداشتیم،

طبیعی بود. 

روزی که نیان و احسان ازدواج کردند، من دوازده ساله بودم و حامین بیست
و سالش بود. از اول تا آخر مراسمشان، سگرمه های حامین در هم بود و من

با اخم روی صندلی نشسته بودم. تصور این که نیان را نصفه و نیمه داشته
باشیم و از ما به طور کامل جدا شود، خیلی سخت و دردناک بود. 

روزی هم که حامین به سربازی رفت همان قدر سخت بود. تا یک هفته ی تمام
کار من گریه بود و دلتنگی. ما خیلی به هم وابسته بودیم و یک جاهایی این

حجم از دوست داشتن، کار دستمان می داد.

با شنیدن صدای ترمز ماشینی جلوی ایستگاه، نگاهم را بال آوردم. ماشین
خودش بود. نامدار از ماشین پیاده شد و با قدم هایی بلند به سمت من امد.

زیر سایه بان ایستگاه، به چهره ام نگاه کرد و گفت:

- خیلی نگرانت شدیم.

جمع بست، فعل را جمع بست و خودش را قاطی نگرانی های حامین و نیان
کرد. 

- حامین و نیان رفته بودن بیمارستان محل کارت. هر چی زنگ زدن جواب
ندادی. یدفعه شمارت رو گرفتم و وقتی جواب دادی، بهشون خبر دادم که من

نزدیک ترم و میام سراغت.
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نگاهم را از پلیور سبزرنگش گرفتم. چرا صدایش همیشه آرام بود؟ 

- چطور این قدر آرومی؟

سوالی نگاهم کرد. نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به نوک کفش هایم دادم.

- دارم قصه می نویسم. قصه های زن های مختلف. امروزم پیش یکیشون بودم
و باهاش حرف زدم.

بی حرف کنارم نشست. دلم می خواست حرف بزنم، دلم می خواست الن و در
این لحظه، با نامدار حرف بزنم.

- شوهرش کتکش می زده. دوستش داشته و کتکش می زده! من نمی فهمم
عشق چجوریه. مامان و بابا همدیگه رو دوست داشتن؛ اما همیشه دعوا
داشتن و تهش جدا شدن. همه ی کسایی که من دیدم میگن عشق؛ ولی از

همون عشق چشمشون خیس شده . مگه عشق می تونه بی رحم باشه؟

چشم هاش را با انگشت شست و اشاره فشرد و تلخندی زد. نگاهش را به
من خیس دوخت و شروع به صحبت کرد: روبرو و خیابا

- عشق بی رحم نیست؛ اما آدم ها بی رحم می شن و یادشون می ره این عشق
بوده که کنار هم آوردشون. می دونی، من نمی دونم عشق چه شکلیه؛ اما

مطمئنم کسی که عاشق باشه نمی تونه به معشوقش آسیبی بزنه.

به نیم رخش نگاه کوتاهی انداختم. باران به سایه بان می کوبید و صدایش
سکوت شب را می شکست .

- عاشق مهسا نبودی؟ 

فکر کردم از حرفم ناراحت می شود و جواب سر بال تحویلم می دهد؛ اما
شانه اش را بی قید بال انداخت و گفت:

- من هیچ وقت عاشق مهسا نبودم. تمام عمرم درس خوندم و کار کردم. به
خودم که اومدم دیدم بیست و هشت سالمه و هنوز خودمم و خودم! دلم

می خواست خونواده ی خودم رو داشته باشم و متاسفانه فکر کردم که با مهسا
می تونم اون خونواده رو داشته باشم؛ اما خب نشد.
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من آدم می نشست، بدجور هم می نشست. آنقدر قشنگ حرف حرف زدنش به جا
می زد که دلم می خواست ساعت ها بنشینم و بگوید و بگوید و من نپرسم که

آخر صحبت هایش مکی می رسد؟

آرام بود و نجیب ، پر از حس اعتماد. 

از جایش بلند شد و یک دستش را داخل جیب شلوار جین آبی رنگش گذاشت.

به سمتم چرخید و گفت:

- بریم؟

کیفم را برداشتم و کنارش ایستادم.

به سمت ماشین حرکت کردیم و وقتی نشستیم، 

دست های سردم را جلوی گرمای بخاری گرفتم و کم کم؛ همه ی تنم اسیر
گرمایی دلچسب شد.

دستش را به سمت پخش برد و در همان حال گفت:

- فکر کنم حامین و نیان الن خونه ی حامینن و احتمال می دم به شدت عصبی
باشن!

آهنگ پخش شد و دیگر حرفی نزد. باران، باریدن را از سر گرفته بود و قطر 
های درشت خود را به خیابان ها می کوبید.

وقتی جلوی خانه ی حامین پارک کرد، خواستم در را باز کنم که گفت:

- صبر کن!

به سمتش چرخیدم و منتظر نگاهش کردم.

نگاهش را به شیشه ی جلو داد و با اخم کمرنگی گفت:

- امروز وقتی حامین بهت زنگ می زد و جواب نمی دادی کنارش بودم. کم کم
بارون گرفت، هوا تاریک شد و حامین پریشون تر. هزارتا فکر میکمد و

می رفت. به خاطر همین عصبی شده بودم و اگه پشت تلفن یکم بد حرف زدم،
معذرت می خوام. متعجب نگاهش کردم. یا نامدار نمی دانست عصبی بودن چه

شکلی است، یا من. 
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- اما خیلی آروم بودی. 

لبخند کوچکی زد و ابرو بال انداخت.

- پس خوبه. خوشحالم که باعث رنجیدنت نشدم.

به چراغ روشن واحد حامین اشاره ای کرد و گفت:

- اما انگار تنبیه اصلی توی راهه! 

کمربندم را باز کردم و گفتم:

- آره، انگاری!

در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. قبل از این که در را ببندم، خم شدم و
نگاهش کردم.

- پسرخاله؟

منتظر نگاهم کرد.

دسته ی کیفم را محکم تر گرفتم و با قدردانی گفتم:

- ممنونم که به حرفام گوش کردی.

سری تکان داد و لبخند زد.

- خدا به همراهت!

با آرامش در را بستم و به سمت ساختمان رفتم. کلید را از کیفم در آوردم و
در اصلی را باز کردم. وقتی وارد ساختمان شدم، ماشین را روشن کرد و رفت

و من داشتم فکر می کردم که دقیقاا مکی ضمیرش برایم مفرد شد!

***

وقتی می دانی مقصر خودت هستی، جانانه از تنبیه شدن استقبال هم می کنی،
مر سرزنش هایی که خودت نثار خودت می کنی کم شود. حاضر تا حداقل از با

بودم نیان و حامین سرم داد بزنند و بابت بی عقلی ام سرزنشم کنند؛ اما آن ها
بدترین شیوه را در پیش گرفتند و فقط سکوت کردند.
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مس آرامی کشیدند و برخلف تصورم که وقتی صحیح و سالم به خانه رفتم، نف
فکر می کردم حامین با آن چهره ی عصبی حداقل چهار تا داد و بیداد می کند،

در کمال تعجب من، بی تفاوت به اتاقش رفت و در را به هم کوبید.

نیان هم شیوه ی او را پیش گرفت و بی محلم کرد. این اوضاع دقیقاا تا یک سه
روز بعد طول کشید. بالخره نیان بیخیال شد و از در آشتی وارد شد؛ اما

حامین همچنان مصرانه نگاه می دزدید و حتی کلمه ای با من حرف نمی زد.

مامان زنگ زده بود و دعوتمان کرده بود خانه باغ. آن طور که می گفت، خاله
ماه منیر و شوهرش هم حضور داشتند.

اول نخواستم بروم؛ اما وقتی حامین را آماده دیدم، بخاطر دلجویی از او هم
که شده حاضر شدم. فکر کردم شاید با انجام دادن کاری که دوست دارد، یعنی

همان رفتن به خانه باغ و دیدن مادر؛ می توانم دلش را به دست بیاورم.

پیراهن چهارخانه ای که متشکل از رنگ های سبزتیره و مشکی بود و
بلندی اش تا بالی زانویم می رسید را همراه با شلوار لی تیره پوشیدم. مدل

پیراهن کمی گشاد بود و به من که لغر بودم می آمد. شال خاکستری رنگی
مت آخر هم پوشیدم و بوت های بدون پاشنه و مشکی رنگم را هم پا کردم. دس

بارانی مشکی ام را روی لباسم پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم به همراه نیان
از خانه بیرون رفتم.

من جدیدش که یک پژوی مدل هشتاد و دو بود، نشسته و حامین داخل ماشی
منتظرمان بود. وقتی روی صندلی عقب و دقیقا پشت صندلی او نشستم، کمی
جا خورد. انتظارش را نداشت که به همین راحتی و بدون بحث و کل کل قبول

کنم و به خانه باغ بیایم. بعد از چند لحظه نگاهش را برگرداند و دوباره
بی تفاوتی را از سر گرفت .

هنوز دستش به سمت سوییچ نرفته بود که بی طاقت نیم خیز شدم و دست هایم
را از همان جا دور گردنش حلقه کردم و با لب های آویزان گفتم:

- ببخشید دیگه داداش! می دونی من دق می کنم نگاهم نکنی؟ ببین به خاطر تو
من ایلدا دارم میام خونه باغ . به خدا من خیلی دوستت دارم، قهر نباش دیگه! جو

قهر نباش!

دستش را روی دست های گره کرده ام گذاشت و با ناراحتی گفت:
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- داشتم از نگرانی جون می دادم.

شرمنده لب زدم:

- ببخشید.

- فکرم هزار جا رفت!

فکمر نامدار هم هزارجا رفته بود. افکارم را پس زدم و دوباره گفتم:

- ببخشید!

سرم را جلو بردم و گونه اش را بوسیدم:

- دیگه آشتی؟

نیان با خنده نگاهمان کرد و گفت:

- حامین اذیتش نکن!

حامین هم بالخره لبخند زد و از آینه نگاهم کرد:

- آشتی! حال بشین که بریم.

نفس راحتی کشیدم و سرجایم نشستم. وقتی به خانه باغ رسیدیم، در کمال
تعجب دکتر رستمی را دیدم که کنار نامدار نشسته بود و حرف می زد.

ال متوجه حرف هایش نیست و مج نامدار مشخص بود که اص از نگاه خیره  و گی
مسیر می کند. حدسش سخت نبود که رستمی دارد از پزشکی و ال جایی دیگر  ک

آخرین عملش می گوید و نامدار را این طور گیج کرده.

رستمی با دیدن ما که وارد شدیم، بلند شد و به سمتمان آمد. با حامین دست
داد و بعد دستش را به سمت من گرفت. با تعجب به دست دراز شده اش نگاه

کردم، یعنی واقعاا نمی دانست در حضور حامین نباید چنین کاری کند؟

نیم نگاهی به حامین که نگاه عصبی اش به رستمی بود انداختم و با دستپاچگی
با دست راستم شالم را مرتب کردم.

- سلم آقای دکتر!

مثل این که تازه فهمیده باشد چه کاری کرده، با دستپاچگی دستش را انداخت
و گفت:
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- حالتون چطوره خانم؟

ال به دلم نچسبید. نمی دانم چرا؛ اما دلم نمی خواست زیاد با خانم گفتنش اص
رستمی هم کلم شوم.

لبخند کمرنگی زدم و با لحنی بی تفاوت گفتم:

- ممنون آقای دکتر.

دستش را داخل جیب شلوار کتان سورمه ای رنگش برد و تک خنده ای زد.

- اوه خانم! خارج از محیط کار من فرهادم، فرهامد خالی.

رگ غیرت حامین اگر باد می کرد، خیلی بد می شد. یادم می آید یک بار که کم
سن و سال تر بودم، بابک در حضور حامین و خانه ی خودشان، ناغافل دستم
را گرفت و گفت چرا غریبی می کنی؟ حامین چنان دستش را پیچاند که رنگش

عوض شد و صدای دادش درآمد.

حامین غیرت خرکی نداشت و گیر بیخود نمی داد، اما روی این مسائل
بدجوری حساس بود.

همان طور که حدس می زدم، دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت
آشپزخانه هدایتم کرد:

- فکر کنم مامان و خاله اون جا باشن.

نفسی از آسودگی کشیدم. رفتن را به ماندن ترجیح دادم و به آشپزخانه رفتم.

خاله همچنان با دیدنم روی خوش نشان نمی داد و می فهمیدم که فقط بخاطر
مامان جواب سلمم را می دهد. البته شاید قضیه ی ارثیه هم دخیل بود.

مش ظاهری ام را با مامان هیچ دوست نداشتم، بوی غریبگی می داد نه آغـ*ـو
بوی مادر و فرزندی.

از آغوشش جدا شدم و گفتم:

- دکتر رستمی این جا چکار می کنه؟

به سمت یخچال رفت و ظرف سالد را بیرون آورد.

- من دعوتش کردم. پسر بیچاره توی ایران هیچ کس رو نداره، خیلی تنهاست.
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ال خانوادگی ما دعوت شود؛ اما خواستم بگویم چون تنهاست باید وسط شامم مث
زبان به کام گرفتم.

ال رفته بود تا به پذیرایی برگشتم و با چشم دنبال نیان گشتم که ندیدمش. احتما
لباسش را عوض کند.

بارانی ام را درآوردم و دنبال چوب لباسی گشتم.

- بده به من تا برات آویزونش کنم.

به سمت صدای آشنایش برگشتم. نگاهش هم آشنا بود، خیلی آشناتر از قبل.

تشکرآمیز لبخندی زدم و گفتم:

- نه، لزم نیست! 

وسط تعارف هایم بارانی را از دستم کشید و رو به نگاه متعجب من گفت:

مف ما - می دونستی بی معنی ترین کلمه ای که هیچ مفهومی نداره همین تعار
ایرونی هاست؟

و جلوی نگاه ماتم به سمت راهرو رفت. چند لحظه بعد برگشت و کنارم
ایستاد.

با صدایی آرام گفت:

- این زرپدک چقدر رو اعصابه!

نتوانستم جلوی گرد شدن چشم هایم را بگیرم. 

با گیجی گفتم:

- کی؟

مشخص بود که جلوی خنده اش را به زور گرفته، به چانه اش دستی کشید و
گفت:

من خاله! - همین مهمو

پقی زیر خنده زدم، منظورش از زردک، رستمی بود و موهای بورش.

180



هاوام/زهرابهاروند

نگاه حامین که روبروی رستمی نشسته بود و البته خود رستمی، به سمتمان
برگشت. دستم را جلوی دهانم گرفتم. به سختی خنده ام را خوردم و رو به

نامدار گفتم: 

- ببخشید.

لبخندی زد و نگاهم کرد:

- همیشه بخندی.

نگاهم را از سیاهی چشمانش دزدیدم. چرا این قدر آرام بود؟

به سمت مبل تک نفره ی کنار حامین رفت و نشست. خودم را جمع و جور
کردم و فکر کردم که اگر حامین با نامدار رفیق نبود و اطمینانی نداشت، سر

همین خنده اخم و پتخمش به پا می شد.

سر میز شام، شوخ طبعی آقا مهدی، شوهر خاله ماه منیر لبخند روی لبم آورد.
آن قدر خودمانی و مهربان بود که باعث می شد حس نکنم سال ها از این جمع

و فضا دور بوده ام.

نیم ساعت بعد از شام بود که رستمی رفت و دمرگوشی های مامان و خاله
شروع شد.

کنار نیان نشستم و او سرش را کنار گوشم آورد گفت:

- دارن اون بدبخت رو تحلیل و بررسی می کنن.

مثل خودش آرام گفتم:

- رستمی رو؟

سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد و ادامه داد:

- شرط می بندم یه چیزی این وسط هست؛ حال ببین!

شانه بال انداختم و بی اهمیت استکان چایم را از روی میزعسلی برداشتم.
هنوز ذره ای ننوشیده بودم که خاله با ابروهایی که بال انداخته بود صدایم زد.

استکانم را در دست نگه داشتم و گفتم:

- بله خاله جان؟
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از این جان های لعنتی که بی هیچ حسی به ریشش می بستم هیچ خوشم نمی
آمد.

دست هایش را تکان داد و گفت:

- تو قصد ازدواج نداری؟

یک دفعه جمع ساکت شد و نگاه همه به سمتمان برگشت. لبخند خجلی زدم و
سکوت کردم. 

نیان که خجالتم را دید، رو به خاله کرد و با خنده گفت:

ال برای ازدواجش - خاله جون ایلدا هنوز سنش کمه، درس هم می خونه. فع
زوده.

مامان وسط حرفش پرید و گفت:

مس مناسبی پیدا بشه چرا زود باشه؟ - نه مامان جان. اگه کی

مظ با اخم کمرنگی استکان را روی میز برگرداندم و به مبل تکیه زدم. از این لف
پیدا بشود خیلی بدم آمده بود. یعنی چه که کیس مناسبی پیدا بشود؟ مگر قرار

بود به دنبال شوهر بگردم تا پیدا شود؟

حامین رو به مامان گفت:

- الن جای این صحبت ها نیست.

مامان شال مهره دوزی شده ی مشکی رنگش را مرتب کرد و با لبخندی که
انگار پیروزی را فریاد می زد، جواب حامین را داد:

- اتفاقاا الن جاشه. از قضا مورد خوبش هم پیدا شده!

- حتماا همین زردک رو میگی خاله! آره؟

دستم را مشت کردم، همین مانده بود نامدار هم وارد بحث خواستگاری ام
شود.

مامان انگار حرف بدی شنیده باشد رو ترش کرد و به نامدار گفت:

مک متخصص مملکته، تحصیل کرده و با - این چه لفظیه نامدار؟ پسره پزش
شخصیته.
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آقامهدی با خنده دستی به سر کم مویش کشید و گفت:

- مبارکه پدر و مادرش باشه!

مامان اما مسرانه گفت:

- فرهاد ایلدا رو از من خواستگاری کرده. منم موافقتم رو بهش اعلم کردم؛
قرار شد به زودی بیاد خواستگاری.

مات مامان را نگاه کردم. یکدفعه از کوره در رفتم. نمی دانم جسراتش را
چگونه پیدا کردم؛ اما از جایم به تندی بلند شدم و کیف دستی ام را از روی

مبل چنگ زدم.

نگاهی به مامان که متعجب نگاهم می کرد انداختم و گفتم:

سمرده! - هنوز پدرم ن

و به دنبال چند قدم به سمت در پذیرایی رفتم. مامان مثل زخم خورده ها از
جایش بلند شد و به سمتم آمد.

راهم را سد کرد و با لحنی عصبی گفت:

- این که تو رو از من خواستگاری کرده خوب نیست؟

به چشم هایی که همرنگ چشم های خودم بودند خیره شدم و گفتم:

- با خوب و بدش کاری ندارم، ولی دختر رو از پدرش خواستگاری می کنن.

پوزخندی زد و گفت:

- بریز دور این افکاری رو که ارسلن توی مغزت فرو کرده، چه عیبی داره
از مادر دختر خواستگاریش کنن؟

کلفه نگاهش کردم. نمی فهمید یا خودش را به آن راه می زد؟

- مادر؟ کدوم مادر؟ مادری که بی خبر گذاشت و رفت؟

با ناباوری یک قدم عقب رفت. سر تا پایم را نگاه کرد و گفت:

- یعنی چی؟

اخم غلیظی کردم و با تندی گفتم:
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- مادری نکردی برام، هیچ وقت نبودی. حال نمی تونی برای ازدواجم تصمیم
بگیری و خواستگار دعوت کنی و بعدش به من خبر بدی!

دست گذاشت روی نقطه ضعفم و با پوزخند نگاهم کرد و نیش زد:

پهرجایی برات مادری کرده؟  - نکنه اون زنیکه ی 

انگار آتشم زدند وقتی که به سهیل لقب نانجیبانه چسباند. 

به سمتش رفتم و با عصبانیت نگاهش کردم و صدایم بال رفت:

- درست حرف بزن مامان. درباره ی اون زن درست حرف بزن!

خنده ای عصبی کرد. به سمت نیان و حامین برگشت و گفت:

می ما رو از هم پاشوند؟ ها؟ - دروغه؟ کی زندگ

دوباره به من نگاه کرد و ادامه داد:

پهرزه اومد وسط زندگی من و بچه هام. می فهمی؟ - اون زنیکه ی 

دستم را جلوی صورتش تکان دادم و با تهدید گفتم:

- یه بار برای همیشه می گم، راجع به اون زن درست حرف بزن.

نیان وسط جنجالمان پرید و با کج خلقی رو به من گفت:

- مگه مامان دروغ میگه ایلدا؟ کی زندگی ما رو از هم پاشوند؟ همون
سهیلیی که طرفداریش رو می کنی! 

با تاسف نگاهش کردم. نامدار و خاله و آقا مهدی شاهد بحثمان بودند؛ اما
دخالتی نمی کردند.

سری به تاسف برای مامان و نیان تکان دادم و یک دفعه هرچه در دلم بود را
بیرون ریختم و با عصبانیت گفتم:

- سهیل زندگی تو رو از هم نپاشوند، بلندپروازی ها و دغدغه هات و شغلت تو
رو از بابا دور کرد. همیشه توی اون بیمارستان کوفتی بودی و دنبال

تخصص و گرفتن بورسیه از دانشگاه های خارج. تو زندگیمون رو پاشوندی،
نه سهیل؛ نه کسی که برای دختر هشت ساله ات مادری کرد!

با شدت روی سـ*ـینه ی خودش کوبید و گفت:
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- یعنی داری میگی من باعث اون همه عذابم؟

از کوره در رفتم. نگاه طلبکارش، سکوت حامین و بی منطقی نیان حالم را به
هم زد و صبرم را سر آورد.

با صدایی بلند داد زدم و گفتم:

- آره، تو. خومد خومد تو! تویی که طلق گرفتی و رفتی خارج. رفتی دنبال
مل... خوشگذرونیای خودت، رفتی دنبال عشق و حا

هنوز جمله ام تمام نشده بود که صورتم به سمت چپ کج شد و صدای فریادی
بلند شد:

- دهنت رو ببند ایلدا!

مسر شد از سنگینی دستی که بی رحمانه صدایم را گوشم صدا داد و گونه ام 
قطع کرد. دستم را روی جای سیلی گذاشتم و با ناباوری به سمت حامین

برگشتم.

نمی دانم مکی خودش را به من و مامان رساند و چطور برای اولین بار دستش
روی من بلند شد.

به چهره ی سرخ شده از خشمش نگاه کردم و وقتی هیچ آثاری از پشیمانی در
چشمانش ندیدم، بغضم شکست و قطره ی اشکی از چشمم سرازیر شد.

مه اضافه ای به کسی بیندازم، عقب عقب رفتم و از در خانه بدون این که نگا
بیرون زدم. باد سرد که به صورت خیسم خورد و لرز کردم، یادم آمد بارانی ام

را برنداشته ام. بی آنکه برگردم، سرما را به جان خریدم و با قدم هایی تند
خواستم فاصله ی ساختمان عمارت تا در ورودی باغ را طی کنم.

هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که کسی از پشت سر صدایم کرد:

- دخترخاله، دخترخاله!

برنگشتم. دلم نمی خواست هیچکدامشان را ببینم.

صدای پایش که روی شن ها می دوید، به گوشم رسید و چند لحظه بعد
روبرویم ایستاد. خواستم رد بشوم که دستش را به سمتم گرفت، چشمم به

بارانی ام خورد که دستش بود.
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- بگیر بپوش، هوا سرده.

بی اهمیت خواستم از آن طرف رد بشوم که گفت:

- بپوشش، هرجا خواستی بری من می برمت.

با تردید نگاهش کردم. دستش را تکان داد:

- زود باش دیگه!

بارانی ام را پوشیدم و دستم را داخل جیبش فرو کردم. با آن یکی دستم
اشک هایم را پاک کردم و کنارش به راه افتادم. این که حرفی نمی زد را دوست

داشتم، می گذاشت که در هیاهوی خودم کمی خلوت کنم.

داخل ماشینش که نشستیم، وقتی پرسید کجا بروم؟ هیچ جوابی نداشتم.

من از دست بی منطقی های پدرم، از دست بابک و عمو، به حامین پناه بـرده
بودم. حال از دست کسی که پناهم بود به کجا می رفتم؟

بغضم برگشت، صدایم لرزید و شکست.

- نمی دونم!

پشت دستم را جلوی دهانم گرفتم و بی صدا اشک ریختم. بیچاره ترین آدمم
عالم، من بودم. منی که دایره ی آدم های اطرافم آنقدر کوچک بود که کسی را

برای بی کسی هایم نداشتم.

لیل بود، ولی خانه شان دوتا پسر مجرد هم داشت و من راحت نبودم. یلدا هم
که رفته بود تبریز. به خانه ی حامین هم که محال بود برگردم.

آن قدر در بی کسی هایم پرسه زدم که وقتی به خودم آمدم، جلوی یک آپارتمان
هشت بودیم.

دستش را دراز کرد و داشبورت را باز کرد. دسته کلیدی را با آویز یک پالت
نقاشی کوچک و چوبی درآورد و به سمتم گرفت.

- طبقه ی پنجم، واحد ده.

با تعجب کلید را گرفتم و گفتم:

- این جا کجاست؟
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به موهای مشکی رنگ و لختش دستی کشید و جوابم را داد:

- خونه ی منه. من شب می رم خونه ی رفیقم؛ تو این جا بمون. خیالت هم راحت
باشه، امن و امانه.

با خجالت نگاهش کردم و گفتم:

- نمی شه که، آخه... آخه...

نگاهش را به خیابان کم رفت و آمد دوخت.

- منم از این شبای بی کسی داشتم. درکت می کنم!

کلید را داخل دستم فشار دادم و گفتم:

- چرا خونه ی خودتون نمیری؟

دستش را بین موهایش کشید و گفت:

ال من همیشه - حوصله ی توضیح دادن واسه مامان رو ندارم؛ چون معمو
خونه ی خودم می مونم، تقریباا چهارسالی هست که جدا شدم. الن اگه برم
خونه متوجه می شه جریان چیه و فکر کنم تو نخوای کسی از جات باخبر

بشه!

سرم را تکان دادم و گفتم:

ال! - نمی خوام. حداقل فع

لبخند کمرنگی زد. 

- هرجور تو بخوای!

کلید را نگاه کردم و با صدای آرامی رو به نامدار گفتم:

- ممنونم.

چشم روی هم گذاشت. در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. مثل همان شبی که
به خانه حامین رساندم، منتظر شد تا وارد ساختمان شوم و بعد حرکت کرد.

حسابم داشت سنگین می شد، با این دفعه می شد سه بار که مدیون نامدار شده
بودم. یک بار برای تلش هایش وقتی زندان بودم، یک بار چند شب پیش و حال

هم بار سوم.
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کلید را داخل قفل انداختم و چرخاندم. وارد خانه اش که شدم، موج هوای گرم
و بوی مطبوعی به مشامم رسید، بویی شبیه به شکلت؛ مثل همان بویی که

داخل ماشینش جریان داشت.

در را پشت سرم قفل کردم و از راهرویی که بدون کفپوش بود رد شدم.
می گرد مانند و تقریبا بیست متری می خورد. یک انتهای راهرو به یک پذیرای

دست مبل که به شکل هلل بودند و رنگشان بنفش سیر بود، روبروی ال سی
مک شیری رنگ بود و یک فرش گرد با طرح دی چیده شده بود. کف سرامی

می آبی، صورتی، سفید، بنفش وسط مبل ها پهن بود. کاشی و رنگ آمیز

بارانی و شالم را درآوردم و روی مبل انداختم.

به سمت آشپزخانه رفتم که حدوداا دوازده متر بود و اپن گردی داشت.

کابینت ها سفید بودند و همین تمم سفید انگار فضای آشپزخانه را آرامش بخش
کرده بود.

خانه اش هم شبیه خودش بود؛ آرام.

به سمت یخچال رفتم و بطری شیشه ای حاوی آب را بیرون کشیدم و لیوانی
مب خنک پر کردم. جرعه جرعه نوشیدمش و از روی آبچکان برداشتم و از آ
به یاد حامین افتادم که همیشه بطری را سر می کشید. باز هم اشکم سرازیر

شد و گونه ام سوخت. نمی توانستم باور کنم که دست حامین روی من بلند شده
باشد. اولین باری نبود که سیلی می خوردم، ضرب دست بابا را چشیده بودم؛

ولی این که حامین بزند را نمی توانستم هضم کنم.

اولین باری که دست بابا رویم بلند شد، وقتی بود که دوم راهنمایی بودم. بعد
از مدرسه حامین به سراغم آمد و با هم گشتی در شهر زدیم. غافل از همه جا،

زمان و مکان و بابا را از یاد بـرده بودم. وقتی با چندساعت تاخیر و
خوشحال از دیدن حامین به خانه رفتم، بابا ته گذاشت و نه برداشت؛ یک

سیلی توی صورتم کوباند و گفت دفعه ی آخرت باشد که ول می چرخی. هرچه
مجز زد، فایده ای نداشت. هم سهیل 

وقتی حامین فهمید، صدبار معذرت خواهی کرد و هزار کار کرد تا فراموش
کنم. خودش را مقصر می دانست، می گفت اگر از قبل به پدر خبر می داد

این طور نمی شد و حال همان حامین، خودش توی صورتم زده بود. درمد سیلی
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آزارم نمی داد، نه. درمد بی کسی به جانم افتاده بود. به نظر می آمد که بی کسی،
مع همه ی دردها بود. شرو

لیوان و بطری را روی اپن گذاشتم و به سمت مبل ها رفتم.

نگاهم به دوتا اتاقی که درشان رو به روی هم بود افتاد. از سر کنجکاوی به
سمتشان رفتم و در اتاق سمت راست را باز کردم.

چراغش را روشن کردم، یک تردمیل و دوچرخه ی ورزشی چندتا وسیله ی
کوچک دیگر داخل اتاق بودند.

برگشتم و در اتاق باقی مانده را باز کردم، چراغش را که زدم؛ 

نگاهم را چرخاندم و از روی تخت یک نفره با روتختی سورمه ای، به بوم
نقاشی سفیدی که روی پایه و گوشه ی اتاق بود دادم. با لبخند ریزی نگاهش

کردم، به نامدار و آن همه ابهت تنها چیزی که نمی آمد همین نقاشی کردن بود.

چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون آمدم. روی مبل سه نفره دراز کشیدم
و بارانی ام را روی خودم انداختم.

مت خانه سنگین بود، لعنت به بی کسی. سکو

***

نمی دانم ساعت چند بود که با صدای اذان که از گوشی ام پخش می شد، بیدار
شدم.

کش و قوسی به تن خشک شده ام دادم و برخاستم. انگشترم را درآوردم و
روی اپن گذاشتم. به سمت آشپزخانه رفتم و همان جا وضو گرفتم.

سمهر یا سجاده گشتم. روی یک عسلی به هال که برگشتم با چشم دنبال 
کوچک، سجاده ی تا شده ای به چشمم خورد. نزدیک تر رفتم و برداشتمش.

حال نمی دانستم قبله کدام سمتی است! گوشی را برداشتم و قبله نمایش را باز
کردم، سجاده را هم همان طرفی پهن کردم.

لل و سمهر با حکاکی نام ا مز تیره ی زیبایی بود. یک  سجاده ی مخملی و سب
تسبیح تربت وسط سجاده بود.
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از آن جایی که حدس می زدم چادر در خانه ی نامدار پیدا نمی شود، شالم را
پوشیدم و آستین هایم را که برای وضو گرفتن بال زده بودم، پایین کشیدم و به

نماز ایستادم.

نماز خواندن را فارغ از وظیفه و واجبیتش، عاشقانه دوست داشتم. درست
بود که گاهی تنبل می شدم و اول وقت بودنش را به تاخیر می انداختم؛ اما

مر اول، به جانم تزریق می شد. لل اکب آرامش همیشه در ا

هرچقدر من بنده ی بدی می شدم، هرچقدر من دور می شدم؛ خدا بیشتر و
بیشتر عشق می ورزید و بیشتر نزدیک می شد.

بعد از نماز بود که خستگی چیره شد و دوباره به دنیای خواب و خیال
برگشتم. خواب هایم آشفته بودند، آشفته تر از خودم. دوباره کابوس آن تصادف

را دیدم، کابوس دختربچه ای با موهای طلیی و آغشته به خون.

نمی دانم ساعت چند بود که صدای زنگی باعث شد چشم هایم را باز کنم.
خمیازه ی عمیقی کشیدم و با گیجی به اطرافم نگاه کردم،

ال صدای زنگ خانه . دوباره همان صدا تکرار شد. با فکر به این که احتما
است و شاید همسایه ای پشت در باشد، شالم را روی سرم انداختم و به سمت

در رفتم.

مس سرامیک های سرد، حتی از روی جوراب هم حس خوبی بود. شالم را لم
جلوتر کشیدم و دستگیره ی در را پایین آوردم.

کمی لی در را باز کردم که نامدار را دیدم.

لبخند گیجی زدم و نگاهم به پلستیک های داخل دستش افتاد.

- سلم دخترخاله. اجازه می دی؟

با خجالت کنار رفتم و در را برای ورودش بازتر کردم.

- سلم. بفرمایید خونه ی خودته دیگه!

از کنارم رد شد و کفش هایش را کنار جاکفشی کوچک داخل راهرو گذاشت.

- بهت گفته بودم تعارف چیه؟

شانه ام را بال انداختم و گفتم:
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- بی معنی ترین لغت دنیا!

سری به تایید تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت. در را بستم و به دنبالش
رفتم. پلستیک های داخل دستش را روی اپن گذاشت و مشغول درآوردن

وسیله های داخلش شد.

بطری شیر را درآورد و گفت:

- صبحونه خوردی؟

مت سنه، لبم را گزیدم. لبد برای نگاهی به ساعت مچی ام انداختم و با دیدن ساع
خرید و آمدن به این جا از صبح زود بیدار شده بود. با لحنی شرمنده خطاب به

نامدار که داشت شیشه ی مربای آلبالو را روی اپن می گذاشت گفتم:

- شرمندم، حسابی برات دردسر شدم.

- تو چقدر تعارفی هستی!

جلوتر رفتم و این سمت اپن ایستادم. یکی از پلستیک ها را برداشتم و
وسایلش را بیرون آوردم.

- حامین...

یخچال را باز کردم و وسط حرفش پریدم:

ال نمی خوام راجع بهش حرف بزنم. - فع

پنیر و کره را داخل یخچال گذاشتم و به سمتش برگشتم. کوتاه نگاهم کرد، به
سمت ظرفشویی رفت و شیرداغ کن را برداشت و روی گاز گذاشت.

- باشه. راستی اون خانمی که یه سری برای رستوران کیک درست کرد و
آورد شاغله؟

به دیوار کنار یخچال تکیه دادم و جوابش را دادم:

- آره، منشیه؛ اما تا چندوقت دیگه از اون جا میاد بیرون. چطور؟

شیر را باز کرد و داخل ظرف ریخت.

- بهش بگو ما می خوایم استخدامش کنیم. حقوقش هم از حقوق فعلیش
هرچقدر که باشه، بیشتر می دیم.
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لبخندی روی لبم نشست و با ذوق گفتم:

- حتماا! بهش بگم امروز بیاد رستوران؟

از داخل کابینت شیشه ی کوچکی برداشت و گفت:

- آره. بگو ساعت سه بره رستوران. من نیستم؛ ولی حامین اون جاست و
باهاش قرارداد می بنده.

به سمت پذیرایی رفتم تا موبایلم را بردارم که ادامه داد:

- یادم رفت بپرسم. با کاکائو که مشکلی نداری؟

- نه، خوشم میاد.

دیگر چیزی نگفت. موبایلم را برداشتم و برای فائزه پیام فرستادم.

- سلم فائزه. امروز ساعت سه برو به همون رستوران، مایلن باهات قرارداد
ببندن. حقوقش هم از کار فعلیت بهتره، حال برو و حرف بزنید، شاید شد.

گزارش ارسال که رسید، همزمان صدای نامدار هم آمد.

- دخترخاله بیا صبحونه!

موبایل به دست به سمت آشپزخانه رفتم. وسایل صبحانه را روی اپن چیده
بود. روی یکی از صندلی های پشت اپن نشستم. ماگ سفیدی که رویش یک

خرس آبی بود را جلویم گذاشت.

- مطمئنم توی تمام عمرت چنین شیر کاکائویی نخوردی.

لبخندی زدم و خواستم ماگ را بردارم که دستم به بدنه اش خورد و تمام
شیرکاکائو روی لباسم خالی شد.

- وای!

پیراهنم را از بدنم فاصله دادم و ایستادم.

نامدار هم از روی صندلی اش بلند شد و گفت:

- زیاد داغ نبود، گذاشته بودم سرد شه یکم.
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سرم را تکان دادم و پیراهن را رها کردم. نگاهی به لباسم که به گند کشیده
بود انداختم و گفتم:

ال نمی دونم چی شد. - اص

- دنبالم بیا!

با تعجب نگاهش کردم که به سمت اتاقش رفت. دنبالش رفتم و با کنجکاوی
نگاهش کردم. در کمدش را باز کرد و پیرهنی چهارخانه به رنگ قرمز و

مشکی بیرون کشید. به سمتم آمد و پیرهن را به سمتم گرفت:

- تمیزه، اگه وسواسی نیستی بپوشش .

با خجالت نگاهش کردم. حسی عجیب درونم به جوشش افتاده بود. پیرهن را
روی دستم انداخت و گفت:

- قرار شد تعارف نکنی!

از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. چند لحظه به پیرهن خیره
ماندم و در نهایت با لباس خودم عوضش کردم. برایم گشاد بود و تا وسط ران
پایم می رسید. آستین هایش را کمی تا زدم و شالم را مرتب کردم. نفس عمیقی

کشیدم و بوی عطرش را به ریه هایم هدیه دادم. گفتم هدیه دادم؟ چه داشت
پمرد این قدر آرام بودم؟ کلفه مر این  برسرم می آمد؟ چه برسرم آمده بود که کنا

به صورتم دستی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. 

روی صندلی قبلی ام نشستم و سعی کردم به او که روبروی من بود نگاه نکنم.
چشمم به ماگ سفید خورد که دوباره از شیرکاکائو پر شده بود. برداشتمش و

کمی نوشیدم. طعم دلپذیری داشت.

- دخترخاله؟

کنجکاو نگاهش کردم و گفتم:

- بله؟

انگار که تردید داشت، دستی دور لبش کشید و با احتیاط گفت:

- قبول داری که دیشب، حرفات یکم تند بودن؟

نگاهم را به سنگ اپن دوختم و با صدایی که آرام بود گفتم:
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- سوم  دبستان بودم. مامان نزدیک به چندماه بود که رفته بود فرانسه. نیان
شیراز بود و سرگرم خودش و دانشگاهش. حامین سربازی بود، اونم چند
وقتی یه بار از پادگان زنگ می زد و اجازه داشت فقط قمد چند دقیقه باهام

حرف بزنه. جشن تکلیف داشتیم. بچه ها از چادرهاشون تعریف می کردن. یکی
می گفت مامانش روی چادرش شکوفه های صورتس زده . اون یکی می گفت

قراره مامانش توی جشن بهش هدیه بده . منم داشتم فکر می کردم مامانم چرا
نیست؟ چرا نباید باشه؟ خونه که اومدم، دیدم سهیل برام چادر دوخته. یه
چادر سفید با گل های آبی. روی سجاده ام شکوفه دوخته بود، شکوفه های

رنگی.

حرفم را قطع کردم و نگاهش کردم. سکوت کرده بود و دست به سـ*ـینه به
اپن خیره شده بود.

- اون زن خط قرمز منه. تو روی هرکسی که بهش بی احترامی کنه وایمیستم،
حتی مادرم.

سری تکان داد و نگاهی به چهره ام انداخت.

- درکت می کنم. می دونم که سهیل برات مهمه و روش حساسی؛ ولی تو هم
قبول کن که مادرت ضربه ی بزرگی خورده و مپی خوش گذرونی نبوده. تو

حرفای خوبی بهش نزدی!

پوزخندی زدم. هیچ کس حرف مرا نمی فهمید.

از روی صندلی بلند شدم. سری به تاسف تکان دادم و گفتم:

- هیچ کس نمی تونه من رو بفهمه، هیچ کس. شماها نمی تونید بفهمید حسرت
یه دختر هشت ساله واسه بغـ*ـل کردن مادرش یعنی چی! نمی تونید بفهمید
دوستات رو دست توی دست مادرشون دیدن و آه کشیدن یعنی چی! درک

نمی کنید خیره شدن به یه عکس سه در چهار از مادرت یعنی چی! نمی فهمید،
نه تو، نه نیان و حامین، هیچ کدومتون نمی فهمید من چی کشیدم.

با اخم کمرنگی نگاهم کرد و گفت:

- گریه نکن.
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با پشت دست، اشک هایی را که نمی دانم مکی صورتم را خیس کرده بودند پاک
کردم.

- هیچ عکسی از مامان نداشتم. بابا همه رو آتیش زد، ریختشون توی
شومینه. فقط یه عکس سه در چهار مونده بود. قایمش کردم زیر بالشتم.
بعدش هر شب بیرونش می کشیدم و نگاهش می کردم. نگاهش می کردم تا
چهره اش رو یادم نره . می فهمی ترس فراموشی چهره ی مادرت چه حسی

داره؟

دستش را به پیشانی اش کشید. نگاهم کرد و گفت:

- من نمی خواستم ناراحتت کنم. فقط فکر کردم اگه مادرت رو ببخشی، خودت
هم خوشحال تر می شی.

آه پرحسرتی کشیدم. چقدر دلم برای ایلدا می سوخت.

- نمی تونم! شاید چون یادم نمی ره چقدر درد کشیدم، چقدر غصه خوردم،
چقدر تنها موندم. زمان لزمه تا یادم بره که خیلی سال، مادر نداشتم.

بلند شدم و به سمت پذیرایی رفتم. بارانی ام را برداشتم.

دنبالم آمد و گفت:

- کجا دخترخاله؟ 

کمربند بارانی را بدون بستن دکمه هایش، گره زدم.

- بیشتر از این مزاحمت نمی شم.

کیفم را برداشتم و رو به نگاه خیره اش ادامه دادم:

- برمی گردم خونه .

به اپن تکیه داد و گفت:

- خونه ی حامین؟

شالم را مرتب کردم. نفس عمیقی کشیدم و رو به نامدار گفتم:

- نه. خونه ی بابا!

کیفم را روی شانه ام انداختم و با لحنی تشکرآمیز ادامه دادم:
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- ممنون واسه دیشب و امروز. امیدوارم دیگه توی همچین وضعیتایی
مزاحمت نشم.

لبخند کمرنگی زد. چشم هایش را روی هم گذاشت و باز کرد:

- من اما، امیدوارم دیگه هیچ وقت چنین وضعیتایی برات تکرار نشن.

از خانه اش که بیرون آمدم تازه نگاهم به لباس هایم افتاد و آهم بلند شد. لباس
ال بیخیالش شدم و تاکسی نامدار تنم بود و یادم رفت لباس خودم را بردارم. فع

گرفتم تا به خانه ی حامین بروم و وسایلم را جمع کنم .

در طول مسیر به این فکر می کردم که چرا نیان و حامین نمی خواهند قبول
کنند زندگی مامان و بابا، قبل از آمدن سهیل از هم پاشیده بود؟ چرا همه ی

اتهام ها را به سهیل می چسباندند؟ سهیل که نمی دانست بابا زن و بچه دارد؛
وگرنه آن زن، با آن همه مهر و عاطفه پا بر خرابه های زندگی زنی دیگر

می گذاشت؟

از تاکسی پیاده شدم و کرایه را حساب کردم. دکمه های بارانی ام را بستم تا
نیان و حامین با دیدن پیرهن مردانه، فکر بدی نکنند.

وقتی در اصلی خانه را بازکردم، صدای نیان به گوشم خورد:

- ایلدا کجاست حامین؟

- نمی دونم، نمی دونم.

صدای آشفته ی حامین متعجبم کرد. من فکر می کردم نامدار بهشان گفته باشد
که در خانه ی او مانده ام. موبایلم را هم که روی بی صدا گذاشته بودم و

تماس هایشان را جواب نداده بودم.

در را آرام پشت سرم بستم و به سمت پذیرایی خانه رفتم. نگاه نیان که به
چهره ام خورد، با شتاب از جایش بلند شد و به سمتم آمد. خواست بغلم کند؛

اما خودم را عقب کشیدم.

- سلم!

با چهره ای آویزان نگاهم کرد و گفت:

- سلم عزیزدلم. کجا بودی؟
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جوابش را ندادم. دسته کلید را روی میز جلوی مبل ها گذاشتم و گفتم:

- اومدم وسایلم رو ببرم.

به سمت اتاقی که در این مدت ساکنش بودم رفتم.

نیان پشت سرم آمد و با تعجب گفت:

- کجا ببری؟

وارد اتاق شدم. خم شدم و چمدانم را از زیر تخت بیرون کشیدم.

- خونه!

- که بازم عمو و بابک...

دستم را تکان دادم و کلفه گفتم:

ال مهم نیست. هیچ غلطی نمی تونن بکنن. - مهم نیست، دیگه اص

لباس هایم را از کشوی دراور برداشتم و تا کرده یا تا نکرده، داخل چمدان
گذاشتم. باقی وسایلم را هم برداشتم و کوله ام را روی شانه ام انداختم. دسته ی

چمدان را باز کردم و دنبال خودم کشیدمش.

خواستم از اتاق بیرون بروم که حامین داخل چهارچوب ایستاد و مانعم شد.
نگاهش نکردم، چشمم به نوشته های انگلیسی روی تیشرتش بود.

- کجا میری؟

تلش کردم تا رد بشوم.

- برو کنار!

مچ دستم را چسبید و با جدیت گفت:

- گفتم کجا؟ برگرد وسایلت رو بذار سرجاش. مسخره بازی هم درنیار!

دستم را با شدت از داخل دستش بیرون کشیدم.

با ناراحتی که در چشم هایم به خوبی مشهود بود، نگاهش کردم و گفتم:

- برو اون ور حامین، حالم خوب نیست.

دیدم که نگرانی میان چشم هایش دوید و گفت:
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- حاملت چشه؟

سسر خورد روی گونه ام. حتماا جای دستش مانده بود که پشیمانی در نگاهش 
چشمانش رنگ گرفت. دستش را بال آورد و با سر انگشت هایش، جای سیلی

را لمس کرد.

- دستم بشکنه.

صورتم را کنار کشیدم؛ دستش روی هوا خشک شد. بیچاره برادرم، بیچاره
من!

با دست، شانه اش را عقب زدم و از جلوی در کنارش زدم. از خانه اش که
بیرون آمدم، قلبم مچاله شد. این اولین باری بود که با دلخوری پشت سر، جا

می گذاشتمش.

***

سهیل آن قدر از دیدن چمدان داخل دستم خوشحال شد که تا چند لحظه بعد از
ورودم به خانه، متوجه کبودی کمرنگ روی گونه ام نشد.

می دعوایمان شد. من هم نگفتم وقتی هم که متوجه شد، کلی جویای چرای
بخاطر خودش بوده. اگر می فهمید که بخاطر طرفداری از او با مادرم دعوا
کرده ام، جنجال به پا می کرد. سهیل از آن دسته آدم هایی بود که احترام و

حرمت برایش خیلی مهم بود.

خلصه به هر بدبختی ای که بود، سر و ته قضیه را هم آوردم و تا شب که
پدرم بیاید، با نازنین مشغول دیدن کارتون های مورد علقه اش شدم.

همیشه غرق شدن در دنیای کودکی را دوست داشتم، این که همه ی هلم و غمت
بشود خوشبخت شدن فلن شخصیت کارتونی و از اطرافت به واسطه ی

قصه ی زندگی همان شخصیت، چندساعتی غافل شوی برای من که زندگی ام
آشفته بازار بود، خیلی خوب بود.

بابا که آمد، از دیدنم تعجب کرد. از قبل کلی مکمرم پودر به صورتم زده بودم که
چیزی نفهمد و فکر نکند به خاطر رفتار حامین برگشته ام.
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از نگاه بابا برای اولین بار، لبخند را خواندم. وقتی سهیل گفت که ایلدا
برگشته تا بماند، همان طور که کتش را روی چوب لباسی آویزان می کرد،

دستی به سبیل کم پشتش کشید و گفت:

- خوب کاری کرده.

این جمله برای من هزارتا معنی و مفهوم داشت. پشت این جمله برای من
مت می پدرانه و صدها دوستت دارمم نگفته بود. من به همین محب هزار دلتنگ

نصفه و نیمه دلم خوش بود.

همان شب، وقتی خواستم به اتاقم بروم تا بخوابم؛ صدایم کرد:

- ایلدا!

روی مبل نشسته بود و داشت چای آخر شبش را می نوشید.

- بله بابا؟

مق عمیق. نگاهم کرد، عمی

- حالت خوبه؟ 

چشم روی هم گذاشتم و گفتم:

- خوبم بابا! 

استکانش را روی میز گذاشت و گفت:

- من همیشه دلم می خواست بچه هام دورم باشن؛ اما...

منتظر ادامه ی حرفش بودم که آه عمیقی کشید.

کلفگی اش را حس کردم، دستی به پیشانی بلندش کشید و به اتاقم اشاره کرد:

- برو بخواب، سر پا نمون.

سری تکان دادم و به اتاقم رفتم. روی تخت دراز کشیدم و موبایلم را روشن
کردم.

دو تا پیامک داشتم، یکی از شماره ای ناشناس و دیگری از اپراتور. اس ام اس
ناشناس را باز کردم و مشغول خواندنش شدم.
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- به حامین نگو که خونه ی من بودی .

زمان ارسالش مال ساعتی بود که تازه از خانه اش بیرون زده بودم.
شماره اش را سیو کردم و نوشتم:

- چرا بهش نگفته بودی؟

چند لحظه طول کشید تا جواب بدهد.

- لیاقت کسی که روی خواهرش دست بلند کنه، نگرانیه. 

گوشی را قفل کردم و روی پاتختی گذاشتم، از این لبخندهای بی دلیلی که از
حرف هایش ردی لبم می نشست، سر در نمی آوردم.

***

- بخش سوختگی چرا این جوریه؟ چرا با هر پانسمان خودمم درد می کشم؟

لبخند کوچکی به حالت گریانش زدم. خواستم حرفی بزنم که خانم نادری بین
صحبتمان آمد. انگار که حرف هایمان را شنیده بود.

- این نشون می ده که انسانیت توی وجودت زنده ست.

لیل لب هایش را آویزان کرد و گله  مند گفت:

- به ایلدا هم همینا رو گفتین خانوم نادری؟

نیشگون کوچکی از بازویش گرفتم.

- حسود!

خانم نادری پوشه ای برداشت و از بالی عینکش به من نگاه کرد و گفت:

- فروتن فرق داره!

لیل تا خواست حرفی بزند، خانم نادری با اخم مصلحتی که به لب های خندانش
نمی آمد گفت:

- زود برگردید سرکارتون. تنبلی موقوف!
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بدترین اتفاق روز، قطعاا دیدن رستمی و لبخندهای اعصاب خردکنش بود.
موقع ناهار، وقتی می خواستم به محوطه بروم، خودش را کنارم رساند و سر

حرف را باز کرد، البته خیلی ناشیانه.

- مادر باهاتون صحبت کردن؟

خنده ام را از این بی تعارف بودنش پنهان کردم. مقنعه ام را مرتب کردم و گفتم:

- با من بله. ولی مثل این که با شما صحبت نکردن!

دستی به موهای بورش کشید.

- چرا بیشتر فکر نمی کنی؟ ببین ما می تونیم باهم بریم، بیایم؛ بگردیم و بیشتر
مه همیشگی بودن می خوامت ولی تو آشنا بشیم. هرچند که من واقعاا برای همرا

چرا نمی خوای... ببینم نکنه به خاطر اون پسرست؟

با تعجب ایستادم، حال روبرویم بود.

- کدوم پسره؟

اخم کمرنگش نشان از فکر کردنش بود.

- نامی یا، نمی دونم. چنین اسمی داشت.

از تصوری که داشت تعجب کردم. واقعا فکر می کرد من به خاطر نامدار ردش
کرده ام؟

- اسمش نامداره! چرا چنین فکری کردید؟

دستش را داخل جیب روپوشش برد. 

- نگاه هات بهش یه جوری بودن. انگار که رفیق چندین و چند ساله ات باشه!

این حرفش، یک چیزی را در دلم فرو ریخت. بی پاسخ از کنارش عبور کردم.

وقتی پیش لیل داخل محوطه نشستم، بدون مقدمه پرسیدم:

- نگاه آدم به رفیقش چه مدلیه لیل؟

ظرف دو طبقه و استیل غذایش را وسط نیمکت و بینمان گذاشت.

ابرویش را بال انداخت و گفت:

201



هاوام/زهرابهاروند

- این چرت و پرت ها چیه که میگی؟

در ظرف را باز کرد. بی توجه به بوی غذا و اشتهای تحـریـ*ک شده  ام، سوالم
را تکرار کردم و گفتم:

- بگو دیگه!

فهمید که یک چیزی شده. بعد از چند لحظه گفت:

- خب، رفیق کسیه که پشتت بوده، کمکت کرده و توی غم هات کنارت بوده.
رفیق اونیه که کنارش خودتی! دلت می خواد باهاش حرف بزنی  اشکت،

لبخندت، دردت همه و همه کنار اون خودشون رو بی واهمه نشون می دن.
نگاه آدم به رفیقش یه نگاهیه که پره اعتماد ؛ یه اعتمامد بدون تردید!

ذهنم آشفته تر شد. لیل با کاوشگری نگاهم کرد. نیشخندی زد و گفت:

- ببینم نکنه خبریه؟

نگاهم را دزدیدم که تردید را میان چشمانم نبیند.

- نه. چه خبری؟

شانه اش را بال انداخت و گفت:

ال عاشق شدنی، آشنا شدنی، چه می دونم از این خبرا دیگه. - نمی دونم. مث

مستأصل از روی نیمکت بلند شدم و روپوشم را مرتب کردم. با تعجب صدایم
کرد:

- کجا ایلدا؟ 

- داخل.

مق دست نخورده مان اشاره کرد. به ظرف غذایش و دو قاش

- غذا نخوردی که!

دستم را برایش تکان دادم و با بی حالی گفتم:

- مرسی، اشتها ندارم.

و جلوی نگاه کنجکاوش به داخل بیمارستان برگشتم.
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تا پایان ساعت کاریمان خودم را به نحوی مشغول کردم تا ذهنم کمتر در
اطراف نامدار پرسه بزند.  در عین حال هم سعی می کردم دور و بر رستمی

آفتابی نشوم.

مامان را ندیدم، طبق گفته ی لله، امروز عمل داشت. ندیدنش بهتر بود، دلم
نمی خواست دوباره درگیری لفظی داشته باشیم.

تازه سوار تاکسی شده بودم که سهیلجون زنگ زد و گفت برای شام به خانه
ی عمو رفته اند. از من هم خواست تا عادی رفتار کنم و برای ضایع کردن
بابک هم که شده بروم؛ اما حقیقتاا روح و جسمم خسته تر از تحمل کردن و

دیدن بابک بود؛ پس با یک نه  بزرگ، قید مهمانی را زدم.

هنوز ربع ساعتی نشده بود که به خانه خودمان رسیده بودم و تازه
می خواستم لباس راحتی بپوشم که آیفون به صدا در آمد. 

به سمت هال رفتم. از دیدن چهره اش پشت آیفون تعجب کردم.

گوشی را برداشتم و با همان تعجب گفتم:

- تو این جا چیکار می کنی؟

- بابام گفت بیام دنبالت.

پوفی کشیدم و با بی حوصلگی جوابش را دادم:

- به عمو سلم برسون. بگو خستم و حوصله ی مهمونی ندارم.

- در رو بزن بیام بال!

ابروهایم بال پریدند. 

- کارت رو گفتی، منم که گفتم نمیام.

پوزخند زدنش را دیدم و صدای تمسخرآمیزش به گوشم رسید:

- باهات حرف دارم. نکنه ازم می ترسی؟

دندان قروچه ای کردم و در را زدم. نباید دست این آدم آتو می دادم. اگر
می فهمید از تنها ماندن با او هراس دارم، بدتر می کرد.
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شالم را جلوتر کشیدم. زنگ خانه را که زد، به سمت در رفتم و بازش کردم.
عقب رفتم و در آستانه ی پذیرایی ایستادم تا وارد شود.

در را پشت سرش بست و با نیشخند نگاهم کرد.

مل خانم؟ - احوا

اخمی کردم و دست به سـ*ـینه ایستادم. با بی حوصلگی گفتم:

- حرفت رو بزن، خستم.

انگشت شستش را به گوشه ی لبش کشید و با لحنی مشمئزکننده گفت:

- آخه خستگیتم قشنگه!

خیلی تلش کردم تا عوق نزنم و داخل صورتش بال نیاورم.

چینی به پیشانی ام دادم و گفتم:

- اگه حرفی نداری...

با دست به در ورودی اشاره کردم و ادامه دادم:

- به سلمت!

دست هایش را نصفه و نیمه داخل جیب شلوار لی یخی اش فرو برد.

- من جواب می خوام.

پوف کلفه ای کشیدم و گفتم:

- من جوابم رو به بابا دادم؛ پس عمو هم در جریانه.

یک قدم نزدیک تر آمد، از جایم تکان نخوردم.

- اون که جواب خواستگاریه، اونم خواستگاری بابام، من که ازت
خواستگاری نکردم!

گیج شدم و با همان گنگی نگاهش کردم.

- پس منظورت چیه؟

جلوتر آمد. لحنش روی اعصابم بود.
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- تو راضی به ازدواج نیستی، درسته؟

اخمم غلیظ تر شد و با بدبینی گفتم:

- که چی؟

آن قدر جلو آمد تا به یک قدمی ام رسید. لبخندی که از نظر من زشت و زننده
بود، روی لب نشاند. نگاهش ناپاک بود، این را می شد از چرخشش روی بدن

آدم فهمید.

- لزم نیست که ازدواج کنیم، تازه...

جلوتر آمد، قمد یک کف دست فاصله داشتیم.

- تازه بی قید و بند برای منم بهتره! 

چشم هایم را ریز کردم و گفتم:

- چی میگی تو؟ 

سرش را جلو آورد و جلوی صورتم نگه داشت.

- بدون ازدواج هم می شه ر ابطه داشت، هوم؟

تا چند ثانیه نفهمیدم چه گفت، اما همین که جمله اش را درک کردم، با شدت
دستم را بال آوردم و به صورتش کوبیدم و غریدم:

مت آشغال! خفه شو، دهنت رو ببند!  - کثاف

تمام توانم را گذاشتم تا صدایم تبدیل به فریاد نشود و همسایه ها چیزی
نفهمند. دستی به جای سیلی کشید و با وقاحت تمام به چشمانم خیره شد.

- ضرب دست خوبی هم داری!

انگار آتشم زده بودند و هرلحظه شعله ور تر می شدم. دندان هایم را روی هم
فشردم و با خشم گفتم:

من کثیف! تا زنگ نزدم به بابام، گمشو بیرون! - حیوو

یکهو مچ دستم را گرفت و به سمت خودش کشید. تقل کردم تا دستم را آزاد
کنم، که با یک دست هر دو دستم را گرفت. خواستم جیغ بزنم که دست آزادش

را روی دهانم گذاشت و فشار داد. کمرم به سـ*ـینه اش چسبیده بود و سرش
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کنار شانه ام قرار داشت. تلش کردم تا دست هایم را آزاد کنم؛ اما مچ
دست هایم را بیشتر فشار دلد.

سرش را نزدیک تر کرد و گفت:

- من آدمم باختن نیستم دخترعمو.

فشار محکمی به مچم وارد کرد که تا استخوانم تیر کشید.

- دست از سرت برنمی دارم ایلدا. یا باید با من باشی؛ یا کاری می کنم که
خودت التماسم کنی و بیای سمتم! این رو یادت نره. من ازت خوشم میاد

احمق! چرا این قدر بد تا می کنی باهام؟

از ترس، مردمک چشم هایم گشاد شده بودند. هرچیزی از این آدم بر می آمد.
اگر همین جا بلیی سرم می آورد چه می کردم؟

- دستم رو برمی دارم. جیغ بزنی خومنت پای خودته!

سرم را تند تند تکان دادم. دستش را برداشت، قبل از این که مچ هایم را ول
کند، با ناخن هایش روی پنجه ی دستم را چنگ انداخت. آخم درآمد و پوست

دستم به سوزش افتاد.

با ضرب به سمت دیوار پرتم کرد و گفت:

- اینم یه یادگاری از پسرعموت!

با ترس خودم را عقب کشیدم که نیشخندی زد و به سمت در رفت.

- یادت نره چی گفتم. می تونستم همین الن کاری کنم که تا آخر عمر یادت
نره؛ پس به نفعته دفعه ی بعد، باهام راه بیای. بهت وقت می دم که فکرات رو

بکنی و خودت بیای سمتم.

آب دهانم را قورت دادم و لرز خفیفی کل تنم را در بر گرفت. از خانه بیرون
رفت و در را پشت سرش به هم کوبید. از شدت دل ضعفه، زانوهایم تا شدند

و روی زمین افتادم.

صدایم در نمی آمد، حتی بغضم هم خفه شده بود.

نگاهم به دست راستم افتاد. روی پنجه ی دستم، رد چهار ناخنش مانده بود،
خراش عمیقی بود و از جای آن خون روی پوستم جاری شده بود.
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صدای زنگ گوشی ام از داخل اتاق می آمد؛ اما توان نداشتم تا بلند شوم و به
اتاق بروم. صدای زنگ قطع شد، اما بعد از چند لحظه دوباره تکرار شد.

عاقبت با فکر به اینکه حتما شخص پشت خط، کار واجبی دارد، همه ی توانم
را جمع کردم و با قدم هایی شل و وارفته به سمت اتاق رفتم.

من تا به تخت برسم و گوشی ام را بردارم، تماس دوباره قطع شد. صدای اعل
پیام بلند شد.

نیان بود، بدون باز کردن پیام، شماره اش را گرفتم.

مست ایز... - مشترک مورد نظر خاموش می باشد، مد موبایل 

با تعجب گوشی را پایین آوردم و پیامش را باز کردم.

- سلم ایلدا. دوساعت پیش احسان خبر داد پدرش سکته کرده و فوت شده.
بلیط هواپیما گرفتیم و با حامین داریم می ریم شیراز. اون قدر حالم بد بود که

یادم رفت بهت خبر بدم! داریم سوار می شیم، به محض این که رسیدم بهت
زنگ می زنم. مراقب خودت باش خواهری!

اشک میان چشم هایم جمع شد. نمی دانم بخاطر خودم بود یا به خاطر پدر
مض خفه شده ام، باریدن گرفت. احسان، اما همان جا روی تخت نشستم و بغ

وقتی اشکی برای ریختن نماند، بلند شدم و از داخل جعبه ی کمک های اولیه ی
داخل آشپزخانه، بانداژی بیرون کشیدم. کمی بتادین روی جای زخم ریختم و

باند را دور دستم پیچیدم. این طور بهتر بود، اگر سهیلجون هم چیزی
می پرسید می گفتم سرکار این جور شده یا بهانه ای دیگر می آوردم.

راستش آن قدر حرف های بابک و لحن تهدیدآمیزش داخل گوشم زنگ
ال نمی خواستم به کسی چیزی بگویم. باید می گذاشتم یک مدت می خورد، که فع
بگذرد و آتش هـ*ـوس و خشمش خاموش شود، بعد سر فرصت همه چیز را

برای بابا تعریف می کردم، تا بفهمد پسمر برادرش چقدر رذل و کثیف است .

***

رو به راننده گفتم:

- همین جا نگه دارین لطفاا.
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پیاده شدم و کرایه اش را حساب کردم. بانمد دور دستم کلفه ام کرده بود،
بی حوصله بازش کردم و داخل سطل زباله ای که همان نزدیکی بود انداختم.

به آن طرف خیابان رفتم. وارد رستوران شدم و یک راست به سمت دفتر
مدیریت راه افتادم.

حامین نبود؛ اما می توانستم از طریق نامدار راجع به کار فائزه بپرسم. صدایی
از درونم گفت یعنی فقط به خاطر همین آمده ای؟ نمی توانستی از خومد فائزه

بپرسی؟ افکارم را پس زدم.

تقه ای به در زدم. صدایش آمد.

- بفرمایید داخل.

دستگیره در را پایین کشیدم و وارد اتاق شدم. میز کار مشترک او و حامین
دقیقا رو به روی در بود، یک میز مستطیلی و بلوطی رنگ.

سرش را بال آورد و با دیدنم ابروهایش بال پریدند.

- سلم دخترخاله!

جلوتر رفتم، روبروی میزش ایستادم و لبخند کمرنگی زدم:

- سلم. مزاحم که نشدم؟

از سرجایش بلند شد. پلیور بافت و دکمه داری را روی پیراهن مردانه ای که
فقط یقه اش مشخص بود، پوشیده بود. تازه یادم آمد که پیرهنش را نیاورده ام؛

انگار که دلم نمی آمد پسش بدهم.

به سمتم آمد و به مبل های جلوی میزش اشاره کرد.

- خواهش می کنم. این چه حرفیه؟ بشین لطفاا.

روی مبل چرمی نشستم و او هم روبرویم نشست.

- چیزی می خوری بگم بیارن؟

دستم را تکان دادم و گفتم:

- نه لزم نیست، باید زود برم.

دست به سـ*ـینه، به پشتی مبل تکیه داد و گفت:
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- اتفاقی افتاده؟

صدایم را صاف کردم.

- نه . راجع به دوستم می خواستم بپرسم. استخدام شد؟

کمی به جلو خم شد و گفت:

- آره! کارش خیلی خوبه. باهاش قرارداد بستیم.

دستم را روی دسته ی مبل گذاشتم و با سرانگشت رویش ضرب گرفتم.

- خوبه!

نگاهش از چهره ام، به سمت دستم کشیده شد. با اخم به زخم روی دستم خیره
شد.

دستپاچه دستم را زیر کیفم که روی پایم بود پنهان کردم. انتظار داشتم چیزی
بپرسد؛ اما حرفی نزد.

دستپاچه از جایم بلند شدم و گفتم:

- من دیگه برم.

به سمت صندلی پشت میزش رفت و اورکت مشکی رنگش را برداشت.

- صبر کن. من می رسونمت، دیروقته.

نگاهی به ساعت مچی ام انداختم و گفتم:

- لزم نیست. از بیمارستان با اتوبوس واحد اومدم این جا، به خاطر همین
یکمی طول کشید. الن با تاکسی برمی گردم.

اورکتش را پوشید و سوییچ و موبایلش را از روی میز برداشت. 

- پول تاکسی رو ازت می گیرم. خوبه؟ 

لبخندی روی لبم نشست. در را باز کرد و منتظر شد تا من خارج شوم.
خودش هم پشت سرم آمد.

از رستوران بیرون رفتیم و به سمت ماشینش که دقیقا روبروی رستوران
پارک کرده بود رفتیم.
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وقتی نشستیم و حرکت کرد، از گرمای داخل ماشین گرمم شد. بارانی ام را
درآوردم و روی صندلی عقب گذاشتم.

- اون پسره که دیگه مزاحمت نشد؟

با تعجب به سمتش برگشتم و نیمرخش را نگاه کردم.

- کدوم پسره؟

دنده را عوض کرد و گفت:

- همون پسرعموت!

غیرارادی دست چپم را روی پنجه ی دست زخمی ام گذاشتم و حرفی نزدم. این
حرکتم از نگاهش دور نماند؛ اما بازهم چیزی نپرسید. تا رسیدن به خانه 
سکوت کردم و از ترس این که حرفی بزنم و ختم شود به زخم دستم؛ هیچ

نگفتم.

جلوی ساختمانمان که پارک کرد، کامل به سمتم برگشت و با جدیت گفت:

- خیلی تلش کردم که جلوی خودم رو بگیرم و ازت نپرسم؛ اما واقعاا برام
سواله که دستت چی شده؟

دستپاچه نگاهش کردم و گفتم:

- هیچی. بریده!

اخم کمرنگی کرد و آرنجش را روی فرمان گذاشت و مچ گیرانه گفت:

- با ناخن بریده؟

دستم را کمی بال آوردم و روی زخم را با دستپاچگی نگاه کردم تا به بریدن با
چاقو یا چیزی تشبیهش کنم.

کمی به سمت من خم شد. آستینم را گرفت، دستم را بال برد، سرش را جلو
آورد و روی دستم خم کرد تا از نزدیک زخم را نگاه کند.

نمی دانم چه شد که صحنه ی جلو آمدن بابک برایم تداعی شد و خیلی
غیرارادی خودم را عقب کشیدم که محکم به دمر سمت خودم خوردم و نامدار

با چهره ای سوالی و متعجب نگاهم کرد.
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نمی دانم در نگاهم چه دید که دستش را بال آورد و با ملیمت گفت:

- هی، آروم باش! فقط می خواستم ببینم دستت چی شده.

حالم از این ضعف به هم می خورد. قبل از این که بغضم بشکند و رسوایم کند،
در ماشین را باز کردم و بیرون آمدم. چند ثانیه بعد صدای باز شدن در دیگر

آمد.

- دخترخاله!

همان طور که پشتم به سمتش بود ایستادم. چند لحظه بعد سنگینی چیزی را
روی شانه هایم احساس کردم.

- بارونیت رو داشت یادت می رفت. ببخشید که ترسوندمت، من فقط نگرانت
بودم.

دست هایش روی پارچه ی بارانی بودند. بعد از چند ثانیه دستش را عقب کشید
و من با عجله به سمت ساختمان رفتم.

وقتی وارد شدم و سوار آسانسور شدم، قلبم تند تند می کوبید. چندتا نفس
من من. عمیق کشیدم تا به خودم مسلط شوم. او نگران من شده بود، نگرا

نگاهی از آینه ی قدی آسانسور به گونه های گلگونم انداختم، نه به آن حرکت
و عقب کشیدنم نه به این سرخی و خجالت. دقیقاا چه داشت بر سرم می آمد؟

***

- از طرف من به احسان تسلیت بگو نیان. 

صدای فین فینش بلند شد.

- سلمت باشی. من برم، کاری نداری؟

- حامین مکی میاد؟ گوشیش هم که خاموشه.

- میگه می خواد یه چند روز بمونه شیراز.

تعجب کردم، حامین آدمم دور شدن از تهران نبود.

- یعنی چی؟ 

- نیان جون اون ظرف حلوا رو میاری؟
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با صدای شنیدن زنی از پشت خط، رو به نیان گفتم:

- برو به کارات برس، بعداا حرف می زنیم.

او هم با عجله باشه ای گفت و قطع کرد.

ساعت ده کلس تئوری داشتم و باید به دانشگاه می رفتم. آماده شدم و کوله ام
را برداشتم. با سهیلجون خداحافظی کردم و از خانه بیرون آمدم.

داخل پیاده رو بودم تا به سمت ایستگاه اتوبوس بروم، که زنی جلویم ایستاد.
با تعجب نگاهش کردم. نگاهش خیره و طلبکار بود. خواستم از کنارش رد

بشوم که بازویم را گرفت.

با حیرت نگاهش کردم و خودم را عقب کشیدم.

- چیکار می کنی خانم؟

ابروهای روشنش را در هم گره کرد. صورت بیضی شکلی داشت و کمی از
موهای بلوندش از زیر شالش بیرون زده بودند. حداقل چهل و هفت سالی را

داشت و البته که ربطش را به خودم نمی فهمیدم.

- فکر کردی راحته زندگی بقیه رو به هم بریزی و آسیبی به خودت نرسه؟

با لحنی که به زور آرام نگهش داشته بودم گفتم:

- نمی فهمم درباره ی چی حرف می زنید.

به شانه ام کوبید، کمی به عقب مایل شدم.

- زندگی دختر من رو از هم پاشوندی، حال میگی نمی فهمی راجع به چی
حرف می زنم؟

سری تکان دادم، با لحنی کلفه گفتم:

- من واقعاا متوجه منظورتون نمی شم.

انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و به نشانه ی تهدید تکان داد و با غضب
گفت:
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- زندگی مهسای من رو به هم ریختی. روی خرابه  ی زندگی یه نفر دیگه
می خوای خونه بنا کنی؟ نمی شه دخترجون. مطمئن باش تاوانش رو پس

می دی!

گفت و قبل از این که فرصت کنم از خودم دفاعی کنم، به سمت دویست و شش
آن سمت خیابان رفت و سوار شد. با ناباوری به مسیر رفتنش خیره شدم و

حرف هایش در ذهنم اکو شدند.

ال من کجای زندگیشان بودم که حال من چه ربطی به زندگی مهسا داشتم؟ اص
ممل از هم پاشیدنش باشم؟  بخواهم دلی

قید کلسم را زدم و شماره اش را گرفتم.

بعد از سه بوق جواب داد:

- الو؟

بند کوله ام را محکم تر گرفتم و قدم هایم را تندتر کردم.

- باید ببینمت.

نمی دانم به آشوبی که در صدایم بود، پی برد یا نه؛ اما با نگرانی گفت:

- چیزی شده؟ من الن خونه م. دو ساعت دیگه می رم رستوران. اون موقع...

بیخیال اتوبوس شدم و دستی برای تاکسی زردرنگ تکان دادم.

- دیر می شه. میام همون جا!

بدون این که اجازه بدهم حرفی بزند، تماس را قطع کردم و گوشی را داخل
جیب کاپشنم گذاشتم.

ممن مادر مهسا سر راه من و نامدار تنها کسی بود که می توانست دلیل سبز شد
حرف های بی سر و تهش را توجیح کند.

***

به اخم های درهمش نگاه کردم و ادامه دادم:

ال نمی فهمم چرا مادر همسر سابق تو، باید بیاد سر راه من و چنین - من اص
حرفایی به من بزنه!
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دستی به پیشانی اش کشید. از من گیج تر بود.

- نمی فهمم، واقعاا نمی فهمم!

کلفه پوزخندی زدم. دستم را روی زانویم کوبیدم و گفتم:

- همین؟ نمی فهمم؟

خواست حرفی بزند که صدای آیفون بلند شد.

برخاست و همان طور که در را می زد، متعجب گفت:

- مادرمه!

اخم کمرنگی روی پیشانی نشاندم. احساس می کردم اتفاقی قرار است بیفتد و
مس خوبی نداشتم. چند دقیقه بعد در را باز کرد و خاله ماه منیر با چهره ای ح

که هیچ چیز از آن مشخص نبود، وارد شد.

بلند شدم و ایستادم.

- سلم!

با نگاهی گزنده، سر تا پایم را نگاه کرد. 

نامدار رو به مادرش کرد و گفت:

- ایلدا اومده بود تا...

خاله ماه منیر دستش را به نشانه ی سکوت بال آورد و حرف نامدار را قطع
کرد.

رو به من، با لحنی که بوی تمسخر می داد گفت:

- ارسلن می دونه دخترش توی خونه ی یه مرد مجرد رفت و آمد داره؟

زبانم حرکت نمی کرد. از حرفش گر گرفتم.

با گنگی به خودم اشاره کردم و گفتم:

- من... من اومده بودم تا...

دستش را داخل زیپ کنار کیفش برد و انگشتری را بیرون کشید و به سمتم
گرفت.
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- این برات آشنا نیست؟

انگشتر خودم بود، انگشتر مرواریدی که گمش کرده بودم .

- ماله منه!

پوزخندی روی لبش نشاند و گفت:

- می دونم ماله توئه! سوال اینه توی خونه ی پسر من چی کار می کرد؟

نامدار گیج نگاهش را به انگشتر دوخت.

کمی به ذهنم فشار آوردم، یادم آمد. شبی که با حامین دعوایم شد و به خانه ی
نامدار آمدم، صبح قبل از وضو گرفتن انگشترم را درآوردم و روی اپن

گذاشتم و بعد هم فراموش کردم بردارمش؛ اما انگشتر در دست خاله ماه منیر
چه می کرد؟

سوالم را نامدار با اخم هایی در هم پرسید:

- این دست شما چیکار می کنه مامان؟

خاله پوزخندی زد و از داخل کیفش پیراهن من را بیرون کشید و جلوی پایم
می شیرکاکائو پرت کرد. با گیجی پیراهن را برداشتم، همان پیراهنی که قربان

مز تمیز بود. شده بود؛ اما حال تمی

خاله به سمت نامدار برگشت و با غضب گفت:

- دیروز برای مرتب کردن این جا اومدم. خونه نبودی! انگشترش رو روی
اپن پیداش کردم. اول فکر کردم شاید ماله مهساست، اما بعد یادم اومد توی

دست ایلدا دیدمش.

خواستم حرفی بزنم که با صدای جیغش دهانم بسته شد. رو به نامدار با
بدگمانی و شک فریاد زد:

مس این دختر روی تخت خواب تو چی کار می کنه نامدار؟ - لبا

قلبم تندتند می تپید. آب دهانم را قورت دادم و یک قدم جلوتر رفتم و بین
حرفش پریدم:

- خاله، من فقط... فقط یه شب این جا مونده بودم.
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با حرفم انگار آتشش زدم که غرید:

- چندبار این جا موندی که زندگی این دوتا جوون رو به هم زدی؟

صدایم در پدم قطع شد. حرفش آن قدر سنگین بود که زبانم بی حرکت ماند و
مغزم قفل کرد.

نامدار با خشم رو به مادرش گفت:

- این مزخرفات چیه که میگی مامان؟

خاله دستش را داخل کیفش برد و پاکتی را به سمت من پرت کرد. پاکت روی
زمین درست جلوی پایم افتاد.

- اینا رو ببین. بعد بگو کی مزخرف میگه!

خم شدم و پاکت سفیدرنگ را برداشتم.

نامدار به سمتم آمد. کنارم ایستاد و گفت:

- بازش کن!

پاکت را باز کردم و چند عکسی که داخلش بود را بیرون آوردم. در یک لحظه
دنیا با همه ی حجمش روی سرم آوار شد و عرق سردی روی تیره ی کمرم

نشست.

عکس اول من و نامدار داخل ماشینش نشسته بودیم. او به سمت من خم شده
بود و دست من بال بود. زاویه ی سر و نزدیکی نامدار جوری بود که انگار

می خواست روی دست من را ببوسد.

با دست هایی لرزان عکس بعدی را آوردم.

نامدار در فاصله ی کمی از من ایستاده بود و بارانی ام را روی شانه ام
می گذاشت؛ انگار که دستش روی شانه های من باشد.

- با همین کارات زندگی مهسا و نامدار رو بهم ریختی، آره؟ از کسی که سه
ماه زندون بوده این کارها بعید نیست!
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مب تهمت های خاله را نداشتم. دست هایم پلمس و بی حس شدند و عکس ها تا
روی زمین افتادند. سرم را برگرداندم و به چهره ی سرخ شده ی نامدار نگاه

کردم.

با التماس گفتم:

- بگو، تو بهش بگو که دروغه!

سرش را بلند کرد، چشم هایش به خون نشسته بودند.

رو به خاله کرد و گفت:

- قضیه اونی نیست که فکر می کنی مامان. من همه چیز رو برات تعریف
می کنم.

خاله اما با عصبانیت گفت:

- چی رو می خوای تعریف کنی؟ با چشم خودم دیدم! مگه اون شبی که با
حامین دعواش شد تو نبودی که جلوی چشم همه ی ما اومدی دنبالش؟ همون

شب آوردیش خونه ات و این جا مونده! حتی معلوم نیست بار اولش بوده یا نه!

نامدار خواست حرفی بزند که خاله ادامه داد:

- این عکس ها می گن تو و ایلدا با هم رابـ ـطه دارین!

با پوزخندی عصبی ادامه ی حرف های گزنده اش را گرفت:

من سر و کله ی این دختر، بدون هیچ دلیل و ال ببینم تو چرا بعد از پیدا شد - اص
لمایی عقدت رو با مهسا به هم زدی؟ چه دلیلی می تونه داشته باشه به جز ا

این که این دختره  ی هر زه برات تور...

- بسه مامان، تمومش کن! با دو تا عکس چی رو می خوای ثابت کنی؟ 

مظ هر زه میان مغزم می پیچید با صدای داد نامدار، اشک هایم سرازیر شدند. لف
و دلم را آشوب می کرد. با بی حالی روی زمین افتادم و زانوهایم با

سرامیک های سرد برخورد کردند.

می تمام گفت: خاله با بی رحم
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- برای من ادا نیا. یه نسخه از همین عکسا برای پدر بی غیرتت فرستادم تا
ببینه چه دختری تربیت کرده. هرچند که تخم و ترکه ی همون پدری. همونی

که تباهـ*کاری کرد و سر زنش هوو آورد!

من از پا افتاده را! گفت و از خانه بیرون زد و هق هق من گفت و ویران کرد م
اوج گرفت. در تصورم هم نمی گنجید که روزی این چنین تمامم آبرویم، به تاراج

بـرده شود.

دست هایم را جلوی صورتم گرفتم و از ته دل زار زدم. برای خودم، برای
بختم، برای ایلدا .

نامدار روبرویم، روی سرامیک های سرد نشست.

- گریه نکن، درستش می کنیم. 

دست هایم را از روی صورتم برداشتم و نگاهش کردم. می خواست به من
دلداری بدهد اما صدای خودش شکسته تر از من بود.

دست لرزانم را روی زانویم کوبیدم و گفتم:

- چجوری؟ چجوری درست می شه؟ مگه آبروی ریخته جمع می شه؟

می فهمیدم که مغز او هم قفل کرده و در شرایطی که هستیم، نمی تواند فکر
کند. همه چیز آن قدر پشت سر هم اتفاق افتاده بود که مجالی برای چاره

اندیشیدن که هیچ، حتی درک ماجرا پیدا نکرده بودیم.

از سرجایش بلند شد و ایستاد. دستش را به کمرش زد و با صدایی عصبی
گفت:

- درست می شه، اینجوری نمی مونه. الن پاشو، باید بری خونه. قبل از این که
پدرت پیش داوری کنه باید خودت براش توضیح بدی.

مل با به یادآوردن بابا، گریه ام شدیدتر شد. مگر مرد بی منطقی مثل پدمر من مجا
توضیح می داد؟

با هق هق، سرم را روی زانویم گذاشتم و گفتم:

- بابام منو می کشه. به خدا می کشه! ما تازه داشتیم با هم خوب می شدیم، تازه
می خواستیم خانواده بشیم.
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عصبی شده بود، احساس کردم صدای گریه ام کلفه اش می کند. نگاهش کردم.
سرش را رو به سقف گرفت و دوباره نگاهم کرد.

با لحنی که سعی می کرد آرام باشد گفت:

- مگه الکیه؟ یه سوءتفاهمه، حل می شه! با دو تا عکس که چیزی نمی شه.

می حل می شود، درست این حرف های تکراری اش، این جمله های تکرار
می شود، عصبی ام کرد. با عصبانیت از سرجایم بلند شدم و در یک قدمی اش

ایستادم.

با صدایی بلند، در حالی که تلش می کردم اشک نریزم گفتم:

مگ هـ*ـر*زه بودن چسبوند. وقتی همه ی این حرفا رو به - مادرت به من ان
ال خودت رو جای من بابام بزنه، هیچ فکر کردی که چی می شه؟ تو... تو اص
گذاشتی؟ فکر می کنی برای یه پدر قبومل این  که به دخترش هزار تا برچسب

بزنن راحته؟ 

دستش را جلویم تکان داد، سعی داشت آرامم کند.

- آروم باش! ببین این وسط یه نفر یا قصد داره من رو خراب کنه یا تو رو؛
یا شایدم هر دوتامون رو! ما باید درستش کنیم، خودمون که می دونیم همه ی

اینا یه مشت تهمت بی پایه و اساسه، مگه نه؟

کمی، فقط کمی آرام تر شدم.

با پشت دست اشک هایم را پاک کردم و گفتم:

_ یعنی من الن برم خونه؟

سرش را به نشانه ی تایید حرفم تکان داد.

- آره. بابات که قبل از توضیحات تو کاری نمی کنه! نه؟

من آخر جمله اش، این منتظر ماندنش برای تایید تفکرش از سمت این نه گفت
من، یعنی خودش هم چندان مطمئن نبود که درست فکر می کند یا نه.

کوله ام را از روی مبل برداشتم و به سمت در رفتم.

- امیدوارم، فقط امیدوارم.
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***

در طول مسیرم تا خانه، سهیل سه بار زنگ زد که جواب ندادم. می دانستم
عکس ها به دستشان رسیده و حتماا خاله حرف هایش را هم زده .

مامان هم دوبار زنگ زد که او را هم بی جواب گذاشتم. او هم حتماا می خواست
حرف های خاله را تکرار کند. حق هم داشت، مادری نکرده بود تا دخترش را

بشناسد و بفهمد ایلدا اهمل رابـ ـطه ی پنهانی و بدتر از همه، از هم پاشیدن
زندگی بقیه نیست.

وارد خانه شدم شدم. هیچ صدایی نمی آمد. بدون این که کوچکترین صدایی
ایجاد کنم، خواستم از راهرو وارد پذیرایی شوم که چشم سهیل از آشپزخانه

به من خورد. با عجله و نگاهی محتاط به سمت اتاق خوابشان، به سمتم آمد.

دستم را گرفت و به سمت در هلم داد و با وحشت گفت:

- برو ایلدا، برو. این جا نمون.

تکان نخوردم، نباید می رفتم. نباید جا می زدم.

- سهیلجون ولم کن. باید براتون توضیح بدم! من...

با چشمانی ترسیده نگاهم کرد و بین حرفم پرید:

- تو فکر می کنی با حرفایی که خاله ت تلفنی به پدرت زده و اون عکس ها
مس فکری داره! برو ایلدا پنمـ... باورت می کنه؟ تو که می دونی چقدر وسوا

- به به! پس خانم بالخره از پسرخالشون دل کندن و اومدن.

آب دهانم را قورت دادم و با ترس به سمت بابا برگشتم. سهیلجون کنارم
ایستاد و نگاهش را بین من و پدر چرخاند. دوتا دکمه ی اول پیراهنش باز

بود، هر وقت عصبی می شد آن دوتا دکمه را باز می کرد. رگ گردنش متورم
می چشمان آبی رنگش ترس را به جانم تزریق می کرد. بود و رگه های خون

با ترس به حرف آمدم و گفتم:

- با.. بابا... من... من باید برات توضیح بدم، اینا همش یه مشت...

من دهانم ماند. آن قدر محکم زد که به وضوح حس کردم بقیه ی حرفم، در خو
گوشه ی لبم پاره شد.

220



هاوام/زهرابهاروند

سهیلجون خودش را وسطمان انداخت و با التماس گفت:

- ارسلن آروم باش. بذار ایلدا حرف بزنه!

دستم را روی لبم گذاشتم، دردش تا مغز استخوانم نفوذ کرد و آخم بلند شد.

با دست سهیلجون را کنار زد، سهیل به دیوار خورد. نگران نگاهش کردم،
همین شش ماه پیش دیسکش را عمل کرده بود، اگر بلیی سرش می آمد چه؟

با سماجت قدمی جلوتر رفتم. برای یک بار هم که شده باید از خودم، از حقم،
از ایلدا دفاع می کردم.

ال... - بابا من و نامدار اص

صدای فریادش حرفم را نصفه گذاشت.

- اسم اون بی شرف رو پیش من نیار! پس به خاطر اون بود که بابک رو رد
می کردی؟ آره؟

گفت و در یک حرکت موهایم را از زیر شال درآورد و دور دستش پیچید.
احساس کسی را داشتم که با موهایش از یک بلندی آویزان شده باشد،

همان قدر دردناک و سکشنده.

اشکم سرازیر شد و با التماس دست هایش را گرفتم تا شاید رهایم کند.

- بابا به خدا من هیچ صنمی باهاش ندارم.

انگار این حرفم مثل ریختن نفت روی آتش بود که شعله کشید. موهایم را ول
کرد و من از شدت دل ضعفه، روی زمین افتادم. تا خواستم نفس بکشم،

لگدش به شکمم خورد و نفسم در سـ*ـینه ماند و بال نیامد.

سهیل جیغ می زد و سعی داشت بابا را مهار کند. او فحش می داد، بد و بیراه
من دخترش می زد. سهیل التماسش می کرد، من می گفت و مشت و لگد به ت

زجه می زدم که خودت را وسط نینداز، کمرت، کمرت...

ال در قفس آن قدر عقب عقب رفتم، تا به کنج دیوار پذیرایی رسیدم و حال کام
بودم.
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سهیل دستان پش را گرفته بود؛ اما بابا به عقب هلش داد و او با ضرب به
زمین کوبیده شد. از چهره ی درهمش فهمیدم کمرش به شدت درد ضربه
خورده؛ ولی با این حال بلند شد و دوباره التماس هایش را از سر گرفت.

خواستم بلند شوم. نیم خیز شدم که لگدش به جای شکم به قفسه ی سـ*ـینه ام
خورد و نفسم بند آمد. پیشانی ام با ضرب به دیوار کوبیده شد و حس کردم

دنیا دور سرم می چرخد.

پدر آن قدر فحش داد و زد، آن قدر موهایم را به دار کشید، آن قدر اسم نامدار و
مادرم را آورد و بد و بیراه بارشان کرد، که همزمان با بی حس شدن تن من

از درد، خودش هم خسته شد و کنار کشید. 

احساس می کردم من را مهرانه می بیند. حس می کردم نیمی از این دردها
به خاطر مادرم است نه خودم و نامدار. خسته شد و از خانه بیرون زد و در را

به هم کوبید. 

وقتی که رفت، سهیل با چشم هایی که قمد عدس شده بودند از گریه، با دستی
که از غصه بر سر و صورت خودش می کوبید، کنار جسم نیمه جانم چنبره

زد.

با دست هایی لرزان، سرم را بلند کرد و روی زانوی خودش گذاشت. دستی به
گوشه ی پیشانی ام که بال آمده بود کشید و هق هقش بلند شد.

- الهی دستت بشکنه مرد. خدایا من رو بکش و راحتم کن از این زندگی!

خواستم بپرسم کمرت درد گرفته؟ اما همین که تلش کردم حرف بزنم، قفسه ی
سـ*ـینه ام تیر کشید و نفسم بال نیامد. دستم را روی سـ*ـینه ام گذاشتم و
چهره ام را درهم کشیدم. آب دهانم را قورت دادم؛ اما مزه ی شومر خون،

چهره ام را جمع تر کرد.

گریه های سهیل حال به زجه و مویه تبدیل شده بودند، انگار که بالی سر
سمرده می گریست که این چنین بی تاب بود.

صدای زنگ موبایلم بلند شد.

با مشقت رو به سهیل جون، گفتم:

- ببین... شاید... 
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سرفه ی خشکی کردم و به سختی ادامه دادم:

- حامین...

نشد که به فعل برسنانم جمله ی دردناکم را  سرفه ام گرفت. وضعیت اسفناکی
بود. سرفه می کردم و قفسه ی سـ*ـینه ام تیر می کشید. سهیل سرم را آرام

روی زمین گذاشت و بلند شد.

دستش را به کمرش گرفت و من قلبم مچاله شد. به سمت کوله ام رفت و
گوشی را درآورد.

با اخم نگاهی به صفحه انداخت و مرا نگاه کرد.

- نامداره!

سرفه ای کردم و در خودم مچاله شدم.

دستم را بال آوردم و به سختی گفتم:

- ولش... کن!

از نامدار دلگیر بودم. اگر همراهم می آمد شاید می توانستیم دوتایی ماجرا را
حل کنیم. 

سهیل گوشی را قطع کرد و به سمتم آمد و با استرس گفت:

- یه مانتو تنم کنم ببرمت درمونگاه. حالت خوب نیست!

کف دست هایم را روی زمین گذاشتم و وزنم را رویشان انداختم. فهمید که
می خواهم بلند شدم، به سمتم آمد و کمکم کرد تا بنشینم.

به دیوار پشت سرم تکیه دادم و گفتم:

- نمی  خواد!

خواستم آب دهانم را قورت دهم؛ اما از خشکی زبانم به سقف دهانم چسبید.

- یه... لیوان آب...

جمله هایم قطع می شد و نفسم به خوبی بال نمی آمد. از یک طرف این وضع و
از طرفی قلبم. انگار تمام حجم قلبم را کسی درون مشتش گرفته بود.
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سهیل با گریه بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. بعد از چند دقیقه، با یک
لیوان آب و جعبه ی کمک های اولیه کنارم نشست. لیوان را جلوی دهانم گرفت

و کمک کرد تا آب بنوشم.

چند جرعه را با تحمل درمد لب پاره شده ام نوشیدم و دستش را پس زدم.

جعبه را باز کرد و بتادین را بیرون آورد. روی تکه ای پنبه از آن ریخت و با
احتیاط و چشم هایی جمع شده از گریه، آرام گوشه ی لب زخمی ام گذاشت.

- آخ!

چشم هایم را از درد جمع کردم و این اشک های داغ بودند که گونه هایم را به
آغـ*ـوش کشیدند.

- باید بخیه بخوره.

خواستم حرفی بزنم که قفسه ی سـ*ـینه ام تیر کشید و نفسم بند آمد. سهیل با
ترس نگاهم کرد و بلند شد.

به اتاق رفت و بعد از چند لحظه با مانتویی که روی لباسش پوشیده بود و
روسری که سر کرده بود، به سمتم آمد. شالم را از روی زمین برداشت و

روی سرم انداخت.

کمک کرد بلند شوم و در همان حال گفت:

- باید بریم درمونگاه، این طوری نمیشه.

با بدبختی سر پا ایستادم و به شانه ی سهیل تکیه دادم.

- نا...زنین!

همراهش به سمت در رفتم و گفت:

- خونه ی خانم فرخیه، نگران نباش.

کمک کرد تا کفش هایم را بپوشم و کیفش را از روی چوب لباسی دم در
برداشت. داخل آسانسور، نگاهم که به چهره ام خورد، اشکم سرازیر شد.

گوشه ی لبم به اندازه ی یک یا دو سانت پاره شده بود و متورم بود. پیشانی ام
ورم کرده بود و دورش به زردی می زد، حتما تا چندساعت دیگر کبود هم

می شد. صورتم به اندازه ی تنم زخم ندیده بود.
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قفسه ی سـ*ـینه ام و استخوان تره قوه ام به شدت تیر می کشید و خدا خدا
می کردم که آسیب جدی ای ندیده باشند. دستم را بال آوردم و روی پیشانی ام
مگ کهنه ی روی پنجه ام افتاد. اسمش میان ذهنم گذاشتم، چشمم به جای چن

تکرار شد و تکرار شد و نفرت سراسر وجودم را در برگرفت. مطمئن بودم
یک سر این ماجرا به بابک می رسد.

از ساختمان که خارج شدیم، سهیل جون نگاهم کرد و گفت:

- همین جا بمون تا من برم پیش این آژانس یه ماشین بیارم، گوشی ها رو بال
جا گذاشتم.

آژانس دقیقاا بیست متر آن طرف تر بود. سری به تایید تکان دادم و رفت. به
دیوار تکیه دادم، زانوهایم توان ایستادن نداشتند. به ناچار، روی زمین

نشستم. سرم را به دیوار تکیه دادم و چشم هایم را بستم. اشک حتی از لی
پلک های بسته هم، دست از سرم برنمی داشت.

خوشی به من نمی آمد. انگار نفرین بودم، خودم نفرین بودم. تا می آمدم خوب
شوم، تا می خواستم زندگی کنم، یک بل وسط روزگارم فرود می آمد. 

صدای کشیده شدن لستیکی روی آسفالت و توقفش آمد. حتما سهیل بود،
همان طور ماندم تا بیاید و کمکم کند بلند شوم.

صدای قدم های کسی که انگار می دوید آمد و متعاقب آن صدایی آشنا و ناباور:

- دخترخاله؟

چانه ام لرزید، چشم هایم را باز کردم و نگاهش کردم. در یک قدمی ام ایستاده
بود و با نگاهی پریشان، چشمش روی صورتم می چرخید.

نزدیک تر شد، کنارم زانو زد و با صدایی که انگار از ته چاه می آمد گفت:

- خوبی؟

وسط گریه، خنده ام گرفت. حالم هر چه که بود، مطمئناا با خوب نسبتی نداشت.
لبخند دردناکس زدم که لبم درد گرفت و چهره ام در هم شد.

مل دنیا... ست! - این... مسخره... ترین... سوا
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دستش را مشت کرد و جلوی دهانش گرفت. حال که می دیدمش فکر کردم که
چندان هم مقصر نیست. که انگار نمی توانستم از نامدار دلخور باشم. اگر
همراهم می آمد که بدتر بود. آن موقع بابل قطع به یقین، مرا می کشت. بابا

روی هرچیزی که به مادرم ربط پیدا کند، زیادی حساس بود.

- ماشین ندارن!

نگاهم به سمت سهیل کشیده شد. با دیدن نامدار اخم غلیظی کرد و گفت:

- خجالت نمی کشی اومدی این جا؟

این حرفش نامدار را آشفته تر کرد. از جایش بلند شد و با صدایی وحشت زده
گفت:

- باید ببریمش بیمارستان. حالش خوب نیست!

سهیل انگار که تازه یادش آمده باشد من در چه وضعی هستم، به سمتم آمد و
بلندم کرد. نامدار به طرف ماشینش رفت و در عقب را باز کرد و منتظر ماند
تا سوار شویم. با کمک سهیل سوار شدم و خودش هم کنارم نشست. در را
بست و با عجله پشت رول نشست و ماشین را به راه انداخت. سرم را روی

شانه ی سهیل گذاشتم و چشم هایم را بستم.

تند می راند؛ اما مهم نبود که از سرعت می ترسم. یادش رفته بود که بخاری
را روشن کند، مهم نبود که سردم بود. دهانم مزه ای شور می داد، مهم نبود که

این مزه برای خون بود. مهم اطمینان بود، که پدرم سر سوزنی به من
نداشت.

وقتی ماشین از حرکت ایستاد، سهیلجون تکانم داد.

- بلند شو مادر، بلند شو.

چقدر این مادر گفتنش وسط این همه پریشانی به دلم چسبید. انگار یک گوشه
از قلبم با این کلمه روشن شد و جان تازه ای برای تپیدن گرفت.

با کمکش پیاده شدم و ایستادم. نامدار کنارمان می آمد و چهره اش به طرز
وحشتناکی، اخم آلود بود.

وقتی که روی تخت اورژانس دراز کشیدم، پرستار و پزشکی بالی سرم
حاضر شدند.
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سهیل و نامدار سمت راست تختم ایستاده بودند و دکتر و پرستار سمت دیگر.

پزشک معالج، مردی سالخورده بود که موهایش کم پشت شده بودند. 

با دیدن زخم های صورتم، چینی به پیشانی اش داد و با جدیت پرسید:

- مورد ضرب و شتم قرار گرفتی؟

سری به تایید تکان دادم. نگاهش نامدار را نشانه رفت.

با اخم رو به پرستار کرد و گفت:

- خانم زنگ بزنید صد و ده بیان این آقا رو ببرن!

نامدار دستی به پیشانی اش کشید و با کلفگی گفت:

- اشتباه می کنید آقای دکتر! کار من نبوده.

دکتر مردد نگاهم کرد که بریده، بریده گفتم:

- راست... میگه...

بالخره راضی شد معاینه ام کند. وقتی گفتم سر و قفسه ی سـ*ـینه ام ضربه
خورده و تیر می کشد، فوراا به پرستار گفت برای عکس برداری منتقلم کنند.

تمام مدتی که عکس می گرفتند، دعا می کردم چیزی نشده باشد. خدا صدایم را
شنید و دکتر بعد از دیدن عکس ها گفت فقط ضرب دیده اند. مسکن نوشت و

البته که برای اینکه قوایم تحلیل رفته بود، باید یک شب در بیمارستان
می ماندم. این طور بهتر هم بود، لاقل مسکن ها دردم را کمتر می کردند.

گوشه ی لبم را هم بدون بخیه پانسمان کردند و چسب زدند. خواسته ی خودم
بود، نمی خواستم جای بخیه بماند و از طرفی قدرتی برای تحمل درد بخیه در

خودم نمی دیدم.

اتاقی که در آن بودم خصوصی بود، کار نامدار بود. لباس های صورتی رنگ
و گشاد بیمارستان به تنم زار می زد.

سهیل با اشک هایی که همچنان می باریدند دستم را گرفت و نالید:

- من برات بمیرم دختر قشنگم.

دستش را فشار آرامی دادم و با صدایی خفه گفتم:
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- برو خونه. نازنین... از تنهایی می ترسه.

هنوز نفسم کمی می گرفت و بین حرف زدنم وقفه می افتاد.

با جدیت گفت:

- محاله تنهات بذارم.

- من پیشش می مونم سهیلخانم!

سهیلجون به سمت نامدار که تازه وارد اتاق شده بود چرخید.

نگاهش کردم که پلستیک دستش را داخل یخچال کوچک گوشه ی اتاق
گذاشت و گفت:

- شما برید، من می مونم.

سهیل با غضب نگاهش کرد، از دستش حسابی شکار بود.

- مثل این که متوجه نیستی همه ی این بلها به خاطر حرفای مادرته!

دستش را گرفتم و نالیدم:

- سهیلجون... 

به سمتم برگشت و با همان عصبانیت گفت:

- مگه دروغ می گم؟ حرفایی به ارسلن زد که می دونست دیوونه اش می کنن!
اون عکسا کم بودن، هزارتا انگ هم پشت تلفن بهت چسبوند.

نامدار قدمی نزدیکمان شد. نگاهی به من و سرم داخل دستم انداخت و دوباره
به سهیلجون نگاه کرد.

- همه چیز رو درست می کنم، قول می دم!

اطمینانی که در صدا و نگاهش بود را به خوبی احساس کردم. همین را هم
سهیل به خوبی درک کرد که سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت.

نامدار از فرصت پیش آمده استفاده کرد و دوباره حرفش را تکرار کرد:

- شما برید. من هستم.

سهیلجون مردد نگاهم کرد. سرم را تکان دادم و گفتم:
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- فقط... به بابا بگو...

سرفه ای کردم و ادامه دادم:

- بگو مامانم پیشمه!

پیشانی ام را با احتیاط بوسید و گفت:

- باشه. مراقب خودت باش. صبح بعد از رفتن نازنین به مدرسه میام پیشت.

چشم روی هم گذاشتم و سهیل با نگاهی نگران و هراسان، از اتاق بیرون
رفت و در را بست.

چشم هایم را باز نکردم. مسکن ها داشت اثر می کرد و دردم کمتر شده بود.

- اون قدر شرمدنتم که نمی دونم چی بگم؛ یا چیکار کنم.

چشم هایم را باز کردم. روی صندلی کنار تختم نشسته بود و سرش را میان
دست هایش گرفته بود.

نگاهم را از موهای سیاهش و شقیقه هایی که تارهای نقره ای داشتند گرفتم و
گفتم:

- گفتی... درستش... می کنی!

سرش را بلند کرد و با چشم هایی که سفیدیشان به سرخی می زد نگاهم کرد.

- درستش می کنم.

این لحن سخت و مطمئن، آرامم می کرد.

- اگه نشه؟

دستی بین موهای مشکی رنگش کشید:

_ بیا از نشدنش حرف نزنیم. ببینم دخترخاله تو فکر می کنی کسی باشه که از
زمین خوردن تو شاد شه؟ کسی که اون قدر پست باشه که آبروت رو نشونه

بگیره!

به زخم روی دستم که رد کمرنگی از آن مانده بود نگاه کردم. هرچقدر هم
می خواستم مثبت فکر کنم، هرچقدر می خواستم به خودم بقبولنم که فامیل

گوشت هم را که هم بخورد، استخوان را دور نمی اندازد، باز هم تمام
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انگشت های اتهام دنیا، به سمت بابک نشانه می رفت. من آن قدر بی سر و
صدا زندگی کرده بودم، آن قدر دایره ی ارتباطم با دیگران کوچک بود که حتی
کسی را برای ضربه زدن نداشتم. فقط بابک بود که تمام عمر دشمن حسابش

کرده بودم. دشمنی که جهل پدرم و عمو برایم ساخته بود. بابکی که هی
اسمش را کنار اسم من می گذاشتند. آن هم به بهانه ی حرف بی سر و تهی که

بین عمو و پدرم رد و بدل شده و هیچ سندیتی نداشت.

نفسی کشیدم و با صدایی آرام شروع به صحبت کردم:

_ وقتی بچه بودم بین بابام و عموم یه حرف رد و بدل می شه. این که ایلدا و
بابک برای هم باشن. وقتی نوجوون بودم، یه بار بابک...

سرفه ای کردم و حرفم قطع شد، که نامدار سریع از جایش بلند شد و لیوانی
از آب پر کرد و به دستم داد. کمی از آب نوشیدم و نفس عمیقی کشیدم:

- بابک بهم گفت می دونی قراره زن من بشی؟ اون قدر عصبی شدم که چندتا
حرف هم بارش کردم. همون دوران... می شنیدم که بابک با فلن دختر دوسته

و با اون یکی می پره؛ ولی توی خانواده اون قدر موجه و خوب ظاهر می شد
که کسی این حرفا رو باور نمی کرد.

نفس عمیقی کشیدم و با صدای آرامی ادامه دادم:

- می گفتن... شایعست و از روی حسادت به بابک این حرف ها رو می زنن؛ اما
من نگاه ناپاکش رو از بر بودم. به خاطر اصرار بابام برای ازدواج با بابک

هم بود که از خونه بیرون زدم و رفتم پیش حامین. چند روز پیش یه نه
بزرگ تحویل بابک دادم؛ اما اون آدمی نیست که بخواد بازنده بشه. یه عمر

به واسه ی قیافه و تیپ و شخصیت اجتماعی خوبش، دست رد به سینش
نزدن. بار آخر گفت پشیمونت می کنم. بابک برای این که رد نشه حاضره هر

کاری کنه .

رد نگاهم را گرفت و به دستم رسید. با ابروهایی گره کرده گفت:

_ زخم دستت هم کار اون بی شرفه؟

به آرامی سرم را تکان دادم.

_ آره.
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نگاهم را به پنجره ی اتاق که پرده ی آبی رنگش کنار رفته بود دوختم. ماه با
همه ی دلربایی خود، وسط آسمان می تابید و ستاره بود که رو می کرد.

_اعتماد بابام به من کم بود؛ ولی هیچ وقت فکرشم نمی کردم با چند تا عکس
و یه مشت حرف مزخرف به بد بودن من یقین پیدا کنه. گاهی فکر می کنم

شاید چون خودش متعهد بوده و در عین حال به مادرم خــ ـیانـت کرده یه نوع
وسواس فکری توی ذهنش به وجود اومده. شاید فکر می کنه همه ی آدما از

اعتماد هم سواستفاده می کنن، نمی دونم. هرچی که هست کاش الن حامین
اینجا بود!.اون تنها کسیه که توی این هفت میلیارد آدم من رو بدون دلیل و

مدرک خواستن، بدون این که توضیحی بخواد قبول داره.

_ می خوای باهاش تماس...

حرفش را قطع کردم و گفتم:

_ نه! اگه بیاد با بابام دعوا می کنه. بدتر از اون می ره سراغ بابک و کار
دستمون میده، خبر نداشتنش بهتره. هرچند اگه خاله و مامان به گوشش

نرسونده باشن.

با شرمندگی نگاهم کرد و گفت:

_ بابت حرفای مامان، من شرمندتم. وقتی عصبیه زیادی بی منطق میشه و به
هر نحوی می خواد حرف خودش رو به اثبات برسونه. تقصیر منم هست، اگه

از اول می گفتم قصه ی جدایی من و مهسا چیه، شاید این جوری نمی شد؛ اما
خودخواهی کردم.

_ خودخواهی؟

نفس عمیقی کشید و سرش را به طرفین تکان داد.

_ بیخیال، دیگه مهم نیست. من همه ی بیست و نه سالی که زندگی کردم و از
خدا عمر گرفتم، با خودم تمرین کردم از گذشته فقط بگذرم.

سکوت کرد و ادامه نداد. متوجه شدم که مایل نیست راجع به مهسا حرف
بزند.

لبخند تلخی که زدم به دهانم طعم زهر را ریخت:

_ آدم توی همون گذشته چیزای زیادی رو از دست می ده.
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از روی صندلی بلند شد. به سمت پنجره رفت و روبرویش ایستاد. پشتش به
من بود و چهره اش را نمی دیدم. یک دستش را به اسارت جیب شلوار جینش

درآورد و دست دیگرش را پشت گردنش کشید و گفت:

- تو آدم خوبی هستی . دلم برای پدرت می سوزه که تو رو بلد نیست.

صدای قدم هایش آمد. چشمانم را باز کردم و کنار در اتاق دیدمش. نگاهم کرد
و با لحنی پر از مهربانی گفت:

_ توی اون هفت میلیارد آدم، به جز حامین، یه نفر دیگه هم هست که هرچند
مدت زیادی نیست از نزدیک می شناستت اما بدون دلیل و مدرک خواستن،

بدون این که توضیحی بخواد، قبولت داره.

گفت و رفت و من احساس کردم تمام اتاق بوی بهار گرفت، بوی بابونه های
کوهستان.

***

جلوی آپارتمانمان پارک کرد. با تردید نگاهش کردم و گفتم:

- مطمئنی؟

صبح، بعد از ترخیصم خودش به سهیل زنگ زده و گفته بود به بیمارستان
نیاید و حال دوتایی اینجا بودیم، جایی که ارسلن بود.

- مطمئن تر از هر زمانی!

این اطمینان و عدم تردید، فقط در چیدن کلماتش نبود. لحنش مطمئن بود و
چشم هایش می گفت به من اعتماد کن و من اعتماد کردم. پشت سرش از

ماشین پیاده شدم و به سمت ساختمان رفتیم.

حال دیگر حساب دفعاتی که من به این مرد اعتماد می کردم از دستم رفته بود.
مردی که تا چندماه پیش فقط پسر خاله ماه منیر بود و با ارفاق، رفیق برادرم؛

اما حال نامدار بود. کسی که داشتم به بودنش و تصمیماتش تکیه می کردم.

از آسانسور خارج شدیم و خودش زنگ واحدمان را زد. چند لحظه بعد سهیل
میان چهارچوب در ایستاده بود و با تردیدی که از چشم هایش هویدا بود،

نگاهمان می کرد.
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- بچه ها، من هنوزم می گم این کار درست نیست. ارسلن عصبیه. ممکنه همه
چیز بدتر بشه.

نامدار خم شد و بند کفش هایش را باز کرد.

- من اومدم درستش کنم. نمی خوام مثل آدمای بی عرضه یه مشت تهمت رو
قبول کنم؛ که اگه من سکوت کنم مهر تاییدی به همه ی اون چرندیاته.

سهیل از جلوی در کنار رفت و وارد خانه شدیم. نامدار جلوتر از من رفت. به
ورودی پذیرایی که رسیدیم، نگاهم به بابا افتاد. روی مبل یک نفره نشسته و

حواسش پرت بود. آنقدر در فکرهایش غرق شده بود که حتی متوجه
حضورمان نشد.

- سلم ارسلن خان.

سرش را به تندی بال آورد و با نگاهی که خیلی زود رنگی تیره گرفت، از
جایش بلند شد.

- تو...

نگاهش را به سمت من سوق داد و با غضب گفت:

- به چه جرئتی این رو آوردی اینجا؟ هان؟

آب دهانم را قورت دادم و کمی عقب تر رفتم.

- بابا!

- به من نگو بابا!

از صدای فریادش، چشم هایم را بستم. سهیل سراسیمه به سمتش رفت و
سعی کرد آرامش کند.

- آروم باش ارسلن. چه خبرته؟ برای حرف زدن اومدن، نه دعوا کردن!

نگاه عصبی اش را به سهیل دوخت. انگشت اشاره اش را جلوی چشمش تکان
داد و گفت:

- حرف من همونیه که یک ساعت پیش بهت گفتم. غیر از اون حرفی نیست.

به آنی سهیل قرمز شد و با عصبانیت گفت:
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- کوتاه بیا ارسلن. بهت گفتم نمی شه! مگه دیوونه شدی؟ عقلت رو از دست
دادی؟

پدر پوزخندی زد و سری به تایید حرف سهیل تکان داد.

- آره دیوونه شدم. تو خوب می دونی وقتی دیوونگیم بال بزنه چه کارایی از
دستم برمیاد؛ پس بهتره کاری که گفتم رو انجام بدی سهیل. 

سهیلجون اخم هایش در هم بود. 

با کنجکاوی قدمی جلوتر رفتم و گفتم:

مف بابا چیه؟ - سهیلجون! حر

نگاه بابا به سمتم چرخید و خطاب به سهیل گفت:

- بهش بگو.

و خودش با گام هایی بلند به سمت در خروجی خانه رفت و چند لحظه بعد
صدای به هم کوبیده شدن در بلند شد. سهیل روی مبل نشست و دستش را

کلفه وار روی صورتش کشید. 

نامدار نگاهی به من انداخت و گفت:

- یعنی شرطی، چیزی گذاشته؟ خب هرچی که باشه...

سهیل با صدایی خسته بین حرفش آمد.

- امکان نداره!

اخم هایم را در هم گره کردم. به سمت سهیل رفتم و جلوی پایش نشستم.
دستش را گرفتم و با صدایی که خستگی اش متعلق به دردهایم بود، به حرف

آمدم:

- بابا چی گفته؟ من حاضرم هرکاری که میگه رو انجام بدم تا این قائله ختم
به خیر بشه. بهم بگو!

نگاهم کرد، چشم هایش اشک آلود بودند. با تعجب دستش را فشردم.

- چرا گریه می کنی؟ بگو. نگران من نباش.
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با پشت دست اشک هایش را پاک کرد. چشمم به چروک های دور چشمش
افتاد. سهیل جوانی اش را پای من گذاشته بود.

- ارسلن مشکل روانی داره. وسواس فکری شدید.

اخم کمرنگی کردم. قبل هم حدس زده بودم؛ اما فکر نمی کردم مشکلش تا این
حد جدی باشد.

- راضی نمی شه بره دکتر. سال هاست دارم باهاش می جنگم اما گوشش به
حرفام بدهکار نیست. ببین ایلدا؛ حرفایی که می زنه احمقانه هستن، این حرفم

یکی از اونا. من نمی تونم بذارم تو...

حرفش را بلعید. مشخص بود برایش سخت است درباره اش حرف بزند. نفس
عمیقی کشیدم. باید می فهمیدم بابا چه حرفی زده. هرچه که بود قطعاا بهتر از

اصرارهایش برای ازدواج با آن بابک حقه باز بود. 

پی هر چیزی را به تن مالیدم و با اطمینان گفتم:

- بگو سهیل! بذار تموم شه.

لحنم آ ن قدر مطمئن بود که بخواهد تصمیمش را بگیرد. صدایش را پایین آورد
و وقتی حرف زد، حس کردم که صدایش شکست:

- میگه باید بری پزشکی قانونی!

اول معنی حرفش را درک نکردم؛ اما با سکوت خفقان آور سهیل و نامداری
که مطمئن بودم صدای سهیل را شنیده، تازه متوجه حرفی که شنیده بودم

شدم. 

در یک آن، احساس کردم تمام محتویات معده ام و هرچه که بود و نبود به
سمت دهانم هجوم آورد. با شتاب بلند شدم و به سمت دستشویی دویدم. خودم

را داخل دستشویی پرت کردم و در را قفل کردم. داخل روشویی، همه ی
دردهای ریخته شده به جانم از شنیدن این حرف را، بال آوردم. اوق زدم و

حس کردم تمام رگ های مغزم در حال کش آمدن هستند و چیزی به پاره
شدنشان نمانده. بی توجه به در زدن های سهیل و صدا زدن های نامدار،

خیره ی چهره ی نزارم در آینه ی بالی روشویی شدم.
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آب را باز کردم و به صورتم پاشیدم. یک مشت، دو مشت، سه مشت. نه!
فایده ای نداشت. خنک نمی شد این مغمز در حال انفجار.

جایی خوانده بودم وقتی درد و غم آدم بیشتر و بیشتر می شود دیگر اشک
نمی ریزد؛ یعنی اشک کافی نیست برای خالی شدن و این دقیقاا مصداق همین

مل من بود. چشم هایم سرخ بودند ولی اشکی ریخته نمی شد. که این درمد حا
ریخته شده به جانم را، چند قطره ی شور تسکین نمی داد. درد داشت که

گوینده ی آن جمله ی لعنتی از خونم باشد، که پدرم باشد.

شیر آب را بستم و با گوشه ی شالم صورتم را خشک کردم. قفل در را باز
کردم و بیرون رفتم. سهیلجون اشک می ریخت و نامدار چهره اش اخم آلود و

تیره از عصبانیت بود. اولین باری بود که این شکلی می دیدمش . خجالت به
جانم افتاد. نامدار نباید این وضع را می دید و این حرف را می شنید.

نگاهم را دزدیدم و به سهیلجون دوختم.

- قبوله!

سهیل چشم هایش را گرد کرد و ناباور به حرف آمد:

- چی گفتی؟

آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم سرگیجه ام را نادیده بگیرم. 

- کاری که بابا می خواد رو انجام می دم.

دستم را به دیوار گرفتم و ادامه دادم:

- برام یه آژانس بگیر؛ همین الن می خوام برم.

سهیل حال دیگر علناا اشک می ریخت. حالم از این زندگی به هم می خورد و
انگار یک وزنه ی چند ستنی را روی قلبم گذاشته بودند. چند تا نفس عمیق

کشیدم و قدمی برداشتم.

- خودم می رم.

همین که خواستم راه بیفتم سرم گیج رفت و با ضرب روی زمین افتادم.

- چت شد مادر؟
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سهیل رو به رویم نشست و سرم را به دیوار تکیه داد.

-چیزی نیست، سرم گیج رفت.

- بذار برات آب قند بیارم.

چشم هایم را بستم و بغضم را به سختی قورت دادم. نامدار حرفی نمی زد، حتما
نمی خواست بیشتر از این حالم را بد کند. شاید هم به من شک کرده بود؛ به

کسی که پدر خودش سرسوزنی قبولش نداشت و برای اثبات نجابتش
می خواست به پزشکی قانونی برود. 

قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم، راه فرار خود را پیدا کرد و بر گونه ام
چکید. لبم را گزیدم تا جلوی اشک های بعدی را بگیرم. گریه و زاری چیزی

را درست نمی کرد فقط حالم را از آنچه که بود خراب تر می کرد. 

- فکرش رو از سرت بیرون کن.

آهسته پلک هایم را از هم فاصله دادم و نگاهش کردم. رو به رویم ایستاده بود
و اخم غلیظی روی پیشانی داشت. پوزخند تلخی روی لبم نشست و سکوت را

به حرف زدن ترجیح دادم.

وقتی دید حرفی نمی زنم، روی زانویش نشست و با تحکمی که در کلمش
موج می زد گفت:

- اون فکر لعنتی رو فراموشش کن.

به چشم های شب مانندش نگاه کردم و آهسته گفتم:

- چرا؟

سوالی نگاهم کرد. قطره اشک دیگری از چشمم چکید و با بغض ادامه دادم:

- چرا همیشه وسط بدبختی و بیچارگی هام پیدات می شه؟

نفس کلفه ای کشید و چشم بست.

- گریه نکن!
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همین دو کلمه کافی بود تا بغضم بشکند و به هق هق بیفتم. صورتم را پشت
دست هایم پنهان کردم و اشک ریختم و اشک ریختم. گریه کردم برای ایلدا؛

برای دختری که وجودش تماماا درد بود.

- بهت می گم گریه نکن، گریه نکن لعنتی!

دست هایم را برداشتم و با گریه گفتم:

- همه ی وجودم خسته ست. تو چی می فهمی از درد من که میگی گریه نکنم؟

دلم می خواست دق و دلی ام را سر یک نفر خالی کنم و چه کسی بهتر از
نامدار که عجیب دلم می خواست مرهم شود. مرهم برای تمام زخم هایی که سر
باز کرده بودند. برای تمام دردهایی که به جانم ریخته شده و داشتند تیشه به

ریشه ی بودنم می زدند.

- نمیذارم این کار رو بکنی.

ال مگر چاره ی حرفش عصبی ام کرد. نمی فهمیدم چرا این قدر مسر است. اص
دیگری هم داشتم؟

صدایم ناخودآگاه بال رفت و بر سرش فریاد کشیدم:

ال تو چرا - این قدر نگو نمیذارم و فراموشش کن. پس چیکار کنم؟ هان؟ اص
اینجایی؟ چرا نمی ری؟ مگه ربطی بهت داره؟ چرا دست از سرم برنمی داری تا

به درد خودم بمیرم؟

احساس کردم تیله های نگاهش لرزیدند. لب هایش را روی هم فشار داد و هیچ
نگفت. با صدای بلندم سهیل سراسیمه و درحالی که لیوان آب قندی دستش

بود، از آشپزخانه بیرون آمد.

- چرا داد می زنی ایلدا؟

نامدار بی توجه به سهیل انگشت اشاره اش را با تهدید جلوی چشمم تکان داد
و عصبی گفت:

- داد و بیدادت روی من اثر نداره. فکر رفتن به پزشکی قانونی رو از سرت
ال دلم نمی خواد اونی بیرون کن. اون قدری عصبی هستم که هرکاری کنم و اص

که عصبانیتم رو روش خالی می کنم تو باشی! پس مثل بچه ی آدم می شینی
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توی اتاقت و از خونه بیرون نمی ری تا بهت زنگ بزنم و خبرت کنم که چه
غلطی کنیم . فهمیدی؟

ال جدی بود. این بهت زده نگاهش کردم. لحنش هیچ لطافتی نداشت و کام
نامدار را نمی شناختم.

- فهمیدی چی گفتم یا نه؟

آرام سرم را تکان دادم. بلند شد و از خانه بیرون رفت. گیج حرف هایش را در
ذهنم مرور کردم و با خود فکر کردم که تا به حال این روی نامدار را ندیده

بودم. سهیل آب قند را هم زد و دستم داد.

- بگیر بخور، رنگت پریده. این پسره هم که انگار دیوونست؛ تعادل نداره.

کمی از آب قند خوردم. شاید شیرینی اش حالم را بهتر می کرد.

***

کلفه به صفحه ی موبایل نگاهی انداختم. از نامدار خبری نبود و نمی دانستم
باید تا کی منتظر تماسش بمانم. از وقتی که بابا برگشته بود، از اتاقم بیرون
نرفته بودم تا یک وقت حرفش را توی صورتم نکوباند و حالم را بدتر نکند.

دلم می خواست با یک نفر درد و دل کنم اما نمی شد. لیل را که نمی خواستم
ناراحت کنم. یلدا هم کله خراب تر از این حرف ها بود و سریع عصبی می شد.

نیان هم درگیر مراسم های پدرشوهرش بود و حامین که محال ممکن بود
حرفی به او بزنم. اگر می دانست جنجال بزرگی به پا می شد و واقعاا حوصله ی

دعوای دوباره را نداشتم.

با صدای پیامک گوشی، صفحه را باز کردم و پیامش را خواندم.

- بابک نیست. همکارش میگه یه هفته ست که رفته قشم و تا آخر هفته ی بعد
هم برنمی گرده. ممکنه کار خودش باشه؛ اما با این نبودنش نمی شه چیزی رو

ثابت کرد.

اخم کمرنگی روی پیشانی نشاندم و جوابش را دادم.

- تا هفته  ی بعد نمی شه صبر کرد. بابا دیوونه بشه کسی جلودارش نیست.
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واقعاا هم همین طور بود. امروز به معنای واقعی کلمه، به دیوانگی ارسلن پی
بـرده بودم. از کسی که از دخترش مدرک می خواست و به پاکی اش باور

نداشت، هرکاری ساخته بود.

در این چند ساعت بارها به ذهنم رسیده بود که همه چیز را بگذارم و بروم.
بروم به جایی که هیچ کس را نشناسم و تمام آدم ها برایم غریبه باشند. دیاری
غریب و ناآشنا را به این شهر که تمامش غم بود و غم، ترجیح می دادم؛ اما

من در این شهر دلیلی داشتم. دلیلی که پای رفتنم را سست می کردند و
چشمانم را پتر. دلیل من آدم های مهم زندگی ام بودند. آدم هایی مثل سهیل که با

عطر آغـ*ـوش مادرانه اش آرام می شدم. کسی مثل حامین که نه تنها برادر
بود، که گاهی حتی پدر بود. لیل و یلدایی که تمام سال های عمرم را همدمم
بودند. یا نازنینی که خواهرانه هایش را، حتی اگر در حد بچگی اش بودند؛

دوست داشتم؛ اما به غیر از این آدم ها یک نفر دیگر هم بود. کسی که سرش
داد کشیده بودم و گفته بودم چرا همیشه وسط بدبختی هایم پیدایت می شود.

سخت بود؛ اما بالخره به خودم اعتراف کردم که من؛ ایلدا، کسی که به خودم
قول داده بودم دل نبندم، انگار که عاشق شده بودم.

- فردا ساعت هشت شب آماده باش.

با تعجب پیامش را که تازه رسیده بود خواندم. برایش نوشتم:

- چرا؟

- درستش می کنم، به روش خودم.

با تعجب جمله اش را خواندم اما چیزی دستگیرم نشد. نمی فهمیدم منظورش از
این حرف ها چیست. 

- تو هیچ مسئولیتی در قبال این ماجرا نداری. خودت رو درگیر مشکلت من
نکن!

جان کندم تا این جمله ها را تایپ کنم. گفتم خودت را درگیر نکن اما دلم فریاد
می زد و خودش را به در و دیوار می کوبید تا بنویسم قهرمان بازی دربیاور.

می من، برای تمام مس نو پا تلش کن و بجنگ؛ برای من، برای دلم، برای احسا
دوستت دارم های نگفته ای که دلم می خواهد فریادشان بزنم ، به خاطر من؛

برای من، برای ایلدا بجنگ!

240



هاوام/زهرابهاروند

کلمات پیامش جلوی چشمانم رقصیدند:

- درگیر شدم، خیلی وقته.

و نمی دانم چرا اتاقم بوی اردیبهشت می داد.

دلم می خواست حرفش را هجی کنم، ذوق زده شوم و بوی بهاری که پیچیده
بود را به ریه هایم هدیه دهم؛ اما عقلم نهیب می  زد که این آدم هنوز تعلقاتی

به گذشته و آدمی که در گذشته اش بوده دارد. مهسایی که نامدار از رفتنش به
هم ریخته بود و این به هم ریختگی را خودم شاهد بودم، به این آسانی و در

عرض چند ماه فراموش نمی شد .

مق من شدن نداشت . من دختری شکننده بودم که اتفاقاا به دلیلی هم برای عاش
قول خاله سابقه دار هم بود. خانواده ی درست و حسابی و کنار همی هم که
نداشتم. پشت این حرف ها هم حتماا منظور دیگری بود و دل خوش خیال من

رویابافی کرده بود.

با ناراحتی موبایل را روی پاتختی انداختم و دیگر جوابش را ندادم. عمیقاا دلم
می خواست بخوابم و زمانی که بیدار شدم، خود را در چندماه قبل ببینم. حتی

تحمل روزهای خسته کننده و عذاب آور زندان، از تحمل کردن وضع فعلی
زندگی ام آسان تر بود.

***

نگاهی به شال ارغوانی رنگم که روی تخت گذاشته بودم انداختم. 

نیم ساعت پیش پیام فرستاده و گفته بود که آماده باشم. دلم آشوب بود و
شور می زد. احساس می کردم قرار است اتفاقی بیفتد و دعا می کردم این اتفاق

در راه، بد نباشد.

شالم را روی سرم انداختم و موهایم را پشت گوشم زدم. در اتاق را باز کردم
و بیرون رفتم. نگاهی به ساعت داخل هال انداختم، ده دقیقه تا آمدن نامدار

مانده بود .

صدای تق تق ظرف های آشپزخانه باعث شد به آن سمت بروم. سهیل مشغول
جا به جا کردن قابلمه های شسته شده بود. 
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با شنیدن صدای پایم سرش را به سمم چرخاند. نگاهی به لباس های بیرونی ام
کرد و با تعجب گفت:

- جایی می خوای بری؟

تکیه ام را به اپن دادم و گفتم:

- آره. نامدار گفت آماده بشم.

دست از کار کشید. اخم کمرنگی کرد و با صدایی آرام که بیرون نرود گفت:

-ایلدا من حس خوبی نسبت به نزدیکی شما دوتا ندارم. بیشتر به خاطر نسبت
نامدار با مادرت. می دونی که نصف دیوونگی های پدرت هم به همین علته!

دستی به پیشانی ام کشیدم. کلفه بودم. نمی دانستم چه کاری درست است.
نمی توانستم از نامدار دور بمانم، نه حالیی که علناا به خودم اعتراف کرده

بودم دوستش دارم.

- گفت می خواد درستش کنه!

با نگرانی نگاهم کرد و پرسید:

- اگه خراب ترش کنه چی؟

ناخودآگاه از دهانم در رفت و گفتم:

- من بهش اعتماد دارم!

نزدیک تر آمد و روبرویم ایستاد. دستش را به آرامی روی شانه ام گذاشت و
لبخند کمرنگی زد.

- دوسش داری؟

جمله اش سوالی نبود. انگار جواب را از قبل می دانست و فط می خواست
مطمئن شود. لبخندش پررنگ تر شد و با لحنی مادرانه گفت:

- دخترکم عاشق شده!

با صدای آیفون، نگاهم را از سهیل گرفتم.

- من باز می کنم.
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به سمت راهرو رفتم و گوشی آیفون را برداشتم. نامدار پشت در بود.

- الن میام پایین.

- نه! باز کن ما میایم بال!

با تعجب دکمه ی قفل را زدم. منظورش از ما چه کسانی بود؟ 

به سمت آشپزخانه رفتم. رو به سهیل که داشت کتری را پر آب می کرد گفتم:

- داره میاد بال.

کتری را روی شعله ی گاز گذاشت و جوابم را داد:

- برم لباس درستی بپوشم، به بابات هم بگم. اومده که با ارسلن حرف بزنه؟

شانه ام را بال انداختم و گفتم:

- آره لبد! وگرنه چه دلیلی داره بیاد اینجا؟

سهیل به سمت اتاقشان رفت و من هم به سمت در ورودی خانه. 

درست چند لحظه بعد صدای زنگ بلند شد. نفس عمیقی کشیدم و جلوی آینه ی
جاکفشی نگاهی به خودم انداختم. گوشه ی پیشانی ام حال کبود بود و زخم لبم

خشک شده بود. باز هم خوب بود که ضربه  ها به تنم خورد، نه صورتم.

همین که در را باز کردم چشمم از دیدن آدم های پشت در گرد شد.

اخم غلیظی کرد و ابروهای تاتو شده اش را در هم گره زد.

- می خوای همین جوری دم در نگهمون داری؟

با بهت کنار رفتم و خاله ماه منیر وارد شد. برعکس او آقامهدی لبخند
پدرانه ای زد و گفت:

- سلم باباجان! خوبی؟

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

- سلم، ممنون. بفرمایید داخل!

وارد خانه شد و من با تعجب نگاهم را به دست های پر نامدار دوختم. چشمم
از روی سبد گل سر خورد روی جعبه ی شیرینی.
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با گیجی زمزمه کردم:

- این جا چه خبره؟

بدون توجه به سوالم، لبخند دلنشینی زد. حال می دانستم که لبخندش را هم
دوست دارم.

- سلم دخترخاله. احوال شریف؟

- سلم. می گم چخبره؟

یک وری خندید. با سبد گل کنارم زد و در حینی که وارد هال می شد گفت:

- خبرهای خوب!

در را بستم و پشت سرش وارد خانه شدم. سهیل داشت با پدر و مادرش
احوال پرسی می کرد و بابا با اخم هایی غلیظ به نامدار نگاه می کرد.

گل و شیرینی را به دستم داد و با صدایی آرام گفت:

- امشب زنده از خونتون برم بیرون باید نذری بدم.

خنده ام را روی لب نیامده، قورت دادم و گل و شیرینی را روی اپن گذاشتم.
دوباره سوالم را تکرار کردم تا شاید جواب بگیرم و کنجکاوی دست از سرم

بردارد:

- نمیگی چه خبره؟

- حال می فهمی!

رفت و روی مبل یک نفره، روبروی پدرم نشست. سهیل به آشپزخانه رفت و
من هم روی مبلی که دور از بابا بود نشستم.

- مویی سپید کردی ارسلن خان!

آقامهدی بود که می خواست سر حرف را باز کند. پدر اما بی ملحظه گفت:

- برای چی اینجایین؟

خاله ماه منیر رو ترش کرد و ابرو در هم گره:

-احترام خودت رو نگه دار! اگه ما اینجاییم فقط به اصرار نامداره.
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بابا پوزخندی زد و گفت:

- شما احترام هم سرت میشه منیرخانم؟

خاله با عصبانیت نگاهش کرد و سکوت کرد. حس کردم اگر بتواند گردن پدر
را می شکند.

سهیل با سینی چای آمد و بعد از تعارف کردن چای ها، کنار من نشست:

- خیلی خوش اومدین.

خاله که دل خوشی از سهیل نداشت، با بدعنقی جوابش را داد:

- من که خوش بودنی توی این کار نمی بینم.

سهیل صاف تر نشست و با جدیتی که خیلی کم در رفتارش پیدا می شد، رو به
خاله گفت:

- می شه دلیل اینجا اومدنتون رو بدونم؟

آقامهدی نگذاشت خاله حرفی بزند و بین صحبتش آمد:

- دلیل ما نامداره.

نگاهی به نامدار انداخت و بعد به من چشم دوخت. لبخند مهربانانه ای زد و
گفت:

- اومدیم تا دخترم ایلدا رو، برای نامدار خواستگاری کنیم؛ البته با اجازه ی
شما ارسلن خان و خانم محترمتون.

قلبم بی امان کوبید. خیره و بهت زده مانده بودم. نمی  فهمیدم وضعی که در آن
ال چرا چنین اتفاقی افتاده. هستم چیست و اص

- من دخترم رو شوهر نمی دم؛ حداقل نه به خواهرزاده ی مهرانه!

خاله ماه منیر با پوزخند و لحنی پرحرص گفت:

- فکر کردی ما دوست داریم یه دختر سابقه دار که کلی حرف پشتشه رو برای
پسر یکی یه دونمون بگیریم؟

- مامان!
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هشدار نامدار بی فایده بود. خاله تاختن را از نو آغاز کرده بود.

- زیاد به دخترت نناز. مثل این که اون عکسا رو یادت رفته!

قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم سرازیر شد. بابا ساکت بود. خاله روی نقطه
ضعفش دست گذاشته بود، روی اعتمادی که نداشت.

آقامهدی آمد میانه  را بگیرد و این آشوب را سرکوب کند:

- هرچی که گذشته مهم نیست. این درخواست نامداره.

خاله اما با حرفش دنیا را روی قلبم آوار کرد:

- از جوونمردیشه. می خواد آبرو بخره!

- بسه مامان! بسه!

از سرجایم بلند شدم. بی توجه به رگ بیرون زده ی پیشانی نامدار، با پشت
دست اشک هایم را پاک کردم و به سمت اتاقم رفتم.

پشت در آوار شدم و هق هقم را در گلو خواباندم. صدای بحثشان می آمد.
آ ن قدر همان جا ماندم و گریه کردم که نفهمیدم کی صدای در خانه بلند شد.

حالم بد بود. آنقدر بد که در اتاق را قفل کنم و جواب سهیل را هم ندهم.
نامدار بدترین کار ممکن را در حق من کرده بود. مرا، غرور و دوست داشتنم

را، با ترحمش زیر پا له کرده بود. این دیگر برایم عشق نبود، عذاب بود.

به سمت تختم رفتم و با همان لباس ها رویش دراز کشیدم. اصل عشق و
عاشقی به من نیامده بود. احمق بودم که یک لحظه فکر کردم نامدار دوستم

دارد. او فقط می خواست مردانگی و غیرتش را به رخ بکشد؛ اما مرا له کرد.

صدای زنگ موبایلم بلند شد. برداشتمش و با دیدن اسمش، اشک هایم از سر
گرفته شدند. قطع شد، دوباره زنگ زد. 

آن قدر زنگ زد که با عصبانیت جوابش را دادم:

- چرا دست از سرم بر نمی داری؟

- ایلدا...
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مف اسمم را هجی می کرد. اولین بار بود که می گفت ایلدا. اولین بار بود که حرو
حال چقدر اسمم را بیشتر دوست داشتم.

- من نمی خواستم این جوری بشه. یعنی قرار نبود که مامان، بازی دربیاره.
ایلدا معذرت می خوام. باور کن درستش می کنم.

نفس عمیقی کشیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم. لعنتی چقدر تند می زد.

- ایلدا؟ چرا حرف نمی زنی؟ ایلدا؟

چرا این قدر صدایم می زد؟ چرا با روانم بازی می کرد؟ نباید اسمم را می گفت،
نباید قلبم را بیشتر از این ها درگیر دوست داشتنش می کرد.

- جوونمردی هات رو برای بقیه خرج کن. من احتیاجی بهشون ندارم!

خیلی سعی کردم صدایم نلرزد؛ اما نشد. بغض داشتم و نمی شد که محکم
باشم.

- داری اشتباه می کنی. من...

از کوره در رفتم. با صدایی لرزان و عصبی حرفش را قطع کردم و گفتم:

- می دونی خرد شدن یعنی چی؟ می دونی شکستن غرور چه دردی داره؟ تو
من رو با این کارت خرد کردی. حاضرم کاری که پدرم گفت رو انجام بدم؛ اما

ثانیه ای تن به آویزون بودن ندم. دست از سرم بردار. قهرمان این قصه تو
نیستی!

گوشی را قطع کردم و با عصبانیت روی زمین پرتش کردم. باتری اش یک
سمت افتاد و خودش طرف دیگر. مثل قلبم و تکه هایش که هر کدام جایی

بودند.

***

من هیچ وقت نجنگیده ام. شاید آخرین تلشم برای جنگیدن، برگردد به پنج
سالگی ام. زمانی که پایم را توی یک کفش کردم برای خریدن ماشین کنترلی

مورد علقه ام که مامان می گفت پسرانه است و آن قدر اصرار کردم تا مجبور
به خریدنش شد. 
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بعد از آن همیشه فرار کرده ام. از خودم، از زندگی ام، از آدم های زندگی ام.
نامدار درست می گفت، من فقط فرار از سختی را بلد بودم؛ مثل همین امروز
که ساعت هفت صبح، بی سر و صدا و با یک چمدان کوچک خاکستری رنگ

از خانه بیرون زدم.

سرم را به شیشه ی تاکسی تکیه دادم و خیره ی خیابان های تهران شدم.
بعضی ها عجله داشتند، انگار مقصدشان جایی بود که دوست داشتند. بعضی ها
هم بی میل و خواب آلود، فقط از سر اجبار می رفتند تا انجام وظیفه کنند. یکی

هم مثل من فقط می خواست برود که نماند، که نباشد.

راننده دنده را عوض کرد و گفت:

- خانم کجا می رید؟

آهی کشیدم و همان طور خیره به خیابان جوابش را دادم:

- ترمینال.

این هم یک نوع زندگی بود به هر حال؛ فرار. لعنت به من که نمی توانستم
فریاد بزنم و مشت بکوبانم به دهان این سختی ها.

به ترمینال که رسیدیم، کرایه تاکسی را حساب کردم و بعد از برداشتن چمدانم
به سمت اتوبوس ها رفتم. 

شاگرد راننده ی یکیشان که سن و سال کمی داشت و لغر اندام بود، نگاهم
کرد و گفت:

- خانم مقصدتون کجاست؟

دسته ی چمدان را کشیدم و کمی جلوتر رفتم. نگاهی به اتوبوس نیمه پر
انداختم و گفتم:

- گرگان! باید سوار کدوم اتوبوس بشم؟

دستش را دراز کرد و چمدانم را گرفت:

- برید بال، همینه. من چمدونتون رو میذارم صندوق.

- ممنونم!
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سوار اتوبوس شدم و چشم چرخاندم دنبال صندلی خالی. عاقبت روی
صندلی ای در قسمت وسط که کنار پنجره بود نشستم. 

تقریباا یک ساعت طول کشید تا اتوبوس راه بیفتد. نگاهی به صفحه ی موبایلم
انداختم و پیام لیل را خواندم:

- رسیدی زنگ بزن تا بگم کجا بری.

برایش باشه ای نوشتم و خواستم چشم هایم را روی هم بگذارم که با صدای
دختر کناری ام نگاهش کردم.

- شما گرگان دانشجویین؟

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و کوتاه گفتم:

- نه!

چهره ی سفید و لهجه ی شمالی اش اصالتش را فریاد می زد.

- من اهل اونجام؛ اما دانشجوی تهرانم. دارم می رم برای عقد برادرم.

لبخند کمرنگی زدم. خوش صحبت بود، مثل همه ی اهالی شمال.

- مبارک باشه!

لبخند زیباترش می کرد. گونه هایش کک و مک های کمرنگی داشتند. دلم
می خواست حرف بزند، که مسیر راحت تر بگذرد. 

هر کیلومتری که از تهران دور می شدم، احساس می کردم قلبم کندتر می تپد.
چهره ی لعنتی اش مدام جلوی چشم هایم بود و کنار نمی رفت. بد در جانم

رسوخ کرده بود، مثل نقشم  تیشه های فرهاد بر بیستون.

- برای مسافرت داری میای؟

سرم را تکان دادم و جواب سوالش را دادم:

- یه جورایی!

- راستی اسم من گل بهاره. بهم می گن بهار، بعضیا هم گلی صدام می زنن.

تکیه ام را برداشتم و لبخندی به چهره اش زدم. 
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- منم ایلدام، خوشبختم. ناراحت نمی شی کسی اسمت رو کامل نگه؟

زیپ کیفش را باز کرد و در حالی که داشت داخلش دنبال چیزی می گشت
گفت:

- فقط یه نفره که اسمم رو کامل میگه.

دو تا کلوچه از کیفش درآورد و یکیشان را به سمتم تعارف کرد.

از دستش گرفتم و گفتم:

- مرسی. اون کیه؟

ابرویش را بال انداخت و دست چپش بال گرفت. تک نگین انگشترش برق
می زد.

- شهاب! چندماهی می شه عقد کردیم. توی تمام عمرم فقط شهاب بوده که
اسمم رو کامل گفته. میگه تو گلی هستی که خزونم رو بهار کرد. ادبیات

خونده و فاز احساسیش با منی که نیمچه مهندسم خیلی فرق داره. 

لبخندی به ذوق صدایش زدم. وقتی می گفت شهاب، چشم هایش ستاره باران
می شد. به ذهنم خطور کرد که وقتی من هم اسم نامدار را می گویم این طور

ذوق می کنم یا نه؟

- نامزدتم تهرانه؟

تکه ای از کلوچه اش خورد و با ناراحتی گفت:

- نه. دبیر ادبیاته توی گرگان. کی بشه این دو ترم کوفتی رو بگذرونم که
دیگه دیر به دیر نبینمش. هرچند اون هرماه، چند دفعه میاد تهران و بهم سر

می زنه؛ ولی خب! دله دیگه! تو ازدواج کردی؟

دستم را روی پیشانی ام کشیدم. لعنت به این بحث.

- نه!

کوتاه گفتم که تمامش کند و حرف را به جای دیگری بکشاند؛ اما کنجکاوتر
از این صحبت ها بود.

- عاشق هم نشدی؟
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ال نمی دانم چرا شده ام. نمی دانم چندم بود، کدام ماه بود، کدام فصل بود. اص
چطور شروع شد و به عاشقی رسید. یکهو خودم را نگاه کردم و دیدم تصویر
چشمانش از جلوی نگاهم کنار نمی رود. به طرزی ناگهانی، شد کسی که فکرم

را به سمت خودش پرت می کرد.

لبخند تلخی زدم و رو به گل بهار که منتظر جوابم بود گفتم:

- نمی دونم. یعنی نه که ندونم؛ اما این که دلم می خواد هر لحظه کنارش باشم،
این که شده کل فکرم حتماا عاشقیه. ولی... بیخیالش! 

گفتم بیخیال؛ تا فرصت کنم بغضم را قورت بدهم. نگاهم را از چشمان
سبزرنگش دزدیدم و به جاده دوختم. او هم حرفی نزد، انگار فهمیده بود

حرف زدنم مساویست با درد کشیدن.

تا خود گرگان آن قدر فکر کردم که وقتی رسیدیم، احساس می کردم مغزم در
حال ترکیدن است.

با گل بهار خداحافظی کردم. چمدانم را دنبال خودم کشیدم و گوشه ای ایستادم. 

موبایلم را از کیفم بیرون آوردم و بی توجه به سیل تماس های بی پاسخ از
جانب سهیل و بابا، شماره ی لیل را گرفتم. بعد از دو بوق جواب داد، انگار

منتظر تماسم مانده بود.

- سلم. رسیدی ایلدا؟

- سلم! الن رسیدم. سوار تاکسی که شدم بگم کجا بره؟

- یه روستاست که از خومد گرگان بیست دقیقه ای فاصله داره. برات اسم و
آدرسش رو فرستادم. البتع اسم روستا رو به راننده ها بگی بلدن.

به سمت تاکسی های آن طرف خیابان رفتم.

- آها، باشه. لیل حواست هست به سهیل چیزی نگی دیگه؟

پوف کلفه ای کشید و گفت:

- آره حواسم هست. از دیشب صدبار گفتی! 

ال. - پس فع
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خداحافظی کردم و به سمت یکی از تاکسی ها که راننده ی میانسالی داشت رفتم
و گوشی را جلوی صورتش گرفتم.

- ببخشید آقا. این آدرس می برین؟

نگاهی سرسری به آدرس انداخت و پرسید:

- دربست؟

ذهنم به سمت حساب نیمه خالی ام کشیده شد و یک لعنت اساسی نثارش کردم.

- آره. می برین؟

چمدانم را گرفت و گفت:

- بشین دخترم. الن میام.

روی صندلی های عقب نشستم و بعد از چند دقیقه راننده هم آمد و حرکت کرد.

هوا سرد بود، از آسمان تیره انتظار باران می رفت. در راه بودیم که باران
شروع به باریدن کرد و راننده سرعتش را پایین آورد.

نگاهم را به جاده ی خیس دوختم. چقدر دلم می خواست الن در خانه  ی
خودمان بودم و سهیل برایم شیرگرم با عسل می آورد و کنار بخاری

می نشستیم به حرف زدن.

تقریباا نیم ساعت بعد بود که به مقصد رسیدیم. وارد جاده ی باریک تری که
ورودی روستا بود شدیم و ماشین را نگه داشت.

- دخترم این مسیر خاکیه و الن با این بارون حتماا گل شده! ممکنه ماشین
توی گل و لی گیر کنه. یه مسیر باریک و پیاده رو مانند داره که سنگیه. ده

دقیقه پیاده روی کنی به روستا رسیدی. بارون هم که قطع شده.

- باشه، ممنونم.

کرایه ای که گفته بود را حساب کردم و پیاده شدم. چمدانم را از صندوق عقب
ماشین بیرون آوردم و در مسیر شروع به حرکت کردم. 

لبه های پالتوی خاکستری ام را بیشتر روی هم آوردم و تندتر راه رفتم.
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درست ده دقیقه بعد، خانه های ویلیی کوچک و بزرگ با آن شیروانی های
زیبا و دار و درخت های اطراف روستا، در دیدرس نگاهم قرار گرفتند.

زنی با لباس های محلی، درحالی که دبه ای را در دست داشت، به سمتم آمد و
گفت:

- سلم مدپترجان. مهمانی؟

ال از روی لباس هایم که مثل خودشان نبود و چمدانی که دنبال خودم احتما
می کشیدم فهمیده بود.

- سلم. بله مهمونم! می شه بگید خونه ی خاله جان کجاست؟

لیل گفته بود که همه ی اهالی روستا خاله جان صدایش می زنند. 

زن لبخندی زد و گفت:

من خاله جانی؟ دنبالم بیا مدپترجان! خودم می برمت خانه ی - قربانت برم مهما
خاله جان.

زن مهربانی بود. چشم هایش برق می زدند و صورتش گرد و سرخ و سفید
بود.

دنبالش راه افتادم. به سمت کوچه ی باریکی رفت که دوطرفش را درخت های
بهارنارنج و پرتقال پر کرده بودند. نفس عمیقی از عطر خاک و درخت ها

کشیدم. 

زن به سمت انتهای کوچه که تنها یک خانه ی ویلیی آن جا بود اشاره کرد.

- خانه ی خاله جان اونه!

لبخند صمیمانه ای به رویش پاشیدم و گفتم:

- خیلی ازتون ممنونم.

سری تکان داد و مسیر آمده را برگشت. چمدان را دنبال خودم کشیدم و جلوی
در آهنی و نقره ای رنگ ایستادم. با چشم دنبال زنگ گشتم؛ اما خیلی بال بود و
دستم نمی رسید. ناچار سنگی برداشتم و چند تقه به در زدم. صدای پایی آمد،

انگار کسی داخل حیاط بود.
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بعد از چند لحظه پسرجوانی درحالی که دست کش باغبانی پوشیده و بیلچه ی
کوچکی داخل دستش بود، در را باز کرد. با تعجب نگاهش کردم. تا جایی که

می دانستم خاله جان پسری به این سن و سال نداشت.

- بفرمایید!

صدایم را با سرفه ای صاف کردم و گفتم:

- سلم! من...

- عزیزکم آمدی؟

با صدای خاله که به سمتمان می آمد حرفم نصفه ماند.

- کیوان جان چرا مهمان من رو دم در نگه داشتی؟

پسر که حل اسمش را فهمیده بودم، دستپاچه از جلوی در کنار رفت. وارد
حیاط شدم و با چند قدم تند به سمت خاله جان رفتم.

- سلم خاله! ببخشید که مزاحمتون شدم.

مهربان در آغوشم کشید و ضربه ی آرامی روی شانه ام زد.

- سلم قشنگم. خوش آمدی مادر. این حرف ها رو نزن!

از آغوشش جدایم کرد و دستم را گرفت. نگاهی به کیوان که هنوز دم در بود
انداخت و گفت:

- پسرجان چرا گیج موندی؟ بیا این چمدون رو بیار.

- خودم میارم خاله.

دستم را کشید و به سمت ساختمان خانه برد.

- تو چرا این قدر تعارفی هستی؟

انگار خوشی به من نیامده بود. دقیقاا همین لحظه باید تکراری ترین جمله ای
که نامدار همیشه به من می گفت را از خاله بشنوم. لعنت به او که فکرش هم

راحتم نمی گذاشت.

همراه خاله به سمت ساختمان خانه رفتم. خانه ای ویلیی بود با شیروانی
قرمز که از باران خیس شده بود.
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خاله به آهستگی از سه تا پله ی سنگی بال رفت. دنبالش روانه شدم و روی
ایوان ایستادم. کیوان چمدانم را آورد و کنارم گذاشت.

با لحنی پر خجالت از این زحمتی که گردنش انداخته بودم، گفتم:

- ببخشید، زحمتتون شد.

دست کش های باغبانی اش را از دستش درآورد وگفت:

- زحمتی نبود.

خاله دستش را پشت کمرم گذاشت و به سمت خانه هدایتم کرد:

- بیا داخل مدپترجان! غریبگی نکن.

لبخندی به صورت برفی اش که چروک های زیادی را در آغـ*ـوش کشیده بود
پاشیدم و بعد از برداشتن چمدانم وارد خانه شدم.

در همان لحظه ی ورودم بوی خوش سبزی پلو شامه ام را نوازش داد. 

کیوان که پشت سر ما وارد شده بود با خنده گفت:

- مامان جون بازم که گل کاشتی!

خاله خندید و سری تکان داد. به سمت پشتی های قرمزرنگ هال مربعی رفتم
و بی تعارف نشستم. احساس نزدیکی که با خاله داشتم باعث شده بود زیاد

غریبی نکنم.

انگار تازه متوجه حرف کیوان شده باشم؛ رو به کیوان کردم و گفتم:

- شما نوه ی خاله جان هستین؟

جلوی آینه ای که کنار در ورودی بود ایستاد و دستی به موهایش کشید.

- بله. نوه ی کوچیکشم.

آهانی گفتم و نگاهم را به خانه دوختم. نمونه ی کامل و زیبای یک خانه ی
سنتی بود. پشتی های قرمزرنگ و مستطیلی شکل، دور تا دور هال چیده شده
بودند. دستم را روی پرزهای فرش دستبافت کشیدم و لبخندی زدم. پرده های

حریر سفیدرنگ پنجره ها را پوشانده بودند و از پشتشان منظره ی سرسبز باغ
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مشخص بود. سماور مسی رنگی با یک قوری چینی گل قرمز زیر پنجره بود و
بخارش هوا را کمی گرم می کرد.

خاله با یک سینی در دستش به سمتم آمد و کنار سماور نشست. 

فنجان های گل قرمز را از چای خوش رنگ پر کرد و خطاب به کیوان گفت:

- بیا مادر. بیا یه استکان چایی بخور گرم شی، از صبح توی باغی. چی کار
می کردی تو بچه؟

کیوان روبروی من نشست و فنجان را از دست خاله گرفت. خاله یک فنجان
چای هم روبروی من گذاشت و ظرف کلوچه های خانگی را هم کنارش.

- داشتم گل هایی که آورده بودم رو می کاشتم. اگه ببینیشون که می گی ایول به
نوه ی عزیزم!

لبخندی به صمیمیت بینشان زدم و کلوچه ای برداشتم.

- لیل خوبه؟ سمیرا و شوهرش؟ پسرا چی؟

سمیرا مادر لیل بود. خاله، در اصل خاله ی سمیراخانم بود که عادت داشت هر
سال، چند روزی را در خانه ی خواهرزاده اش بماند. من هم چندسال پیش

وقتی که به خانه ی لیل این ها رفته بودم ،خیلی اتفاقی خاله را آن جا دیدم. در
همان دیدار اول آنقدر مهرش به دلم نشست که بعد از آن، هر سال موقعی که

به تهران می آمد من هم به خانه ی لیل می رفتم. دیشب هم وقتی تلفنی برای
لیل ماجرا را تعریف کردم، پیشنهاد داد به اینجا بیایم و من هم قبول کردم.

- خوبن، خدا رو شکر. همشون مشغول کارن.

- چرا لیلخانمم نیومدن؟

با تعجب به کیوان که این حرف را زده بود نگاه کردم. خاله سعی داشت
لبخندش را پنهان کند. دستی به شالم کشیدم و گفتم:

- بیمارستان شیفت بود. چند روز دیگه قراره بیاد.

برقی را میان چشم های کیوان دیدم و تازه آن موقع بود که لبخند محسوس
خاله را درک کردم.

بعد از خوردن چای با آن کلوچه های خوشمزه ی خانگی، خاله بلند شد و گفت:
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- پاشو مادر. تا موقع ناهار برو توی اتاق یکم استراحت کن.

با رضایت بلند شدم. سری برای کیوان تکان دادم و به سمت اتاقی که خاله
گفته بود رفتم. 

اتاقی دوازده متری بود با یک تخت چوبی گوشه اش و یک روتختی ساده ی
کرم رنگ. از جانمازی که گوشه ی اتاق بود و چادر سفید رنگ رویش، متوجه

شدم اتاق متعلق به خاله است.

چمدانم را گوشه ای گذاشتم و پالتو را از تن درآوردم و روی چمدان انداختم.
آن قدر خسته بودم که با همان لباس ها روی زمین دراز کشیدم و بدون بالشت

یا پتو، در عرض چند دقیقه به خواب رفتم.

***

در جنگل می دویدم. راه را گم کرده بودم. حس می کردم درخت های بلند و
تنومند هر لحظه نزدیک تر می شوند و من گم تر می شوم. 

باران شروع به باریدن کرده بود. تمام لباس هایم خیس شده بودند. سرما
داشت به تمام تنم می رسید. ماه در آمده بود. سردم بود. 

خواستم فریاد بزنم و کمک بخواهم؛ اما از حنجره ام صدایی در نمی آمد.
جلوتر که رفتم نامدار را دیدم. با لباس های خونی و صورتی کبود و زخمی. 

حس کردم نفسم گرفت. تلش کردم، یک بار، دوبار، ده بار؛ اما صدایی از
گلویم در نمی آمد. اسمش را فریاد زدم؛ اما نمی شنید.

در با صدای بدی باز شد و من نفس نفس زنان سر جایم نیم خیز شدم. خاله با
ترس در چهارچوب اتاق ایستاده بود و نگاهم می کرد. 

با ترس نگاهم را دور تا دور اتاق، که در تاریکی نسبی فرو رفته بود
چرخاندم.

پر از بهت و ترس لب زدم:

- نامدار!
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خاله به سمتم آمد و کنارم نشست. هوا سرد بود؛ ولی روی پیشانی ام عرق
نشسته بود. پتویی که تازه متوجه اش شده بودم را از روی تنم کنار زد و

دستم را گرفت.

- چرا آشفته ای مادر؟ نامدار کیه؟

آب دهانم را قورت دادم و چشم هایم را بستم. نفس منقطعی کشیدم و آهسته
لب زدم:

مب بد! - هیچ کس. همش یه خواب بود؛ یه خوا

دستم را فشرد. چشم باز کردم و به موهای سفیدرنگش نگاه کردم. لبخند
دلگرم کننده ای به چهره  ی سردرگمم زد و گفت:

- دوسش داری؟

چانه ام لرزید. در این دو روز چندمین بار بود که این سوال از من پرسیده
می شد؟ یک بار سهیل، یک بار گل بهار، حال هم خاله جان!.یعنی حالم این قدر

پریشان بود؟ 

چهره ی نامدار جاوی چشم هایم جان گرفت و اشک هایم با هم مسابقه گذاشتند.

- من دوسش دارم خاله! ولی...

دستم را جلوی دهانم گرفتم و هق هقم را خفه کردم. خواستم بگویم مرا له
کرده، نتوانستم.

خاله مرا در آغـ*ـوش پرمحبتش کشید و با مهربانی گفت:

- عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد...

》حافظ شیرازی《

***

دو روزی می شد که به گرگان آمده بودم. کیوان به خاطر راحت بودن من و
بی توجه به اعتراضاتم، به خانه ی عمویش که در همین روستا بود رفت.

258



هاوام/زهرابهاروند

خانه ی خودشان شهر بود و برای چند روز به اینجا آمده بود، که انگار من
حسابی باعث دردسرش شده بودم. 

بارانی سورمه ای رنگم را پوشیده و کیفم را برداشتم. به سمت خاله که داشت
غذا درست می کرد رفتم و گفتم:

- خاله جان من دارم می رم. چیزی نیاز ندارین؟

ملقه ی چوبی را روی کابینت گذاشت و نگاهم کرد.

- نه عزیزم. برو خدا به همراهت. فقط شب نشده برگرد مادر؛ من رو نگران
نذار.

لبخندی زدم و چشم بلند بالیی تحویلش دادم. خیلی وقت ها کسانی که
غریبه اند و هیچ نسبت خونی با آدم ندارند، از هزار آشنا، آشناتر می شوند. 

از خانه بیرون زدم و راه کوچه ی پر درخت را در پیش گرفتم. نفس عمیقی
کشیدم و بوی نارنج های رسیده را به آغـ*ـوش کشیدم.

گوشی ام که داخل جیب بارانی بود لرزید. بیرونش کشیدم و با دیدن نام حامین
برای بار صدم رد تماس دادم. نه جواب او را داده بودم نه نیان، نه سهیل و

بابا. حتی مامان هم زنگ زده بود و جوابش را نداده بودم. 

می دانستم حامین برگشته و از همه چیز خبردار شده. این را از پیامش فهمیده
بودم که پر بود از خط و نشان و عصبانیت؛ اما با همه لج کرده بودم و بیشتر
از همه هم با خودم. مطمئن بودم اگر او زنگ بزند جوابش را می دهم؛ اما نه

زنگی زده بود نه سراغی از من گرفته بود.

آن قدر در افکارم پرسه زدم که نفهمیدم کی به سر جاده ی اصلی که به گرگان
می رفت؛ رسیدم. چند دقیقه ای منتظر ماندم تا شاید اتوبوس، تاکسی یا چنین
وسیله ی نقلیه ای رد شود؛ اما دریغ! می خواستم به شهر بروم و چرخی در

بازارش بزنم بلکه این سردرگمی،فقط کمی دست از سرم بردارد. 

منتظر ماشین بودم که با صدای بوقی به عقب برگشتم. کیوان بود که پشت
رول یک پراید نقره ای رنگ نشسته و پشت سرم توقف کرده بود. 

به سمتش رفتم. از ماشین پیاده شد و گفت:

- سلم ایلداخانم. میرین شهر؟
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- سلم. آره!

به ماشین اشاره کرد و گفت:

- رفتم خونه. مامان  جون گفت می خواین دوری توی شهر بزنین. منم باید برم
خونه ی خودمون و یه سری وسیله بردارم. شما رو هم می رسونم!

سریع زبان به مخالفت باز کردم:

- نه ممنونم. مزاحمتون نمی شم!

کمی این پا و آن پا کرد و با شرم گفت:

- راستش؛ چطور بگم. با خودتون هم حرف دارم. لطفاا اگه می شه بفرمایید
سوار شید.

کنجکاو از حرفی که قرار بود بزند، سری تکان دادم و سوار ماشین شدم. بعد
از چند لحظه او هم سوار شد و از روستا بیرون زدیم.

کمی از مسیر را رفته بودیم و هم چنان ساکت بود.

- نمی خواین حرفی بزنین؟

- راستش چطور بگم! من...

با پیچیدن پژو پارس نقره ای رنگی جلویمان، کیوان با شدت روی ترمز زد.
دستم را به داشبورد گرفتم و از خوردن سرم به شیشه  جلوگیری کردم. با
بهت نگاهم را به کیوان که شوکه شده بود دوختم و خدا را شکر کردم که

جاده خلوت بود.

کیوان با عصبانیت از ماشین پیاده شد و به سمت پژو که هنوز راننده اش
بیرون نیامده بود رفت. با عجله پیاده شدم و دنبالش رفتم تا شاید بتوانم از

دعوای احتمالی جلوگیری کنم. 

کیوان با قدم هایی که بی شباهت به دویدن نبودند به سمت ماشین رفت و با
فریاد گفت:

- مرتیکه ی بیشعور! مگه کوری؟ کی به توی الغ گواهینامه داده؟
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لبم را گزیدم و فکر کردم اگر عصبانی تر بود لبد هفت جد راننده ی ناشی را
جلوی چشمش می آورد. 

نزدیک تر رفتم و با صدایی که به گوشش برسد گفتم:

- ولش کنید آقا کیوان. بیاید بریم.

کیوان اما؛ عصبانی به راننده ای که نمی دیدمش زل زده بود. یک دفعه راننده
پیاده شد. قامت بلندش جلوی کیوان قدعلم کرد و نگاه عصبی اش یک دور

روی صورت کیوان چرخید. دستم را به صندوق ماشین گرفتم تا نیفتم. 

صورتش را سمت من چرخاند و با صدای عصبی ای تقریبا فریاد زد:

- توی ماشین این مرتیکه چیکار می کنی؟

از صدای فریادش قدمی به عقب برداشتم که جلوتر آمد. 

کیوان با خشم بازویش را گرفت و مثل خودش با صدایی بلند گفت:

ال تو کی هستی؟ هان؟ چیکارشی؟  - به تو چه ربطی داره؟ اص

با عصبانیت بازویش را از دست کیوان جدا کرد و غرید:

- همه کارش!

بعد هم با دو قدم خودش را به من رساند و از میان دندان های چفت شده اش
غرید:

- تا دو دقیقه ی دیگه توی ماشینم نباشی هیچ تضمینی نمی دم که این پسره رو
به کشتن ندم.

ترسیدم؛ از جدیت کلمش، از این عصبانیت، از این همه محق بودن! با
همه ی ترسی که به جانم افتاده بود، به حرف آمدم:

- من...

اما صدای فریادش حرفم را نزده؛ قطع کرد:

- فقط دو دقیقه؛ فقط دو دقیقه ایلدا! 

و به دنبال این حرفش با شتاب به سمت ماشین رفت و تنه ی محکمی هم به
کیوان زد. سوار شد و در را با شدت بست و ماشین را روشن کرد. 

261



هاوام/زهرابهاروند

کیوان با تعجب به سمتم آمد و گفت:

- این کیه؟

- من باید برم!

این تنها جمله ای بود که به زبانم آمد. با عجله به سمت پراید عموی کیوان
رفتم. در را باز کردم و کیفم را از روی صندلی شاگرد چنگ زدم. 

کیوان جلویم ایستاد و گفت:

- این دیوونه کیه؟

نگاهم را به ماشین که برایم غریبه بود دوختم و تنها یک کلمه گفتم:

- خانوادم!

خانواده! نمی دانم چرا این حرف را زدم؛ اما خوب می دانم که خانواده یعنی
مت یک آدم. این آدم خانواده ی تمام گذشته و حال و آینده ی یک آدم؛ یعنی هوی

من بود؟ 

می دانستم اگر بیشتر بمانم کیوان را هم توی دردسر می اندازم؛ پس زیر لب
خداحافظی گفتم و به سمت ماشینش رفتم. 

در را باز کردم و بدون این که به چهره اش نگاهی بیندازم سوار شدم. همین
که در را بستم با سرعت سرسام آوری حرکت کرد. 

از ترس به صندلی چسبیدم و کیفم را چنگ زدم. 

از همان بچگی از سرعت بالی ماشین هراس داشتم. بیشتر به خاطر این بود
که وقتی ماشین تند می رفت تپش قلب می گرفتم. 

نفس عمیقی کشیدم و با صدایی که بعید می دانستم به گوشش برسد گفتم:

- یواش تر!

نشینید. شاید هم شنید و توجهی نکرد. تپش قلبم شروع شده بود و عمیقاا
احساس بدی داشتم. 

ناخودآگاه صدایم را بال بردم و جیغ کشیدم:

- آروم تر لعنتی! تو رو خدا آروم تر برو!
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یک دفعه سرعتش کم شد و بعد ازچند لحظه کنار جاده و در خاکی، ماشین را
نگه داشت. 

نفس های پشت سرهمی کشیدم و دستم را روی قلبم مشت کردم و نالیدم:

- لعنت بهت! لعنت!

صدای نفس های کلفه اش را شنیدم. دستش را دراز کرد و داشبورد را باز
کرد. آب معدنی کوچکی را درآورد به سمتم گرفت. با شدت دستم را زیر

بطری کوبیدم که از دستش افتاد. عصبی شد، این را از مشتی که به فرمان
کوبید به خوبی فهمیدم. 

- اون پسره کی بود؟

داد نزد؛ اما صدایش عصبی بود. جوابش را ندادم و نگاهم را به بطری آب
معدنی که حال کف ماشین افتاده بود انداختم.

- خودت رو زدی به نشنیدن؟

صدایش می رفت که تبدیل به فریاد شود. عصبی شدم. به سمتش چرخیدم و با
لحنی نه چندان دوستانه گفتم:

- به تو ربطی داره؟

قطره اشکی روی گونه ام چکید و با صدایی آرام گفتم:

- مگه نگفتم قهرمان بازیات رو برای من خرج نکن؟ مگه نگفتم دست از
سرم بردار؟

کلفگی را میان چشم هایش دیدم. با صدایی که حال، مثل همیشه آرام شده بود
گفت:

- چجوری؟

گیج نگاهش کردم. کلفه نگاهش را از صورتم گرفت و به روبرو دوخت.
دستی میان موهایش کشید و حواس من پرت شد به شقیقه های سفیدش.

- چجوری دست از سرت بردارم؟

- سخت نیست. همون جوری که غرور منو شکوندی!
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نگاهم کرد، به خودش اشاره کرد و گفت:

- من؟ من غرورت رو شکستم؟

پوزخند تلخی زدم. حتی نمی دانست چه بلیی سر من و غرورم آورده.

- آره، تو! همون وقتی که مردونگیت گل کرد و خواستی آبروی منو بخری،
همون خواستگاری مسخره و فرمالیته و حرفایی که مادرت نثارم کرد! دختر

بی آبرو و هـ*ـر*زه ای که...

با فریاد حرفم را قطع کرد و من از صدای دادش چشم هایم را بستم:

- دهنت رو ببند. دهنت رو ببند تا یه بلیی سر خودم نیاوردم. این مزخرفات
رو به خودت نسبت نده، 

بغض کردم و اشک ریختم؛ مثل آسمان که ناگهانی شروع به باریدن کرده
بود. 

سکوت کرده بودیم؛ هم من و هم نامدار و این سکوت را صدای برخورد
قطره های باران با شیشه  و سقف ماشین می شکست. 

سنگینی نگاهش را حس کردم. برایم مهم نبود که گریه کردنم را می بیند.

- گریه نکن! خواهش می کنم. 

با همین حرفش بیشتر گریه کردم.

من... - تو رو جو

صدایش را آرام تر کرد و ادامه داد:

من نامدار گریه نکن. - جو

خواستم بگویم جانت را به خاطر این اشک های لعنتی قسم نده. تو که نمی دانی
جانت چقدر برای من مهم است.

به هر بدبختی ای که بود اشک و ناله ام را تمام کردم. جانش، جانم بود.
خانواده ام بود!

- ایلدا؟

جانمی که می خواست روی زبانم بیاید را به عقب راندم و ساکت ماندم.
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- من...

با پشت دست اشک هایم را پاک کردم و منتظر ادامه ی حرفش ماندم.

- من دوستت دارم ایلدا!

نفسم در ســینه ماند. باران می بارید؛ باران می بارید.

بهت زده نگاهش کردم. باورم نمی شد. چهره ی ماتم زده اش وقتی که از مهسا
جدا شده بود از جلوی چشمانم کنار نمی رفت.

- دروغ میگی!

این جمله را با لحنی عصبی گفتم و بدون این که بگذارم حرفی بزند، از ماشین
پیاده شدم و به سمت مسیری که نمی دانستم کجاست رفتم. 

صدای به هم کوبیدن در ماشین بلند شد و بعد از آن صدای نامدار:

- هیچ وقت این قدر با خودم روراست نبودم ایلدا!

مات شدم. سرجایم ماندم و حسی خوشایند ذره ذره تمام وجودم را در برگرفت.
با گفتن اسمم، پای رفتنم را سست کرد.

- این قدر باور دوست داشتن من برات سخته؟

صدایش از فاصله ی نزدیکی به گوشم رسید. به عقب برگشتم و در چندقدمی
مب خود جا داده بودند، نگاهم خودم دیدمش. با چشم هایی که دلخوری را در ش

کرد.

- چرا باورم نمی کنی؟

بی اراده گفتم:

- مهسا...

کلفه دستی بین موهایش کشید و گفت:

- اون فقط یه اشتباه و حماقت توی گذشته ی منه؛ همین و بس! من حتی
ماه هاست اسمش رو پیش خودم به زبون نیاوردم. خیلی وقته یادم رفته

صداش چجوری بود و چشماش چه رنگی! چرا سعی داری بهم بفهمونی من
توی گذشته گیر کردم؟ اون همون روزی که....پاه! لعنتی!
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ادامه ی حرفش را خورد و با عصبانیت لگدی به سنگ جلوی پایش زد. حال
خودم را نمی فهمیدم. گیج بودم و گنگ.

- من رو ببر روستا.

- باشه. هر چی تو بخوای.

به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. او هم آمد و بعد از چند لحظه حرکت کرد. 

باران هنوز نم نم می بارید. به نیم رخش نگاه کردم. این آدم خانواده ی من بود،
کسی بود که دوستش داشتم و دلم می خواست تا ابد برایم بماند.

قلبم تندتند می کوبید. می خواستم جیغ بزنم و اسمش را بلند بلند هجی کنم.
خوشبختی همین لحظه ها بود دیگر؟ همین لحظه های عاشقانه ای که سکوتش

پر بود از دوستت دارم  های نگفته.

دنده را عوض کرد و با صدایی خش دار و گفت:

- به جز تو هیچ کس توی فکر من نیست.

همه ی جرئتم را جمع کردم. باید می گفتم. نباید می گذاشتم این عشق فقط در
قلبم بماند.

- من...

به ورودی روستا رسیدیم. داخل خیابان پیچید و سکوت کرد. 

بند کیفم را به بازی گرفتم و با صدایی خفه گفتم:

- نمی دونم چجوری بگم. می دونی تو آدم خیلی خوبی هستی! من...

ماشین را متوقف کرد و دقیقا روبروی کوچه ی منتهی به خانه ی خاله جان
ایستاد. 

این بلد بودن آدرس و پیدا کردن من خیلی شک برانگیز بود. وای به حال لیل
اگر دستم به او می رسید.

کلفه دستی بین موهایش کشید و حرفم را قطع کرد:

- می دونم!
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با تعجب نگاهش کردم. چشم.هایم را گرد کردم و با صدایی که مثل خنگ ها
بود گفتم:

- از کجا می دونی دوستت دارم؟

تازه فهمیدم چه گفته ام. جیغ کوتاهی کشیدم و دستم را روی دهانم گذاشتم. با
دهان باز نگاهم کرد. بهت چهره اش کم کم تبدیل به لبخند و بعد هم خنده شد.

دستی به پیشانی اش کشید و چشم هایش را با آرامش عجیبی بست. زیر لب و
زمزمه وار گفت:

- خدایا شکرت!

احساس کردم تمام صورتم از شرم سرخ شده است. با دستپاچگی در ماشین
را باز کردم و خواستم پیاده شوم که لحن خندانش قلبم را به تپش انداخت:

- ما خیلی بیشتر دخترخاله!

لبم را گزیدم و خنده ام را قایم کردم. با عجله پیاده شدم و بدون نگاه کردن به
نامدار، به سمت انتهای کوچه دویدم. چند ضربه به در زدم که چند لحظه بعد،

کیوان در را باز کرد.

با دلهره نگاهم را به نامدار که از داخل ماشین هم اخم هایش پیدا بود دوختم.
نگاهش مستقیم به کیوان بود و نگاه کیوان هم به او. از ماشین پیاده شد و با

قدم هایی سریع به سمتمان آمد.

کنار ایستاد و با اخم هایی در هم گفت:

- نگفتی این کیه؟

- همین سوال رو من راجع به شما دارم جناب!

نگاهی به کیوان انداختم که این حرف را زده بود. نمی دانستم چه بگویم و
جواب هر کدامشان را چطور بدهم.

- کیوان! ایلدا اومد؟

با شنیدن صدای خاله جان نفس آسوده ای کشیدم و وارد حیاط شدم.

- سلم خاله جان!
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نگاهم کرد و لبخندی زد:

- سلم عزیزم. کیوان می گفت با کسی رفتی! برادرت اومده؟

این پا و آن پا کردم تا حرفی بزنم که صدایی درست از پشت سرم جواب خاله
را داد:

- نه! من...

به عقب برگشتم و نگاهش کردم که در فاصله ی یک قدمی ام ایستاده بود. 

لبخند شیطنت آمیزی زد و رو به خاله گفت:

- من نامزدشم!

با چشم هایی گرد شده نگاهش کردم. کیوان در حیاط را بست و با سوءظن به
نامدار نگاه کرد. 

خاله لبخند معناداری زد و رو به من گفت:

- این پسر همونیه که بعد کابوست با ترس صداش می زدی؟ چی بود اسمش؟
نامدار؟

نامدار حال علناا لبخند می زد. سرفه ای کردم و با اعتراض رو به خاله کردم:

- خاله!

خاله دست روی دست گذاشت و بی توجه به لحن اعتراض آمیزم با گلیه گفت:

- حال نامزد می کنی و به خاله نمیگی؟

این یکی را کجای دلم می گذاشتم! نامدار توی بد دردسری انداخته بودم؛ یک
دردسر شیرین.

با دستپاچگی به خاله نگاه کردم و گفتم:

- چیزه، می دونی خاله! ما...

- جشن نگرفتیم. ان شاءال عروسیمون شما اولین مهمون هستین!

خنده ی عصبی و دستپاچه ای تحویل خاله دادم و در دلم یک چشم غره ی
اساسی تحویل نامدار دادم. 
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خاله به سمت خانه راهنماییمان کرد و نامدار بی هیچ تعارفی، جلوتر از من
وارد خانه شد. 

***

تکیه اش را به پشتی های هال داده بود و چنان با خاله گرم صحبت بود که اگر
نمی دانستم، فکر می کردم سال هاست خاله را از نزدیک می شناسد.

احساس عذاب وجدان داشتم از این که ناخواسته دروغ تحویل خاله داده بودم.
منتظر یک فرصت مناسب بودم که با رفتن خاله به سمت آشپزخانه، دنبالش

روانه شدم.

دیس شیشه ای را از داخل کابینت بیرون کشید و آن را از برنج پر کرد. 

با خجالت صدایش زدم:

- خاله جان؟

دیس را که حال از برنج های خوش عطر شمال پر شده بود روی کابینت
گذاشت و ظرف خورش خوری را برداشت.

ال به روی اون پسر هم نیار که من می دونم - لزم نیست چیزی بگی. اص
نامزدت نیست.

مات ماندم. دروغ نبود که آدم های باتجربه راحت تر حرف چشم ها را
می خواندند.

ال نفهمیدم چطور - خاله من نمی خواستم بهتون دروغ بگم. یه دفعه ای شد. اص
نامدار اون حرف ها رو زد!

ظرف خورش را هم کنار برنج گذاشت و با لبخندی پر مهر به سمتم برگشت. 

موهای حنایی رنگش را داخل روسری سنتی و قواره ایش پنهان کرد و گفت:

- می دونم! اونم توی معذوریت بود. اشکالی نداره مادر. من دلم به آینده ی
شما روشنه. چشمای اون جوون دروغ نمیگن!

لبخند خجلی زدم و با صدایی آرام گفتم:

- چی میگن؟
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سفره ی ترمه دوزی را به دستم داد. 

با دست های چروک و سفیدش روی گونه ام را نوازش کرد و همراه با لبخندی
دلنشین گفت:

- همون چیزی که چشمای تو میگن؛ عشق!

لبم را گزیدم و برای خلصی از دست نگاه خاله، با عجله و سفره در دست،
به سمت هال رفتم.

از دیدن کیوان و نامدار در آن حالت خنده ام گرفت. یکیشان این سمت هال و
دیگری آن سمت نشسته بود. نامدار خصمانه به کیوان نگاه می کرد و کیوان

بیخیال سرش را با گوشی اش گرم کرده بود.

سفره را وسط هال پهن کردم و خواستم به سمت آشپزخانه بروم تا باقی
وسایل را بیاورم که کیوان بلند شد و گفت:

- شما بشینید ایلداخانم. من میارم!

- آخه...

با لحنی قاطع که جای هیچ بحثی را باقی نمی گذاشت گفت:

- بشینید لطفاا.

سری تکان دادم و کنار سفره نشستم. نامدار هم بلند شد و آمد دقیقاا روبروی
من نشست.

- این پسره کیه؟

پوف کلفه ای کشیدم و گفتم:

- نوه ی خاله ست. حال راضی شدی؟

بی توجه به حرف من ابرویی بال انداخت و گفت:

- ازش خوشم نمیاد؛ یه جوری نگاهم می کنه.

- اون یه جوری نگاهت می کنه؟ تو داشتی اون بدبخت رو با نگاهت کتک
می زدی!

- خوب کردم!
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دقیقاا شده بود مثل پسربچه های پنج ساله. کیوان با سینی گرد بزرگی که
همه ی وسایل سفره را داخلش گذاشته بود به هال آمد و فرصت بحث دیگری

را از ما گرفت.

 ***

پرده ی آشپزخانه را کنار زدم و نگاهش کردم. روی نیمکتی چوبی که زیر
درخت بهارنارنج قرار داشت نشسته و نمی دانم به کجا خیره شده بود.

نمی دانم به چه فکر می کرد و ته دلم غنج می رفت از این که شاید علت و
معلومل افکارش منم! راستش نمی دانم زن ها بدتر عاشق می شوند یا مردها.
بدتر که می گویم منظورم به معنای لغوی آن نیست؛ منظور شدت آن است.
ال می گویند فلنی پبد طور عاشق شده ها! اگر زن ها بدتر عاشق می شوند، مث

می زیبایی دچار شده باشم.  گمان کنم من به بدحال

- حرف بزن! 

از حضور یک دفعه ای خاله جان شوکه شدم و دستم را روی قلبم که از این
من یکهویی کمی هراسیده بود و بی قراری می کرد گذاشتم.  آمد

خاله لبخندی به دستپاچگی ام زد و گفت: 

- عشق شما دو تا رو سبرده. 

نگاهم را دزدیدم که دست روی شانه ام گذاشت:

مف نگفته ست.  - باهاش حرف بزن، توی نگاهتون یه دنیا حر

گفت و من را با حجمم حرف های ناگفته ام، تنها گذاشت. حرف داشتم، خیلی هم
حرف داشتم. 

مش بافتی که روی به سمت در ورودی خانه رفتم و قبل از خروج، شال سه گو
چوب لباسی دم در بود را برداشتم و روی شانه ام انداختم. در را که باز کردم
می سرد به گونه هایم خورد، لرز به تنم افتاد و تازه استرسی عمیق را و هوا

در وجود خود احساس کردم. 

می فکرهایش بود که متوجه حضورم به سمت نامدار رفتم. آن قدر حواسش پ
نشد. 

سرفه ی ساختگی کردم که با گنگی نگاهش را به چشمانم دوخت: 
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- ما! این جایی؟ 

خنده ام را پنهان کردم و سری تکان دادم: 

- این جام! 

با دستش به کنار خودش؛ اما کمی با فاصله اشاره کرد. بی حرف نشستم و
دست هایم را در هم قلب کردم. 

- اون قدر توی فکر بودم که متوجه اومدنت نشدم. 

لبخند کمرنگی زدم و چیزی نگفتم، که خودش ادامه داد: 

- تو فکمر تو بودم. 

نمی دانم تجربه اش را داشته اید یا نه؛ تجربه ی این که به یک باره همه ی
دلخوشی جهان به دل آدم سرازیر شود. حسی شبیه به دیدن اولین برف

من همه ی مشکلت پیش زمستان؛ یا بوییدن گل های تازه. با به یادآورد
رویمان، خوشی ها زهر شدند به دلم.

- احتمال نشدنش خیلی بیشتر از شدنشه. خاله، بابام... 

وسط حرفم پرید و با خواهش گفت: 

- می شه درباره ی اینا حرف نزنیم؟ 

یک قطره اشک روی گونه ام لغزید. عشق آدم را دل نازک می کرد؟ 

- ولی من می خوام حرف بزنم! 

صدایم بغض داشت، غم داشت. 

سکوت کرد، فقط چند لحظه ی کوتاه. بعد از آن، وقتی که به حرف آمد لحن
صدایش پر بود از حس های خوب: 

حرف بزن، حرف بزن《- 

سال هاست 

مت طولنی ام  تشنه ی یک صحب

 》محمدعلی بهمنی
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مگ مهربانش منتظر بودند.  نگاهش کردم، چشم های مشکی رن

لبخند تلخی روی لب نشاندم و گفتم: 

- همیشه فکر می کردم آدم ها حوصله ی حرفای طولنیم رو ندارن. 

به خودش اشاره کرد و لبخند زد: 

- من همیشه حوصله ی حرف هات رو دارم، حتی مثنوی ترینشون رو. برام
مر خودش رو بکنه.  بگو! بذار عشق کا

از مستقیم حرف زدنش خجالت کشیدم. نگاهم را گرفتم و به روبرویم که
درخت پرتقالی جاخوش کرده بود، دوختم: 

- من همیشه از عشق می ترسیدم، از عاشق شدن بیشتر. همیشه می شنیدم که
مامان و بابام عاشق هم بودن، که می مردن واسه هم؛ ولی عمر دوست

داشتنتشون به بیست سال هم نرسید. وقتی آدم های دیگه ای رو می دیدم که اونا
هم زندگی موفقی نداشتن، بیشتر می ترسیدم. راستش حال که فکر می کنم،
مل زندگیم، از موفق می بینم من از آینده ی یه زندگی می ترسم. از بد شدن حا
نشدن و هر نشد دیگه ای که خراب کنه همه چی رو. نفس عمیقی کشیدم و

ادامه ی حرفم را گرفتم: 

- شاید بگی چه آدمم ترسویی؛ ولی باید بهم حق بدی. من بدترین تجربه رو از
سمت پدر و مادرم با طلقشون داشتم. حتی قبل از اون با جنجال های هر روز
و هر ساعتشون، خاطرات بدی رو توی ذهنم به جا گذاشتن. راستش من از

مس دیگه ست که می ترسم.  متولد شدن یه ایلدای پر از تر

نگاهش کردم. با جدیت و دقت به حرف هایم گوش می داد و مشخص بود
فکرش را مشغول کرده اند. 

دستی بین موهایش کشید. دمم عمیقی از هوای سرد و بوی بارانی که از بارش
ساعتی پیش به جا مانده بود گرفت و با صدایی که قاطع بود، ساختمانی

استوار از اعتماد را در دلم ساخت: 

- من نمی تونم دروغ بگم. پس نمی گم که قول می دم نذارم آب توی دلت تکون
بخوره و فلن و بهمان! توی زندگی ممکنه آب توی دلت تکون بخوره.

ممکنه به اختلف سلیقه و نظر بخوریم؛ حتی ممکنه قهر و دعوا داشته باشیم.
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می خودم، روی عشق و نمی تونم سکون و سکوت رو بهت قول بدم؛ اما رو
دوست داشتنم می تونم قول بدم. اون قدری دوستت دارم که اختلف نظرها

چندان مهم نباشن، که قهرمون به ساعت نکشه، که دعوامون در حد جر و
مک زندگی ای که میگن باقی بمونه. ممکنه هر اتفاق بدی بحث و همون نم

بیفته؛ اما بیشتر از اون، مطمئنم که کلی اتفاق خوب هم میفته. من مطمئنم به
دوست داشتنم، مطمئنم که پته نمی کشه. تو برای یه عمر عاشق بودن بسی!

من از خدا خواستمت، خودش حواسش به عممر دوست داشتنم هست

بین اشک، لبخندی روی لبم جا خوش کرد. عاشقانه های نامدار، خومد خومد
خوشبختی بودند برای من. دلم می خواست سال ها بنشینم و به حرف هایش

گوش بدهم، گوش دهم و خسته نشوم از این دوست داشتن.

با خجالت از جایم بلند شدم و همان طور که به سمت خانه می رفتم زمزمه
کردم:

- منم!

بعید می دانستم شنیده باشد؛ اما دوست داشتم جواب این عاشقانه هایش را
حداقل برای خودم بدهم.

خاله با آن لبخند زیبایش روی ایوان ایستاده بود و تماشایم می کرد .

کنارش که رسیدم، خندید و گفت:

- دیدی گفتم کلی حرف داری برای گفتن؟

لبخند خجلی زدم. راست می گفت، حرف زدن مثل دوا بود برای درد. مثل همین
حال که من دلم به همه حرف های خوب نامدار گرم شده بود و می خواستم این

راه را ادامه بدهم. راهی که می دانستم هموار نیست، راهی که می دانستم
مت خانواده ی نامدار مخالفت های پدرم، مخالفت های حامین و مخالفت های سخ

من مردی که را به همراه خواهد داشت؛ اما دلم قرص بود به دوست داشت
اطمینان درون نگاهش را باور داشتم.

بعد از صرف عصرانه ی مختصری که خاله جان تدارک دیده بود، بلند شدم تا
به اتاق بروم و وسایلم را جمع کنم. نامدار زیر بار نمی رفت و می گفت باید با

خودش برگردم. من هم وقتی دیدم راضی نمی شود تا خودم چند روز دیگر
برگردم، قبول کردم .
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کیوان قبل از ورودم به اتاق، صدایم زد:

- ایلداخانم؟

برگشتم و سوالی نگاهش کردم:

- بله؟

در حالی که این پا و آن پا می کرد گفت:

- می شه یه لحظه باهاتون حرف بزنم؟

کنجکاو، سری به تایید تکان دادم و دنبالش به ایوان رفتم.

زیر سایه بان ایستادیم و من نگاه کوتاهی به سمتش انداختم:

- بفرمایید آقا کیوان، گوش می دم.

معلوم بود حسابی خجالت می کشد؛ این را از نگاهی که به زیر انداخته بود و
به جوراب هایش خیره شده بود فهمیدم.

صدایم را صاف کردم و گفتم:

- منم جای خواهرتون، راحت باشید.

انگار همین حرفم خجالتش را کم تر کرد .

- راستش چطور بگم! می دونید... پاه!

لبخندی محو به دستپاچگی اش زدم و منتظر ماندم تا خودش را جمع و جور
کند.

ال بی مقدمه و یک دفعه  گفت: چند لحظه بعد، کام

- من لیل رو دوست دارم!

لبخندی ناخودآگاه روی لبم نشست . حدسش را می زدم. این آدم با آوردن اسمم
لیل چشم هایش می درخشیدند.

-از دست من کاری بر میاد؟

دستی بین موهایش کشید و گفت:
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- راستش می خوام برم خواستگاری؛ اما می خوام قبل از اون، نظر خودش رو
بدونم! نمی خوام با پدر و مادرم برم اون جا و طعم شکست رو بچشم.

درکش می کردم، همه ی ما از شکست می ترسیم. همه ی ما از پس زده شدن
هراس داریم؛ مخصوصاا آن هم از طرف کسی که عاشقانه دوستش داریم.

لبخندی زدم و گفتم:

- چرا خودتون باهاش حرف نمی زنید؟

نگاهم کرد و با استفهام گفت:

- خودم؟

سری تکان دادم و جواب دادم:

- اگه خودتون باهاش حرف بزنید بهتره،. اون جوری متوجه می شه که
قصدتون جدیه. می خواید من شمارش رو بهتون بدم؟

مردد نگاهم کرد و گفت:

- ناراحت نشه؟

سرم را به طرفین تکان دادم. اگر لیل هم دوستش داشت که ناراحت نمی شد.
اگر هم علقه ای به کیوان نداشت آن قدری منطقی بود که از یک خواستگاری

مودبانه دلخور نشود .

- ناراحت نمی شه. شمارش رو می گم، شما یادداشت کنید.

موبایلش را از جیب شلوارش بیرون کشید و من شماره ی لیل را که حفظ
بودم برایش گفتم . 

قدرشناسانه نگاهم کرد و گفت:

- ممنونم!

لبخند کمرنگی زدم. سری برایش تکان دادم و به خانه بازگشتم.

نامدار با دیدنم تکیه اش را از پشتی گرفت و گفت:

- بریم؟
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بی حرف به سمت اتاق رفتم. شالم را مرتب کردم و بارانی ام را تنم کردم.
چمدانم را برداشتم و به هال برگشتم. نگاهش کردم و گفتم:

- حال بریم!

لبخندی زد و از جایش بلند شد.

خاله جان از آشپزخانه بیرون آمد و با نگاهی به نامدار گفت:

- اومدی و عزیزم رو با خودت بردی مجنون؟

من که حسابی خجالت کشیدم؛ اما نامدار بی پروا خنده سر داد و گفت:

ال که عزیزتون داره حسابی من رو اذیت می کنه خاله خانم! - فع

خاله پشت چشمی برایش نازک کرد و مرا در آغــوش کشید. در همان حال هم
جواب نامدار را داد:

- زن باید ناز کنه، مرد هم باید با جون و دل خریدار باشه. عاشق اگه عاشق
باشه، معشوق حتی اگه بگه برو قله ی قاف؛ بی چون و چرا می ره!

مرا از آغــوش خود جدا کرد؛ اما دستش را از روی شانه ام برنداشت.
موشکافانه به نامدار خیره شد و گفت:

- بگو ببینم، تا قله ی قاف میری؟

نامدار، با همان لحنی که اطمینان به جانم می ریخت جواب خاله را داد:

می این دوست داشتن می مونم. می جونم، پا - تا پا

لبخنمد خاله دلم را گرم کرد؛ این هم یک تایید دیگر .

***

به نیم رخش نگاه کردم. اخم ظریفی بین ابروهایش جاخوش کرده بود و
چشم هایش خیره به جاده ی پیش رویمان بود. 

نمی دانم چند ثانیه یا دقیقه نگاهش کردم که یکدفعه برگشت و به چشمانم
می چشمانش را دیدم، دلم ریخت و نگاه دزیدم. من خیره شد. همین که سیاه

مب این چشم ها را حتی از خودم، بیشتر دوست داشتم. صاح

چشم به جاده دوختم و صدایم را صاف کردم :
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- کاش می ذاشتی خودم برگردم.

دنده را عوض کرد و گفت:

- من اومدم که برت گردونم، نه این که بدون تو برگردم.

نفس عمیقی کشیدم و سوال بعدی ام را پرسیدم:

- حامین مکی برگشت؟

نگاه کوتاهی به سمتم انداخت و دوباره به جلو چشم دوخت .

- همون روزی که رفتی پدرت به حامین زنگ می زنه و سراغت رو ازش
می گیره. بعدش هم که تمام ماجرای ما رو براش تعریف می کنه. حامین هم

زنگ زد به من و با حرفای قشنگش مستفیضم کرد.

لبم را گزیدم و با استرس نگاهش کردم:

- با هم برخوردی هم داشتین؟

لبخند یک طرفه ای زد و گفت:

مل ردی، مس حامین، همین که فهمیدم غیبت زده، افتادم دنبا - نه! بعد از تما
مل غافل نشونی، آدرسی. دو رومز تمام دنبالت گشتم. آخرش هم یادم اومد ای د
من چرا نمی رم محل کارش؟ این شد که رفتم بیمارستانتون و با پرس و جو از

من اسمت فهمیدم با لیلخانم صمیمی هستی. دوستت رو پیدا چندتا پرستار و گفت
مل پریشون من رو دید، راضی شد آدرس رو بهم کردم. بنده ی خدا وقتی حا

بد  ه؛ البته کلی خط و نشون کشید که اگه اذیتت کنم حسابم رو می رسه.

می لیل و سماجت نامدار در پیدا کردنم .  لبخندی زدم به نگران

من نامدار؛ اما در دلم چنان آشوب و دلهره ای به پا بود خوشحال بودم از بود
که ضربان قلبم دوباره نامنظم شده بود. انگشت های دستم را در هم پیچاندم و

نفس عمیقی کشیدم.

- چی شد؟

حالم را فهمید. فهمید که پرسید و نگرانی در صدایش موج زد.

- من می ترسم!
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حالم در همین یک جمله خلصه می شد. من عمیقاا می ترسیدم.

- از چی؟

خواستم بگویم از نبودنت، از ندیدنت، از ما نشدنمان، از همه ی موانع
پیش رو، از این که یک روزی نباشی؛ اما خجالت بر احساساتم غالب شد و

ترس هایم را در یک جمله خلصه کردم:

- از مخالفت های خانواده ی خودم و تو!

لبخندی زد. تازه فهمیدم چقدر لبخند زیباترش می کند.

- چرا می خندی؟

لبخندش عمیق تر شد. ناخودآگاه اخمی کردم و گفتم:

- من می گم می ترسم؛ تو می خندی؟

خنده ی کوتاهی سر داد و با سرخوشی گفت:

- پبده می خندم برات؟

لبخندم را به زور نگه داشتم . بد نبود، خنده اش زیادی خوب بود!.لعنتی روح
می داد به زندگی ام.

آرام زمزمه کردم:

- همیشه بخند .

فکر نمی کردم بشنود، اما شنید و گفت:

- تو باش، تا من همیشه بخندم.

مز مسیرمان دوختم. نگاهم را از شیشه ی کنارم به درختان سرسب

- می شه یه قولی بهم بدی؟

درحالی که نگاهم به جاده بود، با صدایی آرام گفتم:

- چه قولی؟

می خودش: صدای نفس عمیقش آمد و پشت بندش صدا
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من من و تو هستن. می دونم همه سعی می کنن - می دونم همه مخالف ما شد
منصرفمون کنن؛ ولی تو بهم قول بده که کنارم بمونی، که هر دومون تلش

کنیم واسه دوست داشتنمون. قول می دی بمونی دخترخاله؟

قطره اشک مزاحمی را که می خواست خودش را از حصار چشمانم رها کند و
گونه ام را ببوسد، با نوک انگشتم گرفتم و به سمت نامدار برگشتم.

- قول می دم پسرخاله!

نفس آسوده ای کشید و لبخند زد. لعنتی چقدر امروز لبخند می زد.

سرم را به پشتی صندلی ام تکیه دادم و خواستم چشمانم را ببندم که گفت:

- یه قول دیگه هم می دی؟

خنده ام گرفت.

- تا حال هیچ کس توی پنج دقیقه دوتا قول ازم نگرفته بود.

ابروهایش را بال انداخت و جوابم را داد:

- من همیشه خاص بودم!

چند لحظه حرفی نزد و بعد از آن با لحنی که نگرانی اش به خوبی مشهود بود
گفت:

- بهم قول بده هیچ وقت نذاری توی بی خبری ازت بمونم؛ حتی اگه خواستی از
من دور شی و بری، لاقل بهم بگو کجا! این که بدونم حالت خوبه و کجایی؛

مل منم خوب می شه. حتی اگه دور باشی، حا

چشم هایم را با آسودگی بستم. آرامش می ریخت به جانم این مرد.

- این رو، تو هم قول بده به من.

***

- دخترخاله؟ ایلدا؟

باصدای نامدار آهسته چشمانم را باز کردم. روی صندلی راننده به سمتم
چرخید بود و نگاهم می کرد.

پلک های باز مرا که دید، لبخندی زد و گفت:
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- شیک و مجلسی سه ساعت خوابیدیا! 

گردنم را که خشک شده بود کمی ماساژ دادم و گفتم:

- چند شبه نتونستم راحت بخوابم.

نگاهی به اطراف انداختم، جلوی خانه خودمان بودیم. اخمی و کردم و گفتم:

- چرا من رو آوردی اینجا؟

گنگ نگاهم کرد.

- کجا می بردمت؟

شانه ام را بال انداختم و نگاهش کردم:

- نمی دونم؛ اما نمی خوام با بابام رو به رو بشم. 

کمی فکر کردم و عاقبت گفتم:

- من رو ببر خونه ی حامین.

- باشه!

گفت و ماشین را روشن کرد و به راه افتاد.

در دل فکر کردم روبه رو شدن با حامین خیلی بهتر از روبرو شدن با پدری
است که با آن فضاحت آن حرف ها را بارم کرد. پدری که به دختر خودش

اعتماد نداشت و در حد یک هـ*ـر*زه او را پایین آورده بود.

نیم ساعت بعد جلوی آپارتمان حامین بودیم . هر دو از ماشین پیاده شدیم.
نامدار چمدانم را از صندوق عقب بیرون آورد و به سمت آیفون رفت.

زنگ را که زد، فکری کردم و پرسیدم: 

- الن نباید رستوران باشه؟

سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

ال اون جا نیومده! انگار دل و دماغش رو - فکر نمی کنم. این چند وقت، ک
نداره .

در همین لحظه صدای حامین آمد که با صدای خسته ای پرسید:
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- کیه؟

هزار بار گفته بودم این آیفون فکستنی را عوض کن و به جایش یک
تصویری بگذار.

نامدار نگاهی کوتاه به سمتم انداخت و گفت:

- نامدارم! ایلدا رو آوردم.

بدون هیچ حرفی آیفون را گذاشت و حتی در را باز نکرد.

به دیوار پشت سرم تکیه دادم و گفتم:

- امیدوارم اتفاق بدی نیفته.

نامدار چمدان را کنار دستم گذاشت و نیشخندی زد:

می تو، چندان امیدوار نیستم. - اما من به این امیدوار

چند لحظه بیشتر از حرفش نگذشته بود که در آپارتمان با صدای بدی باز شد.

تکیه ام را از دیوار گرفتم و ایستادم . حامین با چشم هایی سرخ و موهایی
ژولیده روبرویمان ایستاده بود.

من سلم از زبانم بیرون نیامده بود که به سمتم خیز برداشت؛ هینی کشیدم سی
و خودم را عقب کشیدم که نامدار دستش را به بازوی حامین بند کرد و گفت:

- هی! چخبرته پسر؟

حامین تلش کرد تا دستش را پس بزند؛ اما نامدار او را محکم گرفته بود. 

با صدای بلند و عصبی ای رو به من گفت:

- کدوم گوری بودی؟

پوف کلفه ای کشیدم و خسته گفتم:

- می شه بریم بال؟ برات توضیح می دم!

با عصبانیتی که اولین بار بود در چشم هایش می دیدم، نگاهی سمتم حواله
کرد:
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- توضیح می دی؟ چی رو توضیح می دی؟ من هفت پشت غریبه بودم که
همه ی این ماجراها رو برام نگفتی؟ که نگفتی کدوم عوضی ای برات پاپوش

درست کرده؟ 

با عصبانیت به سـ*ـینه ی نامدار کوبید و با لحن بدی گفت:

- حال من از این الدنگ غریبه تر شدم که می دونه کجایی و میاد دنبالت؟

اخمی به لحن حرف زدنش کردم و خواستم حرفی بزنم که نامدار پوزخندی زد
و با ناراحتی گفت:

- از داداش و برادر و پسر خاله بودن، به الدنگ رسیدیم، خوبه باز!

مس چند نفری که از کنارمان می گذشتند، به بحثمان جلب شده بودم . شالم حوا
را جلوتر کشیدم و با التماس رو به حامین گفتم:

- می شه بریم بال؟ دعواهات رو بذار اون جا! مردم دارن نگاهمون می کنن.

بدون نگاه دیگری زودتر از آن دو به سمت آپارتمان رفتم و حتی چمدانم را
هم برنداشتم.

وارد ساختمان که شدم، راه پله را به آسانسور و تنهایی با آن دو خروس
جنگی ترجیح دادم. همین که پایم را روی پله ی اول گذاشتم، حامین با صدای

عصبی و بلندی گفت:

- ایلدا، نفست می گیره!

 تکان دادم و از پله ها بال رفتم .》برو بابا《دستم را به نشانه ی 

وقتی که به واحد حامین رسیدم، در باز بود و چمدانم کنار جاکفشی گذاشته
شده بود.

در ورودی را پشت سرم بستم، از راهرو عبور کردم و به هال رفتم.

حامین عصبی از روی مبل بلند شد و با صدای بلندی رو به من گفت:

- میگی کجا گذاشتی رفتی یا نه؟

نیم نگاهی به نامدار که روی مبل یک نفره نشسته بود و اخم هایش حسابی
درهم بود انداختم.
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رو به حامین با صدایی کلفه گفت:

- حامین صدات رو بیار پایین.

لب های خشکم را با زبان ترک کردم و در پاسخ به سوال حامین گفتم:

- رفته بودم جایی که از دست این تنش ها در امان باشم. از دست بابا و
ال از دست تو!  احتما

مش کلمم، سرش را به سمت نامدار چرخاند و گفت: بی توجه به نی

-تو به چه حقی خواهرم رو بردی خونه ت که حال مادرت این قدر حرف درست
کنه؟

نامدار عصبی از جایش بلند شد و گفت:

- درست صحبت کن حامین!

حامین عنان از کف داد و فریاد کشید:

- درست صحبت نکنم چه غلطی می کنی؟ مرتیکه هیچ می فهمی چه حرفایی
پشت سر خواهر منه؟ می فهمی چه تهمت هایی بهش زدن؟ نمی فهمی یا خودت

رو زدی به نفهمی؟

نامدار کلفه شده بود. دستش را بین موهایش کشید و گفت:

- مگه تقصیر منه؟ مگه من حرف درست کردم؟ اون شب مجبور بودیم! بابا
ال من اون شب توی اون خونه ی لعنتی نبودم! اص

چقدر بد بود که هیچ کس ما را باور نداشت.

با صدایی بغض آلود، فریاد زدم:

مب مهمونی به خاطر طرفداری من از سهیل و می لعنتی، اون ش - اگه تو
حرف هایی که به مامان زدم تو گوش من سیلی نمی زدی، من مجبور نمی شدم
بی کس و بی جا بمونم و برم خونه ی پسر خاله ای که تازه از زن عقدیش جدا
شده و این همه حرف  رو به جون بخرم! تویی که به خواهرت اعتماد نداری،

اسم خودت  رو می ذاری مرد؟
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حامین خیره خیره نگاهم می کرد، خواست حرفی بزند که نامدار پیش دستی
کرد و با صدایی جدی گفت:

- یه بار رفتم خواستگاری، قرار باشه هزار بار دیگه هم می رم!

همین حرفش انگار آتش خشم حامین را هزار برابر کرد که به سمتش یورش
برد و فریاد زد:

- تو غلط کردی و هفت جمد آبادت!

مغ بلندی کشیدم و مشت های مشت اول که به چانه ی نامدار برخورد کرد، جی
بعدی بود که پی در پی به صورت نامدار برخورد می کرد و زجه های من که
گوش فلک را پر می کرد و نامداری که از خودش دفاع نمی کرد؛ که مطمئن

بودم با آن هیکل ورزیده و ورزشکاری اگر از خودش دفاع کند حامین را به
سـ*ـینه ی دیوار می چسباند.

از خودش دفاع نمی کرد و جیغ های من با دیدن خون روی صورتش به هق هق
تبدیل شدند. روی زمین افتادم و جیغ کشیدم و التماس کردم به حامین:

- بس کن حامین. بسه! 

چند لحظه بعد، رهایش کرد و نامدار با ضرب روی زمین افتاد. خونی که از
بینی اش جاری بود و صورت سرخ و ملتهبش؛ دلم را به درد می آورد.

نگاهش کردم و اشک هایم با سرعت بیشتری راه خودشان را پیدا کردند.
انگار یک نفر دست انداخته و قلبم را در چنگ خودش گرفته بود و می فشرد
و می فشرد. خون از بینی این مرد ریخته بود، مردی که جانم به جانش وصل

بود.

نامدار کمی عقب رفت، روی زمین نشست و به دیوار پشت سرش تکیه داد.

حامین خودش را روی مبل پرت کرد. نفس های پشت سر هم کشید و دستش
را داخل موهایش قفل کرد .

نامدار با صدای خفه رو به من گفت:

- گریه نکن!
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همین حرفش کافی بود تا اشک هایم با سرعت بیشتری راه خودشان را باز
کنند و روی گونه هایم جاری شوند.

دستم را جلوی دهانم گرفتم و چشم از صورت خونینش گرفتم. 

رو به حامین با صدایی که می رفت تا بلند شود غرید:

-مرتیکه ی عوضی اشکش رو درآوردی!

حامین با صدایی کلفه گفت:

- چرا نزدی؟

نامدار دستی به گوشی لبش کشید و چشم هایش را از درد جمع کرد. لبخندی
زد و گفت:

- آدم که دست رو داداشش بلند نمی کنه.

- آدم عاشق خواهمر داداشش می شه؟

نامدار از جایش بلند شد و گفت:

- نه؛ ولی عاشق دختر خاله اش می تونه بشه.

از داخل جیب شلوارش دستمالی درآورد و به سمتم آمد. دستمال را به سمتم
گرفت و گفت:

- گریه نکن، لطفاا.

می چهارخانه را از با پشت دست اشک هایم را پاک کردم و دستمال پارچه  ا
دستش گرفتم. بوی عطمر ملیمی می داد، بوی شکلت .

همان طور که به سمت در می رفت، برگشت و رو به حامین گفت:

- از خودم دفاع نکردم؛ ولی بفهمم دوباره باعث شدی اشکش دربیاد، یا
صدات رو براش بال بردی، اون موقع نشونت میدم زور بازو یعنی چی! 

انگشت اشاره اش را به سمت من گرفت و رو به حامین که در سکوت نگاهش
می کرد گفت:

من خواهرت؛ دست نمی کشم! من این دختر، از دوست داشت - من از دوست داشت
این عشق رو به تو و همه ی اونایی که مخالفشن ثابت می کنم.
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ال در لبخندی محو از شنیدن حرف هایش روی لبم جاخوش کرد، لبخندی کام
تضاد با اشک هایم.

صدای به هم خوردن در بلند شد، نامدار رفته بود. نگاهم را به حامین دوختم
که به جای خالی نامدار نگاه می کرد. کلفه دستی به صورتش کشید و

ناسزایی نثار نامدار کرد.

از جایم بلند شدم و سعی کردم ضعفم را ندید بگیرم. هنوز قدمی برنداشته
بودم که صدایش متوقفم کرد:

- من نمیذارم ایلدا! نمیذارم اسمت کنار کسی بیاد که تا همین چندماه پیش،
عاشق یکی دیگه بود، که باهات شرط می بندم هنوزم هست.

نگذاشتم شک و تردید به دلم راه یابد. من نامدار را باور کرده بودم. خودش
را، دوست داشتنش را، حرف هایش را، همه چیزش را باور کرده بودم.

نمی گذاشتم به باورم خدشه ای وارد شود.

به سمت حامین برگشتم و لبخند تلخی زدم. شرم و خجالت و هر چه که بود را
کنار گذاشتم تا راحت تر حرف هایم را بزنم. حامین نزدیک ترین آدم به من بود،

نباید می گذاشتم حرف ناگفته ای بینمان بماند.

- توی همه ی این سال ها، به معنای واقعی کلمه برام برادر بودی. توی
برادریت هیچ شک و گمانی نیست، اون قدر از خودت زدی به خاطر من، که تا

من بودنت می مونم. عمر دارم مدیو

اشک هایم را با پشت دست پاک کردم و مستقیم به چشمانش نگاه کردم:

- خیلی وقت ها هم پات رو فراتر از برادر بودن گذاشتی و شدی پدرم.

مش اشک چیزی درون چشمانش می درخشید، نمی خواستم باور کنم که درخش
است. حامین نباید می شکست، نه حداقل پیش چشمم من!

تاب نیاوردم و نگاهم را به پنجره دوختم و ادامه دادم:

- همیشه فکر می کردم وقتی عاشق بشم، تو اولین نفری هستی که بهش
می گم و تو هم حمایتم می کنی.

به نگاه آشنای حامین خیره شدم. باید می گفتم. در مقابل صلبت سخن های
نامدار و اعتراف هایش، این تنها کاری بود که باید انجام می دادم.
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- شاید شرایط جوری که تصور می کردم نشد.

نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم:

- ولی بازم تو اولین نفری هستی که بهش می گم. 

چشم هایم را بستم و ناخودآگاه، تصویر یک جفت چشم شب رنگ و یک لبخند
مهربان، پشت پلک های بسته ام نقش بست. لبخند کوچکی روی لبم نشست و

با صدایی آرام گفتم:

مق نامدار. - من عاشق شدم حامین؛ عاش

چشم هایم را که باز کردم، بدون نگاه کردن به حامین و قبل از این که حرفی
بزند، به سمت اتاق پا تند کردم؛ همان اتاقی که مدتی قبل در آن ساکن شده

بودم .

مس رهایی در را پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم. نفس عمیقی کشیدم، ح
داشتم.

نگاهم به تخت افتاد که همان طور دست نخورده باقی مانده بود. به سمتش
رفتم و خودم را روی تشک پرت کردم.

انگار با این اعتراف یک بار سنگین از روی دوشم برداشته شده است.
نمی دانستم حامین چه واکنشی نشان خواهد داد؛ اما احساس می کردم مثل تمام

این سال ها حمایتم می کند، امیدوار بودم که این طور شود.

چشم هایم را روی هم گذاشتم تا کمی استراحت کنم. شاید بیست دقیقه هم
نگذشته بود؛ حتی هنوز چشمانم گرم نشده بودند که صدای زنگ موبایلم بلند

شد. صدا از داخل هال بود، بلند شدم و در را باز کردم تا بروم موبایلم را
بردارم که صدایش قطع شد. 

از اتاق بیرون رفتم. داخل راهرویی که اتاق ها را به هال متصل می کرد
ایستادم و به حامین زل زدم. کیفم روی اپن بود و او هم جلوی اپن ایستاده

بود و موبایل دم گوشش بود؛ پس جواب داده بود . پشتش به من بود و
نمی توانستم حالت چهره اش را ببینم.

- چرا به خواهر من زنگ می زنی؟
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چشم هایم از حرفی که زد گرد شد و کنجکاو منتظر شنیدن ادامه ی مکالمه اش
ماندم.

لحنش بین جدی و شوخی در رفت و آمد بود.

- مرتیکه به چه حقی بدون سلم و علیک به خواهر من میگی فردا باید
ببینمت؟ هان؟ تو با خواهر من قرار می ذاری؟

لبم را گزیدم، جز نامدار هیچ مرمد دیگری نبود که بخواهد به من زنگ بزند.

- برادری، درست! رفیقی، درست! ولی پررو  بازی دربیاری من می دونم و
تو.

خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

- تا وقتی با خواهرم هیچ صنمی نداری، اسمت رو نبینم رو گوشیش. ملتفت
شدی؟

با خنده گوشی را قطع کرد. برگشت و با دیدن من، ابروهایش را بال انداخت.
از حالت نگاه کردنش دستپاچه شدم و سرم را پایین انداختم. با خودم که

تعارف نداشتم؛ حسابی خجالت کشیده بودم.

به سمتم آمد و درست در یک قدمی ام ایستاد. موبایل را به سمتم گرفت و
گفت:

- هنوز از این جا نرفته زنگ زد.

سرم را بال نیاوردم. گوشی را از دستش گرفتم و خواستم به اتاق برگردم که
دستم را گرفت. 

- کجا فرار می کنی؟

خنده ام گرفته بود. نه به ساعتی پیشش و نه به حال که این همه آرام بود.

سعی کردم دستم را آزاد کنم.

- ما! حامین اذیت نکن دیگه.

با دست دیگرش چانه ام را بال گرفت. حال مستقیماا نگاهش می کردم. 

لبخندی زد و با مهربانی ذاتی اش گفت:
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مق نامدار؟ - که عاشق شدی؟ عاش

چنان خجالت کشیدم که یک لحظه باورم نشد خودم بودم که آن حرف ها را به
حامین زدم. نگاهم را دزدیدم و به یقه ی پیراهنش دوختم .

- من رو نگاه کن آبجی کوچیکه. ما که تعارف و خجالت بینمون نبود
هیچ وقت، بود؟

راست می گفت. بین ما رازی نبود. حامین پدرم بود.

نگاهش کردم. لبخندی زد و گفت:

- دوستش داری؟

پلک روی هم گذاشتم. آرام در آغوشم گرفت و من حظ کردم از بودن این
برادر، این پدر.

خندید و گفت:

ال؟ - تو یه درصد فکر کن که من پشتت نباشم! می شه اص

بین لبخندهایم، قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید. اشک ذوق بود، اشک
مل خوب. حا

- نمی شه!

مرا از آغوشش جدا کرد و با ابرو، اشاره ای به موبایل دستم انداخت.

مق مجنون و شیدا، باید خودش رو اثبات کنه. به من و به بابا - ولی اون عاش
که می دونم تمام قد مخالفه؛ نه تنها با نامدار، با هرکسی که ردی از مامان
توی زندگیش باشه مخالفه. باید ثابت کنه دوست داشتنش رو، که بتونم با

مل راحت تو رو بدم دستش. می فهمی که چی می گم، مگه نه؟ خیا

سرم را تکان دادم و بغلش کردم.

- خیلی دوستت دارم حامین، خیلی دوستت دارم داداشم.

***
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داشت با آرامش قهوه اش را می نوشید. انگار نه انگار من جلویش منتظر
نشسته بودم تا حرف بزند . بدون دلیل و برای سر زدن به من نیامده بود

این جا، آن هم این وقت ظهر. 

از حامین عصبانی بودم. نباید سریع کف دستش می گذاشت که باز هم ساکن
ال آمادگی دیدنش را نداشتم. خانه ی او هستم. اص

فنجان آبی رنگ را روی میز عسلی گذاشت. دستی به موهای زیتونی رنگش
که ریشه شان در آمده بود کشید و لبخند کمرنگی به رویم پاشید.

نمی دانم چرا؛ اما بیخود و بی جهت، دلم پپر زد برای آغوشش، نه آغوشی که
در تمام این چهارده سال، سالی یکی دو بار و وقتی به ایران می آمد تجربه اش
می کردم؛ آن هم به اجبار حامین. دلم عمیقاا پر زد برای آغوشی که آخرین بار
در هشت سالگی ام طعمش را چشیده بودم. آن وقت هایی که دل چرکین نبودم،
دلخور نبودم و دوست داشتنم کمرنگ نشده بود. چقدر دلم می  خواست زمان

به عقب برگردد و جایی میان همان آغـ*ـوش برای همیشه متوقف شود. 

کاش آن قدر صمیمیت بینمان بود تا الن گردنم را کج کنم و بگویم 

 او هم لبخند بزند و آغـ*ـوش بگشاید به رویم و》می شه بغلم کنی مامان؟《
من عطر تنش را ببلعم؛ اما حیف که حال تمام مادرانه و دخترانه  هایمان
خلصه می شد در دیدارهای اجباری، در محبت های پوشالی. چه بر سر

زندگی ام آمده بود؟ نه! بهتر است بگویم چه بر سر زندگیمان آورده بودند؟

- حالت خوبه؟

با حرفی که زد به خودم آمدم. خوب بودم؟ نه، خوب نبودم؛ یعنی تا قبل از
این که در خانه را بزند و بیاید خوب بودم؛ اما حال که پر شده بودم از

حسرت، خوب نبودم.

دستی به پیشانی ام کشیدم و موهایم را کنار زدم.

- شما خوبی؟

دقیق نگاهم کرد، اگر راست باشد که مادرها همه چیز را از نگاه فرزندشان
می خوانند؛ پس الن می توانست متوجه شود که حالم خوب نیست.

- نامدار باهام حرف زد. دیروز که برگشتید اومد پیشم.
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نگاهم را به پایه ی عسلی دوختم. 

- گفت دوستت داره!

لبخند کمرنگی روی لبم نشست. دوستم داشت و دوستش داشتم و عشق
مل خوب. می بارید از این حا

- گفت تو هم دوستش داری، آره؟

نگاهش کردم. انگار حرف چشم هایم را خواند که لبخندش پررنگ تر شد.

- خیلی خوبه. خیلی خوبه که عاشق آدمم اشتباهی نشدی؛ اما ماه منیر راضی
نیست. پیش هرکس نشسته گفته ایلدا باعث شده پسرم از مهسا جدا بشه.

راحت بگم، حرف های خوبی پشت سر تو و نامدار، مخصوصاا تو، توی فامیل
نیست.

پوزخندی زدم و با لحنی که به خوبی از تلخی اش باخبر بودم گفتم:

- این فامیلی که میگی؛ اگه من رو می شناختن چهارتا تهمت رو باور
نمی کردن. البته حق هم دارن. تمام این سال ها نبودن که بفهمن من کیم؛ پس

حق دارن که باور کنن.

دست به سـ*ـینه نشستم و منتظر ادامه ی حرف هایش ماندم. می خواستم ببینم
ته صحبت هایش به کجا ختم می شود.

- اومدم بهت بگم هیچ کدوم از حرف هایی که می زنن برام مهم نیست.

با تعجب نگاهش کردم. لبخندی زد و با لحنی که مهربانی اش شبیه به
می حامین بود گفت: مهربان

- من به تو و به پاکیت، مطمئنم. توی این ماجرا، من طرف توام.

فکرش را هم نمی کردم این حرف ها را بزند. راستش فکر می کردم دوست
داشتن او هم کمرنگ شده. فکر می کردم او هم دل چرکین و دلخور باشد؛ اما

این حرف ها، این حمایت، این مهربانی.

با ناباوری صدایش زدم:

- مامان!
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چند لحظه بی حرف نگاهم کرد. چشم هایش از برق اشک درخشید.

آهسته و با صدایی لرزان گفت:

- خیلی وقت بود مامان صدام نزده بودی.

حس کردم وزنه ای صد کیلویی وسط گلویم جاخوش کرده که نه پایین می رود
و نه بال می آید.

چشم چرخاندم و نگاه به در و دیوار دوختم. می خواستم از مهربانی کلمش،
از بغض چشمانش، از دلتنگی خودم برای آغوشش، از هر چیزی که به او

مربوط می شد فرار کنم.

نمی دانم چند دقیقه گذشت که این بار، با صدایی که تسلط بیشتری روی ادای
جملت داشت، به حرف آمد:

- با پدرت صحبت می کنم.

چنان با بهت سرم را به سمتش چرخاندم که گردنم صدا داد. 

- چی؟ می خوای با بابا حرف بزنی؟

خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

- این قدر عجیبه؟ می خوام در مورد شما باهاش حرف بزنم تا راضی شه؛ یعنی
باید راضی بشه. نمی ذارم بین این عشق جدایی بیفته.

گیج و گنگ نگاهش کردم. واقعاا این زن که می خواست پدرم را راضی کند تا
به نامدار برسم، همانی بود که به خاطر خــ ـیانـت پدر ما را رها کرد و رفت؟ 

- چرا مامان؟

- چی چرا؟

بغضم داشت بال می آمد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

- چرا به خاطر من حاضر می شی با بابا حرف بزنی؟ با کسی که به خاطر
خیانتش ما رو ول کردی و رفتی.

لبخندی به تلخی قهوه ی نصفه و نیمه ی روی میز زد؛ حتی شاید تلخ تر.
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- هر مادری خوشبختی بچه اش آرزوشه، منم مادرمگ از برق نگاهت
می خونم که با نامدار حالت خوبه.

تکیه اش را پشتی مبل برداشت و کمی به سمتم خم شد. با لحنی که به خوبی
تلخی اش را حس می کردم گفت:

- یه چیزایی رو بعداا متوجه می شی. وقتی با نامدار نسبت پیدا کردی،
می فهمی که هیچ کس توی زندگی نزدیک تر از همسر آدم نیست. خــ ـیانـت
مت نزدیک ترین آدم زندگیت، هیچ وقت قابل هضم قابل هضم نیست و خــ ـیانـ

نیست. تو هیچ وقت نخواستی حرف های من رو راجع به خودم و پدرت
بشنوی.

از جایش بلند شد و کیفش را برداشت. رو به من که اخم هایم درهم بود و حالم
بد شده بود گفت:

- بیخیال این صحبت ها! همین امروز باهاش حرف می زنم.

بلند شدم و روبرویش ایستادم.

- پس منم میام.

مستقیم نگاهم کرد. تردید داشت. کیف مشکی رنگ ورنی اش را روی دستش
جا به جا کرد و گفت:

- فکر کنم تنها برم بهتر باشه.

سرم را به طرفین تکان دادم و در جوابش گفتم:

- می خوام وقتی درباره ی من حرف می زنید اون جا باشم. شاید بتونم با بابا
یکم منطقی تر حرف بزنم.

پوف کلفه ای کشید. مشخص بود که مخالف همراهی من است؛ اما من
مسرانه می خواستم در بحثشان حضور داشته باشم.

- باشه. اگه خودت این طور می خوای حرفی نیست.

لبخند کوچکی زدم و با اشاره ای به ساعت گفتم:

- بابا این وقت صبح سرکاره. ساعت دو و نیم، سه می رسه خونه. اون موقع
بریم یا عصر؟
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- ساعت پنج می ریم.

ال ناگهانی صدایش قدمی برداشت تا به سمت در برود. در یک لحظه و کام
کردم:

- مامان؟

به سمتم برگشت. نگاهش یک جوری بود. چقدر بیچاره بودم که نه رنگ نگاه
مادرم را از بر بودم و نه حرف های چشمان پدرم را می توانستم بخوانم.

منتظر بود تا حرفم را بزنم. برایم سخت بود، خیلی هم سخت بود که بخواهم
ال مادر و دختری را بلد نبودم. ادای دخترهای مامانی را در بیاورم، من اص

نفس عمیقی کشیدم و با صدایی آهسته گفتم:

- اگه کاری نداری، یعنی اگه سرت شلوغ نیست؛ ناهار بمون.

جان کندم تا کلمه هایم را بند بزنم به هم و جمله را بنا کنم. بعد از این همه
سال، اولین باری بود که داشتم برای نزدیک تر شدن به مادرم تلش می کردم

و عجیب تر این جا بود که دلیلش را نمی دانستم.

لبخند یک وری ای زد، از ذهنم گذشت لبخندش چقدر شبیه لبخندهای حامین
است.

کیفش را روی مبل گذاشت و گفت:

ال آشپزی بلدی؟ - بدم نمیاد دست پختت رو بخورم. ببینم اص

خم شدم و همان گونه که استکان های روی میز را داخل سینی می گذاشتم
جواب دادم:

- بدک نیست. در حدی که خودم و چند نفر رو از گرسنگی نجات بدم یه
چیزایی بلدم.

سینی را برداشتم و نگاهش کردم. روی مبل نشسته بود و نگاهش خیره بود .
انگار در این جا حضور نداشت. تعجب کردم؛ اما وقتی به حرف آمد، دلیل

حالش را فهمیدم:
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- نیان که همیشه از آشپزی فراری بود. از شونزده سالگیش تلش کردم بهش
برنج دم کردن رو یاد بدم و چند روز مونده به هیجده سالگیش موفق شدم

نتیجه کارم رو ببینم.

لبخند کمرنگی زد و ادامه داد:

- البته همونم یه برنج شفته بود.

خیرگی اش به خاطر پرت شدن به گذشته و خاطراتش بود. چقدر غمگین بود
تماشای زنی که از فرزندانش تنها خاطرات کودکی و نوجوانیشان را به یادگار

داشت. امروز چقدر همه چیز عجیب بود. هر لحظه که می گذشت و در رفتار
مامان دقیق می شدم انگار پنجره ای جدید از شخصیتش به رویم باز می  شد.

سینی به دست به سمت آشپزخانه رفتم و در همان حال گفتم:

- چی شد که تصمیم گرفتی برای همیشه برگردی ایران؟

سینی را روی سینک گذاشتم و از روی اپن نگاهش کردم. لبخند کمرنگی زد
و به سمتم چرخید. در عمق چشم هایش درخششی را دیدم که برق اشک نبود،

بیشتر شبیه به امید بود.

- وقتی از ایران رفتم، یه زن شکست خورده رو با خودم بردم . زنی که همه ی
زندگیش رو باخته بود. مردی که عاشقش بود، بچه هاش، خانوادش و حتی

وطنش رو. برای من فقط حرفه و شغلم مونده بود. خیلی سخته که بعد از یه
عمر زندگی، تنها داراییت به شغلت ختم بشه.

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

- می تونستی ما رو با خودت ببری. نگو نمی تونستی که باورم نمی شه!

لبخند کجی زد و شالش را روی شانه انداخت:

- پدرت حضانت تو رو به من نداد. خیلی سعی کردم ولی زیر بار نرفت. نیان
و حامین به سن قانونی رسیده بودن. نیان به راحتی می تونست همراه من

برای تحصیل بیاد؛ حامین رو هم بعد از تموم شدن سربازیش می تونستم ببرم
پیش خودم؛ ولی هیچ کدومشون قبول نکردن.

می دانستم چشمانم از تعجب گرد شده اند. دهانم از این بازتر نمی شد.
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- من همیشه فکر می کردم تو من رو نخواستی؛ یعنی بابا این جور می گفت.

سری تکان داد و گفت:

- حدس می زدم این جور گفته باشه. توی طلق، هر کدوم از طرفین سعی دارن
دیگری رو محکوم به بد بودن کنن؛ اما ایلدا، باور کن من همه ی تلشم رو

برای گرفتن حضانت تو کردم و از هیچی دریغ نکردم؛ اما ارسلن راضی
نمی شد. من وقتی رفتم که ناامید شده بودم.

چانه ام از بغض لرزید.

- نیان و حامین چرا همراهت نیومدن؟

از سرجایش بلند شد و به سمتم آمد. آن سمت اپن ایستاد و دستش را روی
دست های گره کرده ام گذاشت.

- تمام این سال ها، تمام این مدتی که سهمم از دیدنتون سالی یکی دوبار
بیشتر نبود، تنها دلخوشیم این بود که بچه هام مثل کوه پشت همن. که هرچی

بشه، هر طوفانی به زندگیشون بزنه، بازم کنار هم می مونن. 

دست کشید زیر پلکم، اشکم را پاک کرد و تازه آن موقع بود که فهمیدم گریه
کرده ام.

- نیان و حامین بدون تو راضی نمی شدن بیان. امکانات خارج از کشور رو به
رابـ ـطه ی خواهر برادریشون ترجیح ندادن. مطمئنم اگه ارسلن زنش رو

توی خونه ی ما؛ یعنی خونه ی شما سه تا نمی آورد، نیان دانشگاه شهر دور
نمی رفت و حامین هم تا چندسال سربازیش رو به تعویق می انداخت؛ اما

ارسلن اشتباه کرد. نیان و حامین فقط هجده سالشون بود، حساس ترین و
مهم ترین سن برای هرکسی. سنی که بچه نیازمند توجه و محبت بیشتریه و از

طرفی بچه ها توی این سن خیلی شکننده هستن. ارسلن با دستای خودش،
شما رو از خودش دور کرد.

یک لحظه چشم هایم را بستم و تمام اتفاقات آن روزها از جلوی چشمم گذشت.
غرور و تعصب حامین، حساسیت ها و حسادت های نیان نسبت به سهیل، جای
خالی مامان، چهره ی رو شده و جدید بابا، خانواده ی از هم پاشیده مان. همه و

همه عذاب بزرگی بودند که هرکداممان را به گوشه ای پرت کرد. من را به
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انزوای خود، حامین را به نقطه ی چنمد مرزی، نیان را به شیراز، مامان را به
پاریس و بابا را به کنج شک و بدبینی های خودش  .

- مامان؟

دستش را روی گونه ام گذاشت، پلکم لرزید.

من مامان؟ - جا

- چرا رفتی؟ چرا نموندی همین جا؟

نفس عمیقی کشید. حس کردم که می خواهد بغضش را پس بزند.

- من بخاطر پدرت، تو روی بابام وایسادم. همه ی خانوادم مخالف ازدواجم با
ارسلن بودن. داییت که حتی توی مراسم ازدواجمون هم نیومد. می گفتن

نمی شناسیمش، از نظر طبقاتی به هم نمی خوریم. از طرفی هم من دانشجو
بودم و بابام می گفت ممکنه نتونی درست رو ادامه بدی. همه می دونستن

تخصص گرفتن برای من چقدر مهمه. تمام اینا رو ارسلن قبول کرده بود.
بهم قول داد که هیچ دخالتی توی کار و درسم نمی کنه. منم با وجود مخالفت

بابام، گفتم فقط ارسلن! از اون عمارت، اومدم به خونه ی پنجاه متری
ارسلن. با تمام نداشتن ها و کمبودهایی که بود کنار اومدم؛ چون عاشقش

بودم. وقتی نیان و حامین به دنیا اومدن، با پس انداز خودم و پدرت، خونه رو
عوض کردیم. کم کم اختلف هامون شروع شد. ارسلن مدام گیر می داد که
پمرده؟ واسه چی این قدر به چرا شیفت شب می مونی؟ چرا فلن همکارت 
تخصص گرفتن و خارج رفتن فکر می کنی؟ حتی می گفت می خوای من و

بچه ها رو ول کنی و بری. اشتباه می کرد. من به بورسیه گرفتن فکر می کردم،
آره؛ اما می خواستم همراه پدرت و بچه هام برم خارج. می خواستم هممون

موفق بشیم و خوشحال زندگی کنیم. وسواس های ارسلن و شک و تردیدهاش
اون قدر زیاد شد که وقتی حامین و نیان نه سالشون بود، تصمیم گرفتیم جدا

بشیم. تا این که فهمیدم تو رو باردارم. این برام مثل امید بود، شبیه به یه
روزنه ی نور. با خودم گفتم نباید برید، نباید جا زد. مگه این همون مردی

نیست که بخاطرش تو روی پدرت وایسادی؟ تو که به دنیا اومدی، خانوادمون
خوشحال شد. یه مدت آروم بودیم تا این که ارسلن کم کم دور شد. زود می رفت
ال حضور نداشت! تا این که و دیر میومد. دیگه حتی گیر هم نمی داد؛ چون اص
یکی از دوستای مشترکمون به گوشم رسوند که ارسلن رو با یه زن، دست
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تو دست هم دیده. دنیا روی سرم آوار شد. من همه ی اخلقای بدش رو تحمل
نکرده بودم که بهم خــ ـیانـت کنه . من این همه صبوری نکرده بودم که حال
بشم اولویت آخرش. دیوونه شدم. از همه چی گذشتم و رفتم. بدتر از همه ی

این ها سرکوفت های پدر و برادر و خواهرهام بود. همه می دونستن که ارسلن
چیکار کرده و این برای من خفت بود . افسردگی شدید گرفتم. تو خبر نداری

که من با چه قرص هایی خودم رو آروم کردم، نمی دونی چی به سر من اومد.
پدرم که حالم رو دید، من رو فرستاد فرانسه تا شاید فراموش کنم که شکستم.

- چرا اینا رو الن داری میگی مامان؟ چرا بعد از این همه مدت؟

سرش را پایین انداخت، این زن شرمنده بود؟

- من قبول دارم که هیچ وقت مادر خوبی براتون نبود. یعنی، هیچ وقت حتی زن
کاملی نبودم. من یه پزشک بودم، یه پزشک قسم خورده که جون بیماراش

براش اولویت بود. گاهی با خودم می گم شاید اگه کمتر کار می کردم، اگه کمتر
مشغومل زندگی کاریم می شدم، هیچ وقت این اتفاق ها نمی افتاد؛ اما این اگر

گفتن ها کاری رو پیش نمی بره. راستش تمام این سال ها، وقتی دل چرکینیت رو
نسبت به خودم می دیدم، وقتی به زومر حامین راضی به دیدنم می شدی، با

مکش، حقته! این تاوان همه ی اون کم گذاشتن ها برای بچه هاته. خودم می گفتم مب
شاید بشه گفت خودآزاری، من داشتم خودم رو تنبیه می کردم.

ال مقصری وجود داشت یا نه؟ لبم را گزیدم. چه کسی مقصر بود؟ اص

دستش را گرفتم و به چشم هایش خیره شدم:

- همه ی ما مقصریم مامان. تو برای غرق شدن توی کارت، بابا برای
لغزیدنش، حامین و نیان برای نموندنشون، من برای گوش ندادن به حرفات.
می بینی؟ کم یا زیاد، هممون مقصریم. از طرفی هممون هم قربانی شدیم، ما

یه عمر باختیم، به اشتباهات همدیگه باختیم.

در سکوت نگاهم می کرد. اشک در چشمانش می درخشید؛ اما زن روبرویم
مغرور تر از این حرف ها بود که جلوی دخترش بشکند. 

دستش را فشردم و با امیدی که به دلم تابیده بود گفتم:

- هیچ وقت برای برنده شدن دیر نیست. مگه نه مامان؟ می شه دوباره خانواده
بشیم. من، تو، نیان، حامین! ما خانواده ایم مگه نه؟
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چشم روی هم گذاشت. می شد، مطمئن بودم به شدنش.

***

- پس چرا حاضر نشدی؟

به مامان که در چهارچوب در اتاق ایستاده بود نگاه کردم. حال که دم رفتن
بود، پایم سست شده بود .

- من نمیام .

اخم کمرنگی کرد.

- چرا؟ 

روتختی را چنگ زدم. دلم حسابی شور می زد.

- می ترسم بیام و اوضاع بدتر شه. بابا هیچ ذهنیت خوبی راجع به من و
نامدار ندارهگ اگه من بیام و ازش طرفدار کنم و بدتر لج کنه چی؟ من خیلی

می ترسم.

سری به تایید حرف هایم تکان داد و گفت:

- من که از اولش هم گفتم خودم تنهایی برم بهتره. ارسلن به من بدهکاره،
اعتمادی که با خراب کردنش یه زندگی رو از هم پاشوند رو به من بدهکاره.

وقتشه بدهیش رو صاف کنه، شاید رضایتش بتونه این کار رو بکنه.

با قدردانی نگاهش کردم، مطمئن نبودم روشش جواب بدهد؛ اما با این حال
گفتم:

- ممنون مامان، خیلی ممنون.

بعد از رفتنش خودم را روی تخت پرت کردم و سعی کردم ذهنم را متمرکز
کنم؛ اما نمی شد. 

افکارم درهم بودند. ذهنم به همه جا پرواز می کرد. به طرحم و بیمارستانی که
باید به آن معرفی می شدم، به مصاحبه هایی که روی دستم مانده بود. باید

سری هم به فائزه می زدم ببینم اوضاع کارش در رستوران چطور است. چقدر
کار داشتم.
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ال شاید راضی شدن بابا صدسال طول نباید دست روی دست می گذاشتم، اص
می کشید، با غمبرک زدن و کنج خانه نشستن که چیزی درست نمی شد. 

بلند شدم و لباس بیرون پوشیدم. سررسیدی که در زندان همراهم بود و
صفحاتش از قصه های زنان مختلف پر شده بود را از داخل کمد برداشتم و

نگاهش کردم. روی جلدش دست کشیدم و لبخند تلخی زدم:

- کاش همه ی راوی هات یه روزی از اون جا نجات پیدا کنن.

آهی کشیدم و از اتاق بیرون آمدم. شیرگاز را بستم و چراغ ها را خاموش
کردم و از خانه بیرون زدم. 

دکمه ی آسانسور را زدم و در همان حینی که منتظر آمدنش بودم شماره ی یلدا
را گرفتم. 

بعد از دو بوق صدای گرفته اش داخل گوشی پیچید:

- الو؟

با تعجب جوابش را دادم. سابقه نداشت یلدا این قدر کسل باشد.

- سلم یلدا. سرماخوردی؟

- سرما؟ نمی دونم. کاری داشتی؟

مطمئن شدم که یک چیزی شده. سابقه نداشت یلدا حال آدم را نپرسد و برود
سراغ کار.

آسانسور در طبقه مان ایستاد. در را باز کردم و وارد اتاقک شدم. 

- یلدا چیزی شده؟

دکمه ی پارکینگ را فشردم.

- نه!

سعی داشت گرفتگی صدایش را پنهان کند؛ اما نمی توانست.

- خونه ای؟ باید ببینمت.

از آسانسور خارج شدم و به سمت در آپارتمان رفتم.

301



هاوام/زهرابهاروند

- آره خونه ام، بیا.

در را پشت سرم بستم و وارد پیاده رو شدم.

- باشه. چیزی احتیاج نداری؟

ال. - نه، فع

گوشی را قطع کردم. یلدا، آدمم همیشگی نبود. این را وقتی مطمئن شدم که به
خانه اش رسیدم.

در را که برایم باز کرد، رو به رویم دختر سرزنده و فعال همیشگی نبود.
حداقل ظاهرش این را نشان نمی داد. موهای ژولیده و به هم ریخته، ابروهای

نامرتب، صورت نزار و بی رنگ و از همه بدتر، چشم های سرخش، همه و
همه دور از یلدای همیشگی بودند.

رو به من که مات این تغییرات بودم و گیج جلوی در ایستاده بودم، لبخند
تلخی زد و گفت:

- بیا داخل.

کفش هایم را بدون باز کردن بندشان درآوردم و پشت سرش وارد خانه  شدم.
خودش را روی مبل سه نفره ی آبی پرت کرد و رو به من که مات خانه ی به

هم ریخته اش بودم گفت:

- قربون دستت ایلدا، زیر اون کتری رو خاموش کن.

وارد آشپزخانه ی کوچکش شدم. ظرف های یک بارمصرف و شیشه ای مثل
کوهی روی ظرفشویی انباشته شده بودند . روی اپن هم پر بود از کاغذ و

کتاب و مجله های مختلف. 

با صدای سوت کتری، به سمت گاز رفتم و شعله را خاموش کردم. بیخیال
چای درست کردن شدم و به هال رفتم. 

کنارش نشستم و با نگرانی پرسیدم:

- چی شده یلدا؟ اتفاقی افتاده؟

بی تفاوت نگاهم کرد. شانه بال انداخت و گفت:
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- هیچی نشده، اتفاقی هم نیفتاده. زیر کتری رو خاموش کردی؟ چند هفته
پیش خریدمش. بپرس چند؟ صد تومن پاش پول دادم، وقتی فروشنده قیمتش

رو گفت تا چند لحظه توی شوک بودم.

به معنای واقعی داشت چرت و پرت می گفت. با نگرانی دستش را گرفتم:

- یلدا! داری نگرانم می کنی. کسی طوریش شده؟ عمه اینا خوبن؟

موهایش را پشت گوشش زد. دستش را با کلفگی روی پیشانی اش کشید.

- ها؟ مامان خوبه، بابا هم خوبه. چایی ریختی توی قوری؟ باید دوتا قاشق
سرخالی بریزی وگرنه تلخ می شه.

ال خوب نبود. بازوهایش را گرفتم و آرام تکانش دادم. حالش اص

- یلدا؟ یلدا تو رو خدا بگو چت شده! بگو شاید بتونم کاری کنم. چرا
این جوری می کنی تو؟ 

سرش را روی شانه کج کرد. قطره اشکی از گوشه ی چشمش روی دستم
چکید.

- اگه بمیره چی؟

با وحشت نگاهش کردم. صحنه ی تصادفم با آن دختربچه جلوی چشمم آمد.
نفسم رفت و برگشت.

با ترس گفتم:

- یلدا با ماشین زدی به کسی؟ آره؟

موهایش را از دوطرف کشید .

- اگه بمیره چی؟

صدایش کلفه بود، خسته بود. دیگر داشتم از شدت نگرانی به گریه می افتادم.

- یلدا حالت بده. زنگ بزنم حامین بیاد بریم بیمارستان؟

نگاهم کرد و سرش را تکان داد .

- بیمارستان؟ آره، آره! باید برم بیمارستان. باید ببینمش. می گفتن حالش بده.
باید برم ببینمش؛ شاید آخرین بار باشه.
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دست هایم را کنار زد و بلند شد . به سمت اتاقش رفت و چند دقیقه بعد درحالی
که مانتو و شلوار ساده ی مشکی پوشیده بود و شالی را نامرتب روی سرش

انداخته بود بیرون آمد.

بی توجه به من به سمت در ورودی رفت، سریع بلند شدم و دنبالش روانه
شدم.

- یلدا وایسا. کجا داری میری؟

جوابم را نداد، از خانه بیرون رفت و کفش هایش را پوشید. در را قفل کردم و
دنبالش رفتم. نباید با این حال تنهایش می گذاشتم.

از پله ها رفت، انگار اگر متتظر آسانسور می ماند دیر می شد.

بدون معطلی پشت سرش از راه پله پایین رفتم. پله ها را دوتا یکی پایین
می رفت و آن قدر با شتاب حرکت می کرد، که ناخودآگاه استرس گرفتم.

نرسیده به در ورودی آپارتمان، دستش را گرفتم:

- ماشینت رو از پارکینگ نمیاری؟

به سمتم برگشت و گیج نگاهم کرد:

- ماشین؟

نچی کردم و سرم را تکان دادم. پاک دیوانه شده بود، مطمئن بودم که به
سرش زده. 

بیخیال ماشینش شدم، خودش که حال و روز رانندگی نداشت. خومد احمقم هم
می راننده بروم. به خاطر آن تصادف و حماقت محضم، محال بود سمت صندل

گاهی یک اشتباه کافی  است تا تمام عمرت از تکرار اشتباه هراس داشته
باشی.

با هم از آپارتمان خارج شدیم و به سمت آژانسی که آن طرف خیابان بود
رفتیم. نمی دانستم مقصد یلدای پریشان کجاست، تا وقتی که راننده پرسید کجا

می روید خانم؟ و یلدا آدرس بیمارستانی را به او داد .

تا رسیدن به بیمارستان، از شیشه ی ماشین به خیابان و ماشین ها و آدم های
نشسته ی درونشان خیره شدم. آدم هایی که فارغ از حال دیگری، در حال
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زندگی کردن بودند. شاید آدم هایی مثل من، که از حال یکی از نزدیکانش
بی خبر بود.

نمی دانم چرا رسمم معرفت و مرام این قدر غریبانه شده. چرا به هر بهانه ای
نمی گوییم فلنی حالت چطور است؟ چه خبر از روزگارت؟ چرا منتظریم چیزی

بشود یا کاری پیش بیاید تا آن موقع با هم معاشرت کنیم؟ نمی دانم چرا
این روزها این قدر زود خودمان را کنار می کشیم و می شویم غریبه ی

نزدیکانمان.

می صندلی نگاهی به یلدا انداختم، چشم هایش را بسته بود و سرش را به پشت
تکیه داده بود. داشت زیرلب نجوا می کرد، کمی که دقت کردم فهمیدم خدا را

صدا می زند .

تاکسی جلوی بیمارستان نگه داشت و یلدا به سرعت پیاده شد. من هم بعد از
حساب کردن کرایه دنبالش رفتم. 

وارد بیمارستان شدیم. جلوتر از من راه می رفت.

برخلف تصورم سراغ پذیرش و پرس و جو نرفت و یک راست به سمت
انتهای راهرو دوید. می گویم دوید، چون قدم هایش بی شباهت به دویدن نبودند؛

تنها کمی بی قرارتر.

جلوی شیشه ای ایستاد، نزدیک شدم و کنارش ایستادم . چشمم روی
.》مراقبت های ویژه《نوشته های قرمز روی شیشه بود

همین که به سمت یلدا برگشتم تا حرفی بزنم، دیدم که نفس راحتی کشید و
گفت:

- خدا رو شکر! نفس می کشه.

مسیر نگاهش را دنبال کردم و رسیدم به تختی آ ن سوی شیشه. مردی جوان،
مس آن همه سیم و دستگاه، به خوبی مشخص روی تخت بود و چهره اش در پ

نبود و قفسه ی سـ*ـینه اش به آرامی بال و پایین می شد.

دوباره به یلدا نگاه کردم. اشک هایش بی  هیچ ابایی بر گونه هایش می ریخت.
من یلدا بود که چنین خون گریه می کرد بالی سرش. این آدم شاید عزیزتری

- یلدا؟
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بدون این که نگاهم کند، با همان صدای گرفته و شکسته گفت:

مب - چند روز پیش حمله ی قلبی بهش دست داد. همیشه می گفت آخرش این قل
ناکوک کار دستم می ده.

با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد:

- دکترش میگه گذاشتنش توی صف پیوند؛ اما هنوز پیوندی براش پیدا نشده.

پشتش را به شیشه کرد. سر خورد و روی زمین نشست. لبم را گزیدم و
کنارش نشستم .

- اگه من دعا کنم پیوند پیدا بشه گناهه؟

دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:

- این چه حرفیه؟ چه گناهی؟

نگاهم کرد و با درد گفت:

من یه آدمه. مگه آرزوی مرگ آدم ها گـ ـناه نیست؟ سمرد - آخه دعای من، تهش 

مه اشکبارش، بغضم را نترکاند. زمزمه کرد: چشم چرخاندم به اطراف تا نگا

- یعنی بشینم و رفتنش رو ببینم؟

ال خوب نفسی کشیدم و نگاهش کردم. متوجه لرزش کم بدنش شدم. حالش اص
نبود. سریع دست زیر بازویش انداختم و بلندش کردم:

- پاشو یلدا، حالت خوب نیست.

دستش را کشید:

- باید بمونم.

دوباره تلش کردم بلندش کنم:

- موندنت اون رو سرپا نمی کنه!

بازویش را گرفتم تا بلندش کنم. احساس کردم وزنش رها شد و تا به خودم
بیایم، روی زمین افتاد.

***
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نگاهم در پی قطره های سرم بود که آرام به رگ های یلدا ریخته می شدند. 

نمی دانم آن مرد که بود؛ اما عزیز بود. عزیز بود که یلدای قوی، طاقت بریده
و میان دستانم از حال رفته بود.

- ایلدا؟

به سرعت به سمتش چرخیدم. چشم هایش نیمه باز بودند و لب هایش خشک.

دست دیگرش را گرفتم و فشردم:

- حالت خوبه؟ تو که من رو دق دادی آخه.

سیبک گلویش بال و پایین شد:

- یکم آب بهم می دی؟

- آره، الن میارم.

از روی صندلی بلند شدم و سراغ آب سردکنی که گوشه ی اتاق بود رفتم.
لیوانی تا نصفه پر کردم و بالی سر یلدا ایستادم. کمکش کردم تا نیم خیز شود

و بعد لیوان را جلوی دهانش گرفتم. چند قلپ که نوشید، خودش را عقب
کشید.

دوباره روی صندلی نشستم و نگاهش کردم.

- خیلی ضعیف شدی.

چشم به سقف دوخت و با صدایی آرام گفت:

- وحشت آدم رو ضعیف می کنه.

- وحشت؟

نگاهم کرد و لبخند تلخی زد، تلخ مثل حال و روزش.

مت هرلحظه از دست دادن. اونه که آدم رو تا این جا - آره، وحشت! وحش
می کشونه. 

پمرد... - اون 

نگذاشت حرفم را کامل کنم، این بار لبخندی محو زد و گفت:
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- از عزیزترین آدمای زندگیمه؛ اما حیف. حیف که خیلی دیر متوجه شدم
جایگاهش توی زندگیم چیه.

حرفی نزدم، تا این جایش را خودم هم فهمیده بودم. نگاهش را به سرم دوخت
و گفت:

- مستندسازه، هم دانشگاهی بودیم . هر دومون فیلمنامه نویسی و کارگردانی
می خوندیم. اما بعد از فارغ التحصیلیمون، من جدی تر رفتم دنبال نوشتن و اون

سراغ مستند. 

می بچه های مف قرارای سالی چندباره  مستند اجتماعی می ساخت. به لط
دانشکده، می دیدمش و بیشتر باهاش آشنا می شدم. یه روز ازم خواست

سناریو بنویسم و اون بسازه؛ اما یه سناریوی واقعی درباره ی زنان. 

نگاهم کرد و ادامه داد:

- منم با کمال میل قبول کردم. یه اطلعیه دادم توی صفحه های اینستاگرام و
فیس بوک و توییترم و خواستم هر زنی که سختی و رنجی کشیده و از نو

شروع کرده، بهم پیام بده. بعد هم تو رو وارد ماجرا کردم تا جدی تر و بهتر
این کار رو به سرانجام برسونم. قرار بود همه ی این قصه ها رو بدم بهش تا
از بینشون چندتا رو انتخاب کنه و سراغ سوژه هاش بره برای ساخت مستند

و منم اون قصه ها رو منتشر کنم. توی این مدت بیشتر از همیشه با هم ارتباط
داشتیم. اون قدر قشنگ درباره ی انسان بودن حرف می زد که دوست داشتم

ساعت ها حرف بزنه و من فقط گوش بدم. نفهمیدم چی شد که این قدر جا باز
کرد توی دلم؛ اما من هیچ وقت متوجه نشدم حسی وجود داره. تا این که چند

روز پیش، دقیقا ده روز قبل...

نفس عمیقی کشید و لبش را گزید:

- قلبش مریض بود. توی خواب حمله بهش دست می ده و کارش به
بیمارستان می کشه. خواهرش میگه دکتر گفته باید پیوند بشه و هیچ راه

دیگه ای، هیچ کجای دنیا، برای موندش وجود نداره. 

با دست آزاد روی پیشانی اش کشید و همزمان با قطره اشکی که بر گونه ی
من چکید گفت:
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- وقتی بین اون همه دستگاه دیدمش، تازه فهمیدم چقدر دوسش دارم. درست
وقتی که یه قدمی از دست دادنشم فهمیدم که این آدم همونیه که قلبم با دیدنش

یه جومر دیگه می زنه.

قطره ی اشکش را با سرانگشت گرفت و زمزمه کرد:

- چقدر دیر فهمیدم!

دیدن آن همه دستگاه و سیم، یلدای همیشه سرشار از امید را بدجور به
ناامیدی کشانده بود.

دستش را گرفتم و سعی کردم لبخندی هرچند کمرنگ، روی لبم بنشانم:

- یلدا! یادته همیشه می گفتی هر کی ناامیده رو باید گرفت زیر مشت و لگد تا
به خودش بیاد؟

مر خنده های شیرین بود؟ تلخ خندید، این همان دخت

- کار من از مشت و لگد گذشته دختردایی جان. همه  ی زندگیم داره جلوی
چشمم از بین می ره. می فهمی؟ همه ی زندگیم!

سعی کردم به غم حرف هایش فکر نکنم. در عوض ابروهایم را با شیطنت بال
انداختم و با لحنی به مراتب پر شیطنت تر گفتم:

- که همه ی زندگیته؟ 

لحنم کار خودش را کرد. بالخره لبخند نصفه و نیمه ای روی لبش نشست و
گفت:

- آره.

چشمکی زدم و موبایلم را از داخل کیفم بیرون کشیدم.

چشم از یلدا گرفتم و برای حامین پیامی فرستادم:

- من امشب خونه ی یلدا می مونم، باشه؟

گوشی را داخل کیفم انداختم و به سرم یلدا نگاهی انداختم که در حال تمام
شدن بود.

***
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چراغ اتاقش را خاموش کردم و در را آهسته بستم. بعد از خوردن یک ظرف
سوپ و یک آرام بخش، خوابش گرفته بود.

نگاهی به خانه  اش که حال و پس از تلش های جان فرسایم، مرتب شده بود
انداختم. 

روی مبل جلوی تلویزیون نشستم و کنترل را برداشتم. هنوز روشنش نکرده
بودم که موبایلم زنگ خورد.

 افتاده بود. تازه یادم آمد مامان امروز قرار بوده》مامان《روی صفحه اسم
با پدرم صحبت کند. تماس را برقرار کردم و جواب دادم:

- الو؟ مامان؟ چی شد؟

صدای خنده ی کوتاهش به گوشم رسید:

- سلم! 

لبم را از خجالت گزیدم و آرام گفتم:

- سلم!

- با پدرت حرف زدم.

با ناخن رویه ی مخمل مبل را چنگ انداختم. استرس داشت به جانم می افتاد.

- خب؟ چی گفت؟

نفس عمیقی کشید و با صدای مطمئنی گفت:

- یادته ظهر بهت گفتم که پدرت به من بدهکاره؟ که یه زندگی بهم بدهکاره؟

- آره!

چشم هایم را روی هم گذاشتم.

- بدهیش رو داد. زندگی تو و نامدار، به جای زندگی از دست رفته ی خودم.

قطره ی اشکی از لی پلک های بسته ام، روی گونه ام چکید.

- مامان؟

- جانم؟

310



هاوام/زهرابهاروند

چشم هایم را باز کردم و لبخندی روی لب نشاندم؛ شاید لبخندی واقعی تر از
همه ی لبخند هایم.

- ازت ممنونم، همین.

گاهی، حجم حرف هایت آنقدر زیاد است، که نمی دانی چگونه در چهارچوب
جمله ها و کلمات آن را بگنجانی و در آخر مجبور می شوی یک کلمه ی ساده

 بچسبانی. 》همین《را جایگزین تمام حرف هایت کنی و تهش یک 

صدای آرام مامان داخل گوشی پیچید:

- من بیشتر از این ها بهت بدهکارم، هم من و هم پدرت. ما برای شما سه تا
خیلی کم گذاشتیم، برای تو اما بیشتر. فقط امیدوارم یه روز از ته قلبت من رو

ببخشی 

تا خواستم حرفی بزنم، تماس قطع شد و صدای بوق، جای صدای مامان را
گرفت.

درست می گفت، برایمان کم گذاشته بودند. من تمام کودکی و نوجوانی ام را با
حسرت گذراندم؛ حسرت داشتن مادر، بودنش، حضورش. حسرت مهربانی
پدرانه ای، دست نوازشگری که با وجود زمختی مردانه؛ اطمینان به جانم

تزریق کند. حسرت های من حال حالها تمام نمی شدند.

نفس عمیقی کشیدم و تصاویر تلخ گذشته را کنار زدم. نگاهی به صفحه ی
موبایل انداختم و به لیست مخاطبین رفتم .

بود را نگاه》نون《لیست را بال و پایین کردم و تنها اسمی که در قسمت 
کردم.

با شور عجیبی که اولین بار بود تجربه اش می کردم، انگشت هایم را روی
صفحه ی به حرکت در آوردم و برایش نوشتم:

- گل مورد علقه ی من رز صورتیه.

پیام را ارسال کردم. بعد از چندلحظه جوابش رسید:

- من رو با باغبون بابات اشتباه گرفتی.

چندتا شکلک خنده هم کنارش گذاشته بود. 
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- بابام باغبون نداره؛ ولی یه پسره هست که اگه باغبونی بلد باشه می تونه به
غلمی قبولش کنه.

ریز ریز خندیدم و منتظر ماندم.

- غلط کرده!

خنده ام پررنگ تر شد..

- کی؟ بابام؟

می دانستم منظورش کیست؛ ولی دلم می خواست سر به سرش بگذارم. 

من هیچ وقت وارد رابـ ـطه ی عاطفی با جنس مخالف نشده بودم. دوران
دبیرستان که اوج این احساسات غلیان شده در دخترها بود، می دیدم که

هم کلسی هایم در مورد پسرموردعلقه شان با هم حرف می زنند، یا تعریفی
می کنند؛ اما من هیچ وقت دوست نداشتم از سن و سال کم خودم را درگیر کنم.

هم نمی خواستم و هم از طرفی، من همیشه با منطق جلو می رفتم. گاهی با
ال چه لزومی دارد یک نفر دیگر را وارد بدبختی هایم کنم؟ چه خودم می گفتم اص

احتیاجی هست به یک نفر دوم در زندگی ام و این طور شد که درست یا غلط،
هیچ تجربه ای نداشتم و حال داشتم اولین ها را با نامدار تجربه می کردم و

چقدر این اولین ها برایم دوست داشتنی بودند.

- نخیر! اون مرتیکه ی یابو رو می گم که به خودش اجازه داده بیاد
خواستگاری تو.

تا خواستم جوابش را بدهم گوشی زنگ خورد و اسمش روی صفحه افتاد.
ابروهایم را بال انداختم و آیکون سبز رنگ را لمس کردم و گوشی را کنار

گوشم گذاشتم. 

هنوز کلمه ای از دهانم خارج نشده بود که تند تند شروع به صحبت کرد:

ال چادر چرا؟ خودم - باید بیام در خونه تون چادر بزنم تا بابات راضی بشه. اص
رو میندازم جلوی ماشین بابات، چطوره؟ نکنه باز حامین چرت و پرت گفته؟
ال این مرتیکه ی خر کیه که بابات می خواد به غلمی اون که نرم شده بود. اص

قبولش کنه؟ اسمش چیه؟ آشناست؟ غلط کرده که می خواد بیاد خواستگاری
تو!
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دهانم از این همه حرفی که تند تند می زد باز مانده بود. ساکت که شد، بهتم
جای خودش را به خنده ای پرصدا داد. تا چشمم به در اتاق یلدا خورد، دستم

را جلوی دهانم گذاشتم؛ ولی همچنان به خنده  ام که حال بی صدا شده بود ادامه
دادم.

اشکی که از شدت خنده از چشمم جاری شده بود را با سرانگشتم پاک کردم و
آهسته گفتم:

- تو یه دیوو نه ی واقعی هستی.

صدای نفس عمیقش به گوشم رسید:

- آره دیوونه م. یه دیوونه که الن حاضر می شه و میاد دم خونه تون.

موهایم را پشت گوشم زدم و با تعجب گفتم:

- واقعاا می خوای بیای؟

- بله که میام! مگه من الن توی این موقعیت حساس باهات شوخی دارم؟

به پشتی مبل تکیه دادم و پاهایم را جمع کردم.

- فردا بیا. رز صورتی یادت نره، باغبونی هم اگه بلد باشی بابام زودتر به
غلمی قبولت می کنه.

چند لحظه حرفی نزد، بعد از آن تک خنده ای زد و به آرامی گفت:

- تو یه دیوو نه ی واقعی هستی! یعنی اون همه فحش رو به خودم دادم؟

سرم را روی کوسن گذاشتم و دراز کشیدم.

- متاسفانه!

حال این لحظه هایمان، چقدر خوب بود.

***

نمی دانم ساعت چند بود که با سر و صدایی از خواب بیدار شدم. چشمم به
پتویی خورد که رویم انداخته شده بود. 

313



هاوام/زهرابهاروند

از روی کاناپه بلند شدم و خمیازه ای کشیدم. با تعجب به سمت آشپزخانه و
صداها رفتم که یلدا را دیدم. داشت ظرف هایی که دیشب شسته بودم را داخل
کابینت  می گذاشت. نگاهی به اپن انداختم که رویش وسایل صبحانه را چیده

بود. به دیوار تکیه دادم و دست به سـ*ـینه تماشایش کردم. 

انگار که سنگینی نگاهم را حس کرده باشد، به سمتم برگشت و لبخندی زد:

- بیدارت کردم؟

سرم را تکان دادم و گفتم:

- دیگه باید بیدار می شدم. 

- دست و صورتت رو بشور بیا صبحونه.

دوباره مشغول کارش شد. سری تکان دادم و به سمت دستشویی رفتم. چند
دقیقه بعد روبروی هم، دو طرف اپن و روی صندلی نشسته بودیم.

با آرامش داشت لقمه می گرفت؛ اما معلوم بود فکرش حسابی مشغول است. 

آهسته صدایش زدم:

- یلدا؟

نگاهم کرد و منتظر ماند تا حرفم را بزنم.

لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

- خوبی؟

شانه هایش را بال انداخت و گفت:

- نمی دونم.

دستم را دور استکان چای حلقه کردم و منتظر ماندم تا ادامه ی حرفش را
بگوید.

- تظاهر می کنم که خوبم. راستش از اون روز به بعد، همون روزی که...

نفس عمیقی کشید و چشم هایش را بست و باز کرد:
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- روزی که حالش بد شد، منم خوب نیستم. این چند وقت تمام مسیرم فقط
ال نمی خوابم و ساعت ها به در خونه و بیمارستان بوده. روزها می شه که اص

و دیوار خونه زل می زنم و فکر می کنم؛ به خودم، به آرمین؛ به این که اگه بره
چی به سر من میاد با این حجم از دوست داشتنی که خودمم تازه متوجهش

شدم.

دستش را گرفتم و آرام فشردم. 

- پس اسم این مرد خوشبخت آرمینه؟

نگاهم کرد. اشک میان چشم هایش درخشید. لبخند کمرنگی زد و گفت:

- آره! اسمش آرمینه.

نتوانست لرزیدن چانه اش را تاب بیاورد. دستش را از دستم جدا کرد و بلند
شد و از آشپزخانه بیرون رفت.

نفس عمیقی کشیدم تا بغضم را کنترل کنم.

همان طور با استکان چای سردشده بازی می کردم که صدایش را از پشت سرم
شنیدم:

- من دارم می رم .

از روی صندلی بلند شدم و نگاهش کردم که لباس بیرون پوشیده بود:

- کجا می ری؟

سوال احمقانه ای بود.

مش آرمین. - بیمارستان، پی

اسمش را که می آورد مردمک چشم هایش می لرزید.

- می خوای منم بیام؟

نزدیکم آمد و دستش را روی بازویم گذاشت:

- برو به زندگیت برس. مرسی که دیروز کنارم بودی!

دستم را روی گونه ی رنگ پریده اش گذاشتم و گفتم:
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- اما تو حالت خوب نیست.

لبخند تلخی روی لب های بی رنگش نشاند و زمزمه کرد:

مب اون مرد؛ قلب آرمین. - حال من وقتی خوب می شه که قل

عقب گرد کرد و به سمت در رفت. از خانه که بیرون رفت، بغضم شکست.
قطره های اشک راه خودشان را پیدا کردند و من گریستم؛ برای یلدایی که

حالش خوب نبود.

نگاهم به دیوار روبه رویم افتاد. قاب عکسی از یلدا و دوستانش در یک کافه
بود. جلوتر رفتم و کمی که دقت کردم، آرمین را دیدم که چند تا صندلی با یلدا

فاصله داشت. هر دو در عکس لبخند روی لبشان بود. 

چشم هایم را با درد بستم؛ چه بر سر یلدا می آمد بدون آرمین؟ 

کاری از دستم برنمی آمد، جز این که دعا کنم که آرمین؛ نرود.

 با صدای زنگ موبایلم، چشم از قاب عکس گرفتم.

روی صفحه،》سهیلجون《موبایل را از روی اپن برداشتم و با دیدن اسم

اشک هایم را پاک و صدایم را صاف کردم؛ انگار که سهیلجون می توانست از

پشت گوشی بفهمد که گریه کرده ام.

- الو؟ سلم!

صدای پرانرژی اش لبخند کمرنگی روی لبم نشاند:

- سلم عزیزدلم. خوبی مادر؟

لبخندم جان گرفت با مادر گفتنش. این زن، تمام این سال ها مادر بود؛ حتی

پیش از این که خودش مادر شود.
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- خوبم قربونت برم. تو خوبی؟ نازنین چطوره؟

- ما هم خوبیم. زنگ زدم که بگم پاشی بیای خونه.

ال با درحالی که حدس می زدم چرا باید بروم؛ اما خودم را زدم به آن راه و مث

تعجب گفتم:

- چرا؟ چیزی شده؟

خندید و با مچ گیری گفت:

- مگه باید چیزی بشه که تو بیای خونه  ی خودت؟

سرفه ی مصلحتی ای کردم:

- خب، نه! چیزه، آخه...

با خنده حرفم را قطع کرد:

- من که می دونم خبر داری! امشب قرار خواستگاری رو گذاشتن، پاشو بیا

که کلی کار داریم.

با خنده ی بی صدایی گفتم:

- چشم، الن راه میفتم .

بعد از خداحافظی تماس را قطع کردم و وسایل صبحانه را جمع کردم.
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مانتو و شالم را پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم، خواستم به سمت در بروم؛

اما با فکری که به ذهنم رسید، برگشتم. 

به سمت اتاق یلدا رفتم، کیفم را باز کردم و سالنامه را بیرون آوردم.

سالنامه ای که پر از قصه بود؛ قصه ی زنانی قوی و صبور.

روی میز گذاشتمش. برگه ی یادداشت صورتی رنگی برداشتم و با

روان نویسی که آن جا بود، روی برگه نوشتم:

- یلدایی که من می شناسم قویه و صبور، مثل همه ی این زن ها.

برگه را روی سالنامه گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم. 

مس داخل هال انداختم و رو به چهره ی یلدا لب زدم: نگاهی به قاب عک

- یلدایی که من می شناسم، قویه و صبور؛ چون یه زنه. زن ها همیشه

قدرتمندن.

لبخندی زدم و از خانه ی یلدا بیرون رفتم. 

وقتی به خانه ی خودمان رسیدم، با استقبال سهیلجون و اسفند دود کردنش

مواجه شدم. 

با خنده به ذوقش نگاه کردم و گفتم:
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- سهیلجون مگه عروس اومده که اسفند دود کردی؟

کمی اسفند دور سرم گرداند و داخل ظرف ریخت.

- قربونت برم که داری عروس می شی!

لبخندی زدم و همراهش به پذیرایی رفتم. روی مبل دو نفره، کنار هم نشستیم.

نگاهش کردم و پرسیدم:

- بابا هنوز نیومده؟ نازنین کجاست؟

سرش را به دو طرف تکان داد و گفت:

- بابات گفت ساعت پنج میاد؛ هنوز که ساعت دو هم نشده. نازنین هم خونه ی

خواهرمه.

نگاهی به اطراف انداختم. مبل ها را جا به جا کرده بود و مشخص بود

می اساسی ای داشته. تمیزکار

- مادرت دیروز اومد این جا.

منتظر نگاهش کردم که ادامه داد:
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- با پدرت حرف زد، من رفتم توی اتاق تا معذب نباشن. نمی دونم چی گفتن؛

اما مهم اینه پدرت راضی شده. شوهرخاله ات صبح به پدرت زنگ زد و گفت

شب میان این جا تا حرف های نهایی رو بزنن.

از ذوق جیغ کوتاهی کشیدم و پریدم بغـ*ـل سهیلجون.

- وای! عاشقتم سهیلجون!

با خنده به کمرم زد و گفت:

- بچه یکم خجالت بکش. یکم شرم کن! 

ال خجالت خودم را از آغوشش جدا کردم و نمایشی سرم را پایین انداختم که مث

کشیده ام. 

خنده ام را فروخوردم و گفتم:

- این جوری خوبه؟

با خنده به شانه ام زد.

- نه، همون جیغت بهتر و طبیعی تره.
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می سرم را بال آوردم و با لبخند بزرگی نگاهش کردم. سهیلجون جزو دایره 

محدود آدم هایی بود که من کنارشان خومد خومد خودم بودم، بدون هیچ

سانسوری.

با چشم و ابرو به اتاقم اشاره کرد و گفت:

- پرنسس نمی خوان آماده شن؟

با خنده از روی مبل بلند شدم.

- با اجازه ی ملکه، چرا که نه!

با خنده و شوخی به سمت اتاقم رفتم تا حاضر شوم و مدام فکر می کردم که

چقدر سهیل را دوست دارم.

نیم ساعت بعد، بین انبوه لباس هایی که روی تخت انداخته بودم، گیر افتاده و

نمی دانستم کدام را انتخاب کنم.

کت کالباسی رنگ را برداشتم و با انزجار نگاهش کردم:

- چه رنگ مزخرفی! چطوری من این رو خریدم؟

کت را روی صندلی پشت میزم پرت کردم و مشغول وارسی بقیه ی لباس ها

شدم. 
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همه ی لباس هایم یا اسپورت بودند، یا راحتی و هیچ کدامشان مناسب این

مراسم نبود. همان کت صورتی را داشتم و یکی دوتا لباس دیگر، که آن ها هم

مدلشان مال عهد بوق بود.

کلفه وار موهایم را کشیدم و به خودم نق زدم:

- خاک تو سرت که دوتا لباس درست حسابی نمی خری. آخه کالباسی؟

مثل بچه  ها پاهایم را روی زمین کوباندم و از اتاق خارج شدم.

- سهیلجون؟

از اتاق خودش بیرون آمد و با دیدن کلفگی ام خندید. 

دلخور نگاهش کردم و گفتم:

- خنده نداره که. من چی بپوشم؟

چنان قیافه ی بیچاره ای به خودم گرفته بودم که سهیل خنده اش را قطع کرد و

با اطمینان چشم روی هم گذاشت:

- چند لحظه صبر کن.

به اتاقش برگشت و چند لحظه بعد با کاوری در دست جلویم ایستاد.

کاور را داخل دست هایم گذاشت و قبل از این که حرفی بزنم توضیح داد:
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- صبح رفتم خرید. می دونستم از لباسای تو، آبی گرم نمی شه. به نظرم این

قشنگ اومد. بازش کن ببین نظر خودت چیه؟

با ذوق و شوق، زیپ کاور را باز کردم و لباس را بیرون کشیدم. یک کت و

شلوار ارغوانی رنگ بود که روی سرآستین ها و یقه اش با مرواریدهای

شیری رنگ کار شده بود.

از ذوق پریدم و گونه ی سهیل را محکم بوسیدم.

- قربونت برم که همیشه به فکر منی!

ال گونه ام را بوسید و پیشنهاد داد لباس را امتحان کنم، که من هم او هم متقاب

با کمال میل پذیرفتم.

***

مت بابا این قدر راستش هیچ وقت فکر نمی کردم روزی برسد که از سکو

مضطرب شوم و استرس به جانم ریشه بزند.

ال بابا آدمم خودداری نبود و همیشه نارضایتی یا عصبانیتش را با رفتارش اصو

نشان می داد؛ اما حال از وقتی آمده بود خانه، در کمال تعجب من و سهیل،

لباس هایش را عوض کرده، لباسی رسمی پوشیده و جلوی تلویزیون نشسته

ال بی توجه به ما نشان می داد. بود و خودش را مث
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آرام کنار گوش سهیل که داشت استکان های پایه دار را از داخل کابینت

برمی داشت گفتم:

- مشکوک نیست؟

آخرین استکان را هم داخل سینی گذاشت و بی حواس زمزمه کرد:

- چی؟

- آقا ارسلنتون!

نگاهش را از روی شانه ام به داخل هال انداخت و لبخند کوچکی زد:

- این جور وقت ها که منطق سراغش میاد دلم می خواد...

سرفه ی الکی ای کردم:

- اهم! منم اینجام ها!

به شوخی به شانه ام زد و سری تکان داد. به نظر من این سکوت کردن بابا

بوی خوبی نمی داد؛ حال هرچقدر هم بقیه می خواستند به پای منطقش

بگذارند.

- نمیری دنبال نازنین؟

- امشب خونه ی خاله ش می مونه. فکر کردم این جوری بهتر باشه.
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سری تکان دادم و به یاد حامین پوفی کشیدم. نگران بودم که از لج بابا نیاید.

حامین قابل پیش بینی نبود. دلم می خواست امشب کنارم باشد. دلم نیان را هم

مل دیوانه اش قناعت می کردم. نگاهی به ال باید به این یکی ق می خواست اما فع

ساعت انداختم که هفت غروب را نشان می داد. فقط امیدوار بودم طبق

گفته اش خودش را تا قبل از ساعت هشت برساند. وگرنه حسابش را کف

دستش...

من صدای آیفون، رشته ی افکارم را پاره کرد. به سمت راهرو رفتم و بلند شد

جلوی آیفون ایستادم. با دیدن چهره ی اخمالویش، در دل حسابی قربان

صدقه اش رفتم و در را زدم.

همان جا منتظر ماندم تا بیاید. زنگ در را زد. هزاربار سهیل کلید داده بود تا

داشته باشد؛ اما او با بی رحمی تمام گفته بود برای چندماهی یک بار سر زدن،

نیازی به کلید نیست و کلی دل سهیل را شکسته بود. 

آهی کشیدم و در را باز کردم. 

- چه عجب اومدی!

کفش هایش را درآورد و جلوتر آمد. در را بستم و به سمتش برگشتم که داشت

خیره نگاهم می کرد.
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پشت چشمی نازک کردم و گفتم:

- چیه؟ خوشگل ندیدی؟

با حفظ همان اخم ها، به نگاه کردنش ادامه داد. 

چشمم تازه به تیپش افتاد. شلوار پارچه ای خوش دوختی به رنگ خاکستری

پوشیده بود. پیراهنش هم مشکی بود و آستین هایش را تا نزدیکی آرنج بال

زده بود. همه ی این ها به کنار، من کشته مرده ی کروات خاکستری رنگی بودم

که شل و وارفته دور گردنش بسته بود.

خندیدم و گفتم:

- به خودم رفتی ها! خوش تیپی!

باز هم چیزی نگفت، نگاهم سر خورد روی رنگ پیراهنش و نق زدم:

- حال چرا مشکی؟

جلوتر رفتم تا یقه اش را مرتب کنم.

- چون امشب قراره نامدار سکشون راه بندازم. پیشاپیش مشکیش رو تن کردم.

خنده ام را قورت دادم و به چشمانش نگاه کردم. چشمانی که انعکاسی از

چشمان خودم بودند.
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- حال چرا این قدر عصبانی  هستی؟

دستم را گرفت و مثل بچه ها لب برچید:

- چون می خوان دخترکوچولوم رو ازم بگیرن.

من برادرانه اش. لرزیدم از مهربانی کلمش، از این حجم دوست داشت

برادرانه هایی که گاهی پدرانه می شدند، اما نه؛ راستش بیشتر وقت ها پدرانه

می شدند و فقط گاهی برادرانه بودند.

برای این که گریه ام نگیرد، خنده  ای الکی کردم و گفتم:

- نترس! من تا آخر عمر ور دل خودتم؛ تو هم بیخ ریش منی.

ال شوخم، هیچ تاثیری در حالش نگذاشت. غم از نگاهش می بارید.  لحن مث

دستش را روی موهایم که دور و برم پریشان بودند کشید، نگاهش را در آن

لحظه تا عمر دارم فراموش نمی کنم؛ من درد را از نگاهش خواندم و لمس

کردم. 

لبخند تلخی چاشنی نگاهش کرد و گفت:

- چقدر زود بزرگ شدی.
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قبل از این که بگذارد حرفی بزنم، برگشت و به سمت هال رفت. چند دقیقه بعد

صدای احوالپرسی سردش با سهیل و بابا بلند شد و من این سمت خانه؛ بغض

بود که می خوردم.

***

سکوت جمع زیادی آزاردهنده بود. حامین که با همان نگاه غمگین کنار بابا

نشسته بود و حرفی نمی زد. 

بابا هم از او بدتر انگار آمده بود دادگاه و هرگونه دخالت در جلسه ممنوع

بود برایش. 

از آن طرف خاله ماه منیر کنار مامان نشسته و هر وقت که فرصتی پیدا

می کرد، مرا از چشم غره های جانانه اش بی نصیب نمی گذاشت. 

مامان هم که با کینه چشم به سهیلجون دوخته بود؛ چون کنار من نشسته

بود، که البته خودم خواسته بودم. 

این وسط فقط لبخند های پدرانه ی آقامهدی دلم را گرم می کرد. 

نامدار هم که مثل خودم استرس از وجناتش می بارید و هی نگاهش را بین

جمع می چرخاند. انگار منتظر بود هر لحظه حمله ای صورت بگیرد. دروغ
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چرا! خودم هم دقیقاا منتظر چنین چیزی بودم؛ که البته خاله  زیاد نگذاشت این

فکر در ذهنم بماند و اولین حمله را آغاز کرد:

- سهیلخانم مثل این که این سال ها خیلی توی نقش مادر بودن فرو رفتین!

کنایه اش به نزدیکیمان بود. می خواست بگوید سهیل، جای مامان را برای من

گرفته؛ می خواست کینه ی مامان را تشدید کند.

سهیل علناا رنجید؛ اما چیزی نگفت. دستش را گرفتم و فشردم و لبخند

کوچکی به چهره ی ناراحتش زدم.

رو کردم به سمت خاله و سعی کردم لحنم مودبانه باشد:

می ماست. - نقشی نیست خاله جان. ماها بازیگر نیستیم؛ این زندگ

نگاهم را به مامان دادم و اضافه کردم:

- هر کسی به جای خودش عزیزه. کسی توانایی این رو نداره که جایگزین یه

نفر دیگه بشه.

فشار دست سهیلجون و لبخند کمرنگ مامان، می گفتند که حرف هایم نه سیخ

را سوزانده اند نه کباب را. 

خاله رو ترش کرد و آقامهدی مداخله کرد:
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- ارسلن خان بهتر نیست بریم سر اصل مطلب؟ 

بابا در سکوت نگاهش کرد. آقامهدی هم سکوت بابا را پای رضایت گذاشت و

ادامه ی صحبت هایش را گرفت:

- پسر من، نمی تونه از دختر شما دل بکنه. اینه که امشب اومدیم تا اگه خدا

بخواد و قسمت باشه، دست این دو جوون رو توی دست هم بذاریم. من

منتظر فرمایش شما هستم .

باز هم سکوت. حال حتی توجه حامین هم به سکوت بابا جلب شده بود و

نگرانی از چشم هایش مشخص بود.

دست سهیلجون را فشردم و سرم را پایین انداختم. حرکت مداوم پای نامدار

که روبرویم بود، حسابی روی اعصابم یورتمه می رفت.

بابا بعد از چند لحظه ی به شدت نفس گیر، با صدای سرد و خشک

همیشگی اش گفت:

- من راضی ام!

سرم را به شدت بال آوردم و همزمان صدای نفس عمیقی که نامدار کشید را

شنیدم.
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حامین با اخم کمرنگی بابا را نگاه می کرد. او هم مثل من می دانست این

راضی شدن یکدفعه ای؛ بی سبب نیست.

صدای شاد مامان بلند شد:

- پس دهنمون رو شیرین کنیم؟

بابا اخم کرد و رو به آقامهدی گفت:

- من یه شرط دارم.

نامدار سریع و بی توجه به بقیه جواب بابا را داد:

- هرچی که باشه، به دیده ی منت. من هر شرطی که بذارید رو با دل و جونم

قبول می کنم .

دلم از این حرف هایش که صادقانه بر لب جاری ساخته بود؛ حسابی غنج

رفت.

بابا نگاهش را از او گرفت و رو به پدرش گفت:

- این شرط رو شما باید قبول کنی!

نگاه متعجب همه، روی بابا نشست. شرط برای آقامهدی؟ 

بابا بلند شد و رو به آقامهدی کرد:
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- چند لحظه تشریف بیارین.

خودش زودتر از او به سمت تراس رفت. 

وقتی هر دو از جلوی دیدمان کنار رفتند، خاله با بدگمانی گفت:

- این چه شرطیه دیگه؟ 

نامدار با التماس به مادرش نگاه کرد تا باز حرفی نزند. حامین آرام صدایم

کرد و وقتی نگاهش کردم، با اشاره پرسید چیزی می دانم یا نه؛ که سرم را به

نشانه ی ندانستن به دو طرف تکان دادم.

پوست لبم را از استرس جویدم. کاش می شد با لگد بکوبم به پای نامدار تا

این قدر تکانش ندهد و اعصاب مرا به هم نریزد.

ده دقیقه ای گذشت که بابا وارد شد و با همان پوزیشن خشک و غیرقابل

انعطافش سرجای قبلی اش نشست. نگاهم به پشت سرش افتاد و آقامهدی که

با شانه های افتاده وارد شد. 

با تعجب نگاهش کردم، احوال بد از رنگ و روی پریده اش به خوبی مشخص

بود. نگاهی به جمع انداختم. آن ها هم متعجب نگاهشان را به پدر نامدار

دوخته بودند.
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اولین نفری که به حرف آمد، خاله بود که با نگرانی گفت:

- چی  شده؟

دلم زیر و رو شد. می دانستم که اتفاقی افتاده. نامدار هم با صدایی که به

وضوع تشویش در آن پیدا بود، صدایش زد:

- بابا؟

من نامدار او را به خود آورد. نگاهش را روی نامدار ثابت کرد و انگار بابا گفت

نفس عمیقی کشید.

سر جایش نشست و رو به پدرم با صدایی آرام گفت:

- قبوله!

خاله ماه منیر دخالت کرد:

- چی قبوله؟ چرا حرف نمی زنی؟ چه شرطی رو قبول کردی؟

آقامهدی با نگاهش خاله را به سکوت واداشت. 

بابا نیشخندی زد و گفت:

- پس مبارکه!
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با دهان باز، شاهد این ماجرا بودم. در مخیله ام هم نمی گنجید که بابا بدون

دردسر، تن به این رضایت بدهد.

خواستم نفس راحتی بکشم که فهمیدم اساساا خوشی به من نیامده.

- اما تا قبل از اجرای اون شرط، من اجازه ی عقد دائم نمی دم. اگه خودشون

بخوان می تونن موقتن محرم بشن؛ اما عقد دائم نه.

این بار حامین با لحنی عصبی خطاب به بابا گفت:

- هیچ معلومه این جا چه خبره؟ این چه شرطیه که اجراش زندگی خواهر من

رو تعیین می کنه؟

بابا با خونسردی نگاهش کرد. چقدر از این حالتش لجم می گرفت.

- اون بین من و شوهرخالتونه؛ مگه نه مهدی خان؟

آقامهدی لبخند اطمینان بخشی به حامین زد و گفت:

- نگران نباش پسرم.

حامین اما دست برنمی داشت.

- من راضی نمی شم خواهرم زن صیغه ای شه. شما هم برید هر وقت شرطتون

رو اجرا کردین تشریف بیارین.
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برق پیروزی در نگاه بابا درخشید. خوب می دانست که حامین واکنش نشان

می دهد. 

مامان رو به حامین با تشر گفت:

- هیچ معلومه چی میگی؟ به این نمی گن زن صیغه ای. بچه ها قراره محرم

بشن تا روز عقد، قرار نیست ایلدا بره وسط زندگی کسی! دیگه این لفظ رو

تکرار نکن.

سهیل جون بلند شد و به آشپزخانه پناه برد. طعنه ی مامان مشخص تر از این

صحبت ها بود .

با ناراحتی به همه شان نگاه کردم.

چشمم به نامدار افتاد که اخم هایش حسابی در هم بود. نگاهم کرد که سرم را

چرخاندم. از دستش ناراحت بودم. حال که موقع حرف زدن بود، سکوتش به

دردم نمی خورد.

خاله ماه منیر رو ترش کرد و با غرولند گفت:

- ما آخرش نفهمیدیم راضی  هستین یا نه؟ مگه ما مسخره ی شماییم؟
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حامین نگاه ناراحت و عصبی اش را به خاله دوخت و از سرجایش بلند شد.

دستش را به طرف در دراز کرد و با صدایی که سعی می کرد تبدیل به فریاد

نشود غرید:

- بفرمایید بیرون!

اشک تا پشت چشم هایم آمد.

نامدار بالخره زبان باز کرد و با خواهش رو به حامین گفت:

- حامین، داداش! گوش کن یه لحظه...

حامین حرفش را قطع کرد و با پرخاش گفت:

- به چی گوش کنم؟ وایسم تا به غیرت من و غرور خواهرم توهین بشه؟ 

بابا خوشحال بود و نمی توانست این را پنهان کند. حامین اما متوجه نبود که

دارد مطابق میل بابا پیش می رود.

نامدار مستاصل مانده و نمی دانست چه بگوید تا حامین را راضی کند.

در یک تصمیم آنی، از سر جایم بلند شدم و به حامین گفتم:

- داداش یه لحظه میای؟

و خودم به سمت اتاقم رفتم. پشت سرم وارد اتاق شد و من در را بستم. 
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لبخند تلخی زدم و رو به چهره ی عصبی اش گفتم:

- داری کاری رو می کنی که بابا می خواد.

گیج نگاهم کرد و گفت:

- چی میگی؟

نگاهم را از چشمانش گرفتم و به گره کرواتش دوختم که مثل من وار رفته

بود و جان نداشت برای استوار ایستادن.

- بابا سال ها پیش نذاشت تو به دختری که دوستش داری برسی، چون همیشه

می خواست با اونی که خودش مدنظرشه ازدواج کنی . به شیوه ی خودش و با

نیومدنش باعث شد تو اون دختر رو از دست بدی. من مطمئنم همه ی این

شرطی هم که ازش دم می زنه، مزخرف محضه. اون فقط می خواست بحث

صیغه رو پیش بکشه چون می دونه به خاطر سهیلجون و خودش، ماها تصور

خوبی از صیغه نداریم.

سکوت کردم و منتظر ماندم تا حرفی بزند.

نفسی کشید و گفت:
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می باباست؟ می خواد کاری کنه مراسم خود به خود به هم - یعنی میگی باز

بخوره؟

پوفی کشیدم. چقدر ماجرا داشت پلیسی می شد.

- شک داری؟

گره کرواتش را کمی محکم کرد و گفت:

- حال دیگه نه!

دستش را روی شانه ام گذاشت:

- نمیذارم قصه ی حامین و فرشته دوباره تکرار بشه.

گفت و لبخند غمگینی زد و از اتاق بیرون رفت. 

خیره به جای خالی  اش لب زدم:

- فرشته!

چند دقیقه بعد من هم به پذیرایی برگشتم. ظاهراا حامین موافقتش را اعلم

کرده بود، چون اخم های بابا حسابی در هم و لب های نامدار کش آمده بودند.

سر جایم نشستم و با نگرانی به سهیلجون نگاه کردم. غمم دریافتی از

طعنه های مامان را پشت لبخند تصنعی اش پنهان کرده بود.
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آقا مهدی به شانه ی نامدار زد و گفت:

- بشین کنار عروس گلم تا من صیغه ی محرمیت رو بخونم.

بعد هم خطاب به سهیل، با احترام ادامه داد:

- لطف می کنید قرآن کریم رو بیارید؟

مت حامین، روی مبل سهیل با لبخند بلند شد و نامدار زیر نگاه همچنان ناراح

کناری ام نشست.

همین که نشست، جوری که من بشنوم زمزمه کرد:

- ببخشید!

لبخند کمرنگی روی لب نشاندم و حرفی نزدم. تقصیر او نبود اگر همه مخالف

وصلت ما بودند و سنگ می انداختند.

سهیل جون قرآن را به دست پدر نامدار داد و چادر شیری رنگ و حریرش را

روی سر من انداخت:

- خوشبخت بشی مامانی.
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وقتی این طور با محبت لفظ مامانی را به کار می برد، دلم می خواست بغلش کنم

و حسابی قربان صدقه اش بروم؛ اما حال و جلوی چشمان حسرت زده ی

مامان، جای این آغـ*ـوش ها نبود.

سهیل کنار بابا نشست و آقامهدی خطاب به بابا گفت:

- با اجازه!

سر تکان دادن بابا، شد رضایتش؛ که مسلماا از ته دل نبود و دیگر چاره ای

نداشت. انگار شرطی که گذاشته بود زیاد هم الکی نبود؛ وگرنه محال بود به

این سادگی راضی شود.

نگاهی به حامین انداختم و لب زدم:

- بخند.

لب هایش هرچند ظاهری؛ اما به لبخند باز شدند و کمی دلم آرام گرفت.

در دل نام خدا را آوردم. صدای آقامهدی و صوت عربی اش بلند شد و به

فاصله ی چند دقیقه، مردی که روزگاری حتی نامش را به خاطر نمی آوردم؛

پمم؛ شد نامدارم. شد نزدیک ترین نام به نا

***
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کیفم را روی شانه جا به جا کردم و قدم هایم را تندتر؛ تا شاید به اتوبوس

برسم. 

نیان همچنان داشت غر می زد:

- این خیلی نامردیه! من اگه می دونستم قراره همون دیشب محرم بشین

هرجوری که بود خودم رو می رسوندم.

پوف کلفه ای کشیدم و با لحنی کلفه تر گفتم:

- خواهر من، می گم خودمم نمی دونستم این طوری می شه. من که بهت گفتم

بابا چه اوضاعی راه انداخت. یه دفعه ای شد.

صدای بوق ماشینی از پشت سرم بلند شد که توجه نکردم و ادامه دادم:

- من بگم ببخشید راضی می شی؟

با لحنی که کمی نرم شده بود گفت:

- باشه حال!

اتوبوس را از دور دیدم که به ایستگاه نزدیک می  شد. تقریباا دویدم و

سرسری گفتم:

- من برم نیان. اتوبوس داره میاد. 
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-باشه! برو به سلمت. عکس انگشترت رو بفرستیا، یادت نره.

باشه ای گفتم و تماس را قطع کردم که همزمان صدایی از پشت سرم بلند شد:

- خانوم افتخار می دین راننده شخصیتون باشیم؟

حتی اگر در بین هزاران نفر حرف می زد، باز هم صدایش را خوب می شناختم.

به عقب برگشتم که دیدمش. داخل ماشینش نشسته بود و پشت سرم می آمد.

با خنده سوار ماشین شدم و گفتم:

- خجالت نمی کشی واسه نامزد مردم بوق می زنی؟

ابروهایش را بال انداخت و با شیطنت جوابم را داد:

- خوش به حال این مردم! چه نامزد خوشگلی داره.

لبخندی زدم و کمربندم را بستم:

- خوبی؟

دنده را عوض کرد و ماشین را به حرکت درآورد و گفت:

- حال که می بینمت، آره! خوبم! تو چی؟
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کمی به سمتش چرخیدم. پلیور لیمویی رنگی روی پیراهن اسپرت سفید

پوشیده بود.

- عالیم. چه خوشتیپ شدی!

دستی به موهای   مشکی رنگش کشید و چشمکی به رویم زد:

- خوشتیپ بودم، بعضیا توجه نمی کردن!

خندیدم. نمی دانست همیشه مرکز توجه من، خودش بوده.

- نمی شد این مانتو رو نپوشی؟

با تعجب به مانتوی زمردی رنگم که تا روی زانو بود و کمربند قهوه ای

باریکی می خورد نگاه کردم. 

لب هایم آویزان شد:

- چرا؟ زشته؟ تازگیا خریدمش. جدی قشنگ نیست؟ 

با چشم های خندان نگاهم کرد و سرش را بال انداخت:

- زشت نیست.

چشم هایم را گرد کردم و گفتم:

- پس چشه؟
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میدان را دور زد. لبخند با نمکی روی لب نشاند و گفت:

- زیادی بهت میاد.

با خنده به بازویش کوبیدم:

- دیوونه ای تو!

حرفی نزد و من که تازه متوجه شده بودم، دوباره به بازویش زدم.

- چیه؟

با خجالت دستم را عقب کشیدم و حرفی نزدم. از دیدن چهره ی خجالت زده ام،

قهقه اش به هوا رفت.

- حال نمی خواد سرخ و سفید بشی؛.همه می گن بازو های آق نامدار مثل

فولده، خودم می دونم.

بی توجه به خجالت چند لحظه پیشم، با حرص نگاهش کردم:

- همه غلط کردن!

من محترم بابا. منو نزن فقط! - همه ی آقایو

خندیدم و صاف سرجایم نشستم. به مسیر نگاه کردم و گفتم:

- بیمارستان رو بلدی دیگه؟
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- آره. چندباری خاله رو رسوندم.

خمیازه ای کشیدم و سر جایم جا به جا شدم.

- امروز قراره معرفی نامه بدن برای طرحمون؛ که بریم کدوم بیمارستان.

خیلی استرس دارم، امیدوارم با لیل یه جا بیفتم.

دستم را گرفت و آرام فشرد:

ال بیمارستانا رو هوا می زننت! - نگران نباش، تو این قدر خوبی که اص

نگاهم روی دست هایمان ثابت شد و در یک حرکت آنی، گوشی  را از جیب

کیفم بیرون کشیدم.

- نیان گفت که عکس انگشترم رو براش بفرستم.

و آن عکس، شد اولین قاب مشترک من و نامدار؛ یک قاب دوست داشتنی.

***

بچه های پرستاری همه دور خانم نادری جمع شده بودند. هر کدام حرفی

می زدند و همهمه شان ایستگاه پرستاری را برداشته بود.

خودم را به لیل و چهره ی آویزانش رساندم و گفتم:

- سلم! چی شده؟
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نگاهم کرد و گفت:

- سلم! معرفی نامه ها رو دادن.

- خب؟

اشاره ای به بچه ها کرد و ادامه داد:

ال کیه که دلش نخواد توی - همه دلشون می خواست این جا بمونن، اص

بیمارستانی با این اسم و رسم بمونه و مشغول به کار شه؟

کیفم را روی شانه جا به جا کردم:

- خب حال چی شده؟

- از فارغ التحصیلی جدید فقط من و...

ادامه ی حرف لیل با تنه ای که مژگان به من زد قطع شد. نگاهی به صورت

خشمگینش انداختم و با تعجب گفتم:

- چی  شده مژگان؟ 

ال عمدی بوده. از حرصی که می خورد مشخص بود تنه ای که زده، کام

با حرص نگاهم کرد و خطاب به خانم نادری گفت:

می ایلدا بهتره که باید این جا بمونه و ما نه؟ - چ
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با دهان باز شاهد ماجرا بودم که ادامه داد:

- حتی از نظر تئوری و معدل هم نصف بیشتر ما از ایلدا بالتریم. خونش

رنگین تره؟

خانم نادری با اخمی غلیظ جوابش را داد:

- این تصمیم رئیس بیمارستانه. کسی حق دخالت نداره. حال هم اگه

معرفی  نامه هاتون رو نمی خواید؛ به سلمت!

با جمله ی آخر خانم نادری که با جدیت تمام زده شد، همه دنبالش رفتند و

آن جا خلوت شد.

مژگان هم در آخرین لحظه با حرص گفت:

- فقط چون مادرش پزشکه. هه! پشت مادرت قایم شدی بیچاره!

گیج و متعجب بودم. من هیچ ویژگی برتری نسبت به بقیه ی بچه ها نداشتم. به

قول مژگان حتی از نظر نمره هم پایین تر بودم. کلی هم غیبت و مرخصی

داشتم؛ در بخش سوختگی هم گند زده بودم. یعنی واقعاا به خاطر مامان بود؟

ال چهارتا نشد و در نهایت با هزار تا سوال به سمت دفتر دو دو تاپیم اص

مدیریت راه افتادم.
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رو به منشی که خانم میانسالی بود گفتم:

- آقای دکتر هستن؟

گوشی را برداشت و لبخندی زد:

- عزیزم چند لحظه صبر کن.

پیش دستی کردم و گفتم:

مر... - بگید ایلدا فروتن اومده، پرستا

- آقای دکتر؟

پوفی کشیدم و حرفم را نصفه باقی گذاشتم.

با دکتر صحبت کرد و بعد از چند لحظه با لبخندی که انگار روی صورتش

نقاشی شده بود گفت:

- بفرمایید داخل!

سعی کردم لبخند بزنم؛ اما نشد. چقدر لبخندش به دل می نشست.

دو تقه به در زدم و بعد از شنیدن صدای بفرماییمد دکتر پارسا، وارد اتاقش

شدم. پشت میزش نشسته بود و داشت پرونده ای را می خواند و روپوشش

تنش بود.
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دکترپارسا تخصص قلب و عروق داشت و همزمان با طبابت در بیمارستان،

مدیریت را هم به عهده داشت. مرد جا افتاده ای بود و همه از نحوه ی

مدیریتش راضی بودند.

سرش را بال آورد و با دیدنم که در آستانه ی در بلتکلیف ایستاده بودم، لبخند

زد و گفت:

- سلم دخترم، چرا ایستادی؟ بیا بشین.

با خجالت از لحن صمیمی اش، جلو رفتم و روی مبل روبروی میزش نشستم.

عینک بدون فریمش را از روی چشم برداشت و گفت:

- ان شاءال از امروز مشغول می شی؟ درسته؟

انگشت هایم را دور دسته ی کیفم حلقه کردم و جواب دادم:

- بله!

لبخندش را تکرار کرد. اامروز همه افتاده بودند روی دور لبخند زدن. واگیر

داشت حال خوب؟

- من تعریف کارت رو از رئیس بخش اطفال خیلی شنیدم. همون جا هم مشغول

کار می شی.
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جسارتم را جمع کردم و به چشم هایش نگاه کردم. خط های دور چشمش نشان

از گذر عمر می داد.

- راستش آقای دکتر، من اومدم ازتون یه سوالی بپرسم.

منتظر نگاهم کرد. 

نفسی کشیدم و گفتم:

- چرا من؟

ال متعجب نشد. من هم که انگار می دانست این سوال را می پرسم؛ چون اص

دیدم فضا برای گفتن حرف هایم مهیاست، ادامه دادم:

- من هیچ ویژگی برتری نسبت به بقیه ی بچه ها ندارم. چرا بیمارستان فقط

باید من و یه نفر دیگه رو نگه داره؟ در صورتی که می دونم این جا با کمبود

پرسنل هم مواجه نیستید. می تونستید من رو هم کنار بذارید. اون پرستار

دیگه ای که قبول کردید، یعنی لیل، خیلی از من بهتره. اون معدل الف

دانشکده بود؛ اما من نه.

دست هایش را در هم قفل کرد و روی میز گذاشت. 

- مثل این که زیادی خودت رو دست  کم گرفتی!
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سرم را تکان دادم و گفتم:

- من با عشق و علقه کارم رو انجام می دم، همیشه هم سعی می کنم درست

انجامش بدم؛ اما دکترپارسا من منطق سرم می شه. منطق من میگه باید مثل

بقیه برم یه بیمارستان دیگه. 

دستی بین موهایش که یکی درمیان سفید بودند کشید و گفت:

- مثل نام خانوادگیت فروتنی!

با بدگمانی نگاهش کردم:

- نکنه به خاطر مادرم...

حرفم را قطع کرد و کلفه گفت:

- از اولش هم می دونستم متوجه می شی! بله، به خاطر مادرت بود.

تا آن لحظه، هیچ وقت این قدر احساس پوچی نکرده بودم. تمام توانایی ام نادیده

گرفته شده و انتخابم را مدیون مادرم بودم.

پوزخندی زدم و از سرجایم بلند شدم.

رو به دکترپارسا که با جدیت نگاهم می کرد گفتم:
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- ترجیح می دم برم یه بیمارستان دیگه. من دلم نمی خواد پشت افتخارات

مادرم قایم شم!

برگشتم به سمت در که با جمله اش متوقف شدم:

- چرا از موقعیتت استفاده نمی کنی؟ من و مادرت دوستان قدیمی هستیم، این

بیمارستان از بهترین بیمارستان های کشوره! چرا به بختت پشت پا می زنی؟

به سمتش برگشتم و با اخم نگاهش کردم:

- ترجیح می دم توی یه بیمارستان دولتی با حقوق کم کار کنم؛ ولی پشت

افتخارات مادرم قایم نشم!

***

- نامدار! من سوءپیشینه ندارم؛ اگه داشتم هیچ جایی استخدامم نمی کردن.

اخمی بین ابروهای مشکی اش جاخوش کرد. منتظر نگاهم کرد تا ادامه بدهم؛

من هم که حال دلم می خواست فقط حرف بزنم، شروع به صحبت کردم:

- اگه سوءپیشینه داشتم هیچ بیمارستانی قبولم نمی کرد. مگه امثال من تاوان

اشتباهمون رو ندادیم؟ مگه مجازات نشدیم به خاطر اشتباهمون؟ من یکی که

تا آخر عمر عذاب وجدان بیخ ریشمه. من هنوزم گاهی کابوس می بینم. از
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خواب که بیدار می شم، فقط گریه می کنم و عذاب می کشم بابت روز هایی که

اون بچه روی تخت بینارستان بود.

نفس عمیقی کشید و بازدمش را را با صدا بیرون داد.

دستم را گرفت و آهسته فشرد. با اطمینانی که در چشمانش بود نگاهم کرد و

گفت:

- مطمئنم هستن آدمایی که بدون در نظر گرفتن سابقه به یه نفر کار بدن.

پوزخندی زدم. چقدر خوش بین بود. حرفی نزدم؛ اما فهمید منظورم از پوزخند

تلخم چیست.

- ایلدا من مطمئنم به تعداد آدم هایی که به سابقه دارها کار نمی دن، هستن

آدمایی که فقط توانایی و استعداد آدم ها براشون مهمه، نه هیچ سابقه ای!

- کسی اعتماد نمی کنه!

دستی به موهایش کشید و از روی پیشانی کنارشان زد. به تایید حرفم سر

تکان داد و گفت:

- دقیقاا بحث سمر اعتماد آدم هاست. ببین از بچگی توی مخ ما فرو کردن که

زندان جای آدم بدای قصه ست. ما هم سال ها با این تفکر که هر کی زندانه
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پس حتماا خلفکاره، بزرگ شدیم. غافل از این که زندان صرفاا جای آدمم بد

قصه  نیست، خیلی وقت ها آدم خوبی مثل تو، به خاطر انجام دادن یه اشتباه

من همچین تفکری سخته، میفته پشت میله های زندون. کنار گذاشتن و تغییر داد

مگه نه؟

موهایم را پشت گوشم زدم و در تایید حرف هایش گفتم:

- درست میگی. سخته؛ ولی غیرممکن که نیست.

به پشتی مبل تکیه دادم و جوابم را داد:

- غیر ممکن نیست؛ اما وقتی اشتباهی مرتکب بشی، آدم ها دیگه مثل قبل

بهت اعتماد نمی کنن. حال یه نفر اشتباهش ثبت نمی شه و زود از خاطر

می ره، یکی هم اشتباهش ثبت می شه توی سوابقش و هی یادآوری می شه؛

اما اگه اعتماد دیگران رو جلب کنه، اگه آدما به تواناییش اعتماد کنن؛ خیلی

راحت تر می تونن سابقه ش رو کنار بذارن و بدون در نظر گرفتن اون، نگاهش

کنن.

حرف هایش قشنگ بود، امید را به آدم منتقل می کرد.

- پس تو میگی می شه؟

با اطمینان نگاهم کرد. جدیتی که در کلمش بود را دوست داشتم:
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- کافیه توکل کرد و جنگید، اون وقته که می   شه.

- چقدر قشنگ حرف می زنی!

با خنده دست روی سـ*ـینه اش گذاشت و گفت:

- نفرمایید. شاگرد شماییم استادجان!

لبخند کوچکی روی لبم نشست. 

- خوبه که بهتری!

به شب نگاهش زل زدم و با صداقت گفتم:

- تو که باشی، همیشه بهترم.

می سیاهش می درخشید و من دلم نیامد شعر چشم هایش می درخشید، چشم ها

فریدون مشیری را برایش زمزمه نکنم:

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت《- 

》من همه محو تماشای نگاهت

آخرین کلمه ی شعر را که زمزمه کردم، لبخندی روی لبش نشست.

درحالی که خیره به چشمانم بود و انگار در دنیایی دیگر سیر می کرد گفت:
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- چقدر لبخندت قشنگه.

نامدار خیلی خوب بلد بود که حالم را بهتر کند. داشتنش، برای خوشبختی بس

بود.

- ناهار خراب شیم رو سر حامین؟

خمیازه ای کشیدم و گفتم:

- بریم! 

خواستم بلند شوم و برای هر دوتاییمان چای بریزم که دستم را گرفت. سوالی

نگاهش کردم.

- می دونی چیه؟

سرم را تکان دادم که یعنی چیه؟

کف دستم را بوسید.

- خیلی دوستت دارم!

این مرد که راه به راه محبت و عشق به پای من می ریخت، این مردی که

عاشقانه هایش ناب و بکر بودند و به جان قلبم خوش می آمدند، این مرد را

مگر می شد دوست نداشت؟
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- منم، خیلی زیاد!

با یادآوری چیزی، خندیدم و گفتم:

- اون پیرهن چهارخونه قرمز مشکیه هنوز پیشمه!

دستم را کشید و کنار خودش نشاندم. موهایم را پشت گوشم زد و گفت:

- مانتوی توام این جاست هنوز. بوی عطر تو رو می  ده!

لبخندش به رویش زدم و گفتم:

مح تربتی که بهم دادی رو یادته؟ - تسبی

- یادمه! 

نگاهم را به شقیقه اش دوختم. به موهای نقره ای رنگ جذابی که کنار مشکی ها

لم داده بودند. 

- می گم نامدار؟

آرنجش را به دسته ی مبل تکیه داد و گفت:

- جونم؟ 

- قرارداد این خونه کی تموم می شه؟
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کمی فکر کرد و جوابم را داد:

- تا آخر سال بعد تمدیدش کردم. چطور؟

با ذوق نگاهم را در اطراف پذیرایی چرخاندم و گفتم:

- پس بریم توی کار دکور و تغییرات! 

***

نگاهم به فائزه بود که پیشبند و کله آشپزی پوشیده بود و با مهارت

کاپ کیک ها را تزیین می کرد. 

ال داشت به من بی محلی می کرد. بخاطر این که تازه مشغول کارش بود و مث

فهمیده بود من و نامدار نامزد شده ایم.

قسمتی از آشپزخانه که با دیواری از قسمت اصلی جدا می شد را به بخش

آشپزی کافه ی رستوران اختصاص داده بودند.

حال به جز فائزه دو تا خانم دیگر که یکیشان سی و خرده ای سن داشت و

دیگری، هم سن و سال من بود؛ این جا کار می کردند.

کار فائزه که تمام شد، دستش را کشیدم:

- بیا بریم بیرون بشینیم یکم حرف بزنیم.
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مردد نگاهم کرد. می دانستم مخالفت می کند:

- آخه آقای فروتن بیاد ببینه سمر کارم نیستم زشته!

معذب بود. نمی خواست از دوستی با من سوءاستفاده کند و از زیر کارش در

برود.

چشمکی زدم و با لحن شوخی گفتم:

- آقای فروتن کیلویی چند؟ اون خودش زیر دست شوهر منه!

خنده ای کرد و ابرو بال انداخت:

- نه بابا؟

پشت چشمی نازک کردم و ژست مغروری به خودم گرفتم:

- پس چی فکر کردی؟

بعد هم بدون این که اجازه ی حرف زدن بدهم، به سمت در خروج رفتم و تاکید

کردم به آمدنش:

- زود بیای ها!

روی همان تخت چوبی دفعه های قبل نشستم. به قول حامین سندش را شش

دنگ زده بودم به نام خودم .
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نفس عمیقی کشیدم و عطر محمدی ها را به ریه هایم هدیه دادم.

به جز دو تا تخت، بقیه ی تخت ها میزبان مشتری های کافه بودند. فضای جالبی

راه افتاده بود، یک رستوران سنتی که عصرها تبدیل به کافه می شد.

کنارم نشست. نگاهش کردم. چشمانش گنگ تر از دفعات قبل بود. 

لبخندی به رویش پاشیدم:

- خوبی دوستم؟

سعی کرد لبخند بزند؛ من اما تصنعی بودنش را به خوبی متوجه شدم.

- خوبم ایلدا؛ یعنی سعی می کنم که خوب باشم.

کمی نگران شدم. دستش را گرفتم و آرام پرسیدم:

- چیزی که نشده؟

لبخند غمگینش را انگار به صورتش دوخته بودند، با اجبار و زور:

- چیزی نشده.

نفس راحتی کشیدم، خدا را شکر؛ پس اتفاقی برای پسرش یا خودش نیفتاده

بود.

- پس چرا این قدر غم داری؟
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چشمانش را به زمین دوخت. احساس کردم کمی معذب شد؛ اما بعد با صدایی

که انگار از ته چاه می آمد شروع به صحبت کرد:

- راستش  این روزها خیلی زیاد، به یاد یه آدم توی گذشته م میفتم، همین.

لعنت به گذشته که توی همان گذشته نمی ماند. آدم را مجبور می کرد به

یادآوری و مرور، به زجرکشیدن، به حسرت خوردن.

- قبل از این که ازدواج کنم، از یه نفر خوشم می اومد.

نگاهم نکرد اما من لبخنمد محوش را دیدم:

- خوش اومدن که نه. یه جورایی دوسش داشتم؛ اما...

آهی کشید و جمله اش را کامل کرد:

- اما هیچ وقت فرصت نشد بهش بگم. هیچ وقت نفهمید  و سرنوشت من

این جور رقم خورد. یه ازدواج تحمیل شده و زندگی مشترکی که نابود شد.

زندگی ای که همه ی روزاش درد بود و بدبختی.

سرش را بال گرفت و به چشمانم نگاه کرد. نور آفتاب به تیله هایش می زد یا

اشک بود که می درخشید؟
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- گاهی با خودم می گم کاش به گذشته برگردم، به آخرین روزی که دیدمش.

ببینمش و بهش بگم که دوستش دارم. بعدش حتی اگه نفسم قطع بشه هم مهم

نیست. فقط بهش بگم که ای کاش اون میومد توی زندگیم.

خنده ی کوتاهی کرد و با دستپاچگی دستش را روی چشم هایش کشید:

ال! دیگه که مهم نیست. - بیخیال اص

من که تا آن لحظه سکوت کرده بودم، دستش را فشردم و گفتم:

- چی شد که یادش افتادی؟ کسی ازش خبری آورده؟

قطره اشکی از چشمش چکید که رفت و رفت و رفت و روی دست من افتاد.

دیپدمش《- 

گفتم منم

نشناخت او!

》نیما یوشیج

لبم را گزیدم و دستم را نوازش گونه روی بازویش کشیدم. چه می گفتم برای

آرام کردنش؟ چه آدم بی وفایی بود آن مرد. مگر می شد این دختر را فراموش

کرد؟ این چشم های زلل و پاک را؟ 
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چند لحظه که گذشت، نفس عمیقی کشید و اشک هایش را پس زد:

- گاهی می گم بهتر که نشناخت . من که اون دختر ده سال پیش نیستم. حال یه

ال زن بیوه ام با کلی حرف پشت سرم و یه بچه ی کوچیک و هزارتا درد. اص

بهتر که نشناخت، نه؟ بهتر که من رو یادش نیست .

دستم را روی گونه اش کشیدم و رد اشک را پاک کردم. با لحن دل جویانه ای

گفتم:

- شاید وانمود کرده نمی شناستت، ها؟

سرش را به طرفین تکان داد:

ال نفهمید منم.  - اون قدر عادی برخورد کرد که مطمئنم اص

اخمی کردم و غر زدم:

- بره بترکه مرتیکه ی نفهمم خمر بیشعومر...

- این الفاظ زیبا قراره به کدوم بدبختی برسه؟

سرم را بلند کردم و به حامین که بالی سرمان ایستاده بود و این حرف را زد

نگاه کردم. 

فائزه معذب از جایش بلند شد و رو به من گفت:
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- من برم سر کارم.

من با اجازه ، سریع از ما دور شد. و با گفت

اخمی به حامین کردم و غرغرکنان گفتم:

- معذبش کردی!

کنارم نشست و دست دور شانه ام انداخت:

ال معذبه. - این دوست شما ک

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

- چطور؟

شانه بال انداخت و جوابم را نداد. 

سرم را با شانه اش تکیه دادم و صدایش زدم:

- حامین؟

بی حواس زمزمه کرد:

- هوم؟

سرم را بلند کردم و به نیم رخش که به طرفم بود خیره شدم:
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- چی شدی تو؟ یه جوری هستی، فکر نکن حواسم بهت نیستا!

سرش را به سمتم چرخاند. دستی به ته ریشش کشید و با خستگی گفت:

- خستم!

- از چی؟

نفس عمیقی کشید و با درماندگی جوابم را داد:

- از فکر کردن!

با دقت نگاهش کردم. حال که ریزبینانه به حالتش خیره می شدم، بیشتر

من چندماه پیش نیست. مطمئن می شدم که حامی

- دیشب هم کلفه بودی. چی شده داداشی؟

انگار همین کلمه ی داداش بود که یخش را آب کرد. به چشمانم خیره شد و با

صادقانه ترین لحن ممکن گفت:

- عاشق شدم، دوباره عاشق شدم 

لبخند آرام آرام روی لبم نشست، برادرم عاشق شده بود.

پلک زدم و اشک شوق را از گونه ام زدودم:

- خوشحالم برات. خیلی خوشحالم؛ اما چرا کلفه ای؟ مشکل کجاست؟
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بازدمش را بیرون داد. سرش را چرخاند و به بوته های گل زل زد:

- عشق همش مشکله!

دستم را روی بازویش گذاشتم:

- دیگه این جوری نگو. عشق یه احساس قشنگه که به زندگی روح و طراوت

می ده. مشکل هست، سختی هست؛ ولی همین مشکلتن که باعث می شه تو

برای عشقت بجنگی و حفظش کنی. 

نگاهش را به چشم هایم دوخت و زمزمه کرد:

- چرا حواسم نبود که این قدر زود بزرگ شدی و پر زدی از پیشم؟

لبخندی به رویش زدم. حامین پدر بود، مادر بود، برادر بود، خواهر بود،

رفیق بود. حامین همه  چیز من بود.

- حامین می دونی که من، قد همه  ی سال هایی که زندگی کردم، قد همه ی

سال هایی که قراره زندگی کنم، قد همشون جونم در می ره برات؟

دستم را گرفت و با مهربانی ذاتی اش نگاهم کرد و گفت:

- تو دختر کوچولوی منی، می دونستی؟

سرم را تکان دادم و با بغضی نهفته جوابش را دادم:
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-این دختر کوچولو، همونیه که وقتی داشتی می رفتی سربازی، پاهاتو سفت

چسبیده بود که نری. همونیه که وقتی میومدی مرخصی پوتین هات رو قایم

می کرد زیر تختش که نری. یادته؟

لبخند تلخی از یادآوری آن روزها روی لبش نشست  نفس عمیقی کشید و

گفت:

- مگه می شه یادم بره؟ تموم روزهایی که جنوب بودم و خدمت، فکر و ذکرم

این بود که چی می خوری، چطور می پوشی، چطور درس می خونی. که نکنه

زن جدید بابا باهات بد باشه، که نکنه.... هزار تا نکنه و فکر و خیال که

مغزم رو می خورد و باعث می شد آروم و قرار نداشته باشم.

بغض تا گلویم می آید؛ اما پسش می زنم. حال وقت گریه نبود، وقت بوسیدن

محبت برادرم بود.

سرم را خم می کنم و از غفلتش سوءاستفاده، پشت دستش را عمیق و طولنی

می بوسم.

- ایلدا؟ این چه کاریه؟ 

بی توجه به صدای ناراحت و اعتراض آمیـ*ـزش، دوباره دستش را می بوسم.
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شانه ام را می گیرد و بلندم می کند. می بینم که اشک حلقه زده در چشم هایش،

می بیند که اشک حلقه زده در چشم هایم.

دستش را محکم می گیرم، مثل بچگی هایم که وقتی می رفتیم بیرون محکم

دستش را می گرفتم مبادا گمش کنم. گفته بودم که حامین مادر هم بوده برایم؟ 

- این دختر کوچولوت، پر نزده از پیشت. من تا آخر عمرم کفتر جلد توئم

حامین. من حتی اگه پپر بزنم، بازم آخرش تو بهترین آشیونه ای. جای تو رو

حتی خودمم نمی تونم بگیرم واسه خودم. حامین این غم تو چشمات من رو تا

مرز دیوونگی می کشونه! می شه خوب باشی؟

شانه ام را می گیرد و روی سرم را می بوسد. بوی پدر می داد آغوشش. گفته

بودم که پدر هم بوده برایم؟

می من تویی ایلدا! آرزوی من فقط اینه که خوشبخت - عزیزترین آدم زندگ

باشی؛ حتی اگه خوشبختیت با پر زدن و رفتن باشه.

لبخند محوی می زنم و نگاهش می کنم.

- آقای محترم، فکر نکن حواسم نیست داشتی از مشکلت عشق می گفتیا! 

بی مقدمه می گوید:
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- می ترسم!

اخم کمرنگی بین دو ابرویم جاخوش می کند:

- از چی؟

نفس کلفه اش را فوت می کند و دستی به پیشانی بلندش می کشد:

- از نرسیدن! من یه بار از دست دادن رو تجربه کردم، اونم به بدترین شکل

ممکن. طاقت دفعه ی دوم رو ندارم. حتی نمی خوام توی تخیلم همچین اتفاقی

بیفته. من دوسش دارم ایلدا، واقعاا دوسش دارم!

چقدر صادقانه دوست داشتنش را اعتراف می کرد. دلم غنج می رود برای

عاشقی برادرم:

- می خوای به من بگی کیه تا باهاش حرف بزنم؟

به سمتم چرخید و مستقیم نگاهم کرد. لب هایش را تکان داد و زمزمه کرد:

- دوسمتت!

گیج نگاهش کردم و تکرار کردم:

- دوستم؟
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ال خدا خدا می کردم منظورش لیل نباشد، طاقت عشق یک طرفه ی برادرم را اص

نداشتم. می دانستم که لیل هم کیوان را دوست دارد، خودش برایم گفته بود.

با نگرانی نگاهش کردم و پرسیدم:

- کدوم دوستم؟

نگاهش را دزدید، خجالت می کشید؟

-حامین؟ داداشی؟ خب بگو کیه دیگه!

آهی از سـ*ـینه بیرون داد و با صدایی غمگین، نامی را بر زبان آورد که

باعث حیرتم شد:

- فائزه!

اسم فائزه را زیر لب تکرار کردم؛ فائزه؟

فائزه ای که یک نفر دیگر را دوست داشت و یک بچه ی پنج ساله داشت؟

فائزه که کوهی از مشکلت بود؟ فائزه که سایه ی شوم خانواده ی شوهرش تا

آخر عمر روی زندگی اش بود؟ فائزه ای که تهدیدش کرده بودند اگر ازدواج

کند پسرش را می گیرند؟

- حامین؟
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نگاهم کرد، کلفه و بی قرار. بند بند وجودم می سوخت برای این اقبال.

- حامین، داداشم! فائزه محاله به ازدواج فکر کنه؛ به خاطر بچه ش.

اخم بین ابروهایش نشست. سـ*ـینه صاف کرد و با لحنی که اطمینانش را

می شناختم گفت:

- بچه ی اون، پسر منم هست. من چندبار دیدمش. اون قدر شبیه مادرشه که

نمی شه دوسش نداشت. 

لبم را گزیدم، مگر به همین سادگی بود؟

- خانواده ی فائزه طردش کردن. خانواده ی شوهرش گفتن با ازدواج، بچه ش

رو می گیرن! فائزه بدون بچه ش زنده نمی مونه!

با تاسف نگاهم کرد و سری تکان داد:

- تو و دوستت توی عصر حجر زندگی می کنین؟ آخه من چی بگم بهتون؟

خواهر من، هیچ قانونی حضانت بچه  رو با ازدواج مادرش به جد پدری

نمی ده. کجای قانون و شرع گفته تشکیل دوباره ی زندگی مشترک جرمه؟ کی

گفته یه زن که شوهرش فوت شده یا مردی که خانمش، دیگه حق ازدواج

ندارن؟
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لب تر کردم تا حرفی بزنم؛ اما از سرجایش بلند شد:

- الن خودم همه چیز رو بهش می گم. دیگه صبر نمی کنم!

با شتاب بلند شدم و دستش را گرفتم:

- حامین وایسا!

ایستاد و به سمتم برگشت. آب دهانم را قورت دادم، هیچ دلم نمی خواست

حامین شکستی دیگر بخورد. من که می دانستم فائزه دلش در گروی عشقی

کهنه است.

- بذار اول من باهاش حرف بزنم، باشه؟

تردید داشت ولی با لحن پر از خواهش من، دل به دلم داد.

- مکی؟

عجول بود یا زیادی عاشق؟

- الن نه؛ ولی بهش می گم، توی همین چند روز. تو فقط صبر کن، باشه؟

دستی به موهایش کشید و بهمشان ریخت.

- باشه، این بار هم صبر می کنم.
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ذهنم درگیر این بود که چطور به فائزه بگویم. مطمئن بودم بعد از شنیدن

حرف هایم کارش را رها خواهد کرد.

***

لیل کلی فحش بارم کرده بود. به عقیده ی او احمق بودم اگر در بیمارستانی به

آن درخشانی نمی ماندم. خودم هم می دانستم اوج حماقت است و ممکن است

هرگز جایی بهتر از این بیمارستان گیرم نیاید؛ اما عزت نفس و غرورم را چه

می کردم؟

راهم را کج کردم به سمت دفتر دکترپارسا، که مامان جلویم سبز شد.

- ایلدا!

نگاهم را کلفه چرخاندم. می دانستم نمی  گذارد با آرامش کارم را پیش ببرم.

پوفی کشیدم و نزدیکش رفتم. دستش را داخل جیب روپوشش گذاشت و

دوباره صدایم زد؛ این بار کمی مهربان تر:

- ایلداجان!

منتظر نگاهش کردم:

- بله مامان؟ کاری داری؟ باید برم دفتر دکتر پارسا!

373



هاوام/زهرابهاروند

انگار حدسش را می زد که چه تصمیمی بگیرم:

- برای استعفا؟

سر تکان دادم به نشانه ی مثبت. باید می رفتم.

- من مادرت هستم؟

گیج از سوالش، بی حرف نگاهش کردم. 

می آشکاری گفت: سکوتم را بد تعبیر کرد و با دل شکستگ

- حق داری. برات مادر خوبی نبودم؛ ولی خاله ی شوهرت که هستم، آره؟

می حرف هایش را: با درماندگی صدایش زدم تا شاید تمام کند بی سر و ته

- مامان!

جلو آمد و بازویم را گرفت. با دست دیگرش گونه ام را نوازش کرد. حس

عجیبی بود، عجیب بود این نوازش ها بعد از این همه سال.

به چشمانم، به مردمک هایی که می لرزیدند نگاه کرد و آرام و شکسته گفت:

- به خاطر خاله ی شوهرت، به خاطر مادری که نسبتش فقط یه اسم توی

شناسنامته، به خاطر کسی که به دنیات آورده؛ بیخیال شو. بمون همین جا و

خودت رو ثابت کن، به دکتر پارسا، به همه. ایلدا حواست با منه؟
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حواسم به او بود. از این فاصله که چشمانش را می دیدم و یک دستش روی

گونه ام و دیگری روی بازویم بود، وقتی این طور محبت می ریخت پای

حرف هایش؛ سست می شد تمام بی تفاوتی و گاهاا بیزاری ام. وقتی این طور

نگران آینده ی کاری ام بود، بیشتر از هر وقتی آرزو می کردم برگردم به گذشته

و نگذارم برود.

- ایلدا؟

اشک در کاسه ی چشمانم جوشید. قدمی عقب رفتم، دستش از بازویم جدا شد

و گونه ام از لمس مهرش بی نصیب ماند.

- چی شد؟

نفس عمیقی کشیدم و پس زدم طوفان نگاهم را. من پر بودم از حسرت، از

عقده ی محبت مادرانه و پدرانه. من پر از کمبود بودم، من چقدر خالی، چقدر

تهی، چقدر بی چاره بودم.

با نگرانی نگاهم می کرد، حاضرم بودم همه ی عمرم را بدهم ولی دوباره جنین

شوم در رحمش و او مشتاقانه لگدهایم را تحمل کند و روز شماری کند برای

آمدنم.

- باشه!
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همین یک کلمه از دهانم بیرون آمد، آن هم به سخت ترین شکل ممکن.

با سرعت از کسی که خاله ی شوهرم بود، از مادری که نسیه داشتمش، دور

شدم. 

به سمت اتاق پرستاری رفتم و کاپشن و مانتویم را با روپوشم عوض کردم. 

همین جا می ماندم. به خاطر تنها کاری که مادرم در این بیست و دو سال

خواسته بود برایش انجام دهم. 

دور بودیم از هم، بینمان کوهی فاصله بود؛ اما هنوز یک چیزهایی باقی مانده

بود. یک چیزهایی که وصلمان می کرد به هم، چیزی مثل دوست داشتن،

محبت؛ مثل عشق فرزند به مادر و شاید بلعکس، مثل همان اسم و نسبت

ثبتی.

کارم که تمام شد و از بیمارستان بیرون آمدم، دلم هوای نامدار را داشت،

هوای دیدنش.

مسیر پیاده رو را در پیش گرفتم و موبایلم را از جیب کاپشنم بیرون کشیدم.

به عکسش با آن پلیور لیمویی رنگ لبخندی زدم و دوباره اعتراف کردم چقدر

با این پلیور دوست داشتنی می شود .
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شماره اش را گرفتم، هنوز به دو بوق نرسیده بود که جواب داد:

- سلم بر نامزد خوشگل بنده!

لبخند بزرگی روی لبم جاخوش کرد. انرژی اش به من هم منتقل شد:

- سلم آقای نامزد! احوال شریف؟

ال سعی داشت آن را ناراحت نشان بدهد گفت: آهی کشید و با صدایی که مث

- دلم برات تنگ شده. حال و احوال چیه این وسط؟

این ویژگی نامدار برایم جالب بود. همین که بدون هیچ غرور و رودربایستی

در لحظه حرف دلش را به زبان می آورد و از ابراز احساساتش واهمه ای

نداشت. چیزی که من در آن کمی لنگ می زدم.

- کجایی نامدار؟

صدای خداحافظی کسی آمد و پشت بندش صدای او:

- باشگاه! سانس آخره، بچه ها دارن می رن و فقط خودم موندم. چطور؟

کنار خیابان ایستادم و دستم را برای تاکسی تکان دادم:

- بیام اون جا با هم بریم بیرون؟

تاکسی کنار پایم روی ترمز زد.
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- نیکی و پرسش؟

خندیدم و خداحافظی کردم و به راننده ی تاکسی، آدرس باشگاه نامدار را که

چند روز پیش از خودش گرفته بودم، دادم.

تاکسی که جلوی باشگاه متوقف شد، پیاده شدم و بعد از حساب کردن کرایه،

به سمت ساختمان رفتم.

 نگاهی به تابلو انداختم و اسم باشگاه را زیر لب زمزمه کردم:

- باشگاه بدن سازی نامدار.

نون، الف، میم، دال، الف، ر. من عاشق این حروف کنار هم بودم؛ عاشق

صاحب این اسم.

لبخندی زدم و به سمت در ورودی که بسته بود رفتم. زنگ آیفون را فشردم.

بعد از چند لحظه صدایش را شنیدم:

- بیا داخل خانوم!

چقدر ذوق می کردم وقتی این قدر مهربان می گفت خانوم. 

درب را به داخل هل دادم و وارد شدم. از پله های کوتاه پایین رفتم و سالن

باشگاه، مقابلم نمایان شد.
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یک سالن حدوداا صد و بیست متری، با آینه های قدی و دم و دستگاه

ورزشی ای که هیچ وقت سر ازشان در نمی آوردم و از بینشان فقط تردمیل را

مف تردمیلی که یلدا گوشه ی اتاقش داشت. می شناختم؛ آن هم به لط

چشم گرداندم تا نامدار را پیدا کنم، نبود. 

صدایم را بلند کردم تا به گوشش برسد:

- رفتی حجاب کنی؟ بابا من محرمتم ها!

خودم از حرفی که زدم خنده ام گرفت. با حلقه شدن دستی دور شکمم، خنده ام

در گلو ماند.

- آخ که چقدر دلم برات تنگ بود.

نفس عمیقی کشیدم و عطر سردش را به ریه هایم هدیه دادم.

دستم را روی مچ دستش گذاشتم و با صدایی آرام گفتم:

- منم!

چانه اش را روی شانه ام گذاشت و خودش را خم کرد تا هم قد من شود:

- تو چی؟

داشت اعتراف می گرفت، از منی که لنگ می زدم در ابراز احساسات.
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چشم هایم را بستم و از این که روبرویم نبود و چشم هایش را نمی دیدم تا

خجالت و شرم به جانم بیفتد، نهایت استفاده را کردم.

- منم دلم برات تنگ شده بود.

و پشت این دلتنگی، فقط بیست و چهارساعت ندیدن بود. بیست و چهارساعت

زیاد بود برای ندیدن نامداری که شده بود زندگی، که دلیل بود؛ دلیلی برای

زندگی.

بـوسـه اش روی شانه ام نشست:

- نمی دونی از بودنت چقدر خوشحالمگ روزی هزار بار هم خدا رو شکر

بگم، کافی نیست برای این همه حال خوب.

به سمتش چرخیدم، لباس بیرون پوشیده بود و موهایش کمی نم داشتند؛

انگار که دوش گرفته بود.

به چشم هایش خیره شدم، به شب زیبای دوست داشتنی ام که می درخشید. 

ابرو بال انداختم و به اطرافمان اشاره کردم:

- چه دم و دستگاهی راه انداختی آقای مربی!
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دستش را تا نزدیکی گونه ام بال آورد و چتری های بیرون زده از شالم را کنار

زد:

- همش فدای یه تار موت!

گونه ام را به کف دستش چسباندم. لبخندی زدم و گفتم:

پوری؟ - بریم یه 

دستم را گرفت. این آدم همیشه هم پا بود.

- بزن بریم!

داخل ماشینش که نشستیم، به سمتش چرخیدم:

- حال مقصدمون کجا باشه؟

متفکر نگاهم کرد:

- امروز چند شنبه ست؟

متعجب از سوالی که حتماا جوابش را می دانست گفتم:

- یک شنبه. چطور؟

ماشین را روشن کرد و حرکت کرد:
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- نزدیک ترین جای تفریحی خفن به تهران کجاست؟

- شمال!

با لبخند بانمکی سرش را به تایید حرفم تکان داد:

- اول هفته ها جاده ی شمال چه وضعی داره؟

- خب باید از همیشه خلوت تر باشه.

دستم را گرفت و روی دنده گذاشت. نگاهم کرد و ابرو بال انداخت:

- پس بزن بریم!

ناباور نگاهش کردم. برویم شمال؟ آن هم ساعت پنج بعدازظهر؟

مهی! تو دیوونه ای آره؟  -

خیلی جدی جوابم را داد:

- ای بابا! چندبار باید بهت بگم که دیوونه ام؟ به ذهنت بسپار دیگه خانوم!

خندیدم و موهایم را از روی پیشانی کنار زدم:

- نامدار! آخه الن؟ من فردا شیفت شب دارم.

دیوانگی این آدم انگار تمامی نداشت:
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- فردا ناهار رستوران باباجونیم، خیالت تخت!

مل دیوانه اش دادم. دستم را دراز کردم و دل به د

ضبط را رو شن کردم:

- پس پایه تم حسابی!

صدای آهنگ را تا ته زیاد کردم .

راستش بدم که نیامده بود هیچ، خوشم هم آمده بود. من همیشه سفر کردن را

دوست داشتم، اما بابا آدمم سفر نبود. 

آخرین سفرمان دو سال پیش بود که من و سهیلجون و نازنین با تور زیارتی

به مشهد و زیارت امام رضا علیه السلم رفتیم. 

حامین هم که همیشه گرفتار کارش بود، مگر سالی یک بار با هم به شیراز و

پیش نیان می رفتیم. 

حال سفر با نامدار، هرچند کوتاه و تقریباا چندساعته؛ اما حسابی به دلم

می نشست. نامداری که مهربان بود، که راه به راه احساس خرج نگاهم می کرد،

که دوستم داشت؛ که دوستش داشتم.
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انگار نگاهم روی نیم رخش سنگینی کرد که به سمتم برگشت؛ لبخند زد و

گفت:

- نگاهت رو دوست دارم.

***

درست نفهمیدم کی چشم هایم سنگین شد و پلک هایم روی هم افتادند. خستگی

مر چندساعته ی بیمارستان بر بیداری ام غلبه کرد و خوابم گرفت  . کا

در خواب و بیداری، پیچیدن بوی برنج های شالی را در ماشین حس کردم.

بی اراده نفس عمیقی کشیدم و چشم گشودم. هوا تاریک شده بود، داشتیم از

کنار شالیزارهای آن حوالی عبور می کردیم.

- بیدار شدی؟

خمیازه ای کشیدم و نگاهش کردم.

- ببخشید که همسفر خوبی نبودم.

اخم بانمکی کرد و گفت:

- حضورتون نعمته بانو، نفرمایید.
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خندیدم و تازه متوجه صندلی ام شدم که به حالت خوابیده در آمده بود. صندلی

را درست کردم و نشستم.

- کجاییم؟

- پنج دیقه دیگه، دریا!

همان طور هم شد. پنج دقیقه بعد ماشین را نزدیک ساحل نگه داشت. دلم پر

می زد برای لمس موج های کوچک با سرانگشت  پاهایم.

خم شد و سوییشرت مشکی رنگش را از صندلی های عقب برداشت. 

در را باز کرد و گفت:

- بریم که دریا منتظره!

پشت سرش پیاده شدم و به سمتش رفتم. باد خنکی می وزید، ما دو تا دیوانه

در آخرین ماه زمستان، زده بودیم به دل شمال. دیوانگی که شاخ و دم

نداشت، دیوانه بودیم!

دست هایم را داخل جیب کاپشن چرمم فرو بردم. نامدار سوییشرتش را به

سمتم گرفت:

- اگه سردته اینم بپوش.
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چانه بال انداختم. خومد دیوانه اش با یک تی شرت آستین کوتاه ایستاده بود

روبرویم و داشت سوییشرت به من تعارف می کرد.

- باشه، فهمیدیم ورزشکاری. حال بپوش اون سوییشرت رو. مریض بشی

من نیستما!

با خنده آن را پوشید و دستش را دور شانه ام انداخت.

سرم را بال بردم و نگاهش کردم. به اندازه ی همه ی زندگی ام؛ این مرد را

دوست داشتم.

شانه  به شانه ی هم، به سمت دریا رفتیم و روبروی آبی بیکرانش، که حال

زیر نور ماه تیره به نظر می رسید ایستادیم. 

نفس عمیقی کشیدم و بوی دریا را به جان خریدم.

مگ این جا بود . - چقدر دلم تن

روی زانو نشستم تا بند کفشم را باز کنم. خم شد و دستم را گرفت:

- چیکار می کنی دیوونه؟

سرم را بال آوردم، صورتش را زیر تاریک و روشن مهتاب دوست داشتم.

- می خوام پاهام رو بذارم توی آب!
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اخم کوچکی کرد و با جدیت گفت:

- نیاوردمت که سرماخورده برت گردونم ایلدا! سرده! نمی شه به همین دیدن

قناعت کنی؟

لب هایم آویزان شد. این همه راه آمده بودم که فقط دریا را نگاه کنم؟ سرم را

روی گردنم کج  کردم و سعی کردم مظلوم ترین حالت را به چهره ام بدهم:

- نامدار! یه کوچولو، جون من!

نچی کرد و سری تکان داد. روی زانوی چپش نشست و خودش دست دراز

کرد و مشغول باز کردن بند کفش هایم شد:

- آدم می تونه به این لحن نه بگه آخه؟

ریز خندیدم. 

- بند کفشت گره کور خورده ها!

شانه بال انداختم. هنوز با بند کفش درگیر بود. سرم را جلو بردم. می خواستم

برای اولین بار تمام احساسم را ابراز کنم.
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شقیقه  اش را، دقیقاا روی همان چند تار موی پراکنده ی نقره ای را بوسیدم.

دستش از حرکت ماند. پیشانی ام را به شانه اش تکیه دادم. نفس عمیقی کشیدم

از بوی عطرش که با بوی دریا آمیخته بود؛ چه ترکیب دل انگیزی!

- خیلی دوستت دارم. بیشتر از اونی که فکرش رو بکنی. بیشتر از خودم

حتی! اون قدر دوستت دارم که دلم می خواد همه ی دقیقه های عمرم رو کنارت

باشم. نامدار تو مکی این همه وارد زندگی من شدی که حال شدی جزوی از

خودم؟ انگار که خودمی. انگار خیلی وقته می شناسمت!

نفسی کشیدم و ساکت ماندم. دســـــتش را دور کـ ــ ــمرم انداخت.

- تو نمیگی من پس میفتم با این حرفای قشنگ قشنگت؟

خندیدم به صدای ذوق زده اش. سرم را از روی شانه اش برداشتم و با شیطنت

نگاهش کردم:

- اینا واسه خاطر شمال آوردنم بود. یه وقت سوءتفاهم نشه!

با خنده ابرویش را بال انداخت و گفت:

- این جوریاست دیگه، آره؟

ادایش را درآوردم و ابرویم را بال انداختم:
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- آره، این جوریاست دیگه!

به سمتم خیز برداشت که با جیغ کوتاهی بلند شدم و به سمت مخالفش دویدم. 

پشت سرم دوید و صدایم زد:

- ایلدا! وایسا!

به پاهایم سرعت بخشیدم. بی توجه به تپش تندشده ی قلبم، با خنده داد زدم:

- عمراا!

من هیچ وقت در دویدن مهارتی نداشتم. همه ی دوران مدرسه به خاطر برگه ی

پزشکی و مشکل قلبی ام، زنگ ورزش را در کتابخانه و بین کتاب ها به سر

می بردم؛ اما نامدار به واسطه ی ورزش، سریع می دوید. به دقیقه نرسیده بود

که دستش دورم حلقه شد.

- بابا وایسا! نفسمون رفت خانوم!

لبخند کمرنگی زدم. نگران نفس من بود و ضربان هایم؛ وگرنه خودش کم

نمی آورد. چقدر خوب بود که ضعفم را به رویم نمی آورد.

نگاهم به بندهای باز شده ی کفشم افتاد. دستش را از دورم باز کرد و به دریا

اشاره کرد:
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- بیا برو تا از دست نرفتی!

با ذوق کفش هایم را درآوردم. جوراب هایم را داخلشان گذاشتم  و به سمت دریا

دویدم. لمس ماسه های خیس، حس تازگی را به جانم می ریخت.

سرجایم ایستادم. به سمتش برگشتم و گفتم:

- بیا دیگه!

با خنده سری تکان داد. کفش هایش را درآورد و به سمتم آمد.

اولین موج که پاهایم را نوازش کرد، لبخندی عمیق روی لبم نشست.

- چه حال خوبیه!

دستم را گرفت، نگاهش کردم. خیره ی چشمانم بود.

- من همه ی زندگیم رو می دم که تو همیشه این طوری از ته دلت بخندی.

همه ی زندگیم رو!

لبخند زد و زیر نور ماه، چشم های هردوتاییمان درخشید.

به چشم هایش نگاه کردم. این چشم ها، این مرد، این عاشقی، دنیا، دنیا

می ارزید.

نگاهم را غافلگیر کرد. باد موهایش را به هم ریخته بود.
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سکوت کرد و لبخند قشنگی روی لبش نشاند . 

دستی به موهایش کشید و زمزمه وار گفت:

- بودنت قشنگه، مثل یه رویای دلبرونه!

دستم را دور  کمرش حلقه کردم و گفتم:

- نامدار؟

نفس عمیقی کشید و بوی دریا را به ریه هایش هدیه داد.

- جانم، جان دل نامدار؟

حسی عجیب سراپای وجودم را در بر گرفت. حسی شبیه خوشبختی، یک

ال خومد خومد خوشبختی! خوشبختی عمیق. شبیه که نه، اص

روی پنجه ی پاهای برهنه ام که موج های کوچک بهشان می خورد بلند شدم و

گونه ی ته ریش دار و زبرش را بوسیدم:

- هیچی!

ابرویش را بال انداخت، دستش را روی گونه اش گذاشت و با شیطنت گفت:

- این هیچی بود؟

با خنده سرم را تکان دادم. خیره نگاهم کرد، با تعجب گفتم:
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- چیه؟

بی هوا در آغوشم گرفت و شقیقه ام را بوسید.

- هیچی!

- گشنمه!

خندید و از آغوشش جدایم کرد.

- واقعاا دیالوگ عاشقانه ای بود، مرسی.

با خنده شانه بال انداختم، به پاهای خالی از کفشمان اشاره کرد و گفت:

- بریم؟

چشم روی هم گذاشتم و باز کردم.

- بزن بریم.

***

نشسته بودیم داخل ماشین و ساندویچ گاز می زدیم. ماشین را نزدیک ساحل

پارک کرده بود و دریا روبرویمان بود .
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لقمه ی دومم بود که یادم آمد به هیچ کس خبر  نداده ام به شمال می آییم. غذا

داخل گلویم پرید و سرفه ام گرفت. نامدار چند ضربه ی آرام بین کتفم زد و

بطری نوشابه را دستم داد.

- چی شد؟ خوبی؟

جرعه ای از نوشابه نوشیدم و سرم را تکان دادم.

- خوبم، فقط...

منتظر نگاهم کرد، با زاری نگاهش کردم و گفتم:

- من به هیچ کس خبر ندادم. سهیل و حامین پوستم رو می کنن!

بیخیال سس مایونز را روی ساندویچش خالی کرد.

- نگران نباش. من خبر دادم!

با تعجب گفتم:

- مکی خبر دادی؟

گازی به ساندویچش زد و با دهان پر گفت:

- وقتی خواب بودی!

- به کی گفتی حال؟ 
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زر ورق خالی از ساندویچش را گلوله کرد.

- به خاله مهرانه!

با دهان باز نگاهش کردم. به مامان خبر داده بود؟

زر ورق گلوله شده را داخل پلستیک پرت کرد و با خنده گفت:

- بهش گفتم همه رو بپیچونه و بگه تو امشب خونه باغ پیشش می مونی. 

لبم را گزیدم و خنده ام را پنهان کردم. گاهی یادم می رفت نامدار بیست و نه

سال دارد. این بچگی کردن ها، این نو بودن حالمان را دوست داشتم.

اشاره ای به ساندویچم کرد و گفت:

- بخور تا بریم هتل.

گازی به ساندویچم زدم و بعد از جویدنش گفتم:

- مگه شناسنامه باهامونه که بریم هتل؟

گوشه ی پیشانی اش را خاراند و متفکر زمزمه کرد:

- راست می گیا! حال چیکار کنیم؟

بعد از چند لحظه انگار بزرگترین مسئله ی مجهول را حل کرده باشد، بشکنی

زد و گفت:
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- یافتم!

صندلی خودش را به حالت خوابیده درآورد و دراز کشید؛ بعد با لحنی که نه

راضی بود نه ناراضی؛ رو به من کرد و گفت:

- برای چند ساعت خواب تا صبح، بدک نیست.

سری برایش تکان دادم و زر ورق ساندویچم را داخل پلستیک انداختم.

صندلی خودم را خواباندم و روی پهلو دراز کشیدم. مثل من روی پهلو چرخید

و نگاهم کرد.

- چیه؟ 

لبخندی زدم و با ذوق ناشی از افکارم شروع به صحبت کردم:

- دلم می خواد یه خونه ی کوچیک و حیاط دار داشته باشیم. از این خونه هایی

که شیشه ی رنگی دارن و حوض فیروزه ای. چندتا بوته ی محمدی توی

باغچه مون باشه و درخت توت و انجیر. سبزی هم بکاریم! بعدازظهر که

می شه تو درخت ها رو آب بدی، من بوته ها رو. کارمون که تموم شد، بشینی

روی تخت چوبی گوشه ی حیاط، منم برم توی آشپزخونه ای که اپن نیست و

در داره، واست چای دارچینی ای که دوست داری رو بریزم توی استکان های

کمر باریک، از کلوچه هایی که دو تایی باهم پختیم بذارم توی بشقاب و بیام
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پیشت. تو چایی برداری، بگی دستت درد نکنه خانوم و من هی ذوق کنم از

ال می دونی چیه؟ من حتی فکر می کنم بوی خاک خیس خانومم تو بودن. اص

باغچه ی خونمون، وقتی با بوی عطرت قاطی بشه، من می میرم واسه ی اون

هوا. مثل همین حال که بوی دریا پیچیده بینمون، که من هی غیرارادی دارم

نفس عمیق می کشم و مطمئنم که توی همه ی این بیست و دوسال هیچ وقت به

این خوبی نبودم. نامدار؟ من خیلی دوستت دارم. نمی دونم از مکی و کجا پات

به دل و خیالم کشیده شد؛ ولی این رو می دونم که اگه یه روز نباشی، من

جون می دم توی بی هوایی. نامدار حواست با منه؟

به چشمانم خیره شده بود. نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد:

- حواسم هست. داشتم فکر می کردم چقدر آینده  ای که کنار تو باشم شیرینه.

ایلدا! می دونستی منم هیچ وقت به این خوبی نبودم؟ همین که می دونم هستی و

دوستم داری، همین که نفسم در می ره واسه خنده هات، همینا یعنی این

نامداری که روبروته، خوشبخت ترین مرد دنیا می دونه خودش رو!

دستم را گرفت و کف دستم را بوسید:

- دوستت دارم.

با آرامش چشم هایم را بستم و زمزمه کردم:
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- منم!

و دستم، همان جا در آغـ*ـوش دستش ماند.

***

با تکان های ماشین چشم هایم را باز کردم. نگاهم به سوییشرت نامدار که

رویم انداخته بود افتاد.

سرم را به سمتش چرخاندم و صدایش زدم:

- نامدار!

نگاهم کرد و لبخند زد.

- سلم به روی ماهت!

لبخند زدم. سرجایم نشستم و صندلی را درست کردم.

- سلم عزیزم! کی راه افتادی؟ نزدیکیای تهرانیم؟ آره؟

- تو چی گفتی؟

گیج نگاهش کردم و گفتم:

- می گم نزدیک تهرانیم؟ 
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با دست اشاره به قبل زد و گفت:

- قبلش چی گفتی؟

منظورش را گرفتم. ابرویی برایش بال انداختم و با بیخیالی گفتم:

- گفتم سلم!

با شیطنت نگاهم کرد و گفت:

- فقط؟

به جاده ی پیش رویمان اشاره کردم.

- جاده رو بچسب! 

ال غمگین بود گفت: دنده را عوض کرد و با لحنی که مث

- باشه، نگو؛ ولی من شنیدم که گفتی عزیزم!

خندیدم و به تابلوی ورود به تهران اشاره کردم:

ال نخوابیدی؟ آره؟ - تو اص

- صبح زود بیدار شدم. دیدم تو خوابی، دلم نیومد بیدارت کنم. راه افتادم که

ظهر تهران باشیم. یادت که نرفته که قول دادم ناهار رستوران باباجونیم؟
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سرم را تکان دادم و همان طور که به جاده نگاه می کردم، با اطمینان گفتم:

- توی این مدت فهمیدم که قولت، قوله!

دقیقاا موقع ناهار بود که به رستوران رسیدیم و به محض ورودمان با حامین

که آشفته بود مواجه شدیم. داشت از رستوران بیرون می آمد و شماره ای را

می گرفت. آن قدر درگیر بود که ما را ندید و از کنارمان رد شد. 

نامدار با تعجب صدایش زد:

- حامین، داداش!

گیج سرش را بلند کرد و نگاهمان کرد. حالت نگران چهره اش را که دیدم؛

قلبم در سـ*ـینه فرو ریخت.

- چی شده؟

کلفه به صورتش دستی کشید و نزدیک تر آمد.

- احسان زنگ زد!

با نگرانی بین حرفش آمدم و گفتم:

- نیان خوبه؟

به چشم هایم نگاه کرد. عجز را از نگاهش خواندم.
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- گفت نیان چمدونش رو برداشته و اومده تهران!

نفس راحتی کشیدم. نگاهی به حامین انداختم و با تشر گفتم:

- خب بیاد! این کجاش نگرانی داره حامین؟

نفسش را کلفه فوت کرد و دستش را پشت گردنش کشید.

- می خواد جدا شه!

مبهوت نگاهش کردم. باورم نمی شد جمله ای که شنیدم درست باشد یا نه.

می خواست جدا شود؟ نیان؟ نیانی که آن قدر احسان را می خواست و برای

رسیدن به احسان جلوی بابا ایستاد؟

چند ساعت بعد، من و نامدار روی مبل های خانه های حامین کنار هم نشسته

بودیم و حامین رفته بود فرودگاه دنبال نیان. من هنوز شوکه بودم و به

هیچ وجه باورم نمیشد نیان چنین تصمیمی داشته باشد. تا خودش نمی آمد و از

زبان خودش نمی شنیدم، باور نمی کردم.

نامدار از سرجایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. صدای باز کردن در

یخچال را شنیدم و بعد صدای خودش:

- بیا این جا ایلدا! نه صبحونه خوردی، نه نهار.
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پوست لبم را با استرس جویدم و بی اهمیت به گرسنگی ام گفتم:

- نمی خورم.

دیگر صدایش را نشنیدم؛ اما چند دقیقه بعد با یک سینی حاوی یک لیوان

شیر و خامه و مربا کنارم نشست.

سینی را روی پاهای خودش گذاشت و مشغول لقمه گرفتن شد.

- نمی خورم نامدار.

لقمه ی کوچکی را به سمتم گرفت:

- باید بخوری.

نچی کردم و سرم را برگرداندم که چانه ام را گرفت. لقمه را با آرامش داخل

دهانم گذاشت و مجبورم کرد آن را بجوم.

پشت چشمی برایش نازک کردم و دستش را کنار زدم.

- خودم می خورم.

خندید و لقمه ی دیگری گرفت:

- جنبه ی محبت کردن نداریا!

لقمه را از دستش گرفتم و آهی کشیدم و گفتم:
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- حیف که نگران نیانم، وگرنه جوابت رو می دادم.

تقریباا یک نان کامل را به خوردم داد و بعد لیوان شیر را به سمتم گرفت.

- بزن حال بیای!

شیر را نصفه خوردم و نفسی کشیدم. لیوان را داخل سینی گذاشتم و گفتم:

- دیگه جا ندارم.

لیوان را برداشت و شیر باقی مانده  را لجرعه سر کشید. نگاهم کرد و ابرو

بال انداخت.

- ولی من همیشه جا دارم!

پشت لبش یک خط باریک سفید افتاده بود. لبخندی زدم و به لبش اشاره

کردم.

- پاکش کن!

با پشت دست روی لبش کشید. نگاهم کرد و پرسید:

- شد؟

چانه ام را بال انداختم و نزدیکش شدم . با انگشت اشاره ام روی رد شیر کشیدم

و گفتم:
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- حال شد!

لبخند روی لبش نشست. به موهای سفید شقیقه اش نگاه کردم و گفتم:

- پیر شدیا!

سینی را روی میزعسلی گذاشت. دست دور شانه ام انداخت و در آغوشم

کشید. سرم را روی سـ*ـینه اش گذاشتم و او مشغول نوازش موهایم شد.

- دلم می خواد همه ی موهای سرم کنار تو سفید بشن. کنار تو پیر شم، کنار تو

بمیرم.

تند سرم را بلند کردم و دستم را روی لب هایش گذاشتم. با بغض نگاهش کردم

و گفتم:

- از مردن حرف نزن. دیگه هیچ وقت پیش من از رفتنت نگو، باشه؟

کف دستم را بوسید:

- باشه.

صدای چرخش کلید در قفل در بلند شد. نامدار از سرجایش بلند شد و گفت:

- اومدن!

من هم بلند شدم و کنارش ایستادم. 
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چند لحظه بعد، چهره ی درهم حامین و صورت رنگ پریده ی نیان روبرویم

بود. سه تا چمدانی که همراهش بودند، خار شدند و به چشمم رفتند. نیان

همیشه با یک کوله پشتی می آمد؛ چون ماندنش به دو روز هم نمی کشید؛ چون

طاقت دوری از احسان را نداشت؛ اما حال آمده بود که بماند؟ که برنگردد؟

با بغضی که حال بزرگتر شده بود، جلو رفتم. دست هایش را باز کرد و لبخند

بی رنگی به رویم زد.

- بیا این جا ببینم عروس خانوم!

به سمتش رفتم و سخت در آغـ*ـوش کشیدمش.

- دلم برات تنگ شده بود نیان.

دستش را روی موهایم کشید و گفت:

- منم دلتنگت بودم عزیزم.

من اگر بغض صدایش را تشخیص نمی دادم که ایلدا نبودم. 

از آغوشش جدا شدم و نگاهم را در صورت بی رنگش چرخاندم. نه آرایش

محو همیشگی اش را داشت، نه لبخند واقعی اش را؛ حتی موهایی که همیشه

رنگ کرده بودند هم رنگشان پریده بود.
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با صدایی آرام زمزمه کردم:

- چی شده؟

مصنوعی خندید، آن قدر مصنوعی که بغضم گرفت.

- ای بابا! اون از حامین که از خود فرودگاه داره سوال جوابم می کنه، اینم از

تو. شادوماد شما سوالی نداری؟

نامدار لبخندی به رویش زد و رو به من گفت:

- ایلدا بذار استراحت کنه، خسته ست. وقت برای حرف زدن زیاده!

نیان سری تکان داد و گفت:

- خوبه یکی پیدا می شه که به نفع من حرف بزنه!

به سمت اتاق حامین رفت و در را پشت سرش بست.

متعجب از این نیان جدید، به حامین نگاه کردم و با صدایی آرام که به گوش

نیان نرسد گفتم:

- نگفت چی شده؟

کلفه سری تکان داد:
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- هیچی نگفت، فقط سکوت کرد. وقتی داشتم می رفتم دنبالش، احسان دوباره

زنگ زد. گفت واسه ساعت سه بلیط داره و میاد. تا اون موقع باید بفهمیم چی

شده! 

پوست لبم را جویدم و در تایید حرفش سرم را تکان دادم.

***

نیان دانشجوی دانشگاه شیراز بود و مهندسی معماری می خواند. سال آخر

دانشگاه بود که پای احسان به زندگی اش باز شد. احسان دوسالی از او

بزرگ تر بود و دانشجوی ارشد. 

چندماه بعد بود که احسان و خانواده اش به خانه مان برای خواستگاری آمدند.

بابا راضی نمی شد و مخالف صددرصد بود، دلیلش هم برای اولین بار قانع

کننده بودند.

این که احسان تنها دارایی اش همان کارت پایان خدمتی است که دارد. این که

نیان سنش کم است، ممکن است دو فردای دیگر بفهمد اشتباه کرده و آن وقت

جبران اشتباهشان بهایی به سنگینی طلق دارد؛ اما نه نیان زیر بار رفت، نه

احسان کوتاه آمد. آن قدر از شیراز به تهران آمد و رفت، آن قدر پافشاری کرد،

که اعتماد پدر جلب شد و راضی به ازدواجشان شد.
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حال کنار هم در یک شرکت طراحی داخلی کار می کردند و اوضاع زندگیشان

رو به راه بود؛ البته به جز سقط جنین هایی که نیان تا قبل از زندان رفتن من،

از همه مان پنهان کرده بود.

راستش عجیب که نه، برایم غیرممکن بود که نیان حرف از جدایی بزند. آن

هم بعد از این همه سالی که کنار هم با سختی ها جنگیده بودند.

نگاهی به ساعت موبایلم انداختم که ساعت دو را نشان می داد. یک ساعت

بود که نیان از اتاق بیرون نیامده بود. 

حامین کلفه از روی مبل بلند شد و به سمت اتاقش رفت که زودتر از او،

خود نیان بیرون آمد.

هنوز همان لباس ها را به تن داشت. آن هم نیانی که تا از بیرون می آمد،

لباس هایش را عوض می کرد.

نگاهی به حامین انداخت و بی توجه به سمت آشپزخانه رفت.

- یه چایی هم دست آدم نمی ده.

حامین داشت خودخوری می کرد که مبادا حرفی بزند. چند دقیقه بعد نیان با

استکان چای بیرون آمد و روی کاناپه نشست. 
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حامین که حسابی کلفه شده بود، بالی سرش ایستاد و گفت:

- نیان حرف بزن. داری دیوونم می کنی!

نگاهش کرد و گفت:

- حرف بزنم؟

نامدار دست حامین را کشید و با ملیمت گفت:

- حامین بشین . خودش بخواد حرف می زنه.

حامین پوفی کشید و روی مبل یک نفره نشست و چشم به دهان نیان دوخت.

پای راستم ریتم گرفته بود. نگرانی ام دست خودم نبود. دلم نمی خواست نیان

به سرنوشت مامان دچار شود. برای خانواده ما همان یک طلق نحس کافی

بود.

- می خوام ازش جدا شم.

اخم های حامین در هم رفت و نگاه من ناباور شد. انگار هیچ کداممان باور

نمی کردیم نیان روزی چنین حرفی بزند.

حامین موشکافانه نگاهش کرد و با چشم های ریز شده از دقت گفت:

- حواست هست اونی که داری درباره ش حرف می زنی احسانه؟
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نیان کلفه استکانش را روی میز گذاشت و پوزخند تلخی زد.

- آره حواسم هست. من می خوام از احسان جدا شم، از کسی که دوستش دارم

می خوام جدا شم. هیچ کس هم نمی تونه جلوم رو بگیره، نه خودش، نه تو!

حامین کلفه ضربه ای روی پای خودش زد و با صدایی بلندتر از قبل گفت:

- آخه معلوم هست چته؟ میگی کسی که دوستش دارم؛ اون وقت حرف از

جدایی میاری وسط؟ تو چت شده نیان؟

من که تا آن لحظه ساکت بودم، به سمت نیان رفتم و کنارش نشستم. دستش

را گرفتم و با ملیمت گفتم:

- نیان، خواهری! نمیگی چی شده؟ ما همه نگرانتیم. 

دستش سرد بود. لبش را گزید و سری تکان داد.

- دلیلش به خودم ربط داره. ازم نپرسین!

حامین که عصبی شده بود با فریاد گفت:

- یه بارکی پاشدی اومدی و میگی می خوام طلق بگیرم و دلیلش رو هم ازم

نپرسین؟ من رو دیوونه نکن نیان. احسان چه غلطی کرده که تو این جوری به

هم ریختی؟
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این ذهن مریض، هدیه ی بابا به ما بود. می دانستم فکر حامین هم مثل من به

خــ ـیانـت احسان کشیده شده، کاری که بابا کرد و دلیل طلق مامان بود.

نیان سری تکان داد و با بغض گفت:

- اون هیچ کاری نکرده. ازم نپرس حامین، هیچی ازم نپرس!

گفت و با همان بغضی که می خواست ببارد، به اتاق حامین پناه برد.

نگاهم به نامدار افتاد که متفکر به زمین خیره شده بود. سنگینی نگاهم را

حس کرد و سرش را بال آورد.

- نگران نباشید. حتماا دلیل منطقی ای داره. باید صبر کنیم تا احسان بیاد.

***

یک ساعت و نیم دیگر باید برای تحویل گرفتن شیفت، به بیمارستان می رفتم

و احسان هنوز نیامده بود. نیان هم رفته بود داخل اتاق، در را قفل کرده بود

و نمی خواست با هیچکداممان حرف بزند.

حامین آرام و قرار نداشت. آن قدر طول و عرض پذیرایی کوچک خانه را رفت

و آمد؛ که کلفه و عصبی گفتم:

- حامین بسه! سرگیجه گرفتم انقدر رفتی و اومدی.
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نامدار که آرام تر از ما بود، مدام سعی می کرد دلداریمان بدهد که این فقط یک

قهر ساده و معمولیست؛ اما هر سه تایمان به خوبی می دانستیم که نیان تا کارد

به استخوانش نرسد، دیوانه نمی شود.

با به صدا در آمدن زنگ خانه، نامدار بلند شد و به سمت آیفون رفت.

- احسانه!

با اولین پرواز خودش را رسانده بود. احسان فراتر از دوست داشتن نیان را

ال همین عشق بینشان بود که به ما اجازه نمی داد فکر کنیم می خواست و اص

اوضاع بینشان طوفانیست.

نامدار در را برای احسان باز کرد. نگرانی و تشویش به خوبی در چهره اش

مشخص بود. 

سلمی سرسری به ما داد و پرسید:

- نیان کجاست؟

با دست به اتاق حامین اشاره کردم. پا تند کرد به سمت اتاق، که حامین تمام

قد جلویش ایستاد. قد حامین بلند تر بود و البته هیکلش هم ورزیده تر و همین

شد سدی در مقابل احسان.
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احسان متعجب نگاهش کرد و گفت:

- حامین چته؟ بذار برم باهاش حرف بزنم.

حامین اما؛ با اخم های در  هم  تنیده و لحنی عصبی که البته جدیت هم به خوبی

در آن هویدا بود جوابش را داد:

- چیکار کردی؟

نامدار اسم حامین را هشدارگونه صدا زد؛ اما فایده ای نداشت. 

- چی کار کردی که بریده از زندگیش؟

احسان ناباور به حامین نگاه می کرد. حتی فکرش را هم نمی کرد حامین او را

مقصر صد در صد بداند.

- من کاری نکردم حامین. به جون خودش قسم که هیچ کاری نکردم!

قبل از این که حامین چیزی بگوید، کمی نزدیک رفتم و با لحنی که سعی

می کردم بی طرف باشد رو به احسان گفتم:

- یعنی اتفاق خاصی نیفتاده؟ اتفاقی که باعث بشه نیان یهویی به سرش بزنه

و بیاد این جا!

دستی به گردنش کشید و با کلفگی به حرف آمد:
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- نه! اتفاقی نیفتاده؛ یعنی تا جایی که به من ربط داره می دونم که کاری

نکردم. صبح قرار بود باهم بریم شرکت؛ ولی گفت مرخصی رد کرده. وقتی

واسه ناهار برگشتم، خونه نبود. دیدم یه یادداشت چسبونده به یخچال که من

دارم می رم. دنبالم نیا و دیگه نمی خوام ببینمت. من نمی دونم چی شده! حامین

برو کنار بذار باهاش حرف بزنم.

حامین که کمی نرم شده بود، از جلوی احسان کنار رفت؛ اما هنوز دست

احسان روی دستگیره ی در ننشسته بود که نیان در را زودتر از او باز کرد.

- مگه نگفتم دیگه نمی خوام ببینمت؟

این را با لحن بدی گفت. آن قدر بد که من لبم را گزیدم و شانه های احسان فرو

افتاد.

ناباوری در کلم و لحن احسان موج می زد وقتی که با بهت رو به نیان گفت:

- عزیزدلم! چی داری میگی؟ می دونی وقتی اومدم خونه و یادداشتت رو دیدم

چه حالی شدم؟ نیانم چیشده؟

دستش را دراز کرد تا روی بازویش بگذارد؛ که نیان عصبی و هیستیریک

خودش را عقب کشید و جیغ زد:

- به من دست نزن!
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حال حامین هم مثل احسان ناباورانه به این صحنه چشم دوخته بود.

- نیان دلیل این رفتارها چیه؟ من کاری کردم که ناراحت شدی؟ 

پوزخند روی لب نیان نشست. سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و گفت:

- آره! بی عرضگیت، این بی عرضگیته که حالم رو به هم می زنه.

- نیان!

احسان مات همسری بود که پیش از این، جلوی ما هیچ گونه حرفی جز

جملت محبت آمیز نثارش نکرده بود و حال داشت مقابل ما، برچسب

بی عرضگی به پیشانی اش می چسباند.

در نیان هیچ خبری از از آرامش ساعاتی پیش نبود. با عصبانیت صدایش را

روی سرش انداخت و کلمات را مثل تازیانه بر سر و روی احسان کوبید.

- بی عرضه ای! بی عرضه ای که من باید بشم مسخره ی دست خانوادت؛ که

مادرت دوره بیفته توی فامیل و در و همسایه که چی؟ زن پسرم مشکل

لعلج داره؛ نمی تونه بچه دار شه! نمی تونه ما رو نوه دار کنه!

چشم هایم را با درد روی هم فشردم، چه دردی داشت صدای خواهرم.
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- نیان من و تو راجع به این موضوع حرف زدیم. ما باهاش کنار اومدیم،

یادته؟ من نمی دونستم مادرم همچین حرف هایی بهت زده، تقصیر من چیه؟

نیان که انگار با این توجیهات احسان بیشتر عصبانی شده بود، مثل شعله ای

که یک دفعه به آتش تبدیل شده باشد، جلو آمد و با دست روی سـ*ـینه ی

احسان کوبید و فریادش خانه را برداشت.

- آره، باهاش کنار اومده بودم. با درد این که هیچ وقت نمی تونم مادر بشم کنار

اومده بودم؛ ولی همه ی اینا تا قبل از این بود که مادرشوهر و خواهرشوهرم

دوره بیفتن تا برای شوهرم زن بگیرن! 

مبهوت دستم را روی دهانم گذاشتم و ترسیده به حامین نگاه کردم که به

سمت احسان خیز برداشت.

یقه اش را چسبید و با عصبانیت فریاد زد:

- مرتیکه ی بی عرضه، وایسادی نگاه کردی تا سر خواهر من هوو بیارن؟

آخه تو مردی؟

با نگرانی به نامدار نگاه کردم، سریع به سمتشان رفت و دست حامین را از

یقه ی احسان جدا کند.

- حامین این چه کاریه؟ این بنده  ی خدا مشخصه که خبر نداشته!
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حامین بدتر از قبل به سمت احسان خیز برداشت و این دفعه محکم به عقب

پرتش کرد. احسان هم که گویی در این عالم نبود، پایش به گوشه ی فرش گیر

کرد و روی زمین افتاد .

- دیگه بدتر، عذر بدتر از گـناه! عوضی تو اختیاردار زندگیتی یا مادر و

خواهرت؟ من خواهرم رو سپردم دست تو یا خانوادت؟ اون موقعی که هفته ای

یه بار می کوبیدی از شیراز میومدی در خونه ی ما و به بابام التماس می کردی

تا بذاره نیان رو ببینی رو یادت رفته؟ یادت رفته اون همه منم منم گفتنت؟

توی بی عرضه می خواستی نیان رو خوشبختش کنی؟ با توئم! چرا حرف

نمی زنی؟ نامدار ولم کن بذار این عوضی رو آدمش کنم!

به دنبال حرفش سعی کرد خودش را از حصار دستان نامدار جدا کند؛ اما

نتوانست. 

احسان که تازه به خودش آمده بود، از سرجایش بلند شد و بی توجه به حامین

به سمت نیان قدم برداشت.

- نیان، دردت به جونم! من خبر نداشتم. تو که می دونی من برات جونمم

می دم. بیا برگردیم؛ قول می دم درستش کنم.
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نیان که اشک صورتش را پوشانده بود، قدمی عقب رفت و با گریه به حرف

آمد:

- از وقتی که دکتر گفت نمی تونم بچه دار بشم، همش دارم تیکه و کنایه

می شنوم؛ از مادرت، از خواهرت، فامیلت. هرجا نشستم پچ پچ ها شروع شد

من احسانه. می دونی نمی تونه بچه دار شه؟ بیچاره احسان که که آخی! این ز

باید به پای این زن بسوزه. هر وقت مادرت تنها گیرم آورد، شروع کرد به آه

و ناله؛ که تک پسرم بی ثمره ی عمر می مونه. دم نزدم. گفتم قسمته. گفتم اینا

همش امتحانه. یک کلم از حرفاشون رو نیاوردم پیشت که آرامش خونه مون

بهم نریزه. من به دوست داشتنت راضی بودم؛ اما دیشب مادرت در کمال

خونسردی بهم زنگ زده که نیان جون من یه دختر واسه احسانم نشون کردم،

تو که عاقلی، خانمی، تحصیل کرده ای، یا رضایت بده عقدش کنه و ازش

بچه دار شه؛ یا بذار برو شهر و دیارت تا بچه ی من به زندگیش سر و سامون

بده.

به اینجای حرف هایش که رسید، زانوهایش خم شد و روی زمین افتاد.

- احسان برو. همین طوری که اومدی، از همین راه برگرد. من نمی تونم بشینم

ال تو حق داری، مادرت حق داره. و ببینم یه زن دیگه میاد تو زندگیم. اص
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اونی که مشکل داره منم! منم که بدبختم، که از اولشم نحس بود زندگیم. حال

ال هیچی ازت خودمم درخواست طلق می دم، مهریه هم نمی خوام، اص

نمی خوام. فقط برو، نذار با دیدنت بشکنم.

سرش را روی زانوهایش گذاشت و هق هق بلندش خانه را در برگرفت.

احسان هم دست کمی نداشت، مردانه می گریست و دیدم که دستش به سمت

نیان رفت؛ اما قبل از اینکه دستش را روی بازوی نیان بگذارد، حامین مچش

را گرفت.

به حامین که نفهمیدم کی از حصار دستان نامدار خودش را آزاد کرده بود،

نگاه کردم. دیدم رگ پیشانی اش بیرون زده و صورتش از عصبانیت رو به

کبودی می رود .

- اگه بخاطر حرمت خاک تازه ی بابات نبود، گردنت رو می شکستم. گردنت رو

می شکستم؛ چون بی عرضه ای. بی عرضه ای که زنت چند ماه بغض روی

بغض قورت داده و خفه شده. حالم گورت رو گم کن، نیان هم بخواد، من

یکی نمیذارم پاش رو از این در بیرون بذاره.

- حامین اوضاع رو خراب تر نکن.
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حامین به سمت نامدار که سعی داشت میانجی گری کند چرخید. انگشت

اشاره اش را تهدید وار برایش تکان داد و گفت:

- هیچی نگو نامدار! خواهرای من زندگی منن، منم سمر زندگیم ریسک

نمی کنم. تویی که مثل برادرمی هم اگه باعث بشی چشم ایلدا تر شه، مطمئن

ال هم یه چشمه ش رو نشونت دادم؛ پس باید بدونی من باش راحتت نمیذارم. قب

توی این مورد با هیچ  کس رودربایستی ندارم.

لبم را گزیدم. این روی حامین با کسی شوخی نداشت.

نامدار که انگار خلع سلح شده بود، قدمی به عقب برداشت و دیگر چیزی

نگفت؛ اما احسان دوباره خواست به سمت نیان برود که این بار حامین محکم

به عقب هلش داد.

- دستت بهش بخوره، قلمش می کنم!

به سمت در اشاره کرد و با لحن بدی گفت:

- برو هر وقت غیرتت رو پیدا کردی، هروقت یاد گرفتی خانواده و زنت رو

چطور کنار هم نگه  داری، هروقت به بقیه فهموندی زنت خط قرمزته؛

اون وقت بیا؛ وگرنه دور از جون خواهرم، جنازشم دیگه رو دوشت نمیذارم.

تازه اگه مرد برگشتی، دارم می گم اگه، که وقتی می گم اگه، یعنی شک دارم به
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مردونگی و غیرتت، که اگه تونستی غیرتت رو پیدا کنی، اون وقت باید بشینم

حساب دونه  به دونه ی اشک های خواهرم رو دربیارم و ببینم ادامه ی زندگی با

تو، به قیمت این اشک ها هست یا نه؛ که اگه نبود، خودم طلقش رو ازت

می گیرم.

احسان که شرمندگی، خشم، ناراحتی و اشک در چهره اش به خوبی پیدا بود

با صدایی شکسته رو به نیان گفت:

- نیان درستش می کنم. فقط تو رو برنگردون ازم، نگو که دیگه نمی خوای

ببینیم.

متاثر از این تراژدی دردناک، رو برگرداندم و اشک هایم جاری شدند.

صدای باز شدن در آمد و متعاقبش صدای پر از حرص حامین:

- به مادرت سلم برسون و بگو حامین گفت حرمت خواهر من به درک، لاقل

حرمت کفن خشک نشده ی شوهرت رو نگه می داشتی. میذاشتی به دو ماه

برسه بعد دوره بیفتی براش عروس جدید پیدا کنی!

صدای کوبیده شدن در آمد و فحشی که حامین نثار احسان کرد.

***
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یک هفته از آمدن نیان به تهران می گذشت. 

وقتی بابا از ماجرا باخبر شدن، فقط سکوت کرد. بعد هم به سهیل گفته بود

که ایلدا را بفرست خانه ی حامین، تا مواظب نیان باشد.

نمی دانم درست فکر می کنم یا نه؛ ولی این روزها حس می کنم بابا پشیمان تر

از همیشه است.

حتی مامان که خودش را کمتر از او در ماجرای طلقشان مقصر می داند، به

نامدار گفته بود باعث و بانی زندگی نابسامان بچه هایم منم؛ ولی خب با این

حرف ها هیچ چیز درست نمی شد. در واقع کسی هم مقصر صد در صد نبود.

زندگی خانواده ی ما، مجموعه ای از اتفاقات سرگیجه آور بود که حال بیشتر از

هر وقتی باعث می شد دور خودمان تاب بخوریم.

تنها خبر خوب این روزها که باعث شد پیدا شدن پیوند قلب برای آرمین بود.

طبق گفته های یلدا، پسرجوانی در اثر مرگ مغزی از دنیا رفته بود و پزشک

معالج آرمین به خانواده ی آن مرحوم که در همان بیمارستان محل مداوای

آرمین بودند، پیشنهاد اهدای عضو می دهد؛ اما آن ها زیر بار نمی روند. تا

وقتی که خواهرش کارت اهدای عضو برادرش را از بین وسایلش پیدا می کند.
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پدر و مادرش هم تحت تاثیر این سرنوشت قرار می گیرند و راضی می شوند

که اعضای بدن پسرشان نه تنها آرمین را که سه نفر دیگر را هم نجات بدهد.

- ایلدا؟

دست از فکر و خیال برداشتم و به سمتش چرخیدم. یک دستش را لبه ی

شیشه گذاشته بود و با یک دست فرمان را گرفته بود. باد بین موهایش که

حال بلندتر از همیشه بودند می پیچید و دل من در هر رفت و آمد؛ می رفت و

می آمد.

- جون دلم؟

نامدار تاثیرش را به خوبی روی من گذاشته بود. مگر می شد یک نفر در

جواب تمام صدا زدن هایت جانم تحویلت بدهد و تو تغییر نکنی؟ جان دلم بود

این مرد.

- جونت سلمت قشنگم . از خونه ی حامین که راه افتادیم توی فکری. چیزی

شده؟

نگاهش کردم و سرم را به دو طرف تکان دادم. امروز حالم خیلی خوب بود. 

- یه هفته دیگه بهار میاد؛ مگه می شه خوب نباشم؟
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نفس عمیقی کشیدم و عطر روزهای آخر اسفند را به ریه کشیدم.

دل دل می کردم تا سوالی بپرسم؛ اما نمی دانستم چطور. 

انگار از حالت هایم فهمید که نگاهی به سمتم انداخت و با لبخند گفت:

- هر چی می خوای بگی رو بگو! 

نفسم را فوت کردم و نگاهم را دزدیدم 

- ولش کن، روزمون رو خراب نکنم.

- بگو ایلدا. نگرانم نکن.

پشت چراغ قرمز توقف کرد. نگاهم را به ثانیه شمار انداختم، چهل و یک

ثانیه.

- خیلی عجیبه که سر و کله ی بابک پیدا نمی شه. فکر می کردم بعد از اون

ماجرا، یا شاید نامزدیمون، پیداش بشه و بازم تهدید کنه؛ ولی فقط عمو و

زن عمو اومدن خونمون و بعد از یکم گلیه بابت این که بابا روی قولش

نمونده، رفتن.

سی و دو ثانیه. سکوت نامدار عجیب بود. چشم از چراغ قرمز گرفتم و

نگاهش کردم. به روبرو زل زده بود.
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- نامدار؟

به سمتم برگشت. چهره اش اخمو شده بود.

- جرئت نمی کنه پیداش بشه!

با تعجب نگاهش کردم؛ سر از حرف هایش درنمی آوردم.

- چی میگی تو؟

با صدای بوق ماشین عقبی، نگاهش را گرفت و حرکت کرد. 

- وقتی که اون عکس ها بع دست مامان من و پدرت رسید، وقتی مادر مهسا

اون اراجیف رو به تو نسبت داد، نتونستم ساکت بشینم. از همون موقع دنبال

یه مدرک بودم که همه  چی رو مشخص کنه. تو که رفتی شمال سرگردون

شدم؛ ولی بعدش رفتم پیش مادر مهسا. ازش خواستم بگه کی اون حرفا رو

بهش زده. اولش زیر بار نمی رفت. می دونی؛ اون هنوزم معتقد بود من الکی

عقد رو بهم زدم و دخترش رو یه جورایی پس زدم. داشتیم بحث می کردیم که

سر و کله ی مهسا پیدا شد.

لبم را گزیدم. نمی دانستم چه حالیست؛ اما دلم نمی خواست این نام حتی بر

زبان نامدار جاری شود.
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دستم را گرفت و روی دنده گذاشت. با انگشت اشاره اش پشت دستم را آرام

نوازش کرد. خودش هم خوب می دانست چقدر روی دوست داشتنش متعصبم.

- بهش گفتم تو هم می دونی کی این حرف رو به مادرت زده، پس بهتره بگید

اون شخص کی بوده. اونم بهم گفت یه پسر بیست و پنج یا شیش ساله که قد

متوسطی داشته و خیلیم شیک و خوش برخورد بوده، اومده دم در خونشون و

این حرف ها رو به مادرش زده؛ که مهسا هم از بیرون سر می رسه و اون رو

می بینه. وقتی بیشتر ازش نشونی درباره ی اون یارو خواستم، گفت یه جای

بخیه کنار ابروش داشته که تا استخون گونه ش امتداد داشته.

دستم را مشت کردم و با نفرت زمزمه کردم:

- بابک!

مشتم را نوازش کرد و گفت:

- آره، خود عوضیش.

پوزخندی زدم و دستی به پیشانی ام کشیدم.

- بعدش چی شد؟ 
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- رفتم سراغش. تازه از قشم برگشته بود. بهش گفتم با این کارهات نمی  تونی

وجهه ی ایلدا رو خراب کنی. گفتم خودت رو بزنی به در و دیوار، آخرش

نمیذارم اسمت کنار اسمش بیفته. اونم که حسابی از حرف هام عصبی شده

بود؛ گفت تا این جا خوب تونستم براتون پاپوش بی بند و باری درست کنم، از

این جا به بعدش هم کاری نداره.

چهره ام در هم شد. یک آدم چقدر می توانست پست باشد؟ 

- اخم نکن. اونم نمی دونست ضبط صوت گوشیم روشنه!

ناباور نگاهش کردم. حال داشت لبخند می زد.

- تو فوق العادی نامدار! پس اون صدا رو داری؟ خب چرا زودتر نگفتی؟

کنار خیابان پارک کرد و به سمتم چرخید. 

- اولش خواستم ازش شکایت کنم؛ اما رفیقم که وکیله می گفت اونقدرها پاش

گیر نمیفته و ممکنه بعدش دوباره برامون دردسر درست کنه؛ اما خب

اونقدری مدرک محکمی بود که باهاش تهدیدش کنم که اگه دور و بر تو

پیداش بشه، فایل صدا رو اول برای پدرش می فرستم و همه ی دک و پز و

پولش رو از دست می ده و بعدش هم ازش شکایت می کنم.

پس برای این بود که شر بابک از سر زندگیمان کم شده بود.
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- چرا فایل رو به بابام ندادی؟

به گوشه ی ابرویش دستی کشید و با کمی مکث گفت:

- اگه پدرت می فهمید، صد در صد عموت هم متوجه می شد؛ چون پدرت ساکت

نمی نشست. اگر هم عموت متوجه می شد، اون وقت دیگه نمی شد بابک رو دور

از تو نگه داشت؛ چون درواقع دیگه تهدیدم بی معنی می شد. با همه ی این

حرف ها، به خودم قول داده بودم اگه پدرت راضی نشه به ازدواجمون، فایل

رو براش پخش کنم تا شاید یکم اعتمادش رو بخرم؛ اما خاله مهرانه با راضی

کردنش لطف بزرگی در حقم کرد و دیگه لزم نشد کاری کنم و بابک همچنان

از ترس این که پول باباش رو از دست نده و ازش شکایت نکنم، ساکت شده. 

نفسی کشیدم و داده های جدید مغزم را کنار هم چیدم. درک نمی کردم چرا بابک

باید این همه دنگ و فنگ به خودش بدهد تا آبروی مرا ببرد. فقط چون حاضر

نشده بودم به خواسته های بی شرمانه و کثیفش تن بدهم؟

- بعضی از آدم ها انسانیت رو کشتن؛ عین خیالشون  هم نیست.

دستم را گرفت و با مهربانی گفت:

- بیخیالش. تو نمی خواد خودتو ناراحت کنی. بریم؟
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به چشم های تیره اش که حال در نور آفتاب، تنها کمی قهوه ای سوخته شان پیدا

بود، نگاه کردم و لبخند کوچکی روی لب نشاندم.

- تا تو هستی من ناراحتی ای ندارم. اگر هم باشه، اون قدری کنار تو خوبم که

خنثی می شه غصه.

لبخندش وسعت گرفت و زیر لب قربان صدقه ام رفت.

از ماشین پیاده شدیم و به سمت پاساژی که مدنظرمان بود رفتیم.

به پیشنهاد نامدار، قرار بود برای عید خرید کنیم. هرچند من ترجیح می دادم

بعد از تعطیلت و در خلوتی بازار سراغ خرید بیایم؛ ولی نامدار بعد از شنیدن

حرفم ابرو انداخت و گفت:

- دلم می خواد اولین بهارمون، از اول اولش کنار هم باشیم. تازه خرید عید،

مزش به بودن بین شلوغی و ازدحام مردمه. به این که گوشه و کنار بارار پر

می شه از بساط ماهی قرمز و سبزه و ظرف های سفالی. مگه می شه این حس

و حال رو ندیده گرفت؟

من هم که دیگر حرفی نداشتم برای مخالفت. در واقع چه از این بهتر که

این طور دستم را بگیرد و شانه به شانه ی هم راه برویم، بوی بهار بپیچد

بینمان و من هر لحظه عاشق تر شوم.
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***

- اون پیراهن چطوره؟

رد دستش را گرفتم و به پیراهنی که پشت ویترین مقابلمان بود نگاه کردم.

اولین چیزی که نظرم را جلب کرد، رنگ لیمویی پارچه و طرح های بابونه ی

روی آن بود.

پیراهن نسبتاا ساده ای بود، روی کمرش کلی چین می خورد و بلندی دامنش به

نظر می آمد تا پایین زانو باشد. آستین هایش هم بلند بود و روی مچش با کش

جمع می شد. با این که ساده بود؛ اما به دلم نشست.

- قشنگه!

- پس بریم امتحانش کن.

سری تکان دادم و همراهش به داخل مغازه رفتیم. از فروشنده که دخترجوانی

بود خواست آن پیراهن را برای سایز من بیاورد.

- حال چرا لیمویی؟

لبخند قشنگی روی لبش نشست. این چندتا چین کوچک گوشه ی چشمش که

موقع لبخند زدن نمایان می شدند، چقدر زیبا بودند  .
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- حس کردم بهت میاد.

حسش درست بود. وقتی پیراهن را پوشیدم، رنگ لیمویی اش حسابی به

پوست روشنم می آمد. دستی روی چین های دامنش کشیدم و در را کمی باز

کردم.

- نامدار؟

به سمت اتاق پرو آمد و کمی بیشتر در را باز کرد، خودش هم جوری ایستاد

که نه من دیدی به بیرون داشتم و نه کسی می توانست من را ببیند. 

نگاهش را روی من چرخاند و سوت کوتاهی زد:

- چی شدی!

با نازی ساختگی که حسابی خنده دار بود، موهایم را پشت گوشم زدم و ابرو

بال انداختم.

- فقط همین؟

بی صدا خندید و گفت:

- فکر کنم باید اسفند دود کنم، آره؟
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بعد از خریدن آن پیراهن و یکی دوتا لباس دیگر برای من، به قصد خرید

برای نامدار به بوتیکی که لباس های مردانه داشت رفتیم.

یک پیراهن اسپرت سورمه ای چشمم را گرفت. 

به نامدار نشانش دادم که گفت:

- اون رو بگیرم؟

- آره، مدلش قشنگه.

رو به فروشنده گفت برایش یکی از همان پیراهن اما لیمویی اش را بیاورد.

بعد هم آرام کنار گوش من گفت:

مستمون رو بریم؟ - اولین 

لبخندی به رویش زدم و خواستم بگویم من قربان خودت و آن قلب مهربانت

بروم، که فروشنده پیراهن مدنظر را به سمت نامدار گرفت.

خریدها را روی صندلی عقب گذاشت و رو به من که می خواستم در را باز کنم

و بنشینم گفت:

- خسته که نیستی؟ 

در را باز کردم و لبخندی زدم:
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- معلومه که نه! با تو و خستگی؟

- پس نظرت چیه بریم ساندویچ کثیف بزنیم؟

برق نگاهم را خودم هم حس کردم. لبخندم کش آمد و با ذوق گفتم:

- بزن بریم.

خندید. سوار ماشین شدیم. کمربندم را بستم و حرکت کرد . نگاهش کردم که

داشت به ذوق و شوقم می خندید.

- اگه می گفتم بریم فلن رستوران گرون شهر، بازم این قدر خوشحال می شدی؟

سرم را به دو طرف تکان دادم و گفتم:

- معلومه که نه! می دونی من همیشه دلم می خواست عاشق که می شم، عاشق

کسی بشم که باهام بیاد خیابون های جنوب شهر رو متر کنه . باهام به

کتاب فروشی محبوبم بیاد و دنبال کتابی که می خوام، همه ی قفسه ها رو زیر و

رو کنه. اون قدر بچرخیم توی خیابون ها که شب بشه و شاممون بشه ساندویچ

فلفل با یه نون اضافه

با اتمام حرف هایم، با لبخند نگاهم کرد و گفت:

- خانوم شما چقدر قشنگ حرف می زنید.
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پشت چشمی برایش نازک کردم و با همان ناز ساختگی ام گفتم:

- چیکار کنیم دیگه! بعضی ها بخت باهاشون یار بوده یه خانوم همه چی تموم

به بختشون گره خورده.

فرمان را پیچاند و با خنده گفت:

- قربون اون خانوم همه چی تموم!

به پشتی صندلی تکیه دادم و زمزمه کردم:

- خدانکنه!

- ایلدا؟

به نیم رخش خیره شدم و منتظر ماندم تا حرفش را بگوید.

- توی تعطیلت عید، مراسم عقد رو برگزار کنیم؟

لب هایم آویزان شدند و گفتم:

- مگه بابات شرطی که بابام گفته رو انجام داده؟

با کلفگی جوابم را داد:

- نمی دونم! یعنی چندباری از بابا پرسیدم که شرط چی بوده ولی نم پس نداد.

ال شاید این شرط لعنتی بخواد تا سال دیگه هی کش بیاد. من از بلتکلیفی اص
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متنفرم ایلدا! از این وضعی که هی دلهره دارم که نکنه بابات بزنه زیر

همه چی، که نکنه ازم بگیرنت. وقتی عقد باشیم، وقتی اسمت کنار اسمم

نوشته  بشه، اون موقع خیالم راحته که حتی اگه  خودت هم بخوای، از دست

نمی دمت!

دستش را گرفتم و سعی کردم حالش را عوض کنم. با شیطنت نگاهش کردم و

گفتم:

- حال کی گفته من می خوام که از دستم بدی؟

دستم را محکم فشرد و با لبخند جوابم را داد:

- حتی اگه خودت هم بخوای کنار نمیذارمت. من از اونایی نیستم که بگم اگه

مق تو بودن، دست نمی کشم. با رفتن حالش بهتره بره؛ نه. من از عاش

خندیدم و خودخواهی نثارش کردم. ماشین را کنار خیابان پارک کرد و پیاده

شدیم.

به سمت ساندویچ فروشی کوچکی که آن طرف  خیابان بود رفتیم و سفارش دو

تا فلفل داد، با نان اضافه.

نگاهم را دور تا دور خیابان های قدیمی و باصفا چرخاندم که با خیابان های پر

از ماشین های خارجی بالی شهر، حسابی فرق می کردند.
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منتظر به دیوار پشت سرم تکیه داده بودم و نگاهم بین ماشین ها در گذر بود.

با دیدن پیکان قدیمی و گوجه ای رنگی، ذوق زده دست نامدار را گرفتم و با

دست دیگرم به آن ماشین که دقیقاا پشت سر ماشین نامدار پارک کرده بود،

اشاره کردم.

- وای نامدار! اون پیکان رو ببین. گوجه ایه! وای چقد جذابه آخه.

نامدار با خنده ی بی صدایی نگاهم کرد و گفت:

- اگه دهه ی پنجاه زندگی می کردیم و عاشقت می شدم، الن سوار یکی از اینا

بودیم و داشتیم توی خیابونا دور می زدی.

نگاهم را به چشم هایش دوختم و بعد به ته ریش هایش. 

ژشت متفکری به خودم گرفتم و گفتم:

- تو هم لبد از این سیبیلی تا بناگوش در رفته داشتی!

ابرو بال انداخت و دستی به سبیل های نداشته اش کشید.

- می خوای بذارم؟

بینی ام را چین دادم و رویم را برگرداندم.

- نه، همینی که هستی خوبه!
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دیوانه ای نثارم کرد و با صدای فروشنده که می گفت سفارشمان حاضر است،

رفت تا ساندویچ ها را بگیرد.

تا بیاید، چهره  اش را با سبیل تصور کردم و حسابی در دل خندیدم.

ساندویچ ها را آورد و گفت:

- بشینیم تو ماشین؟

سرم را تکان دادم و موافقتم را اعلم کردم. داخل ماشین نشستیم و ساندویچم

را دستم داد. داخل پلستیک دنبال سس تند گشتم؛ اما نبود.

- سس تند نگرفتی؟

سس کچاب را از داخل پلستیک درآورد و روی ساندویچم ریخت؛ در همان

حال با لحنی مهربانانه گفت:

- فلفل خودش به اندازه ی کافی تند هست، تندی زیاد تپش قلب رو زیاد

می کنه.

و من می توانستم برای این مرد، بارها بمیرم، بمیرم، بمیرم.

- نامدار؟

گازی به ساندویچش زد و با دهان پر جواب داد:
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- جونم؟

به لپ های پرش خندیدم و گفتم:

- حال که فکرش رو می کنم می بینم سیبیل جذاب ترت هم می کنه! 

لقمه اش را قورت داد و با چشم هایی براق نگاهم کرد.

- این دلبر بودن ها جریمه داره؛ می دونستی؟

کف دستم را بال بردم و کنارم نگه داشتم، مثل کسانی که اعتراف می کنند

صاف نشستم و با لحنی جدی گفتم:

- بنده با علم به این که هر خطایی مجازات و جریمه ای دارد، مرتکب اشتباه

ال اینجانب، به عشق جریمه است که اشتباه می کند. خطای ما، می شوم. اص

شمایید آقا! یک خطای درست و حسابی و جذاب...

جمله ی آخرم به پایان نرسیده بود که خودش را جلو کشید، ناغافل بغلم کرد و

گونه ام را بوسید. 

قسم می خورم که زمان، برای لحظاتی چند، متوقف شد . همه ی صداها

خاموش شدند، همه ی تصاویر رنگ باختند، صدا فقط صدای قلبم بود و رنگ

فقط رنگ نگاهش.
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با ضربه ی محکمی که روی شیشه ی سمت نامدار کوبیده شد، سراسیمه خودم

را عقب کشیدم. نامدار با تعجب به سمت شیشه برگشت. با دیدن کسی که با

اخم هایی در هم آن جا ایستاده بود؛ ناخودآگاه شالم را جلوتر کشیدم و نگاهم را

دزدیدم.

نامدار شیشه را پایین کشید و با لحنی بی تفاوت گفت:

- بله سرکار؟

مامور نیم نگاهی به من انداخت و دوباره به نامدار نگاه کرد:

- مکان عمومی جای این کاراست؟

- همسرمه سرکار!

نمی دانم این مامور از کجا سر رسیده بود؟ از آینه ی بغـ*ـل، پشت سرمان را

دیدم، که پیکان گوجه ای رفته و پشت سر جای خالی اش ماشین گشت بود.

- شناسنامه هاتون رو بده ببینم!

با استرس به سمت نامدار برگشتم، ما که عقد ثبتی نبودیم.

- هنوز عقد نکردیم.
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مامور که دیگر از لحن خونسرد نامدار کلفه شده بود، روی سقف ماشین زد

و با غضب گفت:

- پیاده شو ببینم! عقد نکردین و اون وقت با پررویی میگی همسرمه؟ 

نامدار با اخم هایی در هم پیاده شد و به دنبالش هم من پیاده شدم. با استرس

ماشین را دور زدم و کنارش ایستادم. 

دستش را گرفتم و صدایش زدم:

- نامدار!

مامور با عصبانیت به دستمان چشم دوخت و غرید:

- خانم این چه کاریه؟ شما با این آقا چه نسبتی داری؟

خودم را بیشتر به نامدار چسباندم و با درماندگی گفتم:

- آقا شوهرمه!

- مدرک، شناسنامه! یه چیزی نشونم بدین که حرفتون رو ثابت کنه. وسط

خیابون و توی ماشین... بفرما سمت ماشین پشت سری، باید به وضع شما

رسیدگی بشه!

لبم را گزیدم. نامدار با عصبانیت گفت:
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- آقا می گم زنمه، محرممه، چرا متوجه نیستی؟ الن همه ی مشکلت مملکت

حلن فقط بغـ*ـل کردن زنم مشکل داره؟ 

مامور وقیحی نثار نامدار کرد و به شانه اش زد.

- زود باش وقت من رو نگیر. برید سوار شید!

***

حامین تعهدنامه را امضا کرد و شناسنامه ی من و خودش را که نشان می داد

خواهر و برادریم از دست سروان گرفت.

سروان نگاهی به من و نامدار که با فاصله کنار هم نشسته بودیم انداخت و

گفت:

- می تونید برید.

نامدار دستی به موهایش کشید و با خنده گفت:

- من که گفتم خانوممه آقا! مامور شما زیر بار نمی رفت.

سروان که خنده اش گرفته بود، دستی به ته ریشش کشید و رو به نامدار گفت:

- پسرجون خیابون جای این کارها نیست!
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با شرم نگاهم را به زمین دوختم و حس کردم گونه هایم سرخ شدند. روی

نگاه کردن به حامین را نداشتم.

از کلنتری که بیرون آمدیم، به سمت ماشین حامین رفتیم. ماشین نامدار که

جلوی همان ساندویچی مانده بود.

حامین قبل از این که به ماشین برسیم، برگشت و به نامدار نگاه غضبناکی

انداخت:

- جای ایلدا کلنتریه؟

نگاهم را به نامدار دوختم که حسابی خوشحال بود و شیش و هشت می زد.

- به جون داداش همیشه دوست داشتم بگیرنم، ولی قسمت نمی شد تا امروز!

حامین سری به تاسف تکان داد و گفت:

- خیلی پررویی نامدار؛ خیلی!

سرم را پایین انداختم. از حامین خجالت می کشیدم. خوب شد به بابا یا پدر

نامدار خبر ندادیم وگرنه باید زمین دهن باز می کرد و مرا می بلعید.

صدای نامدار با شیطنت به گوشم رسید:
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- یعنی تو در آینده زن خودت رو ماچ نمی کنی؟ نه، جون من؟ این تن بمیره

ماچش نمی کنی وقتی دلبری کنه؟

سرم را به شدت بال آوردم و با اعتراض اسمش را صدا زدم:

- نامدار!

با خنده دست دور شانه ام انداخت و به خودش نزدیکم کرد.

- جون دلم؟ مگه بد می گم؟

نیشگونی از پهلویش گرفتم و گفتم:

- تمومش کن دیگه، بی مزه!

نگاهم را یواشکی به حامین دوختم که با خنده ی فروخورده ای نگاهمان

می کرد. دستش را دراز کرد و مرا از آغـ*ـوش نامدار بیرون کشید. 

با حفظ همان جدیتش که حال کمی خنده قاطیش شده بود، رو به نامدار گفت:

- خیلی بهت رو دادم داماد! تا اطلع ثانوی نزدیک خواهر من نمی شی.

دست مرا کشید و به سمت ماشین برد و در همان حال به نامدار گفت:

- برو دنبال ماشینت. ما واسه دامادای پررو جا نداریم.
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ریز خندیدم و بی توجه به اعتراض نامدار که می گفت زنم را کجا می بری، با

حامین همراه شدم .

***

- خلصه که بله نیان خانم! خواهرتون رو گشت گرفته بود.

جیغ خفیفی کشیدم و به سمت حامین خیز برداشتم. از وقتی رسیده بودیم

داشت با خنده ماجرا را برای نیان تعریف می کرد؛ اما نیان تنها لبخندی

اجباری روی لبش نشانده بود. برایش نگران بودم، اگر همین طور پیش

می رفت هیچ بعید نبود که افسرده شود.

- نیان؟

من غمگین بود که این طور با نگرانی حامین هم مثل من حواسش به نیا

صدایش زد. 

نیان سوالی نگاهش کرد، حامین هم با جدیت گفت:

- تو نمی تونی از احسان جدا شی، این رو خودت هم خوب می دونی.

نیان با کلفگی دستی به موهای بلندش که دورش پخش بودند کشید و با

صدایی آرام جوابش داد:
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- خستم حامین. از این زندگی، از این همه حال بد خستم.

دستش را گرفتم و با ملیمت گفتم:

- احسان دوستت داره نیان. اون که از کارهای مامانش خبر نداشته، تو هم که

سکوت می کردی.

- یعنی من مقصرم؟

حامین کلفه بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. پشت اپن ایستاد و همان طور

که چای ساز را روشن می کرد، خطاب به نیان گفت:

- نه خواهر من، نه عزیز من. تو مقصر نیستی، احسان هم مقصر نیست.

مشکل تو اینه که حرف های بی اساس بقیه رو گذاشتی روی هم و سر دلت

موندن. درسته که من اون جوری با احسان حرف زدم و پشت تو در اومدم؛

ولی قبول کن که کارت اشتباه بوده. از همون اول باید به احسان می گفتی تا

تکلیفش رو با مادرش روشن کنه؛ نه این قدر سکوت کنی که اونا دور بردارن

و دوره بیفتن واسه شوهرت زن پیدا کنن.

نیان پلک هایش را روی هم فشرد و با لحنی عصبی غرید:

- این قدر این جمله رو تکرار نکن!
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حامین با دست به حال و روزش اشاره کرد و گفت:

- ببین! حتی تحمل نداری کسی حرفش رو بزنه. چطوری می خوای طلق

بگیری و دو دستی تحویل یکی دیگه بدیش؟ نیان طاقت داری دو فردای دیگه

بعد از طلقت، خبر ازدواجش رو برات بیارن؟ یا چند وقت بعدش بگن احسان

پدر شده؟ تحمل اینا رو اگه داری و مطمئنی که حالت از تصورشون بد

نمی شه، بی شرفم اگه خودم طلقت رو نگیرم!

اشک از گوشه ی پلک های بسته اش روی گونه هایش لغزید. 

ناراحت به حامین نگاه کردم و با لحنی هشداردهنده گفتم:

- تمومش کن. چرا چرت و پرت میگی؟

حامین نگاهم کرد و بی مقدمه پرسید:

- چند وقته نامدار رو دیدی؟

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

- چه ربطی داره؟

- بگو!
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پوفی کشیدم و به مبل تکیه دادم. در ذهنم حساب و کتابی کردم و جواب

حامین را دادم:

- هنوز یک سال نشده.

- می تونی ازش جدا شی؟

قلبم در ســینه فرو ریخت. حتی نمی توانستم تصور کنم که روزی نامدار در

زندگی ام حضور نداشته باشد. نمی توانستم فکر کنم که دیگر چشم هایش را

نبینم، که دیگر صدایم نزند.

حرفی نزدم، حامین سری تکان داد و گفت:

- یک سال نشده که می شناسیش و با آوردن اسم جدایی، رنگت سفید می شه

و مات می مونی. 

به نیان که آرام  و بی صدا اشک می ریخت اشاره کرد و ادامه داد:

- توی احمق چطور می خوای قید این همه سال زندگی رو بزنی؟ ده سالی شده،

مگه نه؟ چطور می خوای چشم رو همه ی این زندگی ببندی؟ نیان تو بهترین

روزای عمرت رو، جوونیت رو گذاشتی پای این آدم، پای این زندگی! بود و

نبود یه بچه این قدر مهمه که به خاطرش پا پس بکشی؟
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نیان با دست هایش شقیقه اش را فشرد. می دانستم دارد فشار روانی زیادی را

متحمل می شود.

- به خاطر بچه نیست، به خاطر مادرشه.

این بار من به جای حامین به حرف آمدم:

- خودت هم می دونی که همش به خاطر این نیست. احسان بچه نیست مامانش

بیفته دنبال زن دوم گرفتن واسش و اون هم قبول کنه. تو داری فداکاری

می کنی، همین. می خوای خودت رو بکشی کنار تا احسان با خیال راحت بره،

تا بتونه پدر بشه. نیان تو واسه ما رویی؛ ولی این احساسات و فداکاری رو

بریز دور. نه تو بدون احسان خوشبختی، نه اون بی تو حالش خوبه. 

سرش را بال آورد، با چشمان اشکی اش نگاهم کرد؛ اما حرفی نزد. 

از سر جایم بلند شدم و ایستادم.

- حامین راست میگه، من نمی  تونم حتی فکر نبودن نامدار رو به مغزم راه

بدم. تو و احسان که صد برابر ما عاشق ترین! با خوشبختیتون بازی نکن

نیان.

به حامین نگاه کردم. لبخند کمرنگی تحویلم داد.
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به سمت اتاق رفتم و روی تخت نشستم. موبایلم را برداشتم و با سیل

پیام هایش مواجه شدم.

- ای حامین نامرد! دیدی چه طور دلبر من رو با خودش برد؟

بی صدا خندیدم و سری تکان دادم. پیام بعدی را باز کردم که نوشته بود:

- دلم برات تنگ شده.

لبخندی روی لبم نشست. ساعت پیامش مربوط به ده دقیقه بعد از این بود که

به خانه رسیده بودم.

- دلم می خواست الن پیشم بودی و با اون چشمای عسلیت زل می زدی بهم و

منم هی قربون نگاهت می رفتم.

این پیام برای همین پنج دقیقه ی پیش بود؛ پس هنوز بیدار بود. سر

انگشت هایم را روی صفحه ی موبایل به تکاپو انداختم و حروف را بند کردم

به هم و کلمات غنچه شدند و جمله ها شکفتند:

- بقیه به کسی که دوستش دارن میگن یار، میگن دلبر، میگن معشوق. من

مر خالی، می گم نامدار، نامدار خالی؛ بدون هیچ اضافه و کمی؛ چون همین نامدا

همینی که نمی دونم چجوری پاش باز شد به زندگیم؛ همین نامدار، حرف به

حرف اسمش عشق می ریزه توی قلبم. می دونستی؟
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لبخند زدم و پیام را برایش فرستادم. چند دقیقه بعد جوابش رسید:

- دلیلی برام؛ می دونستی؟

نفس عمیقی کشیدم، بوی اردیبهشت می داد این زندگی.

***

ال با خستگی روی صندلی و کنار لله نشستم. لبخندی به چهره ام زد که احتما

خستگی در آن به خوبی مشخص بود.

- شیفت شب بهت نمی سازه .

خمیازه ای کشیدم. مچ دستم را با دست دیگرم ماساژ دادم و گفتم:

ال! حاضرم شیفت مخالف اضافه تر هم بمونم؛ ولی شیفت  شب نه! - اوف، اص

برام خیلی خسته کنندست. 

بلند شد و بعد از چند دقیقه با دو استکان چای برگشت. یکی را به دست من

داد و دیگری را خودش برداشت.

لبخندی تحویلش دادم و تشکر کردم. جرعه ای از چای نوشیدم که بی مقدمه

گفت:

- ایلدا؟ دکتر رستمی دوست خانوادگیتونه؟
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متعجب از سوالی که پرسیده بود، نگاهش کردم. سری تکان دادم و گفتم:

- آره، همسایه ی خونه ی پدربزرگمه. از طرفی هم پاریس با مادرم توی یه

دانشگاه بودن. مامان واسه فوق تخصص تخصص و دکتر رستمی واسه

تخصص. حال تو از کجا می دونستی آشنامونه؟

نگاهش را به استکان چای خود داد و گفت:

- خودش بهم گفت. گفت می تونم از طریق شما دربارش تحقیق کنم.

اول با گیجی کلمه ی تحقیق را در ذهن بال و پایین کردم و بعد از چندلحظه با

ناباوری و بیش از آن خوشحالی؛ نگاهش کردم. پس دکتر رستمی دست به

کار شده بود و دل پرستار زیبا و مهربان بخش را بـرده بود.

با یادآوری حرف های لله قبل از این که پزشک های جدید را ببیند، ریز خندیدم.

نگاهم کرد و با تعجب گفت:

- حرفم خنده داشت؟

خنده ام را قورت دادم و با لبخند بزرگی نگاهش کردم و گفتم:

- یادته همش دنبال این بودی دکتر جدید مجرد و جوون باشه؟ جون من

یادته؟ می خواستی بخت گشایی کنی!
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خودش هم خنده اش گرفت. آرام به بازویم زد و جواب داد:

- دیوونه! باور کن من هیچ کاری نکردم واسه دلبری.

ابرویم را بال انداختم و با نگاهی که یعنی خودتی؛ خیره اش شدم. 

لبش را با خنده گزید. با صدایی که به گوش بقیه نمی رسید و شیطنت در آن

موج می زد گفت:

- حال این که شیفتم رو باهاش تنظیم کردم، یا این که چندبار توی آدرس پیدا

کردن کمکش کردم، یا این که توی روزای بارونی جلوی بیمارستان

وایمیستادم و تظاهر به نبود تاکسی می کردم تا اون بیاد و تعارف کنه که

می رسونتم، اینا که دلبری نیست، هست؟

دهانم از رک گویی اش باز ماند. از طرفی خنده ام هم گرفته بودگ بیچاره

رستمی که گیر لله و نقشه هایش افتاده بود.

ال! دلبری اون چشم و ابروهاییه که مطمئنم براش اومدی. - نه، اص

پشت چشمی برایم نازک کرد و گفت:

ال که رسماا بهم پیشنهاد ازدواج داده! - فع

- خب؟ تو دوسش داری یا...
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نگذاشت حرفم کامل شود و قاطعیت جواب داد:

- دوستش دارم ایلدا.

لبخندی به این اطمینانش زدم و گفتم:

- پس مبارکه.

- اما تحقیق چی می شه؟

لبخندی به رویش زدم. معلوم بود همه ی قضیه تمام شده است و فقط

ال لزومی نداشت ال راحت کند. اص می خواهد با این تحقیق خیال خودش را کام

ال از من خوشش می آمده، هیچ دلم نمی خواست راجع به بگویم که رستمی قب

من فکر دیگری کند یا رابـ ـطه مان دچار مشکل شود.

- به مامان می گم هرچی راجع به خودش و خانوادش می دونه برات بگه؛

خوبه؟

دستم را گرفت و فشرد.

- ممنون ایلدا، لطف می کنی.

با ویبره ی موبایلم روی میز، چشم از لله گرفتم و به صفحه گوشی دوختم.

لبخندی غیرارادی روی لبم نشست و گوشی را از روی میز برداشتم. لله با
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شیطنت نگاهم می کرد و من مجبور شدم برای راحت حرف زدن از جایم بلند

شوم.

همان طور که به سمت راهرو می رفتم، جوابش را دادم:

- الو؟

- ببخشید شما از خانوم ما خبر ندارین؟

از شنیدن صدایش، آرامش عمیقی به جانم ریخته شد. نگاهی به ساعتم

انداختم، ساعت یک شب بود.

- خانومتون این ساعت سرکارن، ولی شما چرا بیدارین آقای محترم؟

ال با صدای غمگینی گفت: آه عمیق و صداداری کشید و مث

- آخه مگه من خوابم می بره وقتی دلبر بیداره و داره کار می کنه؟

از در ورودی بیماستان خارج شدم و به محوطه رفتم. نفس عمیقی کشیدم و

هوای واپسین روزهای زمستان را به ریه هایم هدیه دادم.

- نامدار! دلم برات تنگ شده، باورت می شه؟ فقط دوازده ساعته که ندیدمت؛

ولی دلم تنگته.

- من وقتی پیشمی هم دلم برات تنگ می شه، باورت می شه؟
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لبخندی به صداقت همیشگی اش زدم. باورش داشتم؛ خودش را، حرف هایش

را، دوست داشتنش را. 

آهی غیرارادی کشیدم و از ته دل گفتم:

- کاش می شد الن ببینمت.

- دستت درد نکنه!

با تعجب به صدایش گوش دادم که داشت با کسی حرف می زد:

- بیرونی نامدار؟

- این کافی شاپ بیمارستانتون قهوه هاش خوبه یا انداخت بهم؟

متعجب حرفش را بال پایین کردم و با گیجی زمزمه کردم:

- چی؟

صدای قدم هایی از پشت سرم آمد. برنگشتم؛ ولی قلبم تندتر زد. من صدای

قدم هایش را هم می شناختم.

نزدیک شدنش را حس کردم و این بار صدایش را نه از پشت گوشی که رسا و

واضح، درست از پشت سرم شنیدم:

- یعنی آرزوت برآورده شد، البته اگه برگردی.
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موبایل را از کنار گوشم پایین آوردم و به عقب برگشتم. با لبخندی بر لب،

همان طور که دو تا لیوان مقوایی قهوه دستش بود نگاهم می کرد.

لبخندی عمیق روی لبم نشست و سری تکان دادم.

- ببین؛ تو فوق العاد ه ای!

ابروهایش را با خنده بال انداخت و گفت:

ال! - نه بابا؟ نگفته بودی قب

نگاهی به نیمکتی که کمی آن طرف تر بود انداخت و به سمتش رفت. من هم

دنبالش رفتم، فکر کردم می خواهد بنشیند اما فقط لیوان ها را روی آن گذاشت

و به سمت من چرخید.

- خوشحال نشدی از دیدنم؟

به صورتش نگاه کردم. نگاهم را انداختم به نگاه مهربانش و با لبخند گفتم:

- مگه می شه خوشحال نشم؟

دست هایش را به دو طرف باز کرد و با شیطنت گفت:

- پس بیا بغـ*ـل عمو ببینم! خوشحالی که خشک و خالی نمی شه؟ می شه؟
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نگاهی به اطراف انداختم، جایی که ایستاده بودیم تاریک تر از بقیه ی

قسمت های محوطه بود. 

با دو قدم خودم را نزدیکش رساندم. به چشمان خندانش نگاه کردم و لب زدم:

- نمی شه!

دستم را دور کمر ش حلقه کردم و سرم را روی سـ*ـینه اش گذاشتم. یک

دستش دور شانه ام پیچک شد و یک دستش دور کمر م. نفس عمیقی از عطر

پیراهنش کشیدم و با صدای ضربان قلبش که زیر گوشم می زد، زندگی کردم.

با صدایی که آرام بود و من برایش می توانستم هزاران بار بمیرم، کنار گوشم

زمزمه کرد:

- من افسانه ها رو باور دارم ایلدا!

روی چتری هایم که از مقنعه ام بیرون زده بودند، بـ..وسـ..ـه ای نشاند و گفت:

- تو افسانه ی تمام زندگی من بودی  که حال حقیقی شدی!

سرم را بال گرفتم به چشم هایش خیره شدم. این آدم، این حجم از عاشقی را

کجای دلش جا داده بود؟

- چرا این قدر خوبی؟
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چتری هایم را موتب کرد و با حفظ همان لبخند مهربانش گفت:

- من کنار توئه که خوبم. بدون تو فقط یه آدم معمولیم.

روی قلبش بو سه ای نشاندم.

نفس عمیقی کشید و با خنده گفت:

- فکر کنم قهوه هامون یخ کردن.

با لبخند خودم را از آغوشش جدا کردم، هرچند سخت، هر چند که دلم

می خواست تا ابد میان این خانه ی امن بمانم و درست وقتی که سرم روی

سـ*ـینه اش قرار گرفته، دقیقاا همان موقع ثانیه ها کش بیایند.

لیوان های قهوه را برداشت و روی نیمکت کنار هم نشستیم. 

لیوان من را که دستم داد، به شیرقهوه ام که بخار خیلی کمی از آن خارج

می شد نگاه کردم و گفتم:

- من توی کل زندگیم، دو سه بار بیشتر قهوه نخوردم. زیاد دوست ندارم.

صدای متعجبش به گوشم خورد:

- جدی؟
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نگاهش کردم و با لبخند سر تکان دادم. دستش را دراز کرد تا لیوان را از من

بگیرد.

- بدش به من، می رم واست هرچی می خوای می گیرم. چایی خوبه؟ 

لیوانم را عقب کشیدم. با لبخندی که از روی لبم پاک نمی شد و صدایی که حال

خستگی در آن پیدا نبود گفتم:

- حال دیگه مطمئنم تجربه ی هرچیزی کنار تو، یه حال دیگه ای داره.

جرعه ای از شیرقهوه را نوشیدم. از گوشه ی چشم دیدم که لبخند بزرگی روی

لبش نشست و او هم قهوه اش را نوشید.

نه تنها مزه ی قهوه بد نبود، که دلم می خواست هیچ وقت تمام نشود و در

کنارش، درست روی همین نیمکت رنگ و رو رفته، داخل حیاط همین

بیمارستان، در حالی که نور مهتاب می تابد روی صورتمان؛ ساعت ها قهوه

بنوشم و هوای بودنش را به جان و روحم هدیه دهم.

- ساعت چند شیفتت رو تحویل می دی؟

با سر انگشتم روی لبه ی لیوان مقوایی را لمس کردم. نگاهم را به نامدار

دوختم و گفتم:
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- طرفای هشت صبح. می رم خونه یکم بخوابم، بعدازظهر دو، سه ساعت قبل

از شروع شیفتم دوباره باید برگردم.

سوالی نگاهم کرد و با تعجب گفت:

- چرا قبلش؟

لبخندی از یادآوری برنامه ی فردا روی لبم نشست. با ذوقی که در صدایم هم

به خوبی مشخص بود، برایش شروع به تعریف کردم:

- از رئیس بخش و رئیس بیمارستان اجازه گرفتیم تا فردا یه جشن همگانی

واسه  بچه هایی که بستری هستن بگیریم. این ایده ی من و دوستم لله بود.

خیلی هاشون زمان زیادیه که بستری شدن و دیگه روحیه شون ته کشیده.

سرپرستارمون کیک سفارش داده و پدر و مادراشون واسشون یه هدیه ی

کوچیک آماده کردن. به نظرم که خیلی ذوق می کنن! فکر کن این طفلکی ها

خیلی وقته از این فضاها دور بودن و همش تن و بدنشون اسیر جراحی و

سرم و آمپول بوده. منم با این که اون ساعت شیفتم نیست؛ ولی دلم می خواد

بیام و کنارشون باشم. شاید نتونم کار خاصی انجام بدم؛ اما همین که

لبخندشون رو می بینم ذوق می کنم.
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آرنج دستش را تکیه داد به پشتی نیمکت. کف دستش را قلب سرش کرد و

با چشمانی که حال در تاریک و روشن محوطه برقشان به خوبی مشخص

بود، خیره ام شد. 

حرفی نزد و من با تعجب پرسیدم:

- چیه؟

لبخند زد. لبخند زد و من برای هزارمین بار در دل اعتراف کردم که چقدر

لبخندهایش را عاشقم.

- داشتم به فرشته ی رو به روم نگاه می کردم، حرفیه؟

مثل خودش آرنج دستم را تکیه دادم به پشتی نیمکت و سرم را بند به دستم

کردم. زل زدم به نگاهش که با خنده گفت:

- چیه؟

ابرو بال انداختم و با شیطنت جوابش را دادم:

- دارم به عشقم نگاه می کنم، حرفیه؟

نیشش تا بناگوش در رفت. سرش را تندتند به طرفین تکان داد و با سخاوت

گفت:
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- نه جانم، چه حرفی باشه؟ 

خندیدم و خواستم حرفی بزنم که صدای موبایلم بلند شد. لله بود که داشت

زنگ می زد. تماس را برقرار کردم و موبایل را کنار گوشم گذاشتم.

- لله؟ چیزی شده؟

با تن صدایی آرام و پچ پچ وار گفت:

- ورپریده کجا رفتی؟ خانم فهیمی اومد سرکشی. گفتم ضعف کردی و رفتی یه

چیزی بخوری. زود باش بیا ببینم!

بدون حرف دیگری قطع کرد. نامدار به موبایلم اشاره کرد و گفت:

- باید بری؟

بی میل از سرجایم بلند شدم و گفتم:

- سرپرستار اومده سرکشی. باید برم.

او هم بلند شد. لیوان های خالی از قهوه  را هم و داشت.

- برو به کارت برس، وقتت رو هم گرفتم.

لبخندی به رویش زدم و با مهربانی گفتم:

- قبل از این که بیای کلی خسته بودم.
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با شیطنت نگاهم کرد. ابرویش، همانی که انتهایش جای شکستگی داشت را

بال انداخت و گفت:

- الن چی؟

مثل خودش با شیطنت نگاهش کردم.

- مگه باید فرقی کنه؟ النم همچنان خستم!

آرام خندید و پررویی نثارم کرد. عقب عقب دور شدم و دستم را بال آوردم به

نشانه ی خداحافظی.

- حواست به رانندگیت باشه!

دستش را گذاشت کنار پیشانی اش. مدل خداحافظی کردنش را هم دوست

داشتم.

- شما هم مواظب خانوم ما باش.

خندیدم و تا به داخل بیمارستان رفتم، نگاهش را روی خودم حس کردم. به

سمت بخش اطفال رفتم و در همان حین برایش تایپ کردم:

- دیگه خسته نیستم.
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پیام را فرستادم و گوشی را انداختم داخل جیبم. با لبخند وارد بخش شدم و با

انرژی تازه متولد شده ای، به سمت لله که داشت طلبکارانه نگاهم می کرد

رفتم.

***

صبح نامدار سراغم آمد و مرا به خانه ی حامین رساند. وقتی رسیدیم پیشنهاد

داد برای جشن بچه ها، نیان را هم با خودم ببرم تا شاید روحیه اش با دیدن

آن ها کمی بهتر شود و حال من داشتم خودم را به در و دیوار می کوبیدم تا

نیان به آمدن رضایت بدهد.

- نیان خواهش می کنم، بیا دیگه. قول می دم حالت خوب شه!

بی تفاوت نگاهم کرد؛ نگاهی که این روزها خیرگی و خاموشی اش، مرا

حسابی می ترساند.

- حوصله ندارم ایلدا. گیر نشو!

کیفم را از روی تخت برداشتم. شال صورتی رنگم را که نقش های طوسی

داشت جلوی آینه مرتب کردم و خطاب به نیان گفتم:

- برات آدرس رو می فرستم. اگه نظرت عوض شد بیا!
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ساعد دستش را روی پیشانی اش گذاشت و به سقف زل زد.

- عوض نمی شه! 

سری به تاسف تکان دادم و از اتاق خارج شدم. داشتم کفش های اسپرتم را

می پوشیدم که موبایلم زنگ خورد.

گوشی را کنار گوشم گذاشتم و گفتم:

- جونم؟

صدای خش خشی آمد و بعد صدای او:

- جونت سلمت! رفتی؟

گردنم را روی شانه کج کردم. گوشی را با شانه ام نگه داشتم و مشغول بستن

بند کفشم شدم.

- الن دارم می رم.

- نیان باهاته؟

گره بند را زدم و بلند شدم.

- نه، میگه حوصله نداره.

از خانه بیرون زدم و در را پشت سرم بستم.
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- ای بابا! این دختر چشه؟ 

دکمه ی آسانسور را زدم و منتظر ماندم تا از طبقه ی چهار به طبقه ی دو که

من بودم برسد.

پوف کلفه ای کشیدم و گفتم:

- فکم درد گرفت این قدر که باهاش حرف زدم و اصرار کردم؛ ولی چپیده توی

اتاق. باورت می شه من و حامین روزی دو بار به زور می بینیمش؟ اونم سر

هر وعده ی غذا!

آسانسور رسید. وارد شدم و دکمه ی پارکینگ را فشردم. 

از آن طرف خط با دلداری گفت:

- خودت رو ناراحت نکن. این روزها هم می گذرن!

- امیدوارم!

آسانسورکه ایستاد، خارج شدم و با نامدار خداحافظی کردم. از آژانس سر

خیابان ماشینی گرفتم و اول به مغازه ی اسباب بازی فروشی رفتم.

صدقه سر پول هایی که بابا هرماه به حسابم می ریخت، حساب بانکی ام

موجودی خوبی داشت.
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با دست و دلبازی تمام، برای همه ی بچه ها هدیه های هرچند کوچک؛ اما

قشنگی خریدم و با چهارتا پلستیک بزرگ در دستم، دوباره سوار آژانس

شدم و این  بار آدرس بیمارستان را دادم.

به بیمارستان که رسیدیم و پیاده شدم، با بدبختی پلستیک ها را برداشتم و به

سمت ورودی رفتم. 

وارد بخش اطفال شدم و با دیدن برو و بیایی که راه افتاده بود، خنده ام گرفت.

مامان را از دور دیدم، او هم نگاهش به من افتاد و تند به سمتم آمد. نزدیکم

که رسید، دو تا از پلستیک ها را از دستم گرفت و گفت:

- چجوری همه رو آوردی؟

لبخندی زدم و دست راستم را که حال آزاد بود، باز و بسته کردم تا

خستگی اش در برود.

- زیاد سنگین نبودن. کدوم اتاق رو تزیین کردن واسه ی جشن؟

نگاهی به چهره ام انداخت و جوابم را داد:

- اتاق صد و بیست. از بقیه  ی اتاق ها بزرگتره.
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با هم به سمت اتاق مد نظر رفتیم و اعتراف کردم این مامانی که سعی داشت

به هر بهانه ای به من نزدیک شود را دوست داشتم.

وارد اتاق که شدیم، سر و صدای بچه ها لبخند روی لبم آورد. 

نگاهم را به همه شان دوختم و با صدای بلند گفتم:

- ببینید براتون چی آوردم!

با شادی جیغ کشیدند. لله و چند تا از پرستارهای دیگر بخش به سمتم آمدند

و با هم مشغول پخش کردن اساب بازی ها بین بچه ها شدیم.

اتاق را با ریسه های کاغذی رنگ رنگی و بادکنک های قرمز و زرد تزیین کرده

بودند. می دانستم این ترکیب رنگ تنها و تنها کار لله ی سرخوش است. دور

تا دور اتاق پر بود از صندلی و ویلچرهایی که که بچه ها رویشان نشسته

بودند. 

ماشین پلیس کنترلی را به سمت پسربچه ای که پنج سال بیشتر نداشت گرفتم

و گفتم:

- بفرمایید مرد کوچک!

با ذوق ماشین را از دستم گرفت و گفت:
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- منم دلم می خوام پلیس بشم.

دستی به موهای قهوه ای و فرفری اش کشیدم و با لبخند پرسیدم:

- اسم این آقای پلیس چیه؟

همان طور که با چرخ های ماشینش ور می رفت بی حواس زمزمه کرد:

- نامدار!

با تعجب نگاهش کردم. لحظاتی بعد خنده روی لبم نشست و دست تپل و

سفیدش را گرفتم.

- چه اسم قشنگی داری شما! منم یه پسربچه دارم که هم اسم توئه!

سرش را بال گرفت و با ذوقی که از چشم های سیاهش به خوبی پیدا بود،

نگاهم کرد.

- پسرت رو با خودت آوردی؟

خنده ام را قورت دادم. دلم می خواست لپ های سفید و تپلش را بکشم و حسابی

در بغلم بچلنمش.

- نه؛ ولی یه روز میارم تا ببینیش، خوبه؟

تند سرش را تکان دادم و دوباره با ماشینش سرگرم شد. 
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با لبخند از کنارش رد شدم و به سمت لله که داشت اسباب بازی ها را پخش

می کرد رفتم.

- لله؟ کسی رفته دنبال کیک؟

عروسک کیتی را به دست دختربچه ی موطلیی داد و به سمت من چرخید.

- آره، فرهاد رفته.

با شیطنت نگاهش کردم، ابرویم را بال انداختم و گفتم:

- فرهاد؟

بدون این که سرخ و سفید شود، پشت چشمی برایم نازک کرد و تکرار کرد:

- بله، فرهاد!

روی فرهادش تاکید بیشتری کرد و من را به خنده انداخت. 

نیم ساعتی بود که با بچه ها مشغول بودیم. شعر می خواندیم، قصه می گفتیم و

خلصه یک امروز را بهشان مرخصی داده بودیم. کیک هم هنوز نرسیده بود.

- مهمون نمی خواید؟
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با صدای بلندش ساکت شدم و به سمت در اتاق برگشتم. نگاه مهربان و لبخند

مهربان ترش را که دیدم، خوشی های دنیا یک جا و یک دفعه سرازیر شدند به

دلم .

مامان با لبخند نگاهش کرد و گفت:

- خوش اومدی!

لبخندش عمق گرفت و از جلوی در کنار رفت. تازه آن موقع بود که نیان را

پشت سرش دیدم.

با تعجب جلو رفتم و دستش را گرفتم.

- نیان؟

لبخند بی جانی زدی و گفت:

- مگه کسی از پس زبون نامدار برمیاد؟

با خنده به نامدار نگاه کردم که شانه هایش را بال انداخت و ژست مغروری به

خودش گرفت.

نگاهم به پلستیک های داخل دستش افتاد.
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متوجه نگاهم که روی پلستیک ها می چرخید شد، چشمک ریزی زد و دقیقاا

وسط اتاق ایستاد، حال همه ی بچه ها دورش بودند.

یک دستش را به کمرش زد، لبخند مهربانی به بچه ها هدیه داد و گفت:

- کی دلش می خواد نقاشی بکشه؟

بچه ها با شادی دستشان را بال آوردند.

دست به سـ*ـینه ایستادم تا ببینم نمایش نامدار به کجا می رسد. پلستیک ها را

روی زمین گذاشت.

دست هایش را به هم زد و گفت:

- خب! ما توی این پلستیک ها، هم مدادشمعی داریم که، هم مدادرنگی و البته

کلی دفتر نقاشی خوشگل و رنگارنگ . حال اونایی که مداد شمعی می خوان

دستشون رو بیارن بال ببینم چند نفرن؟

نصف بیشتر بچه ها دستشان را بال آوردند. نامدار با آهنگ و ریتم، تعدادشان

را شمرد و به سمت من برگشت.

- خانوم پرستار، من احساس می کنم شما می تونید وظیفه ی رسوندن مداد

شمعی و دفترها رو به عهده بگیرید، نه؟
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با لبخند نگاهش کردم. به سمتش رفتم و گفتم:

- توی کدوم پلستیکه؟

اشاره ای به یکی از پلستیک ها کرد و گفت:

- توی این مداد شمعیه. کناریشم پر از دفترنقاشیه. منم مدادرنگی ها رو پخش

می کنم. 

- من از هر دو تا می خوام! 

نگاهمان به سمت دختر بچه ی موطلیی چرخید که این حرف را زد.

نامدار لبخندی زد و نیم نگاهی به من انداخت. نمی دانم او هم مثل من به این

فکر کرد که بچه ی ما چه شکلی می شود یا نه؛ ولی من داشتم فکر می کردم

بچه مان باید به نامدار برود تا بتوانم روزی هزار بار قربان صدقه شان بروم.

بچه ها لبخند می زدند، مامان لبخند می زد، همکارهایم لبخند می زدند و من،

لبخنمد نامدار را به نظاره نشسته بودم.

کنار یکی از پسربچه ها نشسته بود و داشت با مدادشمعی برایش دریا را

می کشید.
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- ببین عموجون، این جوری موج ها رو می کشی. می خوای یه قایق هم برات

بکشم؟

گفته بودم صدایش را مثل للیی مادرانه، مثل آرامش کودکی، مثل لمس یک

گلبرگ شبنم زده، دوست می دارم؟

نامدار سرش را به سمتم برگرداند، چشمک ریزی زد و گفت:

- خانوم پرستار، شما نمی خوای برامون نقاشی بکشین؟

خندیدم و گفتم:

- من در حد پرنده بلدم، اونم پرنده هایی که شبیه عدد هفتن.

لبخندش عمیق تر شد و همان طور که نگاهم می کرد گفت:

- پس نمی خواد. آثار هنری ما رو خراب می کنید! 

به پسربچه  نگاهی کرد و گفت:

- مگه نه عموجون؟

پسربچه تند تند سرش را تکان داد. دستم را زیر چانه  ام زدم و به این مرد که

در آستانه ی سی سالگی بود خیره  شدم.

لله به در نگاه کرد. لبخند زد و با صدایی بلند گفت:
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- به به! اینم از کیک!

به سمت در برگشتم. دکتر رستمی با کیک مستطیلی بزرگی در دستش که

فشفه  و شمع های روشن روی آن گذاشته بود وارد اتاق شد.

حال سر و صدا زیادتر شده بود، همه داشتند با ریتم مشخصی دست می زند و

رستمی کیک را روی میز جلو بچه ها می گذاشت.

- همه بیاین دور میز و با هم شمع رو فوت کنین.

بچه ها دور میز جمع شدند. نامدار از روی صندلی بلند شد و اشاره کرد بروم

کنارش. به سمتش رفتم. مداد رنگی داخل دستش را روی صندلی گذاشت و

دستم را گرفت.

- خوبی؟

دستش را فشردم. سرم را بال گرفتم و با چشمانی که می دانستم درخشان تر از

هروقتی هستند، نگاهش کردم. 

- می دونستی خیلی خوبی؟

لبخند زد، از همان لبخندهایی که جنسشان مهربانی بود و بس. از همان هایی

که دوست داشتم قابشان بگیرم کنج ذهنم و هی مرورشان کنم.
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- یک، دو...

نگاهش را انداخت به بچه ها که منتظر بودند تا لله بگوید سه و شمع را فوت

کنند.

- سه!

شمع را فوت کردند و دوباره صدای دست زدن ها بلند شد. نگاه نامدار روی

همان دختربچه با موهای طلیی مانده بود.

- دختری که شبیه تو باشه، می تونه به تنهایی دلی نفس کشیدنم بشه.

دستش را محکم تر گرفتم.

بعد از مراسم کیک خوردن، وقتی بچه ها در حال رفتن به اتاق هایشان بودند،

چشمم به نامدار کوچک افتاد که با ماشین پلیسش به سمت در می رفت. 

به سمتش رفتم و صدایش زدم: 

- آقا پلیسه؟

خندان نگاهم کرد. به لپ های آویزانش خندیدم و گفتم:

- میای تا من به دوستم معرفیت کنم؟

با کنجکاوی نگاهم کرد و تکرار کرد:
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- دوستت؟

سرم را تکان دادم و گفتم:

- آره، دوستم! اجازه هست بغلت کنم؟

سرش را به نشانه ی مثبت تکان داد.

به سختی جثه ی تپلش را در آغـ*ـوش گرفتم و خودم را به نامدار رساندم.

با دیدن پسربچه ی تپل و سفید که به سختی بغـ*ـل کرده بودم، لبخند زد و

دستش را به سمتم دراز کرد.

- چه پسر خوشتیپی! میای این جا؟

بچه خودش را به طرف نامدار کشید.

با لبخند گفتم:

- ببین چه پسری رو آوردم تا باهات آشنا شه!

نامدار با لبخند نگاهش را به پسربچه دوخت. دستی به موهای فرفری اش

کشید و گفت:

- اسمت چیه فرفری؟

لپ هایش را باد کرد و یک دفعه خالی. نامدار از حرکتش به خنده افتاد.
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- اسمم نامداره!

با شنیدن این حرف، نامدار نگاهش را به من دوخت. 

با شیطنت ابرویم را بال انداختم و گفتم:

- می بینی چه اسم قشنگی داره؟

نامدار به بچه نگاه کرد و رو به او گفت:

- چه اسم خوبی داری پسر!

نامدار کوچک، ماشین کنترلی اش را از این دست به آن دست داد. با دست

آزادش به من اشاره کرد و جواب داد:

- خانوم پرستار هم گفت که اسم پسرش نامداره.

فکر نمی کردم این حرف را بزند، خنده ام را قورت دادم و به نامدار نگاه کردم

که چشمانش برقی از شیطنت داشتند.

- اتفاقاا منم پسرش رو دیدم.

نگاهم کرد و با خنده ادامه داد:

- پسر نگو، جنتلمن بگو!

لبخند زدم و نامدار کوچک با چهره ای پر از سوال تکرار کرد:

477



هاوام/زهرابهاروند

- جنتلمن یعنی چی؟

کمی فکر کرد و گفت:

- جنتلمن یعنی یه مرد خوب که با همه مهربونه، حال تو جنتلمنی یا نه؟

نامدار کوچک سرش را تکان داد و با لحن بامزه ای گفت:

- فکر کنم هستم.

نامدار خندید و او را روی زمین گذاشت. روی زانویش نشست و دستش را

مقابل نامدار کوچک گرفت.

- پس همیشه جنتلمن بمون!

پسربچه با نامدار دست داد و با لحن بامزه ای گفت:

- هستم!

بعد هم دستش را جدا کرد و به من نگاه کرد.

- خانوم پرستار! تو هم به پسرت بگو جنتلمن باشه، بگو همه ی نامدارا باید

مهربون باشن.

گفت و به سمت در اتاق رفت. نگاهم به نامدار خودم افتاد، که مهربان بود،

که همیشه عشق می ورزید. 

478



هاوام/زهرابهاروند

بلند شد و روبرویم ایستاد. لبخندی به چهره ام پاشید و گفت:

- پسرت دیگه؟

دستی به شالم کشیدم و خندیدم. 

- خوب واسه دختر من دلبری می کنی!

به عقب برگشتم و مامان را دیدم که با لبخند نگاهمان می کرد. 

نامدار چشمکی به مامان زد و گفت:

- دیگه اینا فوت و فن کوزه گیریه مهرانه جون. راستی نیان کو؟

قبل از این که مامان چیزی بگوید، چشمم به نیان افتاد که دختربچه  ای را

بغـ*ـل کرده بود و داشت به خارج از اتاق می برد.

مامان نگاهش را به نیان دوخت و آه عمیقی کشید. 

- این بچه داره داغون می شه!

نگاهم را از نیان که حال در پیچ راهرو قدم برمی داشت و از دیدمان محو شده

بود گرفتم. 

دستم را روی بازوی مامان گذاشتم و سعی کردم لحنم دلداری دهنده باشد:

- نگران نباش مامان. ما تنهاش نمیذاریم، همه چی درست می شه.
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امید و مثبت اندیشی نامدار، به من هم منتقل شده بود که حال پیش از این که

نیمه ی خالی توجهم را به خودش جلب کند، می توانستم از نیمه ی پر لیوان

حرف بزنم.

نامدار لبخند رضایتمندی روی لبش نشاند و در ادامه ی حرف های من گفت:

- نیان بچه نیست، سی و دو سالشه و مطمئنم که تصمیم درستی می گیره. فقط

باید بهش زمان بدیم تا با خودش و اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده کنار بیاد.

مامان لبخند محوی به هردویمان زد و بعد از چند لحظه به سرکارش برگشت.

نامدار مشغول جمع کردن مدادرنگی ها و وسایل پخش و پلی روی زمین شد.

- نگفته بودی از این کارها هم بلدی!

چشمکی زد و با لبخند بزرگی که روی صورتش جاخوش کرده بود، جوابم را

داد:

- می خوام ویژگیای مثبتم رو کم کم برات رو کنم!

دیوانه ای گفتم و در دل آرزو کردم که همیشه همین طور دیوانه بماند.

***

موهایش را از جلوی چشمش کنار زد و گفت:
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- راستش نمی دونم از کجا شروع کنم.

لبخندی به رویش زدم.

- از هر جا که فکر می کنی برات راحت تره. اشکالی نداره که صدات رو ضبط

کنم؟ البته بهت اطمینان می دم که جایی پخش نشه و کسی جز خودم گوشش

نده. می خوام ضبطش کنم که قبل از نوشتن بهش گوش بدم. بعدش هم حذفش

می کنم؛ اما اگه مشکلی هست...

سرش را تکان داد و گفت:

- نه، عیبی نداره. 

موبایلم را روی حالت ضبط صدا گذاشتم و منتظر نگاهش کردم.

نفس عمیقی کشید و شروع به صحبت کرد:

- من پاییزم. اسمم یه خرده عجیبه؛ می دونم. 

زندگی شادی داشتم. کاری به کار هیچ کس نداشتم و راه خودم رو می رفتم.

عاشق درس خوندن بودم. عاشق سینما رفتن و نقد و بررسی فیلم ها. از پاییز

اون روزها، همین قدر برات بگم که توی دنیای خودش غرق بود. 

دستم را زیر چانه ام گذاشتم و گفتم:
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- این مربوط به چند سال قبل می شه؟

با چشمان سبزرنگش نگاهم کرد. شبیه به مزارع بودند تیله هایش.

- دوازده سالی می گذره. من اون موقع واسه کنکور می خوندم. یادمه که اون

روز، تا ساعت شیش کلس بودم، بعدش هم با ذوق رفتم سینما تا فیلم جدیدی

که اومده بود رو ببینم. ساعت تقریباا ده شده بود که توی مسیر برگشتن بودم.

یه مسیری تا ایستگاه اتوبوس رو می خواستم پیاده برم. راستش نمی دونم چی

شد که راهم خورد به یه خیابون خلوت . مسیرم رو کج کردم که برگردم؛ اما

گم تر شدم. هوا تاریک بود، خیلی تاریک. بارون ریزی هم می زد. آخرای پاییز

بود، دقیقاا هفته ی سوم آذر. نمی دونم از کجا سر و کله ش پیدا شد. با ماشینش

جلوم رو گرفت. خواستم فرار کنم؛ اما کوچه بن بست بود. به زور من رو

انداخت توی ماشین. خیلی تلش کردم تا از دستش فرار کنم؛ اما بی نتیجه

بود. وقتی که دید خیلی دست و پا می زنم، با یه ضربه بیهوشم کرد. نمی دونم

درست چند دقیقه یا چند ساعت بعدش بود که به هوش اومدم. توی یه اتاق

ناآشنا بودم و سرم سنگینی می کرد. دیدمش. همون مردی که به زور توی

ماشین انداختم، توی اتاق بود. با ترس از سر جام بلند شدم. یادمه که زانوهام

از ترس می لرزید. خیز برداشتم سمت در اتاق؛ اما قفل بود. هیچ کلیدی روی
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در نبود. با مشت به جون در افتادم. جیغ می کشیدم و کمک می خواستم و اون

آدم داشت به تمام زجه های پاییز می خندید. 

نفس عمیقی کشیدم و به پاییز نگاه کردم. دلم نمی خواست تصور ذهنی ام

درست از آبی در بیاید؛ اما او ادامه داد:

- یادمه که التماسش کردم. توی همون اتاق التماسش کردم که کاری به کارم

ال آدم نبود که! زیر دست و پاش له شدم، گریه نداشته باشه؛ اما اون آدم، اص

کردم، شکستم، فریاد زدم و اون فقط می خندید. شبیه به کسی که از جنایت

حالش خوب بشه می خندید. نمی دونم ساعت چند بود، فقط از تاریک و روشن

آسمون فهمیدم که نزدیک به صبحه. همون موقع بود که من رو گوشه ی

خیابون از ماشین بیرون انداخت. اون قدر حالم بد بود که نمی تونستم از روی

آسفالت بلند شم. چشمام روی هم افتاده بود. بیهوش نبودم؛ اما حالم

بی شباهت به یه آدم بیهوش شده هم نبود. صدای خش خش جارو روی

برگ های زرد پیچید توی گوشم. بعدش هم صدای یه مرد که کمک می خواست

و انگار به سمت من میومد. پاکبان بود. من رو از دور دیده و به سمتم اومد.

رسوندم بیمارستان و پلیس رو هم خبر کرده بود. اگه اون مرد نبود، شاید

همون جا جون می دادم و کسی هم نمی فهمید.
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مکث کرد. لیوان آب روی میز را برداشت و سر کشید. نفس عمیقی کشیدم و

به خودم گوشزد کردم که حق نداری ترحم قاطی نگاهت کنی، حق نداری!

- وقتی پلیس اومد و گزارش پزشکی قانونی رو گرفت، به خانوادمم خبر دادن.

صدای زجه های مامانم هنوز توی گوشمه. اون نگاه پر از درد بابا رو هم

هیج وقت فراموش نمی کنم. من شدم قربانی هـ*ـوس یه مردی که از مردونگی

فقط اسمش رو داشت. یکی که امثال اون، خیابون های شهر رو ناامن کردن

من زن. حالم بد بود خانم نویسنده. توی یه افسردگی و واسه امثال من، واسه م

ترسی وحشتناک غرق شده بودم و حتی نمی تونستم به اداره ی پلیس و واسه

چهره نگاری برم. سکوت، یادمه که چندماه، فقط سکوت کردم. اون قدر

سکوت کرده بودم که دل خودم واسه صدام تنگ بود، دل خودم واسه پاییز

می سوخت. 

نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند . روی گلدان های گوشه ی اتاق مکث کرد

و گفت:

- یه روز صبح که از خواب بیدار شدم، یادم اومد پاییز آدم خوشحالی بود.

می خواست درس بخونه. کار کنه. آدم مفیدی باشه و یه آدم که آدم نبود،

زنوگیش رو تلخ کرد. راه افتادم سمت اداره ی پلیس. حتی خال ریز کنار
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چشمش رو هم یادم بود. از تنفر بود که یادم مونده بود. می خواستم مجازات

شه. به خودم قول داده بودم که به خاطر پاییز و پاییزها، دیگه سکوت نکنم و

نبخشمش. به خودم قول داده بودم که مجازاتش کنم؛ اما خدا خودش اون رو

به سزاش رسونده بود. مرده بود، توی یه مهمونی اوردوز کرده و جا به جا

تموم کرده بود. 

سخت بود، خیلی هم سخت بود؛ ولی با کمک روان پزشک و روانشناس، با

کمک پاییز، دوباره پاشدم. اعتماد دوباره و پا گذاشتن توی اجتماع برام مثل

عذاب بود؛ اما یادم اومد یه مرد پاکبان بود که جونم رو نجات داد، یکی

هم جنس همونی که به گریه هام خندید. همه بد نبودن، هم سیاه نبودن. پاییز

باید دوباره برمی گشت به زندگی. بعد از تموم شدن دوره ی درمانم که حدود

یک سال طول کشید، رفتم سراغ کنکور و روان شناسی خوندم. فقط به قصد

کمک به خودم و پاییزهای دیگه. حال بعد از دوازده سال، این جا مطب پاییزه.

نگاهش را از گلدان ها جدا کرد. لبخندی به من زد و گفت:

- سخت گذشت. حتی باید بگم کم آوردم؛ اما تموم نشدم. یعنی خدا نذاشت که

تموم بشم، خودش امید رو کاشت توی دلم و امید مثل پیچیک دور زندگیم

پیچید.

485



هاوام/زهرابهاروند

به مزرعه ی چشمانش که می درخشید نگاه کردم و گفتم:

- برات خوشحالم.

دستی به شالش کشید. برق حلقه اش را دیدم.

- اعتماد دوباره برای کسی که بهش تعر ض شده خیلی سخته. من خیلی سخت

تونستم به همسرم اعتماد کنم و باهاش ازدواج کنم، اونم بعد پنج سال از اون

ماجرا. تقریباا بیشتر دخترایی که باهاشون مواجه شدم و مورد آزار و اذیت

قرار گرفتن همین مشکل رو دارن. ترس و عدم اعتماد به جنس مخالف و

حتی خیلی هاشون از پدر خودشون هم وحشت داشتن. یه دوره  لزمه تا اون

دختر به خودش بیاد، حتی ممکنه لزم بشه تا سراغ روان پزشک و

روان شناس بره و یه نفر دیگه هم در روند خوب شدنش بهش کمک کنه.

یعنی می خوام بگم این مسئله ی تجاو ز و بعد از اون به روال زندگی عادی

ال جدیه. متاسفانه الن می بینم و می خونم که خیلی از برگشتن، به مسئله ی کام

نویسنده ها رمان ها و داستان هایی می نویسن که حداقل برای من و امثال من

خوشایند نیستن. شخصیت اصلی داستان مورد تعر ض قرار می گیره و در

ادامه ی داستان، عاشق کسی می شه که بهش تجاو ز کرده. بهت گفتم دوازده

سال از اون روز می گذره، من حال یه روان شناسم که با گذشته م کنار اومدم و
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زندگی تشکیل دادم؛ اما هنوزم هم گاهی یادآوری اون اتفاق حالم رو بد

می کنه. چطور ممکنه دختری عاشق کسی بشه که با خویی غیرانسانی بهش

تعر ض کرده؟ قابل باور نیست، حداقل نه برای منی که توی همین مطب شاهد

اشک ها و زجه های دخترایی بودم که بعد از تعر ض، از سایه ی خودشون هم

وحشت داشتن و به سختی به زندگی برگشتن. 

به تایید حرف هایش سرم را تکان دادم و گفتم:

ال درسته . متاسفانه توی داستان ها چنین اتفاقاتی باب شده و کسی به - کام

روح دردمند یه زن که به چنین حالی دچار شده فکر نمی کنه.

می تونم یه سوال ازت بپرسم؟

منتظر نگاهم کرد. دست هایم را در هم قلب کردم و گفتم:

- همسرتون چطور با این قضیه برخورد کرد؟

عینک طبی اش را روی تیغه ی بینی اش جا به جا کرد و جواب داد:

- متاسفانه بعضی از افراد هستن که با فردی که مورد تعر ض قرار گرفته مثل

انسان های خطاکار برخورد می کنن. شاید اگه بفهمن هیچ کس حاضر نیست

روح و جسمش رو دچار زجری به این وسعت کنه، اون وقت چنین قضاوتی

رو کنار می ذارن. خب آره، مردهایی هستن که با این قضیه کنار نمیان. حتی
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بودن کسایی که دختر موردعلقه، همسر یا خواهرشون رو برای این اتفاق

کنار گذاشتن و یا مجازات کردن. فکر می کنم من آدم خوشبختی هستم؛ چون

همسرم همیشه سعی کرد حالم رو خوب کنه و تصاویر اون اتفاق رو توی

ذهنم کمرنگ و کمرنگ تر کنه. خوب شد که این سوال رو پرسیدی، توی

داستانی که می خوای بنویسی، یادت نره حتماا این مطلب رو بگی که اگه با

دختری مواجه شدین و فهمیدین چنین اتفاقی رو پشت سر گذاشته، ترحم

نکنید، قضاوتش نکنید، بهش برچسب نزنید و فقط با انسانیتتون بهش

یادآوری کنید که خوبی هست و انسان های خوب هنوز هم وجود دارن.

***

از وقتی که مامان و بابا از هم جدا شدند، دیگر هیچ سالی را کنار هم آغاز

نکردیم. 

نیان که بعد از ازدواجش همیشه سال تحویل خانه ی خودش بود، حامین هم

که بخاطر سهیل به خانه ی ما نمی آمد. می ماند من، که نمی دانستم پیش سهیل

که نقش پررنگی در زندگی ام پیدا کرده بود بمانم و سال را تحویل کنم، یا

بروم پیش حامین؛ اما حقیقت این است که هیچ کس، به اندازه ی حامین در

زندگی من پررنگ نبوده، هیچ کس. با وجود تمام علقه ام به سهیل، از همان
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سالی که حامین از خانه ی باباجون بیرون آمد و خودش مستقل شد، ترجیح

می دادم سال تحویل را کنارش باشم. می دانستم که اگر نروم، حامین نه

سفره ی هفت سینی پهن می کند و نه حتی برای تحویل سال بیدار می ماند. ما

خانواده ی از هم پاشیده ای بودیم که هر تکه از زندگیمان در دیاری افتاده بود.

حال که من و حامین در یک دیار بودیم، چرا تنهایی سر می کردیم در بهترین

لحظات سال؟ راستش اگر وابستگی مالی  به بابا نداشتم و وابستگی عاطفی به

سهیل، از همان وقتی که حامین مستقل شد؛ می رفتم و با او زندگی می کردم؛

اما حقوق بخور و نمیر حامین کفاف دوتایمان را نمی داد. از طرفی شهریه ی

دانشگاه آزاد آن هم پرستاری، ترمی چندمیلیون آب می خورد. با همه ی این ها،

من عاشق سال تحویل های کنار برادرم بودم و هستم. همان سال تحویل هایی

که یک سفره ی کوچک ترمه روی میز جلوی مبل ها پهن می کردیم و هفت سین

را رویش می چیدیم. تخم مرغ ها را خودمان رنگ می کردیم و حامین در طی

رنگ آمیزیمان کل صورت من را رنگی می کرد. همیشه ده روز قبل از عید

گندم را خودم می گذاشتم داخل ظرف تا سبز شود؛ اما روز عید حامین با خنده

ظرف گندم را که جوانه  هایش زرد شده بود نشانم می داد و آخرسر هم مجبور

می شدیم دقیقه ی نود برویم و از چهارراه نزدیک خانه سبزه بخریم و حال

امسال! امروز سال تحویل بود و مامان چند دقیقه پیش زنگ زده و دعوتم
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کرده بود که تحویل سال را کنارش باشم. آن قدر همه ی این  سال ها از هم دور

بوده ایم، که یک کنار هم بودن در لحظه ی نو شدن سال برایم دور و

غیرمنتظره بود.

نگاهی به ساعت گوشی انداختم و با دیدن ساعت ده صبح و اطمینان از بیدار

بودن حامین، شماره اش را گرفتم. بعد از شنیدن دو بوق، گوشی را برداشت:

- سلم!

روی تخت نشستم و موهایم را پشت گوشم زدم.

- سلم حامین. خوبی؟

- خوبم. آره، مامان به منم زنگ زده!

آرام خندیدم و فکر کردم برادرم حرف هایم را نگفته می داند.

- از کجا فهمیدی که می خوام چی بپرسم؟

صدای باز و بسته شدن در از آن سمت خط توجهم را جلب کرد و قبل از

این که جوابم را بدهد با کنجکاوی پرسیدم:

- کجایی؟
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- فضول خانم داشتم در خونه رو قفل می کردم. در جواب سوال اولت هم باید

بگم که مامان چند دقیقه پیش بهم زنگ زد و گفت با نیان برم خونه باغ. گفت

که به تو هم خبر داده. اون دراز بی خاصیت هم میاد.

لب هایم آویزان و صدایم لوس شد:

- حامین این قدر روی نامدار اسم نذار، پاه!

ال کیف می کرد که دامادهای خانواده را صدای خنده اش داخل گوشی پیچید، ک

تخریب شخصیتی کند.

- حال میای یا چی؟

ذوق بودن در کنار همه ی اعضای خانواده ام البته به جز بابا، آن هم بعد از

این همه سال؛ زیر پوستم دوید  در لحظه تمام شک و دو دلی هایم را کنار زدم

و گفتم:

- میام!

***
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بسته ی شکلت را در دستم جا به جا کردم و دکمه ی آیفون را زدم. فقط

من مامان به گوشم برسد و در ورودی چندلحظه طول کشید تا خوش اومدی گفت

باغ، با صدای تق بلندی باز شود.

مسیر شنی را که پشت سر گذاشتم، ماشین های نامدار و حامین را پارک شده

در پارکینگ آن سوی حیاط دیدم. خودم از نامدار خواستم دنبالم نیاید، چون

مسیرش خیلی طولنی می شد.

از پله های جلوی ورودی خانه بال رفتم و خواستم در را باز کنم که قبل از

گرفتن دستگیره، کسی از آن طرف در را باز کرد.

مامان در را بیشتر گشود و لبخندی به رویم پاشید. نگاهم روی بلوز

زمردی رنگ مجلسی و شلوار راسته ی مشکی  رنگش چرخ خورد. با صدایش

نگاهم روی صورتش که با وجود سن و سال و گردی از گذر زمان، هنوز هم

خوش سیما و جذاب بود، برگشت.

- خوش اومدی! بیا داخل.

لبخند کمرنگی روی لب نشاندم و وارد خانه شدم.

از داخل جاکفشی کنار در، صندل ساده ی مشکی رنگی را جلوی پایم گذاشت.

ال اهمیت تشکری کردم و جعبه ی شکلت را دستش دادم و سعی کردم اص
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ندهم که نگاهش روی مارک فرانسوی شکلت ها خیره مانده. دروغ چرا، دلم

می خواست نبودن این سال هایش را یک جوری به رویش بیاورم.

مصلحتی گلویی صاف کردم و گفتم:

- کجا می تونم مانتو و شالم رو آویزون کنم؟

با تاخیر سرش را بال آورد و لحظه ای خیره نگاهم کرد؛ اما خیلی زود به

خودش آمد و لبخند بی جانی زد.

- بدشون به من. می برم می ذارمشون توی اتاق.

سری تکان دادم و مانتو و شالم را درآوردم و دستش دادم.

- برو توی پذیرایی بچه ها اونجان، منم الن میام.

بعد از این حرفش، به سمت طبقه ی بال رفت و من هم دستی به پیراهن

لیمویی رنگم که رویش پر از بابونه بود، کشیدم و چین هایش را مرتب کردم. 

به پاهایم و جوراب شلواری مشکی رنگ نگاه کردم و چینی به بینی ام انداختم.

این دک و پز با صندل های رو فرشی  مامان به هم می خورد؛ اما چاره ای نبود

انگار.
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می صاف و اتوکشیده ی مشکی رنگم مانند کلیپس موهایم را باز کردم و موها

آبشاری تا یک وجب پایین تر از شانه هایم روان شدند. 

با یادآوری این که این عید، اولین عید کنار نامدار است، لبخندی از سر شوق

روی لب نشاندم و به سمت پذیرایی راه افتادم.

تا وارد شدم، حامین که روبرویم نشسته و چای می نوشید؛ سوت کشداری

کشید و با صدای بلندی گفت:

- به به! خوشگلمون هم اومد.

خندیدم و تا خواستم جوابش را بدهم، نامدار که پشت به من نشسته بود، به

سمتم برگشت و نگاهش را به صورتم دوخت؛ روی موهایم مکث کرد و با

دیدن پیراهن انتخابی اش لبخند رضایتمندی زد.

لبخندش را با نیش تا بناگوش در رفته ام پاسخ دادم که نیان با کنایه و شوخی

گفت:

- حال یکی باید بیاد اینا رو جمع کنه!

نامدار با خنده به جای خالی کنار خودش روی مبل دونفره اشاره کرد و گفت:

- بیا این جا عزیزم. کنار خودم بشین؛ دلم برات تنگ شده!
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حامین ادای اوق زدن درآورد، نیان هم ایشی گفت و من با سرخوشی خندیدم

و کنارش نشستم.

دستم را در دست بزرگ و گرم خودش فشرد و به چشم هایم نگاه کرد.

- خوبی؟

لبخند زدم. آمار لبخندهایم از دستم در می رفت وقتی که کنارش بودم.

- خوبم، تو چی؟

نگاهش مهربان بود، مهربان مثل همه ی وقت هایی که کلمات را بند می زد به

قلبش و عشق می ریخت به پای من.

- تو که هستی مگه می شه بد بود؟

خواستم حرفی بزنم که سرش را پایین آورد. موهایم را کنار زد و درست کنار

گوشم، با صدایی آرام که نت به نتش را از بر بودم، زمزمه کرد:

- بهار زودتر از اینا به زندگی من اومده، درست مثل همین لباسی که بهار رو

زودتر از تقویم واسه تو آورده و بابونه هاش روی تن تو جون گرفتن. بهار

من تویی ایلدا، تو به زردی خزون من، امید سبز شدن رو دادی.
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نسیم خنک و دلچسبی از قلبم گذشت. حال حس می کردم عطر بابونه ها بینمان

پیچیده.

مس... - خیلی دو

ضربه ای که به سر نامدار خورد و صدای آخ یکدفعه ایش، جمله ام را قطع

کرد. با تعجب به کوسن مبل که به سر نامدار خورده و حال روی زمین افتاده

بود نگاه کردم. 

- مرتیکه دو ساعته منتظرم جیک جیکت تموم شه؛ ولی انگار نه انگار!

چخبرته؟

به حامین که شاکی بود و این حرف را زد نگاه کردم و گفتم:

- تو بودی؟

نیان کوسن دیگری را این دفعه به سمت من پرتاب کرد که قبل از برخوردش

با صورتم، نامدار آن را گرفت.

نیان سرخوش خندید، دست دور گردن حامین انداخت و با لحنی که انگار به

کارشان حسابی افتخار می کرد گفت:
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- ایده از حامین بود؛ اما اجرا از من! بالخره یکی باید از اون خلسه

بیرونتون می آورد یا نه؟

شاکی از این که وسط حرف های عاشقانه مان آوار شده اند، نگاهم را ازشان

گرفتم و چیزی نگفتم. 

نامدار اما پروتر از این حرف ها بود. دستش را دور شانه ام انداخت و من را

به خودش نزدیک کرد.

رو به نیان و حامین با لحن طلبکاری گفت:

- من نمی دونم چرا باید هر دفعه به همه بفهمونم که آقا این خانوم عشق

بندست  هرموقع دلم بخواد بغلش می کنم، هرموقع دلم بخواد ماچش... آخ، آخ!

- خب؟ داشتی می گفتی!

سرم را بال گرفتم و به مامان که داشت گوش نامدار را می پیچاند نگاه کردم. 

با مخلوطی از خنده و نارضایتی گفتم:

- ما، مامان! ولش کن، گـ ـناه داره.

نچ غلیظی گفت و گوش نامدار را بیشتر پیچاند. نامدار دستش را از دور

شانه ام برداشت و هردو دستش را به نشانه ی تسلیم بال برد.
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- من غلط کردم خاله! دخترت تحویل خودت! خاله ول  کن دیگه؛ کندی گوشم

رو!

مامان با خنده گوشش را رها کرد و من شاکی به بازویش کوبیدم.

- واقعاا که! ته تحملت همین قدر بود؟

همان طور که با کف دست روی گوشش می کشید، نگاهم کرد و گفت:

- جون تو نباشه، جون حامین؛ داشت گوشم رو از ریشه در می آورد. تو

راضی بودی شوهرت ناقص بشه؟

پشت چشمی برایش نازک کردم و سرم را چرخاندم. 

حامین ظرف میوه را جلوی خودش کشید و در حین برداشتن سیبی، خطاب به

نامدار گفت:

ال که جون خودت! - او

سیب را برداشت و گاز بزرگی به آن زد. به نامدار نگاه کرد، ابرویش را بال

انداخت و ادامه داد:

- دوماا که هنوز شوهرش نشدی!

نامدار باز دست دور شانه ام انداخت و با لحن مطمئنی جواب حامین را داد:
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- توی همین روزا می شم جون تو! 

با خنده به بحثشان نگاه کردم و رو به مامان گفتم:

- سفره هفت سین نمیندازی؟

همین جمله ی پرسشی باعث شد تا من و نیان را دعوت به چیدن هفت سین کند

و آن دو تا خروس جنگی را با هم تنها بگذاریم.

همراه نیان با خنده و شوخی، پارچه ی ترمه را روی میزنهارخوری پهن

کردیم و ظرف های گل قرمزی که مامان می گفت برای جهیزیه ی مادرش هستند

و باباجونن همه ی این سال ها نگهشان داشته را از سین های مختلف پر کردیم

و روی سفره گذاشتیم. دوتا ماهی قرمز داخل تنگ بلوری بودند و مشغول

شیطنت. نیان تنگ را روی میز گذاشت و گوشه ی آینه ی گرد و قاب نقره را با

آستینش پاک کرد.

- ایلدا برو قرآن رو بیار.

- من آوردم!

به سمت نامدار برگشتم که درست پشت سرم ایستاده بود و قرآنی با جلد سفید

در دستش بود. چشم بست و قرآن را بوسید و به پیشانی اش گذاشت. با

لبخندی مشغول تماشایش بودم و با هر نفسم قربان صدقه اش می رفتم. قرآن
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را به سمتم گرفت، با هر دو دست قرآن را گرفتم و چشم بستم، بوسیدمش و

پیشانی ام را رویش گذاشتم. چشم که گشودم، با لبخند نظاره ام می کرد.

نگاه از نامدار گرفتم و قرآن را روی رحل چوبی که نیان جلوی آینه گذاشته

بود، قرار دادم.

حال همه چیز برای تحویل سال آماده بود، حتی هفت سین ما.

***

دست هایم را به حالت دعا گرفتم و پلک هایم را روی هم گذاشتم. صف دعاهایم

را ردیف کردم و در دل یکی یکی شمردمشان:

- خدایا! داداشم سر و سامون بگیره.

چهره ی نیان و احسان پشت پلک های بسته ام جان گرفت و دومین دعایم را به

نام خودشان زدند:

- خدایا! می شه دوباره خوشحال باشن؟

صدای خنده ی مامان که با حامین مشغول حرف زدن بود داخل گوشم پیچید.

این زن بعد از سال ها با مادرانه هایش بازگشته بود.
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- خدا جونم! من دلم می خواد که دوباره دخترش بشم، دوباره مادرم بشه.

خودت کمکمون کن!

نفس عمیقی از عطر کسی که روی صندلی کناری ام نشسته بود کشیدم و

خواستم دعای بعدی ام را بگویم که صدایش را درست از کنار گوشم شنیدم:

- می شه منم جزو دعاهات باشم؟

لبخند غنچه شد روی لبم و با همان چشم های بسته زمزمه کردم:

- آدمیزاد می تونه بدون نفس کشیدن زنده بمونه؟

حرفی نزد. چشم هایم را باز کردم و سرم را به سمتش چرخاندم. 

نگاهم از روی ابروی شکسته اش سر خورد و به تیله های مشکی اش رسید

که وقتی زیر نور آفتاب بود به قهوه ای تیره می مانستند. گفته بودم این

خیره شدن هایش را دوست می دارم؟

- بودنت همون قدر حیاتیه نامدار. مثل نفس واسه آدمیزاد، مثل آب واسه

ماهی، مثل خورشید واسه آفتابگردون. من حتی وقتی پیشت هستم، بازم تو

رو از خدا می خوام.

501



هاوام/زهرابهاروند

دستم را گرفت و لبخند زد. لبخند که می زد کنار چشمش چندتا چین کوچک و

ریز می افتاد، من حتی این چین ها را هم عاشق بودم.

- پنج دقیقه تا آغاز سال یکهزار و سیصد و نود و...

دستم را محکم فشرد. خدایا می شد این حال خوب همیشگی شود؟

- یا مقلب القلوب و البصار...

معبودا! می شود قلب هایمان را مملو از ایمان و عشق و مهربانی کنی؟ آن قدر

که مهر سرریز کند از رگ و پی آدم ها.

- یا مدبر اللیل و النهار...

مهربان خدای من! بهترین روز و شب آنیست که به یاد تو باشیم، می شود

زندگیمان پر از عطر آسمان شود؟ پر از ایمان؟

- یا محول الحول و الحوال...

زمزمه ی من، نامدار، نیان، حامین و مامان و گوینده ی تلویزیون در هم

آمیخته شد:

- حول الحالنا الی احسن الحال!

کسی چه می داند؟ شاید این سال، سال ما باشد.
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***

انگشت های دستانم را در هم قفل کردم و با استرس به نامدار که کنارم نشسته

بود و داشت شبکه های تلویزیون را بال و پایین می کرد، نگاه کردم.

- نامدار؟

روی شبکه ی ورزشی ای که در حال پخش فوتبال بود مکث کرد و صدای

تلویزیون را زیادتر کرد.

- هوم؟

با دلخوری صدایش زدم و گفتم:

- نامدار! تو چرا انقدر بیخیالی؟ من خیلی استرس دارم.

کنترل را روی مبل پرت کرد و با خنده به سمتم برگشت.

- آخه استرس چرا قربون شکلت برم؟ 

بغض ناخوانده ای خودش را وسط گلویم انداخت. نفس عمیقی کشیدم تا آن را

پس بزنم؛ اما صدایم خش افتاده بود:

503



هاوام/زهرابهاروند

ال چرا - همش حس می کنم یه اتفاقی می افته. اگه بابام قبول نکنه چی؟ اص

بابات خودش تنهایی رفت تا باهاش حرف بزنه؟ اگه خودمونم بودیم بهتر

نبود؟

موهایم را پشت گوشم زد. با لبخند اطمینان بخشی نگاهم کرد و گفت:

- نگران نباش! وقتی بابام میگه حلش می کنم، من دلم قرصه که اگه حلش هم

نکنه، یه راه حل پیدا می کنه. خودش خواست تنها با ارسلن خان حرف بزنه،

گفت بخاطر همون شرط و شروط بینشونه که آخرشم نفهمیدیم چیه!

آب دهانم را با بغضم قورت دادم و ته دلم هنوز دلشوره ای عجیب دست و پا

می زد.

سرم را روی شانه اش گذاشتم و به تلویزیون خیره شدم. نگاهم روی توپ

فوتبالی که بین بازیکن ها سرگردان و آشفته بود، خیره ماند؛ افکارم اما در

حوالی دیگری پرسه می زدند.

- نامدار؟

دستش را نوازش گونه روی موهایم کشید. او هم خیره به مسابقه ی فوتبال

بود؛ اما می دانستم حواسش پی دل نگرانی های من است.

- جون دلم؟
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لبم را گزیدم و دلشوره ام را با حرف هایم بال آوردم:

- نکنه یه اتفاقی بیفته و باعث بشه که من و تو از هم جدا شیم؟

 

حرکت دستش روی موهایم متوقف شد. چانه اش را روی سرم گذاشت و با

جدیت گفت:

- دیگه از این فکرهای بیخود نکن. اگه خودت هم بخوای، بازم محاله کنارت

بذارم.

نفس عمیقی کشیدم. سوالی که این همه مدت ذهنم را به خودش مشغول کرده

بود، روی زبانم در رفت و آمد بود. 

مطمئن بودم که نامدار هیچ وقت دروغ تحویلم نمی دهد؛ از طرفی چون خودش

تا حال توضیحی درباره ی این مسئله نداده بود، نمی خواستم فکر کند که

می خواهم در گذشته اش سرک بکشم.

عاقبت کلمات از پس کلنجارهای عقل و دلم، بر زبانم جاری شدند.

- نامدار چرا از مهسا جدا شدی؟
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سکوت چندلحظه ایش، باعث شد سرم را از روی شانه اش بردارم و

روبرویش بنشینم. 

نیم رخ گرفته اش را به سمتم برگرداند و با نارضایتی گفت:

- می شه نگم؟

خیلی دلم می خواست یک بار برای همیشه، به سوالتم درباره ی مهسا و

جداییش جواب بدهد؛ اما نمی خواستم به این کار مجبورش کنم. باید خودش

می خواست و با رضایت کامل همه چیز را می گفت. با وجود این که ناراحت شده

بودم و کمی هم به غرور دخترانه ام برخورده و البته که شاخک های حسادت

زنانه ام فعال شده بودند؛ اما لب هایم را به دوطرف کش دادم، طرحی از لبخند

بهشان بخشیدم و گفتم:

- اشکالی نداره.

کش مویم را از دور مچ دستم درآوردم و همان طور که مشغول بستن موهایم

شده بودم حرفم را ادامه دادم:

- اشکالی نداره؛ چون گذشته ی هر آدمی به خودش مربوطه. آدم ها رو باید با

گذشته شون قبول کنی و با النشون زندگی کنی. خودتم می دونی تا الن ازت

چیزی نپرسیدم؛ ولی دلم می خواد یه روز که خودتم بخوای، واسه همیشه به
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سوالی ذهنم جواب بدی و این ماجرا واسه همیشه تموم بشه. هرچی هم که

شده باشه، هیچ تاثیری روی حس و رابـ ـطه ی ما نخواهد داشت. فقط دلم

می خواد به به چراهای توی ذهنم جواب بدی؛ همین.

موهایم را بستم و با لبخند نگاهش کردم. ابرویش را بال انداخت و با لبخندی

یک وری که چهره اش را بانمک می کرد، نگاهم کرد.

پشت چشمی برایش نازک کردم و با ادا و اصولی که معتقد بود خانه خراب کن

هستند؛ چتری هایم را کنار زدم:

- چیه؟ خوشگل ندیدی؟

دستم را از روی پیشانی ام برداشت. با خنده نگاهم کرد و گفت:

- خوشگل فضول ندیده بودم که به لطف تو حال دارم با کیفیت فول اچ دی

می بینم! 

دستم را کشید و مرا به آغـ*ـوش امنش دعوت کرد.

- بیا این جا ببینم! 

سرم را روی سـ*ـینه اش گذاشت. نمایشی مشتی به سـ*ـینه اش کوبیدم و

غرغرکنان گفتم:
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ال حال که این جوری شد باید برام تعریف کنی، ببین - من فضول نیستم. اص

گفتم باید! روش های روشن فکری و زن مدرن روی تو جواب نمی ده. زود،

تند، سریع تعریف کن.

نفس عمیقی کشید و گفت: 

- دیگه باید واست بگم، دیر هم شده. اگه تا الن نگفتم، بذار به پای غرورم.

سرم را از سـ*ـینه اش جدا کردم و همان طور که در حصار بازوانش بودم،

نگاهش کردم.

دستم را روی گونه اش گذاشتم و صادقانه گفتم:

- اگه اذیتت می کنه هیچ اجباری نیست  ولش کن، نمی خواد بگی.

دستش را روی دست من گذاشت و با لبخند نگاهم کرد.

- حال که تو رو دارم دیگه هیچ گذشته ای اذیتم نمی کنه.

دوباره سرم را روی سـ*ـینه ی خود گذاشت و گفت:

- همین جا بمون تا بگم.

و من با کمال میل حاضر بودم تمام عمرم را در همین نقطه از جهانم بمانم.
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- می دونی که مهسا دختر دوست صمیمی مامانم بود. این سال های اخیر، رفت

و آمدهای خانوادگیمون خیلی زیاد شده بود. بین همون اومدن ها و رفتن ها،

ال حس کردم مهسا می تونه کسی باشه که زندگیم رو باهاش شریک بشم. قب

هم برات گفتم که به خودم اومدم و دیدم بیست و هشت سالمه و هنوز هیچ

تصمیمی واسه زندگی آیندم نگرفتم . تا اون موقع عاشق هم نشده بودم؛ پس به

خودم گفتم بهتره یه ازدواج منطقی داشته باشم و یه زندگی تشکیل بدم. مهسا

تربیت بدنی خونده بود، مربی بود و همین اشتراک های کاری و درسی باعث

شد بیشتر دچار اشتباه بشم. مامان هم که مدام از خوبی های ریز و درشت

مهسا می گفت. یه روز برگشت بهم گفت قرار خواستگاری از مهسا رو

گذاشته. اولش خیلی عصبانی شدم که بی خبر و بدون مشورت با من همچین

قراری گذاشته؛ اما بعدش راضی شدم . همون شب که رفتیم خواستگاری، در

نهایت تعجب من و خانوادم؛ مهسا جواب مثبت داد.

بین حرفش پریدم و با کنجکاوی پرسیدم:

- یعنی اون نسبت به تو بی میل نبود؟

سـ*ـینه اش از نفس عمیقی که کشید بال و پایین رفت.
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- منم همین فکر رو کردم. گفتم لبد علقه ای هست که جواب مثبت داده. یه

ماه بعد از خواستگاری جشن نامزدی گرفتیم و عقد کردیم. اینم دومین اشتباه

من بود، که بدون دوره ی شناخت عقد کردیم. درسته که دوست خانوادگی

بودیم؛ اما واقعاا شناخت فردی مناسبی از هم نداشتیم. البته این که مهسا هم

سریع رضایت به عقد داد باعث شد بیشتر فکر کنم که خب حتماا علقه ای به

من داره . با خودم گفتم با همین علقه که پیش بریم، منم می تونم عاشقش بشم

و این ازدواج منطقیمون، رنگ و بوی دیگه ای به خودش می گیره. توی

دوران عقد بود که فهمیدم مهسا با تصورات من راجع بهش، زمین تا آسمون

فاصله داره. رفتارهای بچگونه، قهرها و ناراحتی های بی مورد، مهمونی های

ال با مهسای شبانه ای که می رفت و حتی من رو در جریان نمی ذاشت؛ اینا اص

قبل از عقدمون جور در نمیومد. البته بعداا فهمیدم همه ی این کارهاش به خاطر

پشیمون کردن من بوده.

با تعجب سرم را از روی سـ*ـینه اش برداشتم و نگاهش کردم.

- چی؟

پوزخندی زد. انگار یادآوری آن روزها آزارش می داد.
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- یه روز بهم گفت از بچگی عاشق پسرداییش بوده . پسره هم دوسش داشته؛

ال اون رو اما جلو نمیومده. مهسای احمق هم خواسته با یه عقد نمایشی، مث

از خواب خرگوشی بیدار کنه.

با بهت نگاهش کردم. در چشمانش رنجش عمیقی دیده می شد. آدم رو به

رویم، بازی خورده بود.

- به خاطر همین ازش جدا شدی؟

سرش را تکان داد و نگاهش را به فرش دوخت.

- آره! بهم گفت چند وقتیه پسره زیاد می ره و میاد و بهش فهمونده اشتباه

کرده که زودتر جلو نیومده. یه جورایی بهش گفته بود عقد با من رو به هم

ال بزنه. من مهسا رو دوست نداشتم. اون مهسایی که بازیم داده بود رو اص

نمی فهمیدم. حماقت محض بود اگه که باهاش می موندم. از طرفی، به حرمت

اون چندوقت عقد، هرچند که چیزی بینمون نبود، هرچند که حتی یک  بار

پاش رو توی حریم خونه ی من نذاشت، هرچند که حتی به زور و بااکراه بهم

دست می داد؛ اما به حرمت همون چند وقتی که اسممون کنار اسم همدیگه

بود، بدون این که از اصل قضیه چیزی بگم خودم رو کنار کشیدم و همه ی
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تقصیرها هم افتاد گردن من؛ اما برای این که مامانم رو مجاب کنم تا باهام بیاد

خواستگاری تو، همه ی این حرف ها رو بهش گفتم.

سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. حال چشمانش شفاف تر از قبل بودند.

- مرسی که همه ی این مدت تحمل کردی و چیزی نپرسیدی. دروغ چرا؛ ولی

حس می کردم غرورم می شکنه اگه کسی بفهمه بازی خوردم.

سرم را به دو طرف تکان دادم و دستش را محکم گرفتم. 

- تو حاضر نشدی به خاطر ترمیم غرور خودت و انتقام برای بازیچه شدنت،

آبروی یه آدم رو ببری. تو حرمت سرت می شه، نون و نمک سرت می شه.

الن حتی از قبل بیشتر دوستت دارم.

خندید و من دوست داشتن را، مابین چین های ریز کنار چشمش پیدا کردم.

- خوشحالم که دیگه هیچ راز مگویی باهات ندارم.

خوشحال تر از نامدار منم، که بزرگترین راز آشکار من خودش است، و این

عاشقانه ترین پارادوکس زندگی من بود.
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یک ساعت بعد، نامدار مشغول صحبت با پدرش از پشت تلفن بود. هیچ چیز

از حالت چهره اش مشخص نبود و من از استرس گوشه ی ناخنم را به دندان

گرفته بودم.

بعد از چند دقیقه تماس را قطع کرد و موبایلش را روی میز گذاشت. 

مضطرب نگاهش کردم و پرسیدم:

- بابام قبول کرده؟

آه کشید، بند دلم پاره شد.

- نامدار؟ چی شده؟

دستی به پیشانی اش کشید و نگاهش را دزدید.

- نامدار با توام! حرف بزن.

بالخره نگاهش را به من دوخت و بعد از مکثی کوتاه که برای من به هفته ای

می مانست، گفت:

- بابا گفت همه ی تلشش رو کرده تا پدرت رو راضی کنه؛ اما...

پا برهنه وسط حرفش پریدم و باشتاب گفتم:

- اما چی؟
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بی حرف نگاهم کرد. همه ی حس های منفی عالم به دلم سرازیر شدند. مطمئن

بودم که اگر بینمان جدایی بیفتد زندگی برایم سیاه و تار می شود. مگر ممکن

بود زندگی بدون مرد روبه رویم؟ آن هم حال! حال که ضربان های قلبم در

گروی دم و بازدم های منظمش بود. حال که شده بود جزوی از خودم، تکه ای

از تمام آرزوها و رویاهایم. به قول خودش، گذشته و حال و آینده ام.

-نامدار؟

بغض آرام آرام خودش را به گلوگاهم می رساند. فکر نبودنش، بارانی می کرد

چشم هایم را.

حالت چهره اش با شنیدن صدای بغض آلودم، عوض شد. لبخند کم کم روی لبش

نشست و با اطمینان پلک بر هم نهاد.

- قبول کرده نهم فرودین عقد کنیم.

تا قبل از این، وقتی می دیدم کسی در بهترین لحظات زندگی اش اشک می ریزد

و می گوید اشک شوق است، دقیقاا نمی فهمیدم چرا در خوشی باید اشک ریخت

و به ذوق نسبتش داد.

حال اما قضیه فرق می کرد. حال که بغض چند لحظه قبلم، از خوشی راه

خودش را در چشمانم پیدا کرده و به سمت گونه هایم گذرگاه زده بود، حال که
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نامدار را از پس قطره های شور، تار می دیدم؛ حال به خوبی می فهمیدم اشک

شوق چه معنایی دارد.

- گریه می کنی دیوونه؟

خودش را جلو کشید و با کف دستش اشک هایم را پاک کرد. بین گریه خندیدم

و با خوشحالی نگاهش کردم.

- این شیرین ترین قطره های شور همه ی عمرمه.

کف دستش را که از اشک هایم نمناک بود، به سمت لب هایش برد و بوسید. 

***

گیج دور خودم چرخیدم تا موبایلم را پیدا کنم. نیان که تازه وارد اتاق شده

بود، سری به تاسف تکان داد و گفت:

- تو چرا این قدر هولی؟ 

موبایلم را که گوشه اش از زیر پتوی روی تخت معلوم بود دیدم. برداشتمش با

نیش باز رو به نیان گفتم:

- هول نیستم فقط ذوق زده ام! 

موبایل درون دستم لرزید و عکس نامدار روی صفحه افتاد. 

515



هاوام/زهرابهاروند

بدون این که جواب بدهم، سریع کیفم را برداشتم و برای آخرین بار به نیان

گفتم:

- نمیای؟ 

لبخندی زد و دست به سـ*ـینه نگاهم کرد.

- نه عزیزم. تنهایی بیشتر بهتون خوش می گذره.

در یک حرکت ناغافل گونه اش را محکم بوسیدم.

- دوست داشتم از سلیقه ی فوق العادت استفاده کنم؛ ولی هر جور که راحتی.

جای بـ..وسـ..ـه ام را با پشت دست پاک کرد و غرغرکنان گفت:

- هی می گم از این رفتار بدم میاد، تو و حامین گوش نمی دین! زودتر برو تا

نزدمت.

با خنده برایش بای  بای کردم و بعد از پوشیدن کفش هایم از خانه خارج شدم. 

آخرین نگاه را در آینه ی آسانسور به خودم انداختم. برق چشمانم از درون

آینه ی کثیف و پر از لکه هم به خوبی مشخص بود.

از آسانسور و بعد از آن آپارتمان خارج شدم و قبل از این که دوباره زنگ

بزند، پا تند کردم و به سمت ماشینش رفتم.
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در جلو را باز کردم و نشستم. به سمتش چرخیدم و با لبخند بزرگی نگاهش

کردم.

- سلم! بزن بریم.

از دیدن شادی و انرژی ام ابرویش بال رفت. سری تکان داد و گفت:

- سلم خانوم! منم خوبم، ممنون؛ ولی شما بهتری انگار!

ذوق زده دست هایم را به هم کوبیدم و خیره به چشمانش با آب و تاب مشغول

حرف زدن شدم:

- مگه می شه خوب نباشم؟ وای نامدار! باورم نمی شه کمتر از چهل و هشت

ساعت دیگه من و تو رسماا زن و شوهر می شیم.

نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و با تعجب ساختگی اش چشم گرد کرد و

گفت:

- انگار راست میگی ها! کمتر از چهل و هشت ساعت دیگه یه کله سرم می ره

به چه گشادی!

سری به تاسف برایش تکان دادم و با خنده گفتم:

مث لیاقت داشتنه. - لیاقت عزیزم! بحث، بح
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ماشین را روشن کرد و راه افتادیم. با انگشت شست گوشه ی لبش کشید و

گفت:

- اینطوریاست؟

دستم را به سمت پخش ماشین بردم و سرم را تندتند تکان دادم.

- دقیقاا همین  طوریاست!

چندتا آهنگ را رد کردم تا به موزیک مورد علقه ام رسیدم. نیشم را باز کردم

و صدایش را تا آخر زیاد کردم.

- کمش کن چخبره؟

سرجایم درست نشستم و با صدای بلندی که در آن اکو و صدای آهنگ به

گوش نامدار برسد گفتم:

- خبر عروسیه! عشقم می کشه زیاد باشه، حرفیه؟

با خنده نگاهم کرد و مثل خودم فریاد زد:

- نه! حرفی نیست، غلط می کنه اون که روی حرف عشق من حرف بزنه!

صدای خنده مان بین صدای آهنگ پیچید و گم شد. 

همان طور که نیم رخش را نگاه می کردم با صدای بلندی جیغ کشیدم:
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- نامدار خیلی خوشحالم!

با خنده نگاهی به سمتم انداخت و دوباره جلویش را نگاه کرد. با دستش

اشاره ای به خنده ی روی صورتم کرد و گفت:

- تو فقط بخند!

***

نیان دستش را از روی موهایم برداشت و گفت:

- حال اجازه می دم چشمات رو باز کنی!

از همان دقیقه ی اول که مشغول آرایشم شد، دستور داد چشم هایم را ببندم و

باز نکنم؛ وگرنه با دمپایی ابری داخل پایش مواجه خواهم شد.

آرام پلک هایم را از هم فاصله دادم و به تصویر افتاده در آینه ی روبرویم نگاه

کردم 

یک ایلدای جدید روبرویم بود. نه این که خیلی تغییر کرده و رویایی شده

باشم ها؛ نه. این ایلدایی که آرایش محو و ساده ای روی چهره اش نشسته و

لب هایش به رنگ شکوفه های صورتی درآمده بود، تفاوت چندانی با ایلدای

یک ساعت قبل نداشت. نو بودن این آدم، برای زندگی جدیدش بود، برای پا
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گذاشتن در مسیری که حتی دست اندازهایش را هم دوست داشت، برای بودن

همیشگی کنار کسی که در سخت ترین روزها کنارش بود. این ایلدا برایم عزیز

و دوست داشتنی بود؛ چون داشت با لمس واژه ی عشق، بزرگ و بزرگ تر

می شد.

دستی به موهایم که حال فر درشتی داشتند و رو به بال جمع شده بودند

کشیدم. از آینه به نیان خیره شدم و با لحن قدردانی گفتم:

- ممنونم نیان. دقیقاا همون چیزیه که می خواستم.

دست روی شانه ام گذاشت و لبخند زد. 

- نمی خوای لباست رو بپوشی؟

با ذوق از روی صندلی بلند شدم و به سمت تخت رفتم. کاور لباس را از

رویش برداشتم و زیپش را باز کردم و بیرونش آوردم. دستی به پارچه ی

حریر و لطیفش کشیدم و چهره ی پنجر نامدار را یادم آمد که روز خرید، کلی

اصرار کرد تا لباس را در اتاق پرو نشانش بدهم؛ اما من زیر بار نرفتم.

نیان از اتاق بیرون رفت تا من راحت باشم. پیراهن شیری رنگ را پوشیدم و

جلوی آینه ایستادم و مشغول تماشای خودم شدم. جنس لباس لطیف بود و

رویش یک لیه حریر دوخته شده بود. یقه ی لباس تا روی گردن چین هاین

520



هاوام/زهرابهاروند

ریز می خورد و بال آمده بود. از روی کمر هم دامنش پر از چین  می شد. از

روی پهلوی راست لباس تا پایین دامنم پر بود از شکوفه های

صورتی!.آستین های لباس هم کلوش بود و شکوفه های صورتی تا ساق هایش

به چشم می خوردند. 

دنباله ی لباس را جمع کردم و کفش های پاشنه هفت سانتی ام را که رنگشان به

انتخاب نامدار صورتی بود را پوشیدم. شال شیری رنگی که خریده بودیم را

روی سرم انداختم و هر دو دسته اش را روی شانه هایم گذاشتم. 

تاج گل را از روی دراور برداشتم و لبخندی روی لب نشاندم. گل های طبیعی

رز صورتی را بوییدم و حرف نامدار که صبح زود، این تاج و دسته گل ست

آن را برایم آورده بود در گوشم اکو شد:

- قبل از خواستگاری بهم گفتی عاشق رز صورتی هستی . منم عاشق توام و

کاش می شد تموم رز های صورتی دنیا رو برات بیارم.

با حفظ لبخندم، تاج را روی سرم گذاشتم و گیپور سفیدی که از پشتش آویزان

بود را مرتب کردم.

دسته گلم را برداشتم و به سمت در اتاق رفتم. وارد راهرو شدم. نیان روی

مبل نشسته بود و با قفل دستبندش ور می رفت.
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صدایش زدم و با استرس گفتم:

- چطور شدم؟

سرش را بلند کرد و خیره نگاهم کرد. از روی مبل بلند شد و با چند قدم

خودش را به رو به رویم رساند. 

دستش را روی بازویم گذاشت. لبخند مهربانی روی لب هایش نشاند و گفت:

- ماه شدی!

نفس راحتی کشیدم. دامن لباس را جمع تر کردم و نگاهم را به کفش هایم

دوختم.

- به نظرت اگه اون کفش پاشنه ده سانتی ها رو بپوشم بهتر نیست؟

عقب تر رفت و سر تا پایم را نگاه کرد.

- نه، الن خیلی خوبی. اگه اونا رو بپوشی دیگه دنباله ی لباست روی زمین

نمیفته.

نگاهم را به ساعت روی دیوار انداختم. با دیدن عقربه های ساعت که چهار

بعدازظهر را نشان می دادند، به نیان نگاه کردم و گفتم:

- چرا حامین نیومد؟ مگه قرار نشد رستوران رو بسپره دست یکی و بیاد؟ 
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به سمت مبل رفت و نشست. موبایلش را برداشت و جوابم را داد:

- الن بهش زنگ می زنم.

ال از پایم درآوردم. من هم کنارش نشستم و کفش هایم را فع

- حامین کجایی؟ باشه، مواظب رانندگیت باش.

تماس را قطع کرد و به سمت من برگشت. 

نگاهم کرد و با لحن اطمینان بخشی گفت:

- به موقع می رسه، نگران نباش. گفت می ره دنبال مامان و با هم از اون جا

میان محضر.

آهانی گفتم و سعی کردم به استرس و دلشوره ای که بی موقع سر رسیده بود،

بی توجه باشم.

- اون زنه هم میاد؟

به اخم کمرنگی که بین ابروهایش نشسته بود نگاه کردم و بی تفاوت جوابش

را دادم:

- آره، بابا بدون سهیل جایی نمی ره. منم ازش خواستم حتماا بیاد.
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پوزخندی روی لبش نشست. می دانستم دقیقاا دارد به چه چیزی فکر می کند؛

به این که مامان و بابا هیچ وقت همراه هم به جایی نرفتند.

- هیچ وقت یادم نمیاد یه خانواده ی کامل بوده باشیم. همیشه ناقص بودیم.

همیشه انگار یه تیکه از پازل زندگیمون گم شده بود. وقتی مامان بیمارستان

و کارش رو ول می کرد و میومد خونه، بابا می رفت. وقتی بابا میومد، مامان

شیفت بود. آخرین باری که روی یه سفره با هم غذا خوردیم یا چهارنفره

ال یادم نیست. تو یادته؟ بیرون رفتیم رو که اص

لبخند تلخی روی لبم نشست. به خوبی یادم بود.

- یادمه. من هفت سالم بود، حامین توی المپیاد ریاضی اول شده بود. همون

شب بعد از مدت ها با هم رفتیم رستوران و حالمون خوب بود. 

بغض سنگینم را پس زدم و با خنده ی ساختگی ام ادامه دادم:

- پسره ی احمق! اگه قید دانشگاه دولتی و رتبه ی دو رقمیش رو نمی زد و

ساز سربازی رفتن رو کوک نمی کرد، شاید الن وضعیتش خیلی فرق می کرد.

موبایلش را درون دستش تاب داد و با حسرت گفت:

- بابا و مامان خیلی بد کردن. حامین می تونست الن یه مهندس نفت موفق

مس رشته  ای که بهش علقه ای نداره رو داره که اونم به باشه؛ اما الن لیسان

524



هاوام/زهرابهاروند

اجبار و زور من بود. تازه اگرم بدون کنکور نبود عمراا راضی نمی شد همین

مدرک رو هم بگیره!

دسته گلم را روی میز گذاشتم و آرنج هایم را به زانوهایم تکیه دادم.

لبخند تلخی زدم و در ادامه ی حرفش گفتم:

- اگه چهارده سال پیش اون اتفاقا نمی افتاد، شاید تو هم توی بیست  و یک

سالگی ازدواج نمی کردی. شاید وقتی درست تموم می شد و پخته تر بودی با

احسان آشنا می شدی و الن وضعت این نبود.

- من راضی ام!

سرم را به سمتش چرخاندم و به لبخند گریه آوری که روی لبش بود نگاه

کردم.

- مطمئنی که راضی ای؟

سرش را به تایید تکان داد. دستی به موهای اتوشده و پخش شده در اطرافش

کشید و جوابم را داد:

- درسته سنم کم بود و خیلی طول کشید تا یه زندگی معمولی رو بسازم.

درسته که سختی زیاد کشیدم؛، اما همه ی اینا به بودن کنار احسان می ارزید.
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نفس عمیقی کشیدم، سوالی نگاهش کردم و پرسیدم:

- اما الن چیه که به نبودن احسان می ارزه؟

نگاهش را به دیوار رو به رویمان دوخت. لبخند تلخی زد و گفت:

- پدر شدنش!

درد صدایش به من هم منتقل شد و دلشوره ها بالتر آمدند. 

حرفی نزدم و نیان با خنده ای ساختگی نگاهم کرد و گفت:

ال امروز عقدته ها! نشستی ور دل من حرفای ناراحت کننده می زنی که چی - مث

بشه؟ زود باش به این آقای داماد زنگ بزن ببین کجاست. ساعت شیش

نوبتتونه؟

موبایلم را از روی مبل کنار دستم برداشتم و همان طور که شماره ی نامدار را

می گرفتم جوابش را دادم:

- آره ساعت شیش وقت محضر داریم.

موبایل را کنار گوشم گذاشتم و منتظر برقراری تماس شدم. هفت تا بوق

خورد؛ اما جواب نداد.
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اخم کمرنگی کردم و دوباره شماره اش را گرفتم؛ باز هم بوق های پیاپی و

انتظار.

دوباره گرفتم و این بار صدای اپراتور دلشوره  را تا گلویم بال آورد.

- مشترک مورد نظر اشغال است! 

موبایل را در دست گرفتم و به عکس نامدار با آن پلیور لیمویی خیره شدم.

- چی شد؟

به چشم های سیاهش که از داخل عکس هم برق می زدند خیره شدم و جواب

نیان را دادم:

- رد تماس زد.

از سر جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت:

- حتماا راه افتاده و پشت فرمونه.

نگاهم را از صفحه ی موبایل و عکس نامدار گرفتم. به نیان خیره شدم که

پشت اپن ایستاده بود و داشت استکان داخل دستش را از چای پر می کرد.

- تو آماده نمی شی؟

استکان را روی اپن گذاشت و از آشپزخانه خارج شد.
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- تا این چایی سرد شه، منم آماده شدم.

به اتاق رفت تا لباسش را عوض کند و من برای چهارمین بار شماره ی

نامدار را گرفتم.

- مشترک مورد نظر...

این بار با عصبانیت تماس را قطع کردم و برایش پیامی فرستادم:

- اگه نمی تونی جواب بدی یه پیام بده، نه این که رد تماس بزنی.

موبایل را هم روی میز پرت کردم و با اخم هایی در هم نگاهم را به دسته گل

صورتی دوختم. 

گفته بود دانه به دانه ی رزهایش را خودش کنار هم گذاشته. گفته بود ربان

پارچه ای و گیپور سفید را خودش دور ساقه ها پیچانده و گره زده. 

نفس عمیقی کشیدم و کمی به خودم مسلط شدم. خم شدم و دوباره گوشی را

برداشتم و این  بار با آرامش بیشتری برایش نوشتم:

- اگه پشت ماشینی، چند لحظه بزن کنار. می خوام باهات حرف بزنم!

گزارش ارسال پیام که رسید، پنج دقیقه ای صبر کردم و همزمان با بیرون

آمدن نیان از اتاق، شماره ی نامدار را گرفتم.
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- چطور شدم؟

همان طور که موبایل کنار گوشم بود و منتظر برقراری تماس بودم، نگاهم را

به نیان دوختم که کت و شلوار زمردی رنگی پوشیده و شال حریری روی

سرش انداخته بود. دهان باز کردم تا بگویم دقیقاا مثل یک زمرد می درخشی؛

اما صدای اپراتور لب هایم را به هم دوخت:

- مشترک مورد نظر خاموش می باشد!

ناباور گوشی را نگاه کردم و دوباره تماس گرفتم؛ اما انگار اشتباه نمی کردم

و واقعاا موبایلش را خاموش کرده بود.

نیان که سکوت و بهتم را دید، قدمی به سمتم برداشت و با نگرانی گفت:

- چی شده ایلدا؟

با دستپاچگی از روی مبل بلند شدم و دستی به یقه ی خفه ی لباسم کشیدم.

وقتی به حرف آمدم نگرانی در کلمم مشهود بود:

- همین الن براش پیام فرستادم و ارسال شد؛ اما الن موبایلش خاموشه.

نیان داشت با من حرف می زد؛ اما من صدایش را نمی شنیدم و تصاویری

گنگ جلوی چشمم در رفت و آمد بودند.
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آن شب تصادف موبایلم زنگ خورد، بعد صدای پیامک گوشی ام بلند شد. من

خم شدم تا موبایلم را بردارم و حواسم از رانندگی ام پرت و...

یقه ی لباس را بیشتر از گلویم فاصله دادم و نالیدم:

- نکنه چیزی شده باشه؟

نیان بازوهایم را گرفت و روی مبل نشاندم. دستم را گرفت و با دلداری گفت:

- نگران نباش! این قدر فکرهای منفی نکن. حتماا می خواد سورپرایزت کنه،

یا ...

بین حرف نیان پریدم و فکرم را بر زبان آوردم:

- تصادف نکرده باشه؟

کنارم نشست و شانه ام را فشرد.

- دختره ی دیوونه! ببین مگه قرار نبود ساعت پنج این جا باشه؟ تا پنج صبر

می کنیم، اگه نیومد بعدش...

با شتاب سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم:

- بعدش چی؟

اخم کمرنگی کرد و نگاهش را به ساعت مچی اش دوخت.
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- به بعدش فکر نکن! تا پنج فقط نیم ساعت مونده، الناست که سر و کله ی

نامدار پیدا بشه.

نفس عمیقی کشیدم. به ساعت دیواری خیره شدم و نگاهم را به عقربه ی

ثانیه شمار دوختم که در حال گذر از لحظات بود. 

سعی کردم تمام افکار منفی را از خودم دور کنم و به خودم اطمینان بدهم که

اتفاقی نیفتاده، حال نامدار خوب است و دارد به این جا می آید. این جواب

ندادنش هم حتماا دلیلی دارد وگرنه نامدار وقتی نصفه شب هم دلم برایش تنگ

می شد و با زنگ زدن از خواب بیدارش می کردم، با مهربانی جوابم را می داد

و تا دم صبح هم اگر بود به حرف هایم گوش می کرد.

- ایلدا یادته حامین واسه تولد پارسالت چی گرفت؟

از نیان خیلی ممنون بودم که می خواست حواسم را پرت کند. نگاهم را از

ثانیه شمار گرفتم و با لبخندکمرنگی نگاهش کردم.

- فراموشی که ندارم. همین پارسال بوده ها! یه هلیکوپتر کنترلی برام گرفت.

خنده ی کوتاهی سر داد و گفت:

- هر وقت یادش میفتم خنده  ام می گیره.
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به پشتی مبل تکیه دادم، پایم را روی پای دیگرم انداختم و در گذشته ها غرق

شدم:

- بچه که بودیم بابک یه هلیکوپتر کنترلی داشت. همیشه دلم می خواست

باهاش بازی کنم؛ اما اون از همون بچگی هم جنسش شیشه خرده داشت و

مدام بقیه رو آزار می داد. اون موقع ها سه سالی می شد مامان و بابا از هم جدا

شده بودن، حامین تازه از سربازی برگشته بود و اومد سراغم و من رو برد

بیرون. بهش گفتم دلم می خواد هلیکوپتر کنترلی داشته باشم اما سهیل میگه

ال جرئت نمی کردم حرف بزنم. اون اسباب بازی پسرهاست، با بابا هم که ک

حامین بهم گفت الن پول ندارم؛ اما کار می کنم و برات یه دونه خوبش رو

می خرم. گذشت و گذشت و از یاد هر دومون رفت که یه روزی من دلم چی

می خواست. تا پارسال که حامین واسم هلیکوپتر خرید و گفت اون موقع

به خاطر مشکلت ریز و درشتم یادم رفت برات بخرم؛ اما هیچ وقت واسه

تحقق رویاهای بچگی دیر نیست.

نگاهی به ساعت دیواری انداختم که ده دقیقه به پنج را نشان می داد.

- حامین همیشه بهم میگه تو خواهرمی؛ اما ایلدا مثل دخترم می مونه.
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از یادآوری مهربانی های حامین کمی دلم آرام گرفته بود. آمدم حرفی بزنم که

صدای موبایلم بلند شد. با عجله از روی میز برداشتمش و لبخند بزرگی روی

لبم نشست.

- نامداره!

- دیدی الکی نگران بودی؟ چی گفته؟

پیامش را باز کردم و خواندم؛ اما احساس کردم هیچ کدام از حروف جلوی

رویم را نمی شناسم. زبان مادری ام مگر فارسی نبود؟ پس این جملت به چه

زبانی نوشته شده بودند که من قادر به خواندنشان نبودم؟

یک بار دیگر خواندم، دوباره و دوباره و این بار سلول های مغزم به کار

افتادند و درک کردم که چه گفته. دستم غیرارادی به سمت گلویم رفت، یقه ی

لباس را پایین کشیدم تا شاید بتوانم راحت تر نفس بکشم؛ اما فایده ای نداشت.

احساس می کردم دنیا و تمام آدم ها و اجسام ریز و درشت روی آن، همه و

همه دور سرم می چرخند و به من دهن کجی می کنند. کسی که پیام را فرستاده

بود، واقعاا نامدار من بود؟

نیان با نگرانی سرم را به سمت خودش چرخاند و گفت:

- چی شده ایلدا؟
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ناباور نگاهم را به صفحه ی موبایل دوختم. چشمم از روی کلمات سر

می خورد روی عکسش، حتی پلیور لیمویی داخل عکس هم به من دهن کنجی

می کرد.

با صدایی که خودم هم نمی دانستم چرا یکدفعه این قدر خش برداشته، پیام را با

صدایی که به گوش نیان برسد، خواندم:

- من رو ببخش ایلدا؛ نمی تونم بیام.

به نیان خیره شدم. عمیقاا نیاز داشتم تا بخندد و بگوید فکرهایی که دارند

داخل سرم می چرخند و طعم گسشان به گلویم رسیده، اشتباهند و این فقط یک

شوخی مسخره از طرف نامدار است.

اخم غلیظی بین ابروهایش افتاد و موبایلم را از دستم کشید.

- گوشیت رو بده به من.

مثل خودم دوباره و دوباره پیام را خواند. طاقت نیاورد و ناسزایی زیرلبش

گفت. شماره ی نامدار را گرفت و روی اسپیکر گذاشت:

- مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد لطفاا بعداا...
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- رد تماس می زنه! ایلدا هنوز زوده، من مطمئنم این یه شوخی مسخره از

سمت نامداره. تا ساعت شیش منتظر می مونیم، باشه؟

گفت، حرفی را که منتظر بودم از زبانش بشنوم را گفت. گفت که همه ی این ها

فقط یک شوخی مسخره از طرف نامدار است؛ اما چرا باور نمی کردم؟ چرا

خنده ام نمی گرفت به این شوخی که خیلی هم مسخره بود؟

نه باور می کردم که شوخی باشد، نه باور می کردم که این پیام را نامدار

فرستاده باشد. نه خنده ام به این مسخره بازی می گرفت، نه گریه ام می آمد به

حال این دخترکی که منتظر گذاشته شده بود.

با ذهنی پر از همهمه و شلوغی، انگار که وسط یک میهمانی پرجمعیت

سکوت کرده باشم؛ به ساعت دیواری خیره شدم و همراه ثانیه شمار لحظه ها را

قدم زدم و قدم زدم.

تمام لحظات را با افکاری گوناگون و در عین حال بی معنا سر کردم. هیچ دلیل

و علتی برای آن جمله ی لعنتی پیدا نمی کردم.

شوخی؟ مگر به نامدار نگفته بودم روی بودن و نبودن خودش با من شوخی

نکند؟ گفته بودم. هزاربار گفته بودم که حتی حرف نبودنش را پیش من
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نگوید. گفته بودم بدون او حتی لحظه ای دوام نمی آورم. هزار بار گفته بودم

که جزوی از خودم شده؛ آدم مگر بدون خودش می توانست زندگی کند؟

ساعت از پنج و نیم عبور کرد. صدای حرف زدن نیان را با تلفن می شنیدم.

حامین بود. حتماا می خواست بداند چرا هنوز نرسیده ایم.

مامان و حامین از آن سر شهر رسیده بودند محضر و نامدار هنوز به خانه ی

حامین نرسیده بود تا من را با خودش ببرد. این دیگر چه شوخی ای بود؟ 

ثانیه شمار ساعت شش را نشان می داد. مگر نامدار نمی دانست راس ساعت

شش باید محضر باشیم؟ خود منشی محضر گفته بود که حتی اگر ده دقیقه

دیرتر برویم، نوبتمان را می دهد به یک زوج دیگر. نامدار مگر همه ی این ها

را نمی دانست؟ پس این دیگر چه شوخی مسخره ای بود؟

نیان مدام از این سر پذیرایی به آن سر پذیرایی می رفت. کلفگی اش هم شبیه

حامین بود. 

ساعت از شش و ربع هم عبور کرد. پنج دقیقه از آن ده دقیقه ای که منشی

محضر گفته بود هم گذشته بود؛ پس حتماا تا الن نوبتمان را داده بود به یک

زوج دیگر. لبد آن زوج زود رسیده بودند و یکیشان مثل نامدار شوخی اش

نگرفته بود.
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ساعت هفت شد. سه ساعت بود که روی همین مبل نشسته و تکان نخورده

بودم. احساس می کردم تاج گل روی سرم سنگینی می کند و وزنش هزار

کیلوگرم  است. مژه هایم روی پلک هایم آوار شده بودند؛ مگر کمی ریمل چقدر

وزن داشت؟

زنگ در زده شد. نیان در را باز کرد و مامان و حامین وارد شدند. 

حامین حسابی به خودش رسیده بود. پیرهن سفید و جلیقه ی سورمه ای و

شلوار ستش را پوشیده بود. برای عقد خواهرش به خودش رسیده بود. 

مامان کت و دامن آبی پوشیده بود، یک کیف دستی کوچک شیک و نقره ای

هم دستش بود. برای عقد دخترش این همه به خودش رسیده بود؛ پس نامدار

چرا شوخی اش گرفته بود؟

نیان با حامین و مامان حرف می زد؛ اما صدایش را نمی شنیدم. 

نگاهم را دوختم به انگشتر نامزدی ام. به نامدار صدبار گفته بودم که مبادا

حلقه ها را یادش برود بیاورد. من صدبار گوشزد کرده بودم و او شوخی اش

گرفته بود؟

دیدم که رگ گردن حامین بیرون زد و اخم هایش در هم تنیدند. هیچ کدام از

خواهرهایش خوشبخت نشده بودند.
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صدای مامان را بین همهمه ی ذهنم به خوبی شنیدم که با نگرانی گفت:

- جواب نمی ده! حامین برو دنبالش. نکنه چیزیش شده باشه؟

چیزی شده باشد؟ اگر چیزی شده بود می توانست پیام بفرستد و بعد موبایلش

را خاموش کند؟ شاید هم چیزی شده بود. لبد سرش به جایی خورده و دیوانه

شده بود که از این شوخی ها با من می کرد.

حامین بی توجه به حرف مامان، به سمت من آمد. نگاه عصبی اش با دیدن

خیرگی ام، نگران شد. دست سردم را با دو دستش گرفت و گفت:

- ایلدا یه حرفی بزن. دیوونم نکن!

همهمه ی ذهنم ناگهان خاموش شد و جایش را سکوتی ممتد گرفت. حال

همه چیز خالی بود، همه چیز!

- خوابم میاد.

خسته بودم. لباس روی تنم سنگینی می کرد و تاج گل سرم را به درد آورده

بود.

- می خوام بخوابم!
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از روی مبل بلند شدم و موبایل و دسته گلم را هم برداشتم. حامین شانه ام را

گرفت و نگذاشت قدم از قدم بردارم.

- ایلدا این جوری سکوت نکن.

به چشم هایش نگاه کردم و با صدای آرامی گفتم:

- فقط خسته م. می خوام استراحت کنم.

کنارش زدم و به اتاق رفتم. جلوی آینه ایستادم و به آرایشی که هنوز روی

صورتم بود نگاه کردم. حال به نظرم دختر درون آینه رقت انگیز و قابل ترحم

بود؛ فقط همین. 

خواستم لباس هایم را عوض کنم؛ اما حتی توانایی این کار را هم در خودم

نمی دیدم. با همان پیراهن روی تخت دراز کشیدم و فقط شال و تاجم را از

روی سرم برداشتم. بوی سرم مویم زیر بینی ام پیچید و یادم آمد نامدار گفته

بود که موهایم را فر کنم.

- ایلدا؟

به چهارچوب در اتاق که مامان و نیان با چهره هایی گرفته درونش ایستاده

بودند، نگاه کردم. نگاهم را گرفتم و به سقف دوختم، من این دلسوزی ها را

نمی خواستم.
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- می خوام بخوابم. چراغ رو خاموش کن نیان.

سکوت و سکوت و سکوت. هیچ کداممان حرفی برای گفتن نداشتیم؛ چرا که

نامدار عجیب ترین کار ممکن را انجام داده بود. نیان چراغ را خاموش کرد؛

اما در را نبست.

- خوبه فقط رهام و مهین اومده بودن محضر. اگه جشن می گرفتیم افتضاح به

بار میومد.

این را مامان گفت. با صدای آرامی گفت؛ اما آن قدری گوش هایم تیز بود که

بشنوم. خانه ی حامین هم که کوچک بود و صدا راحت می رسید.

- مامان! افتضاح بدتر از این که ایلدا این جوری شوکه شده؟ 

شاید حق با نیان بود. مهم نبود که آبرویمان جلوی خاله مهین و دایی رهام

ال هم مهم نبود که فردا، پس فردا بچه هایشان برایم دست می گیرند. رفته. اص

مهم این بود که نامدار نیامده بود.

- من می رم سراغ نامدار. حسابش رو می رسم!

حامین با صدایی نسبتاا بلند و عصبی این حرف را زد. قلبم در سـ*ـینه فرو

ریخت؛ نکند بلیی سر نامدارم بیاورد؟
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- بشین حامین. به اندازه ی کافی عصبانی هستی! می ری یه کاری دست

خودت و اون می دی. دندون روی جیـ*ـگر بذار، خودش میاد. من مطمئنم!

مامان خوش خیال من! اگر می خواست بیاید که آن پیام لعنتی را نمی فرستاد.

کدام اطمینان؟ مگر من اندازه ی چشم هایم به نامدار اطمینان نداشتم؟ مگر

منتظرش نبودم؟ پس چه شد؟

- بابا چی  گفت؟ خاله ماه منیر و پدر نامدار چیکار کردن؟

خوب بود که نیان سوال های من را هم می پرسید.

- ماه منیر که مثل من گیج بود. مهدی شرمنده بود و حرفی نمی زد. پدرت هم

که هیچی نگفت و با زن و دخترش رفتن خونه شون.

مامان با حرص این حرف ها می زد. نمی دانم حرصش به خاطر دخترش بود یا

دیدن خانواده ی جدید و به ظاهر خوشبخت بابا! به هر حال مهم هم نبود؛ از

وقتی که نامدار آن پیام را فرستاد دیگر هیچ چیزی مهم نبود.

نمی دانم چند ساعت گذشت، چندبار حامین و نیان و مامان به اتاق سرکشی

کردند و سعی کردند من را به حرف بیاورند که ناموفق هم بودند؛ اما به خودم

که آمدم تمام چراغ های خانه خاموش شده و من هنوز به سقف خیره بودم.
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از روی تخت بلند شدم و اتاق را ترک کردم. در نور کم شب خواب ها، مامان و

نیان را دیدم که داخل پذیرایی تشک پهن کرده بودند و کنار هم خوابشان

گرفته بود. سرکی به اتاق حامین کشیدم و از لی در نیمه باز، دیدمش که

روی تختش به خواب رفته بود.

با تعجب به اتاق برگشتم و ساعت گوشی را نگاه کردم. ابروهایم از بهت بال

پریدند. کی ساعت دو شده بود که من نفهمیده بودم؟

معده ام تیر کشید. گرسنه ام بود؛ اما مهم نبود. بعد از هشت ساعت فکر کردن،

تازه خودم را پیدا کرده بودم.

موهایم که فرهای درشتشان کمی صاف شده بودند را بالی سرم بستم و شالم

را از روی تخت برداشتم و پوشیدم. موبایلم را برداشتم. دامن لباسم را بال

گرفتم تا زیر پایم گیر نکند و از اتاق خارج شدم. 

سوییچ ماشین حامین روی اپن بود و آن هم به من دهن کجی می کرد. دستم به

سمت سوییچ رفت و برگشت. از آن تصادف لعنتی به بعد، جرئت ریسک

نداشتم و جایی هم برای اشتباه دوباره نمانده بود. هنوز هم برای گواهینامه

اقدام نکرده بودم؛ اما الن دیگر هیچ چیز مهم نبود. سوییچ را برداشتم و با

یادآوری چیزی، دوباره و بدون ایجاد سر و صدا به اتاق برگشتم. کوله ام را
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از زیر تخت بیرون کشیدم و زیپش را باز کردم. بین وسایلی که داخلش بودند

گشتم و گشتم و بالخره پیدایش کردم؛ دسته کلیدی با آویز پالت نقاشی!

دوباره به هال برگشتم، از داخل جاکفشی کفش های اسپرت سفیدم را برداشتم

و بدون اینکه بندشان را ببندم، آن ها را پوشیدم. 

به آرامی قفل در را باز کردم و دستگیره ی در را پایین کشیدم. از خانه بیرون

رفتم و در را بدون این که سر و صدایی ایجاد کنم، پشت سرم بستم.

رانندگی کردن بعد از آن اشتباه تاسف بار، برایم سخت و طاقت فرسا بود؛ اما

خبر نداشتن از نامدار برایم سخت تر بود.

هر طوری که بود، با ترسم از رانندگی دوباره کنار آمدم و به سمت خانه ی

نامدار به راه افتادم.

باران نم نم شروع به باریدن کرده بود و تن خیابان ها را در آغـ*ـوش

می گرفت؛ یک باران بی موقع بهاری، درست مثل شوخی بی موقع نامدار.

به آپارتمان محل سکونتش رسیدم و ماشین را گوشه ی خیابان پارک کردم.

موبایل و کلید را برداشتم و به سمت ساختمان راه افتادم. باران به سر و

صورتم می زد؛ اما من عین خیالم نبود.
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جلوی ورودی آپارتمان ایستادم و قفل در اصلی را باز کردم و وارد شدم.

سوار آسانسور شدم و دکمه ی طبقه  را زدم. انگار ساعت را روی دور سکند

گذاشته بودند که زمان برایم این همه دیر می گذشت.

آسانسور که ایستاد، خارج شدم و جلوی در قهوه ای رنگ و ضد سرقت

ایستادم. کلید را بال آوردم. پالت چوبی در هوا می رقصید. حال کمی استرس

گرفته بودم. نکند بگوید چرا آمده ای؟ نکند بگوید نخواستن از این واضح تر؟ 

پلک هایم را روی هم فشار دادم و افکار خانه خراب کن را پس زدم. نامدار

دوستم داشت. خودش گفته بود. هزاربار گفته بود که از همه ی دنیا بیشتر

دوستم دارد، نه تنها گفته که بارها ثابت کرده بود؛ اما حال چه؟ مگر

نمی دانست ساعت شش عصر قرار محضر داریم و حتی اگر ده  دقیقه دیرتر

برویم منشی محضر نوبتمان را می دهد به یک زوج دیگر؟ 

نفس عمیقی کشیدم و پالت چوبی را در دست فشردم. باید می دیدمش. خودش

گفته بود هیچ وقت به دوست داشتنش شک نکنم.

کلید را داخل قفل چرخاندم و در با صدای قیژ آرامی باز شد. وارد خانه شدم،

تاریکی مانع دیدنم می شد. در را پشت سرم بستم و کلید برق را فشردم. 
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چراغ ها و لوستر وسط پذیرایی که روشن شدند، تازه فاجعه ی روبرویم را

دیدم. گلدان بزرگ کنار میزتلویزیون شکسته بود و تکه هایش روی زمین

پخش بودند. خرده شیشه  هایی که روی پارکت پخش شده بودند، نشان از

شکستن ظرف های زیادی بود. نگاهم را به آینه ی قدی کنار در ورودی دوختم

که حال هزارتکه شده و در هر تکه اش یک ایلدای شکسته پیدا بود.

دامن لباسم را بال گرفتم و از کنار خرده شیشه ها رد شدم. کوسن سفید را با

نوک کفش از جلوی راهم کنار زدم و جلوتر رفتم. 

وارد راهروی متصل به اتاق خواب ها شدم و از لی در نیمه باز اتاق دیدمش.

پشت به من و پایین تختش نشسته بود. صدای باز شدن در اتاقش را شنید؛

اما به سمتم برنگشت. 

بوم نقاشی شکسته اش را که وسط اتاق افتاده بود از نظر گذراندم و به

عکس های پاره  شده ی روی زمین نگاه کردم. 

خم شدم و تکه ای از یک عکس را برداشتم. نصفه ی صورت یک دخترجوان

بود. قلبم تیر کشید و تکه  عکس، درون دستم مچاله شد.

- منتظرت بودم.

از روی عکس ها رد شدم و نزدیک تر رفتم. 
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- حتی تا پنج دقیقه قبل از این که تصمیم بگیرم بیام اینجا، بازم منتظرت بودم.

روی زمین و کنار بوم شکسته و زهوار در رفته نشستم. نه او چهره ی مرا

می دید و نه من صورتش را. تکیه ام را به دیوار پشت سرم دادم و دست هایم را

دور زانوهایم حلقه کردم. 

حال که در هوای بودنش نفس می کشیدم، بغض داشت خودش را از دیوار

گلویم بال می کشید تا اشک هایم را بدزدد.

- گفتی موهام رو فر کنم.

با خشونت دسته ای از موهایم را که از زیر شال درآمده و روی صورتم افتاده

بود، کنار زدم.

یقه ی لباس به بغضم فشار می آورد و هی بزرگ و بزرگ ترش می کرد.

مگه نمی خواستی این لباس رو توی تنم ببینی؟-

سکوتش را نمی خواستم. این حرف نزدنش دردی از بغض تا گلو بال آمده ی

من دوا نمی کرد.

همه ی آرامشم به آنی نابود شد و تمام بغضم را برسرش فریاد کشیدم:

- تو هیچ می دونی چه بلیی سر من آوردی؟
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گلویم از شدت صدای بلندم گرفت. سرفه ی کوتاهی کردم و بالخره، اشک 

گونه هایم را بوسید.

بین هق هقم و سکوت نامدار، بوم شکسته ی کنار دستم را با عصبانیت

برداشتم و محکم به سمت دیوار روبرویم پرتش کردم و جیغ کشیدم:

- نامدار به من نگاه کن. ببین چی به روزم آوردی!

نگاهم نکرد. نامداری که برای هر کدام از دانه های شور چشمانم اخم در هم

می تنید و ناراحتی بر قلبش سایه می انداخت، حال صدای فریاد آمیخته به

گریه ام را می شنید و سر برنمی گرداند تا نگاهم کند. این آدم نامدار من بود؟

دست از دیوار گرفتم و بلند شدم. به سمتش رفتم و بالی سرش ایستادم.

بدون هیچ واکنشی، بدون این که در صورتش هیچ حسی مشخص باشد، به

زمین خیره شده بود. 

زانوهایم تا شدند و روبرویش نشستم. دست لرزان و سردم را بال آوردم و

روی صورت اصلح شده اش گذاشتم. گونه اش حتی از دست من هم سردتر

بود.

- نامدار؟
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با گریه صدایش زدم. صدایش زدم تا نگاهم کند و ببیند که دارم اشک

می ریزم؛ اما باز هم نگاهم نکرد.

- دیگه من رو نمی خوای؟

حرفی نزد و قلب من درون قفسه ی سـ*ـینه ام مچاله شد. دست دیگرم را هم

روی آن یکی گونه اش گذاشتم و سرش را بال آوردم. باید مجبورش می کردم

تا نگاهم کند. مگر خودش نگفته بود هیچ وقت نباید از هم رو برگردانیم؟ پس

این دیگر چه شوخی ای بود؟

نگاهم کرد، با چشم هایی که سفیدیشان پر از رگه های قرمز بود. 

- نامدار! چی شده؟

فقط نگاهم کرد، عمیق و بی هیچ حرفی. چانه ام لرزید و تمام افکار منفی

درون ذهنم بر روی زبانم جاری شدند:

- پشیمون شدی؟ 

باز هم سکوت و اشک هایی که از چشمانم سقوط می کردند.

- من که بهت گفته بودم، گفته بودم که خانواده ی درست و حسابی ای ندارم.

548



هاوام/زهرابهاروند

دست هایم را برداشتم و سعی کردم تا اشک هایم را پس بزنم. با پشت دست،

چشم هایم را پاک کردم اما دوباره باران بارید؛ بارانی شور و بی موقع، مثل

باران بهاری ای که به پنجره می کوبید.

- بهت گفته بودم چندماه زندان بودم. گفتم مامانت من رو دوست نداره.

دستم را روی قلبم گذاشتم و با گریه گفتم:

- بهت گفته بودم قلبم خسته ست. پر از دردم، پر از بغضم! نامدار ازم خسته

شدی، آره؟ ازم خسته شدی که نیومدی؟

دستش را بال آورد و روی شانه ام گذاشت و تنم قندیل بست از زمستان لنه

کرده در دستانش.

بی حرف نگاهش کردم. اگر می گفت خسته شده، می رفتم. یک جوری می رفتم

که هیچ کس پیدایم نکند، بهتر بگویم اگر می گفت از دوست داشتنم خسته شده؛

خودم را گم می کردم در شلوغی دنیا.

شانه ام را آرام فشرد. 

قطره ی اشکی از چشم چپش روی گونه ی استخوانی اش چکید و با صدای

خفه و خش برداشته ای گفت:
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- می شه بغلم کنی و من گریه کنم؟

لحن صدایش التماس داشت، خواهش داشت، غم داشت و من برای غربت

صدایش، هزار بار جان دادم.

قبل از این که حرفی بزنم، سرش را روی شانه ام گذاشت. دستم بی اراده بال

آمد و روی کمرش نشست. دست دیگرم را پشت سر و روی موهایش

گذاشتم:

- نامدار بهم نمیگی چی شده؟

شانه هایش لرزیدند و صدای گریه ی مردانه اش، تمام دنیا را بر روی سرم

آوار کرد.

هربار که شانه هایش می لرزید و صدای هق هقش داخل گوشم می  پیچید، قلبم

بی قرار می شد و دلم می خواست حتی بگوید مرا نمی خواهد و از من خسته

شده؛ اما گریه نکند.

داشتم پا به پایش اشک می ریختم. برای غمی که نمی دانستم چطور در دلش

خانه کرده، برای نامدارم، برای کسی که خود من بود؛ داشتم گریه می کردم.

دستم را نوازش گونه روی موهایش کشیدم، حال دیگر هق هق نمی کرد؛ اما

شانه هایش هنوز می لرزیدند .
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نفس عمیقی کشیدم و با صدایی لرزان، صدایی که پر از خط و خش بود؛ به

حرف آمدم:

- چی شده دردت به جونم؟

چند دقیقه پیش طلبکارانه آمده بودم سراغش تا یک جواب و دلیل درست و

حسابی برایم بیاورد، سرش فریاد کشیده بودم که ببین چه به روزم آورده ای؛

حتی خودم را برای نخواستنش آماده کرده بودم؛ اما حال که مثل پسربچه ای

ترسیده بود که مادرش را در شلوغی بازار گم کرده، حال که گریه هایش را

می دیدم، حال که روی شانه ام اشک  می ریخت؛ همه چیز فرق می کرد.

خودم را کنار گذاشتم. ایلدایی که هنوز لباس عقد تنش بود و هشت ساعت

منتظر آمدن نامدار بود را کنار گذاشتم. تمام افکار منفی لنه کرده در ذهنم را

ال گور بابای ایلدا! نامدارم کنار گذاشتم، نیامدنش را هم کنار گذاشتم! اص

مهم تر بود. دلیل گریه هایش از همه ی زندگی ایلدا مهم تر بود.

سرش را از روی شانه ام برداشت و نگاهم کرد. قرمزی چشم هایش بیشتر

شده بود و خیسی صورتش از اشک؛ قلبم را به درد می آورد.

دستش را روی گونه ام کشید، اشک هایم را پاک کرد و با صدایی بم گفت:

- تو چرا گریه کردی؟
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گونه ام را به کف دستش چسباندم؛ مثل پرنده ای در سرما مانده که خودش را

به تن گرم مادرش می چسباند.

- چون تو گریه کردی!

حرفی نزد و فقط نگاهم کرد. از آن نگاه هایی که سیاهی شب رنگشان را حفظ

بودم و می توانستم درد را در چشمانش به وضوح تمام ببینم.

- نمیگی دلیل این حالت چیه قربونت  برم؟ 

دسته ی موی کنار صورتم را پشت گوشم زد و با شرمندگی گفت:

- خیلی منتظرم موندی؟

لبخند تلخی روی لبم نشست. انگار مغزش تازه داشت اتفاقات چند ساعت

گذشته را حلجی می کرد. مثل آدم هایی شده بود که بعدازظهر به قصد یک

چرت کوتاه خوابیده اند و وقتی بیدار شده اند و تاریکی خانه را دیده اند، شب و

روز را گم کرده اند. نامدار دقیقاا مثل یک آدم گم شده بود.

- تا لحظه ای که بیام، هنوز هم منتظرت بودم.

بی صدا و حس و حال، الکی و از سر مسخرگی؛ خندیدم و گفتم:
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- همش فکر می کردم الن میای و میگی سورپرایز! همش یه شوخی مسخره

بود!

پلک هایش را ثانیه ای بر هم فشرد و دستش را برداشت. به بدنه ی چوبی

تختش تکیه داد و پوزخند زد.

- چی به روزمون اومد!

با کف هر دو دستش موهای شقیقه اش را عقب داد. اخم کمرنگی بین

ابروهایش نشاند و گفت:

- دیگه هیچی ندارم!

گنگ نگاهش کردم. منظورش را از هیچی نمی فهمیدم. 

دستم را روی بازویش گذاشتم و گفتم:

- یعنی چی؟

نگاهم کرد و لبخند تلخی زد. از کی شیرینی لبخندهایمان با این طعم گس و

نچسب عوض شده بود؟

به دستم که روی بازویش بود خیره شد و با لحنی که انگار از آخرین دارایی

برباد رفته اش سخن می گوید، حرفش را زد:
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- حتی دیگه تو رو هم ندارم!

قلبم در سـ*ـینه فرو ریخت، این همان آدمی بود که می گفت حتی اگر خودت

هم بخواهی نمی گذارم بروی؟ همانی که می گفت من از عاشق تو بودن دست

نمی کشم؟

- نداری یا نمی خوای که داشته باشی؟

بغض روی بغض گذاشتم تا این حرف را زدم. این حرف برایم درد داشت.

برای منی که بدون نامدارش می مرد، برای این ایلدای تماماا عاشق خیلی درد

داشت.

- حق ندارم که داشته باشمت!

دستم را از روی بازویش برداشتم و با اخم نگاهش کردم. هیچ از حرف هایش

سر در نمی آوردم و این ابهامی که پشت جملتش پنهان شده بود، داشت

اعصابم را به هم می ریخت.

ال مگه به توئه؟ من این وسط چی ام؟ - کدوم حق از نخواستن من میگه؟ اص

چه نقشی دارم؟ من نمی تونم از خواستنت بگم؟

نگاهم کرد و با صدایی که شکستگی در آوایش موج می زد گفت:
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- اگه تو هم دیگه من رو نخوای چی؟

ناباور نگاهش کردم. آدم روبرویم به دوست داشتن من شک کرده بود؟ به

احساس من، منی که ضربان هایم به نفس هایش گره خورده بود؟ 

با لحنی که هم بهت و هم خشمی تازه سر برآورده داشت گفتم:

- تو حق نداری به دوست داشتن من، اگر و اما بچسبونی. من همیشه دوستت

داشتم و دارم؛ حتی اگه بدترین آدم جهان بشی، حتی اگه من رو نخوای و

دلیلی واسه نیومدنت نداشته باشی، من بازم تو رو دوست دارم.

دستش را به سمت یقه ی پیرهن سفیدرنگش برد، همان پیرهنی که قرار بود

برای عقد بپوشد. دکمه ی اولش را باز کرد و نفس عمیقی کشید؛ انگار که

حال راه تنفسش بهتر شده بود.

- حتی اگه...

حرفش را قطع کرد و چشم هایش را محکم بست. با اخم هایی در هم و هزاران

سوال که در ذهنم در رفت و آمد بودند؛ منتظر ماندم تا حرفش را بزند.

سیب گلویش بال و پایین شد و با صدایی که انگار از ته چاهی عمیق می آمد؛

ادامه ی حرفش را بر زبان آورد:
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- حتی اگه هویتی نداشته باشم؟

بی توجه به جمله اش و معنایی که شاید در پس و پیش کلمات آن پنهان شده

بود، با جدی ترین حالتی که تا آن لحظه از خودم سراغ داشتم نگاهش کردم و

کلمات را به هم تکیه دادم:

- من می گم حتی اگه بدترین آدم دنیا بشی بازم دوستت دارم؛ بعد تو حرف از

هویت می زنی؟ 

دستش را به سمتم آورد؛ اما در نزدیکی گونه ام انگشت هایش را مشت کرد و

دست خود را عقب کشید.

- شرط پدرت برای عقدمون اجرا شد؛ اما...

دلشوره دوباره سر و کله اش پیدا شد. با استرسی که از شنیدن ادامه ی

جمله اش به جانم افتاده بود زمزمه کردم:

- اما چی؟

دست مشت شده اش را روی پای خود کوبید. قلمبمن صد بار غصه اش گرفت.

- اما حال دیگه ندارمت!
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همیشه می دانستم که بابا مخالف این ازدواج است. همیشه ته دلم استرس این

را داشتم که به یک بهانه ای جلویمان را بگیرد و حال مطمئن بودم که ماجرا

هرچه هست، یک سرش به بابا وصل می شود.

- نامدار اون شرط چی بود؟ چی بود که باعث شد نیای؟

نگاه تیره اش را به چشمانم دوخت. کاش می شد بی هیچ حرفی، سال ها فقط به

این شب عمیق خیره شوم!.

- قمد سی سال...

بغض صدایش، گلوله ی بارانی شد در گلویم.

- قد سی سال خستم!

گلوله خودش را بال کشیده و به چشمانم رسید.

- قد سی سال حالم خرابه!

حالش بد بود؛ حال کسی که مسبب خوبی حالم بود. گلوله ی بارانی کی جای

خودش را به شوری گونه هایم داد؟

- قد سی سال دلم گرفته!

این صدای گرفته، این مرد شکسته، کجایش شبیه به نامدار من بود؟
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- قد سی سال غریبم!

با گریه و بی طاقت از حال ناخوشش، خودم را جلو کشیدم و دست هایم را دو

طرف صورتش گذاشتم:

سمردم که حالت این قدر خرابه؟  - مگه من 

قطره اشکی از گوشه ی چشمش روی دستم چکید. 

- تو نه!

دستم را از روی صورتش برداشت و روی سـ*ـینه اش گذاشت، درست در

مت خونین و پر از رگ و پی؛ تند سمت چپ سـ*ـینه اش؛ جایی که یک مش

می تپید.

سمردم! - خودم 

دستم پیرهن سفیدش را چنگ زد. هزار بار گفته بودم از مردنش حرف نزند،

گفته بودم این حرف ها حالم را بد می کند.

سمرده! مر همه ی این سی سال  - نامدا

با خشونتی که در حرکاتش پیدا بود، با پشت دست اشک هایش را پاک کرد.

سمرده! - سی سال زندگی و خاطره 
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دستش را روی پیشانی اش کشید و پوزخند تلخی زد و گفت:

سمردن! - پدر و مادرش 

- نامدار!

صدایم را شنید اما نادیده گرفت و ادامه داد:

سمردن! - همه ی آدمای مربوط بهش 

نگاهم کرد و با خنده ی تلخی گفت:

- فقط تو واقعی بودی!

دستش را به آرامی روی موهایم کشید، مثل کسی که رویایش را لمس کند.

- اما این دنیا حتی تو رو هم به من ندید.

سرش را خم کرد. شقیقه ام را بوسید و کنار گوشم با صدایی که ناراحتی و غم

و حسرت در نت به نتش موج می زد، زمزمه کرد:

- ببخش اگه این آدم، به اندازه ی سی سال خسته ست.

دلم می خواست جهان در همین لحظه برایم متوقف شود، متوقف شود تا بیشتر

از این مجبور نباشم صدای غمگین و بغض آلودش را بشنوم، تا بیش از این
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مسلری بود که او درد می کشید و من غم دنیایش روزگارم را سیاه نکند. چه 

این چنین می مردم در هر دم؟

- دلم می خواد سرم رو بذارم روی پاهات، چشمام رو ببندم و وقتی که بیدار

شدم، ببینم همه ی امروز یه خواب بوده. از اون خواب های دم غروب!

تکیه ام را به بدنه ی تخت دادم و پاهایم را دراز کردم. سرم را کج کردم و

دستم را روی زانویم گذاشتم؛ 

بین اشک، لبخند کمرنگی زدم و گفتم:

- گفته بودم که برای تقسیم خستگیات، می تونی همیشه روی من حساب باز

کنی؟

بالخره لبخندی، هرچند کوچک و بی جان، روی لبش نشست. سرش را روی

زانویم گذاشت و دراز کشید. چشم هایش را بست؛ اما می دانستم که محال است

خوابش بگیرد، این خستگی که در نامدار بود، با خواب رفع نمی شد. باید

حرف می زد، باید دردهایش را بیرون می ریخت تا کمی تسکین پیدا کند. 

دستم را گرفت و روی پیشانی اش گذاشت:

- سرم پر از خاطره ست.
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لبخند غمگین و پر بغضی روی لبش نشست و ادامه داد:

- خاطره های دروغین! 

دستم را به موهایش رساندم و به آرامی نوازششان کردم:

- اگه گفتنش اذیتت می کنه، ولش کن.

چشم هایش را باز کرد و به سقف بالی سرمان خیره شد. اشکی از گوشه ی

چشمش روی شکوفه ی صورتی لباسم چکید. از فردا، شکوفه ها بد عادت

می شدند.

- شرط پدرت، فاش شدن دروغی بود که سی سال فکر می کردم هویت منه!

نوازش دستم، درست کنار موهای سفید شقیقه اش متوقف شد. چه کرده بود

ارسلن با زندگی این مرد؟

- من...

لبش را گزید و نفسش را حبس کرد. دلم دست به دعا شده بود، که مبادا

فکری که درون سرم چرخ می خورد به حقیقت تبدیل شود.

- من بچه ی این خانواده نیستم!
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چرا در بدترین لحظات باید افکار من درست از آب در می آمدند؟ حال

مب سیراب بودند، من و نامدار دوتایی بد عادتشان می کردیم. شکوفه ها سیرا

ال زنده ان یا نه؟ من رو ولم - حتی نمی دونم پدر و مادر واقعیم کجان! اص

کردن یا اشتباهی سر از پرورشگاه درآوردم!

نامدار دردهایش را بیرون می ریخت و من چهره ی نوزادی با موهای

کرک مانند و مشکی رنگ را می دیدم که در یک گهواره ی چوبی، در

انتهایی ترین قسمت اتاقی پر از کودک، در انتظار آغـ*ـوش مادرش بود.

- سی سال دروغ کم نیست؛ مگه نه؟

پا به پایش درد می  کشیدم و او از دردهایش می گفت:

- فکر کن یه روز بیدار بشی و بهت بگن همه ی چیزایی که داری، همه ی

چیزی که هستی، همه اش دروغه. یه هویت جعلی، یه آدم اشتباهی! بهت بگن

حتی اسمی که داری هم اشتباهه.

دستم را به سمت پلک هایش بردم و اشک هایش را پاک کردم. نفس عمیقی

کشیدم و با لحنی که حال شکسته تر از هر زمانی بود گفتم:

- می شه من هویتت باشم؟
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نگاهم کرد و من در سیاهی شب نگاهش، نوزادی با موهای کرک مانند را

می دیدم که گریان است.

مت من تویی ایلدا! - واقعی

گفت و چشم هایش را بست، من هم آن قدر نگاهش کردم تا نفس هایش منظم

شدند و خواب را در آغـ*ـوش گرفت. 

نمی دانم چقدر زمان لزم بود تا این نامدار شکسته و غریب، بشود همانی که

همیشه دلیلی برای خندیدن پیدا می کرد. نمی دانم چقدر زمان می برد تا خودش

را در پستوی خاطرات پیدا کند، حتی نمی دانم صبح فردا که بیدار شود، برای

کنار هم ماندنمان چه تصمیمی می گیرد؛ من تنها یک چیز را به خوبی می دانم؛

مت من است. این که نامدار، هوی

***

با صدای زنگی مداوم، ناراضی پلک های خسته ام را از هم فاصله دادم. چند

لحظه طول کشید تا موقعیتم را ارزیابی کنم؛ روی تخت نامدار بودم و پتویی

رویم کشیده شده بود. 

نیم خیز شدم و خمیازه ی بلندبالیی کشیدم. صدای زنگ دوباره بلند شد. با

عجله از روی تخت بلند شدم و به سمت پذیرایی رفتم. 

563



هاوام/زهرابهاروند

با احتیاط از کنار خرده شیشه هایی که به قوت خود باقی مانده بودند، رد شدم

و جلوی آیفون ایستادم. با دیدنش، متعجب گوشی را برداشتم و گفتم:

- اینجا چیکار می کنی؟

سر جایش جا به جا شد و گفت:

- در رو باز کن دخترفراری!

از پشت سرش حامین را دیدم که داشت از آن سمت خیابان می آمد.

قفل در را زدم و به سمت دستشویی رفتم. جلوی آینه ی روشویی، با تاسف

نگاهی به آرایش ماسیده ی روی صورتم انداختم و مشغول شستنش شدم. 

حوله ی کوچک دست  و  صورت نامدار را برداشتم و روی صورتم گذاشتم.

نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم:

- حتی حوله ش هم بوی عطرش رو می ده.

زنگ در ورودی خانه که زده شد، از دستشویی خارج شدم و در را باز کردم.

نیان و پشت سرش حامین وارد خانه شدند و با اخم هایی در هم نگاهم کردند.

در را بستم و دستپاچه به خاطر نگاه هایشان و تقریباا فرار شب قبلم، دستی به

دامن چروک شده ی لباسم کشیدم.
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- قرار نبود بدون گواهینامه پشت رول نشینی؟ 

لبم را گزیدم و سعی کردم خشم خفته در صدای حامین را جدی نگیرم.

نگاهش کردم و با شرمندگی گفتم:

- می دونم اشتباه کردم. هر چی بگی حق داری؛ ولی نمی تونستم تحمل کنم تا

صبح بشه.

سری به تاسف برایم تکان داد و خواست قدمی به سمت پذیرایی بردارد که

سریع دستش را گرفتم.

- حامین حواست به شیشه های روی زمین باشه.

نیان که با این حرفم توجه اش به خانه و اوضاع درهمش جلب شده بود،

سوتی کشید و گفت:

- نامدار دیوونه چیکار کرده!

به سمتم چرخید و پلستیک های داخل دستش را روبرویم گرفت.

- بیا اینا رو بگیر. برات لباس آوردم.

پلستیک ها را گرفتم و سوالی نگاهش کردم.

- از کجا می دونستین اینجام؟
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شانه هایش را بال انداخت و گفت:

- نامدار صبح ساعت هشت بهم زنگ زد؛ البته حدسش هم چندان کار سختی

نبود.

نگاهم به سمت ساعت دیواری کشیده شد که ساعت یازده را نشان می داد.

صبح به آن زودی کجا رفته بود؟

حامین که حال روی مبل نشسته بود، سرش را به سمتم چرخاند و گفت:

- صبح مامان به آقامهدی زنگ زد، اونم همه چی رو گفت.

آه عمیقی کشیدم و گفتم:

- اگه بدونید چه حالی داشت! 

نیان دستش را روی بازویم کشید و با مهربانی ذاتی اش شروع به صحبت

کرد:

- کم چیزی نیست. اون الن فکرش فقط به این سمت می ره که همه ی این

سال ها دروغ شنیده. طول می کشه تا با این قضیه کنار بیاد و بشه همون آدم

سابق.
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سری تکان دادم و به سمت اتاق رفتم. موبایلم را از روی پاتختی برداشتم و

شماره اش را گرفتم. صدای زنگ موبایلش از داخل اتاق بلند شد. چشم

چرخاندم و آن را پایین تخت دیدم. 

از روی زمین برداشتمش و چشمم به اسمی که مرا با آن سیو کرده بود افتاد.

من نامدار! - جو

دلم لرزید و قلبم تندتر تپید و ایلدا هزارباره عاشق تر شد.

بعد از این که لباسم را با بلوز و شلوار ساده ای که نیان برایم آورده بود

عوض کردم، موهایم را شانه  کردم و چون کش مویی نداشتم، همان طور باز

گذاشتمشان.

پیش حامین و نیان برگشتم و روی مبل یک نفره ی روبرویشان نشستم. 

- حامین؟

نگاهم کرد تا حرفم را بزنم. 

آرنجم را روی زانویم گذاشتم و گفتم:

- چرا بابا همچین شرطی گذاشت؟ چی از غم و غصه ی من نصیبش می شه؟
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دستش را روی پیشانی اش کشید و با اخم کمرنگی که روی صورتش بود

جوابم را داد:

- از غم و غصه ی تو چیزی نصیبش نمی شه؛ اما فکر نکنم که بدش بیاد یه

آشوبی به جون خونواده ی مامان بندازه! بعدشم، خودت که می دونی بابا از

اولش با ازدواج تو و نامدار مخالف بود. لبد پیش خودش گفته با مطرح

شدن فرزندخوندگی نامدار، تو ازش دست می کشی.

پوزخندی روی لبم نشست. همه برای خوشبختی بچه هایشان تلش می کردند،

پدر من جلوی خوشبختی ام سنگ می انداخت.

- مامان گفت به غیر از خاله ماه منیر و آقامهدی، فقط باباجون، خودش و بابا

از این جریان خبر داشتن.

با تعجب به نیان که این حرف را زد نگاه کردم.

- چه جوریه که حتی عزیزجون و دایی هم بی خبر بودن؛ ولی بابا می دونسته؟

به پشتی مبل تکیه زد. شالش را روی شانه هایش انداخت و در پاسخ سوالم

گفت:

- این طور که مامان تعریف می کرد، یکی از همکارهاش که توی بهزیستی کار

می کرده و وقتی می فهمه خاله مهرانه بچه دار نمی شه، به مامان پیشنهاد می ده
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تا برن پرورشگاه و یه بچه رو به سرپرستی قبول کنن. در اصل مامان بانی

اومدن نامدار به این خانوادست. قضیه رو هم از همه پنهان می کنن، البته به

ال بی خبرن؛ فقط من و حامین اون موقع بودیم که جز باباجون. بچه ها هم که ک

ما هم سه، چهار سالمون بیشتر نبوده.

قدری سکوت بینمان خانه افکند. سوالی پررنگ در ذهنم ورجه وورجه

می کرد. سوالی که می دانستم از دیروز تا حال تمام قدرت نامدار را از او

گرفته. 

در نهایت کلمات را پس و پیش کردم و جمله ام را ساختم:

- از پدر و مادرش چیزی می دونن؟

- زنده نیستن.

نگاهم به سمت حامین چرخید و او که انتظارم را دید، حرفش را ادامه داد:

- پدر و مادرش تصادف می کنن و توی همون سانحه جونشون رو از دست

می دن. نامدار که اون زمان شیش ماهش بوده، معجزه می شه و زنده

می مونه! 

نفس عمیقی کشیدم. لاقل یکی از دغدغه های نامدار که فکر می کرد پدر و

مادرش رهایش کرده اند، کم می شد.
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- یه خواهر دو ساله هم داشته.

سرم را با شدت چرخاندم و با چشم هایی گردشده به نیان نگاه کردم.

- چی؟

لبخند تلخی زد و گفت:

- مثل این که خواهرش خونه ی خاله اش بوده و اون روز توی ماشین نبوده.

بعد از فوت پدر و مادرشون هم، همون خاله شون که تنها عضو خانواده ی

مادریشون بوده، سرپرستی خواهر نامدار رو به عهده می گیره؛ چون

پدرشون هم از بچگی یتیم بوده و خواهر و برادری نداشته.

- پس...

بغض جمله ام را به وقفه انداخت:

- پس نامدار چی؟

- من رو نخواستن!

متعجب به سمت راست چرخیدم و نامدار را جلوتر از در ورودی، در حالی که

به دیوار تکیه زده بود، دیدم. کی وارد خانه شده بود که ما نفهمیدیم؟
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از سر جایم بلند شدم و به سمتش رفتم. روبرویش ایستادم و نگاهم از

موهای ژولیده اش به سمت همان پیرهن سفید و شلوارپارچه ای  مشکی رنگش

افتاد که از دیروز در تنش مانده و چروک شده بودند .

- کجا بودی نامدار؟

ال مشخص بود که یکی نگاهم کرد. سفیدی چشمانش پر از قرمزی بود و کام

دو ساعتی بیشتر نتوانسته بخوابد.

- رفته بودم پیش بابا...

به کلمه ی بابا که رسید، لب هایش را روی هم فشرد و ساکت شد.

بعد از چند لحظه ادامه داد:

- رفته بودم تا همه ی حقیقت رو بهم بگن. ایلدا من یه خواهر دارم! باورت

می شه؟

بغضم را فرو خوردم و دستم را روی بازویش گذاشتم.

- آروم باش. پیداش می کنیم.

با شنیدن این حرفم پوزخندی زد و با لحنی عصبی گفت:

- لزومی به پیدا کردن نیست.
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حامین و نیان که نفهمیدم از کی پشت سرمان ایستاده بودند، جلوتر آمدند و

حامین با لحنی سوالی گفت:

- منظورت چیه؟

نامدار که حال عصبی بودنش را از مشت کردن دست هایش به خوبی متوجه

می شدم، سری تکان داد و با خشم گفت:

- آدرسش رو داشتن! حتی می دونستن خونه ی اون به اصطلح خاله ی

مهربون کجاست. خاله ای که دو تا بچه رو از هم جدا کرده! باورتون می شه

آدرسشون رو داشتن و من همه ی این سال ها توی دروغ دست و پا زدم و قد

کشیدم؟

حامین مردانه روی شانه اش زد و گفت:

- آروم باش داداش؛ درست می شه.

چند قدم آن  طرف تر رفت و با عصبانیت و صدای بلندی ادامه داد:

- آدرسش جنوبی ترین نقطه ی این شهره. می فهمی؟ اون دختر همه ی این

سال ها توی فقر دست و پا زده و من عوضی، واسه ی خودم چرخیدم.

نگاهم به قدم های عصبی اش افتاد و تکه شیشه ای که دقیقا جلوی پایش بود.

572



هاوام/زهرابهاروند

قدمی به سمتش برداشتم و گفتم:

- نامدار، پات!

قدم بعدی را برنداشته بودم که درد وحشتناکی کف پایم پیچید.

- آخ!

خم شدم و همین که نامدار خواست به سمتم قدم بردارد دستم را جلویش

گرفتم و با صدایی آهسته شده از درد نالیدم:

- جلوی پات رو نگاه کن!

روی زمین نشستم و مچ پایم را در دست گرفتم. تکه ی بزرگ شیشه درست

کف پایم فرو رفته بود.

حامین کنارم زانو زد و مچم را گرفت:

- حواست کجاست؟

از درد چشم هایم را روی هم فشردم و باز کردم.

نامدار کنار حامین نشست و با اخم هایی در هم نگاهم کرد و گفت:

- اون شیشه توی پای من می رفت می مردم؟

بین درد خندیدم و گفتم:
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سمردم؟ - حال مگه من 

هنوز جمله ام تمام نشده بود که حامین ناغافل شیشه را از پایم بیرون کشید و

صدایم را درآورد.

- آخ، آخ! چیکار می کنی حامین؟

با اخم شیشه ی خونی را کنار گذاشت و نگاهم کرد.

- می خواستی بذاریش تا یادگاری بمونه؟

نیان که نمی دانم کی رفته و جعبه ی کمک های اولیه را آورده بود، کنارم

نشست و بتادین و باند را دستم داد.

- بگیرشون!

با تعجب نگاهش کردم که صورتش را جمع کرده بود.

- من؟

نگاهش را از پای خونی ام گرفت و گفت:

- مگه پرستار نیستی؟ یه زخم رو نمی تونی پانسمان کنی؟

نامدار زودتر از من بتادین را از دستش گرفت و گفت:

- لزم نکرده خودش پانسمان کنه!
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بتادین را کف پایم ریخت و من از شدت سوزش به بازوی حامین چنگ

انداختم و ناله کردم:

- وای! آروم تر!

بانداژ را دور پایم پیچید و دستم را گرفت و با اخم هایی در هم گره کرده گفت:

- بلند شو بریم درمانگاه؛ باید بخیه بخوره.

دستش را به آرامی پس زدم و گفتم:

- خودش خوب می شه، بخیه لزم نیست.

حامین یکی به بازوی نامدار کوبید و رو به من با غرغر گفت:

- حال اگه نمی رفتی سمتش و اون شیشه می رفت توی پای جناب، چی  می شد؟

خنده ام را قورت دادم و حرفی نزدم که دوباره و البته این  بار رو به نامدار،

غرغرش را از سر گرفت:

- تو هم خودت رو جمع کن! انگار چی شده که آقا این جوری خودش رو گم

کرده.

نامدار مات نگاهش کرد و بعد از چند لحظه گفت:

- اگه به تو می گفتن بچه ی ننه بابات نیستی خودت رو گم نمی کردی؟
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حامین نیشش را تا بناگوش باز کرد و با لودگی جواب داد:

- خوشحال هم می شدم! فکر کردی ماها فرقی با بچه های بی سرپرست داریم؟

ما از صدتا بدسرپرست و بی سرپرست، وضعمون بدتره!

دیگر نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم و با صدای بلند خندیدم. 

نیان هم که خنده اش گرفته بود، رو به حامین با خنده گفت:

- واقعاا این رو راست گفتی! 

نامدار که عصبانیتش جای خود را به نگرانی داده بود، نگاهم کرد و به

آرامی زمزمه کرد:

- درد و بلت بخوره تو سمر نامدار! 

***

نگاهم به پلک رنگ و رفته ی خانه ی روبرویمان افتاد و با ذوق دست نامدار

را کشیدم و گفتم:

- ایناهاش نامدار؛ پلک هشتاد همینه.

قدم رفته را برگشت. به در خیره شد و زمزمه کرد:

- خودشه!
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دستم را گرفت و با هم به سمت در سبزرنگ رفتیم. زنگ کنار در را فشرد،

صدای بلبلی اش تا پیش ما هم رسید.

- کیه؟

صدای زن، نگاه نامدار به سمت من کشاند. تردید را در چشمانش به خوبی

می دیدم. 

دستش را فشردم و خطاب به زن، با صدای بلندی که به گوشش برسد گفتم:

- می شه چند لحظه بیاید دم در؟

صدای دمپایی  روی موزاییک های کف حیاط بلند شد و بعد از چندلحظه، در

باز شد.

زنی تقریباا پنجاه ساله، با چهره ای شکسته تر از سنش، درحالی که چادر

گلدارش را محکم گرفته بود، با تعجب نگاهمان کرد.

- بفرمایید؟

به نامدار نگاه کردم که خیره، خیره، زن را نگاه می کرد.

- شما باید سیماخانم باشید، درسته؟
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زن که انگار از نگاه خیره ی نامدار خوشش نیامده بود، به من نگاه کرد و

سری تکان داد.

- خودمم! شما؟

به نامدار نگاهی انداختم و گفتم:

- راستش...

- من پسر سمیرام!

لبم را گزیدم و به سیماخانم که به آنی رنگ از رخش پرید، خیره شدم. مات و

مبهوت به نامدار نگاه می کرد و هیچ نمی گفت.

- خانم؟ حالتون خوبه؟

دستش را به در گرفت تا راحت تر بایستد. اشک از چشمش روی گونه اش سر

خورد و با غصه ای که به خوبی در لحنش پیدا بود، رو به نامدار گفت:

- تو واقعاا پسر سمیرایی؟

نامدار پلک روی هم گذاشت و گفت:

- آره، همون که نخواستینش!
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دیدم که چانه ی زن لرزید و شرمندگی به چهره اش دوید. شانه اش را گرفتم و

با نگرانی صدایش زدم:

- خوبین؟

سرش را تکان داد و از جلوی در کنار رفت. بی هیچ حرفی به سمت ورودی

خانه اش راه افتاد و من و نامدار، پشت سرش وارد حیاط کوچک خانه شدیم.

نگاهم به حوض مربعی شکل وسط حیاط افتاد که خالی از آب بود. دوچرخه  ی

قدیمی و زهوار در رفته ای هم گوشه ی حیاط جاخوش کرده بود.

جلوی در، کفش بدون پاشنه ام را درآوردم و نگاهم به بانداژ سفید افتاد. پایم

را بلند کردم و وقتی از خونی نبودن بانداژ اطمینان پیدا کردم، همراه نامدار

وارد خانه شدم.

راهروی باریک و کوچکی را رد کردیم و به پذیرایی مربع شکل خانه رسیدیم

که چندتا پشتی دور تا دورش جاخوش کرده بودند. 

سیماخانم، به یکی از پشتی ها تکیه داده بود. گوشه ی چادرش را روی

صورتش کشیده و لرزش شانه هایش می گفت که گریه می کند.

من و نامدار سمت چپش و کنار هم نشستیم و من ترجیح دادم سکوت کنم.
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- دو تا خواسته بیشتر ندارم.

نامدار در حالی که به فرش قدیمی زیرپایمان خیره بود این حرف را زد و

باعث شد سیماخانم چادرش را کنار بزند و با صورتی اشک آلود نگاهش کند.

- اولین خواسته ام اینه که آدرس مزار پدر و مادرم رو بهم بدین.

گریه ی سیماخانم شدیدتر شد. بابامهدی نمی دانست پدر و مادر نامدار را کجا

خاک کرده اند و گفته بود هرچه را که می خواهد، از سیماخانم بپرسد.

- دومی اینه که خواهرم رو بهم برگردونی!

سیماخانم تا خواست حرفی بزند، صدای به هم کوبیده شدن در حیاط بلند شد

و بعد از چند لحظه هم صدای در اصلی خانه.

- مامان؟ خونه ای؟

نامدار با شنیدن صدای دخترجوان، نگاهم کرد. لبخندی به رویش زدم و

دستش را گرفتم.

- این پسره س سمج، بازم جلوی راهم رو گرفت. این دفعه هم دندون روی

جیـ*ـگر گذاشتم؛ ولی دفعه ی بعدی مراعات همسایگی رو نمی کنم و آبرو و

شرف واسش نمیذارم. 
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صدایش نزدیک تر شد و لبخند روی لب های نامدار پررنگ و پررنگ تر. من

هم این مابین داشتم به زنگ آشنای صدایش فکر می کردم.

- مرتیکه ی عوضی نه گذاشت، نه برداشت، گفت از من بهتر کجا می خوای

پیدا کنی که هی ناز و غمزه میای؟ منم بهش گفتم آخه سیرابی، تو که اگه

دماغت رو بگیرم جونت...

صدایش درست در پشت سرمان قطع شد.

- مهمون داریم؟

از سرجایم بلند شدم و به عقب چرخیدم. با دیدنش آن قدر شگفت زده و متعجب

شدم که بی هیچ حرفی فقط نگاهش کردم. چقدر دلم می خواست این روز را

ببینم.

مثل من تعجب کرده بود؛ اما او کسی بود که خیلی زود به شرایط عادت

می کرد و بر احساساتش غالب می شد.

مزرو! بیا این جا ببینم! مزر  - هی، دختره ی 

با لبخند خودم را در آغوشش انداختم و گفتم:

- خیلی خوشحالم که دوباره می بینمت. بیشتر از اونی که فکرش رو بکنی!
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مرا از آغوشش جدا کرد. خواست حرفی بزند؛ اما چشمش به نامدار افتاد که

حال کنار من ایستاده بود.

- تو...؟

قبل از این که نامدار حرفی بزند، با دستپاچگی و لبخند مسخره ای شروع به

حرف زدن کردم:

- نامزدمه! واسه دیدن تو اومدم، اونم همراهم اومد.

یک تای ابرویش را بال انداخت و با کنجکاوی نگاهم کرد.

- کی بهت گفت که آزاد شدم؟

هیچ وقت در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودم که مجبور شوم مسلسل وار

چرت و پرت ردیف کنم:

ال آدرست رو هم اون بهم داد. - چیزه! مهتاب! مهتاب بهم گفت، اص

با چشم های ریز شده نگاهم کرد و گفت:

- مگه رفتی ملقات مهتاب؟

دستی به چتری هایم کشیدم و جوابش را دادم:

- نه! زنگ زدم. گفت آزاد شدی و آدرست رو داد!
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سری تکان داد و سوال دیگری نپرسید. خواست قدمی به سمت جلو بردارد

که نامدار دستش را بال آورد و روبرویش گرفت. نگاهش کردم که با لبخند

بزرگی به او خیره بود:

- من نامدارم!

لبم را گزیدم. می خواست دست بدهد؟ با او؟ مطمئن بودم که حسابی دمش را

خواهد چید و یک چیزی بارش می کند .

همین هم شد وقتی که نیشخندی زد و رو به نامدار گفت:

- یادم نمیاد اسمت رو پرسیده باشم!

خنده ام را پشت لب هایم قایم کردم. نامدار هم دستش را انداخت و لبخندش را

جمع کرد. 

کوله ی روی دوشش را جا به جا کرد و با لبخندی یک وری نامدار را نگاه کرد:

- نسیم!

نامدار مثل آدم های گیج لب باز کرد و تنها یک کلمه گفت:

- جان؟
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برای جلوگیری از گندزدن های پشت سر هم نامدار، دستم را روی بازوی نسیم

گذاشتم و با لبخند به نامدار نگاهم کردم.

- دوست من، نسیم!

نامدار لبخند نصفه و نیمه ای زد و با گیجی گفت:

- دوستت؟ 

چشم غره ای نثارش کردم که شتاب زده جمله اش را درست کرد:

- آهان؛ دوستت!

- نسیم، دخترم؟ از مهمونات پذیرایی نمی کنی؟

نسیم با شنیدن صدای سیما خانم، من را آرام به سمت پشتی ها هل داد و گفت:

- بشین، منم الن میام.

ال آشپرخانه رفت.  این را گفت و به سمت راهروی خانه و احتما

سریع به سمت نامدار برگشتم و با صدایی آرام و شتاب زده گفتم:

- نسیم دوست منه، توی زندان آشنا شدیم. 

تا خواست حرفی بزند سریع جلوی دهانش را گرفتم و تند تند ادامه داد:
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- نپرس چرا! بعداا برات تعریف می کنم؛ فقط سوتی نده که واسه چی اومدیم

این جا.

سرش را تکان داد. دستم را برداشتم و به سمت سیماخانم رفتم. کنارش

نشستم و با تردید نگاهش کردم.

- نسیم خواهمر...

نگذاشت جمله ام را کامل کنم و با ناراحتی سرش را تکان داد.

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

ال! - ما حرفی نمی زنیم، شما هم چیزی نگید؛ البته فع

دست از زانویش گرفت و بلند شد.

- من حالم خوب نیست، می رم توی اتاق.

بی هیچ حرف دیگری و تنها با نگاهی اشک بار که نثار نامدار کرد، از

پذیرایی خارج شد. 

نامدار بلند شد و به سمت آمد. کنارم نشست و کنار گوشم با پچ پچ گفت:

- چرا نباید بهش بگیم؟ بعد از سی سال نباید حقیقت رو بفهمه؟

کلفه نگاهش کردم و گفتم:
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- چند دقیقه پیش دیدی که چطوری زد توی پرت! نسیم اون مدلی نیست که

الن بفهمه تو برادرشی و هندی بازی دربیاره! من می شناسمش؛ اگه بفهمه

خیلی واکنش بدی نشون می ده. بذار آروم بریم جلو. رفت و آمد کنیم،

بشناستت، بعد از یه مدت همه چی رو بهش می گیم.

با نارضایتی نگاهم کرد و پوفی کشید.

- حیف که بهت اطمینان دارم؛ وگرنه همین الن همه چی رو بهش می گفتم.

با آمدن نسیم، پچ پچ هایمان را تمام کردیم.

بی آن  که تعارفمان کند، سینی چای را جلویمان گذاشت و خودش هم روبروی

من نشست. نامدار با تعجب نگاهم کرد که شانه بال انداختم . نسیم بود دیگر!

- خب، چه خبر؟ کی نامزد کردی؟

به نسیم نگاه کردم و با لبخند گفتم:

- چند ماهی می شه. تو چی؟ سر کار می ری؟

دستش را دراز کرد و استکانی چای از درون سینی برداشت و بدون قند،

جرعه ای از چای نوشید. پوزخندی زد و گفت:
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- دلت خوشه ها! کار کجا بود؟ من الن یه سابقه ی گنده دارم توی پرونده ام.

باید قید هر چی استخدامی هست رو بزنم.

- نتونستی ثابت کنی اون مواد رو جاسازی کردن توی کیفت؟

جرعه ی آخر چایش را نوشید و چشمش را از تلخی طعمش جمع کرد.

- زندگیم شده زهرمار، عینهو همین چایی! هر جا می رم، می خورم به

بن بست. هیچ رقمه نتونستم ثابت کنم، یعنی دیگه نمی خوامم که ثابت کنم. یه

سال از عمرم بخاطر هیچ و پوچ، به خاطر کار نکرده، توی زندون تلف شد.

اگه دوباره پی این ماجرا رو بگیرم، بعید نیست که بلی بدتری سرم نیارن.

زیرچشمی نگاهی به نامدار انداختم. لب هایش را روی هم فشار می داد و

می دانستم حالش خراب تر از همیشه است.

- بهت گفته بودم؛ گفته بودم که پول کثیفه و می تونه از آدما کثافت به بار

بیاره! 

نفس عمیقی کشیدم و بی  حرف نگاهش کردم. نسیم روبرویم و نامدار کنارم؛

دچار طوفان شده بودند.

***
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این روزها بیشتر از هر وقت دیگری دلم برای ایلدا تنگ شده. برای ایلدا،

برای رویاهایش، برای خومد خودش.

شاید مسخره به نظر بیاید؛ اما خودم را فراموش کرده ام. نمی دانم کی و یا

چطور، فقط می دانم در خاطرم نیستم. خیلی وقت است برای خودم زمان

نگذاشته ام و حواسم به خودم نبوده. گاهی حس می کنم آن قدر درگیر مشکلت

آدم های اطرافم شده ام که مشکلت خودم را فراموش کرده ام.

نیان و زندگی معلقش، حامین و عشقش به فائزه، یلدا و داستان های

مشترکمان، بابا و زندگی مزخرفی که برای همه مان ساخته، برگشتن مامان و

حال نامدار؛ نامداری که سی  سال زندگی را به اشتباه سر کرده! از طرفی

دیگر، کار در بیمارستان و فشاری که به جسم و روحم وارد می شود، همه و

همه تمام زمانم را گرفته اند، آن قدری که ایلدا برایم دور از دسترس است.

یادم می آید که یک بار یلدا گفته بود تمام خودت را برای هیچ کس نگذار؛ چون

وقتی تمامت را می گذاری، خودت را از یاد می بری، همه اش می شود او و این

میان خودت دیگر هیچ جایگاهی نداری. من این روزها تمام ایلدا را گذاشته ام

پای زندگی بقیه، مخصوصاا نامدار و حال خودم را از یاد بـرده ام.
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همه ی این حس های آزاردهنده امروز به سراغم آمده اند. امروز که نوزدهمین

طلوع از فرودین بهار رسید، امروزی که سالروز نخستین نفس کشیدن من

است.

صبح که بیدار شدم، نیان خواب بود، حامین رفته بود سرکار و هیچکس تولدم

را تبریک نگفت. با وسواس موبایلم را چک کردم؛ اما حتی یک پیام تبریک

هم نبود. خواستم خوش بینانه فکر کنم که یک سورپرایز درست و حسابی در

راه است؛ اما با یادآوری اتفاقات چند وقت اخیر، این مسئله کمی غیرممکن به

نظر می رسید. 

نامدار که درگیر خودش بود، حسابی کم حرف شده و به قول خودش داشت

دنبال واقعیتش می گشت و البته سعی داشت به نسیم نزدیک شود. حامین هم

که تمام روز را در رستوران می گذراند، نیان هم که غمگین تر از همیشه بود.

همین شد که تصمیم گرفتم امروز را برای خودم باشم و به ساز ایلدا برقصم و

حال حاضر و آماده از خانه بیرون زده ام.

از تاکسی پیاده شدم و برعکس همیشه که حساب پول خردهایم را هم داشتم تا

یک وقت کم نیاورم، این  بار با سخاوت بقیه ی کرایه را از راننده نگرفتم.
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وارد پیاده رو شدم. برای دختربچه ای که دو یا سه ساله می زد و در آغـ*ـوش

مادرش بود و نگاهش به من، شکلک درآوردم. چال کوچک لپش، لبخند را

میهمان صورتم کرد و برای هزارمین بار، عاشق بچه ها شدم.

از گل فروش کنار پیاده رو که پسرکوچکی بود، یک بغـ*ـل رز صورتی خریدم.

پولشان را حساب کردم و با لبخند به پسربچه گفتم:

- خوب بمون!

خندید. آرزویم بود که بچه ها در بزرگسالیشان هم خوب بمانند.

رزهای صورتی را در دست گرفتم و راه افتادم. کمی جلوتر، یک کافه ی

کوچک بود. جلوی ورودی اش، بوی قهوه و کاکائو زیربینی ام پیچید و مرا به

داخل دعوت کرد. 

وارد شدم و پشت میزی که دقیقاا کنار پنجره ی سرتاسر شیشه ی کافه بود

نشستم. کیف و گل هایم را روی میز گذاشتم و به پسرجوانی که سفارش ها را

می گرفت گفتم:

- یه شیرقهوه با کیک لطفاا!

صدای دختر جوانی از همان نزدیکی به گوشم رسید که خطاب به کسی گفت:
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- چه گل های قشنگی! من عاشق رز صورتی ام!

لبخندی روی لبم نشست. نامحسوس نگاهش کردم. میزکناری ام بود و این

حرف را خطاب به پسری که همراهش بود زد.

سفارشم را که آوردند، به برش کیک خیره شدم و در ذهنم، شمع بیست و سه

را رویش گذاشتم و روشن کردم. چشم هایم را بستم و آرزو کردم؛ نه یک

آرزوی عجیب، نه یک رویای دور و دراز؛ نامدار را برای ایلدا آرزو کردم.

جرعه ای از شیرقهوه نوشیدم. یک تکه از کیک تولدم را به دهان گذاشتم و

فکر کردم که قهوه آن قدرها هم بدمزه نیست، از این به بعد باید طعم های

مختلفش را امتحان می کردم.

بعد از تمام شدن کیک و قهوه ام، وسایلم را برداشتم و به سمت پیشخوان کافه

رفتم

حسابم را پرداخت کردم و وقتی خواستم بیرون بروم، پشیمان شدم و به سمت

میزی که کنار میز خودم بود رفتم.

کنارشان ایستادم و گفتم:

- ببخشید؟
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دختر و پسر، هر دو نگاهم کردند . 

پسر لبخند کمرنگی زد و گفت:

- بفرمایید!

گل هایم را بال آوردم و به سمتش گرفتم:

- می شه چند لحظه اینا رو بگیرید؟

دستش را بال آورد و رینگ ساده ی درون انگشت حلقه اش، توجه ام را جلب

کرد. با تعجب گل ها را از دستم گرفت.

- البته!

کیفم را روی شانه ام جابه جا کردم و نگاهی به دختر انداختم که گونه هایش

کک و مک های جذابی داشتند. 

دوباره به پسر نگاه کردم و گفتم:

- حال می شه از طرف خودتون این گل ها رو تقدیم کنید به دخترخوشگلی که

روبروتون نشسته؟

پسر گیج نگاهم کرد. سرم را برگرداندم به سمت دختر و نگاهم افتاد به رینگ

ساده ای که در دست داشت.
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شانه ام را برای تعجب نگاهش بال انداختم. این قدر عجیب بود؟

- خوب بمونید!

به سمت در کافه قدم برداشتم، خواستم خارج شوم که با صدای پسر ایستادم:

- خانم؟

به سمتشان برگشتم. گل ها درون دست دختر بودند و با لبخندی مشغول

بوییدنشان بود. پسر لبخندی زد و دستش را گوشه ی پیشانی اش گذاشت به

نشانه ی تشکر. لبخندی زدم. حال خوبشان خریدنی بود.

از کافه بیرون آمدم. مسیر پیش رویم را با قدم های آرام طی کردم و رسیدم به

یک مغازه ی اسباب بازی فروشی. وارد مغازه شدم و به پیرمرد صاحب مغازه

سلم کردم.

بین قفسه ها راه افتادم. ماشین های کنترلی، عروسک های جورواجور،

توپ های رنگی و باقی اسباب بازی ها را از نظر گذراندم؛ اما نگاهم روی یکی

از قفسه ها خیره ماند. 

دستم را جلو بردم و برداشتمش. یک سرویس چای خوری چینی بود که

فنجان های کوچکی به اندازه ی دو بند انگشت داشت و قوری نقلی. گل های
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صورتی روی زمینه ی سفید، به رویم لبخند می زدند و یاد هفت سالگی ام

افتادم؛ قبل از جدایی مامان و بابا.

مامان قول داده بود که برای تولدم یک دست از همین سرویس چینی را

می خرد؛ اما عمر زندگیمان در کنار هم، به فرودین سال بعد و نوزدهمش

نرسید و حال بعد از شانزده سال، داشتم قول مامان را برای خودم هدیه

می گرفتم.

لبخند تلخی روی لبم نشست. بسته ی ظرف های اسباب بازی را به قفسه

برگرداندم و بی آن  که چیزی بخرم، از مغازه بیرون زدم. دیگر نمی خواستم

حسرت های ایلدای گذشته را مرور کنم.

کنار پیاده رو، از دختربچه ای که فال می فروخت، فالی گرفتم و بسته ی

کاکائویی که همیشه در کیفم پیدا می شد را همراه با پول چند فال به دستش

دادم و لبخند زیبایش در کنار گونه هایی استخوانی، زیباترین تصویر روزم

شد.

فالم را باز کردم و همان طور که قدم می زدم مشغول خواندنش شدم:

- یا رب سببی ساز که یارم به سلمت

بازآید و برهاندم از بند ملمت
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دستم را درون جیب مانتویم فرو بردم و بیت بعدی را خواندم:

- خاک ره آن یار سفرکرده بیارید

تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تصویر دو تیله ی قهوه ی سوخته که بیشتر

به شب شباهت داشتند را از جلوی چشمم کنار بزنم.

- فریاد که از شش جهتم راه ببستند

آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

هنوز ادامه ی غزل را نخوانده  بودم که سرم محکم به یک نفر برخورد کرد.

فال در دستم مچاله شد و در حالی که پیشانی ام را با دست دیگرم گرفته بودم،

سرم را بال آوردم تا ببینم این آدم حواس پرت تر از من کیست! 

با دیدنش بیتی که چند لحظه پیش خوانده بودم، در ذهنم زمزمه شد:

- فریاد که از شش جهتم راه ببستند

آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

به گیجی ام لبخند زد. دستم را از روی پیشانی ام برداشت و خودش مشغول

وارسی اش شد.
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- حواست کجاست خانوم؟

باید می گفتم که حواسم به این بود تا عکس چشم هایش را از جلوی رویم کنار

بزنم؟

بی حرف نگاهش کردم. دلخور بودم؛ از کمرنگ شدنش، از دیر به دیر زنگ

زدنش، از نبودن همیشگی اش، از خودم که دوستش داشتم، از او که این قدر

ناجوانمردانه با این پیرهن سبزپررنگ دل می برد، حتی از عشق هم دلخور

بودم!

شالم را مرتب کرد و دستش را روی گونه ام کشید.

- تولدت مبارکم باشه!

با لبخند و چشمانی براق نگاهم کرد و من در سکوت داشتم نفس هایش را

می بلعیدم. 

صدای نازک دخترانه ای در کنارمان به گوشم رسید:

- عاشقن ها!

نامدار خندید و حال دیگر دلخور هم نبودم؛ خنده اش به التیام دردهای صدساله

می مانست.
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- نامدار؟

دستم را گرفت و کنارم ایستاد:

- جون دلم؟

نگاهم را از چشمانش گرفتم و به سنگ فرش خیابان خیره شدم، با صدایی که

بغض در آن پیدا بود گفتم:

- فکر کردم یادت رفته.

 

قدمی به سمت جلو برداشت و من همراهش شدم.

- من و فراموشی تو؟ از صبح دم در خونه ی حامین منتظرت بودم. از خونه

اومدی بیرون، تا ایستگاه پیاده رفتی و بعدش هم سوار اتوبوس خط واحد

شدی. اومدی این جا، کلی رز صورتی خریدی، رفتی اون کافه ی سر خیابون

که تازه افتتاح شده، قهوه و کیک خوردی و گل هات رو هدیه دادی به اون

زوج جوون. رفتی اسباب بازی فروشی و بعدش از اون دختربچه  فال خریدی.

ناباور نگاهش کردم. مشتم را باز کرد و کاغذ مچاله  شده ی فال را برداشت. 

آن را باز کرد و با صدای دلنشینش خواند:
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- فریاد که از شش جهتم راه ببستند

آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

لبخندی ضمیمه ی لحن شیوایش کرد و گفت:

- اون قدر حالت خوب و خریدنی بود که دلم نیومد گشتن خودت با خودت رو

خراب کنم. حال اگه ایلدا خانوم افتخار بدن و همراه من بیان، می تونیم یه

جشن تولد دونفره داشته باشیم! میای؟

دستش را محکم تر گرفتم و با لبخندی واقعی گفتم:

- تا ته دنیا همراهت میام!

خواست حرفی بزند که با صدای زنگ موبایلم، به کیفم اشاره کرد.

- جواب نمی دی؟

موبایلم را از کیفم بیرون آوردم و با دیدن اسمی روی صفحه افتاده بود، رو

به نامدار گفتم:

- حامینه!

آیکون سبزرنگ را به سمت راست کشاندم و موبایل را کنار گوشم گذاشتم:

- الو؟ 
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صدای گریه ی زنانه  ای باعث شد اخم غلیظی روی پیشانی ام بنشانم و بگویم:

- حامین کجایی؟

- ایلدا...

صدای آشنای آن طرف خط و گریه اش، استرس را به دلم روانه کرد.

- تویی فائزه؟ حامین کجاست؟ 

با هق هق و بریده بریده کلمات را به گوشم رساند:

- ایلدا... زدنش... بیا... آوردمش بیمارستان!

انگار یک سطل آب یخ روی سرم خالی کردند. وسط بهار تنم یخ بست از

سرمایی ناشناخته و برای نیفتادنم، به بازوی نامدار چنگ انداختم.

- کدوم... کدوم بیمارستان؟

***

نماندم تا نامدار از پذیرش سراغ برادرم را بگیرد . این بیمارستان برایم آشناتر

از این  حرف ها بود. با قدم هایی شتابان به سمت اورژانس رفتم و مثل

دیوانه ها به همه ی تخت ها سرک کشیدم. دیدمش! آش و لش روی تخت افتاده

و فائزه بالی سرش بود.
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به سمتشان رفتم و با گریه نگاهش کردم. نگاهم از روی کبودی زیر چشمش

به پارگی کنار لبش افتاد و بعد هم دست گچ گرفته اش. 

دستم را روی بازویش گذاشتم و با گریه گفتم:

- داداش چی شده؟ کی این بل رو سرت آورده؟

دست سالمش را بال آورد و روی شانه ام گذاشت.

- گریه نکن، حالم خوبه.

گریه ام شدیدتر شد و با پریشانی نگاهی به وضعیتش انداختم.

- حامین تو به این میگی خوب؟ کی این بل رو سرت آورده داداشم؟

سرفه ای کرد و با چهره ای درهم گفت:

- من خوبم، بیخود شلوغش نکن.

اشک هایم را با پشت دست پاک کردم و به فائزه نگاه کردم که چشم هایش از

شدت گریه پف کرده بودند.

- فائزه تو بگو! توی رستوران این اتفاق افتاده؟ تو اون جا بودی، آره؟

 

فائزه با دستپاچگی شالش را جا به جا کرد و نگاهش را از من دزدید. 
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با تعجب به حالتش نگاه کردم و نگاهم را به حامین انداختم.

- نمی گید این جا چه خبره؟

حامین تا خواست حرفی بزند، صدای نامدار بینمان طنین انداز شد:

- پسر چرا کله پا شدی؟

کنارم ایستاد و رو به من گفت:

- تو که هنوزم داری گریه می کنی. ببین حالش خوبه، از من و تو هم بهتره!

به وضعیت حامین و دست شکسته اش اشاره کردم.

- این خوبه؟ ببینش نامدار! حتی نمیگه چطور این بل سرش اومده!

فائزه از کنار تخت حامین آن  طرف تر رفت و رو به من گفت:

- من می رم محوطه.

نگذاشت حرفی بزنم و مثل باد از کنارم گذشت. 

با تعجب به حامین نگاه کردم و در حالی که نگرانی امانم را بریده بود گفتم:

- حامین جون به لبم کردی! این دختر چش شده؟ همراه هم بودین؟ آره؟

حامین کلفه نگاهم کرد و کمی جا به جا شد.
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- آره، با هم بودیم.

منتظر نگاهش کردم تا ادامه بدهد، دستی به ته ریش روی صورتش کشید و

گفت:

- اون برادرشوهر آشغالش با سه تا قلچماق تر از خودش، می خواستن رستاک

رو به زور ببرن. فائزه داشت گریه می کرد و خودش رو به زمین و زمان

می کوبید که نذاره. من یهو سر رسیدم و دیوونه شدم. باهاشون درگیر شدم؛

اما زورشون چربید، رستاک رو بردن و من رو هم به این وضع انداختن.

دستم را روی پیشانی ام کشیدم و با پرخاش رو به حامین گفتم:

- آخه به تو چه؟ چرا خودت رو درگیر زندگی فائزه کردی؟ اگه بلی بدتری

سرت می آوردن چی؟ حامین عقل تو کله ت نیست؟ من نگفتم این دختر

زندگیش به اندازه ی کافی آشوب هست تو بدترش نکن؟ اگه...

- زنمه!

حرفم نصفه ماند. به گوش هایم شک کردم و ناباور نگاهش کردم.

- چی؟

نامدار بدتر از من، با خنده ی متعجبی به شانه ی حامین زد و گفت:
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- پسر دستت شکسته، مغزت چرا جا به جا شده؟ کدوم زن؟

حامین نگاهش را از نامدار به من داد، کمی مکث کرد و در آخر، شروع به

صحبت کرد:

- من و فائزه، یک ماه و نیمه که عقد کردیم. یه شرایطی پیش اومد که نشد

در جریانتون بذارم؛ یعنی خب هیچ کس نمی دونه!

هاج و واج مانده بودم. در مخیله ام هم نمی گنجید که حامین روزی پنهانی از

ما ازدواج کند، یا حداقل پنهانی از من! من و حامین هیچ راز مگویی با هم

نداشتیم؛ اما حال بزرگترین اتفاق زندگی اش دور از چشم من افتاده بود. 

با ناراحتی و بیشتر از آن دلخوری نگاهش کردم.

- واقعاا که! من چقدر غریبه بودم برات.

بی توجه به چهره ی ناراحتش، راه خروج از اورژانس را پیش گرفتم. برایم

ال باورپذیر نبود. کسی که جانم به جانش سنگین بود، غیرقابل هضم بود، اص

بند بود، من را در حد یک غریبه پایین آورده بود؛ منی که کفتر جلد

برادرانه هایش بودم.

کنار پذیرش ایستادم و رو به خانم نادری که مشغول خواندن پرونده ای بود

گفتم:
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- خانم نادری؟ ببخشید!

سرش را بال آورد و با لبخند نگاهم کرد:

- بهتری ایلدا؟ وقتی اومدی بی توجه و پریشون رفتی سمت اورژانس.

لبخندی از سراجبار روی لبم نشاندم و گفتم:

- ممنونم! حال عمومی برادرم چطوره؟ کی مرخص می شه؟

عینکش را روی تیغه ی بینی اش جابه جا کرد و جوابم را داد:

- حالش خوبه. ساق دستش شکسته که دکتر گچش گرفت و مسکن هم براش

تزریق کردن. سرش به زمین خورده بود که عکسبرداری کردن و مشکلی

نبود. تا یک ساعت دیگه هم می تونه بره خونه!

تشکری کردم و با خسته  نباشیدی، از آن جا بیرون رفتم. به محوطه ی

بیمارستان رفتم. فائزه جلوی در ورودی ایستاده بود و هنوز گریه می کرد.

نزدیکش شدم و دستم را روی بازویش گذاشتم:

- بسه دیگه! چیزیش نیست، الناست که مرخص بشه.

با شرمندگی نگاهم کرد. نوک بینی کوچکش قرمز شده بود.
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- من می خواستم بهت بگم ایلدا، قصدم پنهون  کاری نبود. حامین گفت نه، گفت

اوضاع...

حرفش را قطع کردم و سری تکان دادم.

- بیخیال! می دونم بی معرفتی از سمت کیه.

دستمال کاغدی ای از داخل کیفم بیرون آوردم و به سمتش گرفتم.

- چرا رستاک رو بردن؟

دستمال را از دستم گرفت و زیر چشمش کشید. موهای فرفری اش را زیر

شالش مخفی کرد و گفت:

- پدربزرگش فهمید که ازدواج کردم. بهت که گفتم، تهدیدم کرده بود اگه

ازدواج کنم، رستاک رو می بره!

اشک هایش دوباره سرازیر شدند و با هق هقی خفه ادامه داد:

- ایلدا من بدون بچم می میرم، طاقت نمیارم.

اخم غلیظی بین ابروهایم نشست و با خشم گفتم:
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- غلط کرده که بچه رو بـرده! مگه مملکت بی در و پیکره؟ حضانت رستاک

با توئه. همین الن می ریم کلنتری و شکایت می کنی. دوتا مامور بهمون

می دن و می ریم پسرت رو می گیرم. 

ترسیده و با رنگی پریده نگاهم کرد.

- وای! نمی شه!

ابرویم را بال دادم و حرفش راسوالی تکرار کردم:

- نمی شه؟

بینی اش را بال کشید و با صدای گرفته اش شروع به صحبت کرد:

- اگه کار به شکایت و پلیس بازی بکشه بدتر می شه. من نگران خودم نیستم،

نگران حامینم. امروز دستش رو شکستن، اگه فردا بلیی دیگه سرش بیارن

من چیکار کنم؟ بهش گفته بودم، گفتم من به دردت نمی خورم، برو پی

زندگیت؛ اما گوش نکرد.

درحالی که تحت تاثیر گریه های فائزه، بغض به جان من هم افتاده بود؛ دستش

را گرفتم و گفتم:
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- تو نگران حامین نباش؛ حتماا فکر همه چی رو کرده و پا پیش گذاشته. الن

که مرخص شد، می ریم کلنتری! باشه؟ پسرت رو پس می گیریم. باید بهشون

حالی کنیم شهر هرت نیست و قانونی وجود داره. حامین هم باید به جرم

ضرب و شتم ازشون شکایت کنه. عوضی ها دستش رو شکوندن، سرش هم

که ضربه خورده. خدا رحم کرده که بلی دیگه ای سرش نیومده.

یک ساعت بعد، به همراه یکدیگر و یک مامور نیروی انتظامی و سربازی که

همراهش بود، به سراغ خانه ی پدرشوهر فائزه رفتیم.

پسرجوانی که تقریبا بیست و پنج ساله بود و حسابی هم قلچماق، در را باز

کرد. 

- فرمایش؟

مامور که قدری عصبی هم بود، اخم غلیظی کرد و گفت:

- فرشید دارایی این جا زندگی می کنه؟

فرشید نگاه بدی به سمت ما انداخت و روی حامین مکث کرد.

- خودمم!

مامور دستبندش را درآورد و بال گرفت.
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- به جرم آدم ربایی، مزاحمت پی در پی و ضرب و شتم از شما شکایت شده.

باید تشریف بیارید کلنتری.

مامور خواست دستبند را به دستش بزند که به سمت فائزه هجوم آورد.

- زنیکه ی عوضی، من تو رو خفه  می کنم.

هنوز به فائزه نرسیده بود که خودم را جلوی فائزه انداختم. نامدار با شدت به

تخت سـ*ـینه ی فرشید زد و سرباز که هیکل تنومندی هم داشت، او را به

دیوار چسباند. 

در حالی که به این صحنه نگاه می کردم، رو به مامور گفتم:

- دیدید جناب سروان؟ همین الن هم می خواست شر درست کنه. این آدم

مشکل داره، نباید آزاد باشه، ممکنه به مردم آسیب برسونه.

فرشید دوباره سعی کرد خودش را آزاد کند؛ اما نتوانست، در عوض با خشم

رو به من غرید:

- پس تویی که بهش خط می دی؟ بلیی به سرت بیارم که...

حرفش با پس گردنی ای که نامدار نثارش کرد، نصفه ماند:

- خفه شو مرتیکه، من رو دیوونه نکن!
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مامور، نامدار را کنار زد و در حالی که دستبند را به دست های فرشید می زد،

ما را به آرامش دعوا کرد:

- آروم باشید، همه ی این رفتارها برعلیه خودشه!

سرباز وظیفه مسئول گرفتن فرشید شد و مامور با حکم ورودی که داشت،

برای آوردنرستاک وارد خانه شد.

از دم در به حیاط بزرگ خانه نگاه کردم. زن و مرد میانسالی که پدر و مادر

فرشید بودند، با غضب به مامور و بعد به ما نگاه کردند. 

رستاک از پشت سر زن، بدون اینکه کفشی بپوشد، دوان دوان به سمت فائزه

آمد. 

خودش را در آغوشش پرت کرد و با گریه صدایش زد:

- مامان! من رو با خودت ببر. من می خوام با تو زندگی کنم! من رو که ولم

نمی کنی؟

بغضم را فرو خوردم. تصویری از ایلدای هشت ساله در ذهن داشتم که در

سکوت مادرش را نگاه می کرد؛ مادری که چمدان به دست می رفت. کاش من

هم مثل رستاک برای بودن در کنار مادرم دست به گریه و التماس می زد.!
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***

حامین به همراه فائزه و ایلیا به خانه شان رفت. می دانستم که می خواهد

توضیحاتش را آماده کند تا تحویل ما بدهد و برای این کار به فرصت نیاز

دارد. ناراحت و دلخور بودم؛ اما شاید دلیلش می توانستند این دلخوری را

کمرنگ کنند، البته در صورتی که قانع کننده می بودند.

نامدار ماشینش را جلوی آپارتمان حامین پارک کرد و به سمتم چرخید. 

نفسش را فوت کرد و گفت:

- روزمون خراب شد!

لبخندی به رویش زدم. در چشم هایش خودم را می دیدم.

- روزای زیادی پیش رومونه، مگه نه؟

دستم را گرفت و یک اطمینان درست و حسابی به جانم تزریق کرد.

- از الن تا آخرین روزی که نفس بکشم، همش با تو خوشه

من می توانستم برای دوست داشتنش، برای عاشق این مرد بودن، تمام

روزهای خوب و بد را بگذرانم.
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خم شد و داشبورت را باز کرد. چیزی از داخلش برداشت و دوباره مایل به

من نشست.

دستش را جلوی رویم گرفت، جعبه ی کوچک و مخملی قرمز را نگاه کردم و

گفتم:

- مال منه؟

با لبخندی که روی لب هایش خانه بنا کرده بود، سرش را تکان داد و دستش

را جلوتر آورد.

جعبه را از دستش گرفتم و با شوقی که داشتم، بازش کردم. دو تا حلقه ی

ساده که طلی سفید بودند، درون جعبه به چشم می خورد.

- اینا؟

موهایش را از روی پیشانی کنار زد و گفت:

- فکر کردم حلقه های قبلی به خاطر اون اتفاق و نیومدنم، برات خاطره ی

خوبی به همراه نداشته باشن؛ این شد که این ها رو گرفتم.

عمیقاا ممنونش بودم؛ چرا که حتی فکر به آن روز، حالم را دگرگون می کرد.

- داخلشون رو نگاه کن.
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حلقه  ی کوچک تر را که متعلق به خودم بود برداشتم و زیر نوری که از

چراغ های خیابان به داخل ماشین راه پیدا کرده بود، نوشته ی حک شده ی

درونش را زمزمه وار خواندم:

- با تو، تا...

جمله  همین جا ناتمام ماند. متعجب به نامدار نگاه کردم که حلقه ی خودش را

از داخل جعبه برداشت، آن را جلویم گرفت و زمزمه کرد:

مت عشق! - تا ابدپنی

چشمانش در تاریک و روشن شب می درخشید و من عاشق تر می شدم هر دم.

حلقه ها را به جعبه برگرداندم و گفتم:

- پس اینا دست تو باشن، تا روز عقد!

با لبخند جعبه را از دستم گرفت. ابرویش را بال انداخت و گفت: 

- واسه چهار روز دیگه وقت محضر گرفتم! میای؟

به خنده اش نگاه کردم، به چین های ریزی که کنار چشمش افتاد، به ابروی

شکسته اش، به چشم های مهربانش. مگر می شد دوستش نداشت؟
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- اگه...

حرفم را با بدجنسی ناتمام گذاشتم. لبخندش را جمع کرد و گفت:

- اگه چی؟

پشت چشمی برایش نازک کردم و گفتم:

- اگه دوباره قالم نذاری؛ میام!

نفسش را با آسودگی بیرون فرستاد.

- من عاشق همین دیوونگیاتم!

می صندلی تکیه دادم و به خیابانی که شاهد رفت و آمد خندیدم، سرم را به پشت

اندک ماشین ها بود، خیره شدم.

- اون روزی که نیومدی، بدترین روز زندگیم بود. درسته دلیل داشتی، درسته

حق داشتی؛ ولی راستش رو بخوای، فراموش کردنش خیلی سخته.

دستم را گرفت. نگاهش نکردم تا مبادا رد اشک را در چشم هایم ببیند.

- ایلدا! وقتی داشتم اون پیام رو برات می نوشتم، حالم مثل آدمایی بود که

تموم شدن زندگیشون رو می بینن و لمس می کنن. مثل آدمی که دلخوشیش رو

ازش می گیرن. خیلی سعی کردم به خودم مسلط بشم و بیام؛ اما بعد از رفتن
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بابا، کسی که آوار شد، من بودم. قد سی  سال حالم بد و مزخرف بود. اون

لحظه نبودی، ولی بعدش که اومدی و دیدی! توی بغـ*ـل خودت گریه کردم،

یادت که نرفته؟

یادم نرفته بود. نامدار شکسته ی ده روز پیش را هیچ وقت از یاد نمی بردم،

اشک هایش چنگ می زدند به رگ های قلبم.

- تا نفس می کشم شرمندتم به خاطر اون روز. می خوام بدونی که هرکاری

می کنم تا فراموشش کنی. می خوام بدونی که...

مکث کرد، نگاهش کردم. چشم روی هم گذاشت و باز کرد:

- می خوام بدونی که با ارزش ترین آدم زندگیم تویی!

لب هایم به موازات صورتم کش آمدند. دستش را فشردم.

- نمیای؟

کیفم را از صندلی عقب برداشتم و به نامدار نگاه کردم.

- اگه گزینه ی دیگه ای رو داری تا جای من ببری؛ خب نمیام!

آرنجش را به فرمان ماشین تکیه داد و آهی کشید.

- آخ ایلدا! حجم اعتمادت همین قدر بود؟
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دستگیره ی در را گرفتم و چشمکی به رویش زدم.

- تا وقتی کادوی تولد رو با حلقه می پیچونی، بله!

در را باز کردم و بیرون رفتم. ماشین را دور زدم و کنار شیشه ی پایین آمده ی

سمت نامدار ایستادم.

ال محترم! - خداحافظ آقای مث

دستش را روی پیشانی اش گذاشت و گفت:

ال محترم! - خدا به همراهت خانوم کام

با خنده به سمت در ساختمان رفتم و مشغول باز کردن آن شدم. وقتی وارد

ساختمان شدم، به سمتش برگشتم که هنوز آن جا بود و نگاهم می کرد؛ با

همان لبخند دوست داشتنی و چشم هایی که حاضر بودم برای همیشه دیدنشان

حتی لحظه ای پلک روی هم نگذارم.

وقتی به خانه رفتم، نیان خواب بود و برگه ی یادداشتی روی یخچال زده بود.

برگه  را برداشتم و مشغول خواندنش شدم:

- احسان اومده بود این جا. دعوا کردیم. آرامبخش خوردم، لطفاا بیدارم نکنید. 
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پوف کلفه ای کشیدم، احسان و نیان تا کی می خواستند با جنگ و دعوا سر

کنند؟

- اگه حامینی و داری این نوشته رو می خونی، بدون که ایلدا بهم زنگ زد و

گفت چه گلی کاشتی، مطمئن باش فردا پدرت رو در میارم.

خنده ی بی صدایی روی لبم نشست، اگر من با حامین قهر می کردم، در عوض

نیان حسابی از خجالتش در می آمد.

- و اگه ایلدایی و داری این برگه رو می خونی، تولدت مبارک باشه. خیلی

دوستت دارم، کادوت رو از روی میز جلوی مبل ها بردار.

در بدترین شرایطی که داشت، به یاد من بود. چقدر احمق بودم که فکر

می کردم مرا از یاد بـرده!

کاغذ را دوباره روی یخچال چسباندم تا اگر حامین آمد، تهدید نیان را بخواند

و خودش را برای یک دعوای مفصل آماده کند.

به پذیرایی رفتم و روی میز جلوی مبل ها، یک جعبه ی مستطیلی بزرگ و یک

بسته ی کوچک دیدم. 

روی مبل نشستم، بسته  را برداشتم و کاغذ کادویش را باز کردم. با دیدن

کتاب شعر فریدون مشیری، لبخندی روی لبم نشست. 
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کتاب را روی میز گذاشتم و جعبه را جلوتر کشیدم. در جعبه را برداشتم و این 

بار محتویات درونش باعث شد ذوق و تعجب، دوتایی با هم به جانم سرازیر

شوند.

پیراهن آبی رنگ را برداشتم و جلوی رویم گرفتم، بلند بود و پر از پروانه های

سفید. کاغذ کوچکی که داخل جعبه بود را برداشتم و نوشته ی نیان را خواندم:

- نامدار بهم گفت که وقت محضر گرفته. دوست داشتم لباست رو من گرفته

باشم!

لبخندم بزرگ و بزرگ تر شد. این نامدار آب  زیرکاه داشت همه ی کادوهای

تولد من را به نفع جیب خودش خودش تغییر می داد.

پیراهن را به جعبه برگرداندم و خواستم بلند شوم، که صدای موبایلم باعث

شد صفحه را باز کنم. نامدار پیام داده بود:

- ایلدا داخل کیفت رو بگرد ببین عینک  آفتابی من پیش تو جا نمونده؟

با تعجب کیفم را از روی مبل برداشتم و زیپش را باز کردم.

- چقدر تو حواس پرتی آخه!
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مشغول غر زدن بودم و کیفم را می گشتم؛ اما از عینک آفتابی خبری نبود.

دستم به جسم سردی در ته کیفم خورد. با تعجب آن را برداشتم. 

مشتم را باز کردم، زنجیر طلی بلندی بود و پلک آن به شکل یک هلل ماه

بود که درونش یک ستاره ی پرنگین قرار داشت.لبخند روی لبم نشست و

همزمان صدای موبایلم بلند شد.

یک پیام دیگر از نامدار بود:

مک منه؟ - این رو بدون که ماه نامدار تویی! گفته بودم که تولدت مبار

***

صبح با سر و صدای حامین و نیان از خواب بیدار شدم؛ البته بهتر است

بگویم با صدای جیغ هایی که نیان بر سر حامین می کشید از خواب بیدار شدم.

- آخه پسره ی خل وضع، مگه تو خونواده نداری که تنهایی رفتی عقد کردی؟

ال تو هیچی! اون دختر چه گناهی داره که باید این جوری قایمکی با توی اص

نره  خر ازدواج کنه؟ 

خنده ام را از صفت نره خر قورت دادم و از روی تخت بلند شدم. موهایم را

پشت گوشم زدم و در آستانه ی در ایستادم و به ادامه ی سخنرانی نیان گوش

دادم:
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- من چی بگم بهت؟ ها؟ حامین تو از آب خوردن ما هم خبر داری اون وقت

خودت بی خبر رفتی ازدواج کردی؟ هیچ نگفتی دو تا خواهر دارم که دل دل

می کنن تا من رو توی لباس دامادی ببینن؟ 

خب این را درست می گفت. من و نیان فکر می کردیم حامین تا آخر عمرش

سوگوار اولین عشقش باقی می ماند و نه تنها عاشق نخواهد شد، بلکه

هیچ وقت ازدواج هم نخواهد کرد و حال برادرمان بی خبر رفته و ازدواج کرده

بود، آن هم با دوست من.

تکیه ام را از دیوار گرفتم و به پذیرایی رفتم. حامین با دست شکسته اش روی

ال آماده ی حمله بود، روبرویش ایستاده و دست مبل نشسته بود و نیان که کام

به کمر، غرغر می کرد.

- نیان بسه! بذار حامین هم حرف بزنه.

بعد از این حرفم، به سمت آشپزخانه رفتم. شیرآب را باز کردم و داخل

ظرفشویی مشتی آب به صورتم پاشیدم.

- اون جا جای دست و صورت شستنه؟

با شیطنت به نیان نگاه کردم و گفتم:

- یعنی میگی صورت من از ظرف هایی که این جا شسته می شن کثیف تره؟
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سری به تاسف برایم تکان داد و روی مبل نشست. یخچال را باز کردم و

بطری شیرکاکائو را برداشتم، سه تا فنجان هم از کابینت درآوردم و با یک

دست گرفتمشان. 

فنجان ها را روی میز جلوی مبل ها گذاشتم و در بطری را باز کردم.

- خب حامین خان! بگو ببینم، چطوری شد که همه رو پیچوندی و خواهرات 

هم روش؟

فنجان پر شده را به سمتش هل دادم و مشغول پر کردن بعدی شدم.

- مجبور شدم!

نیان فنجان را از دستم گرفت و رو به حامین گفت:

- از اولش تعریف کن.

به بطری که نصفه بود نگاه کردم و بی آن  که فنجانم را پر کنم بطری را سر

کشیدم و به غرغرهای نیان توجهی نکردم.

- بترکی ایلدا که این قدر چندش بازی درمیاری! 

پشت لبم را از رد شیر پاک کردم و منتظر و خیره به حامین نگاه کردم. 

دست شکسته اش را با صورتی درهم جا به جا و شروع به صحبت کرد:
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- فائزه اولش قبول نمی کرد. حتی نمی ذاشت نزدیکش بشم و باهاش حرف

بزنم. می گفت ما آینده ای با هم نداریم، من یه مادرم با یه بچه ی هفت ساله و

تو یه پسر مجردی که حتماا خانوادت برات آرزوهایی دارن و چه می دونم؛ از

همین کلیشه های چرت و پرت! می گفت اگه ازدواج کنه، خانواده ی پدری

رستاک براش دردسر درست می کنن و ممکنه شر به پا شه؛ اما من پا پس

نکشیدم و اون قدر اصرار کردم تا راضی شد؛ ولی...

آرنجم را به زانویم تکیه دادم و به حامین نگاه کردم. 

نیان به جای هردوتایمان پرسید:

- ولی چی؟

از صورت جمع شده ی حامین مشخص بود دستش درد می کند. نیان به سمتش

رفت و کوسن مبل را زیر دستش گذاشت.

- دستت درد نکنه، حال بهتر شد.

وقتی نیان دوباره سرجایش نشست، ادامه ی حرفش را گرفت:

- ولی درست وقتی که می خواستم همه چی رو به شما بگم تا بریم

خواستگاری، نیان اومد تهران و ماجرای طلق و اینا پیش اومد. گفتم صبر

ال عقد کنیم می کنم تا اوضاع بهتر شه، فائزه هم که فهمیده بود، پیشنهاد داد فع
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تا بتونیم بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم و موذب نباشیم. می دونید برخلف

تیپ و ظاهرش، خیلی مقید به این اصوله!

یک قلپ دیگر از شیرکاکائو نوشیدم و گفتم:

- بعدش چرا نگفتی؟

پوف کلفه ای کشید و نگاهم کرد.

- یه جورایی زیرزبون مامان رو بیرون کشیدم، که اگه یه پسرمجرد بخواد با

دختری ازدواج کنه که بچه داره، از نظر تو درسته یا نه؟ چنان زد توی پرم و

ال پشیمون شدم تا باهاش درمیون بذارم. بابا هم که بهتره عصبی شد، که ک

ال بحثش رو بیخیال شیم، اگه به اون می گفتم که معلوم نبود چه واکنشی ک

نشون بده .

نیان با تاسف نگاهش کرد و گفت:

- چرا به ما نگفتی؟ 

- شما هرکدومتون مشکلت خودتون رو داشتین. تو و زندگی به هم

ریخته  ات، ایلدا و زندگی نامعلومش! به کی باید می گفتم؟ من نمی خواستم شما

رو درگیر مشکلت خودم کنم.

622



هاوام/زهرابهاروند

نفس عمیقی کشیدم و جملتم را کنار هم چیدم:

- حامین، برادر من! همون طور که مشکل من، مشکل توئه؛ مشکلت تو هم

به من مربوطن. ما یه خانواده ایم؛ من، تو، نیان! ما همیشه پشت هم بودیم،

مگه نه؟ 

لبخندی به رویم زد. حرفم را ادامه دادم و گفتم:

- فائزه خیلی دختر خوبیه، حتی من خودم می خواستم باهاش راجع به تو

ال ازدواج کرده و یه بچه هم داره، هیچ دلیل قانع کننده ای حرف بزنم. این  که قب

نیست تا مانع ازدواجتون بشه. حتی رک بگم، فائزه از سرت خیلی زیادیه،

حیفه واسه تو!

قسمت آخر حرفم را با لحنی شوخ گفتم و باعث شدم خنده ی کمرنگی روی

لبش بنشیند. 

نیان پشت چشمی برای حامین نازک کرد و گفت:

- خودم با مامان حرف می زنم؛ ولی فکر نکن بخشیدمت.

حامین که با این حرف نیان گل از گلش شکفته بود، حواسش پرت شد و

دستش را بال آورد که گچ آن به پیشانی اش خورد.
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- آخ، آخ!

ریز خندیدم. پاک هوش و حواس و دل از کف داده بود.

- حال کی قراره برید سر خونه و زندگیتون؟

با این حرفم، حامین مردد نگاهم کرد.

ال که نمی شه! حال ببینیم شرایط چطور پیش می ره، بعد تصمیم - راستش فع

می گیریم.

این تردید کلمش را به خوبی می شناختم. تصمیمی برای آوردن همسرش به

این خانه نداشت؛ چرا که خواهرهایش با زندگی معلقشان، مانعش بودند.

حامین به خوبی می دانست که نیان به خانه ی پدریمان نمی رود و من هم بعد

از سنگ انداختن های بابا، محال بود به آن جا برگردم.

جرقه ای در ذهنم زده شد و ماحاصلش لبخندی بود که روی لبم شکفت. نیان

با کنجکاوی نگاهم کرد، چشمکی دور از نگاه حامین برایش زدم و اشاره

کردم که بعداا حرف می زنیم.

- خب نمی خوای عکس زن داداشم رو بهم نشون بدی؟ من تا الن ندیدمش ها!

حامین اشاره ای به موبایلش که روی میز بود کرد و به نیان گفت:
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- خودت بردار ببین. حریم خصوصی و این صحبت ها که واسه ی ما جواب

نمی ده!

نیان گوشی حامین را برداشت و بعد از چند دقیقه با دیدن عکسی ابروهایش

بال پریدند.

- چه خوشگله!

فائزه واقعا زیبا بود. موهای فر و مشکی رنگش به تنهایی می توانستند جذاب

باشند، چه برسد به زمانی که در کنار آن صورت سفید و لب های اناری و

مژه های بلند قرار می گرفتند.

- باید یه چیز دیگه هم براتون بگم.

من و نیان منتظر به حامین نگاه کردیم تا حرفش را بزند.

- برای هر دوتون گفتم که وقتی بیست و سه سالم بود، عاشق شدم. یادتونه؟

با خنده گفتم:

- همون که ظرف لبوت رو بهش دادی و گفتی نذریه!

- آره، همون!

نیان موبایل را روی میز گذاشت و متفکر به حامین نگاه کرد:
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- اون چیزی که توی ذهنمه درسته؟

گیج به هردوتایشان نگاه کردم، حامین با لبخند پررنگی سر تکان داد و جیغ

شادمان نیان به هوا رفت.

- وای حامین! نمی دونی چقدر خوشحالم!

با گیجی نگاهم را به حامین انداختم و گفتم:

- جریان چیه؟

لبخندی زد. دست سالمش را به موهایش کشید و جوابم را داد:

- فائزه همون دختره!

دهانم از تعجب باز ماند. مطمئن بودم که حامین گفته بود اسم آن دختر فرشته

است، از زبان خودش شنیده بودم و حال می گفت فائزه همان دختر بوده؟

- تو مگه نگفتی اسمش فرشته ست؟ خودت بهم گفتی نمی ذارم قصه ی حامین

و فرشته تکرار بشه!

لبخند تلخی زد و انگار با این حرفم به خاطرات سال های قبلش پرت شد. 

آهی کشید و گفت:
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- اسمش رو نمی دونستم. از بس خوشگل بود که پیش خودم بهش می گفتم

فرشته؛ فرشته ی حامین! وقتی چندماه پیش گفتی دوستت واسه کار میاد

ال فکرش رو نمی کردم که فرشته ی گمشده  ام رو پیدا کنم. رستوران، اص

راستش رو بخواید ترسیدم؛ ترسیدم که اگه بفهمه من به یاد میارمش، موذب

بشه و بره. بره و بازم از دستش بدم. بخاطر همین، تظاهر کردم که

نمی شناسمش و سعی کردم بهش نزدیک شم. روزهایی که پسرش رو همراه

خودش می آورد و رابـ ـطه ی عمیق بینشون رو می دیدم، هزاربار عاشق تر

می شدم. می دونم خیلی عجیبه؛ ولی تمام این سال ها، قسمت بزرگی از قلبم رو

به خودش اختصاص داده بود. ادعا نمی کنم که هیچ کس توی زندگیم نبوده،

نه؛ ولی توی تمام این سال ها نتونستم فکرش رو، عکس چهره ی قشنگ و

سادگی رفتارش رو از ذهنم پاک کنم. بالخره هم طاقت نیاوردم و بهش گفتم

که کی ام و قصه به این جا رسید.

چشم های حامین می درخشیدند. در تمام این سال ها، اولین باری بود که

می دیدم تمام صورتش می خندد، که واقعاا و از ته دل، خوب است.

- مبارک باشه داداشم!

***
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ساعت حوالی پنج عصر بود که به خانه ی پدری رسیدم. الن باید می گفتم

من لعنتی روی زبانم که هیچ، در مغزم هم خانه ی خودمان؛ اما این خودما

نمی چرخید. 

بابا را دور از خودم می دیدم، خیلی دور. بعد از تهمت هایی که خاله به من زد

و واکنش تاسف باری که بابا نشان داد، بعد از آن روز لعنتی که از دخترش

مدرکی برای اثبات پاک  بودنش خواست؛ بعد از آن روز هیچ وقت دلم با او

صاف نشد. 

دلم صاف نشد و درست زمانی که خاطرات بد داشتند در سایه ی خاطرات

خوبم با نامدار رنگ می باختند و کمرنگ می شدند، دوباره و با اجرای آن

شرط مسخره، دلخوری و ناراحتی به وضوح تمام در دلم جاخوش کردند و

من امروز برای جنگ آمده بودم؛ برای ایلدا، برای خستگی هایش.

وارد خانه که شدم، فقط صدای گزارشگر فوتبال به گوش می رسید. در را

پشت سرم بستم و وارد پذیرایی شدم. بابا پشت به من روی مبل نشسته و به

تلویزیون خیره بود.

- سلم!

با صدایم تکانی خورد و به سمتم چرخید. 
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- علیک سلم! از این ورا؟

پوزخند تلخی روی لبم نشست، چقدر غیرقابل پیش بینی بود آمدنم به خانه ی

خودم؛ به خانه ی خودمان!

از قبل روز عقد تا به امروز، ندیده بودمش؛ حتی آن قدری برایم ارزش قائل

نبود تا در آن شرایط سخت کنارم باشد.

- سهیل و نازنین کجان؟

سرش را برگرداند و دوباره به فوتبال خیره شد.

- رفتن خونه ی خواهرش .

تردیدهایم را پس زدم و جلو رفتم. 

روی مبلی که سمت راست بابا بود نشستم و صدایم را صاف کردم:

- می خوام حرف بزنیم!

نگاهم کرد، با همان چشمان آبی رنگی که سهیل می گفت عاشقشان شده. با

همان چشمانی که وقتی خشمگین می شدند، ترس تمام وجود دختر مقابلش را

فرا می گرفت.

- راجع به چی؟
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آرنج هایم را به زانوهایم بند زدم و دستانم را در هم گره کردم.

- راجع به خودم!

کمی به جلو خم شدم و گفتم:

- راجع به حامین!

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تمام حس های منفی را کنار بزنم:

- راجع به نیان، راجع به خانوادمون!

مستقیم نگاهش کردم. اخم کمرنگش را نادیده گرفتم و ادامه دادم:

- راجع به نامدار!

با شنیدن اسمش، پوزخندی زد و گفت:

- نکنه هنوزم می خوایش؟

حدسم درست بود. فکر می کرد اگر باعث شود نامدار به محضر نیاید؛ من

بیخیالش می شوم. 

سرم را به تاسف تکان دادم و نگاهش کردم.

- با کی داری می جنگی بابا؟ با من؟ با دخترت؟
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ابروهایش را در هم گره کرد و با غضب نگاهم کرد:

- من از اولش هم مخالف بودم. نمی خوام دوباره به مهرانه و خونوادش گره

بخورم.

ناباور از طرز فکرش پوزخندی زدم و گفتم:

- نسبت اون زن، با تو عوض شده، نه با بچه هات. اون همیشه مادر ماست!

دریای چشمانش در معرض طوفان بود. حرف زدن از مامان، همیشه

عصبانی اش می کرد.

- کدوم مادر؟ مادری که ولتون کرد و رفت دنبال خوشی خودش؟

- تویی که موندی...

سری تکان دادم و دنباله ی حرفم را گرفتم:

- تویی که موندی پدری کردی؟

حال نوبت او بود تا بهت زده نگاهم کند. حق داشت، ایلدای یک سال پیش هیچ

شباهتی با این ایلدا نداشت. راستش این دختر حتی برای خود من هم تازه

بود.

631



هاوام/زهرابهاروند

- تو و مامان هردوتون مقصرید. هر دوی شما ما رو ول کردید بابا! مامان

رفت خارج؛ اما تویی که حضور داشتی هم انگار رفته بودی. نیان راهی شهر

دیگه ای شد، حامین رو هم که سال تا سال نمی دیدیم. تو و مامان از هم نه،

که از بچه هاتون جدا شدین. کجای دنیا طلق یعنی این؟ ما چه گناهی داشتیم

که وسط دووست نداشتن و بریدن شما از هم قرار گرفتیم؟

با عصبانیت از سرجایش بلند شد. چند قدم آن طرف تر رفت و دوباره برگشت.

در یک متری ام ایستاد و دستش را به کمرش زد و با صدایی که نت به نتش

عصبانیت بود گفت:

- این حرف ها رو حامین یادت داده یا اون مادرت که بعد از چهارده سال

یادش افتاده بچه داره و برگشته؟ هان؟

- کسی یادم نداده!

دستم را روی قلبم گذاشتم و گفتم:

- همه ی این سال ها این جا بودن، گیر کرده بودن؛ چون جرئت بال اومدن

نداشتن!

تمام روزهای این چهارده  سال جلوی چشمم آمدند، همه ی روزهایی که با

غصه به شب رسیدند.
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- من حتی حاضر شدم به خاطر دل تو، پا بذارم روی علقه ام. حتی رشته ی

تحصیلیمم به انتخاب تو بود! من به هر حرفی که زدی، یه چشم چسبوندم تا

دخترت باشم، تا ازم راضی باشی، که پدر باشی؛ اما هرچی من کوتاه اومدم

بدتر شد. حتی می خواستی من زن بابک بشم، بابکی که مطمئنم خودت هم

می دونی آدم زندگی نیست.

سرم را پایین انداختم تا قطره ی اشکی که روی گونه ام چکید را نبیند.

- تو از من، از دخترت، از کسی که توی همه ی عمرش پاش رو کج نذاشته

بود مدرک خواستی؛ مدرکی که ثابت کنه هیچ غلط اضافه ای نکرده!

سرم را بال آوردم و به چشمان قرمزش نگاه کردم. عقب نشینی کار ایلدای

امروز نبود.

آب دهانم را قورت دادم و با رنجشی که در صدایم به خوبی مشخص بود

گفتم:

- هیچ می دونی چقدر شکستم؟ می دونی چقدر سخته که تمام باورت بشکنه؟ 

از سرجایم بلند شدم و ایستادم؛ همان طوری که نامدار همیشه می خواست، که

می گفت باید محکم باشی و نباید بید لرزان هر بادی باشی؛ همان طوری که

یادم داده بود.
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- نمی دونم از گفتن حقیقت به نامدار چی گیرت اومد. نمی دونم چه کینه ای بین

تو و خونوادشه؛ فقط می خوام بدونی که...

نفس عمیقی کشیدم و ادامه ی صحبتم را گرفتم:

- می خوام بدونی که از دوست داشتن نامدار دست نمی کشم!

این صریح ترین و شجاعانه ترین و یقیناا عاشقانه ترین اعتراف ایلدا بود؛

ایلدایی که نامدار دوستش داشت و یادش داده بود که محکم باشد؛ ایلدایی که

نامدار ساخته بود، که با عشق ساخته بود این آدم را.

- سه روز دیگه نوبت عقدمونه! اگه بیای، می تونم به فراموش کردن

چهارده سال بی  محبت پدر بزرگ شدنم فکر کنم.

نگاهش را در صورتم چرخاند. می خواست حرف بزند؛ اما انگار سکوت را به

دهانش چسبانده بودند. نمی دانم تازگی ایلدای مقابلش باعث این سکوت بود،

یا داشت به این چهارده سال فکر می کرد. هر چه که بود، لبخند تلخی روی

لبم نشاند و باعث شد بی هیچ حرف دیگری، از خانه بیرون بزنم.

بعد از این که بیرون آمدم، درست زمانی که در پیاده رو مشغول قدم زدن بودم

تا به ایستگاه اتوبوس بروم، به یک حقیقت دردآور رسیدم و آن هم این  که

من خانه ای نداشتم. 

634



هاوام/زهرابهاروند

بیست و چند سال کنار پدرم زندگی کرده  بودم؛ اما حال فهمیده  بودم هیچ

تعلقی به آن خانه ندارم چرا که خاطرات ناخوشم در آن جا، به خاطرات

خوشش می چربید. یک سال می شد که در خانه ی برادرم زندگی می کردم و

حال فهمیده ام که متعلق به آن جا هم نیستم. حالیی که برادرم ازدواج کرده و

به خاطر بودن من در خانه اش، زندگی با همسرش را به امروز و فردا

می اندازد. این هم یک حقیقت دیگر است؛ که حامین هرچقدر هم مرا دوست

داشته باشد، هرچقدر هم که پدرانه خرجم کند، در نهایت اولویت اولش

خانواده ی خودش خواهد بود. 

از همه ی این ها دردناک تر، این است که مادرم هست، که مادرم آمده تا جبران

کند؛ اما حتی به خانه ی او هم تعلقی ندارم. راستش هرچقدر هم به بخشیدنش

فکر کنم باز هم این چهارده سال فاصله و دوری، بینمان می ایستد و باعث

می شود احساس غریبگی روی روابطمان سایه بیندازد. این من بی تعلق به

همه جا؛ کجا را داشت برای رفتن؟

یک ساعت بعد، وقتی به خودم آمدم که جلوی خانه ی نامدار ایستاده بودم.

نمی دانم پاهایم مرا به این جا کشانده بودند یا قلبم؛ اما این را می دانم که عمیقاا

دلم می خواست این من بی تعلق به همه جا، تعلقش را پیدا کند.
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در خانه را با کلیدی که داشتم باز کردم. دلم می خواست فکر کنم داشتن کلید

خانه ای، به این معناست که صاحب آن خانه هستی؛ اما من کلید خانه ی

پدری ام را نیز داشتم، کلید آپارتمان حامین هم داخل کیفم بود، حتی مامان هم

یکی از کلیدهای خانه باغ را به من داده بود؛ ولی در هیچ کدام از این خانه ها

حس صاحب بودن را نداشتم.

با صورتی آویزان وارد شدم. در را پشت سرم بستم و بی  آن که سراغ نامدار

را بگیرم، خودم را روی کاناپه انداختم. 

اگر خانه بود، مرا حس می کرد و می آمد و اگر خانه نبود؛ یعنی شانس بلعیدن

عطر حضورش را، از دست داده بودم.

هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که صدایش را از پشت سرم و درست در

نزدیکی گوشم شنیدم:

- خوش اومدین ایلدا خانوم!

راستش حتی توان لبخند زدن هم نداشتم.

سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم:

- سلم!
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از لحن شل و وارفته ام فهمید که یک جای من می لنگد. کاناپه را دور زد و

کنارم نشست. ریزبینانه نگاهم کرد و پرسید:

- چی شده؟

به آسمان تاریک چشمانش خیره شدم، به چشم هایی که عکسشان حتی در

خواب هم از جلوی رویم کنار نمی رفت.

- چیزی نشده، فقط...

اخم کمرنگی که می دانستم نشانه ی توجه و تمرکزش است، بین ابروهایش

نشست و گفت:

- فقط چی؟

نفس عمیقی کشیدم تا بغضم را با هوا قورت بدهم. کاش می شد بلند شوم و به

آشپزخانه بروم و یک لیوان آب هم رویش بخورم. 

- فقط خستم!

چانه ام لرزید و ایلدا می توانست کنار نامدارش بیدی باشد که با هر بادی

می لرزد.

- خستم نامدار!
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اولین قطره ی اشکم که چکید، اخم صورتش جای خود را به نگرانی داد.

- ایلدا چی شده؟ 

و اشک های پشت سر هم و بی تعلقی! 

- نامدار از این که نمی دونم متعلق به کجام خستم. نه خونه ی بابا، نه مامان و

نه حتی خونه ی حامین؛ توی هیچ کدومشون احساس خوبی ندارم. خسته شدم

این قدر از دست بابا قهر کردم و رفتم خونه ی حامین. خستم این قدر که مسافر

بودم توی زندگی خودم!

سعی کردم اشک هایم را با پشت دست پس بزنم. با بغض شکسته ی صدایم

گفتم:

- من فقط می خوام یه خونه باشه که بهم حس بودن بده. نامدار من فقط خسته

شدم از بی تعلقی؛ همین.

دستم را گرفت و دست دیگرش را روی گونه ام گذاشت.

لبخندی به چهره ام هدیه داد و با صدای بمش گفت:

- تو متعلق به منی، همون طوری که من به تو تعلق دارم.
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بغضم بیشتر و بیشتر شد و چشم هایم میزبان باران هایی شور شدند. چه داشت

سر و ته این جمله ها که احساس را از چشمانم جاری می کرد؟

- ایلدا! حتی اگه تموم خونه های این شهر به تو بی ربط باشن، من و تو

خودمون سقف می شیم؛ خونه اون جاییه که من و تو باشیم.

گونه ام را به کف دستش چسباندم و گفتم:

- یعنی این جا؟

سرش را تکان داد و با اطمینان جوابم را داد:

- یعنی این جا!

گفته بودم که ایلدا می توانست کنار نامدارش بیدی باشد که با هر بادی

می لرزد؛ چون نامدار خودش را مقابل هر بادی که به سمت ایلدا وزیدن

می گرفت می گذاشت، چون نامدار به جای ایلدا هم می ایستاد، چون تعلق

داشتند به هم، چون سقف بودند روی سر هم .

***
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- لله  بی زحمت می شه حواست به اتاق دویست و هشت باشه؟ پای بچه

شکسته، یه ده دقیقه ی دیگه سرمش رو باید دربیارم؛ ولی الن شیفت

سرپرستار عوض می شه، می خوام ازش واسه فردا مرخصی بگیرم.

لله سرش را به نشانه ی موافقت تکان داد و با کنجکاوی پرسید:

- مرخصی واسه ی چی؟

لبخند روی لبم جوانه رویاند و با ذوق، درحالی که سعی داشتم صدایم آرام

باشد گفتم:

- فردا نوبت محضر داریم برای عقد.

لبخند دندان نمایی زد و با خوشحالی دستم را گرفت.

- وای ایلدا! مبارک باشه.

خواستم تشکر کنم که مهلت نداد و با مسخره بازی دستم را گرفت و روی سر

خودش کشید.

- دختر دستت روی سر من، بلکه این فرهاد زودتر دست به کارش بشه و بیاد

تا من به غلمی قبولش کنم.

به لودگی اش خندیدم و گفتم:
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- بیچاره اگه بدونه چه کله گشادی می خواد سرش بره که برمی گرده فرانسه

و دیگه پشت سرش رو هم نگاه نمی کنه!

ابرویش را بال انداخت. با اخمی ساختگی نگاهم کرد و با خشمی مصلحتی که

در لحنش بود جوابم را داد:

- اگه می خوای به عقدت برسی بهتره که جلوی چشمم نمونی!

با خنده دستانم را به نشانه ی تسلیم بال آوردم و عقب عقب از لله دور شدم.

به قدم هایم سرعت بخشیدم و به سمت ایستگاه پرستاری پا تند کردم. هنوز

چند قدم مانده بود که صدای وحشتناک و مهیب انفجار، باعث شد سرجایم

میخکوب شوم. صدای جیغ و فریادهای افراد، در صدای انفجار گم شده بود. 

مبهوت به عقب برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. شعله ی آتش از آخرین

اتاق راهرو، به بیرون سرایت کرده و در حال پخش شدن بود. 

با تنه ای که یکی از پرستارها به من زد، از بهت درآمدم و به سمت محل

حادثه پا تند کردم. 

همه ی بیمار ها که کودک بودند، از اتاق هایشان بیرون آمده و در حال فرار

کردن به سمت حیاط بیمارستان بودند. پرستارها هرکدام با عجله دست چندتا

بچه را گرفته و به بیرون می بردند.
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به خودم آمدم و به نزدیک ترین اتاق که ابتدای راهرو و از آتش دور بود

رفتم. یک دختربچه ی پنج یل شش ساله، داخل اتاق بود و از ترس گوشه ی

تختش کز کرده بود. با عجله به سمتش رفتم و در آغـ*ـوش گرفتمش.

- باید از این جا بریم بیرون، نترس.

دست هایش را دور گردنم محکم حلقه کرد و بلند زیر گریه زد. به سرعت از

اتاق بیرون زدم و همراه با دختربچه، به سمت حیاط بیمارستان دویدم. 

این حجم از تشویش و به هم ریختگی را اولین بار بود که می دیدم. هرکسی

دست چند تا بچه را گرفته بود و فقط سعی داشت که آن ها را به خارج از محل

حادثه برساند. دود چشم هایم را به سوزش انداخته بود. وقتی نفس نفس زنان

به حیاط بیمارستان رسیدم، دختربچه را روی نیمکت گذاشتم و گفتم:

- تو همین جا بمون. باشه؟

با ترس آستین روپوشم را گرفت و گریه کنان گفت:

- نرو!

دستم را روی گونه اش کشیدم و سعی کردم جملتم را طوری انتخاب کنم که

در این شرایط سخت متوجهشان شود.
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- باید برم داخل تا بقیه ی بچه هایی که مثل تو ترسیدن رو بیارم. همین جا

بمون و نترس! ببین همه دارن میان بیرون، تنها نیستی.

ناراضی آستینم را رها کرد و من به سرعت به داخل بیمارستان برگشتم. 

حال دیگر آتش به بیشتر اتاق ها رسیده و دود سیاه  رنگ آن، همه ی بخش را

فراگرفته بود. مقنعه ام را جلوی دهان و بینی ام گرفتم و خواستم قدمی به جلو

بردارم، که یک نفر محکم بازویم را کشید و مرا به عقب برگرداند.

- ایلدا دیگه هیچ کس داخل نیست. زود باش بیا بریم!

به لله که مضطرب بود نگاه کردم و گفتم:

- مطمئنی؟

من را به دنبال خودش کشید و با صدایی فریادگونه جوابم را داد:

- همه رو بردیم بیرون. النه که آتش نشانی هم برسه!

به محوطه بیمارستان که رسیدیم، روی زانوهایم خم شدم و سرفه های خشک

گریبانم را گرفت. لله همان طور که نفس نفس می زد، وسط کتفم ضربه می زد

تا آرام بگیرم. 
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داخل محوطه، چنان آشوبی به پا بود که تا به حال نظیرش را ندیده بودم.

هرکس به سویی می رفت و سعی داشت خودش را از مهلکه دور نگه دارد. 

باصدای جیغ زنانه ای به سمت راستم چرخیدم. چندین نفر از پرستارها یک

زن را گرفته بودند و سعی داشتند تا مانع ورودش به داخل بیمارستان شوند.

- بذارید برم داخل، تو رو خدا!

زن این جمله ها را با گریه فریاد می زد و می خواست خودش را از حصار

دستانی که دورش بودند خلص کند .

- جگرگوشه م اون توئه! من اومده بودم بیرون هوا بخورم، بچه   ام اون تو

مونده. ولم کنید!

با بهت به سمت لله برگشتم که با رنگی پریده به زن خیره شده بود.

- لله مگه نگفتی کسی داخل نمونده؟

با نگرانی دستش را به صورتش کشید و درحالی که گریه اش گرفته بود گفت:

- همه ی اتاق ها رو نگاه کردم، کسی نمونده بود!

یک لحظه گریه اش قطع شد و با ترس نگاهم کرد.

- اتاق دویست و هشت!
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با کف دست محکم به پیشانی ام ضربه زدم.

- لله اون بچه پاش توی گچه! وای خدایا!

دوباره به سمت زن برگشتم که حال روی زمین افتاده و ناله می کرد.

پمرد با صدایی بلند فریاد زد: یکی از پرستارهای 

- پس این آتش نشانی کی می رسه؟ دوباره زنگ بزنید، زود باشید!

دست هایم را روی صورتم کشیدم و به بیمارستان که یک سمتش در حال

سوختن بود خیره شدم.

بقیه ی بخش ها هم به تکاپو افتاده و آن هایی که به بخش اطفال نزدیک تر

بودند، در حال بیرون آمدن از بیمارستان بودند .

اگر سهل انگاری نکرده و برای مرخصی گرفتن آن بچه را به دست لله

نمی سپردم، شاید الن او هم در محوطه و کنار مادرش بود، نه بین شعله های

آتش .

اشک روی گونه ام سرازیر شد و در یک آن، بی آن که به عاقبت کارم فکر کنم،

به سمت در ورودی دویدم. 

صدای جیغ لله را از پشت سرم به خوبی شنیدم که فریاد زد:
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- ایلدا برگرد، الن آتش نشانی میاد! ایلدا!

بی توجه به فریاد هایش، مقنعه ام را محکم جلوی دهان و بینی ام گرفتم و با

سریع ترین سرعتی که در تمام این سال ها از خودم سراغ داشتم، به سمت

راهرو دویدم. 

حجم دود آن قدر زیاد و غلیظ بود که با تنگ کردن چشم هایم به سختی

می توانستم اطراف را ببینم. شعله های آتش به اکثر اتاق ها رسیده و تنها چند

اتاقی که در ابتدای راهرو و نزدیک ورودی قرار داشتند، از آتش در امان

مانده بودند.

با عجله به سمت اتاق دویست و هشت که وسط راهرو قرار داشت دویدم.

نصف درب اتاق آتش گرفته، روی زمین افتاده و مانع ورودم به اتاق می شد. 

نگاهم را در راهرو چرخاندم و با دیدن یک پتوی نیمه سوخته که آتشش

خاموش شده بود، به سمتش رفتم. پتو را برداشتم و روی نصفه چوب در که

شعله ور بود انداختم. وقتی که پتو کمی جلوی شعله را گرفت، از روی آن

پریدم و به داخل اتاق رفتم. 

پسربچه ی بیچاره که چهار سال بیشتر نداشت، با آن پای شکسته ، روی زمین

افتاده و نمی توانست قدم از قدم بردارد. 

646



هاوام/زهرابهاروند

کنارش روی زانوهایم نشستم و گفتم:

- حالت خوبه؟

سرفه امانم را برید و بی  آن  که منتظر حرفش بمانم، دستم را زیر زانوهایش

انداختم و بغلش کردم. دست هایش را دور گردنم حلقه کرد. خون روی

روپوشم چکید و نگاهم را به جای سرم روی دستش کشاند که مشخص بود

خودش با ضرب سوزن را از دستش کنده و آن را به این روز انداخته. 

بی معطلی به سمت در اتاق قدم برداشتم که نصفه ی دیگر در نیز جلوی پایم

افتاد. پسربچه با دیدن این صحنه جیغ بلندی کشید و من با ترس خودم را

ال راه خروج بسته شده بود و نمی دانستم باید چه کنم. عقب کشیدم. حال عم

سرفه  های پی در پی خودم و کودک در آغوشم، یادآور این بود که اگر در آتش

نسوزیم، این دود خفه مان خواهد کرد.

نگاهم را در اتاق چرخاندم. کنار روشویی کوچکی که داخل اتاق بود، یک تی

که دسته ی بلندی داشت به چشمم خورد. کودک را روی تخت گذاشتم و به

سمت تی دویدم. برداشتمش و با دسته ی بلندش سعی کردم در اتاق را که حال

بیش از دو سومش سوخته و جلوی درگاه را گرفته بود، کنار بزنم.
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با انتهای تی، ضربه های محکمی به در زدم و بالخره بعد از چندین بار تلش

کردن، تکه های شعله ور به بیرون پرتاب شدند. 

تی را گوشه ای پرت کردم و دوباره به عقب برگشتم. کودک گریان را در

آغـ*ـوش کشیدم و بی توجه به سرگیجه و حالت تهوعی که دامانم را گرفته

بود، سعی کردم محکم باشم و فقط به بیرون رفتن فکر کنم.

با قدم هایی سست؛ اما با اراده، به بیرون اتاق قدم برداشتم. گریه ی پسربچه

وادارم کرد تا بی توجه به حال بدی که داشت در سراسر وجودم نمایان می شد،

با سرعت به سمت خروجی بدوم. انگار یک نیروی ژرف و عمیق مرا به

تلش کردن وا می داشت.

رسیدنم به بیرون از بیمارستان، همزمان شد با پیچیدن صدای آژیر

آتش نشانی در محوطه. 

لله تا مرا دید، هراسان به سمتم دوید و بچه را از دستم گرفت.

- دختره ی بی  فکر این چه کاری بود که کردی؟

خواستم حرفی بزنم؛ اما سرفه امان نداد. از آن طرف مادر پسربچه که ما را

دیده بود، با گریه و فریادی که نام فرزندش را صدا می زد به سمتمان دوید. 
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روی زانوهایم خم شدم و پشت سر هم سرفه کردم؛ یک بار، دوبار، نه! از

شمارش گذشته بودند این سرفه های خشک و عمیق.

در یک لحظه، احساس کردم دیگر هیچ اکسیژنی به ریه هایم نمی رسد، هیچ

هوایی نیست و نه دمی وجود دارد و نه بازدمی که حاصل آن باشد. به گلویم

چنگ انداختم و سعی کردم نفس بکشم؛ اما بی نتیجه بود. چانه ی مقنعه را از

گلویم فاصله دادم؛ اما باز هم هیچ فایده ای نداشت و انگار هیچ راهی نبود تا

مولکول های هوا به سلول های تنم برسند. در نهایت جلوی چشم هایم سیاهی

رفت، تمام دنیا دور سرم چرخید، انگار یک وزنه ی چندصدکیلویی را دقیقاا

روی قلبم گذاشتند و سقوط تنها چیزی بود که متوجهش شدم.

*** 

پیراهن صورتی پف  پفی ام را با ذوق نگاه کردم و دور خودم چرخیدم تا دامنش

پیچ و تاب بخورد. بعد از چندبار چرخیدن، سرجایم ایستادم و با خنده گفتم:

- مامان؟ لباسم قشنگه؟

نگاهم را اطراف خانه چرخاندم و دوباره صدایش زدم:
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- مامان؟ کجایی؟

دامن لباسم را بال گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم. دور تا دور آشپزخانه را

نگاه کردم؛ اما نبود. روی اجاق گاز یک قابلمه  گذاشته شده و شعله ی زیرش

هم روشن بود؛ یعنی مامان ناهار را بار گذاشته و رفته بود سرکار؟

از آشپزخانه بیرون آمدم و سرکی به اتاق خوابش کشیدم، آن جا هم نبود. داخل

اتاق حامین و نیان هم خبری از مامان نبود. 

به اتاق خودم رفتم. امیدوارانه در را باز کردم تا شاید مامان را در حال مرتب

کردن لباس هایم ببینم؛ اما مامان نبود که نبود. 

ضبط صوت کوچیکی که روی تختم قرار داشت، توجهم را جلب کرد و باعث

شد به سمتش بروم. روی تخت نشستم و آن را برداشتم. دکمه اش را فشردم و

روشنش کردم که صدای آرام و ظریف مامان در فضای اتاق پیچید:

- دختر قشنگ من! ایلدای من! توت فرنگی مامان! می دونی که چقدر دوستت

دارم؛ مگه نه؟  کاش بزرگ تر بودی تا خیلی از حرف ها رو بهت می گفتم؛ اما

الن نمی تونم لطافت بچگیت رو با حرف های منفی خراب کنم. عزیزدلم!

همیشه بدون که مامان خیلی دوستت داره؛ بدون که هر روز دلتنگتم، که

می  بوسمت از دور! 
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با پایان صدای ضبط شده، اشک روی صورتم باریدن گرفت. مامان کجا رفته

بود؟ 

هراسان از روی تخت بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم. با عجله به سمت در

ورودی خانه پا تند کردم؛ اما جلوی آینه ی جاکفشی میخکوب شدم. 

ناباور به تصویر دختری که درون آینه بود نگاه کردم. دختری خردسال، با

پیراهنی صورتی رنگ و پف دار. کودکی با موهای کوتاه که یک گیر سر سفید

بهشان بند کرده بود. ایلدای هشت ساله، با همان چهره ای که چهارده سال پیش

بعد از شنیدن آن صدای ضبط شده اشک آلود شده بود؛ جلوی رویم قرار

داشت. 

دستم را روی آینه کشیدم و با بغض گفتم:

- مامان کجاست؟

اشک با شدت بیشتری باریدن گرفت. مامان کجا بود؟

- ایلدا؟

به عقب برگشتم، حامین و نیان پشت سرم بودند. چطور ندیده بودمشان؟

حامین با موهای تراشیده و لباس سربازی جلویم ایستاده بود.
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- حامین تو هم داری می ری؟

نیان چمدانش را کنارش گذاشت. همه داشتند می رفتند. بدون من به کجا؟

چند قدم به سمتشان رفتم و با گریه گفتم:

- من بدون شما چیکار کنم؟ مامان هم رفته! 

- ایلدا؟

به پشت سرم نگاه کردم، نامدار آن جا بود. با همان ابروی شکسته اش، با

همان چشم های شب رنگی که برایشان جان می دادم.

- من یه تنه، همه ی خونوادت می شم؛ تو هم ایل و تبار منی!

به سمتش قدمی برداشتم و صدایش زدم:

- نامدار!

به سمتم آمد و در آغوشم کشید. در آغوشش، دیگر یک دختربچه ی هشت

ساله نبودم. شده بودم همان ایلدای بیست و سه ساله ای که قد همه ی عمرش

او را دوست می داشت.

- دلم برات تنگ شده ایلدا!

سرم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:
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- من که همین جام! چجوری دلت تنگ شده؟

حصار دستانش را محکم تر کرد و دوباره زمزمه کرد:

- دلم برات تنگ شده ایلدا.

***

میل عجیبی به خواب داشتم. دلم می خواست برای ساعاتی طولنی چشم هایم

بسته بمانند و رویا را در آغـ*ـوش بگیرم؛ اما صدای زمزمه ی آشنایی که در

نزدیکی ام بود، باعث شد آرام پلک هایم را از هم فاصله بدهم.

از بین پلک های نیمه  بازم، یک سقف سفید رنگ پیدا بود که روی آن را

هاله ای محو پوشانده بود. چند بار پلک زدم تا در نهایت آن هاله از بین رفت.

با احساس یک جسم اضافه روی دهان و بینی ام، نگاهم را از سقف پایین

آوردم. ماسک اکسیژن سبزرنگی که روی بینی ام بود؛ تمام اتفاقات

آتش سوزی را به یادم آورد. 

با یادآوری آن لحظه ای که نتوانستم نفس بکشم، ناخودآگاه دم عمیقی از

اکسیژن جلوی دهانم گرفتم و با بازدمی پسش دادم که بخار روی ماسک را

گرفت. 
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سرم را به سمت راستم چرخاندم تا ببینم آن زمزمه متعلق به کیست. روی

صندلی کنار تختم نشسته، سرش را پایین انداخته و قرآن کوچکی با جلد

سبزرنگ، در دستانش بود. صوت و لحن عربی اش را نخستین بار بود که

می شنیدم. در لحن صدایش بغض به خوبی پیدا بود.

قرآن را به آرامی بست و رویش بـ..وسـ..ـه ای نشاند؛ سپس قرآن را روی

میز کوچک و فلزی که کنارش بود گذاشت. 

همین که به سمتم برگشت و چشم های بازم را دید، با آسودگی چشم هایش را

بست و زیر لب زمزمه کرد:

- خدایا شکرت، هزار بار شکرت!

چشم هایش را باز کرد و نگاهش را در صورتم چرخاند.

- خوبی دردت به جونم؟

دستم را روی ماسک  اکسیژن گذاشتم و خواستم بردارمش که بی معطلی دستم

را گرفت و با تذکر گفت:

- نکن ایلدا، ریه هات به این اکسیژن احتیاج دارن.
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بی توجه به اخطارش، ماسک را کمی از دهانم فاصله دادم و با صدای آرامی

پرسیدم:

- نامدار! حال اون پسربچه خوبه؟

با اخم کمرنگی دوباره ماسک را روی دهانم گذاشت. دستم را گرفت و

همان طور که مشغول نوازشش بود، جواب سوالم را داد:

- حالش خوبه. یه چند ساعتی اکسیژن بهش وصل کردن و بعدش مرخص

شد؛ ولی تو دقیقاا بیست و پنج ساعت و چهل دقیقه ست که این جا خوابیدی و

من رو تا مرز مردن رسوندی!

با بهت نگاهش کردم، بیشتر از یک روز بود که این جا بستری شده بودم؟

اشاره کردم نزدیک تر بیاید. سرش را جلوتر آورد. ماسک را پایین آوردم و

کنار گوشش گفتم:

- فکر کنم دفعه ی بعدی که نوبت محضر بگیریم، آدم فضایی ها حمله کنن!

با لبخند سرش را عقب کشید. دستم را بال برد و پشتش را بوسید.

- حکمتش نجات یه بچه  بود. من بهت افتخار می کنم!
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با لبخند نگاهش کردم، ماسک را روی صورتم برگرداند و از سر جایش بلند

شد.

- من برم دکترت رو خبر کنم.

سرم را به آرامی تکان دادم و نامدار از اتاق بیرون رفت. 

نگاهم به ساعتی که روی دیوار روبرویم بود افتاد که سه و نیم را نشان

می داد. نوری که از پنجره  به داخل اتاق می تابید، باعث شد بفهمم که

بعدازظهر است. 

چشم هایم را روی هم گذاشتم و لبخندی از ته دل روی لبم ریشه دواند.

خوشحال بودم، خیلی هم خوشحال بودم، نه برای این که نامدار می گفت به من

افتخار می کند، نه برای این که فداکاری کرده بودم؛ نه! من پیش از این ها

یک بار با اشتباهی که مرتکب شدم؛ یک دختربچه را چند ماه آزگار به دل

بیمارستان فرستادم و مادر و پدرش را اسیر غم و اندوه کردم. حال وقتی فکر

می کنم که مادر آن پسربچه چقدر خوشحال شده، وقتی فکر می کنم که سر

سوزنی در نجاتش از آتش وسیله بوده ام؛ حس می کنم توانسته ام اشتباه

گذشته ام را فقط کمی جبران کنم. مادری را خوشحال کرده ام، به جبران اشکی

که از چشم های مادری دیگر سرازیر کردم.
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 - می بینم که مریض ما بالخره دل از خوابیدن کند و چشماش رو باز کرد!

به سمت صدا چرخیدم. زنی حدوداا چهل ساله که روپوش پزشکی بر تن

داشت، جلوتر از نامدار وارد اتاق شد و این حرف را زد. نامدار با لبخندی

پشت سرش وارد شد. کنارم ایستاد و دستم را گرفت. 

دکتر سمت دیگرم ایستاد و همان طور مشغول گرفتن نبضم شد با لبخندی بر

لب گفت:

- قصه ی فداکاریت همه جا پیچیده ها! 

با تعجب نگاهش کردم؛ اما او بی توجه به تعجب من، مشغول چک کردن

وضعیتم بود. 

- خدا رو شکر اوضاع ریه هات خوبه! فقط باید تا فردا اینجا باشی که خیال

هممون راحت بشه، بعدش می تونی بری خونه و شوهرت هم یه نفس راحت

بکشه؛ بلکه ما هم از دستش یه نفس راحت بکشیم.

با لبخندی نگاهمان کرد و بعد از اتاق بیرون رفت. منتظر به نامدار نگاه

کردم. مثل همیشه حرف چشم هایم را خواند، بدون این که هیچ نیازی به زبان

ترجمه باشد.
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- توی این یه روز و خرده ای، نیم ساعتی یه بار مجبورشون می کردم بیان و

علئمت رو چک کنن. بنده های خدا رو حسابی کلفه کردم!

آرام خندیدم و سرم را تکان دادم. خواستم ماسک را پایین بیاورم تا سوال

دیگرم را بپرسم که دستش را روی دست بال آمده ام گذاشت.

- نمی خواد اون رو برداری! منظور خانم دکتر این بود که رسانه ها و

شبکه های اجتماعی پر شدن از این خبر؛ پرستاری که جان خود را برای

نجات پسربچه ای به خطر انداخت و به دل آتش زد! اول خبر آتیش سوزی

بیمارستانتون که خصوصی و خیلی هم معروفه توی شهر پیچید، بعدش هم

خبر کاری که تو کردی. آتیش سوزی هم ظاهراا به خاطر اتصالی سیم های برق

بوده، قرار بوده کابل های برق تعویض بشن؛ اما سهل انگاری کردن و این

اتفاق پیش اومد.

همیشه دلم می خواست کسی را داشته باشم که نگفته هایم را بدون این که

بخواهم، بخواند و پاسخ بدهد. کسی که درد را از نگاهم، غم را از چهره ام و

ناراحتی را از رفتارم متوجه شود. کسی که حسم کند، که بخواهد مرا بفهمد.

حال نامدار را داشتم. نامداری که بدون گفتن، بدون پرسیدن، خط نگاهم را

می خواند.
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- خیلی ترسیدم!

روی صندلی نشست و دستم را گرفت. به چشم هایم خیره شد و گفت:

- ترسیدم که بری از دستم!

موهای روی پیشانی ام را کنار زد و دستش را روی گونه ام گذاشت.

- خدا تو رو نگه داره واسم؛ که وقتی نیستی و کم دارمت توی زندگی، وقتی

که صدای خنده هات نمی پیچه توی گوشم؛ انگاری منم نیستم، گنگم، بی معنام.

قطره اشکی که از گوشه ی چشمم چکید را با سرانگشتش گرفت. لبخندی به

رویم زد و گفت:

- مفهوم من تویی!

همه ی این سال ها، تمام این چهارده سال بی کسی و بی مادر بزرگ شدنم، همه ی

دخالت های بابا در زندگی ام، تمام سختی هایی که کشیدم، همه و همه شان را

می توانستم با خیره شدن به این آدم فراموش کنم. من می توانستم با بودن

نامدار، تمام دنیا را ببخشم.

یک ساعت بعد و در وقت ملقات، همه آمده بودند. مامان، بابا، حامین و

نیان؛ تمام خانواده ی از هم پاشیده ام. سهیلجون نیامد و زنگ زد، گفت نازنین
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تب کرده و نمی تواند بیاید؛ اما من می دانستم که نمی خواهد با مامان روبرو

شود. 

نیان از نگرانی هایش گفت، حامین غرغر کرد که چرا جانم را به خطر

انداخته ام، مامان اشک ریخت و بابا فقط سکوت کرد. 

لحظه ی آخر و وقتی می خواست از اتاق بیرون برود، به سمتم خم شد و کنار

گوشم گفت:

- آماده بودم که بیام محضر!

همین یک جمله، همین جمله ای که هیچ حرف محبت آمیزی درونش نبود،

همین پنج تا کلمه ای که بهم زنجیر شده بودند، لبخند روی لبم آورد. انگار بابا

هم می خواست از نو شروع کنیم، می خواست که پدر باشد. انگار به جز من،

او هم خسته شده بود؛ خسته از بی کسی!

آخرین ملقاتی آن روزم، مادر آن پسربچه بود. برای تشکر آمده بود. مدام

جملت تشکرآمیز تحویلم می داد و از من می خواست تا اگر کاری دارم برایم

انجام دهد. دستش را گرفتم و با لبخند نگاهش کردم.

- من کاری نکردم خانم، نیازی به این همه تشکر نیست!

دستپاچه لبخندی زد و گفت:

660



هاوام/زهرابهاروند

- این  طور نگو. تو جون بچه ی من رو نجات دادی، من تا عمر دارم مدیونتم!

دستش را فشردم و جواب دادم:

- هیچ مدینب به گردنتون نیست. مطمئنم اگه شما هم به جای من بودید همین

کار رو می کردین. من فقط به این فکر کردم که جای پسرتون توی بغـ*ـل

شماست نه دل آتیش! در قبال کار کوچیکی که کردم فقط می خوام برام دعا

ال مامان جماعت پیش خدا کنید، دعای مادرها زود مستجاب می شه؛ اص

عزیزه.

لبخند پررنگی به رویم پاشید و گفت:

- عاقبت به  خیر شی!

چشم هایم را با آرامش بستم، این بهترین دعا برای ایلدا بود.

***

- ایلدا میاد خونه ی من، با منم بحث نکن نامدار!

نامدار کلفه دستم را گرفت. مرا به سمت خودش کشید و رو به حامین گفت:

- داداش پیش خودم باشه خیالم راحت تره.

حامین با اخم نگاهش کرد و گفت:
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- بهت می گم با من بحث نکن، میاد پیش من. نیان هم هست و مراقبشه، تو

مگه پرستاری پسر؟

با خنده به جدال بینشان نگاه کردم. چشمکی به نیان زدم که منظورم را

گرفت.

دست حامین را کشید و گفت:

- نه میاد خونه ی تو، نه خونه  ی نامدار!

حامین به ماشینش تکیه داد و پرسید:

- پس کجا می ره؟

نیان لبخندی زد و در جواب حامین گفت:

- من و ایلدا تصمیم گرفتیم پیش مامان بمونیم؛ هم اون تنها نمی مونه و هم ما

باهاش وقت می گذرونیم.

حامین با تعجب و نامدار با بهت نگاهم کرد. شانه ام را بال انداختم و گفتم:

- چیه؟ بهم نمیاد که دلم مامانم رو بخواد؟

نامدار سرش را تکان داد و رک گفت:

ال! - اص
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ابرویم را برایش بال انداختم و با چشم هایی ریزشده نگاهش کردم. 

حامین که مثل همیشه تا ته حرفم را خوانده بود؛ اخم غلیظی تحویلم داد و

گفت:

- لزم نکرده! من که می دونم توی مغزت چی می گذره. داری خودت و نیان

رو می کشونی خونه باغ تا من دست فائزه رو بگیرم بیارم سر زندگیم؛ ولی از

ال شمایید، نه خودم! زود سوار شید و با منم این خبرا نیست، اولویت من فع

بحث نکنید.

پوف کلفه ای کشیدم، چرا این آدم باید این  همه مرا می شناخت؟

- حامین داداش، این حرف ها رو بذار واسه بعد. به نظر منم بودنشون کنار

خاله واسه هر سه تاشون خوبه!

نامدار این حرف را زد و نامحسوس چشمکی تحویلم داد؛ این یکی هم

بدجوری مرا می شناخت.

بالخره بعد کلی حرف زدن، حامین راضی شد تا برای چند روز پیش مامان

بمانیم؛ اما من و نیان ابداا قصد نداشتیم به خانه اش برگردیم، بلکه می خواستیم

مقدمات عروسی اش را هم فراهم کنیم.
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بودن کنار مامان برایم تازه و حتی عجیب بود. از آخرین باری که زیر یک

سقف زندگی کرده بودیم چهارده سال می گذشت و حال دوباره کنار هم نفس

می کشیدیم. 

تصمیم گرفته بودم به هر دویمان فرصتی دوباره بدهم. می خواستم

دلخوری های گذشته را در همان گذشته جا بگذارم. سخت بود، راهی طولنی

در پیش داشتیم و حتی می دانستم که هیچ چیز مثل روز اولش نمی شود؛ اما

دلم می خواست طعم بخشیدن را بچشم و سعی کنم خاطرات خوب را جایگزین

خاطرات بد کنم.

***

عجیب تر از ملقات رئیس بیمارستان که برای دیدنم به خانه باغ آمد، آمدن

ال فکر هم خاله ماه منیر بود که همراه بابامهدی به دیدنم آمده بود. راستش اص

نمی کردم حالم برایش مهم باشد چه برسد به این که بخواهد به من سر بزند و

شخصاا جویای احوالم شود.

زنی که روبرویم بود، با ماه منیر قبل خیلی تفاوت داشت. دیگر آن غرور و

یک دندگی در رفتارش پیدا نبود. صورتش غمگین و بی روح بود و حتی
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لباس هایش به شیکی و اتوکشیدگی سابق نبودند. به او حق می دادم. کم چیزی

نبود که؛ نامدار را از دست داده بود.

بابامهدی به آرامی همیشه اش بود. دانه های تسبیح عقیق میان انگشتانش بال

و پایین می شدند و صدای تق تق ضعیفشان بینمان می پیچید.

- من در حقت بدی کردم، می دونم. جلوی پاتون سنگ انداختم، بهت تهمت

زدم، روزهای سختی برات درست کردم ولی امروز اینجام تا بگم اشتباه کردم.

لبش را گزید تا بغضش را جمع و جور کند، هر چه باشد هنوز هم ماه منیر

بود.

- من تاوان کارم رو با از دست دادن پسرم دادم.

نفس عمیقی کشید و اکسیژن را بلعید، گمان کنم می خواست بغض را به

پستوی وجودش بفرستد.

با انگشترش ور رفت و گفت:

- می دونم که نامدار خیلی می خوادت. می خوام در حقم یه لطفی کنی. آره،

توقع زیادیه؛ اما می خوام باهاش حرف بزنی! اون حتی راضی نمی شه من و

پدرش رو ببینه تا براش توضیح بدیم. تو باهاش حرف بزن و راضیش کن که
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فقط یه بار پای حرفامون بشینه. ایلدا ازت خواهش می کنم این کار رو برام

انجام بده!

مستقیم نگاهم کرد تا تاثیر حرف هایش را ببیند؛ من اما از غصه های خودم

می گذشتم، از غم نامدار نه.

نگاهم را از بابامهدی گرفتم و به خاله دوختم. اخم کمرنگی کردم و گفتم:

- شما بهش دروغ گفتین. سی سال با یه هویت اشتباهی زندگی کرده؛ این چیز

کمی نیست خاله!

انگار که از این حرفم عصبی شده باشد، چشم هایش را روی هم فشرد و باز

کرد. 

- ما می ترسیدیم که از دستش بدیم!

نفس عمیقی کشیدم و به زن شکسته ی روبرویم نگاه کردم. ترس؛ این واژه ی

لعنتی خیلی وقت ها باعث دروغ گفتن می شد.

موهایم را پشت گوشم زدم و گفتم:

- نامدار بیشتر از این که به خاطر خودش ناراحت باشه، از این عصبانیه که

شما جای خواهرش رو می دونستید و بازم بهش حقیقت رو نگفتین.
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خاله خواست حرفی بزند که بابامهدی دستش را روی شانه اش گذاشت و آرام

گفت:

- ماه منیرجان اجازه بده!

خاله سکوت کرد. بابامهدی با لبخند کمرنگی به من نگاه کرد و گفت:

- باباجان؛ آدمم بدون اشتباه دیدی؟

همیشه برای این مرد که پر از آرامش بود، احترام زیادی قائل بودم. شرمنده

از لحن حرف زدنم که کمی قاضی وار بود، لبم را گزیدم.

- آدمیزاد با اشتباه و گـ ـناه غریبه نیست! این حرف ها رو برای توجیه کاری

که کردم نمی گم ها، نه! این ها رو می گم که بدونی هیچ آدمی خوب یا بد مطلق

نیست. همه ی ماها یه جایی خبط کردیم، یه جایی هم ثوابی بردیم.

تسبیحش را به دست دیگرش داد و گفت:

- من اشتباه های زیادی داشتم و دارم، نامدار بزرگترین اشتباه من بود.

لبخندی از لبش گذر کرد و آرام تر ادامه داد:

- و البته قشنگ ترینش!

- یه عمر با دروغ بزرگ شدن قشنگه؟
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سرم را با شدت به عقب چرخاندم. نامدار در آستانه ی سالن ایستاده بود؛ با

اخمایی در هم، با چهره ای که رنجشش به خوبی پیدا بود.

خاله با گریه از سر جایش بلند شد و به سمت نامدار قدم برداشت.

- پسرم!

نامدار اما با قدمی که به عقب برداشت، باعث شد خاله سرجای خودش بماند.

قطره اشکی از چشم خاله سرازیر شد و با چانه ای لرزان سر تا پای نامدار را

از نظر گذراند؛ انگار که با نگاهش قربان صدفه ی قد و بالی پسرش می رفت.

بابامهدی نگاهش به پارکت بود، سرش را بال نیاورد تا نامدار را نگاه کند؛

شاید خجالت می کشید به چشمانش خیره شود و بگوید چطور او را

قشنگ ترین اشتباه زندگی اش می داند.

- پسرم چرا از من رو می گیری؟

خاله با گریه این حرف را زد. نامدار پوزخند تلخی زد و با کنایه گفت:

- پسرت؟

از طعنه ی تلخش دل من هم گرفت، چه برسد به مادر شکسته ی مقابلم.

از سر جایم بلند شدم و نامدار را با اخطار صدا زدم:
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- نامدارجان!

خواستم تمامش کند؛ اما او که انگار سر دلش باز شده بود، چند قدم به جلو

آمد و با صدایی که می رفت تا بلند شود، رو به خاله گفت:

- پسرت بودم و یه عمر با دروغ بزرگم کردی؟ پسرت بودم و خواهرم واسه

یه لقمه نون سگ دو می زد؟

جلوتر آمد، روی سـ*ـینه ی خودش کوبید و با عصبانیت فریاد زد:

- پسرت بودم و خواهرم توی زندون روزها رو به شب می رسوند و من

عوضی خبر نداشتم؟

قطره ای اشک، از دردی که در صدایش بود، روی گونه ام چکید. خاله بی صدا

اشک می ریخت و پریشان حال بود.

بابامهدی تسبیح را در مشتش فشرد و گفت:

- بهت یاد نداده بودم سر مادرت داد بزنی!

نامدار به بابامهدی خیره شد؛ از آن خیره شدن هایی که انگار طرف مقابل را

با چشمانت در آغـوش می گیری، از آن نگاه هایی که بوی بغض و دلتنگی

می دهند، از همان هایی که می گویند دلم برایت لک زده.
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دستش را پشت گردنش کشید. نگران شدم؛ چرا که می دانستم وقتی عصبی

می شود گردنش درد می گیرد.

- بهم دروغ  گفتن رو هم یاد نداده بودی؛ ولی من خودم یه دروغ بزرگم!

تک خنده ی عصبی روی لبش نشست و گفت:

- حتی نمی دونم نامدارم یا نه؟

بابامهدی سرش را بال آورد. به چشمان سیاهی که بغض را یدک می کشیدند

نگاه کرد و گفت:

- از اولش نامدار بودی. تو همون اسمی رو داری که پدر و مادر واقعیت

برات گذاشته بودن!

نامدار انگار که غم انگیزترین حرف جهان را شنیده باشد، با صدایی شکسته

تکرار کرد:

- پدر و مادر واقعیم؟

بغضم گرفت از این صدایی که می لرزید، از این مردی که حالش پریشان بود،

از نامداری که نامدار همیشه نبود.

- برای من شماها واقعی بودین! 
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چانه ام لرزید. خاله حال دیگر هق هق می کرد.

- بهترین آدم زندگی من تو بودی بابا!

با انگشت شست و اشاره ، چشم هایش را فشار داد و با پوزخند گفت:

- می بینی؟ هنوزم می گم بابا! تو می گی پدر و مادر واقعیت و من هنوزم می گم

بابا!

 داشت جلوی بغضش را می گرفت. می خواست این گلوله ی لعنتی که وسط

گلویش جا خوش کرده بود را قورت بدهد. اشک هایش را شب اولی که فهمید

بابامهدی و خاله ماه منیر با او نسبت خونی ندارند ریخته بود. در آغـ*ـوش

خودم مثل بچه های بی پناه گریه کرده بود و حال می خواست گریه نکند که

این طور پلک هایش را روی هم فشار می داد. 

- تو همیشه پسر منی!

بابامهدی این را با درماندگی گفت. می دانستم چقدر نامدار را دوست دارد،

تنها بچه شان بود.

خاله از همان بچگی هم نامدار را می زد توی سر کل بچه های فامیل. نامدار

همیشه برایشان عزیز بود، حتی وقتی که برای خواستن من پا روی حرفشان

گذاشت.
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- پسرم ما فقط می ترسیدیم که اگه واقعیت رو بفهمی ترکمون کنی.

خاله می ترسید، ترسیدن هم داشت. من اگر یک درصد احتمال می دادم نامدار

را از دست خواهم داد، می مردم.

نامدار خندید، عصبی و پر از بغض های خفه شده و من کمی این  طرف تر

داشتم برای بغض هایش اشک می ریختم.

- من چجوری می تونستم شما رو ول کنم؟ منی که جونم به جونتون بند بود!

خاله زار زد، گریه کرد، مثل کسی که تمام دارایی اش را از چنگش درآورده

باشند. 

مابین گریه هایش گفت:

- مگه الن ترکمون نکردی؟

هر سه تایمان به نامدار خیره بودیم، به نامداری که رگ پیشانی اش متورم شده

بود، که می دانستم دارد حجم غلیظ درد را روی شانه هایش تحمل می کند.

- درد من، خواهرمه! کسی که ازم پنهونش کردین. مامان چی می شد اگه بهم

می گفتین؟ چی می شد اگه از اولش با روراستی بزرگ می شدم، با دونستن
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این که یه خواهر دارم. من کجا رو داشتم به جز خونه ی شما؟ به جز خونوادم؟

من آدم ترک کردنتون نبودم!

خاله روی مبل نشست، برای این که نیفتد، برای این که بیشتر از این نشکند.

نفس عمیقی کشید و اشک هایش را پس زد. به پایه ی مبل روبرویش خیره

شد؛ انگار که بخواهد با خیره شدن، زمان و مکان را از یاد ببرد.

- من و مهدی با هم کنار اومده بودیم، با زندگیمون که خالی از یه نفر سوم

بود کنار اومده بودیم. مشکل از من بود، من بودم که نمی تونستم تا آخر

عمرم کلمه ی مامان رو بشنوم.

به این جای حرف هایش که رسید، سکوت کرد. انگار مرور آن روزها برایش

سخت بود.

روی مبل روبرویش نشستم، سرم را چرخاندم و به نامدار نگاه کردم. همان جا

کنار دیوار سر خورد و روی زمین نشست: مثل آدم هایی که خیلی خسته شده

باشند.

- همیشه خواب می دیدم یه پسر تپل و سفید دارم که وقتی می خنده چونه اش

فرو می ره؛ اما وقتی که از خواب بیدار می شدم، من بودم و یه خونه ی سوت

و کور. بعد از یه مدت انگار نور تابید به زندگیم، باردار شدم. زندگیمون رنگ
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گرفت، خوشحال بودیم؛ ولی بعد از دو ماه بچه  ام رفت و نموند. اون زمان

کرج زندگی می کردیم، هیچ کس باخبر نشد؛ یعنی خودم به کسی نگفتم  یه روز

مهرانه اومد بهم سر بزنه که فهمید. بعد از چند روز هم اومد سراغمون و

گفت همراش بریم شیرخوارگاه. گفت حال چه فرقی می کنه خودت به دنیا

بیاریش یا نه؟ مهم اینه عاشقش باشی! با هم رفتیم شیرخوارگاه، یه

پسربچه ی هشت ماهه با صورت سفید و لپ های آویزون رو دیدم. تا نگاهش

کردم، خندید و چونه ش فرو رفت؛ انگاری تعبیر خواب هام داشت بهم

می خندید.

لبخند روی لب های خاله نشست. به نامدار فکر کردم که با هربار خندیدنش

چانه اش فرو می رفت و دل من برایش غنج می رفت.

خاله نگاهش را از پایه ی مبل گرفت و به نامداری نگاه کرد که نگاهش

نمی کرد.

- از همون روز شدی بچم، شدی پسرم، شدی نامدارم. من هیچ وقت حس

نکردم که پسر واقعیم نیستی، انگار از رگ و ریشه ی خودمی. پسرم تنها

دلیلی که واقعیت رو بهت نگفتیم، این بود که ترکمون نکنی.
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بابامهدی دنباله ی حرف های خاله را گرفت و گفت:

- روزی که برای سرپرستی تو درخواست دادیم، خاله ات هم اومد. شوهرش

کارگر بود و وضع مالی خوبی نداشتن. خواهرت خیلی بهش وابسته بود و از

طرفی وضعیتشون اجازه نمی داد تا هر دوی شما رو پیش خودش نگه داره.

همون روز ازم قول گرفت هیچ وقت حقیقت رو بهت نگم و اونم به خواهرت

نگه. اون زمان به نظر منم درست ترین کار ممکن همین بود؛ چون امکانش

نبود شما دو نفر زیر یه سقف بزرگ بشید و اگه حقیقت رو هم می دونستید،

دور از هم طاقت نمی آوردید. چند سال بعد خاله  ات و شوهرش به همراه

خواهر تو، رفتن شهرستان. من هیچ دسترسی ای بهشون نداشتم جز یه

شماره تلفن خونه، که وقتی زنگ زدم فهمیدم اسباب کشی کردن و رفتن. خیلی

دنبالشون گشت؛ اما پیداشون نکردم. دو سال پیش بود که خاله  ات اومد محل

کارم. چون آدرس محل کار من تغییری نکرده بود، خیلی راحت پیدام کرده

بود. فهمیدم شوهرش فوت شده و پنج ساله که برگشتن تهران. با تهمت و

افترا، دخترش؛ یعنی خواهرت رو انداخته بودن زندان. خاله  ات از من کمک

خواست؛ اما به هر دری زدم که آزادش کنم، نشد.
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همیشه فکر می کردم فقط زندگی خودم مثل یک پازل به هم ریخته است که هر

تکه اش جایی و در کنجی افتاده؛ اما در حقیقت زندگی به خودی خود یک راز

بزرگ بود. حال نامدار داشت با یک راز سی ساله سر و کله می زد، رازی که

رفته رفته با آن بزرگ شده بود.

- اگه من و ماه منیر بهت حقیقت رو نگفتیم، فقط به خاطر یه چیز بود...

حتی این جمله ی ناتمام بابامهدی هم باعث نشد سر نامدار به سمتش بچرخد.

هنوز هم روی زمین نشسته و به روبرویش خیره بود، به یک دیوار سفید و

بی نقش و نگار.

- به خاطر این که این طوری از ما رو برنگردونی!

بابامهدی این را با صدای پرصلبت همیشگی اش گفت، با همان غروری که

همیشه در صدایش بود؛ اما برای منی که یک شب تا صبح، گریه ی مردی

مثل نامدار را دیده بودم، برای منی که هق هق مردانه اش را شنیده بودم،

ال برای منی که بغض برای منی که بغض را با اشک هایش رج زده بودم، اص

همزادم بود، ساده بود تشخیص بغضی که در پس صدای این مرد جاخوش

کرده بود. 
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از سرجایش بلند شد. دست خاله را گرفت و به سمت در ورودی و همان جایی

که نامدار بود قدم برداشت. 

قبل از این که از من دور شوند، به سمتم برگشت و لبخند بی جانی تحویلم داد:

- مراقبش باش باباجان.

سرم را تکان دادم و سعی کردم با نگاهم این اطمینان را به هر دویشان بدهم

که حواسم به نامدارشان هست؛ چرا که نامدارشان همه ی نام و نشان من بود.

بابامهدی بالی سر نامدار ایستاد و از داخل جیب کتش تکه کاغذی بیرون

آورد.

خم شد و کاغذ را داخل جیب جلوی پیرهن نامدار گذاشت:

- اینم آدرسی که دنبالش بودی، از خاله ات گرفتم.

وقتی خاله و بابامهدی از خانه بیرون رفتند، کاغذ را از جیبش در آورد و

نگاهش کرد. دیدم که سیبک گلویش سخت بال و پایین شد و دوباره بغض،

دوباره همزاد ما.

- نامدار؟
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صدایش زدم که نگاهم کند. سرش را به سمتم چرخاند و به تلخی خندید، از

همان خنده های بی معنا و بی رنگ، از همان خنده هایی که جنسشان شادی

نیست، فقط غم و غم و غم.

- قطعه ی بیست و شیش، ردیف دوازده.

کاغذ را میان مشتش مچاله کرد و دوباره خندید؛ باز هم بی معنا و بی رنگ.

- دو تا سنگ قبر کنار هم؛ سمیرا فتحی و فرامرز راد!

با انگشت شست و اشاره چشم هایش را فشرد. آخ از این همزاد، از این بغض

لعنتی.

- سنگ قبر پدر و مادرم، پدر و مادر من و نسیم!

***

اولین باری که به قبرستان آمدم، پنج سالم بود و عزیزجون، مادر مامان فوت

شده بود. بچه های خاله مهین و دایی رهام مدام اذیتم می کردند و می گفتند این جا

پر از روح است. من هم با یک دستم دست حامین را و با دیگری دست نیان

را محکم چسبیده بودم .
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حال داشتم کنار نامدار راه می رفتم تا سنگ قبر پدر و مادرش را پیدا کنیم. از

کنار خیلی از قبرها که رد می شدم، سنگ خیسشان را دیدم، گل های پرپر

شده  ای که گلبرگ هایشان اسم از دست رفته را نوشته  بودتد، شمع های

نیمه سوخته ای که پا به پای عزیزی اشک ریخته  و همه ی این  نشانی ها به من

اثبات می کردند که قبرستان روح دارد؛ اما نه آن روحی که در بچگی

می خواستند مرا با آن بترسانند، بلکه روح و قلب کسانی که جامانده اند،

کسانی که قلبشان به درد آمده از رفتن عزیزشان، کسانی که این سنگ قبرها

را پر گرد و غبار نمی گذارند و دستانشان گلب را روی سنگ پخش می کند.

همان هایی که این گل های پرپر شده را نقش می دهند، که شمع های

نیمه سوخته؛ نشان دوست داشتنشان است.

- اون جاست!

نامدار دستم را کشید و به سمت سنگ قبری که چندمتر جلوتر بود راه افتادیم.

زنی پشت به ما، روبروی هر دو سنگ نشسته بود.

- اون کیه؟

نامدار شانه بال انداخت و در جواب من گفت:

- حتماا دوستی، فامیلی چیزیه!
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در دو قدمی سنگ قبرها، با شنیدن صدای کسی که آن جا بود، هر دوتایمان

سرجایمان میخکوب شدیم:

- مامان، بابا؛ ببخشید! ببخشید که یه سال نبودم، ببخشید که یع سال تنها

موندین.

نامدار دستم را فشرد. یعنی نسیم همه چیز را می دانست؟

ال بهتره بگم نبودم. یه سال حسرت آزادی به دلم موند، - گیر بودم، اص

حسرت همین درد و دل با شما، حسرت دیدن همین دو تا سنگ سرد!

نسیم دستش را روی سنگ قبرها کشید؛ انگار که می توانست از روی همین

سنگ ها هم پدر و مادرش را لمس کند.

- پسرتون هم همین روزهاست که بیاد، می دونم که خیلی وقته منتظرین. اون

ال انگار خود توئه! خیلی شبیه توئه بابا، اص

نامدار را به سمت نسیم هل دادم. باید این دو قدم فاصله را نیست می کرد. باید

همه  ی دروغ ها همین جا تمام می شد. باید حقیقت وجود یکدیگر را در

آغـ*ـوش می گرفتند. حال که نسیم همه چیز را می دانست، حال که این جا بود،

باید در حضور پدر و مادرشان، خانواده ی از هم پاشیده شان را دوباره

می ساختند.
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- برو نامدار!

قدمی به جلو برداشت. حال دقیقا پشت سر خواهرش ایستاده بود. دستش را

تا نزدیکی شانه ی نسیم بال آورد. نسیم که انگار حضور کسی را در پشت

سرش حس کرده بود، در عرض چند ثانیه از سرجایش بلند شد و به سمت

نامدار خیز برداشت. 

مات و مبهوت به چاقوی کوچکی که نسیم جلوی صورت نامدار گرفته بود

نگاه کردم. از یک طرف هم خنده ام گرفته بود. پاک یادم رفته بود که

عکس العمل های نسیم با خشونت رابـ ـطه ی مستقیمی دارند.

با دیدن ما، کلفه نفسش را بیرون داد و چاقوی ضامن دار را بست.

- فکر کردم دزد یا خفت گیری، چیزی پشت سرمه.

نامدار با دست به چاقو اشاره کرد و گفت:

- آمادگیت خیلی خوبه. در عرض چند ثانیه ضامنش رو باز کردی و حالت

دفاعی گرفتی! حال جدی می خواستی با چاقو من رو بزنی؟

نسیم با خنده ی کوتاهی چاقو را داخل جیبش گذاشت و گفت:

- اگه دزد و مزاحم بودی، آره؛ می زدم!
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با لبخند به نامدار خیره شد و ادامه داد:

- ولی داداشمی؛ نمی شه زدت!

نامدار فقط نگاهش می کرد، مثل تشنه ای که پس از سال ها به رود رسیده

باشد. 

سیبک گلویش بال و پایین شد و مطمئن بودم که الن به نسیم می گوید

》می شه بغلت کنم؟《

دست به سـ*ـینه و منتظر نگاهشان کردم. نامدار دستش را به سمت نسیم

دراز کرد و با همان صدای خط افتاده اش گفت:

- می شه بغلت کنم؟

لبخند روی لبم غنچه دواند.. من این آدم را از بر شده بودم.

نسیم با ابروهای بالرفته به من نگاه کرد.

- فیلم هندی زیاد می بینه شوهرت؟

لبم را گزیدم. خنده ام را به عقب راندم و گفتم:

- بعد سی سال نمی خوای داداشت رو بغـ*ـل کنی؟ اونم داداش به این

خوشتیپی؟
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به نامدار نگاه کرد و شانه ای بال انداخت. صدایش را صاف کرد و با لحنی که

نمی توانست اشتیاقش را پنهان کند گفت:

- به خاطر گل روی ایلدا، فقط همین یه...

اما نامدار اجازه نداد حرفش را کامل کند و محکم در آغوشش گرفت. این قاب

تا ابد کنج ذهنم می ماند ؛ یک خواهر و برادر، در کنار سنگ قبر پدر و مادری

که آخرین بار در نوزادی خود آن ها دیده بودند، یکدیگر را در آغـ*ـوش گرفته

بودند، سفت و محکم، پر از دلتنگی.

نسیم نگذاشت درام پیش رویم ادامه دار شود، با کف دستش چند بار پشت کمر

نامدار زد و گفت:

- بسه عزیزم!

اما نامدار ول کن ماجرا نبود و نمی خواست خواهرش را از آغـ*ـوش خود

جدا کند. 

نسیم که سماجت نامدار را دید، محکم پشت کمرش کوباند و با صدای بلندی

گفت:

- بسه دیگه مرد گنده!
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نامدار شوک زده نسیم را از آغـ*ـوش خود جدا کرد و با بهت نگاهش کرد:

- چرا می زنی؟

نسیم با اخم نگاهش کرد و جوابش را داد:

- چون حقت بود!

نامدار با لحنی خنده دار که گلیه را در خود جا داده بود گفت:

- مگه نگفتی داداشمی و نمی شه زدت؟

با خنده به کل کل بینشان نگاه کردم. 

نسیم بینی اش را بال کشید و غرولندکنان به گفت:

- اتفاقاا چون داداشمی زدمت!

نامدار با دهان باز به سمت من برگشت و نگاهم کرد.

- همیشه حرف های خودش رو نقض می کنه؟

کیفم را روی شانه ام جا به جا کردم. به سمتشان رفتم و کنار نامدار ایستادم.

با دقت به نسیم نگاه کردم . چشم هایش از اشک لبالب بودند؛ اما با لجبازی به

اشک هایش اجازه ی خروج نمی داد.

- به نظرم فقط نمی خواد بیشتر از این احساساتی بشه!

684



هاوام/زهرابهاروند

نسیم چشم غره ای نثارم کرد که اهمیت ندادم و با شیطنت ادامه دادم:

- خانم فکر می کنن که ابراز احساسات، وجهه ی قلدرشون رو خدشه دار

می کنه.

من به شوخی این حرف را زدم؛ اما نسیم لبخند تلخی تحویلم داد و گفت:

- قلدرا بیشتر از همه حس کردن!

خنده ام جمع شد. نسیم به سمت سنگ قبر پدرش رفت و گفت:

- اومدین که همون جا بمونین؟

نامدار جلوتر از من حرکت کرد. نسیم کنار سنگ پدرش و نامدار روبروی هر

دو سنگ نشست. بالی سرش ایستادم و به قاب عکس پدرش خیره شدم.

چشم های شب رنگش، صورت استخوانی و ته ریشی که روی چهره داشت،

همه و همه شبیه به نامدار بودند؛ البته بهتر است بگویم نامدار شبیه او بود.

کنار نامدار نشستم، به قاب عکس مادرشان نگاه کردم که صورتش را

روسری فیروزه ای رنگی قاب گرفته بود، که لب هایش تبسمی ظریف؛ اما با

معنایی داشتند.

- خدا رحمتشون کنه.
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نسیم با قدردانی نگاهم کرد. نامدار دستش را روی سنگ قبر پدرش کشید. به

صورتش نگاه کردم که غمگین بود و خوشحال، پر از تضادهای عاطفی.

انگشت اشاره اش را روی نام حک شده ی پدرش کشید و زمزمه کرد:

- فرامرز!

کف دستش را روی سنگ قبر مادرش کشید و انگار که طاقتش را از دست

داده باشد، قطره  اشکی از گوشه ی چشمش روی سنگ قبر چکید.

- حس غریبی دارم، انگار یکی قلبم رو گرفته توی مشتش و داره فشار

می ده.

دسته ی کیفم میان انگشتانم مچاله شد. من طاقت غم و غصه ی نامدار را

نداشتم. وقتی این طور صدایش خش بر می داشت، حاضر بودم همه چیزم را

بدهم تا دوباره رنگ خوشی به صدایش برگردد.

- منم بار اولی که اومدم مثل تو بودم  حس مزخرفیه! اومدی سر مزار

نزدیک ترین آدم های زندگیت؛ ولی باهاشون غریبه ای! فقط می دونی چیش

خوبه؟

من و نامدار هر دو به نسیم نگاه کردیم.
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گل های پرپرشده ی روی سنگ را پخش کرد و با لحنی که حسرت را یدک

می کشید گفت:

- خوبیش اینه که هیچ خاطره ای نیست. توی مغز من، توی مغز تو، هیچی

وجود نداره. وقتی میای و به مزارشون نگاه می کنی هیچ تصویری جلوی

چشمت نمیاد، خنده هاشون رو یادت نیست، حتی صداشون رو هم یادت نمیاد.

نامدار سرش را رو به آسمان گرفت. چند ثانیه پلک نزد. او هم مثل نسیم

می خواست اشک هایش را برای خودش و تنهاییش باقی بگذارد.

بعد از چند لحظه به نسیم نگاه کرد و گفت:

- ولی من ترجیح می دادم توی مغزم پر از خاطره باشه. دوست داشتم زنگ

صداشون توی گوشم پخش شه. بغلشون رو یادم بیاد. تصویر خنده هاشون

پس زمینه ی مغزم باشه! اون جوری دیگه حسرت نمی خوردم. از روزی که

فهمیدم کیم، از روزی که فهمیدم به کجا تعلق دارم، همش می گم کاش چند

سال از این سی سال عمرم رو وقت داشتم تا کنار کسایی باشم که خونشون

توی رگ های منه. من حسرت دارم، اصلض پرم از حسرت که چرا هیچ

خاطره ای ندارم!
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دستم را دور بازوی نامدار حلقه کردم. سرم را به شانه اش تکیه دادم و

زمزمه کردم:

- خاطره، آدمی را بند می کند به بغض.

***

سینی چای را روی میز گذاشتم. نسیم یکی از فنجان ها را برداشت و دستش

را دور آن حلقه کرد. 

نگاهی به دور تا دور خانه  انداخت و رو به نامدار گفت:

- خونه ی قشنگی داری.

نامدار به پشتی مبل تکیه داد و گفت:

- بیا از قشنگی خونه رد شیم. از کی می دونی؟

نسیم جرعه ای از چای نوشید و نگاهش را به نامدار دوخت:

- دو سال و چند ماه و چند روزه! وقتی برگشتیم تهران، از بین وسایل های

قدیمی، دو تا شناسنامه  پیدا کردم. دو تا شناسنامه به اسم نسیم راد و نامدار

راد! برام خیلی سخت بود که فقط با یه شناسنامه کل هویتم زیر و رو بشه.

بین وسایل آدرس محل کار پدرت هم بود، زیر آدرس نوشته بود قیم نامدار.
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منم رفتم محل کارش، تعقیبش کردم تا رسیدم به باشگاه نامدار. از اسمش

فهمیدم که مال همون صاحب شناسنامه  و برادر منه!

متعجب به نسیم نگاه کردم. یعنی از دو سال پیش همه چیز را می دانست و

سکوت کرده بود؟

نامدار با ابروهای در هم تنیده نگاهش کرد و با صدایی که از حالت معمولیش

بلندتر بود گفت:

- دو سال و چند ماه و چند روز پیش چرا نیومدی همه چیز رو به صاحب اون

شناسنامه که من باشم بگی؟

نسیم شالش را از دور گردنش شل کرد و دستی به گردنش کشید.

- از دور دیدمت. خواستم بیام و همه چی رو بگم؛ اما نتونستم.

نامدار با اخم  غلیظی نگاهش کرد. به سمتش خم شد و با صدای عصبی گفت:

- چرا نتونستی؟ یعنی مخفی کاری آسون تر بود؟ 

نگران از این که بینشان جر و بحثی پیش نیاید، نامدار را صدا زدم:

- نامدار! آروم باش!
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انگار همین جمله ام عصبانیتش را بیشتر کرد که از سر جایش بلند شد و

عصبی چند قدم آن طرف تر رفت. مسیر رفته را برگشت و کلماتش را با فریاد

به صورت جمله ها کوبید.

ال آرامش چیه؟ تموم عمرم دروغ شنیدم. هیچ کس - آروم باشم؟ چطوری؟ اص

من رو لیق حقیقت ندونسته. هیچ کس فکر نکرده که منم آدمم و حق دارم

بدونم کیم و ننه بابام کی بودن! حتی خواهر خودمم می دونسته و ازم مخفی

کرده! زندگی من همش دروغه و مخفی کاری و تو ازم می خوای آروم باشم؟

نسیم فنجانش را با شدت روی میز کوبید. از سرجایش بلند شد و فریاد زد:

- بسه! صدات رو واسه کی بال می بری؟

به نامدار نزدیک تر شد و با عصبانیت ادامه  داد:

- واسه من؟ واسه کسی که دنیا زدتش؟ من خر وقتی فهمیدم یه برادری دارم،

اومدم سراغت؛ اما نتونستم بگم؛ چون نخواستم زندگیت زیر و رو شه.

نخواستم مثل من خودت و هویتت رو گم کنی. نخواستم بری سر قبر پدر و

ال نمی دونی کی بودن! تو خوشبخت بودی پسرجون! مادری گریه کنی که اص

یه ننه  بابای خوب و پولدار داشتی که جونشون به جونت بند بود و منم

نخواستم از دستشون بدی.
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نفس عمیقی کشید و رو به نامدار که در سکوت نگاهش می کرد با صدای

آرام تری گفت:

- رفتم؛ ولی چند ماه بعد مثل سگ پشیمون شدم. خواستم بیام سراغت و بشی

خانوادم؛ ولی به جرم کار نکرده افتادم پشت میله های زندون. ببینم آقای

داداش؛ اگه خبرت می کردم باورت می شد چند گرم مواد اشتباهی سر از کیف

من درآورده؟ باورم می کردی؟ باورم می کردی وقتی که هیچ شناختی ازم

نداشتی؟

پوزخندی به نامدار زد و با خنده ی مسخره ای نگاهش کرد.

- تو تا حال زندون نرفتی، نه؟

به سمت من چرخید و گفت:

- ولی تو بودی! توی همون خراب شده ای که من بودم توام چندماهی رو سر

کردی. بهش بگو اون جا رویا معنایی نداره، بهش بگو اون قدر افسرده می شی

که فقط دلت تنهایی می خواد! بهش گفتی اگه اون تو قلدر نباشی تیکه تیکت

می کنن؟ بهش گفتی زندگی بین یه مشت آدم بدبخت که نصفشون دزد و

قاچاقچی و موادفروشن چطوریه؟
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بغض به گلویم چنگ انداخت . تمام روزهای سیاه زندان جلوی چشمم رژه

رفتند. آدم روبرویم پر از بغض های خفته بود، پر از غده های چرکین .

دوباره به سمت نامدار چرخید و با صدایی که از شدت فروخوردن بغض خش

افتاده بود گفت:

- من توی اون جهنم بودم. بعدش میومدم کجا؟ ها؟ پیش تو؟ چی می گفتم؟

می گفتم سلم، من خواهرتم که به خاطر حمل مواد یه سال و خرده ای حبس

کشیدم و الن اومدم تا برادری کنی برام؟ نتونستم! آره، نتونستم؛ چون دلم

نمی خواست من توی ذهنت یه آدم عوضی باشم!

نامدار پلک هایش را روی هم فشرد. دست مشت شده اش را از نظر گذراندم.

می دانستم شنیدن این حرف ها از زبان نسیم چقدر برایش سنگین است.

نسیم لبخند تلخی زد و قطره ی اشکی از چشمش سرازیر شد. این اولین باری

بود که گریه اش را می دیدم .

- حتی کسی که دوسش داشتم هم باور نکرد اون کوفتیا مال من نیست.

برادری که تازه می فهمید خواهرشم چطور می خواست باورم کنه؟

این سکوت من و نامدار از نداشتن حرف نبود. زندگی نسیم آن قدر دردناک

بود که فقط باید به حال روزهایش گریه می کردیم.
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شالش را روی سرش انداخت و کیفش را از روی مبل چنگ زد. به سمت در

رفت و گفت:

- توی دنیا به این بزرگی، هیچ وقت حتی یه تیکه جا واسه من نبود!

در که پشت سرش کوبیده شد، نامدار با عجله قدمی برداشت تا دنبالش برود؛

اما با صدایم متوقف شد.

- بذار تنها باشه.

مردد نگاهم کرد. با اطمینان پلک  روی هم گذاشتم. نفسش را کلفه وار فوت

کرد و کنارم نشست . 

آرنجش را روی زانویش گذاشت و گفت:

- تند رفتم؟

پشیمانی در صدایش به خوبی پیدا بود. لبخند کمرنگی روی لبم نشست. این

مرد هیچ وقت نمی توانست احساسات و عواطفش را پنهان کند.

سرم را به بازویش تکیه دادم. نفس عمیقی کشیدم و شروع به صحبت کردم:

- هم تو حق داشتی، هم حرف های نسیم درست بودن. راستش بار اولی که

توی زندان دلیل اونجا بودنش رو برام تعریف کرد، منم به طور کامل باورش
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نکردم؛ اما بعدتر که شناختمش و با اخلقیاتش آشنا شدم، فهمیدم که نسیم

مال این کارا نیست و صد درصد براش پاپوش درست کردن. حال فکر کن

نسیم میومد سراغ تو. بهت می گفت خواهرته و همچین داستانی براش پیش

ال شناختی ازش نداشتی. اومده؛ خب معلومه که باورش نمی کردی؛ چون اص

از طرفی نسیم نمی خواسته زندگی تو رو دچار تغییر کنه؛ چون خودش این

درد رو کشیده. درد این که بفهمی کسی که یه عمر مامان صداش زدی، کسی

که سال ها بهش گفتی بابا، هیچ نسبت خونی با تو نداره. نسیم عمق این درد

رو حس کرده و نخواسته تو دچارش بشی. 

سرم را از روی بازویش برداشتم. دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم و

سرش را به سمت خودم برگرداندم. من حاضر بودم برای بازگشت شادی به

این چشم های همزامد شب، هر کاری کنم.

- نسیم دوستت داره. اون قدری دوستت داره که نمی خواسته غم بشینه توی

نگاهت. شما فقط به فرصت نیاز دارین تا به بودن هم عادت کنید و خانواده ی

همدیگه بشید . نامدار، قاطعانه می گم که حامین و نیان از بزرگترین

موهبت های زندگی منن. خواهر و برادر یه تیکه از وجود خود آدمه. این تیکه

از وجودت رو محکم بچسب و ولش نکن، همین.
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دستم را که روی صورتش بود پایین آورد. بـوسـه ای رویش نشاند و

زمزمه وار گفت:

- خدا رو شکر که دارمت، که هستی واسه دلم.

لبم لبخند زد، قلبم خندید و عشق را برای هزارمین بار، در نگاهش یافتم.

***

به صفحه ی لپ تاپ خیره شدم و نگاهم را روی نوشته های تایپ شده

چرخاندم.

دستی روی شانه ام نشست و پشت بند آن، صدای همیشه مهربانش آمد:

- خسته نباشی!

آن یکی دستش را هم روی شانه ام گذاشت و کمی شانه هایم را ماساژ داد.

سرم را چرخاندم و نگاهم را به چشمانش دادم، همین چشم های مشکی، که

می توانستم برایشان جان بدهم.

- مرسی، خسته نیستم. فقط تایپ کردن یکم انگشتای دستم رو اذیت می کنه

که اونم زیاد مهم نیست .
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دیدم که نگرانی میان تیله های نگاهش دوید. مبل را دور زد و کنارم نشست.

لپ تاپ سفیدرنگ مامان را از روی پاهایم برداشت و روی میز مقابلمان

گذاشت. هر دو دستم را گرفت و خیره به چشمانم گفت:

- اگه اذیتت می کنه روی کاغذ بنویس. خودم برات تایپشون می کنم.

لب هایم به دو طرف کشیده شدند و خوشبختی چون پیچکی دور ایلدا پیچید،

دور ایلدایی که این روزها عشق را، چون آب چشمه ای گوارا سر می کشید و

خوشبختی را مثل غزلی مصرع به مصرع می خواند.

- فقط یه داستان دیگه مونده. اذیت نمی شم.

سری تکان داد و لبخندی به رویم زد. من دیوانه ی همین نگرانی هایش بودم،

مگ بزرگ.  که کوچک بودند اما برای دل من، بزر

- خاله ساعت چند میاد؟ 

نگاهی به ساعتی که سه کنج دیوار بود انداختم.

- امروز عمل داشت. گفت تا ساعت پنج بیمارستان می مونه. حول و حوش

هفت خونه ست. نمی دونم نیان کجا مونده!
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حال نیان از وقتی که پیش مامان می ماندیم بهتر شده بود. هر چقدر هم که

خودش را دختر محکمی نشان می داد، ته تهش نیاز داشت به گریه کردن در

دامان مادری که سال ها از آن بی نصیب مانده بود؛ که بی نصیب مانده بودیم و

من هنوز دلم آن طور که باید، با مامان صاف نشده بود. 

بـ..وسـ..ـه ای طولنی روی شقیقه ام، درست همان جایی که نبض می زد، مرا

به خودم آورد.

- فکری که می شی، دلم می خواد همه ی فکرت من باشم.

مه روبرویم: نگاهش کردم و ابرو بال انداختم و تخس شدم برای این چشم سیا

- امر دیگه ای باشه نامدارخان؟

خندید، کوتاه و بی صدا. قبل تر از این ها خنده هایش آوای خوشی داشتند؛ اما

حال همین طور بی صدا می خندید، انگار که برای دلخوشی من فقط بخواهد

بگوید خوبم، همین.

- دلم واسه صدای خنده هات که می پیچد بینمون تنگ شده نامرد!

پخش. سر مب  همان خنده ی بی صدا هم پرکشید از چهارچو

- بچه بشم ایلدا؟ عیب نداره؟
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هنوز حرفی نزده بودم که سرش را روی زانوهایم گذاشت. پاهایش را روی

کاناپه جمع کرد. دستم را گرفت و آن را روی قلبش گذاشت.

- یه چیزی این جا اذیتم می کنه ایلدا. یه چیزی که نمی دونم دلتنگیه یا ناراحتیه

یا عصبانیت. دلم می خواد برم پیش مامان و بابام؛ ولی از یه طرف یادم

مل تموم منتظرم بودن. دلم می افته دو تا سنگ قبر گوشه ی قبرستون سی سا

می خواد برم پیش بابام که این همه سال قهرمان بود برام؛ اما یادم می افته

خواهرم از سختی تنهاییه که سنگ شده، که همخون من، چند سال و چند ماه

کنج زندون بوده و منی که نزدیک ترین آدم بهش بودم حتی نمی دونستم وجود

ال انگار نیستم. فقط تو رو دارم توی این داره. ایلدا من سردرگمم، گیجم، اص

دنیای پر از سختی که می دونم فقط کافیه این دستای کوچیک توی دستم باشن

تا دلم گرم شه به زندگی. ایلدا تو همه ی زندگی منی؛ می دونستی؟

می آن نبود؛ قلبی که زیر دستم می زد، مت من، قلب و چند حفره و رگ و پ حیا

ال خومد خومد نامدار؛ تمام حیات من همین ضربان های پی در پی قلب نامدار، اص

بود.

- نامدار، می دونستی فکری می  شم فقط تویی تو سرم؟
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می خندد، باز هم بی صدا و من می دانم که برای بازگشت نامدار ماه های پیش،

زمان لزم است.

 ***

ساعت هفت بود که مامان خسته تر از همیشه به خانه آمد. نگاهی به نامدار

که روی کاناپه خوابش گرفته بود انداخت و گفت:

- چیزی شده؟

پتوی نازک چهارخانه را روی سـ*ـینه اش بال کشیدم و به سمت مامان رفتم.

- نه، فقط خسته بود. خسته ای؟

آهی کشید، که حسرتش را به خوبی حس کردم.

- مریضم شرایط سختی داشت. بیشتر ناراحتم تا خسته.

به سمت آشپزخانه رفت. پشت سرش روانه شدم و سر راهم، چراغ نشیمن را

مب نگاهش آرامش می خواست. خاموش کردم. نامدار خواب بود؛ ش

زودتر از مامان، دکمه ی قهوه ساز را زدم. قهوه خور نبودم؛ اما خستگی مامان

را قهوه در می کرد.
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روی صندلی نشست و لبخند همچون حریری روی لب های نازکش سایه

انداخت. می دانستم که دلش به همین محبت های نصفه و نیمه ام خوش است.

محبت هایی که تازه داشتند پا می گرفتند.

- مریضم یه بچه ی هشت ساله بود. کلیه هاش تقریباا از کار افتاده بودن که به

لطف خدا براش پیوند پیدا شد. می دونی چرا این بل سرش اومده بود؟

تکیه ام را به کابینت پشت سرم دادم و منتظر نگاهش کردم  . همین که داشتیم

روزمره های همدیگر را گوش می دادیم، خودش قدم مثبتی برای ساختن رابـ

ـطه ی فروپاشیدیمان بود.

سرش را به افسوس تکان داد و گفت:

مک کار بود. رفیقش که شاید چهار، پنج سال از خودش بزرگتر بود و - کود

رسونده بودش بیمارستان، می گفت تا نصفه شب توی خیابون های این شهر

دست فروشی می کنن. این بچه فقط هشت سالش بود. از نوزادی نارسایی کلیه

داشته و سرمایی که تحمل کرده بود از پا در آورده بودش.

مامان سکوت کرد، انگار ناراحتی اش بیشتر از این حرف ها بود. مردانگی،

می همان کودک هشت ساله بود. من دست های خال میا
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- مامان! من هیچ وقت به عدالت خدا شک نکردم. می دونم و مطمئنم که یه

روزی اون بچه ، دست چهار تا بچه مثل خودش رو می گیره. بچه ای که تن نده

به تکدی گری و دزدی، که اتفاقاا راحت  تر می شه ازشون پول درآورد، بچه ای

که حاضره توی سرمای این شهر درندشت بمونه تا نون حلل در بیاره؛

مطمئنم که یه روزی انسان بزرگی می شه.

لبخندی به رویم زد، صدای قهوه ساز نگاهم را از چشم هایی که آینه ی

چشم های خودم بودند، جدا کرد.

ماگ بزرگ قهوه را روی میز جلویش گذاشتم و کوکی های کشمشی را

کنارش.

- نمی خوای عروست رو پاگشا کنی؟

ماگ را به لبش نزدیک کرد و ابرویی بال انداخت، درست مثل ابرو بال

انداختن های خودم. چقدر شبیه بودیم، مثل آینه ی هم.

- یادم نمیاد عروس آورده باشم.

با اعتراض صدایش زدم:

- مامان! لطفاا. حامین این طوری خوشحاله، اذیتش نکن!
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جرعه ای از قهوه نوشید و ماگ را روی میز گذاشت.

تیز نگاهم کرد و شروع به حرف زدن کرد:

- زن حرمت داره. حرمت یعنی احترام، یعنی جایگاهش رو یادت نره. یادت

نره یه زن، کوهی از مسئولیت روی دوششه، که باید مثل جواهر ازش

مراقبت کنی؛ نه این که بری پنهونی عقدش کنی! من یادم نمیاد با ارج و قرب

عروس آورده باشم به این خونه. به برادرت بگو اون دختر حرمت داره و

چون یه مادره، حرمتش هزار برار بیشتر می شه. بهش بگو هر وقت نوبت

تالر گرفت و یه عروسی در شان همسرش برگزار کرد، می تونه بازم بهم

بگه مامان!

 ناباورانه نگاهش کردم و گفتم:

- جدی میگی مامان؟ یعنی تو هیچ مشکلی با شرایط فائزه نداری؟

نفس عمیقی کشید و انگشتانش را روی لبه ی ماگ سرامیک کشید. خیره شد

به بخار کمرنگ قهوه اش و جوابم را داد:

- حامین خیال می کنه مخالفم؛ چون قبل از این که عقد کنن یه روز ازم پرسید

با ازدواج یه پسر مجرد با زنی که مطلقه ست یا همسرش رو از داده د بچه

هم داره مخالفم یا موافق! منم اون روز فقط بهش گفتم چنین زندگی ای سخته؛
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چون همیشه سایه ی زندگی قبلی اون زن هست ؛ اما من خیلی خوب می دونم

تنهایی چه شکلیه. خیلی خوب می دونم طعمش چقدر تلخه! من وقتی که با

پدرت زندگی می کردم هم تنها بودم. ما رو فقط حضور بچه هامون کنار هم نگه

داشته بود، که اون کنار هم موندن هم با خیانتش تموم شد. وقتی می خواستم

از پدرت جدا بشم، هیچ تردیدی نداشتم؛ چون فکر می کردم محاله ممکنه که

از این تنهاتر بشم 

نگاهش را بال آورد و به چشمانم رساند. نگاهش غریب بود، البته غریب

برای من. بغض چشمانش را دوست نداشتم.

- اما اشتباه می کردم.

سیب گلویش بال و پایین شد و اعتراف پر از بغضش را تحویلم داد:

- من با از دست دادن بچه هام تنهاتر از همیشه شدم؛ با از دست دادن شما!

دلخور بودم، دلم از آدم روبرویم پر بود؛ اما بغضش چنگی می شد که به گلویم

می افتاد. نباید گریه می کرد. نباید زن مقتدری که در ذهنم بود جلویم

می شکست، نه حال که نامدارم هم شکسته بود. 

- فردا بگم حامین و فائزه و رستاک بیان اینجا؟ 
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در عوض کردن بحث ناشی بودم، این را مامان هم فهمید که خندید و بغضش

را به ته دلش راند. دلم پر بود از زن روبرویم، کودکی ام را به من بدهکار

بود؛ اما بغضش را نه!

***

مات و مبهوت، با دهانی باز به تصویر مقابلم خیره شدم. عکس را زوم کردم

و به دستش که دور بازویش حلقه شده بود نگاه کردم، به برق حلقه هایشان.

اسمش روی صفحه افتاد، زنگ زده بود. 

با همان ناباوری ام، تماس را وصل کردم و گفتم:

- شوخی می کنی، آره؟

صدای قهقهه اش بلند شد و با سرخوشی گفت:

- ازدواج شوخی برداره مگه؟ 

اخم بین ابروهایم جا گرفت و با عصبانیت یک خط فحش و بد و بیراه

تحویلش دادم:

- واقعا برات متاسفم یلدا. اون از برادرم این از تو! اگه ازدواج یهویی

مامانمم رو هم ببینم، دیگه تعجب نمی کنم. بیشعور چرا به من نگفتی آخه؟ آدم
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بی سر و صدا عروسی می گیره و تمام؟ خیلی خری! اون بنده ی خدا هنوز از

بیمارستان مرخص نشده چطوری مخش رو زدی تا بیاد خواستگاریت؟ 

صدای خنده ی ریزش حرصم را بیشتر می کرد. در عین بیخیالی جوابم را داد:

- من و آرمین آدمای این مدلی ای هستیم دیگه! بی کله، بی مخ! هنوز رو تخت

بیمارستان بود که طاقت نیاوردم و بهش گفتم چقدر دوسش دارم. اونم گفت

حال که تا یه قدمی مرگ رفته و برگشته، فهمیده که توی زندگی باید عجله

کرد واسه دوست داشتن. چند هفته بعد از ترخیصش بهم پیشنهاد ازدواج داد

و منم با کله قبول کردم. خودم خواستم که فقط یه عقد ساده داشته باشیم با

حضور پدر و مادر دوتامون و تمام! النم که اومدیم سیستان و بلوچستان

سفر، بعدشم می ریم خوزستان.

هر لحظه به تعجبم اضافه می شد. این دختر غیرقابل پیش بینی ترین آدمی بود

که می شناختم.

- چرا رفتین سیستان و بلوچستان؟ خوزستان چیکار دارین؟ یلدا حالت خوبه

یا مخت تاب برداشته؟

- آرمین این جاها رو خوب بلده. چندبار واسه مستند ساختن اومده این ورا.

النم تنها نیومدیم، با یه گروه از بچه های خیریه اومدیم واسه رسیدگی به
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مدرسه های محروم. وای ایلدا انقدر این جا حال و هوای قشنگ و خوبی داره

که نگو! یه سادگی جذابی بین مردمش هست که هیچ جای دیگه ای پیدا

نمی شه.

خنده روی لبم نشست. هیچ وقت دست از خوب بودن بر نمی  داشت، هیچ وقت.

- سلم برسون به داماد. برات دارم یلدا! باور کن دستم بهت برسه پوستت رو

می کنم!

از روی تخت بلند شدم و رو تختی را مرتب کردم. در همان حین به صدای

شاد و پرانرژی اش گوش دادم:

- مدلمه دیگه، چیکار کنم؟ یهویی همه رو غافلگیر می کنم. حال برگشتم

تهران یکم از روشم بهت یاد می دم، ببینم بالخره عقدتون انجام می شه یا نه؟

خیلی بی عرضه ای ایلدا، اون نامدار از تو همبی عرضه تره! یکم از من و

حامین یاد بگیرید.

با خنده بالشتم را مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم.

- باشه خانم معلم. تجربیاتت رو واسه خودت نگه دار. من و نامدار ترجیح

می دیم با زمان پیش بریم.
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- خاک برسر تو و نامدار! برو نبینمت، قطع می کنم آرمین جونم داره صدام

می زنه! فعل.

صدای بوق قطع تماس بلند شد. با خنده سری تکان دادم و به سمت اتاق نیان

رفتم. 

در اتاق را به آرامی باز کردم تا بیدارش نکنم؛ اما تختش مرتب بود. با تعجب

نگاهی به ساعت موبایلم انداختم.

- یعنی ساعت ده صبح کجا رفته؟ اونم روز جمعه! 

- احسان اومد دنبالش، با هم رفتن.

با تعجب به سمت مامان که پشت سرم بود برگشتم. 

- مگه احسان اومده تهران؟

موهایش را پشت گوشش زد و در جواب سوالم، سرش را به نشانه ی تایید

تکان داد.

- آره، اومد این جا. گفت واسه بار آخر می خواد با نیان حرف بزنه .

مر آخمر چه چیزی؟ ترکیب کلمات بار و آخر، وزن سنگینی روی دلم می گذارد. با

مر آخمر عشق و دوست داشتن؟  با
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- یعنی تموم شد؟

مامان آه کشید، آهش شد جواب سوالم! مامان هم دلش نمی خواست زندگی

مشترک نیان و احسان بشود دو تا زندگی! دوتا زندگی جدا از هم که بی معنی

ال آدم مگر بدون نیمه ی دیگر وجودش، معنایی هم و مفهوم خواهند بود. اص

داشت؟

- می خوای بری بیرون؟

مش معنا و مفهومم. آره ای تحویل مامان دادم. می خواستم برم پی

***

در آسانسور را با آرنجم هل می دهم تا باز شود. بیرون می آیم و این بار با

پشت پایم درش را می بندم. جلوی در خانه، پلستیک های خرید را زمین

می گذارم و کلیدم را از جیبم بیرون می آورم. آویز پالت چوبی روی هوا تکان

می خورد. لبخند می زنم و در را باز می کنم و با خریدهایم وارد خانه می شوم. 

از همان داخل راهرور، صدایم را توی سرم می اندازم و بلند می گویم:

- صابخونه کجایی که چش و چراغ خونه اومده؟
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می دانم که الن می آید و غر می زند که ح صاحبخانه و میم چشم را تلفظ

ال برای همین تلفظشان نکردم که بیاید و نکرده ام و لتی اش را پر کرده ام. اص

با لحن لتی بهش بگویم: 

- خاطرت عزیزه بامرام!

پلستیک های خرید را روی اپن می گذارم و با صدای بلندتری می گویم:

- نامدار؟ خوابی؟

ال بیست و چهار شالم را دور گردنم می اندازم و به سمت اتاقش می روم. ک

ساعت بود که ندیده بودمش و دلم برایش تنگ شده بود.

در نیمه  باز اتاق را هل می دهم و کلید چراغ را می زنم. 

- اینجا هم که نیست!

می خواهم برگردم و به هال بروم تا شماره اش را با موبایلم بگیرم، که چیزی

توجهم را جلب می کند. یک قاب که نصفش از پشت کمد بیرون زده. جلوتر

می روم. با دو دلی قاب را بیرون می کشم و شاید مرگ همین جا باشد؛ که

عکس معشـ*ـوقه ی پیش از خودت را، هنوز نگه داشته باشد.
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عکس مهسا با آن چهره ی همه چی تمامش، ریشخندی می شود به تمام

افکارم. یک پرتره ی سیاه و سفید، که مهسا از ته دل خندیده و دندان های

ردیفش را به نمایش گذاشته. چه تضاد غمگینی، که خنده ی یک نفر، تو را به

آغـ*ـوش بغض برساند.

چرا باید نگهش می داشت؟ چرا این جا بود؟ نکند هر روز و هر شب به این

خنده ی زیبا خیره می شد؟ نکند هنوز به مهسا فکر می کرد؟ نکند این نکندها

حقیقت داشته باشند؟ 

صدای کلید انداختنش را می شنوم، بعد هم صدای بستن در. لبد پلستیک های

خریدم را روی اپن می بیند که صدایش بلند می شود:

- ایلدا؟

صدایم می زند، صدایش نوازش دارد. با همین نوازش مهسا را هم صدا

می زد؟ جوابش را نمی دهم. سر و کله ی خودش پیدا می شود.

- کی اومدی عزیزم؟

می گوید عزیزم؛ اما مهسا هنوز دارد به من می خندد.

- ایلدا؟
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دستش روی شانه ام می نشیند، برم  می گرداند به سمت خودش. قاب داخل دستم

را می بیند، اشک روی صورتم را هم. فقط نگاهش می کنم و یادم می آید که

چقدر دلم برایش تنگ شده از دیروز تا حال. 

با کلفگی چشم روی هم می گذارد و باز می کند.

- ایلدا باور کن من...

- دوستش داشتی؟ 

حرفش را قطع می کنم با این جمله ی سوالی . این جمله ی سوالی که خیلی برایم

سنگین بود، که خیلی درد داشت پرسیدنش.

قبل از این که جوابی بدهد، دوباره می پرسم:

- هنوزم دوسش داری؟ 

خیره نگاهم می کند. انگار باور نمی کند این حرف از دهان من بیرون آمده

باشد.

- چی داری میگی؟ 

عقب می روم تا دستش از روی شانه ام بیفتد. جای دستش گز گز می کند روی

تنم. 
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- یادمه وقتی ازش جدا شدی خیلی عصبی و کلفه بودی. نیان می گفت اگه

غرور نداشتی جلوی همه می زدی زیر گریه! هنوزم دلت می خواد برگرده،

آره؟

ناباوری را در چهره اش می بینم. دهانش را باز و بسته می کند؛ اما حرفی

نمی زند. کف دستش را پشت گردنش می کشد و گوشه ی قاب را می گیرد.

- این رو بده به من، کمتر هم چرت و پرت بگو.

قاب را سفت می چسبم و با پوزخند می گویم:

- چیه؟ می خوای برداریش که نبینمش؟ خودت هر روز نگاهش می کنی، مگه

نه؟ 

عصبی می شود. قاب را محکم از دستم می کشد و پرتش می کند به گوشه ی

اتاق.

- نه، تو انگار عقلت رو از دست دادی! این مزخرفات چیه که میگی؟

من حسود و غریبه را که برای یک عکس خودم را درک نمی کنم. این م

ال نمی شناسم.  می خواهد جنجال به پا کند را اص

از اتاق بیرون می روم، دنبالم می آید و می گوید:
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- با توام ایلدا! 

به سمتش برمی گردم و زل می زنم به چشم هایش. حال هم ناراحت است، هم

عصبی.

- تو به احساس من شک داری؟

این سوال را بارها از خودم پرسیده ام. هیچ وقت شک نداشته ام، نه تا قبل از

دیدن عکس سیاه و سفیدی که خنده ی مهسا را به رخم بکشاند.

- نمی دونم!

من می گویم نمی دانم؛ چون نمی توانم به این آدمی که مقابلم ایستاده دروغ

بگویم ؛ چون نمی توانم ترس و شکم را پنهان کنم و بگویم عزیزم من همه

جوره به تو اعتماد دارم. من فقط می گویم نمی دانم؛ اما می دانم که نامدار را

بدجوری زده ام، از جای بدی هم زده ام، از سمت چپ سـ*ـینه اش.

می خندد، بی سر و ته و بی دلیل هم می خندد. عصبی شده که می خندد.

- بعد از این همه وقت!

خنده اش را قطع می کند و ادامه می دهد:

- بعد از این همه عاشقی!
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نگاه خیره اش درد می اندازد به جانم. سرش را به دو طرف تکان می دهد و

می گوید:

- اگه بعد از همه ی اینا نتونستم دوست داشتنم رو بهت ثابت کنم، از الن به

بعدم دیگه نمی تونم!

فعل های نفی را دوست ندارم. هروقت شنیدمشان بعدش برایم دردسر شدند،

غم شدند، تلخی شدند. 

- چرا اون عکس رو نگه داشتی؟

پوزخندی به سوالم می زند و با تاسف نگاهم می کند. قدمی عقب تر می رود و

می گوید:

- این سوالت یعنی همه ی من هیچه. یعنی همه ی باورت به من هیچه! 

عصبی می شوم از این که همه چیز را به هم ربط می دهد. برای منی که حسود

شده بودم و حساس، باید توضیح می داد، آن هم بدون دلخور شدن از

حرف هایم. 

تن صدایم بی اختیار بال می رود:
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- نامدار واسه من فلسفه به هم نباف! یه کلمه بگو چرا نگهش داشتی هنوز؟

خیلی سخته جواب دادن به این سوال؟

اخم بین ابروهایش می نشیند. تلخ می شود و مثل خودم با صدای بلندی جوابم

را می دهد:

- آره، سخته! واسم سخته که فکر کنی دلم پی اون دختر می چرخه. برام

سنگینه ایلدا! سنگینه که با دیدن یه قاب عکس تمام اعتمادت به دوست

داشتنم بپاشه از هم. تو از دوست داشتن من مطمئن نیستی؟

احساس می کنم مغزم در حال انفجار است و یک نیروی درونی دارد با تمام

توانش تارهای عصبی ام را می مکشد.

چشم هایم را روی هم فشار می دهم و صدای فریادم در گوش خودم می پیچد:

- نیستم، نیستم!

ال نامدار نبود، یک آدم بود با چشم هایم را که باز کردم، نامدار اینجا نبود. اص

نگاهی غریبه، که نمی شناختمش.

با انگشت شست و اشاره ، چشم هایش را فشار داد. صدایش خفه و آرام بود

وقتی که گفت:
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- برو.

با تعجب نگاهش کردم، به گوش های خودم شک داشتم که پرسیدم:

- چی؟

نگاهم نمی کند، آدم غریبه ی روبرویم، نگاهم نمی کند و من زیر آوار جمله ی

بعدی اش می شکنم:

- برو بیرون!

با ناباوری ای که از ترسم نشئت گرفته، جلوتر می روم و در یک قدمی اش

می ایستم.

- برم؟ همین؟

نگاهم نمی کند. دستم را به چانه اش می گیرم و صورتش را به سمت خودم

برمی گردانم.

- چرا نگاهم نمی کنی؟

چشم هایش را می بندد، دل من هزار بار می میرد، می میرد، می میرد.

- مگه قول نداده بودیم که رو از هم برنگردونیم؟
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به آرامی دستم را پس می زند و پشتش را به من می کند. به سمت اتاقش

می رود و می گوید:

- برو ایلدا!

هنوز هم مثل همیشه روی لمم اسمم بیشتر مکث می کند؛ اما می گوید برو! به

همین راحتی.

در اتاق پشت سرش بسته می شود و چانه ام می لرزد. باید می رفتم؟ کجا؟ مگر

جایی را هم داشتم به غیر از آغـ*ـوش این آشنایی که غریب نگاهم می کرد؟

اولین چیزی که دم دستم می آید، یک گلدان شیشه ای است که خودم برای

خانه ی مشترکمان خریده ام. گلدان را برمی دارم و به دیوار رو به رویم

می کوبم. کریستال های تکه تکه شده روی پارکت می ریزند و من فریاد می زنم:

- برم؟

اشک از گوشه ی چشمم راه باز می کند به دل گونه هایم. گلویم خش می افتد:

ولی صدایم بلندتر می شود:

- کجا برم؟
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نگاهم به قاب نستعلیق داخل راهرو می افتد که قسمتی از شعر کوچه ی

مشیری را به آغـ*ـوش کشیده:

- حذر از عشق تو هرگز نتوانم!

با بغض صدایش می زنم:

- برم نامدار؟

نه می آید، نه اشک هایم را پاک می کند، نه می گوید نرو و من زنی را می بینم

که بی صدا و آرام تر از قبل، کیفش را برمی دارد، کفش می پوشد، دسته کلیدش

را روی کنسول جا می گذارد و با قامتی خمیده، از خانه بیرون می رود. زنی

شبیه به مادرش، مادری که همین طور آرام و در سکوت؛ رفت.

 پا که در خیابان گذاشتم، موبایلم زنگ خورد. به امید این که نامدار است و

می خواهد برگردم، گوشی را از کیفم بیرون کشیدم؛ اما با دیدن اسم مامان

روی صفحه، بغض چنبره زد روی قلبم. 

مامان هم همین طور رفت؟ همین طور از زندگی اش گذشت؟ 

اسکرین موبایل خاموش و روشن می شد. صدای زنگش را قطع کردم. مامان

چطور تحمل کرد؟ چطور من هم مثل او شدم؟ تماس قطع می شود؛ ولی بعد از

چندثانیه دوباره زنگ می زند.
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و حامین》مامانم《. نیان سیوش کرده بود 》مامان《فقط سیوش کرده ام 

! 》تاج سر《نوشته بود 

یک ریز داشت زنگ می زد. نکند تمام این سال ها اشتباه می کردم که مامان

مقصر بوده؟ نکند مثل من بهش گفته بود برو؟ نکند برای ماندن دست و پا

زده بود، گلدان شکسته بود، گریه کرده بود، جیغ زده و من ندیده بودم؟ 

به خودم که می آیم، مامان پنج یا شش باری زنگ زده و من به خیابان اصلی

رسیده ام. دستم را برای تاکسی تکان دادم. روی صندلی عقب و کنار زنی که

دختر چهار، پنج ساله ای کنارش بود نشستم. راننده با تعجب از آینه نگاهم

کرد. 

دختر کوچک با کنجکاوی از مادرش پرسید:

- چرا این خانومه گریه می کنه؟ 

شنیدم که مادرش با هیس گفتنی ساکتش کرد. هنوز داشتم گریه می کردم. بند

نمی  آمد این باران.

چهره ی مهسا جلوی چشمم بود و صدای برو گفتن نامدار توی گوشم زنگ

می زد. 
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آستین مانتویم کشیده شد. به سمت چپم برگشتم. دختر کوچک، دستش را از

آستینم جدا کرد و با دست دیگرش، شکلت تخته ای نصفه و نیمه ای را به

سمتم گرفت.

- من هرموقع گریه می کنم مامانم بهم از اینا می ده. گریه نکن!

بین گریه، دلم لبخند می خواهد؛ اما انگار لب هایم را به هم دوخته اند. شکلت

را از دستش می گیرم. چشمش روی گل سر نارنجی  و سفیدم که یک شکوفه

است مانده. کاش من هم بچه بودم، کاش با یک شکلت تمام غم هایم کوچ

می کردند از ییلق دلم. راستی، ماشین نامدار همیشه بوی شکلت می داد!

اولین چهارراه پیاده شدم. قبل از این که در را ببندم، گل سرم را باز کردم و به

دختر کوچک دادم. لبخند زد، چقدر دلم لبخند می خواست.

دو یا سه ساعت شد یا بیشتر، نمی دانم؛ اما آن قدر در خیابان ها چرخ زدم که

هوا رو به تاریکی رفت. گوشی را سایلنت کرده بودم، مامان یک ریز زنگ

می زد. بعد از این همه سال، امروز مدام زنگ می زد تا هی به یاد رفتنش

بیفتم ؛ رفتنی که شبیه امروز خودم بود .
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ساعت ده شب بود که وارد خانه باغ شدم. در ورودی خانه را باز کردم و با

قدم های بی حس، وارد شدم. مامان با شنیدن صدای در، با عجله به سمت

راهرو آمد.

- تو کجایی ایلدا؟ می دونی چند بار بهت زنگ زدم؟

کفش هایم را گوشه ی جاکفشی پرت کردم. کیفم را هم همان جا گذشتم و گفتم:

- تا ربع ساعت پیش، دقیقاا سی و هشت بار زنگ زده بودی!

صدایم خفه است، خش دارد و این، بعد از آن همه گریستن، هیچ عجیب نیست.

- خوبی؟

ال خوب بودن را با چه معیاری می سنجیدند؟ من تا چه سوال مسخره ای! اص

وقتی که نامدار بود، حتی اگر خوب نبودم هم حس می کردم که خوبم؛ اما حال،

اما امروز...

- نیستم!

نبودم، واقعاا نبودم. دستش روی بازویم نشست. نگران بودند، چشم های

همرنگ چشمانم.

- چی شده مامان؟
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آن مامانی که ته جمله اش آورد، یادم انداخت که چقدر بی مادر بوده ام. بغضم

شکست، زانوهایم تا شدند و ناله  ام دل خودم را هم به درد آورد:

- مامان...

نگذاشت که بیفتم. دست هایش را دورم حلقه کرد. دست هایم دور گردنش قفل

شدند و بعد از چهارده سال، از ته دل بغلش کردم. نفس عمیقی کشیدم از

عطر تنش و تمام سال های نداشتنش را با صدای بلند گریستم. هق هقم که

بلندتر شد، صدای نیان را از کمی آن طرف تر شنیدم:

- چی شده؟

سرم را در بغـ*ـل مامان پنهان کردم. نه که نخواهم نیان اشکم را ببیند، نه؛

که ما با هم ندارتر از این حرف ها بودیم. فقط می خواستم گم شوم در آغـ*ـوش

زنی که فراموش کرده بودم بودنش چقدر دوای درد است. 

- مامان...

جمله ام کامل تر نشد. همین یک کلمه خودش هزار مثنوی غم بار بود. محکم

بغلم کرد، محکمم محکم. انگار که بخواهد سال ها در همین کنج آغوشش نگهم

دارد.

- جان مامان؟
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- ببخشید!

کاش می بخشید. تمام این سال های بدخلقی و قضاوت و نخواستنش را، ای

کاش که می بخشید.

- مامان غلط کردم!

غلط کردم که نخواستمش، که خودم را چهارده سال از این حجم عمیق آرامش

محروم کرده بودم.

موهایم را نوازش کرد و کنار گوشم زمزمه وار گفت:

- توت فرنگی من!

آخرین بار که گفته بود توت فرنگی من، هشت سالم بود؛ درست قبل از

رفتنش و در آن کاست ضبط شده.

***

مامان برایم دم کرده ی گل گاو  زبان آورده و نیان گفته بود همه چیز درست

می شود. به هردویشان قول داده بودم فردا برایشان دلیل حال خرابم را توضیح

بدهم و حال ساعت دو نصفه شب، روی صندلی چوبی و قدیمی باباجون که

جیرجیر می کرد و روبروی پنجره  ی قدی پذیرایی بود، نشسته بودم. 
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منظره ی درختان سرسبز باغ، روبرویم بود و من احمقانه داشتم فکر می کردم

که نامدار عاشق این صندلی و منظره ی فوق العاده ی روبروی آن است.

ال فکرش را هم نمی کردم که پسمر خاله ماه منیر، راستش یک سال پیش، اص

پسری که حتی تصویری محو هم از او در خاطرم نبود، روزی باعث و بانی

قرار و بی قراری ام شود. 

بار اولی که عقدمان بهم خورد، شنیدم که زن دایی به مامان گفت شگون

ندارد. بار دوم خاله مهین گفته بود شاید قسمت نیست! حال نمی دانم

بدشگونی گلوی زندگیمان را گرفته بود یا واقعا قسمت نبود؛ اما قسمت بی

نامدار را می خواستم چه کار؟ 

یلدا یک بار نصیحتم کرده بود که اگر عاشق شدی، تمامت را برایش نگذار.

گفته بود آدم وقتی تمامش را برای یک نفر می گذارد، اگر طرف مقابلش به

هر دلیلی نباشد، برود و یا نخواهد که بماند؛ آن وقت آدم، هم خودش را از

دست داده، هم کسی را که دوست داشته. گفته بود یک جایی هم برای خودت

بگذار، برای دوست داشتن خودت، خودی که بدون معشوقش مانده؛ که شاید

روزی نباشد، برود و یا نخواهد که بماند.
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من اما؛ آن کودکی بودم که تا سرش به سنگ نمی خورد درس عبرت

نمی گرفت. نمی دانم حماقت بود یا نهایت عاشقی؛ اما من خودم را رها کردم.

خودم را در اقیانوس مواج دوست داشتن نامدار رها کردم، بی هیچ ترسی از

غرق شدن، بی هیچ ترسی از موج های بزرگ و سهمگین.

***

- تند رفتی!

با دلخوری به مامان نگاه کردم، به چشم هایی که حال انگار آشناتر بودند.

- من فقط ازش توضیح خواستم، همین! این کجاش تند رفتنه؟

نیان به دفاع از من برآمد و گفت:

- درسته. یه توضیح این همه جنجال نداره! 

مامان به هردویمان نگاه کرد، عینکش را روی تیغه ی بینی اش جا به جا کرد

و با لحنی که هم جدیت داشت و هم حس لطیف مادرانه، شروع به صحبت

کرد:

- ببینید؛ زندگی با فکرها و تصمیمای صد در صد احساسی نمی گذره. بهت

حق می دم با دیدن عکس مهسا ناراحت بشی و دنبال توضیح باشی؛ اما به
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هیچ وجه این حق رو بهت نمی دم که بخوای برای این مسئله دوست داشتن

نامدار رو نسبت به خودت زیرسوال ببری. تو یه چیزی رو می بینی؛ اما پشت

قضیه رو نه! هر مسئله ای دلیلی داره. زندگی مشترک صبر میطلبه، گذشت

می خواد، حوصله و قضاوت نکردن می خواد. همه چیز با عشق حل نمی شه! 

کلفه به مامان گفتم:

- یعنی نامدار هیچ تقصیری نداره؟ همش افتاد گردن من؟

لبخندش تازه مادرانه  شده بود یا از دیشب تا حال چشم های من باز شده

بودند؟ 

- آره، نامدار هم تند رفته؛ ولی شرایطش رو تو بهتر از هر کسی می دونی.

بعد از سی سال فهمیده هویتش چیز دیگه ایه، یه خانواده پیدا کرده که دو

نفرشون زیر خاکن و یکیشون توی فقر و گرفتاری دست و پا می زنه. بین

همه ی این ها تو مستقیماا بهش میگی که به احساسش شک داری! هر دوی

شما به یه اندازه مقصرید.

از سرجایم بلند شدم و روبروی پنجره ی قدی ایستادم. همه ی حرف های مامان

را قبول داشتم؛ اما یک چیزی آزارم می داد، بدجور هم آزار می داد.

- تحت هیچ شرایطی نباید بهم می گفت برو!
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دستم را مشت می کنم و روی سـ*ـینه ام می گذارم، روی قلبی که باز هم سر

ناسازگاری گذاشته بود.

- روز عقدمون فقط یه پیام داد که نمی تونم بیام! بدون هیچ توضیحی من رو

بین یه مشت سوال و حال بد ول کرد. من رفتم سراغش؛ اما بهش نگفتم برو!

یادم افتاد که رویش را برگرداند، که چند بار هم گفت برو.

- حق نداشت روش رو ازم برگردونه!

دیگر دلم نمی خواهد راجع به این قضیه با مامان و نیان و هیچ کس دیگری

حرف بزنم. دلم نمی خواهد برایم دلیل منطقی بیاورند و از من بخواهند تا تند

نروم.

نیان حالم را فهمید که خطاب به مامان گفت:

- تصمیمم رو بهش بگم؟

به سمتش برگشتم. مامان سرش را به تایید تکان داد و نیان با لبخند پهنی

گفت:

- با احسان آشتی کردم.
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ناباور نگاهش کردم. این همان نیانی بود که پایش را کرده بود توی یک

کفش که طلق می خواهم و تمام؟

- دروغ میگی!

ریز خندید و به مبل کناری اش اشاره ای کرد.

- بیا بشین تا برات تعریف کنم.

با کنجکاوی به سمتش رفتم و روی مبل نشستم. 

- خب؟

تکه موی بلوطی  رنگش را که جلوی چشمش بود، پشت گوش زد.

- با هم حرف زدیم؛ یعنی اون حرف زد. رهن خونه رو از صاحبخونه پس

گرفته و خونه رو هم تحویلش داده. تقریباا دو هفته پیش اومده تهران و همین

چند روز پیش، بالخره یه آپارتمان برای اجاره گیر آورده. واسه کارمون هم

از شرکتی که بودیم، انتقالی گرفته واسه شعبه ی تهران. گفت بیا از اول

ال اتفاق نیفتادن. فکر کنیم شروع کنیم و فکر کنیم که همه ی این ماجراها اص

ال بچه ای لزم نیست بیاد و همین ما دو تا یه خانواده ایم. من می دونم اص

احسان چقدر وابسته به خانواده و شهرشه، این که بخاطر من، بخاطر به
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دست آوردن دل من حاضره بیاد اینجا، ایلدا این واسه من خیلی باارزشه. از

طرفی هم...

دستم را زیر چانه ام زدم و حرفش را قطع کردم:

- از طرفی هم عشق تو و احسان مال امروز و دیروز نیست که تموم شه و

بره پی کارش. بحث ده، دوازده سال زندگی و عاشقیه. اون طلق گفتنت هم

بخاطر عصبانیتت از مادر و خواهرش بود و خودت! تو از خودت عصبانی

بودی که نمی تونی مادر بشی؛ اما امیدوارم حرف احسان بره تو مخت که

خودتون دو تا برای هم یه خانواده اید. خوشحالم که این دوماد شیرازی ما دلت

رو دوباره به دست آورده!

نیان بعد از چندماه داشت لبخند می زد، از آن لبخندهای معروفش که چال لپش

را به نمایش می گذاشت و احسان با دیدنش، هزاربار تصدقش می رفت. 

***

به محوطه ی بیمارستان رفتم و لیل را دیدم. 

روی نیمکت کنارش نشستم و گفتم:

- چطوری یا چی؟
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- چطورم! تو؟ 

دستم را روی پشتی نیمکت انداختم و شل و وارفته جواب دادم:

- من یا چی!

نگاهم کرد، از آن نگاه هایی که می گفت دردم را می داند.

- چند روز شده؟

سرم را روی شانه اش گذاشتم و دو تا دستم را جلوی صورتمان گرفتم.

- با امروز می شه ده روز. باورت می شه لیلی؟ باورت می شد که ده روز

طاقت بیارم؟

دست هایم را پایین آورد و گفت:

- آره، باورم می شه. انقدر کله  خری  و لجباز که باورم می شه!

- من فقط دلم می خواد...

حرفم را قطع کرد و نفس عمیقی کشید:

- دلت می خواد نامدار سراغت رو بگیره، می دونم!

با صدایی آرام و دلگیر گفتم:
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- چرا نمی گیره؟

- تو چرا نمی گیری؟

با ناخن روی سطح رنگی نیکمت خط انداختم.

- چون دلخورم، چون ناراحتم!

با دستش زیر انگشتم زد و تشر زد:

- نکن، مور مورم می شه از صداش.

دستم را مشت کردم. با کفشش سنگ جلوی پایش را پرت کرد کمی

آن طرف تر.

- نامدار چی؟ اون حق نداره دلخور و ناراحت باشه؟

اخم کرد و سرم را از روی شانه اش برداشتم.

- تو طرف منی یا اون؟

با خنده نگاهم کرد و گفت:

- طرف عشق!

نفسم را فوت کردم. سرم را رو به آسمان گرفتم. امروز چقدر غمگین بود.
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- عشق کدوم طرفه؟

از گوشه ی چشم دیدم که مثل من به آسمان زل زد. 

- عشق طرف هیچ کدومتون نیست ایلدا. عشق بینتونه!

به ابری که شبیه پشمک بود نگاه کردم. از بچگی عادتم بود به آسمان نگاه

می کردم و بین ابرها شکل های موردعلقه ام را جستجو می کردم.

- می گم لیل، دیدی بعضی ها میگن بدون تو می میرم و فلن؟ منم می گفتم! ولی

توی این ده روز نمردم.

- توی این ده روز چند بار عکساش رو نگاه کردی؟

از سوال یهویی اش جا خوردم . پرسیدم:

- چه ربطی داره؟

- بگو حال!

ابر پشمکی و سفید از جلوی چشمم دور شد و جایش را ابری خاکستری

گرفت. فکر کردم چندبار در این ده روز سراغ عکس هایمان رفته ام؟ چندبار

صفحه ی اینستاگرام و پروفایل هایش را چک کرده ام؟ چندبار از روی ال سی دی

چند اینجی موبایلم بو سیدمش؟ 
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- خیلی!

حتی چند شب پیش، در حالی که عکسش را  بغـ*ـل کرده بودم، خوابم گرفته

بود. خیلی نگاهش  کرده بودم، خیلی!

- توی این ده روز حس نکردی ناقصی؟ که یه چیزی سرجاش نیست؟

لیل داشت حالم را بد می کرد. داشت نبودنش را جلوی چشمم می آورد. داشت

ثابت می کرد که یک چیزی سرجایش نیست.

جوابش را ندادم. دستم پیش لیل روتر از این حرف ها بود.

- رفیق درسته که هیچ کس با نبودن کسی نمی میره؛ اما خیلی ها مثل تو، با

نبودن یه نفر، دیگه نتونستن احساس کامل بودن کنن.

نگاهم کرد و دستش را نزدیک قلبم گرفت.

- بدون اون، همیشه یه چیزی اینجا خالیه.

قلبم تیر می کشد، تازه یادم می افتد که پاییز نزدیک است، که کم کم سرد

می شود هوا، که نامدار شال گردن ندارد.

- لیل بریم؟ الن لله زنگ می زنه!

با سرزنش نگاهم کرد، سرش را به نشانه ی افسوس تکان داد و گفت:
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- فرار راه چاره نیست کله خر! 

از روی نیمکت بلند شدم. آسمان خاکستری بود. می خواست باران ببارد. پاییز

نزدیک بود و نامدار، شال گردن نداشت.

***

استکان چای را روی میز گذاشتم و روی کاناپه دراز کشیدم. 

به حامین و دعوت نامه های روی میز نگاهی کردم و گفتم:

- واسه لیل و خانوادش هم یه کارت بنویس.

کارتی که دستش بود را کنار گذاشت و بعدی را برداشت. 

- باشه!

آستین بلوزم را پایین تر کشیدم. حالم اصل خوب نبود، زمستان به جانم افتاده

بود انگار. همه تن، سرمد سرد.

- فائزه و رستاک رو چرا نیاوردی؟

- مامانش اومده بود اونجا تا حرف بزنن. منم اومدم بیرون که راحت باشن.

حال واسه شام می رم میارمشون.
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- حامین چرا پشت کارت دعوت می نویسن آقای فلنی و خانواده؟ چرا

ال خانواده ی فروتن؟ نمی نویسن خانواده ی فلن؟ مث

با خنده نگاهم کرد. خودکارش را روی میز انداخت و گفت:

- تو وقتی حالت خوب نیست چرت و پرت به هم می بافی؛ تا حال دقت کردی؟

ال کجای حرفش حوصله ی خندیدن نداشتم؛ یعنی در اصل خنده ام نمی آمد. اص

خنده داشت که خودش این طور می خندید؟

صامت که نگاهش می کنم، خودش می فهمد یک جای کار می لنگد.

- چرا نامدار چند روزه اینجاها پیداش نیست؟

نمی دانست بینمان چه گذشته. خودم نگفته بودم، مامان و نیان هم حرفی نزده

بودند. این طور که پیدا بود خود نامدار هم نم پس نداده بود.

- سرش شلوغه، کار داره.

ابرویش را بال انداخت. مچ گیرانه نگاهم کرد و گفت:

- رستوران هم یکی درمیون میاد. وقتی هم که میاد، تا نصفه شب می مونه.
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نمی دانستم خوشحال باشم که خبری از نامدار به دستم رسیده یا زار بزنم که

تنها خبرم از او این است که یکی در میان سرکار می رود و تا نصفه شب هم

می ماند.

نگاهم را از حامین دزدیدم و به نزدیک ترین دروغی که جلویم بود متوسل

شدم.

- کارهای باشگاه منظورمه.

- اون رو که می دونم. از وقتی دنبال مجوز و کارای سانس بانوانه یکم

درگیره. این ورزش انگار بینشون ارثیه ها!

نیم خیز شدم و با چشم های گردشده نگاهش کردم. سانس بانوان و موروثی

بودن ورزش؟ 

- چی؟

حامین انگار توقع تعجب را از من داشت. با همان نگاه موشکافانه اش زل زد

به چشمانم و لبخند بدجنسی زد.

- خبر نداری، نه؟ دنبال اینه که سانس بانوان اضافه کنه به باشگاه.

خواهرش هم مربی قراره بشه، انگار که مدرکش رو هم داره.
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اخم کم  کم روی پیشانی ام لنگر می اندازد. پیدایش که نبود هیچ، زندگی اش هم

در جریان بود و تغییر. 

- قهرین آره؟

دست به سـ*ـینه نگاهش کردم. 

- قهر نبودم!

اخمم را غلیظ تر کردم و با حرص گفتم:

- ولی از الن به بعد، هستم!

***

نگاهی به سر در انداختم.

- موسسه غیردولتی مهر.

این آخرین جایی بود که یلدا سپرده بود سر بزنم. وارد حیاط بزرگ موسسه

شدم. یلدا گفته بود به ساختمان کوچکی که سمت چپ حیاط است بروم و

سراغ مهربانو را بگیرم. خیلی کنجکاو بودم بدانم جریان از چه قرار است و

ال مهربانو کیست. وارد ساختمان شدم. برخلف تصورم که فکر می کردم احتما

با یک محیط اداری مواجه می شوم، فضای ساختمان مثل یک خانه ی معمولی
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بود. خبری از میز منشی هم نبود. کنار در یکی از اتاق ها، تابلوی کوچکی

. به سمت همان اتاق رفتم و》مهربانو《نصب بود که رویش نوشته بود 

تقه ی آرامی به آن زدم. 

- بفرمایید!

دسته ی در را پایین کشیدم و هنوز وارد اتاق نشده بودم که عطر وانیل زیر

بینی ام پیچید. نفس عمیقی کشیدم و در را پشت سرم بستم. 

- سلم جانم!

به سمت صدا برگشتم. دختر جوانی شاید هم سن و سال نیان، روی یک مبل

راحتی سبز نشسته بود و فنجان سفیدی دستش بود. نگاهم بین چشم های

درشت و موهای زیتونی رنگش چرخید.

- سلم، من از طرف یلدا اومدم.

لبخند زد. لبخندش زیبا بود، جان داشت، واقعی بود.

- چرا نمی شینی؟
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با دستش به مبل یک نفره ی نارنجی رنگی که کنار خودش بود اشاره کرد.

همه چیز رنگارنگ بود. پنج تا مبل یک نفره داخل اتاق بود، یکی سبز بود،

دیگری نارنجی، یکیشان هم آبی بود، دوتای بعدی هم صورتی جیغ و بنفش. 

روی مبل نشستم و نگاهش کردم. سوالم را مزه مزه کردم و پرسیدم:

- مهربانو شمایین؟

فنجانش را روی میز کوچک کنارش گذاشت و از سرجایش بلند شد. به سمت

چای ساز که گوشه ی اتاق بود رفت و گفت:

- منم!

کمی تعجب کردم. فکر نمی کردم مهربانویی که دنبالش می گردم باشد. 

فنجان سفید گلداری را از چای پر کرد و سپس به سمتم آمد. چای را

بی تعارف روی میز جلویم گذاشت و سرجای قبلی اش نشست.

- تعجب کردی؟

از راحتی رفتار و حرف زدنش، من هم آسوده خاطر شدم و صادقانه گفتم:
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- راستش رو بخواید، آره! خب به مهربانو میاد که یه زن مسن با موهای

 دستش باشه که تق تقهم[عنوان]جوگندمی باشه و یه عصای چوبی 

مقتدرانه ای داره؛ اما شما...

ادامه ی حرفم را مزه مزه کردم. خواستم بگویم تو با این نگین گوشه ی بینی

عمل شده ات، با این موهای بلوند و لیت شده، با لبخندی که دندان های ردیفت

ال شبیه به تصورات من از را نشان می دهد و این تیپ و لباس های به روز؛ اص

مهربانو نیستی.

انگار از چهره ام حرفم را خواند. آرام خندید و گفت:

- راستش قبول دارم اسمم مامان بزرگ طوره! مهربانو اسم مادربزرگ منه که

قبل از تولد من فوت شده و پدرم این اسم رو بخاطر مادرش روی من گذاشت.

البته شخصیتم شبیه همون مهربانوی شصت ساله ی توی ذهنته.

کنجکاو شدم تا بیشتر درباره اش بدانم . یک جوری رها بود، انگار واقعا

خودش بود.

- راستش یلدا هیچ وقت به من نمیگه قراره سراغ کی برم و با چه داستانی

مواجه بشم. خودش یه مختصری از زندگی همه ی کسایی که قراره

داستانشون رو بنویسیم می دونه؛ اما به من چیزی نمیگه. میگه این جوری
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هیجانم برای گوش دادن به قصه ی زندگی آدم ها و نوشتن داستانشون بیشتره.

واسه همینه که من هیچی از شما نمی دونم و الن خیلی کنجکاوم که بدونم

مهربانو دقیقاا کیه؟

با لبخند قشنگش نگاهم کرد و تعارفم کرد تا از چای بنوشم. 

شالش را دور گردنش انداخت و گفت:

- من سی و شیش سالمه. نقاشی خوندم، البته نصفه و نیمه. وقتی دیدم

دانشگاه بیشتر از چیزهایی که بلدم بهم یاد نمی ده، ولش کردم. بعدش رفتم

معماری خوندم، اون رو هم بعد از دو ترم ول کردم؛ چون دیدم راه من نیست.

بعد از یه مدت هم که رفتم سراغ کلسای موسیقی و تئاتر؛ اما اون جا هم حالم

خوب نشد.

جرعه ای از چای خوش عطرش که بوی وانیل می داد نوشیدم. 

سری تکان دادم و گفتم:

- یعنی علقتون رو پیدا نکردین؟ 

ابرویش را بال انداخت.
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- نه! راستش من یه بچه مایه دار از دنیا بی خبر بودم و از هر چیزی که خوشم

میومد باید سر در میاوردم؛ یه مدت هنر، یه مدت درس، یه مدت کارای نصفه

ال نمی دونستم چی می خوام. حقیقتش فقط و نیمه. تا بیست و یک سالگی اص

می خواستم روزگارم بگذره، خوب هم بگذره. بین خودمون بمونه، خیلی هم

لوس و افاده ای بودم! 

آدم بی شیله  و پیله ای بود، زیر و رو نمی کشید، داشت خودش را راحت برایم

رو می کرد.

- بعد از اون همه رشته و دانشگاه عوض کردن، بابا تصمیم گرفت من رو

بفرسته پیش داییم خارج از کشور. می گفت شاید اون جا مناسب تر باشه برام،

شاید بتونم راه خودمو اون ور پیدا کنم. 

آرنجم را روی کوسن کنار دستم گذاشتم و سوالی نگاهش کردم.

- رفتین؟

سرش را به نفی تکان داد و ادامه ی صحبتش را گرفت:

- نرفتم. من هرچقدرم سر به هوا بودم، طاقت این رو نداشتم که از خونه و

خونوادم دور بمونم. توی همون روزها که نزدیک عید هم بود، مامانم یه

سری هدیه و خرت و پرت خریده بود تا برای بچه های یکی از پرورشگاه ها
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ببره. کار همیشگیش بود. من هیچ وقت باهاش همراهش نشده بودم؛ چون

به نظرم یه شوی خیرخواهانه میومد و بس؛ اما اون سال خیلی یهویی تصمیم

گرفتم برای یه بارم که شده با مامان همراه بشم. همین شد که زندگی

مهربانوی لوس و ننر، صد و هشتاد درجه تغییر کرد. اولین باری که بچه ها

رو دیدم؛ شاید فانتزی به نظر بیاد، شاید باور نکنی؛ اما حس کردم من

بهشون تعلق دارم و اونا هم جزئی از منن. یه حسی توی رگ و ریشه ام

جوونه زد، یه حسی که بعدترها با رفت و آمدم به پرورشگاه و بهزیستی قوی

و قوی تر شد. احساس می کردم من باید هر لحظه و هر ثانیه کنارشون باشم

وگرنه یه جای کار می لنگه. همون روزها و توی رفت و آمدهام بود که با

آرش آشنا شدم. آرش هم مثل من بود، با این تفاوت که خودش هم تا هجده

سالگی توی همون محیط بزرگ شده و چیزایی که من با چشم می دیدم رو اون

از خیلی نزدیک تر، دقیقا از عمق وجودش لمس کرده بود. آرش اون زمان

داشت دوره ی کارآموزی وکالتش رو می گذروند. توی جشن هایی که واسه

بچه ها می گرفتیم، کم کم شناختمش و به رفتار و مهربونی ذاتیش جذب شدم.

یواش یواش از خودم براش گفتم. گفتم که من دنبال هدف می گردم و حس

می کنم هدف من باید بزرگ باشه، خیلی بزرگ تر از عوض کردن رشته های

مختلف دانشگاهی و کلس های هنر و موسیقی. من و آرش با هم پا گذاشتیم
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توی یه مسیر که می دونستیم سخته و پر از چاله و چوله؛ اما تونستیم با

کمک مامان و بابا و چندتا خیر دیگه و صد البته همت آرش و تلش من، این

مرکز غیردولتی رو تاسیس کنیم. ما این جا دوتا ساختمون داریم، یه ساختمون

واسه پسرا و یکی دخترها. رنج سنی بچه ها هم از هشت سال شروع می شه و

بزرگترین دخترمون هم بیست و یک  سالشه و بزرگ ترین پسرمون بیست و

چهار سالش. دوازده تا پسر داریم، پونزده تا دختر. اینجا شبیه پرورشگاه و

بهزیستی نیست، خونه ست؛ خونه ی خود بچه ها. هر ویژگی ای که خونه  ی من

یا تو داره، اینجا هم به همون شکله. اگه به من بود که نمی خواستم این

ساختمون اداری و دفترکار هم وجود داشته باشه؛ اما خب طبق قانون باید یه

ال جایی واسه بازدید بهزیستی و رسیدگی به کارها باشه؛ اما خونه هامون کام

از فضای این جا جداست. اگه دقت کرده باشی، پشت ساختمون ها رو به

ساختمون اداریه. در اصلی خونه ها هم از خیابون پشتی باز می شه.

وقتی که وارد شدم، سه تا ساختمان دیدم. با یادآوری این موضوع، از

مهربانو پرسیدم:

- ساختمون سوم برای چیه؟ همون که از بقیه کوچیک تر و یه طبقه هست.

با ناخن گوشه ی ابرویش کشید. پا روی پا انداخت و گفت:
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- اون جا خونه ی من و آرشه. ما یک  هفته بعد از تاسیس این جا با هم ازدواج

کردیم. امسال شد چهارده سال! ترجیح دادیم کنار بچه هامون بمونیم. 

لبخند دوستانه  ای زدم. وقتی از بچه ها حرف می زد، انگار داشت از فرزندان

خودش می گفت. شبیه به مادرها بود، مادرهای واقعی.

- مادرشون هستید یا سرپرستشون؟

با دست قاب عکسی را که روی میز کارش بود نشانم داد. خودش و مردی

تقریباا چهل ساله که ظاهرا آرش بود، کنار هم ایستاده بودند و دخترها و

پسرها با لبخندهایی عمیق کنارشان. 

- ما یه خانواده ایم، نسبتمون با هم اینه. بعضی از بچه ها به من و آرش مامان

و بابا میگن، بعضی هاشون هم مهربانو و داداش آرش صدامون می زنن.

هرچی که دوست داشته باشن، ما هیچ قانون و اجباری نداریم.

از سرجایش بلند شد و شالش را روی سرش انداخت.

- می خوای از نزدیک خونه مون رو ببینی؟ 

به تبعیت از مهربانو، بلند شدم و گفتم:

- خیلی مشتاق دیدن بچه ها و خونه شون هستم!
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کنار هم به راه افتادیم و از دفتر بیرون زدیم. هنوز به سمت ساختمان ها نرفته

بودیم که پسرجوانی وارد شد. دست هایش را در جیب شلوارش فرو کرده بود

و سر به زیر داشت راه می رفت؛ حتی ما را ندید.

مهربانو با دیدنش لبخند شیطنت آمیزی زد و صدایش زد:

- البرز!

پسر با شنیدن صدای مهربانو، به سمت ما چرخید. چند قدم فاصله را طی کرد

و روبرویمان ایستاد. 

سلم بی حالی تحویل من و مهربانو داد و رو به مهربانو گفت:

- جونم مامان؟

مهربانو با لبخند نگاهش کرد. مهری که در نگاهش بود را آدم باید خیلی گیج

بود تا نمی دید.

- چرا از این در اومدی؟

البرز کلفه دستی به موهایش کشی و گفت:

- کلیدم رو جا گذاشتم، دیگه از این ور اومدم.

مهربانو سری به تاسف تکان داد. حرکاتش تماماا نمایشی بودند.
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- هوش و حواست حسابی پریده ها!

البرز حرفی نزد. چهره اش گرفته بود. مهربانو هم انگار دلش نیامد بیش از

این سر به سرش بگذارد.

- با آرش حرف زدم. اون قضیه انگار که دیگه می شه گفت اوکیه! توام از این

فاز افسردگیت بیا بیرون. این مدت همه رو دیوونه کردی.

البرز مات مهربانو مانده بود. نمی دانستم قضیه از چه قرار است؛ اما ظاهراا

از خوشی زیاد هنگ کرده بود.

مهربانو با خنده به شانه اش زد و گفت:

- ویندوزت پرید؟ 

البرز که انگار تازه به خودش آمده بود، تمام صورتش مثل گل شکفت و با

شادی جواب مهربانو را داد:

- من قربونت برم! تو تکی، مادری، خواهری، پدری، رفیقی، خونواده ای!

دمت گرم، تا ته دنیا مدیونتم!

البرز این حرف ها را بدون پس و پیش زد. مثل مهربانو بود، همان قدر رک و

رو راست.
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مهربانو دستی به بازویش کشید و گفت:

- من کاری نکردم. تو تموم کارها رو انجام دادی و خودت رو ثابت کردی.

برو پسرم، برو یکم استراحت کن تا شب که آرش از دفتر اومد، بشینیم سه

تایی با هم گپ بزنیم.

البرز دوباره قربان صدقه ی مهربانو رفت و بعد هم با شادی به سمت

ساختمان ها رفت. 

مهربانو رفتنش را تماشا کرد و زمزمه اش را شنیدم که گفت:

- قربون قد و بالت برم شیرپسرم!

آن قدر همین یک جمله صادقانه بود و عاطفه با حرف به حرفش عجین شده

بود، که باورم شد مهربانو، مادر البرز است.

خواستم دلیل حرف هایشان را بپرسم که به نظرم آمد زیادی فضولی می شود؛

اما مهربانو خودش رو به من گفت:

- البرز بزرگترین پسرمونه. چهارده سال پیش و وقتی که به اینجا اومد، فقط

ده سالش بود. هیچ کس رو نداشت. اولین کسی بود که توی چشمام زل زد و

گفت مامان! وقتی گفت مامان، انگار تموم خوشی عالم رو یک  جا سرازیر

کردن توی دل من. اگه بگم بخاطرش جونم رو می دم، مطمئن باش که دروغ
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نگفتم . البرز مثل آرش حقوق خونده، یعنی یه جورایی آرش الگوی زندگیشه.

داره ماه آخر کارآموزیش رو می گذرونه و توی یه شرکت هم پاره وقت کار

می کنه. همه ی بچه های ما مستقلن و دلشون می خواد خودشون کار کنن. یه

ساله که البرمز من، دل بسته به شکوفه، یکی از دخترامون. شکوفه سال دوم

ماماییه. اونم البرز رو دوست داره؛ ولی آرش کلی شرط و شروط واسه البرز

گذاشت. اول از همه هم تموم شدن کارآموزیش. البرز هم هرچی آرش گفته

رو انجام داده و حال بالخره آرش رضایت داده تا جدی درباره ی این مسئله

اقدام کنیم و این دوتا بچه بهم برسن. 

پس دلیل خوشی بی انتهای البرز، شکوفه ی زندگی اش بود.

- وقتی ازدواج کنن همین جا می مونن؟

دستش را پشت شانه ام گذاشت و به سمت جلو هدایتم کرد و گفت:

- هرجور که خودشون بخوان. اگه اینجا بمونن باید براشون یه واحد بسازیم

کنار خودمون، اگرم نه، کمکشون می کنیم تا یه خونه رهن کنن. باورم نمی شه

قراره همزمان مادرشوهر و مادرزن بشم!

با خنده نگاهش کردم. انرژی مثبتی که از وجودش ساطع می شد را

نمی توانستم نادیده بگیرم. حالم را خوب کرده بود حال خوبش.
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- راستش من و آرش توی فکرمون بود تا خونه ها رو بزرگ تر کنیم و یه

تغییراتی بدیم؛ اما یکم دخل و خرجمون قاطی کرده و بودجه مون نمی رسه. 

فکری مثل سایه از ذهنم عبور کرد، تصمیمم را به بعد موکول کردم و با

کنجکاوی پرسیدم:

- خودت بچه دار نشدی؟

سرش را تکان داد و گفت:

- من نمی تونم بچه دار بشم.

وقتی این حرف را زد، هیچ غصه و حسرتی را در صدایش حس نکردم.

- هیچ وقت برام مهم نبود؛ چون البرز چهارده سال پیش وقتی بهم گفت

مامان، من طعم مادر شدن رو چشیدم. وقتی بقیه ی بچه هام صدام می زنن،

وقتی براشون تلش می کنم، زمانی که کنار همیم و حالمون خوبه، توی تمام

اون لحظات من یه مادرم!

لبخندی به چهره اش پاشیدم. به آدم متفاوتی که روبرویم بود، با این نگین

گوشه ی بینی و موهای بلوند و دندان های لمینیت شده.
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- اسمت خیلی بهت میاد. فقط یه مادره که می تونه سراسر وجودش از مهر پر

باشه. 

لبخند عمیقی زد و چشمانش درخشیدند. آدم خوب کم نبود و عشق هنوز هم با

قوای خودش، وجود داشت.

***

فایل ورد را به پی دی اف تبدیل کردم و برای یلدا ارسال کردم. از پای لپ تاپ

بلند شدم و موبایلم را برداشتم. آیکون ضبط صدا را گرفتم و گفتم:

- اینم از امانتیت عروس فراری. فایل تمام داستاناییه که قرار بود من آماده

کنم. آخریش هم داستان مهربانوئه. جشن امضاش رو ببینم رفیق!

موبایل را روی تخت انداختم و از اتاق بیرون رفتم. در اتاق نیان باز بود. دو

روز قبل به طور کامل اسباب کشی کرده بودند. جای خالی اش توی ذوق می زد؛

اما دلم خوش بود که حالش کنار احسان خوب است، که همین حوالی دارند

همه چیز را از نو شروع می کنند. 

احساس تنهایی عمیقی داشتم. دو هفته بود که نامدار را ندیده بودم. دنیا به

من آخر نرسیده بود، همه چیز سر جایش بود، من هم نمرده بودم؛ اما من، م

قبل از این چهارده روز، نه؛ نبودم. 
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با دلتنگی کنار نیامده بودم ها، نه! دندان روی جگر گذاشته بودم، شب های

زیادی تا صبح پای عکس هایمان اشک ریخته بودم و صداهای ضبط شده اش

را صدباره گوش داده بودم. به قول سهیلجون، داشتم خودآزاری می کردم.

نیان می گفت باید از نو شروع کرد، همیشه می شود دوباره راه را پیدا کرد.

مامان می گفت احمقم که یک مسئله را این قدر کش می دهم و حامین اولتیماتوم

داده بود که اگر خودمان مشکلمان را تا قبل از جشن عروسی او و فائزه حل

نکنیم، فک نامدار را پایین خواهد آورد؛ دقیقا هم همین طور لتی و بی رحمانه

گفته بود.

روی میز داخل هال، چشمم خورد به کارت های دعوتی که قرار بود من به

دست صاحبشان برسانم. برداشتمشان. اولی مال لیل و خانواده اش بود.

یکیشان را هم باید می دادم به لله و فرهاد. روی بعدی نوشته بود:

- برای نازنین.

لبخندی زدم. حامین دلش با سهیل و بابا صاف نمی شد؛ اما نازنین را

نمی توانست انکار کند. برایش کارت نوشته بود که بگوید مهم است و

آمدنش، بودنش، حضورش برایش با ارزش است. یک جورهایی بابا و سهیل

را هم در لفافه با همین کارت، دعوت کرده بود.
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کارت بعدی را نگاه کردم و پرستوهای مهاجر از دوردست ها، به آسمان دلم

کوچ کردند. انگار که خوشی با دیدن همین دوکلمه ی کنار هم، به رگ و پی و

استخوانم سرازیر شد.

- ایلدا و نامدار.

عمداا اسممان را نوشته بود. خودم گفته بودم چرا اسم خانم و آقا را با هم

نمی نویسند و حال حامین این طور و با اسم های خودمان، داشت یادآوری

می کرد که ما باید با یک واو به هم بچسبیم. باید کنار هم باشیم، همین طور

مثل یک خانواده.

در یک آن، تصمیمم را گرفتم. به اتاق برگشتم و آماده شدم. روسری طرحدار

زرد و طوسی مورد علقه اش را پوشیدم. دستبند مرواریدی که برایم کادو

خریده بود را دستم انداختم و در آینه به خودم لبخند زدم. کمی لغر شده بودم

و زیرچشمم سایه ی سیاهی افتاده بود؛ اما پوستوهای مهاجر داشتند به من

می خندیدند.

***

از تاکسی پیاده شدم. جلوی آپارتمان نامدار بودم. از کنار وانت آبی  رنگی که

جلوی ساختمان بود و راننده اش منتظر ایستاده بود، رد شدم. 
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در ساختمان باز بود. وارد شدم و از پله ها بال رفتم. تمام مدت داشتم تمرین

می کردم که وقتی در را به رویم باز کرد چه واکنشی نشان بدهم. بخندم؟ بپرم

و بغلش کنم؟ ناز کنم و تاقچه بال بگذارم یا...

به خودم که آمدم، جلوی پاگرد طبقه ی نامدار بودم. جلوتر رفتم، در نیمه  باز

بود. با تعجب در را هل دادم و وارد خانه شدم؛ اما همان جا و جلوی در ماتم

برد.

خانه ی مقابلم داشت به من دهن کجی می کرد. خبری از اسباب و اثاثیه نبود،

از همه  ی آن خانه، فقط یک یخچال که حال وسط پذیرایی گذاشته شده بود، به

چشم می خورد.

- آره، همه ی وسایل رو بردم باباجان. فقط یخچال توی بار آخر جا نشد که

الن می برمش. به مامان بگو شام نمی تونم بیام، باید خونه رو راست و

ریست کنم. 

صدایش از راهروی اتاق ها می آمد. نزدیک تر رفتم. صدای او هم واضح تر

شد، داشت به این طرف می آمد.

ال خداحافظ. - کاری نداری بابا؟ پس فع

754



هاوام/زهرابهاروند

گوشی تلفنش را پایین که آورد، من را دید. او با تعجب نگاهم کرد، من با

اشتیاق و دلتنگی. 

نگاهم را در جزء به جزء صورتش چرخاندم؛ در ته ریش نامرتبش و موهایی

که شانه شان نزده بود. روی شقیقه های نقره فامش مکث کردم و بعد هم روی

شکستگی ابرویش و در آخر، خیره شدم به چشم هایی که جان من بودند.

- با پدر و مادرت آشتی کردی؟

حرفی نزد. فقط داشت نگاهم می کرد. 

- نبودنم خیر داشته برات. آشتی، سانس بانوان واسه باشگاه! خونه ی جدید

هم گرفتی؟ 

آمده بودم به قصد آشتی کردن؛ اما حال دلم پر تر از قبل بود و زبانم هم

تلخ تر.

ال دلت تنگ می شه؟  - تو اص

چهارده روز سراغم را نگرفته بود و حال داشت اسباب کشی می کرد. من

این قدر بی اهمیت بودم؟

- داری می ری؟ 
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نگاه خیره اش را دوست نداشتم. حداقل الن دوست نداشتم. دلم می خواست

فقط بغلم کند، محکمم محکم و بگوید که بدون من هیچ جا برایش خانه نیست. 

بغض به جان صدایم افتاد و با آرام ترین صدایی که از خودم سراغ داشتم

گفتم: 

- من که بدون تو جایی رو ندارم. تو کجا رو داری بی من واسه رفتن؟

بی حرف خیره ام بود. با صدای تقه ای که به در خورد، هر دو نگاه از هم

بریدیم.

همان مردی که کنار وانت دیده بودم، رو به نامدار گفت: 

- فقط همین یخچاله؟ چیز دیگه ای نیست؟

نامدار به سمتش رفت و گفت:

- نه، فقط همینه.

دو سمت یخچال را گرفتند و از خانه بیرون بردند. نگاهم را دور تا دور خانه

چرخاندم. هیچ چیز دیگری نمانده بود. 
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چقدر این جا خندیده بودیم. نامدار همین جا در آغـ*ـوش خودم گریسته بود و

خودش اشک های من را پاک کرده بود. چه پرستوهای مهاجری که به آسمان

دلمان پرواز کرده بودند و همین جا لنه داشتند.

می یواش.《 - نامدار این دیوار رو آبی کنیم؟ یه آب

خندید و نگاهم کرد:

می یواش رنگ جدیدیه؟ - آب

چهره ای جدی به خودم گرفتم و گفتم:

می یواش یعنی آبی کمرنگ.  - خیر، جزو رنگاست. تو آشنایی نداری! آب

انگار که کشف مهمی کرده باشد، با چهره ای شگفت زده و خنده دار نگاهم کرد

و سرش را تکان داد.

- آها که این طور. من که می گم کاغذدیواری بزنیم. هر طرحی که بخوای! 

ابرویم را بال انداختم و گفتم:

- نه.

سوالی نگاهم کرد. با لبخند به چشم  هایش خیره شدم.
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- دلم می خواد خودمون دوتایی خونمون رو رنگ بزنیم. فرچه ی رنگ بگیریم

دستمون و دیوارای این خونه رو رنگ  رنگی کنیم. می دونی؛ من دلم می خواد

》همه  جای این خونه رو با هم درست کنیم.

نفس عمیقی کشیدم و به سمت در رفتم . کلید را از پشتش برداشتم و نگاه

آخرم را به خانه ای انداختم که حال دیگر برای من، فقط یک خاطره بود. 

در را بستم و کلید را در قفل چرخاندم. وارد آسانسور شدم. بغضم را پس

زدم. من نیامده بودم این جا که گریه کنم، نیامده بودم که اشک بریزم، آمده

بودم همه چیز را درست کنم، مثل قبل، مثل قبلی که یک خانواده بودیم.

از در آپارتمان که خارج شدم، تازه یخچال را پشت وانت گذاشته بودند. راننده

سوار ماشین شد. 

به سمت نامدار رفتم و کلید را جلویش گرفتم:

- در رو ققل کردم.

کلید را از دستم گرفت و سرش را تکان داد. 

- برو خونه، بعداا حرف می زنیم.
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با اخم نگاهش کردم. بعدنی در کار نبود. همین امروز باید حرف می زدیم و

سنگ  هایمان را وا می کندیم.

- نمی رم! باید الن حرف بزنیم.

دستی به پیشانی اش کشید و کلفه نگاهم کرد:

- الن باید همراه این ماشین برم. بذارش واسه بعد.

دستم را به کمرم زدم و گفتم:

- به عهده ی تو گذاشتمش که چهارده روز این قهر مسخره طول کشید. دیگه

اجازه نمی دم تو واسه این ماجرا تصمیم بگیری جناب!

مثل خودم دست به کمر ایستاد و گفت:

- الن من چی کار کنم؟ نمی شه نرم، ماشین خودمم دست نسیمه که با هم بریم.

به سمت وانت رفتم و از سپر عقبش دست گرفتم. خودم را بال کشیدم و

لبه اش نشستم. به چشمان گردشده ی نامدار نگاه کردم و با افتخار گفتم:

- بلد نیستی راه حل پیدا کنی!

زیرلب چیزی گفت که نشنیدم. مثل من خودش را از لبه ی وانت بال کشید و

روبرویم نشست. به شیشه ی کابین راننده زد و صدایش را بلند کرد:
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- داداش حرکت کن.

ماشین با سر و صدا روشن شد. نامدار نگاهم کرد، دلم برای نگاهش تنگ

شده بود.

- میله ی پشت سرت رو بگیر. 

همین یک جمله اش لبخندم را برگرداند. نگرانی هایش را هم دوست داشتم.

میله  را گرفتم و نگاهش کردم.

- می ترسی بیفتم؟

حرفی نزد. باد به صورتم می خورد. چشم هایم را ریز کردم و پرسیدم:

- کجا خونه گرفتی؟

- حال می بینی!

ایلدا نبودم اگر به حرف نمی آوردمش.

- می دونی اون زمینی که باباجون واسم گذاشته بود رو فروختم؟ اولش

نمی خواستم قبولش کنم؛ اما وکیلش بهم زنگ زد و گفت که اگه تا قبل از

سالگرد باباجون، نرم و امضا نکنم تا زمین به نامم بشه، می رسه به بقیه ی

وارثین. منم با خودم فکر کردم که بقیه به اندازه ی خودشون همه  چی دارن و

760



هاوام/زهرابهاروند

فکر نکنم به این زمین نیازی داشته باشن. واسه همینم چند روز پیش رفتم و

کارهای ثبتیش انجام شد و به خود وکیل باباجون سپردم تا برام بفروشتش.

فردا پولش رو می ریزه به حسابم، منم واریزش مس کنم واسه یه موسسه. یه

موسسه ای که بانی هاش واسه بچه های بهزیستی خونواده شدن.

تعجب را در نگاهش دیدم. 

ابرویم را بال انداختم و با شیطنت گفتم:

- فکر کردی فقط خودتی که می تونی بی خبر کاری انجام بدی و من نفهمم؟

جهت اطلعت منم بلدم از این کارا!

دیدم که لب هایش را روی هم فشار داد که نخندد. هنوز دلخور بود.

- به جای این که من قهر باشم تو داری ناز میای؟ مردی گفتن، زنی گفتن!

زشته این کارا!

آخر طاقت نیاورد. خنده اش رها شد. صدای خنده ی نامدار و صدای باد در

گوشم می پیچید، زیباترین سمفونی دنیا همین بود انگار.

خنده اش را جمع و جور کرد. دوباره به حالت جدی اش برگشت و با صدای

بلندی که بین سر و صدای خیابان به گوشم برسد گفت:
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- اون روز اگه من و دوست داشنتنم رو زیر سوال نمی بردی بهت می گفتم که

اون عکس ها مال خیلی وقت پیشه، قبل از این  که تو بیای توی زندگیم.

گذاشته بودمشون پشت کمد تا بدمشون به صاحبش؛ اما فراموشم شده بود.

اون قدر بی اهمیت بودن که از یادم رفته بودن؛ اما تو چیکار کردی؟ من رو

متهم کردی و...

باقی حرفش را خورد . هنوز از دست حرف بیخودم که گفته بودم به دوست

داشتنش مطمئن نیستم ناراحت بود . خجالت کشیدم. چقدر احمق بودم. چقدر

احمقانه باعث چهارده روز درد و دوری شده بودم.

لیل می گفت عشق همه چیز است؛ اما گاهی هم کافی نیست اگر که صبر

کنارش نباشد. لیل درست می گفت.

- چرا نیومدی باهام حرف بزنی؟

با صدای بلند رو به من گفت:

- این مدت زمان لزم بود تا خودم رو پیدا کنم. تا خود واقعیم رو از وسط

دوتا هویت گیج، بیرون بکشم. من خیلی خسته و کلفه بودم ایلدا! حس کردم

دارم ناراحتت می کنم، بخاطر همین خواستم یکم فاصله بگیرم و نباشم. 
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می دانم که هیچ وقت نمی توانستم به خوبی درکش کنم. من دردهایش را

نداشتم. هرچقدر هم که تلش می کردم نمی توانستم بفهمم بین دو زندگی جدا از

هم گیر افتادن یعنی چه. بین دو هویت متفاوت از هم پرسه زدن چه حالیست

و این که بعد از سی سال، دو تا سنگ قبر نشانت بدهند و بگویند این  ها خانه ی

ابدی پدر و مادرت هستند، در حالی که فکر می کنی پدر و مادرت زنده اند، چه

دردی دارد. چطور این  همه غصه ی نامدار را کم انگاشته بودم؟

- با مامان و بابا حرف زدم؛ یعنی اونا اومدن. یادم آوردن که همیشه برام پدر

و مادر بودن. من اگه فراموشکارم؛ اما اونا یادشون نرفته که من هنوزم

پسرشونم. 

خوشحال شدم، از ته دلم خوشحال شدم. می دانستم نامدار چقدر به پدرش

وابسته است. خاله  ماه منیر هم بدون نامدار می شکست.

لبخند زدم و با صدای بلندی که در هیاهوی ماشین ها به گوشش برسد گفتم:

- برات خوشحالم. تو بدون اونا حالت بد بود. 

سرش را به تایید حرفم تکان داد. 

رابـ ـطه ی من و بابا مشخص بود. ما هیچ وقت نمی توانستیم به هم نزدیک

شویم. همیشه یک مرزی بینمان وجود داشت، مرزی که آن را عصبانیت ها و
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خشم همیشگی بابا به وجود آورده بود. بخاطر همین همیشه رابـ ـطه ی خوبی

که بین نامدار و پدرش بود را دوست داشتم و از به هم خوردنش ناراحت

بودم.

- حال نسیم خوبه؟

دست آزادش را به موهایش کشید، به موهای شب رنگی که حال بلندتر از

همیشه شده بودند و روی پیشانی اش می ریختند.

- سعی کردم به نسیم نزدیک بشم توی این مدت. چند باری با هم بیرون رفتیم

و حرف زدیم. نشون مس ده که سخته و بداخلق؛ اما اون ته دلش یه

مهربونی و احساسی هست. واسه پیدا کردن کار خیلی مشکل داشت. مدرک

مربی گری هم داره . به نظرم اومد که اگه سانس بانوان افتتاح کنیم و نسیم

مربی بشه، می تونم راحت تر توی زندگیش جایی پیدا کنم.

برای نسیم خوشحال شدم. آدم درستکاری مثل او حقش نبود از زندگی بیش

از این از زندگی عقب بیفتد.

با دلخوری کمرنگی نگاهم کرد و صدایش به گوشم رسید:

- من مثل تو بی  معرفت نیستم ایلدا خانوم! هر روز صبحی که از خونه زدی

بیرون و تا ایستگاه اتوبوس رفتی، یه نفر پشت سرت بود که از حجم دلتنگی
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با دیدنت بغض می افتاد به جونش. کی گفته که من می تونم با ندیدن تو زندگیم

رو ادامه بدم؟

من می توانستم همین جا، زیر همین آسمان آبی، برای آدمی که روبرویم بود،

جانم را هم بدهم.

با چانه ای لرزان نگاهش کردم. نمی خواستم گریه کنم؛ اما تصور نامداری که

هر روز صبح تا ایستگاه اتوبوس سایه ام بوده، بغض را میهمان چشمانم کرد.

- می دونی کجا خونه گرفتم؟

سرم را به دو طرف تکان دادم. خندید و سمفونی زیبای من، دوباره تکرار

شد.

- تقریباا مرکز شهره. یه خونه ی نود متری که شیشه های رنگی داره. یه حیاط

با موزاییک های قدیمی و باغچه ای که منتظره تا تو تربچه و ریحون و گل های

محبوبت رو توی خاکش بکاری و من نگاهت کنم موقعی که سبد دستت گرفتی

و داری سبزی می چینی.

مات نامدار بودم. باورم نمی شد. رویای تمام سال های زندگی ام حقیقی شده

بود. 

مبهوت صدایش زدم:
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- نامدار!

نفس عمیقی کشید و خیره نگاهم کرد.

- دلم واسه شنیدن اسمم از زبون تو تنگ شده بود دلبر!

قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم چکید. اشک شوق بود، شوق داشتن نامدار.

- تو رویای من رو یادت بود؟ 

سرش را تکان داد و گفت:

- من پی رویات رو گرفتم که برسم به تو؛ تویی که خودت رویای منی !

خندیدم. بعد از چهارده روز، از ته دلم خندیدم. چطور این  همه طاقت آورده

بودم بدون نامدار؟ 

- من یه کار دیگه ای هم کردم که هنوز ازش بی خبری!

میله ی پشت سرم را رها کردم و گفتم:

- چی؟

باد موهایش را روی پیشانی اش ریخته بود. من این آدم را از خودم هم بیشتر

دوست می داشتم.
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- نوبت محضر گرفتم. میگن تا سه نشه، بازی نشه؛ ولی من عمراا بذارم که

این دفعه اتفاقی بیفته!

من آدم مقابلم را دیگر از دست نمی دادم. این لبخند را، این چشم ها را، این

مرد عاشق را دیگر، نه؛ از دست نمی دادم.

- نامدار من بدون تو...

ادامه ی جمله ام در صدای بوق ماشینی که از کنارمان عبور کرد، گم شد. 

نامدار بلند پرسید:

- چی گفتی؟

و من فریاد زدم، عاشقانه ترین اعتراف تمام عمرم را فریاد زدم:

- من بدون تو کمم، گمم. 

از سرجایم با احتیاط بلند شدم. 

با صدای بلندی فریاد زد:

- چیکار می کنی دیوونه؟ 
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به سمتش رفتم و کنارش نشستم. بی مهابا دستش را دور شانه ام انداخت. بوی

وانیل کیک های تازه پیچیده بود بینمان، بوی بابونه  های کوهستان یا عطر

خاک نم زده. آغوشش، شبیه تمام اتفاق های خوب بود.

- نامدار! اعجاز من این عشقه.

مرا محکم گرفته بود، انگار که دیگر نخواهد رهایم کند. 

سرم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:

- خدا رو هر ثانیه شکر کنم واسه این معجزه، بازم کمه.

سـ*ـینه اش از نفس عمیقی که کشید بال و پایین شد.

- می دونی ایلدا؛ این چند وقت اخیر، دقیقاا بعد از این که فهمیدم حقیقت زندگیم

چیز دیگه ایه، خیلی گم شدم. توی دنیای به این بزرگی گم شدم. حس می کردم

که دیگه روز خوبی نمیاد و همیشه این حسرت و غم همراهمه؛ اما دیروز بابا

حرف خوبی بهم زد، یه حرفی که هیچ وقت یادم نمی ره.

با کنجکاوی پرسیدم:

- چی گفت؟

لبخند آرامش بخشی زد. آرام بود، مثل روزهای اولی که شناختمش.
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- می دونی که اصالت بابا برمی گرده به سمت لرستان. گفت هروقت غم اومد

؛ همین.》هاوام《سراغت به خودت بگو 

سرم را از روی شانه اش برداشتم و به نیم رخش چشم دوختم. 

- یعنی چی؟ 

به سمتم برگشت و لبخند زد. از همان  لبخندهایی که در اثر آن چانه اش فرو

می رفت و دل من می لرزید.

. یه استعاره از یکی از آیات قرآنه. آیه ی چهل》با من است《- یعنی 

پمپعنا《سوره ی توبه که می فرماید:  پل  نن ا . یعنی...》 ل پتحپزن ما

معنی اش را می دانستم؛ یک روز که ناامید گوشه ی زندان کز کرده بودم،

مهتاب برایم همین آیه ی روشنایی بخش را خوانده بود.

همزمان با هم گفتیم:

- اندوه به خود راه مده. خدا با ماست.

حس خوبی داشتم. حالم خوب بود. خدا داشت نگاهمان می کرد.

ماشین متوقف شد. نگاهی به اطراف انداختم. محله ی نسبتاا خلوتی بود. به در

سفیدی که بالی آن کاشی آبی رنگی با خطاطی
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نصب بود، اشاره کرد و گفت:》به توکل نام اعظمت《

- اون جاست. خونه ی رویاهای تو، همونی که تجسمش می کردی.

به چشم هایش نگاه کردم، به چشم هایم نگاه کرد. خط نگاهم را خواند و لب

زد:

- می دونم!

نگاه او هم برای من رو بود؛ لب زدم:

- می دونم!

و از امروز تا هر فردایی که بود، از امروز تا ابدیت عشق، بی آن که لزم

باشد دوستت دارم را هجی کنیم؛ ما، من و نامداری که با یک واو به هم وصل

بودیم، که خانواده ی یکدیگر بودیم، با نگاه کردن به چشم های هم، تا ته

دوستت داشتن می رفتیم.

پایان نگارش: اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و هشت

 》که عشق، تا ابدلیت؛ یک معجزه است.《
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