
 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢ 

 

  پرواز هاي پیله: رمان عنوان

  گ. شبنم: نویسنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 بازي نای از خسته.  گرفته بازي به را مشکیم چادر هاي لبه خشمگین، و خشک باد. شوم می مچاله خودم در سرما سوز از

  .فشارم می مشت در و کنم می نزدیک هم به بیشتر در را مشکی ي پارچه ي دولبه

  ! عابران زدن دید براي است گرفته قرض دیگر دوچشم و داشته دوچشم محله، عالف و بیکار بقال علی، سید

  . شوم کوچه وارد تا کنم می کج را راهم و شوم می رد اش خیره همیشه نگاه مقابل از



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٣ 

 

 ماشین وقب صداي شنیدن با. بمانم امان در کردنم دیر بابت مادر احتمالی هاي سرزنش از تا دارم می بر تر تند را قدمهایم

  . شود رد تا روم می فرو دیوار دل در بیشتر و کشم می کنار را خودم

 که ستکی براي ماشین این دانم نمی من! دنبالم به هم ماشین همان و روم می پایین بست، بن به منتهی سرازیري از

  ...راند می پشتی الك و آهسته اینقدر

  !اند شده کار به دست همیشه از زودتر امسال،! کنم می نگاه خانه بزرگ در اطراف مشکی هاي الم به

  . شوم می حیاط وارد است مانده باز که بزرگتر، در همان از و دهم می تکان سري

 در بازي، هنگام در ها بچه ي کننده کر جیغ صداي و آورد می درد به را دلم خانه بزرگ حیاط بودن مسکوت و خلوت

  . پیچد می وار اکو گوشم

  .کنم عقبگرد شود می باعث حیاط داخل به اتومبیل ورود که بگیرم پیش در را خانه راه خواهم می

 حجم آن رد من و گشاید می برایم را آغوشش. روم می سمتش به ذوق با و نشیند می لبم به لبخند حسام، دایی دیدن با

  ...دیدار مشتاق! خانوم ماهنی پیدایی کم: کند می زمزمه گوشم کنار. شوم می غرق مهربانی عظیم

  !بیام تونستم نمی بودن، سنگین درسهام دایی: گویم می و کنم می بلند را ام افتاده زیر به سر

 دشمن دروغگو: گفت می همیشه علی بودیم، که بچه کنم می فکر و زنم می پوزخند دروغگویم خود به! خودم جان

  ...خداست

 مامت مثل همیشه، مثل. دارم می بر قدم ورودي در سمت به اش شانه به شانه و گیرم می فاصله حسام دایی آغوش از

 می ندت قلبم بازهم چرا نیست، که او کنم می فکر خود با و پیچد می وجودم در عجیبی واضطراب دلهره بودنش، روزهاي

  زند؟

  .گشایم می را اسپرتم کفش بندهاي و شوم می کار به دست هم من. اورد می در را کفشهایش دایی

  .زنم می لبخند بخش، لذت گرماي اینهمه هجوم از راضی شویم، می که خانه وارد

 میمیتص و صفا و بزرگترها حضور گرماي یا است بخشیده شوفاژها به موتورخانه که است گرمایی گرما، این دانم نمی

  !خانه

  !داشتنیست دوست هست، که هرچه

 ام سینه رد همیشه، از تر تند قلبم و گیرد می شدت اضطرابم. بزند ها کارگر به سري تا شود می باال ي طبقه راهی دایی

  .کند می قراري بی

 راییپذی و هال ي کننده جدا و سرتاسري درهاي پشت از را صدایی توك و تک اما نیست هال توي کسی خوشبختانه

  .شنوم می
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 دیوارها روي هاي گچبري این و پنجره کنار هاي گلدان این دتنگ چقدر... ام بوده آدمهایش و خانه این دلتنگ چقدر

  ام، بوده

  ...کردم می دریغ خودم از رحمانه بی را ارامش این و ام بوده خانه این هواي در نهفته ارامش این دلتنگ چقدر

 می راییپذی وارد کناري در از و تبریز دستباف ابریشم گل فرشهاي روي به کنم می محکم را قرارم بی و سست قدمهاي

  . شوم

 قلبم وم،س نفر دیدن با....و ام خاله و مادرم به. کند می نگاه ش دختر دو به لذت با و است داده پشتی به را اش تکیه آنا،

  آمدي؟! آمده! آمد! قفل فکم و شود می خشک دهانم و پرد می نگاهم از وبرق افتد می کار از

 گلش از لگ دیدنم با و گرداند می بر را سرش آنا م. کنم جلوگیري تنم لرزش از تا کنم می مشت را ام بسته یخ دستان

  ! شکفد می

  !ام چهارده شب ماه! به به_

... تاس مهربان همیشه مثل نگاهش! گیرد می باال را سرش هم خاله... است ناراضی نگاهش. گیرد می باال را سرش مادر

 ما شکسته دل! گیرد نمی باال را سرش او! کنم می نگاهش زیرچشمی... او و... هستم مهربانی این محتاج چقدر من و

 هواي هب پیشانیش، ي کرده نشینی عقب تار چند آن هواي به دلم!است داشته حق اوهمیشه! دارد حق! شکند می بیشتر

  . لرزد می جادوگر چشمهاي آن

  "آمده؟ چرا"! زند می زنگ ذهنم در لعنتی سوال باز

 و است نشسته داغ به دلم و خورده ام پیشانی به طالق مهر من، چطور؟ نشده؟ طوري کنند می وانمود همه چطور

 لد عزیز! است محسن و رعنا پسر همان او! است فامیل ي دردانه عزیز ي نوه همان او.... او و شده المثنی ام، شناسنامه

  ...محسنم دایی و خاله عشق ي ثمره پدربزرگ،

 یک من، و! رعنا خاله و است شده بزرگ خانه این در کوچکی از که بوده محسن دایی فامیل، عزیز پسر که است همان او

  ...خورده پیشانی بر طالق مهر ي شده طرد

 می سرم ورد دنیا کنم می حس. گیرد می باال را سرش! کند می تابی بی سینه در کوچکی، گنجشک قلب همچون قلبم

  ! شکستن اینهمه بار زیر کنم می الم قد ایستم، می محکم ایستم، می راست اما،. چرخد

  . میرود آرام سکوت، در حرف، بی. کند نمی نگاهم

 سرم و کند می بوسه غرق را صورتم مادرانه،. بوسم می را اش گونه و نشینم می زمین روي کنارش و روم می سمتش به

  :گوید می! روم می فرو آغوشش در و شوم می بلند جا از. آید می سمتم به رعنا خاله. کند می نوازش را

  ....دختر بود تنگت دلمون_
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  .است یفتادهن اتفاقی هیچ که شود می باورم هم خودم گاهی که طبیعی آنقدر کنند؟ رفتار طبیعی اینقدر توانند می چطور

 انج! پایم سر هنوزهم من اما. خورد می پیچ دلم و است افتاده دوران به سرم... هم تنم! لرزد می دلم شود، می بلند جا از

 ساختن قدرت هم هنوز اما نابودم درون از من! ببازم را خودم همه مقابل دیدنش، دوباره با که حرفهایم این از تر سخت

  .دارم را ظاهرم

  .رود می بیرون و دهد می سالم زیرلب

  .اند کرده خالی اکسیژن از را هوا یکباره به گویی! گیرد می دلم

  ....نیست تو هاي نفس که هوایی در... گیرد می نفسم

  خاتونم؟ کجاست المیرا: پرسم می خاتون به رو و کنم می باز سرم از را چادر همانجا

  ! تفاوت بی و سرد اینکوه دست از! من دست از خورده جا! است دستپاچه

  پایین نیومده هنوز...داشت کار یکم! عزیزم باالست: _

 می رد دومرا ي طبقه. روم می باال ها پله از. کنم می بند سرم روي را چادرمشکی کش دوباره و دهم می تکان سري

  !من کارهاي به دارد عادت المیرا. میکنم بازش پاسخی انتظار بدون و میزنم در. رسم می طبقه سومین به و کنم

  ....اومدما من خونه؟ اهل: باشد شاد لحنم کنم می سعی

  :گوید می معترضانه و آید می بیرون حامد دایی کار اتاق از کوتاه، زرد شلوارك و نارنجی شرت تی یک با المیرا

  شه؟ نمی حالیت خصوصی حریم تو... مرگ_

  .رفت دادم شوهر حریمو_

  چی؟ کردم می برسري خاك کاراي داشتم اینجا من اگه بدبخت_

  ....که نیستم غریبه که من حاال _

  ...نیستی هم غریبه البد. تو میاي پایین ندازي می سرتو پا زنگوله بز عین تو فقط خونه این تو! بله_

  :گویم می و گذارم می نمایش به را دندانم دو و سی تمام

  آخه؟ پوشه می نارنجی محرم تو خري کدوم. کن عوض لباستو برو فعال تو_

  :گوید می و میدهد بیرون را زبانش

  .میام االن بتمرگ بگیر. بپوشم مشکی من آد نمی خوشش جونت دایی_

  .نیستم زحمتت به راضی عزیزم_
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  ....ا اال اله ال: گوید می و گردد می بر سمتم به غیض با

. خورد می در به اي تقه. اندازمش می زمین روي و برمیدارم سر روي از را چادرم. گیرد می پیش در را خواب اتاق مسیر و

  :گوید می که زنم می صدا را المیرا غرغر با

  .کن باز خودت! بنده دستم_

  ....شههمی مثل! رود می باال قلبم ضربان. گیرم می باال را سرم و کنم می بازش. روم می در سمت به و داده تکان سري

  :پرسم می بدخلقی با و روند می درهم ناخودآگاه اخمهایم

  داشتین؟ کاري_

  : گوید می و گراند می صورتم اجزاي بین را نگاهش

  !پایین بیاین گفت آنا_

  :گویم می و دهم می تکان سري

   آیم می االن_

 مدل و گیرم می آغوش در را زانوانم. خورم می سر و دهم می تکیه بسته در به! بندم می را در دیگري حرف هیچ بی و

  .صدایش ي دوباره شنیدن براي شود می تنگ

  . است کرده عوض اي مشکی ي ساده شلوار و بلیز با را لباسهایش. شود می خارج اتاق از المیرا

  :گوید می و کند می نگاه من به تعجب با

  در؟ دم بود کی تو؟ شد چت_

  :گویم می مشهودي دستپاچگی با و خیزم می بر جا از سریع

  !پایین بریم بیا! هیچی...هی_

 چادرم مشکوك، نگاه آن زیر. است مشکوك هم هنوز نگاهشس. کند می باز را در و کشد می سرش روي گلداري چادر

  . شویم می خانه وارد و رویم می پایین را ها پله. افتم می راه به سرش پشت و کنم می سر به را

  ! دهد می بودن او با بوي. دهد می خاطره بوي عجیب، خانه این

  . تاس برنج کردن پاك مشغول و است داده پشتی به تکیه هم هنوز خاتون. کشم می نفس خاطره هواي در حریصانه

 یم آشپزخانه راهی کند، می شوهرش مادر نثار که آمیز تملق ي صدقه قربان کلی از پس و رود می سمتش به المیرا

  . روم می هست، و بوده آماده برایم همیشه که اتاقی سمت به هم من. شود
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 یم رویش. روم می چوبی تخت سراغ به راست یک و بندم می سرم پشت را در دوباره. شوم می وارد و گشایم می را در

  . آورم می در را همیشگی تصویر بالش، زیر از و نشینم

 فقط لیع وقتی بود شیرینتر زندگی چقدر کنم می فکر و دوزم می چشم عکس داخل ي بچه پسر و دخترك تصویر به

  ...بود ام پسرخاله

 وزهار آن کنم، می فکر و شوم می خیره عکس به حسرت با. کنم می نوازش را اش خنده در غرق صورت انگشت، سر با

  ....دورند چقدر

  ... دورم، او از چقدر روزها، این کنم، می فکر باز و

   شده فراموشم دنیا که تو از دورم انقدر: کنم می فکر دوباره و

  !است شده صورت این ي ناخوانده میهمان اشک، دوباره. کشم می صورتم به دستی

  .کنم می خارج ازتن، را مانتویم و دهم می قرار سرجایش را عکس. کنم می پاك را اشکهایم

  ...* شده پوشم تن قد هم من روزاي این دنیاي

  .کنم می مرتب موهایم روي را ترکمنم بزرگ روسري و کشم می مشکیم تونیک روي به دستی

  . زنم می لخند است، مانده اتاق در به خیره که آنا به و شوم می خارج اتاق از

 روي المیرا،. شوید می را صبحانه هاي ظرف مادر و سبزیست کردن پاك مشغول رعنا، خاله. شوم می آشپزخانه وارد

  . گذارد می مادر سر به سر و است نشسته کابینت

  : گویم می و ایستم می کنارش

  انداختی؟ راه کرکري و هرهر چه عاشورایی ظهر... روشن آنا چشم_

  . گیرد می سر از ر حرفش دوباره و رود می اي غره چشم

  . گیرم می پیش در را پشتی خلوت حیاط راه. است رفته سر آشپزخانه در ام حوصله

 همان کند، می توجه جلب که چیزي اولین. شوم م وارد و کنم می باز را کهنه آلومینیومی در نامطمئن، آرام قدمهایی با

  !است قدیمی تاب

 قدیمی تاب به تکانی پاهایم با. گیرم آغوشمی در را خودم و نشینم می تاب روي هوا، ي زمستانه شالقهاي به توجه بی

  . رود می خاطره قبر نبش دنبال به بازیگوشانه ذهنم دوباره و دهم می زده زنگ و

 شگاه،دان است شده زدگیم تمام که است وقت چند ام؟ برده یاد از را کردن زندگی من که است وقت چن کنم، می فکر و

  اشک؟ از خیس بالشم شبها، و خوبم ظاهر، در که است وقت چند خانه؟ و بیمارستان



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨ 

 

  :میکنم فکر باز و

  ... شده فراموشم دنیا که تو از دورم انقدر

 ار خودم تا قاپم می المیرا دست از را سفره. است حاضر ناهار. گردم می باز خانه به دوباره و شوم می بلند تاب ازروي

  .کنم سرگرم

 می یاله استقبال به و شوم می خارج هال از در، زنگ صداي شنیدن با.  چینیم می کمال تمامو را سفره المیرا، کمک با

  !روم

  !کند می دلتنگی ابراز اوهم فشردم، می اغوشش در محکم اوهم است، تفاوت بی هم او! است همیشه مانن هم او

  ...است بوده همیشگیم همدم که او چرا؟ دیگر او: کنم می فکر دوباره من و

  شد؟ چی اولدوز مامان: پرسم می مادر به خطاب

  :گوید می و شود می خارج آشپزخانه از دست به رشته آش ي کاسه مادر،

  . میاد عصر! مامان داره کالس اولدوز_

  :گویم می آویزان ي لوچه و لب با

  ...تعطیله که امروز_

  .شاگرداش واسه گذاشته جبرانی کالس_

  :گوید می و دهد می تکان سر خاتون،

  برسه؟ زندگیش به خونه تو بشینه شد می چی! کارش این با کرد تلف خودشو بچه این_

  :گوید می خنده با المیرا

  ونده؟خ درس و کشیده زحمت اونهمه چرا خونه تو بشینه خواست می اگه که، نیست تنبل من مثل که اولدوز خاتونم:_

 روي را نشدام. شود می بلند جا از گویان علی یا و کند می تنش گاه تکیه را دستش. گذارد می جواب بی را المیرا خاتون،

  :گوید می من به رو و کش می زانویش زیر کلفت جورابهاي

  پریده؟ رنگت چرا مادر_

  :گوید می دلگی با المیرا

  .ام سوخته سیا که نکن نگا من به خاتون، بود سفید برف عین اولشم از این_

  :گوید می و کند می نگاه اش بامزه و سبزه ي چهره به خاتون
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  )ارزهمی بگی هرچی سبزه به رسید که حاال: گه می که المثله ضرب همون هاي مایه تو... ( دادي نین قره وار آدي آغین

 ازهت و داغ سنگک نان و کند می من نثار اي سوته دماغ و دهد می چاك را نیشش خاتون، تعریف این از راضی المیرا،

  .گذارد می سفره در است گرفته دایی که را اي

******  

 همه من، محبوب و داشتنی دوست دوقلوي هاي دختردایی مهدیه، و مهدیس و حسام دایی همسر سحر، زندایی آمدن با

  . بزند صدا را مردها تا رود می باال او، و هیال ،...هیالو برادر محمدمهدي، و شویم می جمع سفره دور

  ...! دادن ازجان تر سخت برایم هوا این در کشیدن نفس و است شده خشک گلویم

  :گوید می و نشیند می کنارم هیال

  ...خانوما خانوم پیدایی کم_

  :گویم می و پاشم می صورتش به جانی کم لبخند

  ....کم کم شیم می پیدا_

  ...دختر تو داغی چقدر: کند می زمزمه نگرانی با و گیرد می ر دستم

  :گویم می و کنم می بسته بزو اطمینان ي نشانه به را پلکهایم

  ...پرسن می منو حال هی همه امروز! خوبم کنین باور_

  :نالم می دردل و

  ...خوبم کنید باور«

   ام، ریخته اشکهارا

  ام، خورده هارا غصه

  ...چرا دانم نمی اما

  افتم، می که او یاد به

  ...»کند می چکه چشمهایم از دلتنگی

  :گوید می مادر به رو و نشیند می سفره کنار خاتون

  نمیان؟ ناهار براي طاها و مهدي حاج لعیا؟_
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  :کند می زمزمه گوشم دم هیال

  .بیان که کنه خدا... براش زده لک دلم_

  :گویم می حوصلگی بی با

  !کن فراموشش... هیال شه نمی گرم تو براي آبی من برادر از_

  :گوید می و کشد می عمیقی آه

  !احساس بی_

  ....را مزاحم و سرکش احساس اي کنم خرج نباید اما، نیستم، احساس بی

  :دگوی می ذوق با مهدیه و نشینند می کنارم مهدیه و مهدیس. کشم می جلوتر را روسریم ،... یاا صداي شنیدن با

  خانوم؟ دکی چطوري_

  :گویم می و پاشم می روي به لبخندي

  خبرا؟ چه شماهاچطورین؟. گذرونیم می روزگار_

  :گویند می و خندند می ریز کودکیهایشان عادت به دو هر

  .گذرونیم می... خوبیم مام

  :گویم می و روم می اي غره چشم

  ها؟ ورپریده میارین در منو اداي_

  . شود می خارج دستمان از کالم ي رشته مهدي، محمد و حامد و حسام دایی و محسن دایی نشستن با

  :گوید می خنده با حامد

  خانوم؟ قمر چطوري_

  :گویم می و کنم می نگاهش چپ چپ و اخم با

  خاندایی؟ چطورین شما_

  :گوید می و رود می اي غره چشم

  .تو بفرما بده در دم دایی، علیسان_
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 می روسریم هاي لبه به دستی و دهم می فرو محکم را دهانم بزاق. شوند می اکو گوشم در قلبم، هاي تپش صداي

  .کشم

  :گوید می لب زیر هیال

  ....بیخیال_

  . بزنم لبخند کنم می سعی! داند می ناگفته، مرا دردهاي تمام او! میداند

  ...»شده جایی عجب دنیا کنیم، می تحمل تنها«

 نارک ي باقیمانده جاي تنها در. دهم فرو را بغضم توان تمام با کنم می سعی. شناسم می هم را قدمهایش صداي حتی

  !من روبروي درست. نشیند می سفره

  . شوم می روسریم هاي لبه با بازي مشغول و انازم می زیر به ممکن حد آخرین تا را سرم

  :گوید می و زند می پهلویم به اي سقلمه مهدیه

  نکبت؟ این برگشته کی_

  :گویم می گرانه ومواخذه کنم می نگاهش چپ چپ

  ...!بزرگترته مهدیه،_

  :گوید می آرام

  .نباشه سیاه سال صد خوام می_

  :گوید می علیسان

  ...اي افسانه دوقلوهاي خانوم، مهدیس و خانوم مهدیه! به به_

 مهربان قلب این محتاج دیده، زخم من. روند می درهم اخمهایش مهدیه و شود می باز بناگوش تا نیشش مهدیس

  . هستم دخترداییم

  :گوید می سرخوشی لحن با مهدیس. مانم می دوخواهر این تفاوت بهت در باز و

  اومدي؟ کی علی_

  :پیچد می درگوشم اش گرفته و بم صداي

  !دیشب همین_

  :پرسد می مهدیس،دوباره



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٢ 

 

  گردي؟ برمی کی_

  :کند می آوار برسرم را جهان پاسخش،

  !وقت هیچ _

  :دهد می ادامه رعنا مخاله و

  مگه؟ دونستی نمی! عزیزم اومده همیشه براي_

  :گوید می و کند می جمع را چادرش سحر، زندایی

  . بهشون بودم نگفته من جون رعنا_

  !برهم همچنان فکرهایم من، و است درهم همچنان اخمهایش مهدیه،

   برگردد؟ حاال که رفت چرا اصال بماند؟ خواهد می چرا!ً خورد می زنگ گوشم در همیشگی جواب بی چراي دوباره،

 رها رفتنش خارج خاطر به مرا مگر! است کرده پر را مغزم تمام لعنتی، چراي اما است، مهم برایم نبودنش یا بودن گرچه

  ؟"موفقیت راه سد و پاگیره و دست آدم براي زن " نگفت مگر....! تحصیلیش و شغلی ي آینده خاطر به نکرد،

  کند؟ تماشا مرا شکستن تا است برگشته حاال زندگی، این ي قافله در ماندم جا من و رفت و زد جا یکبار

  !کشد می زبانه نفرت خواستن، و عشق اوج در و کشد می تیر قلبم

  . است بد حالم شکستن این از شدن، ترد این از نشدن، خواسته این از. است بد حالم

  !است بد حالم بزنم فریاد خواهم می

  .کند می بیداد قلبش در عشق نفرت، جاي به که خودي بی خود دست از. خودم دست از همه از بیشتر! عصبانیم

 بنهی خودم به. است محسوس دستهایم لرزش. شوم می خارج خود خیاالت از کشی نمی چرا پرسد می که مادر صاي با

. دگیر می سمتم به را کاسه و آید می جلو مردانه ستی د که بردارم را آش ي کاسه تا برم می پیش دست. زنم می

 رفظ و کنم می رد را دستش. نگاهم در زند می غل نفرت باز و شوم می خیره آبی-سبز کبود نگاه آن در اي چندلحظه

  . زنم می لبخند زیرکیش و درك اینهمه روي به و گیرم می مهدیه از را ساالد

 ساالدم با ند،ک تالقی نگاهش با دوباره مبادا تا بگیرم دست در را نگاهم کنترل دارم قصد حالیکه در سنگینش، نگاه زیر

  . کنم می بازي

 روي به انگار، هم بقیه نگاه.  شود می کشیدنم نفس راه سد رود، می حلقم به که کلمی و کاهو از تکه هر کنم می حس

  : گویم می و گیرم می هیال سمت به را لیوانم نگاه، اینهمه سنگینی خریدن جان به از ناراضی. است شده تنظیم من
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  بریزي؟ برام آب لیوان یه شه می_

 خالی لیوان در و دار برمی را پارچ است، برادرش نگاه پی در نگاهش درحالیکه و زند می اي دستپاچه و نامطمئن لبخند

  . کند می

 ظرفهاي. کنیم م جمع سفرهرا بقیه کمک با و شوم می بلند جا از. یابد می پایان خوردن، غذا فرساي طاقت مراسم باالخره

  . بشویم را ظرفها تا روم می المیرا کمک به و گذارم می آشپزخانه داخل اي قهوه ناهارخوري میز روي را غذا

  :گوید می نرسد دیگران گوش به صدایش کند می سعی حالیکه در من، و من با. ایستم می کنارش

  خوبی؟ ماهنی_

 کنم می خالی اسکاچ بروي را لیوان داخل ظرفشویی مایع ي مانده ته حالیکه در.ام شده مهم امروز چقدر. زنم می پوزخند

  :پرسم می

  منن؟ حال نگران همه امروز شده چی_

  :دهد می ادامه من آمیز تمسخر لحن به توجه بی

 وریشط یه انگار...بود داغون خیلی. زد می حرف حامد با داشت حیاط تو اذون تا دیشب اما... افتاده اتفاقی چه دونم نمی_

  ! شده

   است؟ شده چه "شده؟ طوریش یه"گفت. است شده فشرده قلبم کنم می حس

  !میده پس تقاص داره_

 من! ام نکرده نفرین من. شود می کشیده من قلب بروي که است شده سوهانی المیرا گرم همیشه صداي کنم می حس

  ...ام بخشیده که شاهدي خودت! خدا ام نخواسته! ام نخواسته تقاص

  :گویم می المیرا به رو

  .لطفا کن تمومش. بشنوم چیزي خوام نمی... زندایی_

  :گوید می و زند می پهلویم به اي سقلمه

  ...جدت هفت و خودتی زندایی_

  : میگویم و برم می باال را کفیم دست

  ...کنما می کفیت االن داري؟ چکار من جد به_
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 اي آمرانه لحن با. است نشسته میز کنار صندلی روي هیال،. شود می ظرفها آبکشی مشغول و آورد می در برایم را زبانش

  :گوید می

  ...ببینم بجنبین... دخترا هی_

  :گوید می ها قابلمه در غذاها ي باقیمانده کردن خالی حین سحر زندایی و کند می نگاهش چپ چپ المیرا

  ...خانوم تنبل بده خودت به تکونی یه هم تو پاشو_

  :گوید می جوابی حاضر با هیال،

  !کردن غصب منو داداشاي از یکی کدوم هر که بگو خوت دختراي به اینو زندایی_

  :گوید می خنده با زندایی

  .کردنو کار یادبگیري باید کردنته، شوهر وقت تو. ان بچه هنوز اونا_

  بود؟ کجا شوهر_

 یم و سپردیم می دل دغدغه بی که روزهایی براي شود می تنگ دلم! کند می نگاه من به حزن با و گوید می را این

  ....است من برادر گرو در دلش هم هنوز دانم

  :پرسد می خاتون از و آورد می بیرون آشزخانه در از را سرش رعنا خاله

  نیومد؟ آشپز مامان_

  :دهد می جواب حسام دایی

  !جان رعنا اومده_

  :گوید می و زند می صورتش به چنگی خاله،

  ....ها جنبه می خودش به دیر پارسال مثل. سرش باال واسته بره یکیتون خوب_

  :دهد می جواب ذاتیش آرامش باهمان دایی

  .سرش باال رفته علیسان. راحت خیالت شما. خواهرم نه_

  ...زند می تند قلبم هم نامش شنیدن با که ماجراییست چه دانم نمی

  !دانم نمی هم خودم عشق؟ یا است نفرت

 ایعش تازه آنفوالنزاي همان مشکل، کنم می خدا خدا. کند می درد عجیب گلویم و قرار بی و سستند تنم هاي ماهیچه

  !نباشد شده
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  بخوابم؟ یکم برم. بودم شیفت شل. خستم مامان: گویم می مادر به رو کنیم، می آبکشی که هم را ظرف آخرین

  :گوید می کرده پیشدستی خاتون

  ...الهی نباشی خسته. عزیزم برو_

  :گوید می مادر به رو که شنوم می آشزخانه از شدن خارج حین و

  ...نداشت رو به رنگ. حاله بی صبح از بچم_

 لکهايپ و کشم می دراز تخت روي. بندم می را در و شوم می اتاق وارد. نشاند می لبم به لبخند اش مادرانه نگرانی این

  ...گذارم می هم روي را سنگینم

 هم هنوز. گذرانم می نظر از را تاریک سراسر اتاق و کشم می عمیقی ي خمیازه. کنم می باز هم از را پلکهایم رخوت با

  .ام آورده شانس زیادي نداشته، کارم به کاري کسی که هم حاال همین تا اما آید می خوابم

. زند می را چشمم نورش. شود می روشن سقف از آویزان مصرف کم المپ. زنم می را برق کلید و شوم می بلند جا از

 کالم، کی در باشند، نگران اند داشته حق. ایستم می آینه مقابل. کنم می بازشان اي لحظه از بعد و بندم می را چشمانم

  !افتضاحم

  .کشم می بیرون را آرایشیم لوازم ي جعبه کیفم داخل از

 درشت مانمچش آبی مشکی، مداد کمک با و گیرد می شادابی ام پریده رنگ صورت ، رژگونه کمی و پنکک و کرم لطف به

  .کند می خودنمایی تر غلیظ و تر

  . ستنده فرشها کنار گلبافت پتوهاي کردن مرتب حال در مهدیس، و مادر. روم می بیرون اتاق از و کنم می سر را روسریم

  . زند می لبخند رضایت، با و گیرد می باال را سرش مادر

  :پرسم می کشیدن خمیازه حین

  نه؟ خوابیدم زیاد_

  :پرسد می درآورده، را ام چهره بم و زیر نگاه، یک با و شود می هال وارد المیرا

  ! صورتت به مالیدن ها فرشته خوابم تو سفیدآبم سرخاب که نگو_

  :رسم می مهدیس از و خندم می اعتنا بی و سرخوش

  کجاست؟ مهدیه_

  :گوید می و زند می لبخند رویم به
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  .خلوت حیاط تو رفته_

  :پرسم می مادر از و دهم می تکان سري

  کنم؟ چیکار من مامان_

  :پرسد می داده پشتی به را اش تکیه و نشیند می زمین روي. آید می بیرون آشپزخانه از آنا

  )گذشته کار از کار که هستش این منظور واقع در(  ناقارا؟ سورا دان توي _

  :گویم می تصنعی اخمی با

  آنـــا؟_

  :گوید می و خندد می آنا

  آنا؟ جانیم_

  :گوید می آنا روبه و شود می وارد حامد

  !مادرم قمرو ننه این نکن اذیت_

  :گوید می و کند می نگاهمان لذت با آنا

  ...خودمه چهارده شب ماه چیه؟ قمر ننه_

  :گوید می غرغر با حامد

  ...شانس بده خدا_

 حیاط به و زنم می بیرون خانه از کرده سر به چادر شوم، می خسته بیکاري از وقتی خانه، اهل با زدن سروکله کمی از بعد

  . روم می پشتی خلوت

  . پایم می را حیاط آلومینیومی، در باالي مات شیشهی پشت از

  . دهد می خاطره بوي هم، نذري غذاي این. پیچد می مشامم در دودي برنج و کرمانشاهی زرد روغن خوش عطر

  ...نگرانم عجیب من، و اند نیامده هنوز طاها و بابا. روم می باال ها پله از و گردم برمی را آمده مسیر

 .صوتیست هاي سیستم تظیم مشغول مهدي محمد.  شوم می داخل زده، دوم ي طبقه ي دودهنه چوبی در به اي تقه

  .کند می نگاهم مهربانی با و گیرد می باال را سرش

  خواي؟ می چیزي_
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  !بزنم سري یه اومدم... سررفت ام حوصله پایین... نه_

  :پرسد می نگرانی با. اید می جلو محسن دایی

  !کردن دیر نداري؟ بابات از خبري جان؟ ماهنی_

  :گویم می بخشی اطمینان لحن با اما بیاید، پیش کدورتی اینکه نگران نگرانم، هم من! نگرانست

  !میان... دایی میان_

  . نشینم می قدیمی پشتی کنار و بندم می سرم پشت را در. روم می ورودي در کنار اتاق به حرف بی

  رسیدیم؟ اینجا به که شد چه رسیدم؟ اینجا به که شد چه

   شد؟ تمام کجا شد؟ شروع کی از بود؟ پیش سال چند کنم می فکر خودم با

 تنها بعدش، سال چند هم شاید داد، دستم به را "خانوم فاطمه" ي قصه کتاب آن وقتی پیش، سال بیست همان شاید

  . افتاد وجودم جان به ذره ذره بختک چون و نرفت!  نرفت. برود یاد از که نبود چیزي او عشق که دانم می را این

  ...بودیم شده جمع خانه این در همه المیرا و حامد عروسی براي وقتی. پیش سال هشت درست بود، پیش سال هشت

****  

 کوچک ايه بازرورق تومانی پنجاه هاي اسکناس تزیین مشغول. رفتم اولدوز سراغ به درهم اي قیافه با و بستم را کتابم

  :گفتم غرغر با. بود رنگی

  اینا؟ از میاري در سر ببین... اولدوز_

  :گفتم و دادم رانشانش ژنوتیپ به مربوط ي مسئله.  انداخت قلمچی رنگ بنفش کتاب به را نگاهش

  ...سخته خیلی_

  :گفت و زد لبخندي

  بیارم؟ در سر داري انتظار_

  :پرسیدم نگرانی با

  کنم؟ چیکار من پس_

  :گفت لبخند با

  .بپرس دکترمون آقاي از برو خوب_
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  . شدم سرازیر ها پله از است، داده دیدنش براي خواهرم که اي اجازه این از سرخوش. شدم جابلند از سریع

 تبدیل هک شد می منتهی تاریک و کوچک اتاقی به پله چند دیوار کنار حیاط، در و بود نشده بازسازي خانه هنوز روزها آن

  . شدم سرازیر ها پله از کرده جمع را دامنم اشتیاق با. بود شده او ي کتابخانه به

  . زدم در به اي تقه کشیده جلوتر را روسریم

 آخرین تا ار سرم. کرد نگاهم لبخند با و کرد بلند مقابلش کتابهاي روي از را سرش. گشودم را در شنیدم، که را صدایش

  :گفتم و انداختم پایین ممکن حد

  ...شدم مزاحمت ببخشید_

  . است زده لبخند رویم به که بودم مطمئن اما ندیدم را لبخندش

  کردي؟ ما از یادي شده چی.... خانوم ماهنی مراحمی_

. بود تاریک اتاق روشن، روز در. نشستم چوبی ي کهنه صندلی روي و رفتم جلو کن خورد اعصاب دستپاچگی همان با

  :گفتم و گذاشتم میز روي را کتابم. شد می منعکس کاغذها روي نورش و بود زده برق به را اي مطالعه چرغ

   کنی؟ حل برام سوالو این داري وقت_

  . کرد نگاه مسئله به و کرد خم کمی را گردنش

 منی محو آنقدر اما شنیدم می را حرفهایش. نوشت کاغذ روي چیزهایی داد می توضیح درحالیکه و برداشت را مدادش

  . گوید می چه فهمیدم نمی که بودم شده رخش

  :پرسید می و بود گرفته باال را سرش که آمدم بیرون خیال از زمانی درست

  فهمیدي؟_

  :گفتم و دادم تکان سري دستپاچگی با

  ...آره_

  :گفت و نوشت کاغذ روي چیزي سریع

  .کن حل اینو حاال_

  . نیست بردار دست ام فهمیده که نشود مطمئن تا دانستم می. کشیدم ناچاري سر از آهی

 باالخره. شد می قبل ي لحظه از کمتر عملم سرعت لحظه هر. آوردم کاغذ روي رسید می ذهنم به که را چیزهایی تمام

  :گفتم و آوردم باال را سرم
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  ...تونم نمی_

  :گفت و کرد تجدید را لبخندش تنها نشد، دلخور نکرد، اخم

  .بده گوش دقت با من، کردن برانداز جاي به اینبار اما... دم می توضیح دوباره...نداره اشکال_

  . خورد گریبانم به ام چانه که شد خم آنقدر ناخودآگاه سرم. ام شده سرخ بناگوش تا کردم حس

  . رسید گوش به المیرا و حامد سروصداي آن متعاقب و حیاط در شدن بسته صداي که دهد ادامه خواست

  :گفت خنده با

  ایشاال؟ شی نمی که هوایی کنه؟ می ازدواج داییت با داره دوستت صمیمیترین که داري حسی چه_

  ...داري را هوایم وقتی شوم، می هوایی هوایت در

  :داد ادامه رحمی بی با او اما. بودند گرفته آتش داغی فرط از هایم گونه

  ...رسه می وقتش باالخره...نباش ناراحت_

  د؟کردن می سرخ تابناگوش مرا هم عادیش هاي شوخی این چرا دانستم نمی. شد دادن توضیح مشغول و گفت را این

  :اولدوزگفت شدم، خانه وارد وقتی

  پرسیدي؟_

  :گفتم ضعیفی صداي با

  .آره_

  :گفت تعجب با و گرفت باال را سرش

  شدي؟ قرمز اینقدر چرا_

  :گفتم دستپاچگی با. رسید صفر به فشارم کردم حس

  .همون واسه... دویدم رو ها پله...چیزه_

  :گفت کرد می پاك برنج شام براي داشت و بود نشسته زمین روي که آنا

  ...خودم پیش بشین مادر، بشین بیا_

  :گفت و گرفت را دستم. نشستم کنارش ذوق با

  ننه؟ باشی نخورده سرما داغه، چقدر بچم_
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  :گفت اخم با و آمد بیرون آشپزخانه از مادر

  تابستون؟ وسط چیه سرماخوردگی آنا_

  :گفتم خنده با

  .نکن لوس منو اینقدر آنا_

  . تره سخت زمستونم ي چله از تابستون، سرماخوردگی نگرانم، ضعیفه، بدنت مادر، آخه:_

  . کرد سالم و شد وارد سروصدا با المیرا

  ...تو اونوقت کنه، می شوهر داره توئه، همسن دخترو، این ببین گفت، زیرلب و آرام خاتون

  :گفتم آرام خودش مثل و خنده با

  .کردم می شوهر میومد گیرم شما مثل خوبی مادرشوهر اگه منم_

  :گفت و نشست کنارمان خاله

  مامانبزرگ؟ و نوه هم به گین می چی_

  :گفت محوي لبخند با آنا

  . کنه می شوهر بیاد گیرش من مثل مادرشوهري اگه گه می_

  .زندگی روي به زدیم می لبخند همه روزها آن. کرد پیدا عمق لبخندش هم خاله

  چی؟ کنی پیدا من مثل مادرشوري اگه ماهنی؟_

  . شد ور شعله هایم گونه آتش کردم حس

  :گفت غرغر با المیرا که بروم اتاق به درس ي بهانه به خواستم و شدم جابلند از هم من. کرد عوض را حرف اخم با آنا

  . کنیم می شروع باهم عروسی بعد... بخونیا درس نري_

 دائم و بودند قدیمی هاي همسایه المیرا مادر و مادرم. خواندیم می درس کنکور براي دو هر روزها آن. زدم محوي لبخند

 دهدی را حامد چندباري دانستم می. رفتیم می مدرسه یک به هم المیرا و من. زدند می سر هم به مختلف هاي بهانه به

 خاتون قتیو روز یک اینکه تا. باشد دوطرفه عالقه، این که کردم نمی راهم فکرش اما نیست، میل بی او به نسبت و است

   .خواهد می را المیرا خاطر که بود فهمانده او به واسطه جور هزار با حامد دارد، نظر در برایش را کسی بود گفته حامد ه

 و شد می غفاري ي خانواده عروس داشت دوستم، صمیمیترین المیرا، حاال و بود کرده قبول خواسته خدا از هم خاتون

  . من زندایی
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  . کنم بیرون ذهنم از را کنکور و درس فکر روز چند این خواست می دلم. برگرداندم اتاق به را هایم کتاب

  :فتگ می و زد غرمی خاله. خورد می تاب و بود نشسته آقاجون ننوي صندلی روي راحت خیال با هیال.  برگشتم هال به

  . کن کاري یه پاشو توام دختر_

  ... توروخدا خیال بی مامان_

  . ندشد وارد علیسان و حامد و شد باز ورودي ر که بنشینم زمین روي خواستم. شده بدتر صبح از حالم کردم می حس

  :گفت بود ایستاده سرپا که همانطور علیسان و رفت اتاقش به المیرا همراه به حامد

  میاي؟ لحظه یه نداري کاري اگه ماهنی_

  . افتادم راه به سرش پشت و دادم تکان سري

  :گفت و کرد گره درهم را دستهایش کالفگی، با شدیم، که تاریکش اتاق وارد

  نیست؟ درست به حواست اصال توچرا...ماهنی؟_

  "...داري را هوایم وقتی شوم می هواي هوایت در" کنم، می فکر دوباره من و

  ...هست_

  :گفت و زد لبخندي

  .نکن ول درستو باشی، المیرا مثل هم تو خواد نمی دلم من نیست،...خوب دختر نیست_

  ...رو عروسی روز چند این فقط... کنم ول درسمو خوام نمی من_

  :گفت و زد لبخندي

  ...امیدوارم_

  :داد ادامه

  هیالست؟ تولد فردا پس دونی می_

  :گفتم و زدم پیشانیم به حواسی بی با

  .بود رفته یادم پاك...واي_

  :گفت و زد لبخندي

  .بگیرم براش چی دونم نمی من...راستش...گرمه عروسی سوروسات به سرشون همه...نیست یادش هیشکی_
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  .عطره عاشق هیال_

  بگیرم؟ براش عطري چه نظرت به واقعا؟_

  :گفتم سریع. رسید ذهنم به چیزي لحظه یک براي

  .میاره دوري گن می نه، عطر....نه نه_

  :گفت و خندید

  ...تاحاال بودم نشنیده واقعا؟_

  ...خوندم رمان تویه منم_

  ! لعنت! فکري بی اینهمه به لعنت کردم فکر خودم با

  :گفت و گرفت شدت اش خنده

  .شدي دور ازمون یکم شد، فرجی یه شاید بگیرم، عطر تو تولد واسه باشه یادم_

 دلخوري، با. دمش خیره چشمانش در مستقیم بار اولین براي و گرفتم باال را سرم بغض با. شنیدم را قلبم شکستن صداي

  .خشم از هایی وبارگه بغض، با

  :گفت لبخند همان با

  میشی؟ قشنگتر میشی دلخور وقتی دونستی می_

  ...دلخورم چون. گیرند نمی رنگ هایم گونه اینبار

  بیارم؟ تاب دوریتو تونم می من مگه...دخترخاله کردم شوخی_

 ضعیف چشمهایش کردم فکر خود با و. گریختم تاریکش اتاق از و او از بیاورم، رویم به آنکه بدون اما دمید، قلبم در نوري

 خندانش و روشن درچشمهاي که افتادم اي لحظه یاد به شرمندگی نهایت در باز و بخواند کتاب تاریکی این اگردر میشوند

  "قشنگترمیشی؟ میشی دلخور وقتی دونستی می":پیچید گوشم در صدایش و بودم شده خیره

  .شدم خانه وارد و انداختم باال اي شانه لبخند با و... آقا قشنگم همیشه من:گفتم دل در

 شوق با من دیدن با. برود تنها خواهد نمی دلش که فهمید شد می آویزانش ي لوچه و لب از. بود المیرا لباس رو سر بحث

  :گفت

  میاین؟ باهام هیال و تو ماهنی_

  !المیرایم سن هم هم من. ام شده بزرگ دیگر کردم فکر که بپرسم، مادر از خواستم
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  :گفتم لبخند با

  . بیام ازخدامه که من...دونه می خودش هیال_

  ...رفت هیال سراغ به و نشاند ام گونه بر اي بوسه و پرید جا از ذوق با

  :پرسید می دقیقه به دم اضطراب با المیرا. بودیم حامد منتظر پوشیده لباس و آماده هرسه عصر

  شده؟ خوب لباسه نظرتون به_

  :زد می غر حنانه خاله مادرش، و

 همراهتون باید بزرگترم یه...بریم تایی سه خوایم می بریم، تایی سه خوایم می... نیست مدرسه دیگه که خونه خیاط_

  نه؟ یا شینه می تنت به لباس ببینه که باشه

  :داد می جواب مادر و

  .شه می متوجه خودش باشه مشکلی اگه آشنامونه، له سا چندین ثریا...نگرانی خود بی حنانه_

  . شویم سوار و برویم پایین تا زد صدایمان حامد طوالنی انتظاري از بعد باالخره

  . بود منتظرمان خانه از بیرون و بود کرده خارج حیاط از را ماشین ما، از تر زود خودش

  .بایستیم حرکت از کرد مجبور را مان هرسه علیسان صداي که رفتیم می در سمت به داشتیم

  ...خداحافظ...باشین خودتون مراقب_

  ...است من به مستقیمش ي اشاره کردم می حس چرا دانستم نمی اما بود مان هرسه با صحبتش روي اینکه با

  :گفت می و خندید می حامد. نشستیم ماشین عقب هرسه و رفتیم بیرون خانه از هم با

  .هام خواهرزاده همسن گرفتم زن یه من بود، اومده زن قحطی مملکت تو...سرویستونم راننده کنیم می حس_

  :گفت المیرا

  ...بابابزرگ بخواد دلت خیلیم_

  :داد ادامه هیال

  ...گن می بهت که نیست.. بمونی عذب ترسدیم می که ما_

  :گفت می معترضانه حامد

  گن؟؟ می بهم_
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  :گفت می ما گوش کنار و خندید می ریز هیال

  )تابوت پا ي زنگوله(زینگروسی تابوت_

 شوق و ذوق عروس لباس دیدن براي هرسه. ماند می منتظرمان که گفت و ایستاد خانوم ثریا ي خانه در جلوي حامد

  . بود شده المیرا شوق و ذوق این چاشنی هم اضطراب کمی البته...داشتیم

  . کرد دعوت اش خانه خیاط به مارا و امد استقبالمان به گرمی به خانوم ثریا شدیم که خانه وارد

  . بپوشد را لباسش تا ماندیم المیرا منتظر و نشستیم دیوار کنار بلند پایه هاي صندلی روي

 صورت و راالمی. نشناختیمش اي لحظه براي آمد، بیرون بودند داده ترتیب پرو اتاق براي که پارتیشنی پشت از وقتی

  . کرد می تداعی برایم را داشتنی دوست ي فرشته یک رنگ، سفید اي حلقه پفدار لباس آن در نمکینش

 ثریا ي خانه از لباس، هاي کاري خرده تکمیل براي سفارشاتی و معمول تعارفات شدن بدل و رد و تشکر کلی از بعد

  . آمدیم بیرون خانوم

  . بود منتظرمان در جلوي همانطور حامد

  :پرسید المیرا از و زد لبخند دیدنمان با

  خانومی؟ بود چطور_

  :داد جواب و کرد دستی پیش هیال

  .برسه دادت به خدا... ماه، بود شده ماه حامد واي_

  :گفت آرام و زد لبخندي حامد

  .ماهه همیشه من خانوم_

 انتظاري ونبد که داشت اطمینان حرفش به زیادي انگار هم حامد.  شود سفید و سرخ تعریف این با که نبود دختري المیرا

  . نشست فرمان پشت پاسخ براي

  ...بیاید در آب از درست آنا حرف ترسیدم می. سوخت می هم گلویم. بود داغ تنم هم هنوز

  . کنیم تعریف لباس از تا رفتیم اول ي طبقه کوچک هال به شوق و ذوق با سه هر رسیدیم که خانه به

 و حرس زندایی. کردند می زندگی) پدربزرگ پدر،( آتا و آنا ي خانه باالي ي طبقه در اش خانواده و حسام دایی ها آنوقت

  .جمع جمعشان و بود داغ خانومها صحبت بازار و بودند آمده پایین هم اش ساله شش شیطان وروجک دو

  :گفت و زد مهربانی لبخند ما دیدن با آنا
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  )من دختراي! به به...(منیمقیزالریم... به به_

 در نگرانی این. بود نگران زیادي کمی هم اول همان از حنانه خاله. برگشتند سمتمان به حنانه خاله و رعنا خاله و مادر

  ...شده عجین رفتارش با و بود خونش

  کردین؟ پرو لباسا... شد چی_

 حوصله یحساب که هم اولدوز. رفتیم پنجره کنار کوچک اتاق به مادران، یافتن خاطر آرامش براي تعریف کلی از بعد هرسه

  .آمد اتاق به بود، سررفته ها خانوم زنکی خاله گاهی و زنانه حرفهاي از اتش

  :گفت افسوس با المیرا

 بخره نبرامو پفک و چیس یکم رفتن قبل گفتم می حامد به کاش..بشیم چاق بخوریم...خواد می پرت و خرت دلم من_

  .بره و

  :گفت اولدوز

  ...هیشکدوم نیستیم چاقم اینکه نه حاال_

  :گفت هیال

  .دارن همه وزنو اضافه ذره یه اون که، مام...بچه میشه تلف داره...قلیون نی شده... نیست چاق که ماهنی_

  :گفت کودکان لحنی با باز المیرا و خندیدیم هرسه

  .خواد می پوفک دلم من_

  :گفت هیال

 به بادیم یه بیرون بره... گیره می قارچ خونه، می درس داره نشسته تاریک اتاق اون تو صبح از...بخره بره علی بگیم_

  . بخوره اش کله

  :گفت آویزان اي لوچه و لب با اولدوز

 جوره یچه شه گرم درس به سرش اگه که اونم...کتاباش سر رفت راست یه اومد االن... داشت کار بیرون بود رفته اتفاقا_

  . بیرون کشوندش شه نمی

  .گرفت نشانه مرا هرسه نگاه ناگهان

  :گفت دوپهلو و دادم تشخیصش من فقط که پنهانی بدجنسی با المیرا

  ..بگو بهش برو تو...نمیاره نه تو حرف رو ماهنی،_
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  :فتمگ کشیدم می خمیازه عمیق درحالیکه.بود گرفته را وجودم تمام حالی بی. نبود خودم دست. کشیدم دراز زمین روي

  . موثره کنین می فکر اگه... خواد می پفک و چیپس اهنی بگین برین..ندارم حوصله من_

  :گفت و گرفت را دستم اولدوز. رفتند بیرون ذوق با و شدند بلند جا از المیرا و هیال

  تو؟ داغی اینقدر چرا خواهري_

  .بخوابم کمی تا باشند سات همه خواست می دلم. نگفتم چیزي

  .رفتم خواب به و گذاشتم هم روي را چشمهایم

 باالي گرانن که کردم نگاه مادر و آنا و علیسان به متعجب. کردم باز را چشمهایم خفیفی سروصداي شنیدن با بعد کمی

  . بودند نشسته سرم

  :گفتم مادر به رو. سوخت می همچنان گلویم. کشیم اي خمیازه

  مامان؟ شده خبر چه_

  :گفت و زد لبخندي

  . درمیاد آب از درست گه می هرچی آنا...مادر دونم نمی_

  :گفت کالفه علی

  ...چشه ببینم کنین خلوت مریضو دور خانوما حاج_

  . خندیدند آنا و مادر

  . رفت هم در قبل از بیشتر اخمهایش و انداخت درگلویم را قوه چرا نور. گرفت را تبم سنج تب با

  خوب؟ دختر آخه تابستون وسط بود چی سرماخوردگی_

 طوري...دکتر آقاي خیال بی...داري تخصص وق کنه می فکر ندونه هیشکی گیري می خودتم همچین حاال....اوف_

  .نیست

  :گفت و بوسید را ام گونه لبخند با مادر

  .اینجا خبره چه ببینیم کن تجویز داروهاتو شمام دکتر اقاي.مامان کن استراحت_

  . کند تقویتم باید گفت می و زد می غر مادر جان به آنا. رفتند بیرون اتاق ا آنا همراه به

  :گفت نگرانی با علی شدند که خارج
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  کنه؟ می درد گلوت_

  :گفتم و کشیدم آهی

  .خیلی_

  :گفت و کشید پیشانیم به را دستش

  .باالست خیلی تبت. داري الزم سیلین پنی آمپول تا دوسه کمش کم...دختر داغی تو چقر_

  :گفتم وحشت با

  ...نه آمپول.... نه...نه_

  .میشی سرپا زودي آمپول دوتا با...خانومی درنیار بازي بچه_

  .نه آمپول...علی نه_

  ...شد خیره رنجورم و خسته صورت به بزند برهم چشم آنکه بدون و کشید اي کالفه پوف

*****  

 صدا یب و آرام. درگیرند ها پشتی حتی و پتوها ها، پارچه بلندگوها، با مردها هم هنوز. روم می بیرون و شوم می جابلند از

  !کنم پله یک خودم براي را پله دو هر دارم عادت. میشوم سرازیر ها پله از و میروم بیرون

  !احمقانه است، احمقانه! شده تنگ زیرکیش زیر محبتهاي و خودش براي دلم. میشوم خانه وارد

 کرده هنپ جلویش را شکلی مربعی ي پارچه و اند گذاشته زمین روي را بزرگی سماور. میروم آشپزخانه به و میکشم آهی

  .میکند نگاهم سحر زندایی. میزنم لبخند. اند چیده پارچه روي هم کنار را انگشتی هاي فنجان. اند

  !خوب کن کمک یکم نمیدي؟ کار به دل چرا تو دختر_

  :میگویم و میدهم فرو سخت را دهانم بزاق. سوزناك و داغ است، داغ. میکشم پیشانیم روي را دستم

  . کنین بزرگش چیزو همه دارین اصرار همه شماها! نیست کاري والال_

  :میگوید و میدهد تکان سري. است نشسته زمین روي رنگ، اي نقره سماور کنار آنا

  .ام بچه میگه راست_

 روکلهس زودیها همین به که میدانم اما! خستگی و سردرد ي بهانه به. دارم خوابیدن و اتاق به بازگشت به شدیدي میل

  !است شده طوالنی خانوادگی جمع در غیبتم باشم، باید. میشود پیدا مهمانان ي



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٨ 

 

 نه اما ند،میک درد. میکشم گلویم بروي را دستم. اند شده سنگین نفسهایم. آید می در زنگ صداي.  میکشم اي خمیازه

  !قلبم ي اندازه به

 اولدوز به را خودم و میدوم توانم ي مانده ته با. دوم می. میشود سرازیر قلبم در خوشی. میکنم ذوق. آید می المان صداي

  :میگویم تند. میرسانم میکنند احوالپرسی حامد با و اند ایستاده راهرو در که امینی و

  !سالم_

  :میدهد جواب امین

  خوبی؟! خانوم ماهنی سالم! به به_

  :میگویم گوشش کنار و میکشم اغوش در را اولدوز. میدهم را جوابش لبخند با

  کو؟ خاله شیطون_

  :میگوید آهسته. میگیرد نگرانی رنگ نگاهش لحظه یک در. میکند جدا خود از مرا اولدوز

  . خلوت حیاط تو رفت رفت،.... چیزه_

  ...باشد هم او اگر شاید! شاید دارد؟ اضطراب رفتن خلوت حیاط. میروند باال و میشوند دور ما از سریع حامد و امین

 شوم وارد خواهم می. احوالپرسیها و سالم گرم همانجا از و میشود داخل. میدهم هل ورودي چوبی در سمت به را اولدوز

! شآغوش در بینم، می را المان. برمیگردانم را سرم. میکند جلب را توجهم خلوت حیاط در شدن بسته و باز صداي که

 چشمانش در شدن غرق ي وسوسه! میخندند لبهایش المان، به خیره اما حسند، بی یخند، سردند، چشمهایش! میگیرد نفسم

  !تپد می تندتر قلبم! چشم در چشم. میکند بلند را سرش. میدهد آزارم

  زمینشناسم نه

  آسمانپرداز نه

  گرفتارم

  ...*تو چشمهاي گرفتار

  !شاید نمیدانم، دارد، غم نگاهش میکنم حس! گیر نفس آزاردهنده، و خیره. است خیره نگاهش

  :میگوید بلند المان

  ...ماهنی_

  .میکند باز هم از را دستهایش. بگیرمش تا میکند خم جلو به را کمرش. میدهد تکان درهوا را دستهایش و
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  :میگویم آرام. میکند نگاهم شده مسخ. میکنم دراز را دستم. میروم جلو قدم چند

  !من بدش_

  ...میشوم دور! میشوم نیست میشوم، تمام میشوم، ذوب نگاهش زیر. برد می پناه آغوشم به المان

  .میشوم خانه وارد حرف، بی

***  

  معروفی عباس*

  

 زخم و میکند، تشدید را سردردم شلوغی! آشناها و دوست و ها فامیل ها، همسایه. میشود پیدا مهمانها ي سروکله کم کم

 و مهدیه و المیرا و هیال پاي به پا. میکنم پذیرایی. ام ایستاده هم هنوز اما. میکند روانه سمتم به را خالص تیر زبانها،

 بعضی مکال نیش اما. ندهم مردم حرف به اهمیتی ام کرده عادت. نیستم ناراحت. آنها از بیشتر حتی! کنم می کار مهدیس

  !خونم هم ام، عمه دوپهلوي حرفهاي و ها کنایه جمله از. میدهد آزارم ها،

 عیب بی را، بودنم کامل میخواهم اینبار اما ام، نبوده دیگران توجه جلب پی در هیچگاه. گردانم می دوره را چایی سینی

 ها زمزمه هاینک از! نشکنم تا است کرده کمکم است، کرده کمکم همیشه باالیم نفس به اعتماد! بکشم رخ به را بودنم

  . ناراحتم کرده، رهایم ام پسرخاله که دارم مشکلی حتما که است این ي درباره

  ! غمدیده و بار حسرت. میکند نگاهم رعنا خاله. میشوم آشپزخانه وارد خالی سینی با

  :میگوید و میچیند داخلش را پر فنجانهاي. میگذارم زمین روي را سینی

  . ببرن چایی براشون باال از انگار نکردن فرصت آقایون حیاط؟ بري می اینو جان خاله_

 اط،حی در طاها قامت دیدن با. میروم بیرون. برمیدارم زمین روي از را سینی و میکشم سر به را عزا نشان چادرمشکی

  ! آمدند باالخره. میکنم رها را نفسم

  . میدهد اسخپ جانی کم لبخند با را لبخندم. میزنم لبخند جدیش و خسته صورت به. برمیگردد. میکنم صدایش آهسته

  !نباشی خسته! داداش سالم_

  خوبی؟. جان ماهنی سالم_

  . داداشی ممنون_

 و میزنم بخندل. مهمانست از پر پذیرایی و هال. برمیگردم خانه به. بروم که میکند اشاره و میگیرد دستم از را چایی سینی

 تند لبمق! آشناست صدایش لحن چقدر! من خداي. میکند صدایم کسی که ببندم سرم پشت را در میخواهم. میشوم وارد
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! الف وير کشیدگی با ماهنی گفت خانوم، مـاهنی گفت. برمیگردم. میشود پرفشار رگهایم درون به خون پمپاژ. میزند

  :میگویم و برمیگردم. میکنم مشت را دستم. همیشگی مهربان لحن همان با ماهنی گفت

  بله؟_

  . شده شروع عزاداري. کنید روشن رو بلندگو زحمت بی_

  !رسمی و خشک و سرد. است سرد لحنش چقدر

. ندمیده خودشان به تکانی ها خانم. میشود انداز طنین مداح پرسوز صداي. میزنم را بلندگو ي دکمه. بندم می را در

  !غیبت هم شاید یا صحبت مشغول. مشغولند هم هنوز ها بعضی اما. برمیدارند زدن حرف از دست اکثرشان

 یادم را انمحبتهایش بود،؛ رفته یادم. میزند لبخند و میکند نگاهم. نشینم می هیال کنار زمین روي. میروم آشپزخانه به

  . میزنند لبخند بیند می مرا وقتی شان همه بود رفته یادم! بود رفته

 گریه اچر ام؟ شده سنگی اینقدر چرا. میریزد چشمها از اشک. میخواند نوحه گوینده،. میدهم گوش صدا به حرف بی و آرام

   گیرد؟ نمی ام

 ظهر انزن بیوه از. میگیرد شدت ها گریه صداي. اند کشیده) ع(حسین خاندان که را دردهایی قصهی. یگوید قصه مداح

 با.. .بازماندگان هاي شکنجه از ،)ع(ابوالفضل ي بریده هاي دست از ،)س(زینب ي شده خم هاي شانه از میگوید، عاشورا

 هق. میلرزد متن. میلرزند هایم شانه رسد، می که پدریش بی و) س(رقیه به. میلرزد قلبم! میگوید اشک با...میگوید سوز

 ناهیپ بی و دردها این خاطر به است وقت چند. لرزم می تنها خشکند، اشکهایم ي چشمه. افتد می جانم به خشک هقی

 رحالیکهد نیست، رفته، خدا کنم می فکر که است وقت چند ام؟ نزده صدا را خدا زیرلب است وقت چند ام؟ نکرده گریه ها

  !ام نبوده نیستم، که منم این

 همیشه خدا! ناشکر من براي حتی. دارد وقت همه براي او. نیست من مثل که او هست؟ همیشه او بود رفته یادم چرا

  !هست

   بخواهم؟ تا بگویم، تا من، دهان به دوخته چشم خدا بود رفته یادم چرا

   را؟ اولیایش معصومیت براي ریختن اشک رفته یادم چرا بجویم؟ توسل توانم نمی دیگر چرا

 از پر کند، می پرم! ها درد ها، نفرت ها، کینه ها، سیاهی تمام از خالی. کند می خالیم ام، گونه روي اشک داغی حس

  .آرامش از پر خدا، وجود

  :گوید می و کند می نگاهم تنبلی با هیال. زنند می در

  !دیگه درو کن باز برو ، سرته چادر تو_

  :گویم می و کشم می خیسم و داغ صورت به را دستم پشت. کنم می نگاهش چپ چپ
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  .دستت قربون کیه ببین پاشو. غذاها کشیدن واسه خوان می کمک هان، بچه البد. بیاد نیست قرار که اي دیگه کس_

  .میرم باهم خواستن کمک اگه میگن، چی ببین تو_

  . میرفتیم هم با میزدند صدا که را کداممان هر بچگی از. است نکرده ترك را عادت این هنوز. گیرد می ام خنده

  :میگویم لبخند ب و میشوم بلند جا از

  . تره باریک مو از گردنم که منم_

. ایستم می رد پشت و میکنم عبور اند نشسته زمین روي که جمعیتی بین از. برمیگرداند را صورتش و گوید می ایشی

  :گوید می طاها. میکنم باز را در الي و کنم می محکم را چادرم

  . دیگه داخل ببرین بیاین رو غذاها. میشه تموم داره مراسم! اینجام دوساعته پس؟ کجایین_

 از مکنم ي فاصله نزدیکترین در هیال صورت دیدن با اما کنم پیدا را ها بچه تا برمیگردانم را سرم و کنم می پوفی

 می را جا همه و اند شده چلچراغ که چشمانش دیدن با رساند؟ را خودش کی دختر این. میشوند چپ چشمانم صورتم

 ورتق را ام خنده. است شنیده را طاها صداي البد. است نیامده کمک براي میشود خبردار شصتم من صورت جز بینند

  :گوید می سرخوشی لحن با. بیند نمی مرا او اما. میکنم نگاهش اخم با و میدهم

  .پسرخاله سالم_

 تمام وقتی. بیند نمی من برادر جز را کس هیچ که وقتی کنم می درك را هایش لحظه این حال. فهممش می من

  ...میشوند رد مختلف هاي بهانه به خواستگارهایش

  !است سرد. است حوصله بی. است تلخ. دارد اخم اما طاها

  !دخترخاله سالم_

  :گویم می و کشم می آه! را طاها توزي کینه و تلخی و سردي. بیند نمی انگار هیال

  . بیریم هارو غذا بریم بیا هیال_

. اند چیده هم روي در کنار هارا غذا محتوي مصرف یکبار ظروف. آییم می بیرون هم با و میزند صدا را خاله و مادر هیال

  :گفتم و دادم هیال دست به را سینی. میچینیم سینی راداخل ها ظرف. میرسد راه از بزرگی گرد سینی با مادر

  . کنم پرش من بیا شد که تموم بگیر، رو اینا بیا_

   دیگه؟ امر! چشم_

  . بود تنبل هم اول همان از هیال
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  !لطفا. نیست خوب حالم هیال_

  :میگوید و میزند مهربان لبخندي که میگویم قاطعانه آنقدر

  !خاله دختر چشم_

 می اییقدمه صداي.میکنم سرفه خشک. ببرم چیز همه از تا شده مزید هم خستگی. است بد حالم. فهمم نمی را رفتنش

  :گوید می و میزند لبخند. میدوزم چشم هاست پله از آمدن پایین حال در که حامد به و میکشم جلوتر را چادرم. آ؛ید

  . میشه پیدا عزادارا ي سروکله االن تو برو ضعیفه؟ وایستادي اینجا چرا_

  :میگویم تندي به

  . تو میرم االن نترس_

  :میگوید و کشد می صورتم روي نوازشگونه را دستش. میشود نزدیکم

  دایی؟ داشتیم_

 ابماعص. میرسد صفر به اخالقم میشوم که مریض. ام نکرده ترك هم هنوز را مزخرف عادت این. اندازم می پایین را سرم

  .میریزد هم به

  !! خالی المیرا جاي. کند می نوازش را ام گونه دوباره دیگرش دست با. میکند بلند را سرم و میزند ام چانه زیر را دستش

  ماهنی؟ شده چیزي_

  :گوید می اخم با. کنم می نگاهش تنها حرف بی! شده چیزها خیلی است وقت خیلی فقط! نشده چیزي

  وایستادي؟ سرپا حالت این با. میسوزي تب تو داري_

 این هب لعنت افتد می پایین دوباره سرم. میکنم نگاه حیاط ي شده باز در به. پیچد می راهرو در بدي سوز لحظه همان

  . او به کردن نگاه براي وجودم در ماند نمی تاب که آنقدر کند، می تضعیف چقدر! کن خورد اعصاب آنفوالنزاي

  :میرسد گوشم به نگران صدایش

  وایستادین؟ اینجا چرا شده؟ چی_

  :گوید می حامد. کشم می آه

  . نیست چیزي_

 عف،ض اینهمه دلیل! آید می بدم خودم از! میشود بد حالم ضعف، اینهمه از. جانم کم جسم بروي است سنگین نگاهش

 جودباو است، سخت. کنم تحمل توانم نمی و دارم دوست را حضورش. اوست دلیلش که دانم می خودم! نیست بیماري
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 است، بعید وسل و ضعیف ماهنی از که نفسی به اتکاء اینهمه باوجود بازگشتش، براي سالم چند این هاي بینی پیش تمام

  ...نگاهش کبود آبی سبز در شدن گم است سخت! است سخت هم هنوز

  :گوید می غرغر با مادر. میشود باز ورودي در

  وایستادین؟ اینجا چرا حامد؟ شده چی_

  :گوید می عصبانیت با حامد

  بمونه؟ سپا گذاشتین چرا حالش این با_

  :میگوید مادر

  حالش؟ کدوم_

  . میسوزه تب از داره_

 ستراحتا بري تونی نمی میشه شلوغ. نرفتن مهمونا تا اتاق تو برو زود حاال باشه درنمیاد؟ صدات چرا تو مادر! بابا اي_

  .کنی

  :گویم می

  میگن؟ چی مردم! مامان که شه نمی! وا_

  . نک استراحت برو. نیست تو به حواسش هیشکی شلوغه اینجا اونقدر. فهمه نمی چیزي کسی بلبشو این تو_

  . روم می اتاق به و میشوم رد مادر کنار از حرف بی. ندارم هم را کردن نگاه توان. ندارم مخالفت توان

. وزممیس درون از اما نه، یا دارم تب دانم نمی. است کرده غیرممکن هم را دهانم بزاق دادن قورت گلویم وحشتناك سوزش

  است؟ گونه همین مرگ خخدایا. رسیده صفر به چرخشیش حرکت و است خشک گردنم

  ...ام مرده است وقت خیلی که من! مرگ! هه مرگ،! من دارم خامی خیال چه. زنم می پوزخند

  نیست هراسم مردن از من باشه زندگی این اگر

  .کشم می دراز تخت روي لباس تعویض بدون و کنم می سر از را مشکی شال و چادر حوصله و حال بی

 می انمج در ي سوز. دهم می تکیه بالش به و کنم می بند پرده به را دستم. میکنم نزیک تخت کنار دیوار به را خودم

  !! اتاق این خلوت حیاط به رو ي پنجره الي خاطرات جنس از سوزي. پیچد

  !بود نشده و شده فراموش کردم می فکر که را آنچه تمام بکشند، رخ به تا اند داده هم دست در دست چیز همه امروز
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 هک اي اندازه به نه اما. است دهنده آزار سروصدا. کنم فکر چیزي به که آنم از تر خسته. گذارم می هم روي را چشمانم

 را بخوا پیچد می جانم در ذره ذره که مطبوعی گرماي. کشم می باال گردنم زیر تا را پتو و لحاف. شود خوابیدنم مانع

  . کند می چشمانم میهمان

*****  

 باز نیمه مقدرت تمام با! اند چسبیده هم به هایم پلک. ندارم را چشمهایم گشودن توان اما بیدارم که میشود اي دقیقه چند

. ودش می روان داغ داغ اشک،. شود می بیشتر سوزش. زند می را چشمم نور. دارند عجیبی سوزش. را چشمهایم کنم می

  . فرستم می لعنت ناتوانی و ضعف عامل این به موقع، بی سرماخوردگی این به دل در و کنم می پوفی

 اهاط "!ممنوع" بود؟ گفته چه پدر ام؟ مانده انجا چرا من. کشم می خمیازه. سوزد می همچنان گلویم. میشوم بلند جا از

 سه ال،دوس یکسال، شد؟ چقدر مدت یه!  "شی بهتر تا اینجا نیا مدتی یه "بود؟ گفته چه حامد "ممنوع"بود؟ گفته چه

 ربانی،مه و محبت اینهمه!میخواهد ممنوعیت دلم من اما! نیست ممنوع دیگر! شد ماه چند و سال سه. نمیدانم دقیق! سال

 واهدخ می را پدري ي خانه باالي ي طبقه دلم. را محبتها این نمیخواهم و محتاجم! زده صورتم به سیلی نزده، دلم زیر

 انشکدهد خواهد، می را بیمارستان دلم! دهد نمی خاطره بوي دیگر آنجا!را بودنش خاطره بی را، کتابهایش را، استقاللش و

  . میخواهد باشد نداشته خاطره از رنگی که را هرجایی... میخواهد را کتابخانه میخواهد، را

  !باید! بروم باید. آیم می بیرون اتاق از و میکنم سر به روسري تند

 هک کمرباریکی استکانهاي و آنا رنگ مسی سماور روي. میشود خشک زمین روي ي شده پهن ي سفره روي نگاهم

 هحوصل بی هیالي و شرمنده امین محمد روي است، دوخته چشم من به نگران لبخندي با که خودش روي چیده، دورش

 نگاهش! کند نمی هیچ که اویی....او و است مشغول حامدش با که المیرایی و خندان همیشه ي مهدیه و مهدیس و

  !را محرمش نگاه گرماي. میخواهد گرما دلم. لرزم می! ترسم می نگاهش در شده پر خالء از! سرد تهی،! خالیست

  !لعنت! من به لعنت

   رفتن؟ براي شدند سست پاهایم کی

  :میگویم اهسته

  !سالم_

  :گوید می آنا

  ؟ خوبی! جان ماهنی_

  :گوید می.  زنم می پلک

  . مادر بخور چیزي یه بشین بیا_
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  رفتن؟ اینا مامان!برم باید. آنا نیستم گرسنه_

  . رفتن خودشون کرد بیدار نمیشه رو تو دیدن کردن هرکاري شب:میگوید لبخند با انا

 دهش فکر روشن! هم سابقم همسر و باشم اینجا من! دهد نمی خرج به سخاوتها این از طاها. کنم می نگاهش مشکوك

  :میگویم و میزنم زهرخندي! است

  .شم حاضر برم...باشه_

  :میگوید انا. میشود بلند سروصدایشان

  !خونه بري حالت این با نمیذارم من_

 ریادف وجدانم. مانم می که ندارم مخالفت حال: گوید می غرورم. گردد برنمی حرفش از. نیست تعارف اهل! است قاطع آنا

  !خودت جان زند می

 یستن رفتن، روز چند عرض در و بودن زندگی تمام بودن، سابق همسر! نیست حرفی کم! فرسا جان و تلخ. است تلخ

  !شدن بد شدن،

  . داشتنیست دوست دهنده آزار ، بد این وچقدر

 و خامه. یشودم آنا اشتهابرانگیز و رنگارنگ ي سفره کنکاش مشغول نگاهم. اندازم می پایین را سرم و نشینم می آنا کنار

  :میزنم غر زیرلب. پز آب مرغ تخم و حلوا و وپنیر عسل و کره و مربا

  !اسرافه اینجا؟ چیدي چرا چیزو اینهمه آنا_

  !!میگیرند قمهل برایم هم هنوز و شد سالم هفت و بیست. میگیرد سمتم به دارد دردست که را اي لقمه مهربانش لبخند با آنا

  . میگیرم دستش از را لقمه و میخندم

 را باسهایمل عجله با. میروم اتاق به و میشوم بلند جا از میکرد حکمرانی بران عجیب سکوت که اي صبحانه صرف از بعد

 یک با و اندازم می دوشم روي را کیفم.  میکنم محکم سرم روي را چادرم کش! نمیدانم کنم؟ فرار باید تاکی. میپوشم

  :میگوید متعجب بیند می که مرا. است نشسته پنجره جلوي ننوي صندلی المیراروي. میکنم باز را در دست

  میري؟ داري_

  :میگویم دارم خش صداي با و میکشم گلویم به را دستم

  . دارم کار. اره_

  :مگوید تلخی لبخند با. میگیرد را دستم. آید می نزدیکتر. میشود بلند جا از تنها. نمیگوید هیچ
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  !خداحافظ. برو_

  :میگویم متعجب و وار زمزمه. است گنگ و سردرگم عجیب نگاهش

  . خداحافظ_

  :میگوید تنها. کند نمی ماندنم بر اصراري هیچ. است عجیب هم او. میکنم خداحافظی آنا با. میروم اشپزخانه به

  . سالمت به برو_

 کفشهاي. مبازمیکن را حیاط در. میکند خداحافظی من با هم انها از نیابت به دستپاچگی با المیرا. کنم نمی پیدا را بقیه

 می پایین انایو از. انزواطلبیم این درگیر حال به تا کی از نمیدانم. میکشم عمیقی نفس. اند پادري جلوي مشکیم تخت

 توییرومان. دارد سوز هوا. آیم می بیرون و میکنم باز را بزرگتر در همیشگی عادت طبق. میروم خروجی در سمت به و آیم

 آهسته و بلیتن با و رسانم می کوچه پیچ به را خودم رمق بی گامهاي با. بندم می را در و میپیچم خودم دور بیشتر را بافتم

  . میکنم طی را سرباالیی آهسته

 "؟چه که" میزنم داد سرخودم دل در بروم؟ که دارم را کجا میروم؟ کجا دارم میپرسم خودم از تازه میرسم، که خیابان به

 کسانی وزهن. میگیرم درپیش را راهم! ها آه این سوزناکند چقدر. میکشم آه بیاورم؟ دوام غصه و غم این بار زیر باید کی تا

 ودمخ سر خودم دوباره. هایم اذیت و آزار تمام با من، راه به چشم. باشند راهم به چشم که. بکشند را انتظارم که هستند

  اذیت؟ و ازار کدام میزنم داد

. شده روزم و شب همراه سالهاست که غریبی حس و تنهایی و هستم خودم من،! ندارم هیچکس کار به کاري که من

  . زندگیم شیرین و تلخ روزهاي همراه

  بارم کوله تو خاطره دنیا یه

  کرده مایوس زندگی از و من

  و زندگیم چراغ بی شباي

  *کرده کابوس و تنهایی از پر

 بخندل میرسم، که خانه به. راهم در دقیقه پنج حدود. بلدم هم بسته چشم را ها مسیر این. میروم راه خودم براي بیخودي

  . مینوازم را در زنگ و میزنم جانی کم

 دهمان جا آب اندك که گوشی شش کوچک حوض ي لبه روي. میشوم پدري داشتنی دوست ي خانه وارد. میشود باز در

 اما ما خسته من و است، سرد هوا. میدوزم چشم باغچه داخل ي آلو زرد عریان درخت به و نشینم می بسته یخ کفش بر

  . ندارم را نرممان و گرم ي خانه به رفتن خیال
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 سرخ انگورهاي براي میرود ضعف دلم. میکنم نگاه اند گرفته فلزي هاي داربست از را جان که اي پیچنده هاي شاخه به

  !  "بود تابستان کاش". درشتشان دانه و

 و هنهک درودیوار بر که هایی خاطره دست از ام، دلزده! خاطرات از دیگري کوه با آید، می هم تابستان! نه کنم می فکر و

  .اند بسته نقش زندگی این ي فرسوده

  -1 پینوشت

  :میگوید زده کمر به را دیگرش دست و کرده بند نرده به را دستش یک درحالیکه. میشود ظاهر ها پله باالي مادر

  اومدي؟_

  !سالم_

  :میگوید

  !مریضی مثال! تو بیا پاشو! سالم_

  . میکشم زمین روي را پاهایم شده بلند جا از و کنم می دل خانه کوچک نسبتا حیاط تماشاي از میلی بی با

*******  

   رهنما مانی*

  

  !ارمند دوست را نگاهم کدورت! کدرترست همیشه از آبیشان. کنم می بیحالم چشمهاي نثار را لبخندم آینه قاب در

  :میگویم بلند و میدارم نگه ام سرشانه روي را دوشی کیف بند

  !رفتم من مامان_

  :میگوید و میکند خشک رنگ لیمویی پیشبند با را دستهایش. میزند بیرون آشپزخانه از

  . برو باهاش بیاد بابات وایستا میري؟_

  . رسم نمی. شده دیرم! مامان نه-

  . بیاد آژانس بزنم زنگ بذار پس-

  :میگویم. دهد نمی کردن اعتراض مجال تنبلی

  !باشه_
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  . یشومم خویش محو لبخند غرق من و بیاید زودتر میکند سفارش. میگیرد ماشین. میزند زنگ. میرود تلفن سمت به

  . آید می در صدا به دوباره گذارد،زنگش می اش پایه روي که را تلفن گوشی

  !بفرمایید الو؟-

-...  

  خوبه؟ حامد!میرسونه سالم هست،، هم ماهنی...خوبیم ماهم ممنون خوبی؟ جان المیرا سالم-

   رساندم؟ سالم کی من

  !کن صحبت باهاش بیا. عزیزم باشه-

  :گویم می و گیرم می دستش از را گوشی. میروم مادر سمت به و میکشم پوفی

  هــان؟_

  !باش داشته ادب.مملکتی این پزشک ناسالمتی. شی ادم میخواي کی تو! هالهل زهر و هان_

  !میشه حالیت معاشرت آداب خیلی مملکتی پرستار جنابعالی نیست_

  :گویم می و اندازم می باال شانه. است زشت کند می اشاره ابرو و چشم با مادر

  !شده دیرم! داري کارم چی نگفتی_

  !بینمت می بیمارستان میام! باشه_

  :پرسم می آهسته ام، چهره در حالتی تغییر بدون! شده خبر چه! کرد نمی کارها این از المیرا

  اومده؟ پیش مشکلی_

  :گوید می حول با

  باشم؟ پیشت میخوام امروزو یه بده_

  :گویم می مشکوك

  . بیا پس باشه_

 مامت. دوم می توان تمام با و بوسم می را مادر ي گونه و میکنم مختصري خداحافظی اید، می که ماشین بوق صداي

  !کرده کارم نا که است کرده را خوش کار ضعف و سرماخوردگی! معمول حد از بلندتر قدم چند میشود توانم

******  
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 وطهمح وارد و دهم می سالم بیمارستان خلق بد و پیر نگهبان به. میشوم پیاده و کنم می حساب را آژانس ي کرایه

 گذرند یم کنارم از که نفري چند. رسد می نظر به خلوت سرظهرها اما است، دولتی بیمارستانی اینجا اینکه با. میشوم

  . میدهم سالم لبخند با هم آنها به. اند کرده عوض را شیفتشان احتماال که بخشند پرستاران. آشنایند

  !دکتر خانوم سالم_

  !دکتر خانوم سالم_

  !ماهنی سالم_

 دلم! المس علیک گوید، می زبانم! میشوم خیره نگرد می مرا شادي لبخند با که المیرا به بهت با و چرخانم می را گردنم

  "...معرکه خرمگس بر" گوید می

  !بردي آبرومونو یواشتر! هیس_

  : میگوید و میدهد قورت را اش خنده

  !میزنه غر فقط آنا عین! اه. توام بابا باشه_

  :میگویم و میسوزد گلویم! چرخد می گردنم دوباره

  میزنه؟ غر همش کجا من آناي_

  . میزنه غر عروسشم که بدبخت من سر! زنه نمی غر که تو سر_

  :میگویم شدن داخل از قبل میرسیم که ورودي در به. میدهم تکان برایش تاسف ي نشانه به سري و میخندم

  رسیدي؟ من از تر زود تو شد چطور حاال_

  ! دیگه اینیم ما_

  . میشوم وارد جلوتر تعارف، بی و اندازم می باال اي شانه

  :میزنم غر لب زیر. کند می پرتم جلو به قدمی چند خورد می کمرم به که اي ضربه

  . شد وحشی باز_

  .بذاري احترام زنداییت به باشی تو تا_

 و جوان استاد. میشود ظاهر مقابلم مظاهري دکتر که دهم ادامه را کل کل میخواهم و کنم می کج برایش را دهانم

  :میگوید گیرایش صداي که کنم حالجی را افکارم میخواهم. دارد من به هم اي ویژه نسبتا توجه که خوشتیپی

   بود؟ خوب تعطیالت هستین؟ خوب! تبریزي خانوم سالم! به به_



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٠ 

 

  :میدهد ادامه المیرا به اشاره با

   فرمایین؟ نمی معرفی_

 هرچند ديلبخن و کنم می خفه نطفه در را مرد این هاي زبانی بلبل دست از شود، پوف به تبدیل تا میرود که را نفسی

  :گویم می و پاشم می رویش به غیردوستانه

  ! هستن دوستانم از یکی ایشون! ممنون خیلی! سالم_

  :گوید می و شده کیفم بند اویزان المیرا. میشوم رد کنارش از ببخشیدي گفتن با و

  شد؟ پیداش کجا از خوشگله دکتر این! کلک اي_

  ...کنی می چرونی چشم بفهمه حامد اگه! کن درویش چشاتو_

 ردکت این از تا دوسه یه بودم مجرد االن اگه. کردم ازدواج زود! پشیمونم من اصال! بفهمه کرده غلط حامد! بابا برو_

  . کردم می تور قشنگارو

  ....المیرا_

  . بابابزرگه خودت عین. شدم خسته حامد از االن من. دارن طلبی تنوع حس آدما! خوب چیه_

 راهروي در که همانطور و اید می دنبالم. میشوم رد استیشن مقابل از و میزنم پهلویش به اي سقلمه و میخورم را لبخندم

  :میگوید شده من آویزان بیمارستان خلوت

   مهمونه؟ از پذیرایی رسم این! اه_

  !طرف آبروي کردن نابود واسه کمرببنده و کنه جزم عزم که ادم کار محل نمیاد ادم، ي خونه میاد مهمون_

  نبود؟ من به که منظورت چی؟ ینی گفتی که اینایی حاال_

  . بود تو به منظورم دقیقا چرا_

  :میگویم و ایستم می کنار. کنم می باز را هاله با مشترکمان اتاق در

  .بفرمایید_

 ردز ابرهاي اش گوشه چند از که اي کهنه چرمی رویه مشکی مبل روي. افتم می راه سرش پشت منهم و میشود داخل

  :گوید می و نشیند می اند زده بیرون رنگ

   خصوصی؟ بیمارستان یه بري کنی درست کاراتو نتونستی_

  :گویم می و کنم می عوض پزشکی سفید روپوش با را مانتویم
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 که... ایشاا. برگردم و بزنم بخش به سري یه برم من بشین تو!بزنم کارت رفت یادم کردي پرت حواسمو بسکه! بابا نه_

  . نداریم اورژانسی مریض امروز

  :میگوید و میشود جا جابه کمی. میخورد جا وضوح به

  !بریم باهم خب_

  :میگویم و کنم می نگاهش مشکوك

  !زندایی نمیشم گم نترس. میشه چیزیت تویه_

! فردش به منحصر لبخند همان با. میبینم را مظاهري دکتر دوباره راه در. میروم استیشن سوي به و میشوم خارج اتاق از

  !فعالند کمی شاخکهایم چون شاید! دانم نمی گریزانم؟ مشرب خوش و مهربان مرد این از اینققدر چرا

  !میزند ورق را اي مجله و نشسته صندلی روي هاله. میروم استیشن به و میشوم رد کنارش از سرعت به

  !سالم میگویم

  : میگوید میکروفونش پشت عسگري خانم که بگوید چیزي میخواهد و میدهد را جوابم لبخند با

  !اورژانس بخش به تبریزي دکتر_

  ! عسگري خانوم رفتم: میگویم و میدهم تکان دستی

  !ندارم را اعصابش "! نباشد جدي بیمار مشکل کند خدا"

 کاش"! میخورد گره وحشی سبز چشم جفت یک در نگاهم و میگیرم باال را سرم میرسم، وقتی. کنم می تند را قدمهایم

  !!"...آمد می هم المیرا کاش" "کردم می احوالپرسی مظاهري دکتر با

 ونخ فشار افت یا "! هم تنم و! اند بسته یخ دستهایم! لرزم می درون از و. گیرم می نگاهش ي خسته زار چمن از نگاه

 "!داردن آدرنالینم ترشحات و کورتیزول ي غده به ربطی وهیچ "! بیماران ي معالجه براي اضطراب یا خون، قند یا است،

  !ندارد ربطی! دانم می

  :گویم می محکم بلرزد، ترسم می که صدایی با و کنم می پنهان را دستهایم محسوس نا لرزش

  کنین؟ می کار چی اینجا شما_

 است دل "! رود می پایین سرم. ماند می ثابت اش شقیقه روي ي شده سفید موهاي تار روي به نگاهم. کند می نگاهم

  "!میشود تنگ گاهی. دیگر

  ؟!کند می چه اینجا پرسم، می خودم از من و. دهد نمی جواب
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  :گوید می

  ! بفرمایین_

  . رود می کنار و

  "کند؟ می چه اینجا". است آوایی هر از تر نواز گوش صدایش، تن

   نبود؟ بس برگشتنش

 کنم لتحم را حضورش بخواهد، اگر است توقع پر زیادي گمانم به! او تفکرات مثل. باشم او مثل توانم نمی هم هنوز من

  !توافقی طالق یک خاطر به

  !!برسم نیست وخیم اوضاعش احتماال که اورژانسی بیمار به تا میروم پایین ها پله از

**********  

 همه و داشتم عروسی براي هایی نقشه چه کردم می فکر خودم با. بود نشده خوب سرماخوردگیم هنوز. بود عروسی صبح

 جلوي ده،ش کیپ و سرخ بینی و شدند می باز زور به که اي کرده پف چشمهاي با میخواستم البد. شد آب بر نقش شان

  !برقصم داماد و عروس

 رايب هم اولدوز و هیال و بودند رفته آرایشگاه به المیرا با سحر زندایی مادرو.  چرخیدند می من بر دورو مدام خاله و آنا

 همه. ودب درك قابل اضطرابش و آنا. بخورم تکان جایم از توانستم نمی حتی من اما بودند گرفته وقت بعد ساعت چند

  !من جز شد نمی بند سرجایش کس هیچ و بودند مشغول

  . همه براي بود شده دار خنده رفتنشان نفري سه و عروس ماشین دنبال بودند رفته علیسان و طاها و حامد

  نمیخواي؟ کمک: گفتم اولدوز روبه جوششان و جنب به خیره و کشیدم باالتر کمی را تنم

 وخودشون میخواد دلشون همه اصال چی؟ کمک! اینا کردن شلوغش الکی چرا نمیدونم من:گفت و نشست زمین روي

 ضمن در! باشیم داشته میتونیم چیکار توخونه ما! داده انجام باغ تو رو کارا ي همه که آقاجون چاره بی. بدن نشون مشغول

  بکنی؟ هم کمکمون میخواي حاال! میمیري داري کش دراز یکی تو

  .داشتم خوابیدن به عجیبی میل و. بود داغ پیشانیم. نگفتم چیزي و خندیدم

 ایستاده اپ سر که دیدم را طاها. کشیدم باال را خودم. گشودم سختی به را چشمهایم. بود هیاهو از پر خانه شدم بیدار وقتی

  . است چیزي منتظر انگار و

  :گفتم ام گرفته صداي با

  . سالم -
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  :گفت و رفت اي غره چشم

  خوابیدي؟ چرا اینجا -

  :گفتم و کشیدم سرم روي را روسریم خجالت با. امد بیرون پذیرایی از علیسان لحظه همان

  اومدین؟ کی! سالم-

  خاله؟ دختر خوبی. سالم علیک-

  !خندیدم

  !دکتر خوبم–

  !خندید هم بدخلق طاهاي که دیدم

  . کن استرحت اتاق تو برو پاشو-

  . امد بیرون اشپزخانه از آنا

  . رماد پاشو. شو حاضر کم کم پاشو کردي؟ پیدا مریضی وواسه وقت هم تو جون دختر. بابا اي! نخوابیا! دیگه نه-

  :گفت و زد رویم به لبخندي. کرد نگاه ساعتش به علیسان

  !میخوابی ماشین تو. نمونده وقتی دیگه اره -

  !بودم بدشانس قدر چه

*****  

 که طوري. رسیدهاست صفر به تمرکزم. کنم جامی پزشکیم روپوش جیبهاي در را دستهایم و روم می باال را پله سه

 نم اما،. پذیرفت باز روي با مظاهري دکتر. کنم ترك را بیماران هم خودم و بگیرم کمک مظاهري دکتر از شدم مجبور

  ! گرفت نشانه مرا که را گري توبیخ نگاه کردم حس بازهم

  . کند نگاهممی نگران المیرا. هالهنیست. شوم اتاقمی وارد

  شده؟ چیزي-

  . رفتم کیفم سراغ به و بستم سرم پشت را در. دهم رانمی جحوابش

  شده؟ چیزي میگم! باتوام ماهنی-
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 می. گممی رو غفاري دکتر. میگم جدیدمو همکار. دیدمش. راحت خیالت. دیدمش! نشده هیچی! نیفتاده اتفاقی هیچ! نه-

 برو! کنمب کارمو بذار برو! خوبم من بگو برو هان؟ بدي؟ گزارش یکیشون به بري باید اول نه، یا. تون خونه بري تونی

  !المیرا برو پاشو فهمیدي؟! بکنم زندگیمو بذار

  !مــاهنی-

  . بگو! نباش نگران اصال. شدم ابدیده فوالد دیگه من نترس. منتظرم باشه داري؟ هم اي دیگه سورپرایز-

  :کند میخکوبممی بلندش صداي

  !ماهنی-

  . برمیگردم سمتش به

  . بودیم نگرانت فقط فقط، حامد و من من،. نداشتم تقصیري من. نباش انصاف بی اینقدر ماهنی-

  !برسون سالم حامد دایی به. بري تونی می حاال. بودین نگرانم که مرسی-

  :گفتم و کردم باز را در. افتادم راه جلوتر

  !برو. شم پشیمون بعدا که بگم چیزي ممکنه. نیست خوش حالم االن من. برو لطفا المیرا-

  :گفت و گرفقت محکم را دستم. امد جلو. بودند پر چشمهایش. برداشت را کیفش

  باشه؟! ماهنی میمونم کنارت همیشه. میدونی خودتم. خواهرم مثل. دارم دوست-

 مگر خیسند؟ ایمچشمه چرا راستی. گلویم بر کند می سنگینی چیزي کشد می تیر گلویم نزدیک جایی. گویم نمی چیزي

  است؟ مهم مگر! نیست من مال او! نیست او است؟ مهم

******  

. ودندب ریخته هایم شانه روي صاف رنگم، بلوطی موهاي. انداختم دوشم روي را گرمی بافت شنل سفیدم، پیراهن روي از

. بود افتهب تلی شکل به را موهایم از قسمتی خاله،. بودند بلند موهایم ها آنوقت چقدر. لبخندزدم اینه در خودم تصویر به

 ضربه .بودم راضی لباسهایم، مالیم ترکیب از اما بود، حال بی و رنگ بی ام چهره. بودم شده زیبا اما بودد انتظار از دور

  . شد وارد رعنا خاله و شد زده اتاق در به اي

  . زدم لبخند اش شده آرایش و عروسکی رت.صو به و انداختم باال ابرویی

  . امشب شدین خوشگل چه-

  . نمیاد چشم به خوشگلیمون شما پیش دیگه که پیرزنا ما جون خاله! بابا اي-
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  . خندیدم

  !شدم خوشگل خیلی داغون ي قیافه این با من که نه حاال-

  . آروم و مالیم قشنگی یه. تري قشنگ دخترا ي همه از تو. عزیزم نگو اینو-

  .:خندیدم

  داره؟ مالیمت هم قشنگی مگه خاله-

  . شدي عروسکا شبیه. عزیزم داره مالیمتم تو قشنگی-

  . خندیدم

  :گفت و داد دستم به را زیبایی شال

  . میره یادت خودت گفت. من به داد اولدوز اینو-

  . پوشاندم ان زیر را موهایم تمام و کردم سرم را شال

  . میایم االن هم ما. شو سوار برو تو-

*******  

 اب در که گذشته چقدر نمیدانم. شوم می ولو کهنه بدفرم هاي صندلی همان از یکی روي! رود می هم المیرا! رود می

  :گوید می هاله. شود می گشوده ضرب

  ! مـــاهنی-

  . اتاق تلخ سکوت بروي اندازد می خش صدایش و

  چیه؟-

 نه و شکند یم نه که بغضی! بوده بغض کار حتما! است فشرده ها ساعت را گلویم کسی انگار ؟ گرفته صدایم چرا راستی

  !میدارد بر نمناکم و خیس چشمهاي سر از دست

  :شنوم می را صدایش دوباره

  !ماهنی-

  . کنم می نگاهش. بندد می را در

  !شده چی بدونی اگه! واااي تو؟ شده چت-
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  . کند می رها ام روبرویی صندلی روي را خودش همزمان و

  :گویم می دمغ و حوصله بی

  شده؟ چی-

! ایه تحفه. ریابد اینو تو ولی گذشت، که ما از. ننداختی ترشی تا پاشو! خودته کار راست جدیده دکتر این که پاشو پاشو،-

 نترشیدن راب امیدو اخرین این! کن باور. کنی جا بینشون خودتو میتونی هم تو. زنی مخ واسه کشیدن صف االن از انترنا

  . کنیم کسب اطالعات یکم بریم پاشو. نده دست از

  ! میزنم پوزخند

  :گویم می و دهم می تکیه صندلی پشتی به

  !دومه دست. بزن مخشو بیا بگیر طالق حسام از ازش، میاد خوشت خیلی اگه. خوردي مغزمو. کن بس هاله-

  !است تلختر وداعمان آخرین از اینروزها، پوزخندهایم

  . میشود خشک لبهایش روي لبخند

   میدونی؟ کجا از تو-

  ! ها گذشته گیر پا و دست گیري پا و دست از! ام خسته ندانم؟ بود قرار

  میشناسیش؟ کجا از تو مگه؟ کیه دکتره این ماهنی؟-

  !احساسم خوردن خط شاید و! ام شناسنامه شدن خطی خط قیمت به! میشناسمش

  :پرسد می دوباره و کند می فرو مقنعه زیر دست با را اش شده مش موهاي. ریزد می هم به را اعصابش سکوتم

  بگی؟ نمیخواي-

  . دهم می بیرون مانند پوف را نفسم

  .امه پسرخاله-

  !میشود متوقف لحظه، همان و بگوید چیزي تا کند می باز را دهانش

  نیست؟ سابقت نامزد که، منظورت....منظورت-

  . میگم خودشو. اتفاقا چرا-

  . میشود خشک
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  ماهنی؟-

  . باشم تنها میخوام. نیست خوب حالم بیرون؟ بري میشه هاله-

  :گفت ارامی به و داد تکان را سرش

  . باشه-

. بودند هگرفت بخار ها شیشه. زدم کنار را رنگ ابی ي پرده. شدم بلند جا از. رفت اهسته که دیدم. بود شده مسخ که دیدم

 اویی دیگر و. نوشتم می ها شیشه بخار روي بر را نامش وقتی. بودم احمق چقدر. دادم تکیه سرد ي شیشه به را پیشانیم

  . کرد می مزین را پنجره زمستانهاي که نامی شخص، سوم ضمیر شد ساده چه. نبود

 شمتال. بمانم دور وارد، تازه دکتر از تا ام کرده را تالشم تمام ك دانم می اما. شود می شب چگونه کاریم، روز دانم نمی

. ندارم يکار دیگر. است شب ده ساعت. تر فایده بی من، حال بهبود براي هاله تالش و. است فایده بی زدن لبخند براي

  . زنند می حرف دارند و اند جمعشده هم دور دیگر، نفر چند و هاله. روم می رست اتاق به

 تمام ،لعنتی سردرد و. سوزند می چشمهایم. افتم می راه به خروجی در سمت به خداحافظی از بعد و پوشم می را لباسهایم

 ي غریبه ره با. ام نداشته کسی با تماسی هیچ اینکه از خوشحالم،. دارم می بر قدم کوتاه و آهسته. است گرفته را انرژیم

  .افتم می راه به جان کم و خسته هاي قدم همان با و کنم می باز را در. اشنایی

  . بزند زنگ آژانس به گویم می اخالق بد پیرمرد به و ایستم می نگهبانی مقابل. ام نیاورده ماشین خودم با که پشیمانم

 سوار. دارد را بیمارستان نزدیک آژانس آرم. کند می توقف بیمارستان جلوي رنگی مدادي نوك پژوي بعد دقیقه چند

 از لب زیر راننده. ندارم خیابانها تماشاي به اي عالقه هیچ. گذارم می هم روي را چشمهایم و میدهم را آدرس. میشوم

 خانه ي شماره. میدوزم اش صفحه به را نگاهم. میخورد زنگ گوشیم. گوید می... بلوار شب وقت این سنگین ترافیک

  . کنم می برقرار را تماس. میشود روشن و خاموش چشمانم مقابل

  بله؟-

  کجایی؟. دخترم سالم-

  . میام دارم. مامان راهم تو-

  میاي؟ داري کی با دنبالت؟ بیایم بهمون بزن زنگ شد تموم کارت وقت هر نگفتم مگه. سرم ب خاك! واي-

 می غره شمچ برایم گوشی پشت از و جود می را لبش پوست دارد حاال که کنم تصور توانستم می آمدم؟ می کسی با باید

  ... ا اال اله ال:  گوید می زیرلب بابا و رود

  . رسم می دیگه ي دقیقه بیست. اژانس به زدم زنگ-
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 از بعد. ام خانه در بعد ي دقیقه سه و بیست نهایتا یا دو و بیست که دانم می. کند می نگاهم متعجب آینه، از راننده

  . کنم می قطع را گوشی خداحافظی

  :شنوم می را راننده صداي

   بپیچم؟ ور کدوم خانوم-

  . کنم می رها را نفسم ایستد، می خانه در جلوي وقتی. میدهم نشانش را کوچه

. است اكترسن تاریکیش. میشوم خانه حیاط وارد. میشود باز درنگ بی در. زنم می را در زنگ پولش، دادن و تشکر از بعد

  . ایستد می در مقابل مامان. روم می باال ها پله از

  . خونه بیا نیفت راه همینجوري شبی اخر گفتم بهت دفعه صد-

  . سالم مامانم؟ بیام بیفتم راه چجوري پس-

  : گوید می اخم با

  !سالم علیک-

  . میزنم ندلبخ. است نشسته نشیمن در راحتی، هاي مبل روي بابا. میشوم خانه وارد سرش پشت و اورم می در را کفشهایم

  . خودم باباي بر سالم! به به-

 می ورتمص به را نگاهش. خوشحال تا کند می نگرانش بیشتر که است مصنوعی انقدر لبخندم و دار خش انقدر صدایم

  . میدهم دست او با و روم می سمتش به. دوزد

  . خوردم سرما ببخشید-

  دخترم؟ کردي چیکار خودت با. معلومه صدات از-

  . نازکردن هکودکان و نشستن پایش روي و بودن بچه دختر براي میشوم دلتنگ عجیب و لرزاند می را دلم گفتنش دخترم

  :گوید می گوشم کنار و گیرد می را دستم. نشینم می کنارش

  سرماخوردگیه؟ فقط مطمئنی-

  :گویم می. باشد ناراحت مامان از نمیخواهد دلم

  . بابایی اره-

  !میداند که میدانم من و. است نامطمئن نگاهش. گوید نمی چیزي

  :میزند صدایم مامان
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  . بخور شامتو بیا کن عوض لباساتو برو پاشو ماهنی،-

 و قنعهم. کنم می باز را پالتویم هاي دکمه و روم می باال هارا پله. میشوم خانه بزرگ پذیرایی وارد و میشوم بلند جا از

 اقعاو من. کنم می اخم اند شده پخش زمین روي که کتابهایی به. کنم می پرت نفري دو ي کاناپه روي را لباسهایم

. ذارمشانگ می تحریرم میز روي و کنم می جمع را کتابها. میگیرد ام خنده. نداشتم را مشترك زندگی یک شروع امادگی

 چند و کند یم عمل اپن ي اشپزخانه عنوان به اتاق از اي گوشه.  است بزرگ نسبتا سوییت یک از متشکل باال، ي طبقه

 و نمک می عوض گشادي و راحت شلوار و بلیز با را لباسهایم. است دستشویی و حمام آن کنار درست و. دارد کابینت

 اشپزخانه هب اما. ندارم شام براي میلی. میروم ایین را ها پله و کشم می عمیقی ي خمیازه. پوشم می را روفرشیم دمپاییهاي

. کشم می سوپ خودم براي کمی هم آخر و اورم می ردر صدا سرو و کوبم می هم به را ها قابلمه در الکی و میروم

 اهدنمیخو دلم. کشد می را انتظارم و میماند بیدار هم دوازده ساعت تا شبها مامان که خاطر همین به شاید! چرا نمیدانم

  . بشکند دلش

  :پرسم می بابا از. میخوانم هال توي همانجا، را نمازم و گیرم می وضو. ایم می بیرون اشپزخانه از

  بابا؟ کو طاها-

  :گوید می و چرخاند می دست در را کوبش نقره رنگ اي فیروزه تسبیح

  . بابا دوستاش از یکی ي خونه رفته-

  :گوید می مادر به رو و

  . بزنی باال استین پسرت تک این واسه باید دیگه خانوم-

  !هیال. گیرم می گاز قدرت با را لبم

  . کنه نمی قبول پسره این. خدامه از که من. والال بگم چی-

  ... هم هنوز است ممکن یعنی

  !...ریخته هم به را همه زندگی هایش، خودخواهی و علیسان. گیرم می گاز را لبم هم باز

  :میگویم و میشوم بلند جا از

  . ببخشید. ام خسته. بخوابم برم میخوام-

  . اید می باال را ها پله سرم پشت مامان

 هنوز. میدهد تکان را سرش مامان. اندازمش می زمین روي برمیدارم تخت روي از سختی به را ایم قهوه بزرگ خرس

  !ام بچه هم هنوز شاید. میداند من از را عیب هم
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  مامان؟ جونم-

  نداري؟ سراغ طاها واسه خوب دختر یه همکارات، و دوستات بین ماهنی، ببینم-

  . دختره باشه کوچیکتر من از سالی سه دو باید الاقل. خودمن همسن که من دوستاي-

 انیعلیس...نبود منی اگر آمدند می هم به چقدر. کشم می چشمم خیس ي گوشه به را دستم! هیال کنم می فکر باز و

  ....نبود

  . یریمبگ تصمیم براش بتونیم ما که نیست چیزي قضیه این. بگیره تصمیم طاها خود بذاریم باید... ضمن در-

  . این شد اخرش گذاشتم، خودت حال به رو تو بار یه -

  . بود خودت ي زاده خواهر! مــامــان-

  . کردي انتخابش تو ولی-

  . میزند سرکوفت مادرم وقتی باشم، داشته بقیه از انتظاري چه من

  . کنم می مشت را دستم

  . بودین موافق وشماهم-

  ...که وایستادي ما روي تو همچین داشتیم؟ اي چاره مگه-

  !برو لطفا مامان-

 به رباالس جواب کی تا من نمیدي؟ مثبت جواب خواستگارات از یکی به چرا کنی؟ فرار حقیقت از میخواي کی تا چرا؟-

  . بدم همسایه درو

  . بروپایین مامان-

  . باشم مسلط خودم به شرایط این در توانم می مگر اما باشد نباید که میدانم. است بلند فریادم صداي

  !برو مامان-

. واهرمهخ ي بچه پسر این که باش راضی! باش راضی گفت گفت، بابا به. خوبیه پسر علی "گفت. کرد اصرار خودش

  "!عزیزمه

  نداشت؟ اعصاب جنگ و بود خانه این در میشود مگر

  :گوید می. ایستد می سرش پشت که بیم می را بابا

  . لعیا پایین برو-



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵١ 

 

  کنی؟ طرفداري فکرت بی دختر این از میخواي تاکی....مرد اخه-

  !پایین برو گفتم....لعیا-

  :گوید یم تنها او و. افتد می پایین سرم. نشیند می تخت ي لبه روي. اید می لو بابا. رود می پایین را ها پله حرص با

  . خوام می معذرت من مادرت، رفتار بابت-

 را ما بسته یخ وجود اسان چه محبتش، گرماي و. نشیند می دستم روي مهربانش دست! کسم بی روزها این من چقدر و

  . کند می ذوب

  . بخوابم میخوام منم. مامان پیش برین-

 و .ارامش از پر اما. استوار و محکم. محکمند قدمهایش. میشود بلند جایش از ارامش با و آهسته. میدهد تکان را سرش

  !آرامش این به نمیخورم، که اي غبطه چه روزها این من

 قرصهاي همان از یکی و میریزم آب کمی بزرگم ماگ ته. میدارم بر دراورم از را لورازپام ي بسته. میشوم بلند جا از

  . میخورم را یواشکی

  . میشوند بسته چشمهایم و میکشم دراز سرجایم دوباره

*****  

. بود همیشه از بهتر حالش روزها آن. کرد باز برایمان خودش را باغ در. بود منتظرمان آقاجون رسیدیم، باغ به وقتی

 جون آقا جدي ي چهره به لبخند با آنا. دامادي لباس در پسرش کوچکترین دیدن به بود خوش دلش سرخوشتر، سرحالتر،

  :میگفت و چرخید می دوروبرش مادر و میکرد نگاه بود شده بازتر کمی روزها ان که

  . شده تر جوون سال ده بابام تخته به بزنم-

  :میگفت بازي مسخره با حامد و کرد می تایید رعنا خاله

  میخونه؟ خروس اینجوري کبکت که شده دوتا شلوارت نکنه آقاجون-

  :میگفت و میدوخت آنا صورت به را نگاهش آقاجون

  رو؟ خوبی این به خانوم کنم پیدا کجا! چیزه همه من براي ماهبانو-

  :میگفت و میکشید کوتاهش موهاي الي را دستش و انداخت می پایین را سرش و میشد سرخ صورتش آنا

  میکنی؟ رسوام بچه اینهمه جلو چرا مرد...وا-

  :میگفت زیرلب و میخندید بلند آقاجون
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  ...ا اال اله ال-

. وسطمت قد و دست یک جوگندمی موهاي با پیرمردي سمت به. دویدم سمتش به توانم تمام با و شدم پیاده ماشین از

  :گفتم خنده با و دویدم محکم

  ...آقاجون-

  :گفت سرم پشت از صدایی که شنیدم و

  !مـــاهنی-

  :گفت و بوسید را سرم. انداختم اش پدرانه اغوش در را خودم

  بابا؟ خوبی-

  چطورین؟ شما. آقاجون خوبم-

  ...هللا الجمد باشم؟ بد میشه-

 دوخته مچش من به عصبانیت با علیسان،. برگرداندم را سرم. است شده دوخته من سر پشت جایی به نگاهش که دیدم

  . میکرد نگاهش نگران خاله و بود

  :گفت عصبانیت با دید مرا نگاه وقتی

  !لیزه زمین میفتی؟ نگفتی شدي؟ دیوونه-

  :گفتم حرص با. بودند کرده سکوت همه. کردند نگاه هم به آقاجون و رعنا خاله. کردم نگاه را پایم زیر

  کودکستانه؟ حیاط اینجا مگه ام؟ بچه من مگه....که نشد چیزي-

  :کرد درمیانی پا خاله

  . هم جون به افتادن گربه و سگ عین. تو برین خب خیله-

  . داخل رفتم و برگرداندم را سرم غیض با

  :گفت و امد سرم پشت آقاجون

  . نباش بیرون سرماخوردي. باغ خونه تو برو....ماهنی-

  !اقاجون گرمه هواکه-

  .ما دست امانتی. دخترجون تو برو-
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 نمی سراغش کسی. بود پناهگاهم آنجا. رفتم باغ انتهاي اتاقک سمت به درهم هاي اخم با و گرفتم دستش از را کلید

 بودند دهش چده دیوار کنار که هایی صندلی کنار از. شد باز لبخندي به صورتم. میشدم قایم همانجا همیشه من و. رفت

  . رساندم باغ انتهاي به را خودم و شدم رد

 ا. چگیب اینهمه از. بودم ناراحت. بستم سرم پشت را در. شدم وارد و کردم باز بود شکسته اش گوشه که را اي شیشه در

  . دارد مراقبت به نیاز که میدیدند دختربچه یک چشم به مرا همه اینکه

: مکرد فکر. کشیدم آهی و گذاشتم زانوهایم روي را ارنجهایم. نشستم اي میوه ي شده ته سرو و خالی ي جعبه روي

  . متروکه و کوچک انباري این توي نه. میبودم المیرا کنار باید حاال من...سرماخوردگی این به لعنت

 چقدر .میداد نشان را دیگري چیز رفتارش، اما. بیند می بزرگ مرا او. دارد فرق او میکردم فکر. بودم ناراحت علی دست از

  . بودم احمق

 را در .انداختم پایین را سرم. دوختم چشم خندانش صورت به. باالگرفتم متعجب را سرم. شد باز در بعد ي لحظه چند

  :گفت. برگرداندم مخالف جهت به را سرم. زد زانو زمین روي مقابلم،. شد نزدیکتر قدم چند. بست سرش پشت

  قهري؟-

  !نه-

  !قهري-

  اینجا؟ اومدي چرا-

  . سیاه نخود دنبال فرستادن منم کنم فکر-

  . زدم پوزخند بودند؟ فرستاده سیاه نخود دنبال را پزشکی شش سال دانشجوي. کردم نگاه اش قواره و قد به

  سیاه؟ نخود دنبال فرستادن منو مگه-

  . بودن نگرانت داشت سوز هوا پس نه-

  . کردم نگاهش توزانه کینه

  میکنین؟ رفتار ها بچه مثل من با چرا-

  میکنه؟ رفتار ها بچه مثل تو با کی-

   ندو؟ بزنی داد سرم یا کنی؟ خم سرتو و بشینی جلوم اینجوري من، با زدن حرف براي الزمه واقعا. تو خود-

  :گفت. خندید صدا بی. شد لبخند به تبدیل تعجبش کم، کم و. کرد نگاهم تعجب با
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 اما. بود تابزدهش خیلی رفتارم،. نیستی بچه تو چون. کنم نمی رفتار ها بچه مثل تو با من بکنه، اینکارو که هم هرکسی-

  ....من....من کن باور دویدي و شدي پیاده اونجوري وایسته کامل ماشین اینکه از قبل تو، وقتی

  چی؟ تو-

  !مردم من،-

  :گفتم و گرفتم دیگري سمت به را سرم بازهم اما. گرفت آتش وجودم و شدند داغ هایم گونه

  زدي؟ هم به منو خلوت چر حاال خب-

  :گفت آهسته

  . خاله دختر دارم گناه من کنی؟ می قه باهام داري بازي لوس با حاالهم کردي، ترکم زهره ترس از بار یه-

  :گفتم و خندیدم اش کودکانه لحن به

  ...حاال خب-

  آشتی؟-

  ...میشه چی ببینم بذار-

  :پرسید دوباره تخس هاي بچه مثل

  آشتی؟-

  بیرون؟ بریم نظرت به حاال. آشتی...بابا باشه-

  . بریم پاشو. کنن دك مارو میخوان فقط بذاري خودشون حال به رو اینا. اینا بیخیال. بابا اره-

  :گفت آهسته. کردم پنهان شال زیر را موهایم و کردم صاف را سفیدم و بلند مانتوي. شدم بلند جایم از

  !شدي ها فرشته شبیه-

  :گفتم

  چی؟-

  . بریم بیا هیچی-

 لوگی اب محمد. بودند هم امین محمد و حسام دایی. چیدند می را میزها و ها صندلی داشتند نفر چند رفتیم، بیرون وقتی

  :توپید ما به
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  . ببینم بیا علی. میرن در کار زیر از اینا چقدر دوتا؟ شما بودین کجا میکردین؟ بازي خاله داشتین-

  :گفت من به رو. خندیدم. بود بزرگتر برادر علی که انگار نه انگار

  چطوره؟ سرماخوردگیت-

  . بهترم-

  :گفت و زد رویم به لبخندي

  . سرده اینجا. کن خانوما کمک تو برو-

  :کردم نگاهش اخم با

  .نیست سرد هم اصال. ندارم شو حوصله من-

  :گفت و زد لبخندي

  . کمکشون بریم بدو پس-

*******  

 یزيچ هایشان نوشته از و ام خوانده قطور کتاب تا سه ام، رفته کتابخانه به ام، زده قدم ها خیابان در را، روز دو این تمام

 شکدهپژوه کند، آرامم است توانسته که چیزي تنها. است مرخصی این روز اخرین امروز و ام گرفته مرخصی. ام نفهمیده

  ! بس و بوده

 زش،انگی شگفت هاي نمونه و قویش فوق هاي میکروسکوپ با دمش، تازه هاي چایی و مینو با که مجهزي آزمایشگاه

 این تمام .ام کرده سیاه کاغذي و ام گرفته دست به قلمی گاهی، روز دو این در. کند ارام مرا است توانسته سالها این تمام

 حرف به تالشش تمام که اولدوزي با و. ام نزده حرف طاها با. است بوده گوشم در هندزفیري ي شاخه هردو را دوروز

 ان به رفتن اضطراب شده خیالم و فکر ي همه دوروز این تمام. ام نکرده بازي هم المان با حتی من. است من اوردن

 روانشناس یک اب است بهتر میگوید مینو. بود بزرگ باید که رت، باید که میدانم اما. اش دوباره دیدن و لعنتی بیمارستان

  . کنم صحبت

 نمی. کند ارامم بزنم حرف برایش ، برداشتش از نگرانی بدون خجالت، بی اسوده، بتوانم که کسی حضور شاید نمیدانم،

  ! دانم

 غریبانه و بنشیند اضطرابهایم و نگرانیها دلها درد پاي آشنایانه. دهد گوش حرفهایم به که باشد، اي غریبه میخواهد دلم

  . بگیرد ارام کمی وجودم تا باشد. باشد تنها باشد، نداشته راهکاري نگوید، چیزي

 اج ظرفشویی سینک توي هم هنوز و ام خورده چاي ان در بار اخرین براي که استکانی ته مانند درست مغزم روزها این

  !وزنند بی پوچند، هنوز! اند نکشیده دم هنوز تفکراتم. است خالی کرده، خوش
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 بتنس من، بودم رحم بی چه و! خواستن نفرت اند کرده تزریق دروجودش را عشق عمر، یک که کسی از...بود رحمی بی

  . خودم به

  !گویم نمی هیچ و میکنم رابرقرار تماس. است مامان. میخورد زنگ گوشیم

  خوبه؟ حالت کجایی؟ مامان؟ ماهنی؟-

  !آنا پیش میرم دارم. بیرون اومدم کتابخونه از-

  عزیزم؟ خونه نمیاي مادر؟ چی براي آنا پیش-

  !غریب و عجیب مهربانی اینهمه به حساس، و عادتم بی عجیب من و

*********  

  . شده تنگ دلم. ببینمش میرم-

  ...بگم بهت چیزي یه میخوام کن صبر...ماهنی-

  . مامان خداحافظ-

 کرد،می درد داشت هنوز. انداخت دور و کرد مچاله گرفت، مشت در را لعنتی قلب این میشد کاش.  کردم قطع را گوشی

 هشان همین با تنهایی باید را خاطرات از عظیمی حجم چه. بودند خاطره از پر خیابانها این هنوز! داشتنش دوست جاي

  بکشم؟ دوش به نحیف هاي

  

   بریدم دنیا همه از من تو بعد

   رسیدم جایی بد به من کن باورم

 این چرا، انمنمید. میزند تر تند قلبم میکنم حس میرسم، که درخانه به. میشوم کوچه وارد و! شکر خدایا: میگویم زیرلب

 بغضم .ها گذشته قبر نبش اینهمه از ام خسته!! شود دفن همینجا قراربود که است عشقی تمام نماد و مظهر هنوزم خانه

 می ماسر عظیم حجم این در که درختانی به. میشوم داخل. میشود باز در. میشود ثابت زنگ روي دستم و میزنم پس را

 خیلی من. کرد یبچگ نباید میدانم چون. نیستم دلگیر دیگر. بزنم المیرا به هم سري باید که میدانم. میزنم لبخند لرزند

  !!بودن بچه براي بزرگم

  . است ایستاده در جلوي آنا رسم، خانه ورودي به تا

  !آنا سالم-

  کردي؟ پیرت مادربزرگ این از یادي عجب چه خوبی؟! عزیزم ماهت روي به سالم-
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  :میگویم و آورم می در را کفشهایم

  پیر؟ میگی من مامانبزرگ به شما! خانوم اهاي-

 شودمی لبخندش و میخندد! من دلخوشی تمام میشود اش خنده و میخندد. نشاند می لبم بر خنده اش خنده و میخندد

  !من دلگرمی

 دیدتج را لبخندم بازهم میخورد، صورتم به که گرمی هواي حجم. میشوم خانه وارد سرش پشت و بوسم می را صورتش

  !دلگرمیست هم هنوز. داشتنیست دوست هم هنوز آقاجون، خالی جاي با خاطراتش، تمام با خانه این. میکند

  :میگوید اخم با انا. مینشینم چوبی ننوي صندلی روي

  . بشین بعد بیار در لباساتو-

  . بعد شم گرم یکم. آنا سردمه-

  :میگوید و میزند لبخندي

  . شین سرگرم باهم پایین بیاد میگفتم بود اگه. نیست خونه المیرا-

  . دیگه گرمه سرم! همینجاست که مامانبزرگم چیکار؟ میخوام رو المیرا!! وا-

 رنگ اديم نوك ناقص بافتنی و کاموا و میل نامحسوسی شکل به. دهد می مخده به را اش تکیه و مینشیند زمین روي

  . پرد می باال اراده بی ابرویم. میکند پنهان دیوار و پشتی میان جایی و میکشد کنار را زمین روي

  :میگوید. ندارد را همیشگی ارامش آنایم. است دستاچه حرکاتش میکنم حس. میشود بلند جایش از دوباره

  . شی گرم یکم بخوري بیارم بریزم چایی برم-

  :میگویم و میپاشم رویش به لبخندي

  . میریزم خودم من بشینین-

 الگردنمش و مقنعه حال درهمان و میگذارم گاز روي و میکنم پر را کتري. میروم اشپزخانه به بگوید چیزي اینکه از وقبل

 یزشانانگ نفرت بلوطی رنگ به. میشوند پخش هایم شانه روي بلندم موهاي. کنم می باز را موهایم کش. آورم می در را

 دوست وا که انچه هر کنار در بودن به میدهم ترجیح را فرار من. کنم کوتاهشان باید. کنم رنگشان باید. میکنم نگاه

  !میداشت

 شیفرامو و بیخیالی وقتی دارد، عیبی چه بودن بچه بدانم، میخواهم من و. میگیرد ام خنده خودم بازیاي بچه دست از

  !هیچ بیاورد؟

  . میگذارم صندلی روي و درمیاورم را لباسهایم
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  :پرسم می میگردم قندان و سینی دنبال که حالی در و میریزم چاي هردویمان براي

   هیال؟ از خبر چه-

  . میشنوم را انا صداي

  . شده پیدا کم. نیست خبري-

 را رد شدن بسته و باز صداي و میزنم تلخی لبخند. برادرش برگشت خاطر به بگوید نمیخواهد آنا! چرا میدانم من و

 میگذارم سینی داخل را ها فنجان و اندازم می باال اي شانه. دارد کلید که حامد یا المیراست یا حتما میکنم فکر. میشنوم

  :میگوید اي مردانه و بم صداي. آیم می بیرون اشپزخانه از و

  !سالم خونه اهل-

 و وشپ مشکی مرد ي خیره ونگاهم میکنم بلند را سرم بودنش امین محمد امید به! آشناست صدایش. میشوم خشک

  !میزد لبخند داشت من، دیدن از قبل تا که یشود جذابی

  :میگوید و میشود بلند جا از لبخند با. نگران نه و است دستپاچه نه دیگر. است تفاوت بی آنا نگاه. میگیرد درد قلبم

  زده؟ خشکتون چرا چیه-

 محرمنا و مانده پریشانم و باز موهاي روي نگاهش. بدیست حس بودنش. بیاورد رویم به راحت اینقدر نداشتم انتظار

  . اید می فرود سرم بر دارد که است پتکی بودنش

 زرگب کن سعی":میزند زنگ گوشم در صدایش. او حضور به توجه بی! رها. باشم راحت میکنم تالش اي لحظه براي

  "نمیخوریم هم درد به ما. چیز همه با بیاي کنار کن سعی! کنی قبول کن سعی باشه؟. باشی

  :میگوید صدایش

  . سالم-

  :میگویم محکم. میشوند قطع صداها

  !سالم-

  . بدهد من به میخواهد که است درسی آنا، تفاوتی بی میدانم و

 زمان حاال. کنم رارف نباید. باشم ضعیف نباید. کنم می مقابله است خانه به برگشتن که قلبیم ي خواسته با وجود تمام با

 اهینگ با شده، گرفته باال سري با. و نشانم می صورتم روي محوي لبخند. کردن ثابت و ماندن محکم. است ماندن

  . میدوزم چشم چشمانش به سینی مصمم

   خوبین؟-
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 یم نگاه ایش سورمه پیراهن و مشکی شلوار و کت به چشم زیر از و گذارم می ها مبل مقابل میز روي را چاي سینی

 دشت .ترند سبز همیشه از چشمهایش و. دارد لب به رنگی کم لبخند. است ساعدش روي رنگی مشکی اوورکت. کنم

  !ترند

  انگیز؟ نفرت گفت سبزها این به شود نمی چرا

  :کنم می کرارت خودم براي! بود ضعیف نباید. برم می پناه اشپزخانه به. بنشیند میکند تعارفش و میدهد را بجوابش آنا

  !باشم ضعیف نباید-

*******  

  :میگوید خنده با. میکنم اخم. میشود اشپزخانه وارد کسی

  کنی؟ بیرون اینجا از منو میخونی ورد داري-

  !! لعنتی. نشود مشت دستم تا کنم می را تالشم تمام

  . میکردم مرور خودم با رو پونه مارو ي قضیه داشتم! نه-

  ! است عجیب ،!سابقم عشق سابقم، همسر برابر در قدرت اینهمه و من. میشوم متعجب صدایم تحکم از

  . میرم ببینم رو انا اومدم من نترس بخوریم بریز چایی حاالیه-

  :گویم می زیرلب

  . میشوم خارج اشپزخانه از و میشوم رد کنارش از و! پررو-

 رماو می در را روسریم کمد از و میشوم اتاق وارد. میروند فرو درهم بیشتر هایم اخم. میزند لبخند درهمم هاي اخم به انا

  ! اینجاست او و اند کرده یخ دستهایم. میکنم سر و

 قندان آنا .است نشسته مبل روي آنا کنار. آیم می بیرون اتاق از. میزنم پوزخند! شده تر جذاب شده، تر مرد شده، بزرگتر

  !خورد نمی چاي قند با او. میگذارد جلویش را

  :میگوید آنا

  . زد زنگ گوشیت ماهنی-

  :میگویم و میکنم پوفی

  . مامانه البد-

  :میگوید آنا
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  مگه؟ اینجایی نمیدونه-

  !میدونه-

 با و ورما می در را گوشی. میروم کیفم سمت به و اندازم می باال اي شانه. میشود بلند گوشیم زنگ صداي لحظه همان

  :میدهم جواب. پرند می باال ابروهایم صفحه روي ناشناس ي شماره دیدن

   بله؟-

  دکتر؟ خانوم-

  . بشناسم را مردانه شناي آ صداي این تا میکنم تر تنگ را چشمهایم

  نشناختین؟-

  . متاسفانه نه-

  .حسام.مظاهریم-

  . میخورد گره کسی ي شده دقیق و شده ریز چشمهاي در نگاهم. میروند باالتر ابروهایم

  اومده؟ پیش مشکلی هستین؟ خوب. دکتر آقاي نیاوردم جا به ببخشید-

  . است بهتر خانه از اما است هواسرد. میروم خلوت حیاط به و میشوم خارج پذیرایی از

  هستین؟ خوب شما. شدیم نگرانتون نبودین که چندروز این...راستش. ممنون خوبم. دارید حق.. میکنم خوهاش-

  است؟ زده زنگ همین براي. کنم می اخم

  . داشتم شخصی مشکل. احوالپرسیتون از ممنون! خوبم بله...امم-

  ؟.برمیاد من دست از کمکی. شدم نگران خیلی... راستش-

  . شده حل خوشبختانه. نه نه. کردم نگرانتون که متاسفم-

  . بینمتون می عصر... پس-

  عصر؟-

  . جدید دکتر این ي معارفه و. ریاحی خانوم عمل تیم ي جلسه! بله-

  . اند شده کنترل قابل غیر ابروهایم پرش

  . بود نگفته چیزي من به کسی! اوه-
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  . گرفتم تماس باهاتون همین براي. باشین نداشته اطالع زدم حدس-

  :میگویم و اندازم می باال را ام شانه. آید می خشی خش صداي. نشینم می تاب روي

  . لطفتون از ممنون حال درهر-

  . میشیم نگرانتون. خانوم نباشین پیدا کم دیگه-

  پررویند؟ من دوروبر مردهاي ي همه چرا. سابم می هم روي را دندانهایم

  . کردم صحبت باهاتون شدم خوشحال...دیگه خوب-

  ...فقط. همینطور منم-

  چی؟ فقط-

  بگیرم؟ تماس باهاتون میتونم بازم من فقط-

  !فهمم نمی واقعا را منظورش

  . نمیشم منظورتون متوجه-

  . خداحافظ .میرسونم عرضتون به حضوري هیچی،... بگم چطور راستش...من راستش...نکنین بدي برداشت امیدوارم خوب-

  . میگیرد ام خنده. میشود قطع تماس

  !نرسونی عرضم به سیا صدسال میخوام-

  !"خنگ" کنم می اضافه دردلم و

. شده هدوخت جلو به نگاهش. برمیگردم عقب به ترس با و میگذارم قلبم روي را دستم. میخورد تکان تاب میکنم حس

  . :لرزد می تنم

  میکنی؟ چیکار اینجا تو-

  !میخندد. میریزم نگاهم در ر نفرتم تمام. میشود خیره چشمهایم در

  بود؟ حسام-

  . میشوند گرد چشمهایم تعجب از

   میکنی؟ چیکار اینجا اصال میدادي؟ گوش من حرفاي به داشتی حقی چه به تو-

  . میدهد تکانش اهسته و نشیند می تاب ي لبه روي دوباره دستهایش
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  برنمیداري؟ سرم از دست چرا! اه. بکشم راحت نفس ي من نمیذاري چرا برگشتی؟ چرا اصال! بده منو جواب-

  برگشتم؟ چرا میدونی-

  . میکنم نگاهش نفرت با دوباره

  . بیارم دست به دوباره منن سهم که رو چیزایی ي همه که برگشتم-

  . فهمم نمی را منظورش

  گرفتن؟ پس واسه نیست دیر...سال پنج بعد-

  !نیست دیر وقت هیچ! ماه هفت و سال چهار-

******  

  . میدوزم چشم لبش ي گوشه لبخند به

  "باشه؟. میکنم کمکت خودم. کن جبران ترم این خوب! نیست دیر وقت هیچ...ماهنی کن نگا منو"

  "آشتی؟ میاي. نیست دیر وقت هیچ"

  ".بمونه دلتون تو ناراحتی این نذار. کن عذرخواهی ش از برو. نیست دیر وقت هیچ"

  . خیالیش خوش به میزنم پوزخند. نیست دیر وقت هیچ: میگفت همیشه او. میشوند قطع صداها

 ههمیش...! میگذره کار از کار گاهی...میشه دیر زود گاهی. نیست درست صرفا توئه نظر که هرچیزي...چیه میدونی-

  . نیستن ساده میکنی فکر تو که اونقدر چیزا بعضی چون. بیاري بدست ساده چیزو همه نمیتونی

  . میارم دست به بخوامو که هرچی من!! میان دست به اما نمیان، بدست ساده چیزا بعضی...میگی راست تو-

  . :میزنم پوزخند

  . باشی موفق امیدورام-

  . بینه می بد سراغش برم من اگه...منی زن بگو حسام مرتیکه این به خودت...ضمن در...میشم-

 .میشم بلند جایم از! قهقهه میشود خندم زهر و خند زهر میشود پوزخندم و. میزنم پوزخند من؟ زن. میشود باز دهانم

  . میکنم جمع نگاهم در دوباره را نفرتم تمام و. ایستم می مقابلش

 خنده... ستنی من ي شناسنامه تو اسمتم حتی تو دیوونه. گذاشته تاثیر مغزت رو خارج کنم فکر دکتر؟ خوبه حالت تو-

  . بده نشون روانپزشک یه به خودتو من نظر به... دهم ادامه را حرفم گذارد نمی
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 روي ار دندانهایم. است تر بلند من از گردن سرو یک. میشود اسیر دستش در دستم مچ که بگذرم کنارش از میخواهم

  . میشوند کلید هم روي دندانهایش. میکنم کلید هم

  ها؟ کردي؟ پاك ت شناسنامه از منو اسم حقی چه به تو-

  . میزنم قهقهه واقعا اینبار

 به خارج هواي یهو سال سه بعد که حقی همون به! باشه آره؟ بدونی؟ میخواد دلت میزنی؟ حرف حق از داري تو حق؟-

 که حقی همون به....زد سرت به گرفتن بورسیه هواي...زد سرت به اونور دانشگاهاي تو خوندن درس هواي...زد سرت

 حق به...کن فراموش منو گفتی میرفتی وقتی که حقی همون به... بود تو حق که حقی همون به...میدم طالقت گفتی

 دونیمی. میخوره هم به ازت حالم! متنفرم ازت خوتی؟ فکر به یاهنوزم رو؟ اینا میفهمی...کردنت خوشبختی ارزوي همون

  ! زندگیمی آدم ترین انگیز نفرت تو چیه؟

  !میگی دروغ: میزند لب

  . آوردم زبون به عمرم تو که حقیقتیه ترین راست این اتفاقا-

  :میرود عقب به قدم یک. میشود کدر نگاهش دشت. میشود رها دستش

  ! میگی دروغ داري...لعنتی میگی دروغ داري...میگی دروغ داري تو-

 تلخ منم براي. ردک شیرینش شکر با بشه اونیه از تلختر حقیقت. بیاي کنار تلخیش با کن سعی! تلخه حقیقت میدونی؟-

. رهت مهم ازم براش اش اینده ، درسش شغلش، بگه...نمیخواد منو بگه.. ام پسرخاله...عشقم...شوهرم که بود تلخ. بود

  . تلخه بکنی فکرشو که چیزي از بیشتر خیلی... سخته...تلخه

  . حرفهاست این از تر قوي نفرت، و کینه قدرت.... اند نشده روان اشکهایم هنوز که...متعجبم خودم از

*****  

   قبل سال ده

 و جنب. ریختند هم به را روزهایم این ارامش و من و افتادند جوش و جنب به همه چطور شد، ظهر چطور نفهمیدم

  . بودم می المیرا کنار باید میکردم فکر هنوز اما من و بود هیجان از پر.  بود داشتنی دوست جوششان

 شتنیدا دوست که هایی دلنگرانی این. اش مادرانه نگرانیهاي و احوالپرسیها و محبت حجم میان شدم گم من و امد مامان

  ! نمیدانم... نبودند و بودند کودکانه... نبودند و بودند

 زرد و داشتنی دوست گیالس درختان از. بکنم دل باغ داشتنی دوست ي محوطه از خواست نمی دلم. زد صدایم اولدوز

  . تابستانی طالیی هاي آلو
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 روي.  فتادما راه به اولدوز سر پشت. زدم لبخند. زدند می لبخند همه. بودند پوشیده را لباسهایشان همه. رفتم باغ خانه به

  :گفت و کشید شانه موهایم

  ...شدي خوشگل-

  ! تو خوشگلی به نه-

  . کردم خم سر من و گزید لب و خندید

  شده؟ چیزي-

  . میگم بهت بعدا! بابا نه-

  :گفت اولدوز.انداختم باال شانه

  .میان دیگه االن-

 یدمد خواب: بود گفته بازي مسخره با بودیم زده حرف هم با که قبل روز. داشتم اضطراب المیرا، جاي به. بودم زده ذوق

  . میومد داشت ابرهنه نداشت کفش حامدم. شده گلی لباسام ي همه افتادم خورده پیچ پام باغ تو بیایم میخوایم وقتی

  . . .بودند خوب آنروزها. گرفت ام خنده هم باز بازیهایش مسخره یادآوري از

  :گفت مامان

 مک بودند آمده عقد مراسم براي که مهمانهایی. شد پیدا مهمانها ي کله سرو کم کم و. رسن می سر مهمونا دیگه االن-

  . شدم نمی خسته انها با احوالپرسی و ایستادن سرپا از. بودند

 مردهاي از رپ بیرون گفتند می. نگذاشتند اولدوز و مامان اما شوم خارج باغ خانه از میخواستم آمدند، می المیرا و حامد وقتی

  .!بود زشت. است نامحرم

  :گفت می گوشم در ذوق با و بود ایستاده کنارم هیال. کردند سر چادر خانومها اکثر حامد ورود خاطر به

  . خودمون عروسی ایشاال..ماهنی واي-

 وارد میراال و حامد که بگوید چیزي خواست. بود گرفته اش خنده. کردم نگاه جدیش صورت به اخم با و برگرداندم را سرم

 وول مدام المیرا. کجا خجالتی پسر این و کجا پررو حامد آن. گرفت مان خنده.بود شده سرخ خجالت از حامد. شدند

 صورت و کرد دود اسفند رایشان آنا. رفت می غره چشم مادرش. بایستد سرجایش درست تواند نمی بود مشخص. میخورد

  . بوسید دورا هر
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 المیرا نزدیک فامیلهاي از تا چند با آنا برادر خان، دایی و حسام دایی و محسن دایی و آقاجون ، عاقد. نشستند سفره سر

 و کرد ندبل را سرش حامد.  داشتم نگه را اش گوشه. گرفتند سرشان باالي را سفیدي ي پارچه. شدند وارد کناري اتاق از

  :گفتم زیرلب و خندیدم. کرد نگاهم

  ! دایی مبارکه-

  :دادم ادامه تر اهسته و نرفتم رو از. بود ما به نگاهشان ها خیلی. رفت غره چشم

  شدي؟ لبو چرا چته-

  :گفت المیرا

  . روش ریختن قرمز رنگ قالب یه انگار. بگو همینو-

  داره؟ خنده من بدبختی-

  . شی بلند جات از نتونی هفته یه تا که میزدمت همچین وگرنه میکنن نگامون دارن اینا حیف-

  . من سر رو کشیدي روسریه انگار. دار نگه تر باال یکم رو هه ارچه این فعال تو-

  . افتاد دستم. بروبابا-

  . کرد شروع را خطبه عاقد. سابیدند می قند سرشان باالي رعنا خاله و مامان

  . دوخت داشت دست در که قرآنی به را نگاهش المیرا

  . خندیدم باز من و. زد چشمک هیال. میکرد نگاه را المیرا چشمی زیر حامد

  : گفت اولدوز خواست وکالت عاقد که اول بار

  . بچینه گل رفته عروس-

  :توپید زیرلب و کرد اخم حامد

   بچینه؟ گل بره دادن بله بعد نمیشد حال-

  :گفتم من پرسید که دوم بار براي

  . بیاره گالب رفته عروس-

  :گفت سحر زندایی که بگوید، چیزي خواست هیال پرسید که سوم بار

  . بیاره گل رفته عروس-
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  :گفت حامد. خندیدیم مان همه

  . داداش زن باشه-

  :گفت عاقد

  وکیلم؟ بنده...شدن فارغ گرفتن گالب و چیدن گل از خانوم عروس اگر-

  :بود ضعیف صدایش. کرد می نگاهش نگران حامد. انداخت پایین را سرش المیرا

  !بله مجلس، بزرگاي ي بقیه و بابام و پدربزرگم ي اجازه با-

 اید،ش و. بود خوب. میداد یادبود دستشان به المیرا. آمدند دادن کادو و تبریک براي بقیه. خندید حامد. زدند دست همه

  ....بود خانواده این شادي سراسر عروسی آخرین عروسیشان

  :گفت مامان. شام براي بودند مانده ها خودمانی. شدند جمع بکجا شام براي همه شد که شب

  ... میشی بدتر...بیا بپوشون خودتو دخترم-

 المیرا. ودمنب بند پا روي خستگی از. بود رقصیده هم من با زور به دور یک برقصد بود خواسته کس هر. میکرد درد پاهایم

  :گفتم. بود شاد زیادي

  . هوله چقدر دختره میگن االن کن جمع خودتو یکم بابا-

  :گفت کرد می راکمرنگ ارایشش اینه جلوي کوچکی اتاقک داخل درحالیکه اولدوز

  . کن جمع خودتو یکم. بابا میگه راست-

  :گفت و چسباند گوشم به را سرش المیرا

 قراره همینجا عدب ماه شیش تا بینم می دکتر اقاي تو من که پتانسیلی این با...بابا نترس...حسودیته از میدونم که من-

  . تو عروسی بیایم

  :گفت و شد باغ خانه وارد رعنا خاله. کوباندم بازویش به را آرنجم

  . بیاین باشین زود شمام ها بچه...  ببیننت میخوان مهمونا...حاضري اگه بیرون برو شما...جان المیرا-

  :فتگ المیرا و داشتم نگه دلم در بدهم او به تا بودم کرده اماده که را هایی فحش من و زد من به خبیثی لبخند المیرا

  . جون رعنا باشه-

  . افتاد راه به خاله دنبال و شد بلند جا از

  :گفت و کرد اویزان را اش لوچه و لب هیال
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  نداریم؟ مختلط مهمونی-

 جاخالی .کردم پرت سمتش به و برداشتم زمین روي از است بدبخت کدام مال نمیدانستم که را اي جامانده کفش لنگه

  :گفت و داد

   خوب؟ چیه-

  :گفت خنده با اولدوز

  . نبود راضی آقاجون... حنابندون بعد واسه موند...گلم نه-

  .کرد آویزان را اش لوچه و لب هیال

   نیست؟ مختلط مگه االن-

  : گفت و داد چین را بینیش

  ...که نه مختلطا این از-

  ... بود شده الزم کفش دوباره

  آخه؟ میخوره تو درد چه به بگیرن؟ پارتی بگیم میخواي-

  :گفت اولدوز

  ماهنی؟ یادته...بود جالب... بیرون ریختن بزرگترارو و شدن جمع جوونا همه شب ما اقاي حاج پسرعموي عروسی-

  :گفتم خنده با

  . نمیومد خوشم خودمم برم نذاشت خرغیرت طاهاي که منو-

  :گفت اهسته. گرفتمش دست با.  برگرداند خودم به بودم کرده پرت سمتش به که را کفشی لنگه هیال

  . بزن حرف درست ما طاهاي اقا به راجع-

  . بریم پاشین. کردي قاطی باز تو هیال پاشو-

  :گفقت اولدوز

  . میام منم برین شما-

 علیسان.بودند تهنشس خانوادگی همه و بودند چیده وار دایره اینبار هارا صندلی میزو. رفتیم بیرون هیال با و انداختم باال شانه

  :گفت و کشید را دستم. زد برق هیال هاي چشم. میزدند حرف و بودند ایستاده اي گوشه طاها و
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  ! کرده براورده ارزوهامو خدا که بیا-

  . کرد می برآورده هم مرا ارزوهاي داشت انگار هیال قول به. خندیدم

  :گفت طاها به توجه بی مثال و ایستاد جلویشان هیال

   کو؟ مامان... داداش-

 ورد آنها از خواستیم. داد نشانش را میزي جدیت با علیسان. ندیدم را طاها ي خیره نگاه و زدم ندیدن به را خودم من و

  :گفت طاها که شویم

   ماهنی؟-

  :دادم جواب و برگشتم

  داداش؟ جونم-

  :گفت طاها. رفت غره چشم هیال

  :گفت خندید علی. میگشت دنبالت داشت حامد-

  ... اش کاسه تو گذاشتی بد انگار-

  :گفتم و گزیدم لب. بود کرده خالی سرشان روي را شده سابیده قند نصف که افتادم هیال کار یاد

  . بود خواهرت کار...چه من به-

  :گفت علی

   هیال؟ آره-

  . دربیاریم خشکی از مجلسو خواستیم بابا--

  !زد لبخند هم، او و. زدم لبخند من و. خندید صدا بی طاها

*****  

 من و بود گذشته روز ده. بود عمرم عروسی جشن ترین داشتنی دوست و آخرین شاید و. گذشت حامد و المیرا عروسی

 حرف لیع با بیا گفت می آخر در و میکرد نگرانی ابراز پرسید، می را حالم او. کردم می صحبت خاله با میان در روز یک

  . باش خودت مراقب. بگه بهت چیز تا چند یه. بزن



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶٩ 

 

 که درساتو... خوردي؟ داروهاتو...خوبی؟ "... همیشگی حرفهاي. مکررات تکرار. گفت نمی مفیدي چیز هیچ او و

 و ردک می نگاهم تنها. پرسید نمی چیزي مامان. کرد می قطع و گفت می هربار را همینها. "نداري؟ مشکلی...میخونی؟

  . زد می کوچکی لبخند کم کم

 فتگ می میانش در خط یک رفتن دانشگاه از طاها. بیرون و خانه در کار مشکالت از. گفت می دانشگاه و درس از اولدوز

 بازاري هواس شده ساخته پسر این: گفت می مامان به یواشکی ببا و. میدهد ترجیح جا همه به را بابا ي حجره اینکه از و

  . بودن

 مامان با بعد و میخواندم درس ظهر تا ها صبح. هست هم ماهنی افتاد نمی یادش که بود حامد گرم سرش انقدر المیرا

 تگارخواس مورد در رسید می گوشم به اي زمزمه گاهی. نداشتم دیگري سرگرمی. میخواندم درس دوباره و میخوردیم ناهار

  . بگوید چیزي مامان خود تا میماندم منتظر... .  و بخت دم دختر و

 است قرار که. کنم ازدواج خواهم نمی که گفتم جدیت با زد، حرف پسرش و ها همسایه از یکی ي درباره مامان وقتی

  . کند تمام را ها زمزمه ك. بدهم کنکور

 چنذ و کرد باز را در مامان. بودم اتاقم در من. آمد در زنگ صداي. بود تابستانی ي کننده خسته اي ظهر از بعد از یکی

 رونبی اتاق از خواستم. داشتم دوست همیشه را رعنا خاله. آمد مامان و رعنا خاله احوالپرسی و سالم صداي بعد ي لحظه

  . کرد متوقفم صدایش که بروم

   نیست؟ ماهنی-

  . زنم می صداش االن. باالست کنم فکر... میخونه درس داره-

  . بزنم حرف خودت با میخوام اول وایستا...نه-

   بدهم؟ گوش حرفهایشان به ك بود درستی کار. زدم لبخند. نیستم اتاقم در من کرد می فکر مامان

  :گفت خاله. بنشیند خاله تا کرد تعار مامان. بود شده تشدید کنجکاویم. اندختم باال شانه

  . دارم باهات واجبی کار.  بشین بیا هم تو-

  :داد جواب تاخیر با مامان

  . باشه خیر-

  . خیره که ایشاال-

  . دادم گوش و نشستم در پشت. بود شده گوش وجودم تمام

  ... بگم چطور خوب... راستش-
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  . شده چی ببینم بگو. کنی می نگرانم داري رعنا-

  . کنم خواستگاري علیم واسه ماهنیو میخوام من. لعیا نیستی غریبه که تو خوب. نیست چیزي نه نه-

. نشست می صورتم روي لبخند الکی اما کنم کنترل را خودم میخواستم. میزد تند قلبم. گرفتم دهانم جلوي را دستم

 را لبمق غیرعادي و عجیب تپش توانم می سال، ده از بع کنم، می فکر آنروز به وقتی هم هنوز و. بودند زده یخ دستهایم

  . کنم حس ممکن شکل ترین ملموس به

 وانستمت نمی. کنم جا جابه را کوهی میخواست دلم انگار. العاده فوق انرژي یک به شبیه چیزي. داشتم عجیبی احساس

  ... کنم تمرکز حرفهایشان ي ادامه روي توانستم نمی. بنمشینم جا یک

 چیزي خرینآ این انگار. بود شده عجیب مامان سکوت. داشتم نگه خفته نیمه عمیق، نفس چند با را درونیم هیجانات تمام

 شاید ات کردم اخم خودم براي خودم و گرفتم دستم روي از نیشگونی. کند مطرح خاله است ممکن کرد می فکر که بود

 دوباره و کشید سوت مغزم هم فکرش از....دید می قیافه ان با مرا و بود آنجا آنا اگر. شود محو لبهایم روي بند نیم لبخند

 را ام چهره روبمزی ریزبینش و دقیق نگاه آن با و نشسته اینجا آنا که کردم تلقین خودم براي. گرفتم گاز محکمتر را لبم

  . بگیرد ام خنده و بشوم خوشحال خواستگار حرف شنیدن از مبادا کاود می

  . شد بلند باالخره مامان صداي

 ودتخ...برادرن و خواهر مثل اینا....میشه عوض هم به نظرشون رسه، می ها بچه گوش به یهو. کن بس رو حرفا این رعنا-

  . برام طاهاس مثل علی میگه همیشه ماهنی. شدن بزرگ باهم...میدونی که

 مین جرات حتی وقتی است؟ برادرم مثل علی بودم گفته کی من زد؟ می بیخود حرف مامان چرا. بود شده محو ام خنده

  . بفهمند را درونم حال چشمهایم از مبادا بیاورم، زبان به را نامش کردم

 برابر در من. نفهمد را دلم حرف کسی که کردم می اخم میشد صحبتش وقتی میزدم، حرف سرش پشت حتی گاهی شاید

 ذهنم از را فکرش بتوانم شاید تا. میدادم نشان را دفاعی هاي واکنش شدیدترین داشتم، کودکیهایم عشق به که حسی

  میشد؟ مگر دانست؟ نمی علی یعنی....! رعنا خاله...حاال و. کنم بیرون

  .!شناسم می خودمو پسر من...بودن همدیگه مال اولم همون از دوتا این حرفیه؟ چه این...لعیا-

  . کردم اخم دوباره و دادم قورت را ام خنده

 میاد خونه تو خواستگار حرف تا دختره این...میشه عوض هواشون و حال میرسه ها بچه گوش به...کن بس... خواهرم-

  ..هک بیاد بیرون دهنم از حرف من نمیذاره اصال...بدم کنکور میخوام من...میخونم درس دارم من که کنه می تخم و اخم

  "هول؟ اینقدر دخترم":زدم تشر خودم به بعد و کردم لعنت را خودم اول

  . میخونه درس داره که خودشم. هست خداشم از. نداره ماهنی خوندن درس با مشکلی که علی خوب-
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  . نیست راضی هم حاجی مطمئنم من...بعدشم. ان بچه هنوز اینا. حرفا این براي زوده خیلی االن...دیگه همین-

  ...نه یا میخواد دخترت ببین...بذاریم جلو قدم ما بذار بابا... ما به بسپر رو حاجی-

 صبر یکم تو...همیش بد چقدر ها بچه بین و فامیل تو نگیره سر وصلتی و بیاد پیش چیزي همچین اگه که میدونی! نه نه-

  ...بکنیم فکرامونو ما بذار... کن

  ... خودمه عروس آخرش ماهنی میدونم که من-

  :گفت مامان. شد بلند جایش از خاله کنم فکر

  . بیارم چایی یه بشین میري؟ داري کجا-

  ... بپز دخترتو کم کم تو...برم باید...دیگه نه-

  میري؟ داري کجا...حاال بشین تو...میشه چی ببینیم-

 به اولش ومدما فقط...زبان کالس رفته...هیال دنبال برم باید... برسون سالم... گفتم رو گفتنیا...شم نمی مزاحم دیگه نه-

  ..نشی شاکی بعد که بگم خودت

 ادهد بیرون راحتی با را نفسش کردم حس آمد، در شدن بسته صداي وقتی و کرد اش بدره مامان. آمد اش خنده صداي

 هاي لهپ سمت به بیاید حیاط از مامان تا و زدم اي احمقانه لبخند. ام شنیده را حرفهایشان بداند خواست نمی دلم. است

  :شنیدم را صدایش رسیدم که پله آخرین به. دویدم باال ي طبقه

  کجایی؟ ماهنی؟-

  . دوختم مقابلم هاي کتاب معناي بی هاي واژه به را نگاهم و انداختم زمین روي را خودم سریع

  :گفتم. آمد باال را ها پله میزد صدایم که همانطور مامان

  اومده؟ خاله-

  . رفت-

  !زود چه رفت؟-

  . رفت داشت کار آره-

  نزدین؟ صدا منو چرا-

. اندم می خیره جایی به همیشه رفت، می فکر توي وقتی. بود دوخته چشم ها پله روي فرش به و بود درهم هایش اخم

  :گفتم و کردم مشتشان. بودند سرد دستهایم هنوز



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٢ 

 

  مامان؟-

  :گفت و کرد بلند را سرش

  چیه؟ بله؟-

  . ببینم رو خاله بیام نزدین صدا منو چرا میگم-

  :گفت و داد تکان سر

  . دیگه بینیش می همش بعدشم...نیست غریبه که ت خاله...درست پاي بشین تو-

  . شد خیره دیوار به دوباره و کشید اش شده رنگ مصري موهاي به دستی. نشست تخت روي و آمد. نگفتم چیزي

 بزرگ حس. داشتم عجیبی حس. خودم خیاالت در من، و بود شده غرق خودش هاي فکر در او. نگویم چیزي دادم ترجیح

 پررنگ کم کم داشت حاال و خاطره، یک.بود خیال یک فقط او داشت؟ دوست مرا هم او راستی...داشتن دوست بودن،

 کردم؟ می قبول باید من راستی...کردند نمی قبول بابا و مامان اگر. بودند نقیض و ضد احساساتم. میشد واقعی. میشد

 کی عمرش، تمام در کردم نمی فکر. بودند منطقی برهانهایش و دلیل تمام. کردم می صحبت او با تا بود علی کاش

 خون هجوم من؟ از خواستگاریشان ي درباره میزدم؟ حرف چه ي درباره او با اما،. باشد بوده زده معنی بی و بیهوده حرف

 حد ینا تا خواس نمی دلم. نشستم مامان کنار و شدم بلند زمین روي از. زدم لبخند بعد و کردم حس صورتم به را گرم

  . دوخت من به را نگاهش تخت تشک آمدن پایین محض به. برود فرو فکر در عمیق

  مامان؟ شده چیزي-

  . بخون درستو بشین شدي؟ بلند چرا-

  . ام خسته. ندارم شو حوصله-

  . بکنم چیکار شام واسه ببینم برم منم. کن استراحت یکم... که نخوندي کم. باشه-

 پیش ایین یاب خونی نمی درس اگه" میگفت همیشه مامان. دادم تکیه بالشم به. رفت پایین هارا پله و شد بلند جایش از

 راورمد روي از را رنگم قرمز کوچک صوت ضبط. انداختم باال را ام شانه. نگفت چیزي اینبار اما... "اینجا نمون تنها...من

 به بود کرده رپ را گوشم صدایش که آهنگی به توجه بی و. گذاشتم داخلش را داشتنیم دوست کاستهاي از یکی. برداشتم

  . رفتم فرو فکر

  ...را دبودن شده پررنگ که خاطراتی تمام نوشتم، و. برداشتم را خاطراتم دفتر و خودکار. نشستم تحریرم میز پشت

***  

  ندارم نا دیگه و شده تنگ دلم
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  قرارم بی همش ، توام فکر همش

  

  است شده منتشر و ساخته) wWw.98iA.Com( نودهشتیا مجازي ي کتابخانه توسط کتاب این

  

 خواهممی شاید! هستم ، هم او بدون من کنم، ثابت میخواهد دلم انگار اما چرا، دام نمی. انرژیم از پر آوري تعجب شکل به

  . مرد نخواهم او بی که برسانم باور این به را خودم

 و لقخ تمام را، موفقیتهایم تمام من. بود زندگیم هاي دوره تمام در او غریب و عجیب نقش منکر توان نمی شک بدون

  . هستم او مدیون را زندگیم مسیر حتی و را خویم

  . نیست گردنم به دینی دیگر کرد، من با او که کاري با مطمئنم اما

 به حدم از بیش وابستگی و من. بودم هیچ او بی که منی. بود بسته نفسهایش به نفسم که را منی! خواست نمی مرا او

  . دباش جداشده مادرش از که اي بچه مثل تشنج، تب، بیماري، ماه سه! مردم رفتنش، از بعد من. خواست نمی را خودش

  . رمبگی اوج تنهایی به که نیستند قدرتمند آنقدر بالهایم رفت یادش اما پرواز، براي کرد ام آماده کرد، بزرگ مرا او

 کمک بدون باراین. شدم بلند دوباره نیست، دیگر که آوردم ایمان وقتی رفته، شد باورم وقتی برگشتم، خودم حال به وقتی

 دهکر گم همیشه براي را وجودم از اي تکه کردم حس اما، شدم بلند. غریبش و عجیب آرامش بدون حرفهایش، بدون او،

  . میشد فراموش باید حاال، و بودم اندیشیده او به را، عمرم تمام من. بود سخت. ام

  . کردم گم را خودم کردم، گم را هدفهایم کردم، گم را آرامشم من، اما شد، فراموش

  پینوشت

. ام کالفه. چرخم می خودم دور. ام کرده گمش دوباره و ام کرده پیدا را اي شده گم انگار ام، آمده آنا ي خانه از وقتی از

 یخواهمم. پلکم می مامان دوروبر الکی. گنگم. گیجم ام آمده خانه به وقتی از. ام ترسیده تنهایی اینهمه از. ام ترسیده

  :میگوید مدام مامان. نیفتند یادم ها خاطره میخواهم. کنم فراموش را تنهاییهایم

   گفتین؟ چی کردین؟ چیکار آنا با هستی؟ جوري یه دخترم؟ شده چیزي-

 کرده سح سال اینهمه از بعد و میزنم لبخند. سوزد می راستم مچ پوست روي دستش جاي هنوز و میزنم جانی کم لبخند

. ستمای می پنجره پشت. ام کرده حسش من، و میزنم لبخند...را گردنش متورم رگ...را شدنهایش غیرتی... را حضورش ام

 .است حرکت در موهایم میان دستی کنم می حس. بندم می را هایم چشم. کشم می زده یخ ي شیشه روي را دستم

  . میشود سردم. کنم می باز را چشمهایم

******  
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 ار دستش میزد حرف که تلفن با مامان. بودند شده خانه،مشکوك اهل تمام که. بود زمزمه از پر روزهاي همان از یکی

  :میپرسید من از و میگذاشت گوشی دهنی روي

   بدي؟ کنکور نمیخواي تو مگه نداري؟ درس تو مگه-

 و نشستم می حوض کنار و رفتم می. شد می ام دخترانه خیالت غرق من که بود غریبی و عجیب روزهاي همان از یکی

 تکان ماهیها و میبردم فرو حو گرم آب در را دستم که روزهایی همان از. دوختم می چشم آبش توي قرمز ماهیهاي به

  . میخوردند

  :گفت و کشید سرش از را اش مقنعه شد بسته سرش پشت در که همین و کرد باز ضرب با را خانه در اولدوز

  . میشی زده گرما نشستی؟ انجا چرا تو هوا گرمه چقدر. اوف-

 و شدم دبلن جایم از. میزد لبخند داشت و بود دستش در پاکتی. همیشه از سرحالتر هم شاید. بود همیشه مثل. خندیدم

  . زدم کمر به دست

  . کردي گم راه چطوري؟ تو. خوبم من. سالم علیک-

 مال .بخوانم را پاکت روي ي نوشته تا کشیدم سرك. کشید آغوشم در دستی یک آزادش دست با و آمد جلو. خندید

  :گفتم. بود آزمایشگاه

  چیه؟ این-

  . میگم بهت. تو بریم بیا-

  :گفت بلند صداي با شدیم که خانه وارد. افتادم ره به سرش پشت

  ... مامان...مامان-

  :گفت و آمد بیرون آشزخانه از مامان

  شده؟ چی دختر؟ اومدي کی تو!! اوا-

  . مامان بده مژده. رسیدم االن همین-

  :گفت مامان. خندیدم

  . ببینم بگو دختر؟ شده چی-

  :گفت. کرد می نگاهش غیض با مامان. نشست مبل روي و رفت جلوتر قدم چند. انداخت پایین را سرش خنده با

  گذاشتتی؟ کارمون سر-
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 حرف بی امان،م و. پریدم پایین و باال. خندیدم. کردم تعب. کردم بازش. کشیدم بیرون دستش از را پات و رفتم سمتش به

 در داشت که کردم فکر کوچکی موجود به و. خندیدم هم باز. کشید آغوش در را اولدوز. شد می دار نوه داشت. فهمید

  !خاله: گفت می من به ها بعد شاید و. گرفت می شکل خواهرم بطن

 جا از ناگهان مامان. نبود خجالتی وقت هیچ من برعکس اما آورد می در کشیدن خجالت اداي اولدوز. خندیدم عشق با

  ... بابات به بزنم زنگ برم پاشم...پاشم:گفت و پرید

  :گفت و کرد گرد را چشمهایش اولدوز

  چرا؟-

  نداري؟ مشکلی خوبی؟ االن اصال. دکتر بریم پاشو بزنم؟ زنگ کی به کنم؟ چیکار پس. دونم نمی-

  :گفت مامان. زد قهقهه اولدوز. خنده زیر زدم من

  کنم؟ چیکار االن من شما؟ چتونه...کوفت-

  :گفت باخنده اولدوز

 مامان. کرد رهاشا من به ابرو و چشم با و. مبارکه خیلی هم بچه این قدم اینکه مثل. بشین بیا. مامان کنی کاري نمیخواد-

  . انداخت باال را ابروهایش و کشید صورتش به را دستش

***  

  :گفت و آمد باال را ها پله اولدوز

   هست؟ اجازه-

  :گفتم و زدم لبخندي

  . شماست دست ماهم ي اجازه-

  :گفت. زد گره هم در را دستهایش و نشست دیوار کنج رنگ عسلی ي کاناپه روي

  خبر؟ چه-

  . نشستم صاف و بستم داشتم دست در که را شعري کتاب. برگشتم سمتش به تعجب با

  ...آینده خانوم مامان...بود شما دست که خبرا-

  :گفت و زد لبخندي

  ...نتونستم که من...کنه گرم خواهرمو سر ذره یه بتونه آینده کوچولوي این شاید-
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  :گفتم و کشیدم آهی

  . ایشاال-

  ... کننا گرم سرتو تونن می هم اي دیگه آدماي-

  . خندیدم

  کیا؟ مثال-

  . ت آینده شوهر مثال-

 رام زبان زیر تا اورافرستاده مامان بودم زده حدس اینکه با. خندید هدف بی و دزدید را نگاهش. کردم نگاهش چپ چپ

  :گفتم غیض با اما بکشد،

 اله ارمد دختر یه گفته نشسته مامانم پرسیده، هاشو بچه حال ازش و دیده مامانو مسجد تو ها همسایه از یکی باز البد-

  . خواستگاري بیایم بذار گفته اینم...  بله و

  :گفت خنده با

  !ماهنی-

 آخه .داریم خونه تو یواشکی بحثاي همین از بار یه ماه هر ما پارسال از نیست که دیروز و امروز ي قضیه خوب؟ چیه-

  . داره نمی بر بدبخت من سر از دست االن که دیده خیري چه کرده شوهر زود خودش که ما مامان نمیدونم

  . خندید صدا بی و گرفت گاز را لبش

 برات که االح...کنم تعریف برات رو ماجرا میخواستم من اما بکشم، زبونتو زیر بود گفته مامان...ها کنه می فرق ایندفعه-

  . برم دیگه خوب...نیست مهم

  :گفتم اما بود، تر سخت هم کندن جان از. شود بلند جایش از خواست. بود بدجنسی از پر لبخندش

  . شدم کنجکاو... کن صبر-

  . باشم نداشته توجهی لبش ي گوشه پلید لبخند به کردم سعی و گرفتم خودم به خونسردي ي قیافه

 هب را نگاهش و داد گردنش به تابی. کرد جمع بغلش در را پاهایش. نشست رنگ عسلی ي کاناپه همان روي دوباره

  . دوخت چشمانم

 شنهت و بود شده گوش من وجود تمام که بود هایی گاهی همان از یکی لحظه آن و! ام شده گوش سراپا گویند می گاهی

 گوشهایم هب هنوز انگار! بشود باورم من و شود خارج زبانش از حرفی اي، واژه اي، کلمه تا بوم منتظر تنها انگار.. شنیدن ي
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 معج را حواسم یعنی کردم، جمع را حواسم. پنداشتم می ناخودآگاه یک خیال، یک رویا، یک را آنروز انگار. داشتم شک

  :گفت و کرد بسته و باز را لبهایش اولدوز!!نباشد خواب نباشد، رویا ندارد، برم خیال تا کردم گوشهایم

  !کنه خواستگاري علی براي رو تو میخواست خاله-

 یخ شتهایمانگ سر. نداشت را کدام هیچ اولدوز و. داشت صبر کمی لطافت، کمی باید حقیقت، گفتن براي ها وقت بعضی

  . لرزیدم سرما از سالها آن مرداد ترین مردادي در من! لرزیدم من و زدند

  علی؟ واسه.. مامان؟واسه از منو؟-

  !علی واسه. امین از منو! نه-

 نطقم و عقل...دیگر است دل! رفتم پیش حسادت مرز تا حتی و کردم، باور لحظه چند براي که گفت، جدیت با آنقدر

  !نیست حالیش

 و. شد یعصبان یا کشید خجالت. کرد چکار باید موقعیتی چنین در دانستم نمی. کردم اخم من و. کرد غش خنده از اولدوز

 گرمایی تعادل از خبري. بودند زده یخ. گرفتم را خودم دستهاي خودم. انداخت پایین را سر و زد کوچک لبخند یک شاید یا

 اییهمانه از. میدهد سپیدي و برف و زمستان ي مژده و آورد می تن به لرز که سرماهایی آن از. بود سرد تنم تمام. نبود

 نیداشت دوست هاي برودت آن از. کنی قسمتش داغ، چاي فنجانی با و بیاندازي سرت روي پتو یک میخواهد دلت که

  . دهند می را پاییز رفتن خبر که

  . ببرنت خونه از زور به بیان االن همین که نخواستن بابا شدي؟؟ ناراحت ببینمت؟ ماهنی؟؟-

 به گرا شاید. بشناسد خوب مرا توانست نمی گاه هیچ اولدوز. است کرده برداشت را دلخوري رفتارم، از که بودم خوشحال

  . خواند می نگاهم از را حرفهایم تمام حرف بی بود، نشسته آنجا المیرا او جاي

 اام نشده چیزي کنه وانمود میخواست. کرد رعنا بود کاري چه این میگه. همه تو اخماش همش...نیست راضی مامان-

  . شه راحتتر نماو کار که. باشی ناراضی داره انتظار. بکشم تو زبون زیر از بیام گفت همین واسه. گفته هم آنا به رفته خاله

 باید. را ایمه دخترانه حتی و. گذاشتم می کنار باید را هایم کودکانه. کرد بیدارم چکید، چشمم ي گوشه از که اشکی قطره

  ...بود زود زیادي هنوز...بودم می منطقی

  خوب؟. نمیدونم من کن وانمود-

  ...ولی. باشه-

  :گفت و شد بلند جایش از. خورد را حرفش ي ادامه

  . گرفتن جدي رو ماجرا... میدونن آقاجون و آنا-

  . گرفتم گاز را لبم
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  . میکنه داره چیکار مامان ببینم برم-

 میخواست نواش گوش دو دلم. بگویم برایش را حرفهایم تمام رودروایسی بی تا نیست کسی اینکه از شدم می کالفه گاهی

 وزاولد به آمد می پیش مشکلی هروقت که بود دور من از آنقدر مادرم. نداشت هیچکس آنروزها انگار که چیزي. بس و

 همراه و همدم یک حضور خالء دانستم نمی. بود دور نزدیکیش تمام با هم اولدوز. کند صحبت من با تا کرد می سفارش

 آنها با زیادي ارتباط مدرسه در جز که بودند مدرسه هاي بچه از نفر چند نداشتم زیادي دوست. کردم می پر باید چگونه را

 من هايآنروز دلخوشی تنها و کشیدم آهی. بود شده خودش زندگی درگیر که بود المیرا صمیمیم دوست تنها. نداشتم

  . بودند هایم کتاب

****  

 دست اب طاها. بود هم در مامان اخمهاي که میشد روزي چند. بودم نشسته صبحانه میز پشت و بابا کناار. بود جمعه صبح

  :گفتم و رفتم او به اي غره چشم. بود گرفته ضرب میز روي

  !اه. طاها دیگه بسه-

  :گفت و کرد نگاهم تعجب با

  تو؟ چته-

  کنی؟ تموم تو مسخره کار این تا باشه چیزیم باید حتما-

 و شدم لندب جایم از! بردار را تلفن یعنی. کرد نگاهم مامان. زد زنگ تلفن. شد گرفتن لقمه مشغول و انداخت باال اي شانه

  :گفتم پیچاندمش می دست در و کردم می بازي سیمش با داشتم حالیکه در. برداشتم را گوشی

  . بفرمایید-

  . دنبالت بیایم شو حاضر زود...ماهنی-

   تویی؟ هیال-

  . میرسیم االن باش زود ماهنی اه. لعیام خاله نه-

  . نرساند آسیب گوشهایم به آمد می خط انطرف از بیدادیکه و داد صداي تا کردم جدا گوشم از را گوشی

   بیاین؟ میخواین کجا-

  . بیاین هم طاها و تو. ببرن مارم کردیم راضیشون زور به کوه، میرفتن داشتن المیر و حامد بابا-

  :گفت آشپزخانه از مامان

   کیه؟-
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  . بیاین هم طاها و تو. کوه بریم میخوایم میگه. هیالست-

  :گفت و کرد اخم مامان

  . میکنن درست شر میرن باز اینا. کوه روز یه میریم خودمون. نکرده الزم-

  :گفت اخم با طاها

   مامان؟ داري چیکار شما. میریم-

  . زدم لبخند رویش به

  :گفت مامان

  .  برو میخواي اگه تو طاها میگن؟ چی مردم. کوه برن پسر تا چند با تنها دختر تا دو زشته-

  :گفت بابا. نیست راه نیمه رفق طاها میدانستم

 خواهر هاي بچه. نیستن غریبه که هم ها بچه اون. میره برادرش با داره بعدشم اولشه؟ ي دفعه مگه خانوم؟ چته تو-

  . خودتن

  :گفت و کرد فکر کمی مامان

  . برین خوب خیله-

  :گفتم هیال به. زد چشمک طاها

  . میام طاها با من برین شما-

  . دیگه هست جا. دنبالتون میایم داریم. نیرین ماشین دیگه میگه علی...نه-

  ... علی با شدن رو به رو. بودم نکرده را اینجایش فکر. گرفتم گاز را لبم

  . بزن زنگ رسیدین. باشه-

  :گفت طاها. کردم قطع را گوشی

  . شو حاضر بدو-

 و. ذاشتگ کیفم در تخمه و میوه و ساندویچ زور به مامان. برداشتم را ام کولی و پوشیدم را لباسهایم دقیقه چند عرض در

 یدمپوش را کفشهایم شد زده که در زنگ. دادم طاها دست به معمول طبق را ام کولی. بردارم را شرتم سویی کرد مجبورم

  . بود در دم محسن دایی مدادي نوك پرشیاي. کرد باز را در. افتادم راه به طاها سر پشت و
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 مشغول و شد سوار طاها. نشستم هیال کنار و کردم باز را عقب در. بود نشسته کنارش محمد و بود فرمان پشت علیسان

  .احوالپرسی و سالم

  !دخترش متانت میشد لذتش تمام بود، مادرم اگر کردم فکر من و زیري به سر از اوجیست انگار سالمم

  :گفت خنده با و برگشت عقب به امین محمد. بود طاها با احوالپرسی مشغول هیال

  پیدایی؟ کم اینقدر که کجایی-

  . خندیدم

  ! کنکور...آآخ... و درس درگیر-

  . میزد چشمک آینه از که ماند لبخندي به نگاهم من و. خندید بلندتر

  :گفت دید که را نگاهم

   خوبی؟ چطوري؟-

  . شکر خدارو خوبم-

  . باشم دستپاچه حد از زیاده ندارد دلیلی کردم فکر دانستم؟ نمی چیزي که من و

 خوش دوران و خلوت زدن هم به با رابطه در قرارهایشان و قول به اما. کردم نمی داغشان هاي بحث گیر در را خودم

  . میزدیم لبخند ما و کردند می تایید طاها و محمد...کشید می نقشه هیال. میندیدم حامد و المیرا نامزدي

 هربانم. میزد لبخند داشتمش، یاد به که زمانی از من و. نبودند ساعت یک و روز یک براي مهربانش، و گرم هاي لبخند

  . محمد و هیال هاي بازي ضایع تمام برخالف ، هوشمندانه و بودند زیرپوستی هایش شیطنت. آرام و

  :گفت و کوبید بازویم توي هیال. زدم لبخند خورد علی ابن عون ورودي ي مجسمه به که نگاهم

  . خودمونا طرف میاري رو المیرا-

  . کرد غش خنده از هیال و انداخت دوشش روي را یاسمنیم پشتی کوله طاها و شدم پیاده ماشین از طاها سر پشت

  . شد پارك دورتر کمی و گذشت مقابلمان از المیرا و حامد ماشین

  . دادند لقبش ذلیل زن و خواندند کري برایش ها پسر و کرد باز المیرا براي را در حامد

... هانهب بی هاي سرخوشی و پی در پی هاي لبخند آن...دورند خیلی روزها آن انگار و کرد اخم هایمان خنده دیدن با المیرا

  ... ها رهایی و ها بودن دغدغه بی

  :گفت و ایستاد کنارم المیرا
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 شمچ قبلش ببینمش میخوام وقتم هر. بینم نمی حامدو این اصال که من م کله تو بخوره نامزدي خوش ي دوره این-

 این از میبرین خیري چه آخه. میاین شماهام گفته راه تو... کوه بیایم کردم راضی رو بابا زحمت هزار با. شما به میوفته

   گذاشتن؟ ما چرخ الي چوب همه

  :گفت حامد. داشت ادامه بیوفتیم راه به که زمانی تا زدنهایش غر

  بریم؟ آسفالته راه از-

  :گفت طاها

 کردیم تایید همه. روي پیاده میرفتیم خیابون تو همون که بریم میخواستیم اگه آسفالته راه از. کرد شروع ترسو این باز-

 و بودیم ردهاو خود با هم را سمیرا ام، عمه دختر که قبلی بار ي خاطره طعم و نیست اعتباري پسرها به میدانستیم انکه با

  . بود دندانمان زیر خورد زمین

 در ار صایمان نیاوریم کم آنکه براي. شد شروع المیرا هاي غرغر گرفتیم، پیش ر را خاکی ي جاده و افتادیم ك راه به

. ممیماندی عقب مدام ما و میخواندند کري برایمان پسرها. بودیم خوانده را اشهدمان هرسه راه اول همان از اما آوردییم نمی

  :میگفت و میخورد حرص حامد دست از المیرا

 اسفالته ي جاده به منتهی ایستگاه سومین به. نیست یادشم منو اصال خدا تورو نگاه. اومده امزدش با نیست حالیش انگار-

  :گفت هیال رسیدیم که

  . شدیم خسته بابا وایستین-

  :گفت علیسان

  !هیال نکن غرغر باال؟ اون برسی میخواي جوري چه بشی خسته االن از-

  :گفت و ایستاد هم المیرا

  . شدم خسته منم-

  :گفت حامد. بگشتم سمتشان به. ایستادم و رفتم جلوتر کمی

  . میام ایاالت با من برین شا ها بچه-

  :گفت هیال

  . میمونم منم-

  :گفت او و رفتیم غره چشم بدجنسش لبخند به

  . کشم نمی. بابا ام خسته. بکنم فضولیشونو میخوام کنین فکر مدیونین-
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  . زد ژکوند لبخند و نشست سنگی تخته روي

  :گفت حامد

  . میایم هم هیال و المیرا و من برین شما. ببا باشه-

  :پرسید طاها

  . وایستیم هم ما اي خسته اگه-

  :گفتم و دادم قورت را ام خنده

  . برم میخوام من. وایستا شدي خسته اگه تو-

  :گفت اما آمد خواهد که بودم مطمئن تقریبا

  . ببر کیفتم بیا پس خب-

  :گفت محمد. گرفتم دستش از را ام کولی و رفتم اي غره چشم

  . بیخیال رو پاتاال و پیر این. ماهنی بیا-

  :گفتم و خندیدم

  . گذشته ازشون سنی اینا. بابا آره-

  :گفت حامد

  . عیالم و اهل گیر در حیف-

  :داد دامه طاها

  . جوونا میبینیمتون باال-

 یمعمول هاي کوهنوردي این به. کرد نمی فرقی من براي. بود سرخ صورتشان. نداشتند زدن حرف ناي هیال و المیرا

  :گفت علی. داشتم عادت

  . ها بچه بیاین-

 حفظ را تعادلم اما رمبخو لیز بود نزدیک بار چنند. میشد بیشتر رفته رفته مسیر شیب. افتادیم راه به سرش پشت محمد منو

.  ودب رفته جلوتر علی و من از محمد. میرفتم راه آهسته. بود ها شیب این به کوهنوردي لذت تمام هم واقعا. بودم کرده

  :گفتم

  . علی کن صبر-
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  :گفتم و نشستم بود ها نزدیکی ان در که سنگی روي. برگشت سمتم به و ایستاد

 زمین روي از ار ام کولی. شد نزدیکتر قدم چند و زد لبخندي. شدم خسته. میرین پایین اداختین سرتونو همینجوري. اوف-

  :گفت و برداشت

  . میرسونیم محمد به خودمونو کن استراحت یکم. باشه-

  :فتمگ و شدم بلند جا از. شدم خیره سفیدم کفشهاي و مشکیش کفشهاي به هدف، بی و حرف بی را اي ثانیه چند

   بریم؟-

  :گفتم. انداخت دوشش روي را کیفم

  . برمیدارم خودم... من بدش-

  :گفت و زد لبخند

  . بریم-

 تمانهايساخ به. میشد کوچکتر لحظه لحظه که شهري به. میدوختم چشم پایم زیر به گاهی. افتادم راه به سرش پشت

 شاطن از پر را وجودم کوه، خنک و تازه هواي. بودند شده محو فاصله، این در انگار که آدمهایی و میشدند دور که بلندي

. یخوردم زنگ داشت گوشیش. بزنیم هم بر را آرامش از پر سکوت این خواستیم نمی کدام هیچ انگار. بود کرده آرامش و

  :زد هم بر را سکوتمان صدایش

   جانم؟-

-...  

  . باال برسیم مونده کم-

-...  

  . خداحافظ. باش خوت مراقب. نکنید عجله. نمیشیم گم نترس-

  :گفت و برگرداند سمتم به را سرش. کرد قطع را گوشی

   شدي؟ خسته-

  بود؟ هیال. خوبه... نه-

  . آره-

  . نیست اطراف این هیشکی آخه ؟ نشیم گم بلدي؟ راهو علی؟ گم می-



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨۴ 

 

  :گفت و خندید شده کنترل اما بلند

  . شیم راحت دستت از یکم کنم ولت اطراف گوشه این بیارمت بهم سپردن-

  :گفتم حرص با

  !علـــی-

 جیغ وسل دخترکوچولوي یه با منو رفتن خودشون...کنه چیکارشون بگم خدا که هم نامردا این!! شد کر گوشم بابا؟ چیه-

  . گذاشتن تنها جیغو

  . جیغو جیغ لوس کوچولوي دختر میگفت من به او آنوقت. داشتم دوستش که بودم شده متاسف خودم براي

  . نزنم حرف باهات که همینه لیاقتت اصال-

  :گفت لبخند با

   دخترخاله؟ میاد دلت-

  . میکردیم حرکت هم ي شانه به شانه و بودیم شده قدم هم

  . میاد خوبشم. میاد-

  نشدي؟ خسته-

  . میده مثبت انرژي آدم به.خوبه خیلی اینجا ولی..شدم که خسته. چرا-

  :گفت و کرد نگاه ام شده جدي ي چهره به

   حاال؟ هست چی مثبت انرژي این ورزشکار، خانوم! اوه اوه-

  . کردم نگاهش اخم با

  . نذارم محلت اصال حقته...گفتم که همون-

  .جنبه بی ي دخترخاله-

 هیچ هب همیشه برخالف. داشتم راحتی شبیه حسی. برگرداندم را سرم و رفتم اش زده خوشی چشمهاي به اي غره چشم

  . نبودم مضطرب یا خجالتزده درکنارش بودن از وجه

   برسیم؟ تا مونده چقدر-

  :گفتم و زدم لبخند. کرد اشاره بود گرفته قرار مه از اي هاله میان در که زاده امام به و کرد بلند را دستش
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  . مونده کم پس-

  . سرمیره ام حوصله داره. برسیم زودتر کاش-

  . نره سر حوصلت که کنیم کاري یه میتونیم خوب-

  :گفتم و انداختم باال ابرویی

   مثال؟-

  . بزنیم حرف میتونیم...اوم-

   میکنیم؟ چیکار داریم االن نظرت به. میگی غیب بسته چشم داري-

  . بزنیم حرف تر جدي یکم میتونیم...خوب-

   چی؟ ي درباره-

  . آینده درمورد-

  :پرسیدم متعجب

  آینده؟-

   داري؟ براش اي برنامه چه کنی؟ چیکار میخواد دلت... آینده...آره-

  . دانشگاه برم بعد و بدم کنکور میخوام...خوب-

   همین؟-

  . نمیذاره مامان ولی. عکاسی کالس برم میخواست دلم همیشه-

   چرا؟-

  .نمیخوره دردت به میگه-

 پزي رینیشی یا آشپزي هاي کالس به میتوانی عکاسی جاي به میگفت خورد، نمی دردت به میگفت. ندادم ادامه را حرفم

 پز خواستمی هم بعدش البد. زدم پوزخند بگیري؟ عکس نیستی بلد مگر کار؟ چه میخواهی را عکاسی. بروي گلدوزي یا

  . بارد می هنر یک دخترم انگشت هر از بگوید و بدهد دوستهایش به را کدبانویش دختر

   اش؟ بقیه-

  :پرسیدم و. امدم بیرون فکر از
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   چی؟ ي بقیه-

  . داشت بقیه حرفت کردم حس-

  فهمد؟ می را چیز همه که بودم گفته راستی

   چیه؟ ات آینده براي ات برنامه تو! نه-

 همجل تو هام مقاله که میخوام. داخلی هم و قلب هم. بگیرم تخصص زمینه دوتا توي میخواد دلم. میدم ادامه درسمو-

 بهت بعدا. کن ولش...که هست دادن انجام براي هم کاري یه. باشم تحقیق درحال همیشه و بشه چاپ معتبري هاي

  . میگم

  : گفتم و زدم لبخند

  . هباش باید جالبتري کار کنم فکر... هست دادن انجام براي که هم کاري اون نه؟ مگه جالبه خیلی نوشتن مقاله-

  :گفت خنده با

  . بودنه جالب از فراتر چیزي یه نه، که جالب-

  . بدم انجامش منم بگو پس..خب-

  . کنیم پیدا رو بقیه و حامد بیا فعال. وقتش به-

. میکردم را فکرش که بود آن از نزدیکتر سنگی، بزرگ هاي پله حضور. کردم نگاه اطراف به تعجب با و کردم بلند را سرم

  . کند گرم را سرم بود تواسته آسان چه. رسیدیم زود اینقدر چطور نمیدانستم

 نسبتا و سنگی هاي پله از. گذراند جمعیت و شلوغی میان از مرا تماسی هیچ وبی کرد نزدیک کمرم به پشت از را دستش

 سکو ور برم میخوام من گفتم، و دادم تکان راست و چپ به را سرم اما کرد اشاره بوفه ورودي به رفتیم، باال که مرتفع

  :گفت و برگرداند سمتم به را سرش لبخند به آمیخته اخمی با. ها

   دختر؟ بشه چی که سکو رو بري-

  :گفتم و خندیدم

  . قشنگه خیلی...بیا-

 پایم یرز شهر به را نگاهم. بود ایستاده سکو روي و من کنار بعد، ي لحظه چند. افتاد راه به سرم پشت و داد تکان سري

 و آهسته را سرم. میشدند دیده ها دوردست در که هایی خانه به. کوه رنگ سرخ خاك و پیچ در پیچ مسیر به. دوختم

  :گفت. برگرداندم سمتش به نامحسوس

  . قشنگه خیلی اینجا-



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٧ 

 

  . نمیشه پیدا شهر جاي هیچ تازه، هواي این. بهم میده آرامش-

 مینه عمرم، تمام میخواست دلم. بودم برده یاد از را بدم حسهاي تمام. آشنا اما و محوناشدنی. بود ناشدنی محو لبخندش

 شده خالصه من، عمر تمام میکردم آرزو داشتم لحظه همان... دلگیري و دلتنگی سردرگمی، نگرانی، بدون. باشد لحظه

  ... سکوت سکون، آرامش، از پر....داشتنی دوست هاي لحظه آن در باشد

 قلبم. بیفتم نزمی به مقابلم ارتفاع از بود مانده کم. شدم پرت جلو به. خورد کمرم به پشت از دستی. کشیدم عمیقی نفس

 را چشمهایم منمیتوانست. شنیدم سرم پشت از را بلندي ي خنده صداي. گرفت را تنم دستی. بستم را چشمهایم. میزد تند

 دستهایی ستمنمیدان. میکوبید سینه به مهابا بی قلبم. بود کرده گرم را وجودم تنم، تمام به خون قدرت پر پمپاژ. کنم باز

 را شمهایمچ آهسته. بودند کرده یخ دستهایم. آید می کجا از خنده بلند صداي و. کیستند ازآن اند گرفته را بازوهایم که

 زهنو المیرا. برگشتم عقب به. کردم جدا گرم احاطه دستهاي از را خودم. بود نگاهم مقابل آبی آسمان هنوز. کردم باز

 الدنب را نگاهش رد. نبود من به نگاهش طاها،. میکرد نگاهم نگران هیال. بود شده سرخ خنده از حامد. میخندید داشت

  . دیدم را آشنا نا و عصبانیت از پر و خشمگین ي چهره یک. کردم

  :گفت المیرا. میلرزیدند دستهایم

  . وایمیستی باال اون میکنی غلط نداري جنبه که تو-

  :گفتم شده رگه دو صدایی با. نباشم ضعیف کردم سعی

  کاریه؟ چه این. عوضی ي دیوونه-

  :گفت حامد. پریدم پایین پله از

  !پریده رنگت خوبی؟-

  :گفت المیرا. گرفت را دستم آهسته حامد. رفتم غره چشم المیرا به

  ..ننر لوس-

  :گفت سرم پشت از خشمگینی ي شده دورگه صداي

  بود؟ اي مسخره شوخی چه این. پایین بود افتاده که نبودم من اگه خانوم المیرا-

  . دادم هلش جلو به ذره یه فقط من داشت؟ فاصله چقدر میدونین بابا-

  :گفت طاها

  ... که نشد چیزي...علی بابا آره-

   افتاد؟ حالی چه به بیچاره ببین نشد؟ چیزي-
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  . برگشتم سمتش به

  . کن باور...پسرخاله خوبم من-

  :گفتم و زدم لبخند رویشان به. فشرد محکمتر را دستم حامد. دیدم را اش کرده عوض رنگ نگاه. دیدم را نگاهش

   بریم؟-

  :گفت طاها

  . رفت آبروش کل بدبخت...بگیر علی دست از کیفتو اول-

. ردک رها دستم رووي را کیف بند. آورد جلو را دستش. دوخت چشمهایم ر را نگاهش. کردم دراز را دستم. رفتم سمتش به

  :گفتم

  . ممنون-

 شوخی و االمیر به لعنت. گرفت دلم... داشتنیش دوست لبخند بدون...لبخند بدون آنهم! اخم. بود کرده اخم. داد سرتکان

  . اش مزه بی هاي

 دم. ستنش کنارم المیرا. شدم رها کوچک ي بوفه چوبی هاي نیمکت روي. افتادیم راه به بوفه سمت به سرشان پشت

  :گفت گوشم

  . کردم خیس خودمو کرد نگام همچین. رو بیچاره ترسوندم بد-

  . دیوونه. دادي سکته منو...نه اونو-

 ولی پایین یبیفت بود راضی که طاها. میگیرتمون میاد گشت االن گفتیم کرد بغلت همچین طرف. نشد بد که تو واسه-

  . نکنه بغلت نامحرم

  . کوبیدم کمش توي دست پشت با و شدم سرخ خجالت از. خندید اش مزه بی حرف به

   میخورم؟ من کتکشو کرده دیگه یکی حالشو...مار زهر-

  : گفتم هیال کنجکاو چشمهاي دربرابر ظاهر حفظ براي تصنعی، لبخندي با و کردم بلند را سرم

   میه؟ سرت خجالت تو. شکمت تو میکنم خورد دندوناتو کل بزنی حرف دیگه یکم-

 هی عمري بعد. میشه چی ببینیم زنده ي صحنه یه هم ما انگار حاال. والال. بسه هممون واسه میشه سرت تو همین-

  . نمیداد تکون خودشو پایین میشدم پرت اگه تهرانم بام از من خجالتیه بس از که حامد این. بردیم فیضی

   خجالت؟ و حامد چی؟-



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٨٩ 

 

  . پایین یفتاديم بودت نگرفته انگار حاال. استفاده سوء ي مرتیکه. نیست حالیش حیا و شرم سره این نکن نگا. والال اره-

  . میکنن نگامون دارن زشته. کن بس المیر-

  :آورد جلو را سرش حامد

   شما؟ میگین دارین چی-

  . بود خیرت ذکر...عزیزم هیچی-

  :گفت من روبه و زد خجولی لبخند حامد

   آره؟-

  . میشه لبو خود عین بزنی حرف میخواي باهاش. داره لبو با خونی نسبت یه حامد میگفت! آره-

  . رفت غره چشم حامد

  . جان نامزد نکن باور و بشنو-

  :گفت هیال. خندیدم

   کجان؟ طاها و علی این-

  . بخوریم بخرن پرت و خرت رفتن...بابا هیچی-

  :گفت المیرا

  . کیفت تو کرده جارو تونو خونه کل االن جون لعیا میدونم من. باال بیا داري هرچی کن باز کیفو...ماهنی-

******  

  . زدم لبخند هیال روي به و دادم دستش به را کیفم

   نشدي؟ که خسته-

  . داشتم دوست را روزها آن لبخندهاي من و. زد لبخند اوهم

  . شدم خسته خیلی-

  :گفت حامد. نشست کنارش علی. کشید باالیی بلند ي خمیازه

  . بریم بخورین چیزي یه زود ها بچه-

  :گفتم
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  . امامزاده برم میخوام من-

  :گفت اخم با علی

  . نداریم وقت.میشه گرمترم بجنبیم دیر. شده گرم هوا کافی حد به-

  :گفت المیرا

  . دیگه بگذرونیم وش ومدیم. نیومدیم که سربازي-

  . برگردیم زودتر بهتره. خطرناکه شما گذروندناي خوش-

  دیدم چشام با لرزید،من می که دلت

  زمستونه تابستون،چقدر زل تو

  :گفت و داد چین را بینیش هیال

   .میمونه واست کفشات بند کردن بسته و باز زحمت فقط بري؟ میخواي که اونجا داره دیدنی چیز چه بعدشم،-

  :گفت المیرا

  . داریم نذر...بریم باید نه-

  :داد ادامه و زد چشمکی. برگشتم سمتش به تعجب با

  . بیایم و بریم ماهنی و من باشین همینجا شما-

  :گفت و شد بلند جایش از حامد

  . میام باهاتون منم-

  :گفت و کرد اخمی المیرا

  . جان حامد میایم زود کجا؟ شما-

 الهی. نشست دوباره و داد تکان سري اما بود نشده مجاب اینکه با حامد. دوخت حامد صورت به مظلومانه را چشمهایش

  :گفت آهسته

  . بیام میخوام منم. ذلیل زن-

  :گفتم. باشیم تنها میخواهد المیرا میدانستم

  . دیگه میایم زود ما بشین. نمیخوره درد به گفتی اآلن که تو هیال-
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. بود هشد مخلوط درهم گالب و جوراب بوي. شدیم امامزاده وارد. افتادیم راه به باشیم حرفهایشان ي ادامه نتظر آنکه بی

  :گفتم المیرا به رو و کردم اي عطسه

   شده؟ چی بگو خوب-

  . شعوري بی خیلی-

   میدي؟ فحش چرا!وا-

  شدم؟ غریبه اینقدر من عوضی نه؟ مگه هست چیزي یه شما بین-

   کی؟ بین خوبی؟ المیرا؟ میگی چی-

  . ت خاله پسر. دماغ گنده ي پسره این و تو بین-

  :گفتم اخم با

   شد؟ شروع توهماتت باز. بابا برو-

   نه؟ مگه خبریه یه. نیست توهم میدونی خودت-

  . نیست میکنی فکر تو که خبرایی اون از یعنی. المرا جان به نه-

  !هست خبري یه پس-

  . بیخیال الی-

  . اندندپوس می را مغزم داشتند افکارم اما. نه یا بگویم چیزي باید دانستم نمی. نبود دوستم تنها المیرا دیگر حاال

  . میکنم تعریف برات پایین میریم داریم وقتی. زدي حدس درست-

   خبریه؟ واقعا چییی؟؟؟-

  .کردم نگاه اطراف به و کردم پوفی

  . میگم بهت. کن ادا رو نذرت فعال تو-

 هک میدانستم. ببیند واضح و پرده بی را هست که آنچه هر و بشکافد را مغزم میخواهد دلش که بود معلوم اش چهره از

  . انداختم باال را ابرویم و زدم بدجنسی لبخند. نیست وجودش در صبر نام به چیزي

 و امدح گرفتن نادیده...بود دشواري کار گرچه. خودم نقیض و ضد احساسات جز به...را چیز همه. گفتم برایش را چیز همه

 آسفالت روي. بود ساکت المیرا. کردم تعریف المیرا براي را چیز همه بدبختی، با باالخره اما غریبش و عجیب کنجکاوي

  . رفتیم می راه کوه ي شده داغ
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  میگم رو قصه ي همــه اما، ندارم حوصله

  . گرفت زدن حرف به تصمیم المیرا باالخره

  ... جدیه قضیه پس خوب-

  . دانستم نمی حقیقتا. انداختم باال اي شانه

  . همب گفت رو رعنا خاله خواستگاري ي قضیه ولی اولدوز. چیزي دونم نمی من میکنه فکر مامان. گیجم خیلی من-

  چیه؟ خودت نظر حاال خوب...دونستی نمی هیچی ام تو که نه-

  . کنیم فکر اش باره در شد جدي مسئله اگر و کنیم صبر باید نظرم به. گیجم خیلی هنوز من. که گفتم-

   کنی؟ نمی فکر اش باره در االن یعنی... خودتی-

  ... زیاد نه-

  :گفت و زد لبخندي

  . بکشیم اون زبون زیر از چیزو همه باید! آناس کار کار،-

  :گفتم و گرفتم گاز را لبم

  . کنم عروسی خوام نمی که من. مهمه مگه اصال آخه؟ بگیم آنا به میخوایم چی. شو بیخیال ماهنی جون الی،-

  :گفت و گرفت دستم روي از نیشگونی نامحسوس، و آهسته

  . شدي علیسان عاشق میگم آنا به میرم خودم میگذره چی معیوبت مخ اون تو نگی کنده پوست و رك اگه-

 تکک دست یک هم شاید. میزدم داد سرش بود خلوت اطرافمان اگر مسلما. کنم هضم را حرفش تا ایستادم لحظه چند

  . مفصل

  . کنم کمکت میتونم من فقط میدونی که خودت. چیه جریان بگو ماهنی،-

  :گفتم و رفتم اي غره چشم

   کنی؟ کمک من به میخواي حاال. کنی کمک نمیتونی خودت به تو-

  . میزنم حرف جدي دارم. درنیار بازي مسخره ماهنی-

   نگی؟ کسی به میدي قول-

  . میمونه ساله پنج هاي بچه عین. دیگه بگو! چندش...اه-
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  ...من، راستش... خوب... بابا باشه-

   چی؟ تو-

  :گفتم اخم با

  بزنه؟ حرف آدم میذاري مگه-

  . بگو خوب خوب-

 بقیه از ربیشت بچگی، از جورایی یه... خودم اما. بگیرم جدي رو خاله حرفاي نمیتونم. گیجم خیلی هنوز من که، گفتم-

 و کشیدمی پسرونه بازیهاي از دست من، خاطر به. کنن اذیتم بقیه نمیذاشت وقت هیچ...بود همیشه اون. داشتم دوسش

 اما. بودیم باهم کمتر شدیم، که بزرگتر. داشتم دوسش خآصی جور یه بچگی همون از من. میکرد بازي عروسک باهام

  ... منم! خوب... خودم..افکارم...درسام نگران. بود نگران. کرد می کمکم درسام تو بود که هروقت

  . دیگه آره هم تو. فهمیدم. نکن شورش. بابا خب خیله-

  . داشتم دوسش خآصی مدل یه بقیه، از بیشتر فقط من من،...نه نه،-

  . دیگه داري دوسش یعنی خوب-

   پوستم؟ زیر کرده خوش جا خون گرمی یا بود هوا گرماي. بودند داغ هایم گونه

  !داشتنا دوست مدل اون از نه-

   نه؟ یا بشی زنش میخواي. نکن مدل مدل من واسه...کن مشخص تکلیفتو ماهنی-

  :گفتم. بودند شده باز کفشهایم بند. انداختم پایین را سرم

  . دونم نمی-

***  

 افتاده کار از انالم لطف به گوشیم اسکرین. نیستند راحت هایم کفش. شده گشاد برایم بیمارستان رنگ سفید روپوش

 لیصند روي زنی. دکترها یا و ها انترن اجتماع میان یا تنها،. بینم می را سابقم همسر روم می که راست و چپ. است

 حرف دبلن بلند و اند کرده تجمع اورژانس در جلوي نفري چند. ریزد می اشک مظلومانه و آرام و نشسته انتظار آبی هاي

 ردخ اعصابم. دارم دعوا همه با انگار. شود نمی پاك ابروانم میان از اخم. ام شده گیر بهانه. کند می درد سرم. زنند می

  . ام گیري بهانه از پر. است
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 ساعت هب یکبار دقیقه پنج هر بیمارستان، این در طرحم گذراندن طول در بار اولین براي. ایست کننده خسته کاري روز

. ندارم دوست را است شده برقرار بینشان که اي کنند خسته ي مسابقه. پایم می را ها عقربه مدام. کنم می نگاه مچیم

  . گذراند می طمانینه از پر را ها لحظه این هم شمار ثانیه ي عقربه

 افتاده راه رشس پشت. برویم بیماران از یکی اتاق به سرکشی براي باید. ام شده متنفر بودن غفوري علیسان دست زیر از

  . عشوه و ناز از پر خیال خوش و جوان دختر چند با تنهایم. نیست هاله. ایم

 چند لبخند، بی جدیت، همان با. جدیست هنوز. دارد چهره بر اخم هنوز. شوم می وارد سرش پشت. شود می اتاق وارد

  . دهم می فحشش دلم، در بار چند. کنم چک را عمومیش اوضاع میگوید من به رو و پرسد می دختر از کوتاه سوال

 او. میزنم دلبخن رویش به. کنم می معاینه را دخترك کامل، تسلط با و میدهم تکان سر تنها. گویم نمی چیزي خودش به

  .گیرد می دلم. است کوچک بیمارستان تخت روي بودن براي. نشاند می لب به جانی کم لبخند هم

  !هم هست وقتی...انگار گیرد می نفسم هنوز و ایستم می کنار

  :گوید می و اندازد می باال را ابرویش

   دکتر؟ خانوم چیه شما تشخیص خوب،-

  .هنوز دارد اخم. دهد می تکان سر. زنم می حرف آرامش و تسلط با برایش،

  . ممنون. خوب بسیار-

 سر باالي .است تدریس ي شیوه بدترین این، نظرم به. میدهد سرم پشت هاي انترن به را الزم توضیحات و گردد می بر

  . بزنی حرف عالیمش و مریضی از بیمار،

 را نوبرش. کنند می حلوایش حلوا دارند دانشگاه و بیمارستان در و آمده پیش روز چند همین مردك. بروم میخواهد دلم

 اینهمه ،درخشان ي کارنامه آن و وطن به خدمت براي برگشتن و بودن امریکا ي بورسیه البته و مقاله تا چند. انگار آورده

   است؟ خواهی زیاده. ببینمش خواهم نمی فقط من. میخورم حرص و دارد که میدانم دارد؟ صدا سرو

 زا من. بودن همیشه تکراري بازي این از ام خسته من! هست روم، می که هرجا. ناپذیرم گریز تقدیر است شده انگار

  !ام بریده عاشقی از من. ام خسته عشق

 آن از قدرآن. زنم می بیرون بیمارستان از تر تمام هرچه سرعت با و کنم می عوض لباس شود، می تمام که کاریم شیفت

 خانه به ومیعم تلفن ي باجه از و گیرم می تلفنی کارت. کنم تلفن خانه به همانجا از کنم نمی رغبت که ام خسته فضا

  :میدهد جواب مامان آهنگ خوش صداي.زنم می زنگ

  بفرمایید؟-

  . سالم. مامان منم-
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  خوبی؟. نباشی خسته. جان مامان سالم-

  . خونه برسم دیر شاید. دارم کار یکم. بیرون اومدم بیمارستان از االن. خوبم. مامانم آره-

  ...راستی... جان مامان باشه-

   چی؟ راستی-

  داري؟ کار کجا... هیچی-

  :میگویم و میکنم پوفی. زند می ضربه اتاقک اي شیشه جدار به کسی

  . ام خونه بعد دوساعت شلوغه اینجا مامان-

 راحت که اییکفشه و خراب گوشی یک پر، تقریبا کیف بایک نمیدانم.میگیرم فاصله اتاقک از و کنم می قط را تلفن

 تاریک ودز هوا، زمستانها. است زمستان. میزنم قدم آهسته آهسته. نمیخواهد را خانه دلم اما. رفت توان می کجا به نیستند

 هنوز مهای دخترانه و...دخترم هم، هنوز. دلیل بی. ام کرده بغض. است شب به شبیه چیزي زمستان، شش ساعت. میشود

  . شد تنها. کرد بغض علت بی و دلیل بی...گرفت بهانه باید گاهی! برجا پا

 وارد .خارجیند رنگارنگ هاي مارك با شکالت، و قهوه از پر هایش قفسه. ایستم می کوچکی ي مغازه ویترین مقابل

 میلتک براي! بارد نمی. میخواهد باران دلم. میزنم قدم. آیم می بیرون. میخرم ترك ي قهوه بسته یک. میشوم مغازه

  اند؟ دهمان کجا زا، باران ابرهاي راستی. است صاف صاف. کنم می نگاه آسمان به. نمیبارد شده، که که هم بغضم کردن

 منهدم انهخ به رسیدن تا باید بغض این و. کشم می نشان و خط. بندم می شرط خودم با. آهسته آهسته. میزنم قدم دوباره

  . شود

  . میزنند بوق ها ماشین. میزنم قدم. میشوم رد رو پیاده کنار جوي از

  دلخوري هاي کوچه از بشی، رد اتفاقی کاش

 دو همان رارتک دوباره طوالنی ي ثانیه چند از بعد و. سرهم پشت و کوتاه بوق دو. میکند پر را گوشم ماشینی بوق صداي

  . بوق

  نري پیشم از که میخوام چقدر، که نیارم روم به

 که باران. تنیس قصه که زندگی. نمیبارد باران هنوز. کنم می نگاه اسمان به. کشم می کنار را تنم. آشناست بوق صداي

  . آشنا بوق صداي دوباره. اندازم می باال شانه. بارد نمی گرفت دلت هروقت

. میکنم تند دمق خستگی با. بوق صدي دوباره. برمیگردانم سر.نااشناست کناریم رنگ مشکی و ام بی. میگردانم بر را سرم

  مگرنه؟ است، توهم. میزند صدایم صدایی،
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  .دلخوري هاي کوچه از بشی، رد اتفاقی کاش

 اراحت،ن کفشهایم. خسته و اختیار بی. ام اراده بی. نوجوانیم رمانهاي مثل. دارد عاشقانه هواي دلم. شده هوایی انگار دلم

 راه به. بندم می را در. میشوم سوار. میشود متوقف رنگ مشکی ماشین. میکنم باز را جلو در. ام بهانه از پر سنگین، کیفم

  . افتد می

  نري پیشم از که میخوام چقدر، که نیارم روم به

 مغزم .نمیدانم ام؟ شده سوار چرا نه؟ است، احمقانه. میدهم تکیه صندلی راحت پشتی به را سرم. کنم نمی هم نگاهش

  . نشده منهدم هنوز بغضم و است تعطیل

   خوبی؟-

  . خوبم-

  :میگوید. برمیگردم سمتش به. میانبر از پر. نیست کار در ترافیکی. آشنا و نااشنایند ها مسیر

   داري؟ وقت کی تا-

  . کن ام پیاده تاکسیه مسیر که جایی یه نمیشه، اگرم. خونه برسون منو لطفا-

   داري؟ وقت کی تا گفتم-

  . همیشه مثل. نافذ و محکم

  . دوساعت-

  . خوبه-

 اتومبیل ادحام یانم را ماشینش. بیشتر آرامشم. شده کمرنگ بغضم. نیستم باشم؟ شیمان است الزم. میگیرم بغل را کیفم

  . میشوم پیاده. میکنم باز را در. میشود پیاده. میکند پارك ها

 دارند همه تنیس مهم. ایستد می آب آرامش کنار بعد، ي دقیقه چند. فتد می راه به. ایستم می کنارش. منتظر. ایستد می

  !احمقم نیست، مهم. اند پژمرده ها اطلسی نست مهم. اند انداخته هم بازو در دست نیست مهم. میزنند قدم

****  

. رساندم رد زنگ به را دستم و درآوردم کیفم از را نام ثبت ي برگه. کردم تازه نفسی و ایستادم رسیدیم، که خانه در به

 صرارا با صبح.شدم خانه وارد سرش پشت. داد هل جلو به را در و زد بغل زیر را چادرش مامان. شد باز در ثانیه، چند از بعد

 اینطور دشخو یا باباست سفارش دانستم نمی. بودیم رفته بیرون خانه از کنکور، کالس در نام ثبت براي مامان عجیب

  . بود کردن تنبلی و ماندن خانه در از بهتر. نداشتم مخالفتی اما. خواسته
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  :گفت خنده با مامان. کردم باز را مانتویم هاي دکمه و درآوردم سرم از را شالم شدم، حیاط وارد که همین

  . بعد برسی بذار دختر-

  . گرمه خیلی هوا...مامان واي-

 دهش کاشته تازه ي بنفشه هاي گلبرگ روي را دستم و نشستم باغچه کنار سکوي روي. زدم باد را خودم دست با و

  :زد غر مامان. کشیدم

  . میشه خراب...بهش نزن دست-

  :گفتم کرده آویزان را ام لوچه و لب

  . نمیشه هیچی. نیستم که بچه... مامان-

  :گفت و انداخت باال اي شانه

  نیست؟ گرمت مگه. تو بیا پاشو-

  :گفتم و دوختم خانه نزدیک آموزشگاه نام ثبت فیش به چندم، بار براي را نگاهم

  . میام االن. چشم باشه-

 یاطح این در لحظه یک لذت نوسازي، آپارتمان هیچ در زندگی میدانستم من و. رفت باال ها پله از و زد لبخندي مامان

  . شهر تابستانی هاي همیشه تمام مثل. آرام و بود آبی. کردم نگاه آسمان به. ندارد همراه به را نشستن کوچک

  !او.. از نه و...رعنا خاله از نه. نبود خبري هیچ دیگر. دوختم نام ثبت فیش به را نگاهم دوباره

 صحبت اب رابطه در پوشالیش تهدیدهاي و المیرا به کردم سعی. کنم بیرون ذهنم از را مزاحمم افکار تا دادم تکان را سرم

  . نکنم فکر هم آنا با

 ساعت و.وزاندس می را صورتم پوست آفتاب و بود گرفته راه هایم شقیقه از عرق. کشیدم مانتویم به ستی و شدم بلند جا از

  ...خاطره یعنی ها، مدرسه تعطیلی یعنی گرما، یعنی تابستان، ظهر دوازده

 یممیدوید هم دنبال آنا ي خانه حیاط توي ها، دلتنگی خیال بی هایمان، مشق و درس از فارغ که روزهایی تمام ي خاطره

  . کردیم می بازي هوا به گرگم و

 فتن قول و نشاند می اش دوچرخه ترك مرا که رفت روزهایی پی خیالم و. دوختم چشم طاها ي متروکه ي دوچرخه به

  . داد می را مهربانش هاي بچه با بازي و رعنا خاله ي خانه به

  ...دویدم ها پله طرف به بزند صدایم دوباره مامان آنکه ز قبل و نشاندم لب بر لبخندي
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 و بود هنشست تلویزیون جلوي مبل، روي اولدوز. درس جز هرچیزي پی حواسم و بود دستم توي سوم، سال زیست کتاب

 چه میشود، دوخته که لباسی ببینم تا کشیدم جلوتر راکمی خودم. میکرد نگاه خیاطی ي برنامه به داشت باز، دهانی با

 مجري، نز دستان در کوچکی سفید بند پیش دیدن باا اما بود درهم هایم اخم. دارد خیاطی از فراري اولدوز براي جذابیتی

 شده تهدوخ تلویزیون ي صفحه به نگاهش که همانطور. بوسیدم را اش گونه و انداختم گردنش در دست آرام. زدم لبخند

  . :زد سرم به آرامی چندان نه ي ضربه و آورد باال را دستش بود،

  . بگیریم یاد چیزي یه گذاشتن اگه. چلوندیم بابا اونور برو-

  . کشیدم کنار را خودم و زدم پایش به لگدي

  !!میفته بچم االن تو؟ خبرته چه-

  . نمیشه طوریش. جونه سگ و پررو مامانش مثل تو، ي بچه-

  :گفت داري خنده ي غره چشم با

  . تربیت بی-

  :زد صدایم مامان. شد بلند تلفن زنگ صداي

  !مامان بردار تلفنو پاشو ماهنی؟-

  :گرفتم دست به را تلفن گوشی. شدم بلند جا از و گفتم چشمی

  ... بفرمایید-

   خاله؟ خوبی! سالم جان ماهنی-

  :گفتم و نشست لب بر خاله داشتنی دوست و آرام صداي شنیدن از ناشی لبخندي،

   چطورین؟ شما. خوبم من. خاله سالم-

   خبرا؟ چه. عزیزم خوبیم-

  :گفتم و نشستم صندلی روي. بگذارد تلفن میز کنار را ناهارخوري هاي صندلی از یکی داشت عادت مامان

   خوبن؟ محسن دایی خوبه؟ هیال. سالمتی. هیچی-

  . بپرسم را پسرها حال نشد روم

  . میرسونن سالم! خوبن همه-
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  خبر؟ چه دیگه. برسونید سالم-

   نمیخواین؟ مهمون امشب ببینم میخواستم...هیچی دیگه-

  :دادم جواب خواسته، خدا از و شد تر عمیق لبخندم

   نخوایم؟ میشه مگه. روچشممون قدمتون-

  . خونتون میایم آقابزرگ و آنا با شام، بعد امشب پس-

  . دمش متعجب هم آمدند می آنا و آقابزرگ با اینکه از. بود همیشه از تر سرخوش رعنا، خاله لحن. پریدند باال ابروهایم

  بیایم؟ نیستی راضی نکنه دختر؟ شد چی ماهنی؟-

  . میشیم خوشحال خیلیم حرفیه؟ چه این-

   ته؟ خاله:پرسید آهسته و شد ظاهر جلویم مامان

  . من به بده گوشیو: گفت. دادم تکان سري

  :گفتم خاله به

  . کنن صحبت باهاتون میخوان مامان خاله-

  : پرسید و برگشت سمتم به المیرا. دادم مامان دست به را گوشی

   بود؟ کی-

  . رعنا خاله-

  میگفت؟ چی-

  :گفتم و انداختم باال اي شانه

  . اینجا بیان شب میخوان-

  :گفت و خندید. زدند برق اولدوز چشمهاي

  . میدیم خبر بهشون امشب پس-

  :پرسیدم حواس بی. بودم فکر توي

   خبري؟ چه-

  :گفت و د شرمگینی لبخند
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  . شدنمونو دار نینی خبر-

  . انداختم باال را ام شانه باز

   مگه؟ داري تیک تو؟ چته-

  . ندارم حوصله...اولدوز بیخیال-

   شد؟ چت چرا؟-

  : گفتم و نشاندم لب به اي خنده. مبهم کمی و بودم عجیب. نمیدانستم هم خودم

  . میدونم چه-

  . دوخت چشم تلویزیون ي صفحه به و داد تکان سري

  :پرسید اولدوز. شد پذیرایی وارد مامان

  میان؟ امشب اینا خاله مامان-

  . بیان شب فردا شد قرار...نه-

   چرا؟-

  :گفت و نشست مبل روي مامان

  . اینجا بیاین شب فردا هم شما. بیان فردا شد قرار. میپرسی سوال چقدر مادر-

  :کردم اخم. گفت چیزي ابرو و چشم با هم مامان. انداخت باال سوالی حالتی به را ابرویش تاي یک المیرا

   شده؟ چیزي-

  . دارم حرف باهات یکم فقط...دخترم نه-

 کوتس. بخوانم را نگاهش رنگ توانستم نمی...بود تهی. رنگش اي قهوه نگاه به دوختم چشم و. شد مشکوك نگاهم

  . کردم

****  

  :گفت و شد خم جلو به کمی مامان. گذاشتم پیشانیم روي را دستم. کرد می درد سرم

   شدي؟ ناراحت-
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 یک و. حسی بی به نزدیک چیزي. خوشحال حتی نه و بودم ناراحت نه! هیچ بگویم؟ که داشتم چه یعنی گفتم؟ می چه

 ما پی و رگ در طمانینه، پر و ارام چند هر را خون داشت، که حسی. قلبم ي ناحیه ترین عمقی در غریب، و عجیب حس

 ستهآه و کردم خم سر و گرفتم دندان به را پایینم لب. بود کرده داغ را صورتم و پیشانی که خونی. ساخت می جاري

  :نالیدم

  ...مامان-

  ... خواستگاریش میاد کسی هر... دیگه همینه بخت دم دختر گرفتی؟ عزا چرا مامان؟ چیه-

   میگفتم؟ چه..کردم فکر باز

  . دیم نمی شوهر رو تو زودیا این به ماهم. نترس-

  ...کاش. میشد دوا دردم کاش

  . نه میگیم. نیاد پیش اختالف که کردم راضی باباتو زور هزار به..میان االن... مامان شو حاضر پاشو ماهنی؟-

  ...! خدا

 خشب آرام یادش که خدایی! خدا کردم، زمزمه آرام و نشستم ام سجاده پاي. خواندم نماز. گرفتم وضو. شدم بلند جایم از

   کرد؟ می پا به آشوب لم در قبل از بیشتر لحظه هر چرا بود، ها دل

 موهایم و پوشیدم اي ساده شلوار و بلیز. کردم باز را کمدم در و راندم لب به... ا بسم دوباره. شدم بلند... زد صدایم مامان

 نزدیکم. داشت ست در بنفش درهم طرحهاي و روشن صورتی ي زمینه با چادري. آمد باال را ها پله مامان. زدم شانه را

 او و نشست اش شانه روي سرم. بفهمد مرا توانست نمی. بفهمد توانست نمی هم، زمان ان حتی و. گرفت را دستم. آمد

  :گفت

   مامان؟ چته-

 ي هخال پسر شبه، یک این از...! هایشان نخواستن نظر این از. پربود دلم اینکه درك بود؟ سخت موضوع این درك و

  ... هایشان خواندن برادر را ام شده خواستگار

 بعد، ي یقهدق چند و گرفت ضربان قلبم،. یخبستند دستهایم و پرید رخسارم از رنگ رسید، گوشم به که در زنگ صداي

 تیراس. بودم نشده چشمش در چشم هنوز. بودند نیامده هنوز و شد رها محبوسم نفس. ایستاد مقابلم غرغر با المیرا

. دآم نمی یادم چیز هیچ اما کنم، تصور ذهنم در را اش چهره اي لحظه براي میخواست دلم بودند؟ رنگی چه چشمهایش

  . بود خالی مغزم

  :گفت حرص با المیرا. لرزید می دلم
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 وبج الي چرخ عین همچین. شد بد حالم رو ها حیا با دختر تیریپ این کن جمع کردي؟ بندیل بقچه خودتو خبره چه-

  . آوردنت شاه وزوزك حرمسراي از زمان، تونل با کنم می فکر که کنی می نگام کرده گیر

  :گفتم حوصله بی

  آخه؟ میکنی چیکار اینجا تو جان؟ المیر-

 گند هب رو خونه. لرزه می داره بسته قندیل ي جوجه عین دستات که خودت. دامادتون آقا واسه ببري بریزم چایی اومدم-

  . کشیدي می

   ی؟میکن تعریف رو بسته یخ گنجشک ي قصه داري تو میمیرم، اضطراب از ارم من. باش داشته درك یکم المیر،-

 کرف میگن برات هرچی اونوقت گوزن، قد هم و گاوي وزن هم. میخوند گوشت دم پیش سال ده آنا که بود اونی قصه-

  . است قصه میکنی

  . میرسن االن بابا. نزن حرف لحظه یه. المیرا واي-

  . میکنم نصیحتت دارم من بدبخت داره؟ ربطی چه. برسن خوب-

  :نالیدم عاجزانه

  ...المیر-

  . دیگه شو خفه ماهنی. کوفت شرمندگی عرض با و المیر. جیرجیرك و المیر جیر، جیر و المیر-

  . بشن ماجرا بیخیال دیگه اونام که بدن، نه جواب همه جلوي امشب میخوان گفته مامان-

  ...نمیشدي عنق ي پسره اون عاشق که داشتی عقل اگه تو! گرفتی عزا همین واسه!!چیش-

  ...عا منکه بعدشم عنقه؟ کجاش-

 منم. شده خز یگهد آوردن چایی میگی مامانتم به و دستم کنار میشینی میاي رنگین، و سنگین... گفتم می داشتم! هیس-

 رن،ب میکنن ردشون مجلسی خیلی وبابات مامان داري، رو مجسمه نقش امشب. اولدوز گردن میندازیم. میکنم وساطت

  ...  و داغ تغیب بازار بازي، تلفن کشی، گیس و گیس نیستن، که غریبه. میشه شروع خانوادگی مشکلت فردا از بعد

  !المیرا! اه-

. شماست نوبت بعدش،. خونه این تو بذاره پاشو خواستگارم یه نمیذاري و خوندن درس به میکنی شروع خانوما مثل تو،-

  . سالمت به رو آقا علی بخیر، رو شما که هم یا میشه جور برامون قشنگ فیلم یه یا

   چیه؟ منظورت-
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 به چیهی میشیم متوجه که هم یا میدن، خودشون به تکونی یه خاموش، و ساکت دکتر آقاي این یا که اینه منظورم-

  ...چیزي دیواري درختی، دنبال میري و میخوري شکست شمام و هیچی

  . کردم جا دستهایم میان را سرم

  !که واقعا-

  . میان اینا جون رعنا االن. مرض-

 لب هب که نگاهم. بودند شده خانه وارد آقابزرگ و آنا همه، از قبل و بودم گفته... ا بسم لب زیر. بودم آرام آمدند، وقتی

 بار این ما. داشتم دوست همیشه را محسن دایی و رعنا خاله. بودم شده آرام بود، شده دوخته شان نشسته خنده به هاي

 ارهدوب دیدم، را حسش بی و خونسرد ي چهره وقتی شد، خانه وارد سرشان پشت او، وقتی. نشدم خوشحال دیدنشان از

  . کرد رخنه وجودم در اضطراب

 يا فیروزه هاي مبل روي کی و گرفتم دست به را زیبایی گل دسته وقت، چه نفهمیدم. فشردم هایم دست در را چادر

 دلم. نداشتم آمادگی هیچ.نمیدانستم هیچ من. بیاورم چاي که خواست مادر، کی و. نشستند مامان ي کرده عزیز و رنگ

  :زدم نهیب خودم به. میخواست گریه کمی

  ". اومدن می اولدوز واسه که خواستگارایی همون از. س ساده خواستگاري یه...درنیار بازي بچه... ماهنی"

  . شد آشپزخانه وارد المیرا. شکستند نمی را دستهایم یخ حرفها این

   بخري؟ یا بیاري چایی رفتی-

 اعتراف ودم،ب ضعیف من. کنم آرام را خودم که داشتم نیاز. کنم تمرکز داشتم نیاز! نزند حرف کردم، التماسش چشمهایم با

  .بود فراگرفته را روحم تمام ضعف اما بود مشکلی

 نور رزی هایشان تراش که کریستالی هاي فنجان بروي را سماور شیر و ریخت چاي قوري از. نگت چیزي دیگر المیرا،

  . کرد باز میدرخشید آشپزخانه چراغ

  . داد دستم به را سینی. آوردم بیرون زیرش از را دستهایم و کشیدم جلو را چادرم. چید سینی توي هارا فنجان

  . میسوزن داغه...روشونا نریزیش برم، قربونت-

 قوة وال... ااماش"لبهایش، حرکت از که گفت چیزي لب زیر بزرگ آقا. زد لبخند آنا. شدم پذیرایی اتاق وارد. نگفتم چیزي

 و تک. شد بلند جایش از. میخواست گریه کمی دلم. هم محسن دایی. شد بلند جایش از رعنا خاله. خواندم را "...باا اال

 خاله و حسنم دایی به بعد، و گرفتم آنا و آقابزرگ مقابل اول را سینی. ترسیدم می. زد نمی لبخند اما. بود پوشیده شلوار

 ریختن و اولدوز حرفهاي حقیقت از. ترسیدم می. گرفتم سمتش به را سینی. کرد اشاره علی به بابا. کردم تعارف چاي

  :گفت و برداشت را فنجانی و آورد جلو را دستش آرامش با. میترسیدم لباسهایش روي چاي
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  . ممنون-

 نداختها وحشت به مرا فضا خشکی. هایمان شوخی نه و بود گذاشتنهایمان هم سر سربه از خبري نه دیگر. ترسیدم باز

. گرفت شدست در را دستم. نشستم همانجا. بنشینم کنارش که کرد اشاره آنا. بودم ترسانده طاها غلیظ و عمیق اخم. بود

  . زد لبخند. میدرخشید لوستر نور زیر چادرش هاي ابریشم

  :گفت آقاجون،. بود برپا اي غلغله وجودم در. بدهم را لبخندش جواب نتوانستم

  . شدیم جمع اینجا چی، براي که میدونید تون همه... خب-

  . ترساند می مرا صدایش تحکم

 پاك پسر چه ممیدونست. شناختم می خلقیاتشو. بودم بلد اخالقش به. گرفتم پرم و بال زیر بچگی از محسنو من راستش،-

  ...درستیه و

  ...آقاجون دارین اختیار-

  :داد ادامه همیشگی تحکم با آقاجون

 رممدخت رضایت اما. باشم داشته تو مثل دامادي که خدامه از گفتم بشه، دامادم که خواست وقتی... بزنم حرفمو بذار-

  . خودمن هاي بچه دو هر دوتا، این اما بگم، براتون رو ها گذشته ي قصه نمیخوام. شرطه

  :گفت و کرد نگاه مامان به

 اونم نی،پدرماه پیش رفت که محسن. پدره همون ي بچه پسرم، این. ندارم دوسشون شما از کمتر نباشه، شما از بیشتر-

  ...شرطه دخترمم رضایت اما. بشه دامادم علی مثل پسري که خدامه از: گفت. زد منو پیش سال سی حرف

  :گفت مالحظه بی و بلند مامان،. خوردند گره هم در بیشتر طاها هاي اخم میدانست؟ قبل، از بابا. رفت باال سرم

   حاجی؟-

  :گفت آقاجون

   هستی؟ ناراضی شما خانوم، لعیا-

  . ن بچه هنوز که اینا بعدشم. پشتشه حرف کلی فامیلی ازدواج...آقاجون-

  :کرد اخم آنا

  . ننداز اینا پاي جلو سنگ خانوم، لعیا. بالغ و عاقلن دو هر... ماشاا س؟ بچه کجاشون-

  :گفت آقابزرگ. خانوم لعیا گفت می مامان به میشد، عصبی وقتی آنا
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   خانوم؟ لعیا میگی چی-

  . آقاجون بگین شما هرچی-

  . ترسیدم می هنوز. بود مقتدر همیشه آقاجون،

  !دخترم..خب-

   بود؟ وحشتناك حد این تا خواستگاري مراسم یعنی. مردم لحظه، چند براي و. لرزید تنم

   چیه؟ نظرت-

 ینپای را سرم ؟. پرسیدند می را نظرش خواستگاري اول ي جلسه در و جمع میان دختري کدام از بود؟ سوال هم این آخر

 مدت ات و... شد ناجیم لحظه ان در صدایی، اما. سکوت و بود سکوت. خواست می را اشکهایم دلم و ترسیدم می. انداختم

  !!ماند ناجی یک ها

   کنم؟ صحبت ماهنی با دقیقه چند من میدید اجازه-

  :گفت لب زیر. خندي آقاجون

  ... صلواتی پدر-

  . زد بیرون طاها پیشانی رگ

   بگین؟ چیزي نمیخوین شما بابا چی؟ دیگه-

  :گفت بابا. زد لبخند آقاجون

  . حیاط برین کن، راهنمایی رو آقا علی دخترم،. کن کنترل خودتو...جان پسر-

  :آمد ر چاه ته از صدایم. دادم قورت را دهانم آب

  !چشم-

 و فاهمت عقایدشان؟ از میزدند؟ حرف نشستند؟ می میکردند؟ چه مواقع، این در اصال. کنم چکار باید نمیدانستم دقیقا

. بودم شده خشک .بنشینم توانستم حتی نه بگویم، چیزي چرخید زبانم نه. میترسیدم میگفتند؟ چه هایشان؟ نظر اختالف

 چکار باید. میکرد خودنمایی رویم به رو واضح حقیقتی و بود رفته کنار هایم خیالبافی و احساسات جنس از اي پرده انگار

 عرق و ردممیک حس تنم پوست زیر را عجیب لرزشی گرفت؟ می آرام لحظه براي قلبم تپش دستهایم، لرزش که میکردم

  :گفت. بود نشسته کمرم ي تیره روي سردي

   خوبی؟-
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 جیبیع نیروي چشمهایش. نزدیکیهاست همان مرگ که میکنم فکر بچگانه که بود فهمیده او شاید میمردم؟ داشتم

  !مهربانی شبیه رنگی...از رنگی با همراه. فرد به منحصر و خاص اقتدار نوعی. داشتند

  خبر؟ چه-

  :زد صدایم آرام. خوردم غبطه آرامشش به

   مآهنی؟-

 حس .عجیب و ژرف سکون یک. سکوت و بود سکوت. نمیدانستم نامم، یا بود کرده معجزه صدایش. گرفت آرام قلبم

 ستد به کردن فکر براي را الزم انرژي مغزم، سلولهاي میکردم حس. است افتاده کار به مغزم. ام شده سبک میکردم

 مو ي خورده پیچ هم در هاي شاخه به نگاهم. نشستم ها پله کنار چوبی تخت روي که بودم جان بی آنقدر اما. اند آورده

  :زد صدایم. بود

   ماهنی؟-

  . نشست تخت روي فاصله، با

  خوبی؟ ماهنی؟ چیه-

  . نمیدانستم بودم؟ خوب

   دختر؟ دارم ترس من مگه! نیستم غریبه که من منو، ببین-

  . شکستند هوا بی ترق، ترق،. پیچیدند هم در انگشتهایم

  . که نداره ضعف و غش و اضطراب اینقدر منطقی، حرف کلمه چند میکنی؟ اینجوري چرا-

  :گفت تر مالیم لحنی با.داشت ناآشنا آرامشی صدایش تحکم. نترسیدم اما. جدي و تند. بود تند لحنش

 بزرگتر. شیب بزرگتر کمی میخواست دلم من. نیاد فشار بهت اینقدر تا. کنم صبر بیشتر که میخوست دلم خیلی من،-

 اقدام کار نای براي بهتر، موقعیت یه تو آرامش، با میخواست دلم. بگیره وجودتو اضطراب اینجوري نمیخواست دلم. بشم

   میبخشی؟ منو ماهنی،. نداشتم آمادگی هیچ هم خودم من. نشد متاسفانه اما،. کنیم

   ندارد؟ هم عادي حرفهاي به عادت قلبم بگویم، میتوانستم

  "!آمد می بدم "گرفتم گاز را لبم. گرفت نشانه را دستهایم تیزش نگاه. خوردند پیچ دورهم انگشتانم دوباره

   میکنی؟ ازدواج من با ماهنی،-

  :گفتم اختیار بی
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   چی؟-

  :گفت صبورانه

   میکنی؟ ازدواج من با-

  ! نه: آوردم زبانم به عجوالنه اي، لحظه براي

 می ه،ن گفتم. میلرزیدند دستهایم. آمد سرم پشت. رفتم تو و کردم باز را خانه در. رفتم باال هارا پله شدم، بلند جا از

  ...ترسیدم

***  

  )حال زمان(

 واقعیت شبیه چیز هیچ. کنی پنهان بقیه از انرا و ببینی شیرین خواب یک انگار. است یواشکی خواب یک مثل. آرامم هنوز

 تا ایستاده زمان....ایستاده دنیا. است خواب جهان انگار. میشود پخش دارد که آرامی ي ترانه نه و! او نه من، نه. نیست

 اشینشم صندلی روي آرام، حد این به تا من که باشد، حقیقت نمیتواند این! من خداي. شود تکرار دوباره و دوباره تاریخ،

 مرد این زا باید من نمیشوم؟ بیدار چرا! تر خالی مغزم و خالیست قلبم میکنم حس... بگیرم آرامش او از و باشم نشسته

 بیرون هب را خودم و کنم باز را ماشین در یا. کند ام پیاده بخواهم و بزنم داد باید. کنم مواخذه را خودم باید. باشم متنفر

 ودمخ رخوت و سستی از من...رویایی زیادي...شیرینست زیادي خواب این نمیشوم؟ بیدار چرا خوابم؟! خدا. کنم پرت

   .باشد خواب نمیتواند او آرامش! نه...آرامشبخش و آرام...بوده آرام حد همین تا همیشه. است همیشه مثل او. میترسم

 براي من هک بود پیش سال چند! رفت و "باشه" گفت آرام نه، گفتم وقتی که بود پیش سال چند بود، پیش سال چند

 روز، کی اي هفته او و میرفتم مدرسه به روز هر که بود پیش سال چند. خریدم صورتی کتانی و کیف مدرسه به رفتن

 مدرسه زا برگشت راه همیشگی و ساکت همراه به خواندن، درس جاي به که بود پیش سال چند! خدا ؟!بود برگشتن، موقع

   میشد؟ چه میفهمید کسی اگر...میلرزید تنم بعد و میکردم فکر

 آه نارع خاله و میکرد نگاهم چپ چپ آنا. بود نیامده او اما کردم، عطسه شدم، خیس بارید، باران که بود پیش سال چند

   کرد؟ نمی همراهیم کسی دیگر و میشدم خیس و میبارید باران میکشید؟

 ام، دهش خسته گفت بابا است، درس فشار از گفت مامان خوردم؟ غصه کردم، تب شدم، مریض که بود پیش سال چند

 سنگین زاولدو که بود پیش چندسال راستی است؟ کنکور اضطراب از کرد فکر اولدوز و بوده تنم نازك لباس گفت طاها

 من... امدنی که بود پیش سال چند...نمیگفت هیچ و میکرد نگاهم آرام...میفهمید المیرا ماند؟ می ما ي درخانه و بود شده

   برود؟ اینجا از میخواهد گفت، رعنا خاله که بود پیش سال چند! شدم مریض و نیامد و رفتم مدرسه به

 که بود یشپ سال چند برود؟ اینجا از میخواهد گفت. است گرفته تعلق بورسیه بهش گفت. برود میخواهد گفت رعنا خاله

 شماره و ردمب تلفن به دست میگرفت داشت را جانم که ترسی با لرزان، دستهاي با من و دکتر، بودند رفته اولدوز و مامان
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 و دم،لرزی زدم، کردم،زار گریه شنیدم، که را صدایش و... خواستم را او من، و برداشت را تلفن هیال. گرفتم را شان خانه

  ... نرو: گفتم هایم گریه میان

  ... نره که باشه داشته اي بهونه باید آدم نرم؟ چی براي: گفت

   بري؟ میخواي چرا:گفتم

  ...میخواد دلیل که موندنه نمیخواد، دلیل رفتن: گفت

  :گفت او. کردم سکوت من

  میشی؟ موندنم دلیل-

  ... میترسم موقت سکون و آرامش این از من. میخواهم را روزها همان من ؟!است گذشته سال چند

  جنگیدم بیهوده بود، رفتن درگیر تو، فکر که وقتی

  ...فهمیدم دیر من نمیخواستی، منو اول، همون از تو

 ***  

 الس تابستان تا گفت بابا. شد شروع چیز همه که گفت خودش! نه تمام نه، نه،. شد تمام هفته یک عرض در چیز همه

 از رایمب و نشست می کنارم برآمده، شکم با اولدوز،. بودم ترسیده و مضطرب. کنیم عقد بعد و شویم محرم هم به بعد،

 یعنی شترك،م زندگی نمیدانستم هنوز اینکه از. میگفتم هایم دلهره از بانگرانی، من و. گفت می خودش شیرین اضطراب

 قابزرگآ وقتی...بعدشم! موقع اون تا کو...او مشترکتون؟ زندگی سر میري داري االن مگه: میگفت و میخندید اولدوز! چه

  ! نمیزنه الکی حرف آقابزرگ! داره یعنی دارم، اعتماد چشام مث علی به من میگه

 هر بکند، کاري ات میشد بلند اولدوز. میکشید دستمال را میزها لبخند، با مامان. بودم مانده بیدار را شب تمام بود، پنجشنبه

 با و برد می باال را دستهایش! را دخترش عروسی ذوق هم و داشت دارشدن نوه ذوق هم مامان. کردیم می عوایش دو

  :گفت می لبخند

 دیگه ه،پیدابش خوب عروس یه که پسرمم براي. بدهکاریم بهت بازم کنیم شکر هرچقدر خوشبختی، این خاطر به خدایا-

  . نمیخوام هیچی ازت

. ودب شادي از پر رعنا خاله چشمهاي عمق تا. کرد شکر خدارا زیرلب و بوسید را صورتم. آمد رعنا خاله و هیال با ظهر آنا

 یاراي نه و داشتم کردن بلند سر توان نه. افتادم می پس داشتم ترس از شد، که شب. رقصید می ادا با و میخندید هیال

 خواست رگآقابز وقتی نشاند، هم کنار مارا آنا وقتی. بودند مهربان و منتظر بود، آمده وقتی از که چشمهایی به کردن نگاه

 وکهش. بود رویاهایم از باورتر غیرقابل واقعیت. کنم گریه میخواست دلم کند، محرممان هم به عربی، ي جمله چند با
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 هاي اژهو ارامش به کنم خوش دل میخواست دلم. میترسیدم. باشندش انداخته آب میان دفعه یک که کسی مثل. بودم

  ..توانستم نمی اما ادامیشدند، آقاجون زبان از که لفظی خوش و عربی

 نشستن ز بودم؟ راضی. میخواهم چه نمیدانستم انگار. بودم گیج و گنگ. میزد تند قلبم تالطم، از پر وجودم. نبودم آرام

   بودم؟ راضی داشتنش دوست و ماندن از... نرفتنش از بودم؟ راضی کنارم، صبر از پر و آرام مرد کنار در

 فکر افتادند، می عجله با و هم سر پشت که اتفاقاتی به. کنم فکر و باشد سکوت. بروند همه میخواست دلم. دانستم نمی

  !کنم

 شناختن مامت وجود با. بود تار و مبهم برایم که گذاشتم راهی در قدم و بستم را چشمهایم... گفتم بله و بستم را چشمهایم

  !بود مبهم برایم بود، گرفته قرار مقابلم در که مسیري هم باز...داشتنهایم دوست و ها

   "القلوب تطمئن... ا بذکر اال" کردم فکر من و کردند تعارف شیرینی خندیدند، زدند، دست همه

! است درس... ابذکر اال میگفت. کنی تکرارش صدبار روز هر و کنی زبانت ورد که نیست ذکر ،...ا االبذکر میگفت آقابزرگ

! خدا بایاد و مباش آرام. کنم عمل همیشگیش ي گفته به کردم سعی. کنی عمل آن به بعد و بفهمیش باید که است درسی

  ...کنم شروع خدا یاد با

 وقتی. بود مبهم چیز همه. بود گنگ. ترسیدم. شدم ناارام باز "کنن صحبت هم با تا دو این بذارین" گفت رعنا خاله وقتی

 کردم کرف من و زد لبخند. کرد باز برایم را ماشینش جلوي در و زد لبخند رفتیم، بیرون خانه از رعنا خاله و مامان اصرار به

  . بود مهربان و صمیمی همیشه مثل لبخندش

  : گفت و کشید عمیقی نفس. بود لبش روي لبخند باز افتاد، راه به وقتی

   خانوم؟ حاج-

 زدم، لبخند قتو چه نفهمیدم. کودکیهایمان مثل. بودند شیطان چشمهایش. میزد لبخند باز. برگشتم سمتش به تعجب با

  :پرسید. شدم آرام چطور نفهمیدم

  داري؟ حسی چه االن-

  :گفتم آرام و زدم لبخند او از تبعیت به

  !میترسم...راستش-

  : گفت و خندید

  اطرافشونه؟ اتفاقات به ادما واکنش بدترین ترس میدونستی-

 رفح داشتم دوست. بودند دلنشین و عجیب حرفهایش. بزند حرف داشتم دوست. بزنم حرف نمیخواست دلم. خندیدم

  ...باشم آرام. باشد آرام. بزند
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   بترسی؟ چی از بترسی؟ باید چرا-

  :گفتم آهسته. کردم نگاه منتظرش چشمهاي به

  . نمیشه باورم اصال. میکنم ازدواج دارم زود خیلی میکنم حس...میکنم حس. گیجم خیلی هنوز من... آخه-

 دوست یه مثل باشه، همراهت همیشه میخواد دلش نفر، یه فقط. نکردي ازدواج که کنی فکر میتونی...خوب-

 همیشگی تدوس این حضور به وقتی! نترسی چیزي از هست تا... نترسی هیچی از تا...کنه کمکت که باشه همراهت...واقعی

   چطوره؟! کن فکر ازدواج به کم کم کردي، عادت

  :گفت و داشت نگه را ماشین. بود اي کننده دلگرم و خوب پیشنهاد. زدم لبخند

  !بگذرونیم قشنگ جاي یه تو دایمیمونو، دوستی روز اولین تا شو پیاده-

*****  

 یشسرخوش اینهمه به دل در و است شاد و انرژي پر همیشه مثل که هیال به میزنم زل خواب، بی و حال کم چشمهاي با

  . میخورم غبطه

  :میگوید لبخند با هاله و میگذارم چانه زیر دست

  . باشین راحت رفتم، من-

  :میگویم هیال به رو. دهد نمی اعتراض مجال و میشود خارج اتاق از

   خبر؟ چه خوب؟-

  :میگوید و میخورد تکان سرجایش. میخندد و میکشم خمیازه

  !!میشم عروس دارم-

  :میگویم و میکشم خمیازه دوباره لبش، روي عریض لبخند به خیره

  شوخیه؟ وقت شب نصفه دو-

  . کنم ازدواج باهاش میخوام منم. نیست بردار دست...خواستگارام از یکی دیوونه؟؟ چیه شوخی-

  :میگویم و میخندم باز

  بگیره؟ رو تو میخواد که بدبخت این کیه! باشه مبارك-

  :میگوید آهسته اما. خورده سنگ به تیرش میکنم فکر و میرود وا صندلی روي

  . محمدیان دکتر...نه یا میشناسیش نمیدونم.  داداشه دوست-
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  :میگویم جدیت با و جایم سر مینشینم راست. میشوم هوشیار

  !گفتی جدي مزخرفاتو این االن که نگو-

  ...من اگه نمیشی خوشحال تو یعنی-

  :میگویم آرام و کشیده

  !هیــال-

  . میلرزد دلم و! طاها میکنم فکر و

 تاییدش نظر ره از بابا. کنه جلب نرمو که میکنه تالش داره هم خیلی و مهربونه. خوبیه آدم پسره. بابا نکن نگام اینجوري-

  !هست داداشم دوست دوست،. شده عاشقش مامان. کرده

 کالفه االح اما. میشوم کالفه چقدر کار محیط در هرروز که نمیداند. نکند ام کالفه نامش میخواهد انگار گفتنش، داداش با

  ... طاها! داداشم! داداش! نیستم

  : میگویم و! خدا: میزنم لب

  !آخه... هیال داري؟ دوسش که، اینه منظورم یعنی یعنی، بدي؟ مثبت جواب بهش میخواد دلت واقعا هیال،-

! میگشت مبرادر دنبال وقتی سرگردانش، نگاههاي یا کنم باور را مشتاق چشمهاي این کنم؟ باور خدا. میکنم قطع را حرفم

   کنم؟ باور خدا

  :میگوید و صندلی به میدهد تکیه

  !دیگه بشه شروع جایی یه از باید...خوب! محترمیه ادم اما..ندارم که دوسش خوب-

 دلش از هک میکنم دل دل! نه یا بگویم که میکنم دل دل بسته؟ اش پرونده و میشود تمام نشده شروع برادرم ي قصه

  !نه یا بگویم برایش

  :میپرسم و میزنم دریا به دل

   چی؟ طاها پس... پس هیال؟-

  :میگوید. میکند ام کالفه ظاهر، حفظ براي تالشش! را آنیش پریدگی رنگ یا کنم راباور اشتیاقش

 یه القب فقط من. نبوده هم چندانی ي رابطه که ما بین...ضمن در! گرفت نباید مرده که رو اي رابطه نبض! بیخیال-

   بندازم؟ ترشی میخواي نکنه. سالمه شیش و بیست االن. داشتم بهش حسایی
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. میکنم فکر ورمغر و ساکت طاهاي به هیال از بیشتر! نشسته آرام بغضی صدایش ته ته انگار. نیست دار خنده شوخش لحن

  ! شوند ما خودخواهیهاي قربانی نباید انها نه،! هنوز دارد دوستش که دلخور، طاهاي به

  . بود عاقل باید گاهی. میگیرم تصمیم عقلم با دارم من. متنفره ما از طاها. بیخیال ماهنی،-

. مصمم و عاقل. اند شده برادرش پیش سال شش چشمهاي شبیه که عمیقی چشمهاي به. میزنم زل عمیقش چشمهاي به

  . میشکند را سکوت. بگویم چه ام مانده

 النا! شدي عروس خبر بی چرا نشی دلخور بعدا که بگم گفتم. شدم مزاحمت ببخشین. آلو خواب دکتر خنوم خوب-

  . شد دیر. میکشتم داداش

  . میبوسد را ام گونه سرسري و میشود خم

  !باباي-

  !خداحافظ-

  :میگوید و میشود خم در الي از

  . شما عروسی ایشاال-

 و روان تابک یک مثل. بود ساده. نداشت اي پیچیده چیز هیچ هیال. میچسبد صندلی پشتی به سرم و میشود بسته در

 نگاهش هک دیدم رفت، برادرش وقتی پیش، سال چند. بود مهربان و داشتنی دوست و ساده! بخوانیش باید که قلم خوش

 برادرانه خشم و کالفگی از انروزهایم، نافهمی تمام با من و لرزانده را دلش برادرش، به وابستگی کردند فکر همه. لرزید

  . فهمیدم طاها ي

  ! کرد زندگی ها گذشته یاد با میتوان ابد تا و ایستاده زمان میکردم فکر ساده چه

  !گذشته گذشته، بگویم میگذارند ها خاطره مگر

********  

 تگیخس از دکترش، خانوم خودش، قول به میکند فکر. خوابم میکند فکر مامان و ام کرده کز تختم ي گوشه خسته،

  !سالها این ام شده شب جغد من، که نمیداند. میبرد خوابش نرسیده بالش به سرش بودن شب شیفت

 افظح انگار. ام شده رنگم اي فیروزه حافظ دیوان دامان به دست قدیم، مثل! طاها برادرم،. وجدان عذاب از پر و مستاصلم

  . میمانم فالش نیت در که. ندارد گفتن براي حرفی اما هم

 میکند اخم میشود؟ غیرتی طاها راستی. میشود عروس دارد خودش قول به که هیال به. میکنم فکر طاها به و میزنم غلت

 و برهانها ...هایش عاقالنه براي. مشورتهایش براي و میشود تنگ برایش دلم استیصال، هنگام هنوز نمیگوید؟ هیچ یا
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 امتم براي اي چاره و بفهمد را حرفهایم او، مثل که نبوده هیچکس عمرم، طول تمام در میکنم فر! عمیقش هاي منطق

  . باشد داشته مشکالتم

 بحث یدنکش پیش هنگام طاها عصبانیت و اخم و هیال صداي ته بغض اما. شاید...نمیدانم. نیستند عاشق دیگر شاید

  . میکنند نقص را ام بینانه خوش افکار دارند ازدواج،

  ! بلوار یا دانشگاه ي محوطه سراغ بروم شاید یا. دانشگاه ي کتابخانه یا. پژوهشکده به بروم میکنم فکر

 ینشینمم سفیدشان و سرخ هاي نیمکت روي. اند ساده انتشار مثل. هایش سرباالیی خیس همیشه هاي چمن و بلوار آخ،

 به را عمیقشان آرامش سخاوت با بلندش، و بو خوش درختان. اي انرژي هیچ صرف بدون. میپیچد وجودم در ارامش و

 چاي از رپ همیشه فالسک و پژوهشکده از. است تر مهم انجا! بروم باید میکنم فکر و میشوم بلند جا از. میدهند ناارام من

  . است تر مهم پژوهشکده قوي هاي* ام اي از مینو، سبز

****  

 واه سرماي که دیروز از. آرامم. میپیچد مشامم توي در، جلوي همان از زعفرانیش، آبگوشت بوي. هستیم آنا مهمان همه

 ینکها بدون کرده، کاله و شال دانشجوهاي و زمستانی ي شده لخت درختان به خیره نیمکتی، روي و ام خریده جان به را

  . آرامم ام نشسته کنم فکر

 غذا، بوي. آید می میشود داخل در از که هرکسی استقبال به اش خسته پاهاي آن با همشه، مثل. بوسم می را آنا صورت

  :میگویم. کرده مستم

   برم؟ قربونت کردي چیکار-

  . تو بیا. عزیزم نکردم کاري-

  :میپرسم و کنم می دل دل

   هستن؟ همه-

  :میگوید. نه یا فهمیده همه لفظ بردن کار به از را منظورم نمیدانم

   نیومدي؟ لعیا با چرا. کردین دیر برادرت و شما قط. خانوم بله-

  . میشه پیداش دیگه االن هم طاها. تو بریم. آنا واینستا سرپا-

  :گوید می شده، همقدمم که حالی در و میزند لبخند

   کردي؟ دیر چرا نگفتی-

  . بود تحویلش روز اخین امروزم بود، ناقص. مینوشتم باید مقاله یه-
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  :میگوید و میزند لبخند

  .باشی موفق-

 هآمد همه کنم می فکر سرش روي روسري به خیره. اندازد می اغوشم در را خودش المیرا. میشوم خانه وارد سرش پشت

  :میکند زمزمه گوشم کنار. اند

   ناراحتی؟ من از هنوز-

  :میگویم و میزنم لبخند آرام،

  . نیستم ناراحت من نباش، ناراحت من از تو-

  : میگوید پچ پچ با و میخندد

  .. باشم ناراحت باید باالخره خوب، که من-

  :میپرسم. میروم کنار و کوم می کمرش به را دستم

   کجان؟ بقیه-

  . پذیرایی تو-

 امیح میخواهد انگار. میگیرد محکم را دستم و کند می علیک و سالم المیرا با. میشود خانه وارد و میگوید... یاا طاها

  !طاها نباش...برادرم نباش من طرف مینالم، دل در. بکشد رخ به را بودنش

. متنفري ازش تو. نیست وقتش االن ماهنی، "میکنم فکر. او فقط و میبینند، را او چشمهایم میشویم، که پذیرایی وارد

  "نه؟ مگه

 نمی که ممیدان نیامده، بابا. میکنم سالم جمع به ارام، و تالطمند بی که هیال، چشمهاي به خیره و میزنم وسیعی لبخند

  !آید

  ...داداشم خدا، نالم می میگیرم، دست در که را هیال یخ دست

******  

 کنم، باز را کتاب الي آنکه از قبل. کردم مرور ذهنم در را اختصاصی غیر و اختصاصی دفاع هاي روش و بستم را کتاب

   شد؟ جاري ام پی و رگ در و گذراند را راهها این کی داشتنش دوست راستی کردم فکر

  !باید. بود می درسم به حواسم باید. زدم نهیب خودم به و رابستم چشمهایم

  :گفت و نشست کنارم هیال



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١۵ 

 

   کنی؟ حل اینو میشه ماهنی،-

  !نه مسما. شدم خیره مثلثات سخت ي مسئله به

  !نه. نیس ریاضی ام رشته که من-

  :گفت خیال بی. کردم اخم. گذاشت دهانش توي را خودکارش

  . نیستم بلد بپرسم؟ کی از من خوب-

   میدونه؟ علی ببین. نمیدونم-

   باشه؟ بلد اینو کنه، اثبات تالس نیس بلد علی-

  : گفتم و کشید پوفی

  . بپرس محسن عمو از برو. هیال میدونم چه-

  . نداره چیزارو این ي حوصله بابا بابا؟-

  . بپرس طاها از برو-

  : گفت و نشست راست

  بپرسم؟ کی ها؟-

  . بپرس آنا ي خونه رفتیم که پنجشنبه-

   اینجا؟ بیاد عصر بگی نمیشه. زیاده اشکالم آه! نه-

  . نخندم تا دادم فشار هم به را لبهایم و انداختم باال را ابرویم

  ...تونست اگه. باشه-

 طبق کردم فکر و داریم؟ چی شام پرسید رعنا خاله از. آشپزخانه سمت رفت سرحال. شد بلند جا از و بوسید را ام گونه

  . میزند ناخنک غذاها به حتما معمول

 بیشتري ي انگیزه و شوق با برسم، درسهایم به میکردم فرصت تنها نه همه، انتظار برخالف. خواندم کتاب و زدم لبخند

 و روحیه بهم و میشد خصوصیم معلم. کرد می کمکم. بود چیز همه حضورش. کردم می آماده کنکور براي را خودم هم

  . خوام نمی تنبل خانوم من: میگفت و میکرد اخم میشدم که خسته. میداد انگیزه

  :گفت و زد لبخند بهم. آمد بیرون آشپزخانه از رعنا خاله. شد تنگ برایش دلم اختیار، بی

   عزیزم؟ نشستی تنها چرا-
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  . خاله میخوندم درس داشتم-

  ... ازمامان تر صبور و. نزدیک و مهربان. بود مامان مثل رعنا، خاله. زد لبخند باز

  : گفت. بیاید بگویم، طاها به تا خواستم اجازه خاله از

 هیشکدوم که میخوره مارو مز همش بچه این. خدامه از من نباشه، مزاحمش هیال اگه جان؟ دختر حرفیه چه این-

  . بدین جواب سواالمو نمیتونین

   ".آید می حتما" که گفت شتابزده بعد و کرد سکوت. زدم زنگ طاها به و شدم بلند

  :گفت رعنا خاله. داشتم خوبی حس

  . اینجا بیان اوناهم شام بگم لعیا به برم خوب-

  را جانم و بگیر را من فال

  سیرم کسی بی حال این از من

  کن رو را قصه فرداي دستِ 

  میرم می چگونه کن روشنم

  خورد می خون عشق جام از حافظ

  خوردم شوکران جام از هم من

  شد می ها مست جهاندارِ او

  بردم می دوش به را جهان من

  :میگفت خواندن درس وسط هیال، اما. میداد توضیح هیال براي جدیت، با. رسید بابا و مامان از قبل طاها

   چیه؟ اینا اصال؟ میگه چی. ببینم وایستا-

 میفهمید، اگر هیال میداد، توضیح دوباره حوصله، و صبر با و میکشید عمیقی نفس. میکرد نگاهمان و برمیگشت طاها

  :میگفت و میکرد اخم نه، اگر و میداد سرتکان

   بلدي؟ خودت مطمئنی طاها-

  :میگفت و میخندید علی

  !هیال برم روتو واقعا-
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  :گفت آرام و نشست کنارم

  . میشه پرت حواسشون اینا من؟ اتاق بریم-

  . "باشه" که دادم تکان سر

  :گفت و کشید صورتش روي را دستش خنده، با. گذاشتم جلویم را کتابم و نشستم تختش روي

  !خودتونه منزل-

  :شد بلد هیال صداي. رفتم ره چشم

  . نمیفهمم من طاها! اه-

 را دستم. پیچید وجودم تمام در نااشنایی و تازه حس. داشتم عجیبی حس. گرفت را دستم. نشست کنارم. خندید. خندیدم

 حس. میسوخت هک دستم پوست به. میکردم فکر دستم پوست به داشتم. زد لبخند رویم به. کشیدم بیرون دستش زیر از

  :پرسید و زد لبخند باز. کشیدم دستم روي ارام را انگشتم!! میکنند گز گز سلولهایم میکردم

   خانوم؟ شما شد چتون-

   بود؟ چه خدایا بود؟ چه عجیب حس این. انداختم پایین را سرم

  شدن عاشق این شد آن یک

  !بود لحظه یک همان دنیا

  :میگفت که امد طاها صداي

   کردي؟ انتخاب ریاضیو ي رشته چرا تو نمیدونم من اه-

  !داشتم که عجیبی حس همان با خندیدم. خندیدم باز. میکند کج را اش قیافه دارد هیال کردم فکر

******  

  :کردم زمزمه آرام، و نشستم المیرا کنار. کردم عوض لباس

   المیر؟-

  . گرفت را دستم

   هوم؟-

  . میشم دیوونه دارم میکنم حس-
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  :میگوید خنده با

   نبودي؟ مگه جدي؟-

  . میخندم

  . میگم جدي. کوفت-

   دکتر؟ میشی، یوونه داري میکنی حس چرا-

  :میدهد ادامه. میدهم تکان سر

   میخونی؟ تخصص فوق واسه داري-

  . ام خسته. نمیدانم میخوانم؟

  . نمک کار تخصص، همین با مدت یه و بگیرم مطب مجوز میخوام فقط. کنم شروع دوباره نمیخوام نه، االن اما! میخونم-

 استراحت کمی بسه. بوي فعالتر دیم، من که دکترایی ي همه از تو بگیري؟ تخصص فوق حاال همین که نیستی مجبور -

  . خوب کن

 که بود رمسرگ انقدر باید گذشته، از فرار براي. گذشته از فرار. ام بوده فرار مشغول همیشه من! باید بودم، می فعال باید

 مبادا. ببرد خوابت نرسیده بالش به سرت که باشی خسته آنقدر بایدشبها گذشته از فرار براي. نباشد کردن فکر براي وقتی

  !بزند سرت به خیالی یادي، اي، خاطره

  :میگویم زیرلب دوباره

  . میکنن ام دیوونه دارن-

   کیا؟-

  :مینالم! میکنم نگاهش مردد،

  . هیال و طاها-

  :میرسد. است آرام همیشه مثل المیرا

   چیه؟ قضیه-

  . میزند صدایمان مامان

  . کنیم باز رو سفره کمک بیاین دخترا-
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 ما. یزندم حرف رعنا خاله با دارد آهسته آنا. میرویم آشپزخانه به هم با. میشود بلند ناچار به هم المیرا. میشوم بلند جام از

  :میگوید مصنوعی لبخندي با بیند، می که را

  !دیگه کمک بیاین پس؟ کجایین-

***  

 مهدیه. اکتس و حرف بی. نشستم قالی، گلهاي به خیره تنها،. کنم صحبت المیرا تنها،با تا نشد فرصتی هیچ عصر، تا

 بانی و باعث که من، به لعنت. بود رویم به رو هیال. بودند نشسته طرفم یک هرکدام. هم مهدیس. میگذاشت سرم سربه

  !کرده آهن از تر سنگین را جو این که او، به لعنت. ام خانه این سردي و سکوت

 جمع توي ردیگ حامد، و المیرا. شود نمی بلند شان خنده صداي دیگر. نمیکنند پچ پچ قدیم، مثل دیگر رعنا، خاله و مامان

  !جان کم و سرد! میزند لبخند تنها حرف، بی و مینشیند برادرهایش کنار هیال. نمیگذارند هم سر به سر

 به تا نیست .بروم فرو آغوشش در محبت، با تا نیست. بیندازد ام شانه دور دست محبت، با تا نیست. نیست آقاجون دیگر

 چی:که دهد سرتکان و بخواند ازنگاهم را غمم تا نیست. نیست آقاجون. شود گلگون آنا، صورت تا نیست. بزند لبخند آنا

   شده؟

 کند دل بشود اشک. میشود تنگ دلم! رفتن به لعنت. میکند باز راه پلکهایم پشت تا اشک! علی تو، به لعنت من، به لعنت

  . کرد فرار دنیا ي همه از بشود کاش نه، که رفتن. رفت و کند دل بشود. سنگین جو این از

 شبها تا یستن. بکشد دست دیوار روي ابریشمی فرش تابلو روي وضو با تا نیست. بخواند "یکاد ان و" تا نیست آقاجون

  :بخواند تا نیست. بخواند حافظ

  جمعند، دوستان و است انس خلوت حضور"

  "...کنید فراز در و بخوانید یکاد وان

  ...شدن پنهان به کردن، پنهان به ام، کرده عادت من. سالها این تمام مثل. میزنم پس را بغضم

  . هممید تکان سر. شوم بلند که میکند اشاره میشود، بلند جایش از مامان. رفته و کرده خداحافظی ناهار، از بعد طاها

. پوشممی لباس. میکنم بهانه را کار. بمانم من که میخواهد آنا. دارد کار که میگوید ماندن، براي آنا اصرار جواب در مامان

 بروم میوید. کند خرید سوپري از میرود مامان راه، سر. میروم بیرون خانه از مامان با و میکنم خداحافظی جمع از آرام،

  . دارد خرید میگوید. خانه

  :میگویم. میکند را اولدوز هواي دلم

  . اولدوز ي خونه میرم من مامان-

  . میشود باز صورتش
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  . برسون سالم. برم قربونت برو-

  :میگویم خنده با

   بخري؟ میخواستی چی. کنم خرید باید منم پس-

  . نون بسته یه و ماست-

 و میدهم دستش به را هایم خرید. میگیرم نان و ماست مامان، براي و میکنم خرید ها بچه براي. میشوم مغازه وارد

  :میگویم

  . مامان خداحافظ-

  . باش خودت مراقب-

. دهممی فرو طوالنی و عمیق را دمم. نیست سرد زیاد هوا. میشوم اصلی خیابان وارد. میشوم جدا ازش و میدهم تکان سر

 به قدم کی ترس، از. ایستد می جلویم سرعت با مشکی، ماشین یک. کنم عبور خیابان از تا میشوم رد فاضالب جوي از

  . آشناست راننده میکنم حس که شوم، دور ازش میخواهم اخم، با و برمیدارم عقب

 کسی چه نممیک فکر. ام ترسیده. میدوزم سیاه ماشین به را مبهوتم نگاه و میکنم محکم خریدهایم ي کیسه دور را دستم

  ! بگیرد؟ زیر مرا میخواهد

  . میزند صدایم صدایی که رو، پیاده سمت برمیگردم. ایستاده ایم جلوي هنوز مشکی ماشین. آیم می خودم به

  !بردار من سر از دست بزنم، فریاد میخواهد دلم. میشوند فشرده هم به پلکهایم حرص، از

. زندمی تند قلبم باز. مصممند هم من چشمهاي حاال،. مصممش چشمهاي به میدوزم چشم خیره، و مستقیم. برمیگردم

  ! میزند خریدهایم، پالستیک به زده چنگ که مشتی توي درست قلبم،

  :میگوید منتظرم، نگاه به خیره

  بزنیم؟ حرف نمیخواي-

  ! حرف! میزنم پوزخند

  !نه-

  !بزنیم حرف وقتشه میکنم فکر من ولی-

  :میزنم ندانستن به را خودم

  مورد؟ درچه-
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 سر همنگا. نیستم جسور نزدیکش هاي نفس لمس ي اندازه به من نه،. ایستد می مقابلم. میزند دور را سیاه ماشین

  :میگوید که بچرخم، کامل میخواهم دوباره. برمیدارم عقب به قدم یک. خیابان آسفالت خاکستري روي. میخورد

  . بزنیم حرف بهتره. میکنم خواهش-

 شده، مسخ! است شده مردتر اینکه سراغ میرود ربط بی فکرم،. است اجبار و تحکم از پر هم خواهشش. ماتم من، و

  :میگوید. میکنم نگاهش

 شب، آن متوه بودن پذیر برگشت از. میترسم کرده آرامم شب، یک که مشکی، ماشین این از. میترسم. شو سوار لطفا-

  . میدهم تکان طرفین به را سرم. میترسم

  . بگین همینجا بگید میخواید چی هر! نه-

  . اید می جلو و میپرد باال ابرویش

  خیابون؟ وسط دختر؟ شده چت-

  . میرم من...پس-

  . میکند نگاه اطرف به

   ؟. بشینیم پارك اون تو بریم. کن صبر نه،-

. رفتهگ نشانه را ها چمن روي خالی هاي نیمکت که نگاهش، امتداد و. میکنم نگاه خیابان دیگر سمت هاي کاري چمن به

  .  "باشه"که میدهم سرتکان

  :میپرسم و میشوم رد خیابان از سرش پشت

  طوالنین؟ حرفاتون-

  ...میرود دلم،. آشنایش نمکین ي خنده براي میرود دلم،. میرود ضعف دلم. میخندد

  ! بکشه طول ساعتی نیم شاید داري؟ عجله-

  بودنش؟ رايب میرود، دلم که کنم انکار باید چرا داري؟ وقت ام ساله پنج انتظار براي ساعت نیم فقط لعنتی، ساعت؟ نیم

 نمیخواهد، رام او. است ارام هنوز. نیمکت دیگر انتهاي روي مینشیند. زرد ي رفته رو و رنگ نیمکت انتهاي روي مینشینم

  !جانب به حق و خودخواه! ام دیده عمرم درتمام که مردیست ترین خودخواه او

 کرف به رفت، و گذاشت را بود اش دخرخاله زنش، نامزدش، قضا از که را، دختر یک پیش، سال پنج وقتی چرا راستی

  . آیند می کوتاه همیشه ها زن و بود؟ نیفتاده زدن حرف
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  . ترسم می واکنشت از من میترسم، اما. دارم زیاد گفتن براي حرف من خوب،-

  :میگویم و میکنم نگاهش حالت بی

  ...لحظه یه-

  :میگوید. برمیدارد را گوشی المان. اولدوز به میزنم زنگ. میکنم خارج کیفم از را گوشیم

  الو؟-

  . وامیدارند زدن لبخند به مرا حالتی هر در المان، و الشان. میزنم لبخند

  . خوشگلم سالم-

  :میگوید خنده با

   نمیاي؟ خاله،-

   هست؟ مامان. من شیطون میام-

  . خاله آره-

  . باش هم مامان و الشان و خودت مراقب. عزیزم بهش بده گوشیو-

  :میگیرد را گوشی اولدوز

  . دلتنگی از مردم تو؟ کجایی ورپریده-

  :میگویم جدیت با

  . نیومدما هنوز نفهمه مامان. میام دیگه ساعت نیم تا اومده، پیش برام کاري یه اولدوز ببین-

  . کاري چه میگی میاي! حله اکی،-

  :میگویم. میکنم قطع و میخندم

  ...ببخشید-

  . میکند نگاهم مات. صورتش به میکشد دست

  !برگشتم که خودخواهم واقعا من من،-

  ...بود رفتنت خودخواهی! من مرد نیستی، من مال که نیست مهم خودخواهیست؟ برگشتنت

  :میگوید کالفه. بود آرام اولدوز، با تماسم از قبل تا اما. ریخته هم به را ارامشش چیزي چه نمیدانم
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   نه؟ متنفري، ازم-

  :میدهد ادامه. میگیرد بازي به را قلبم هم هنوز خودخواه، مرد این و متنفرم. دارم دوستش و متنفرم. متنفرم

  . ماهنی برو. میشی متنفر ازم اینا از بیشتر بفهمی، حقیقتو اگه ولی-

  چیه؟ حقیقت حقیقت؟-

  !باهاش شدن رو روبه براي...باشیم داشته توانشو هردومون که میگم وقتی عزیزم، برو-

 سلم در ام مانده هنوز من. واداشته تپش و گرما به را، قلبم از زده یخ اي نقطه که عزیزمی معناي در ام مانده هنوز من و

   کیست؟ براي نمیدانم که عزیزمی حرف به حرف

 ايه گلدان در فرورفته مطبق کاجهاي به خیره. میرسانم ایمان و اولدوز ي خانه ورودي در به را خودم خسته، هاي قدم با

 ینح المان، کوچک پاهاي صداي تا کشد می طول ثانیه چند. آورم می در صدا به را در زنگ سفالی، لعاب و رنگ خوش

  :گوید می نمکینی لبخند با. شود باز رویم به داشتنیشان دوست آپارتمان در و برسد گوشم به دویدن

  ! ماهنی سالم-

  :گوید می خنده با و میشود ظاهر در جلوي اولدوز

  . ماهنی شد خاله گذشت پل از خرش باز بالگرفته-

 با و دمیشو ظاهر در قاب در هم الشان برسد، بندکفشهایم به دستم تا و داشتنی دوست دلخوشیهاي این به میخندم

  . کند می سالم خوشحالی،

  :میگوید و میکند پایم نثار لگدي اولدوز. بوسم می را دو هر صورت و میشوم خانه وارد

  ! هویج که منم-

  : میخندم

  . خانوم هویج نخورتت خرگوشه آقا باش مواظب-

 شیرین هايروز به و میکشم آه میشود، شبیهم بیشتر روز به روز که الشان، به خیره. کشم می انگشت دو با را اش گونه

  . میکنم فکر آمدنش دنیا به

  . بوسم می را رنگش بلوطی موهاي روي میشوم، خم و میگیرم بغل را سرش دوباره،

  :گوید می و رود می سالن به اولدوز



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٢۴ 

 

 چرا لوتتوف الشان،. شکنن می پا و دست زیر کن جمع ماشیناتو این بیا مامان المان! اه میارین؟ در بازي هندي فیلم چرا-

   ؟.اومد پیش برات کاري چه اصال کردي؟ دیر چرا تو ماهنی زمین؟ رو انداختی

  :میگویم ها بچه روبه. میروم جورشان و جمع پذیرایی سالن به سرش پشت و بندم می را در

  ... مادرتون این. خاله ما ي خونه برم بیاین! براتون بمیرم غرغرویی؟ مامان چه-

  :میگوید و میکشد سوزناکی آه. دهد نمی دادن ادامه ي اجازه اولدوز

  . ببره و بگیره ازم هامو بچه که اینجا اومده عمري بعد خواهرم-

 تابک آشنا، صبري و ارامش با الشان. دهد نشانم را نویش هاي ماشین میخواهد و زمین روي نشیند می المان. خندم می

  . برد می اتاقشان به لبخند با و کند می جمع را خوش و المان اضافی بازیهاي اسباب و داستانها

  : میگویم میروم، کلنجار بارانیم هاي بادکمه که حالی در و کنم می باز سرم از را شالم

  ... میره خالش به حاللزاده میگن-

  ... نه نگو خلی میگم-

  :میگوید اي بامزه لحن با المان

  ! زشته مامان؟... اااا

 در راچ. میگذارم مبل ي لبه روي را پاهایم و نشینم می راحتی مبل روي. کشم می را لپش و میگیرم را ام قهقه جلوي

   شده؟ آشفته و ریخته هم به ینطور زندگیم چرا آرامم؟ ناارامی اوج

  : میگوید و میگذارد میز روي را کوچک خانگی هاي شیرینی و چاي محتوي سینی اولدوز

  . بشین آدم مثل -

  میزنم لبخند نشیند می کنارم که الشان به و نمیدهم اهمیتی

  . میشی متنفر ازم اینا از بیشتر بفهمی حقیقتو اگه: مییچد سرم در صدایی

 این ناآش صداي همان با خودش،. نزند سرم به خواب توهم تا بودم گذاشته باز باز را چشمهایم اینبار. نبودم خواب اینبار

  . بود کرده ادا را جمله

  :میگوید المان

   بازي؟ دنبال میاي خاله-

  : میگوید الشان. خندم می
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   خــاله؟-

  . بازي مهمون بیام کنین اماده وسایالتونو بالکن، برین-

  :میگوید المان. میکشم آهی. میدوند بالکن سمت به خنده با هردو

  !بیا هم تو مامان-

  . بیایم تا کنین بازي یکم. عزیزم باشه-

  :میپرسد واضح و میکند نگاهم اولدوز

   بود؟ علی-

  . میروم فرو مبل دل در بیشتر و کنم می حلقه زانوهایم دور را دستهام. باشد فهمیده میزدم حدس

  آنا؟ ي خونه بود اومده-

  :میگویم ربط بی و میدهم سرتکان

  نیومدین؟ چرا-

  میگفت؟ چی. نیار حرف تو حرف-

  دیدیمون؟ پنجره از-

  . خیابون کنار نیمکت رو نشستن دیدن چمن دونه دوتا سرد هواي این تو منگول خنگ تا دو دیدم. آره-

  !خبرم بی ازشون من که میته اتفاقاییداره یه میکنم حس...اولدوز-

  چیه؟ منظورت-

  :میگویم و میکنم تر لب. گفتن براي دارم حرف کلی میخواهدو خواهرانه دل و درد دلم،

 تیشآ دلم اگه میشد، تنگ دلم اومدنش از قبل اگه اگه،. جوریه یه اوضاع. نیست کنترلم تحت هیچی میکنم حس-

 کار میخونم، درس. میکنه طی رو عادي روند یه داره زندگیم، که بود خوش دلم باز رحمیش، بی از میسوخت و میگرفت

 که بودم خوشحال. کنم اش اداره میتونم خودم. نرماله زندگیم که بود خوش دلم. عکاسی میرم اکیپمون با گاهی و میکنم

  . کنن تکلیف تعیین برام دیگران نذارم و باشم مستقل که داد یاد بهم بدیهاش، ي همه با حداقل

  :میگوید. میکنم سکوت

   نیست؟ اینجوري االن زندگیت مگه خوب،-

  . میگذارم زانوهایم روي را سرم
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  ...برگشتنش از بعد-

   ریختی؟ هم به دوباره-

  . میخندم

 آنا و لمیراا و حامد علی، آنرمال و عجیب رفتار بقیه، رفتار. کنه اینقدرگیجم که نبود اونقدري من ریختگی هم به واقعا-

  !قوز باال قوز شده که هم هیال مشکوکن، خیلی که

  :میپرسد جدي و اخم با

  !بده توضیح چیه؟ منظورت-

  :میدهم ادامه و میکشم آهی

 بیمارستان یه تو اینجا بیاد آلمان، از تخصص فوق گرفتن از بعد شده، بورسیه دکتر یه که نیست آنرمال این نظرت به-

   میگذرونه؟ طرحشو داره سابقش نامزد که بیمارستانی تو دقیقا اونم بشه؟ کار به مشغول دولتی

 به! داره ظرن بهت اون و میزنی حرف فالنی دکتر با حقی چه به تو که کنه خفتت آنا ي خونه خلوت حیاط تو یهو، اینکه

 بگه عدب شم، ترك زهره که بزنه ترمز جلوم جوري یه امروز نیست عجیب نظرت به داري؟ شوهر نگفقتی بهش حقی چه

 صحبت اشتیمد امادگیشو که بعدا! برو بذار بگه و بشه اونرو به اینرو از میزنم زنگ شما به من وقتی ولی بزنیم، حرف باید

  . میکنیم

  : میکند قطع را حرفم اودوز

   داري؟ شوهر تو گفته بهت

  : میگویم و میخندم

 الیتح: گفت چهارراه سر التاي مثل و پیچوند دستمو مچ. نیست سابق منطقی آدم اون.شده جوري یه اصال. بابا آره-

   داري؟ صاحاب نیس

  :میگوید شده گرد چشمهاي با ولدوز. میزند صدایمان المان

  . االن میایم. ها بچه بکنین بازیتونو شما-

 هر ای میخوردم سرما میکرد، درد سرم زمین، میخوردم من سال چند این تو اگه که المیرایی که، نیست این فقط آخه-

 دونهن هیشکی که میگیره تحویلش همچین. مادر از تر مهربان ي دایه شده حاال میداد فحش علی به اي، دیگه مرض

  . خارج بودم رفته بودم گذاشته شوهرمو من میکه فکر

  ! میکنه شوهریم شوهر چه! اووو-
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  :میخندم

   بود؟ داداشم مگه چیه-

   مرگشه؟ چه هیال حاال،-

  !کنه عروسی میخواد. نیس مرگش چه بگو-

  میریزه؟ هم به زندگیتو داره کجاش دیگه این خب،-

  :میکشم هوفی

 اون داره لجش از دیوونه هیالي این میشه؟ بدبخت سرش به میزنه کنه عروسی هیال نمیدونی نمیشناسی؟ رو طاها تو-

  . متنفره دکترا از میگفت که اون. میکنه قبول دکترشو خواستگار

 الفاخت اینهمه با اصال. بده خبر طاها به فقط. نکن قاطی خودتو. بگیرن تصمیم خودشون بذار طاها، و هیال درمورد-

  . برسن هم به که نباشه درستم شاید

  :میگوید. میکنم سکوت

  . میشه مشخص بعد مدت یه تا عجیب رفتاراي این دلیل دارم حتم. کن صبر یکم-

  . میروم ها بچه سراغ به و میشوم بلند جا از

****  

 زنگ وشیمگ. میکند پوست میوه دارد و نشسته بالکن در جلوي اولدوز. کنم گرم ها بچه با بازي به را سرم کنم می سعی

  . میگذرم اولدوز و بازیها اسباب موانع از و میشوم بلند جایم از غرغر با. است مامان میکنم فکر. میخورد

  

  :میدهم جواب و میکنم نگاه افتاده صفحه روي که ناآشنایی ي شماره به

  بفرمایید؟-

  !خانوم سالم-

   ؟نیست مظاهري دکتر صداي میکند خطاب! خانوم مرا که آشنا ي مردانه صداي این نم می فکر و میکشم آرامی هوف

  :میدهد ادامه خودش

  . هستم مظاهري-

  . هستین خوب. نیاوردم جا به ببخشید بله،-
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   چطورید؟ شما. ممنون-

  . میکنم اخم احوالپرسی؟ براي زده زنگ

   داشتین؟ امري. شکر رو خدا-

  !دیگر بزند زنگ که باشد داشته کاري باید حتما. کردم خوب ام؟ گفته بد

   ببینمتون؟ روز یه میتونم یعنی...میخواستم من، راستش...من-

  .باشم عادي میکنم سعی چه؟ براي! نه

  .بینمتون می بیمارستان تو فردا، پس خب،-

   بیمارستانید؟ شما فردا پس امممم،-

  . نزنم قهقهه تا میکشم دهانم توي قدرت با را لبهایم

  . بیمارستانم بله،-

  . میکنم صحبت باهاتون بیمارستان توي همون پس. خب بسیار-

   اومده؟ پیش مشکلی... مظاهري آقاي-

  . خداحافظ فعال. داشتم باهاتون کاري یه نه، نه،-

  . خدانگهدار-

  : میگوید حرص با اولدوز. نشود لبخند شکل تا میکنم جمع را لبهایم زور به و کنم می قطع

  میزنی؟ ژکوند هی چیه. رو لوچه و لب کن جمع-

  . میزنه شیرین دکتره این. نمیزنم ژکوند من-

  . میخندد

   دکتره؟ این کیه-

  :میگویم کشیده و میخندم او، از تبعیت به

  !همکــار-

  :میگویم و میزنم چنگ را بارانیم

  ...دیگه برم من-
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  .میمونی ما پیش شام! میکنی غلط-

  . نبودم خونه صبح از. خونه برم باید دیگه نه. بزن حرف درست ها بچه جلو زشته-

  ...میشه ناراحت بیاد ایمان. خودمونن از ها بچه-

  . میکنم سر را شالم

  . باشم بابام پیش باید شبا که میدونی. برسون سالم بهش-

  . میکند چپ را چشمهایش

  . ننر لوس-

  . هست که همینه-

  :میگویم ماندن، براي اصرارهایشان جواب در و بوسم می را ها بچه

  . خو میشه تنگ داداشم و بابام واسه دلم منم-

***  

  . میشیم نزدیک حساس جاهاي به داریم سرنره حوصلتون

  :گفتم بلند صداي با. بافت می و کشید می را موهایم هیال

  . شد کنده موهام. دیوونه یواشتر-

  .نبافم میخواستی خوب. نداري تحمل تو کنم چیکار من-

  . اومد در جونم. نخواستم. نباف بابا-

  ! نخودي طاها قول به. داشتنی دوست هاي خنده آن از. خندید که دیدم آینه از

  . کنم نمی ولت میشینه بار به داره زحمتم که االن. دیگه نشد-

  . کشید را موهایم از اي دسته دوباره و

  :گفتم و کشیدم فرانسوي بافت روي را دستم شد، تمام کارش وقتی

  . شد خوب چه. نکنه درد دستت-

  :انداخت باال ابرو

  . دیگه اینیم ما-
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  :گفتم و بستم کش با را موهایم ي دنباله

  . کنه می آویزونم گیسام همین از نزدم تست هیچی ببینه و بیاد داداشت اگه که درسمون سراغ بریم خب،-

   ام؟ لولو مگه-

  . کردم نگاه بود داده در چوب چهار به را اش تکیه که اي خسته مرد به و برگشتم ترس با

  :گفت اخم با هیال

  ... اوهونی اهنی، یاالهی، یه من، برادر-

  . دیگه نباشیدتونه خسته عوض اینم-: خندید

  :گفتم و زدم لبخند

  . نباشی خسته. سالم-

  . انداخت کناري را کیفش و نشست تختش لب

  :زد غر و برداشت را شانه. زد صدا را هیال رعنا خاله

  . تختم رو نشین بیرون لباس با. کن عوض لباستو پاشو-

  :گفت و زد لبخندي. رفت بیرون اتاق از

   خوبی؟-

   خوبی؟ تو. خوبم-

  . خوبم منم-

  :گفتم و نشستم تخت روي

   خبر؟ چه-

  . کردم اخم. برد موهایم کش سمت به را دستش سوالم، به توجه بی

  . بستمش االن. نکن-

  . کرد باز سرم از را کش تفاوتی، بی با باز

   نمیشنوي؟-

  :شدم خیره خندانش ي چهره به
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  . نشنید باید وقتا گاهی-

  :گفتم و نشستم صاف. داد تکان موهایم بین را دستش

  . میاد قللکم نکن-

  ... نکن نکن، میگی همش بزنی؟ بلدي ایم دیگه حرف تو-

  . کشیدم بیرون موهایم الي از را دستش

  . گفت همینارو باید بد ي بچه به-

  :گفتم. کشید دراز تخت روي

  . بخوریم ناهار بریم پاشو-

  . بخورین شما. نیست م گشنه-

   بگیري؟ معده زخم میخواي. نکن اذیت علی...اا-

  . نیومدم خونه دوروزه. میاد خوابم نکن اذیت ماهنی-

  . میده گیر میاد هیال. خودت اتاق برو پاشو الاقل-

  :گفتم. زد صدایمان رعنا خاله

   دیگه؟ نمیاي-

  :گفت خاله. چید می را میز داشت هیال.رفتم بیرون اتاق از ناامیدي با و

  نمیاد؟-

  :گفت و زد لبخندي. نه که دادم سرتکان

  . نشو ناراحت. س خسته. خاله نداره اشکال-

  :پرسیدم هیال از و زدم لبخند

   نمیاد؟ محمد-

  . داره کالس دانشگاه. نه-

 قرص شبها که روزهایی همان از میبرد، خوابش زدن حرف موقع و رسید می خانه به جان کم و خسته که روزها همان از

  . باشم زحمتهایش الیق او، الیق تا کنم تالش بیشتر باید فهمیدم نبرد، خوابش تا میخورد
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 ،اصول برخی رعایت به مشروط. بود کرده عوض را اش مدرسه المیرا. کنکور براي هم مدرسه، براي هم. خواندم می درس

 مدرسه در هاتن هم آنها با که بودند همکالسیهایم از نفر چند. بودم تنها. بودند کرده نامش ثبت غیرانتفاعی اي مدرسه در

 ثبت جا هیچ نامش و بود نامزدم که اي پسرخاله از. بفهمند زندگیم خاص شرایط از چیزي خوست نمی دلم. بودم صمیمی

  . بود نشده

 تر نهات روزها، همان از. باشند مدرسه حد در فقط باید و خطرناکند دبیرستان ي دوره هاي دوستی بود معتقد که مامان از

  ! هیال و محمد و محسن دایی و رعنا خاله همراه البته صد. میکرد دعوت مان خانه به را علی مامان، گاهی. بودم شده

 رد میشد خالصه خصوصیمان، حرفهاي تنها و میزد لبخند بهم جمع، توي. میشدیم جمع آنا ي خانه در همگی ها جمعه

  ! ناآ هاي خواستن کمک منظور بی این به خندیدیم می وچقدر. دوتایی آنهم. کاري پی فرستادمان می آنا که وقتی

: میگذاشت سرم سربه. مدادم تکان سر باز میره؟ پیش خوب چی همه–. میدادم تکان سر خوبه؟ حالت: پرسید می ازم

   خورده؟ موش زبونتو

 نمی دلم تدس میفهمید، انگار. لنگد می کار جاي یک فهمید می انگار نبودنهایش، تمام با او و. میدادم تکان سر باز من و

  !لنگ کارش جاي یکِ  نامزدي این به رود

 حال در مام مامان،. خانه به رساندم می عصر آقاجون و میخوردیم ناهار. آنا پیش میرفتم امتحان از بعد. بود ماه خرداد

 که کوچکی موجود براي میرفت دلم،. بود بارداریش آخر روزهاي. بود اولدوز ي خانه و خودمان ي خانه بین آمد، و رفت

 و خیالها جنس از روشن، خیلی صورتی. بود سفید و صورتی اتاقش ست. بگیرد را تنهاییم از اي گوشه بود قرار شاید

  . دخترانه بکر رویاهاي

  : میگفت پنهانی لبخندي با بابا، و میکردم ذوق من. میخرید کوچک هاي پیراهن مامان

   بذارن؟ میخوان چی اسمشو حاال-

  . میزد لبخند هم مامان

  . میخواد دلشون چی ببینیم باید. داره ربط خودشون به که اونش خب-

  :پرسید می من از بعد

   چیه؟ رو نظرشون نگفته بهت اولدوز ماهنی-

  . بگه آقاجون هرچی گفته-

  . شکفت می گلش از گل مامان

   بوده؟ بد گذاشته، رو شماها اسم آقاجون مگه... درکش به ماشاال-

  :خندیدم می
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  !دیگه ترکی اسم یه باز-

 را مدستهای خیال، بی و سرخوش. بدوم خانه تا میخواستم. نبودم بند پا روي خوشحالی، از. بودم داده را امتحانم آخرین

 اولدوز ي انهخ مامان. کشیدم آهی. نکردم پیدا کیفم از را کلیدم رسیدم، که خانه در به. بودم گذاشته ام کوله بندهاي روي

  :گفت. زدم زنگ بهش عمومی تلفن ي باجه از. بود

  . دخترم اولدوز ي خونه بیا خب-

  :گفتم. بود شده زایل خوشیم. کردم جا جابه شانه روي را کیفم

  . که دوره-

  . خوب بیا تاکسی با-

 حوصله بی و شدم اي کهنه زرد پیکان تاکسی سوار. ایستادم خیابان سر. برگشتم را آمده راه و کردم قطع حوصله بی

  :گفتم

  . گلگشت-

  :پرسیدم

  میشه؟ چقدر-

  :گفت راننده

   خیابون؟ تو بپیچم-

 دایی شنايآ ماشین به لبخند، با را نگاهم بپیچم، کوچه داخل آنکه از قبل. شدم پیاده و کردم حساب را کرایه. نه گفتم

 کمعین بی چشمهاي که ، زنی با لبخند، با و بود ایستاده دورتر، دور، آشنایی، پسر. چرخاندم را سرم. دوختم محسن

 دور. ندرفت باال شلوغ بیمارستان یک هاي پله از باهم، و دورشدند دور، از. کردم نگاهش. میزد حرف زیبا، دادند تشخیص

  !نشکند باورم دور، همان از تا. شدم دور زن، شدن وارد براي تعارفش از قبل. شدم

****  

  :گفت زدو جانی کم لبخند دیدنم با. بود نشسته مبل روي پریده رنگ با اولدوز. کرد باز برایم را در مامان

  . نباشی خسته. سالم-

  :پرسید مامان

  بود؟ چطور امتحانت-
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  . بود خوب-

  :پرسیدم اولدوز از

  خوبی؟-

  . زیاد نه-

  . کشیدم سرم از را مقنعه حوصله بی. سمتش برگشت مامان

  . دخترم طبیعیه-

 زیبا. بودن ساده. نبود اي مدرسه بچه من، مثل اما بود، ساده و مشکی اش مقنعه و شلوار و مانتو. شستم را صورتم و دست

  . بود

  . کرد نگاهش هول مامان. بستم را آب شیر. آمد اولدوز گفتن آخ صداي

  اولدوز؟ شده چی-

  . وقتشه...کنم فکر-

  . زد اش گونه روي مامان

  . مونده روز ده که هنوز-

  :گفت عجله با مامان. فشرد هم روي را لبهاش و برد کمرش به را دستش اولدوز

  . بیاد ایمان بزن زنگ ماهنی-

****  

 شتهایمانگ. کوچک و بودند گرم دستهایش. بودم گرفته آغوش در محکم را دخترك. کوچک اتاق توي بودند شده جمع همه

 چهار نوزاد یک عاشق من! عمیق داشتم، دوستش. میکشیدم سرهم دستکشهاي زیر مانده کوچک دست آرامی،روي به را

 تکمپو مامان. بود کشیده دراز تخت روي حال بی اولدوز. مهربانی عطر. داد می بهشت عطر که. بودم کوچک ي ساعته

 اما. یترسیدم مامان. بگیرد دستم از را دخترش میکرد تقال هنوز ایمان و بود ایستاده کنارم لبخند، با بابا. میداد خوردش به

  . است امن آغوشم در کوچک نوزاد این جاي که داشتم ایمان من،

  . میخواند... ا فتبارك و میچرخاند دستش دور را تسبیح اولدوز، شوهر مادر خانوم، حاج

  . بیان آقا اجح کنید صبر حرفیه، چه این: بود گفته اخم با. بخواند اذان کوچکمان نوزاد گوش در بودند گفته ایمان پدر به
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 از قترعمی شادیم،. میخندیدم. آمدند صدا سرو با المیرا و حامد و سحر زندایی و حسام دایی آنا، و آقاجون بعد، دقیقه چند

 نگاهش آقاجون. گرفتند دستم از زور به را کوچکمان نوزاد. بود همهمه از پر اتاق. بود سیاهپوش زن ي آزاردهنده حس

 کوچکمان نوزاد واستمیخ. میپرید پایین و باال المیرا. گفت تبریک و بوسید را اولدوز خندید، آنا زد، لبخند. گرفت بغلش. کرد

  :میگفت آرام و میگزید لب حامد. بگیرد بغل را

  . آنا و آقاجون بعد-

 وزادن. بوسید را اش گونه و شد خم آقاجون. بود برده را حواسش و هوش تمام کوچکمان نوزاد. نبود من به حواسش المیرا

  . خندیدیم. برد عقب آقاجون، ریش تماس از را صورتش کوچکمان،

  . کردم نگاه اتاق در جلوي هیاهوي به و گرفتم نوزادکوچکمان و آقاجون از سختی به را نگاهم

 وضیحت مامان به که شنیدم. انداختم پایین را سرم. رفت صدقه قربان آنا. انداختم پایین را سرم. کردم لج. علی و طاها

  :میداد

  :گفت خنده با طاها. میان هم اینا مامان االن رسوندم خودمو زد زنگ طاها وقتی. بودم طرفا همین-

  . رفت ابرومون بیرون برین بیاین میان؟ اینام مامان االن چیو بابا-

  . کرد اشاره اولدوز به

  . ها مریضه مثال بدبخت این-

  شمایین؟ خاله، دختر به، به-

  . خندید حال بی اولدوز

  . روحمه نه-

  . کرد اخم مامان

  . نگیرش حرف به خاله علی-

  :گفت. ببیند را نوزادکوچکمان صورت تا شد خم

  ...این رفته کی به ببینم بذار-

  . خندیدند چشمهایش. سمتم برگشت. گذاشت کاره نیمه را حرفش

  . آشنا امسال دوست پارسال. دخترخاله سالم علیک! بــه-

  :گفت آنا. زدم لبخند حوصله بی
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  . پسر باش داشته شرم-

  :کرد نگاهش نگران اولدوز. گرفت آقاجون بغل از را کوچکمان نوزاد سرخوشی با

  . باش مواظب علی-

  . پیچید اتاق در کوچکمان نوزاد ي گریه صداي

  .جیغوئه جیغ خودت بچگیاي مثل. تو تحفه دختر این بگیر بیا. بابا بیا-

  . نداشت زدن حرف حال اولدوز

  :پرسید آقا حاج از. خواند اذان کوچکمان نوزاد گوش توي آقاجون

   چیه؟ اسم براي نظرتون آقا حاج-

  . انداخت پایین سر آقا حاج

  . بذارید خانوم این رو قشنگتون اسمهاي اون از شما منتظریم ما. آقا نفرمایید-

  . ایمان سمت برگشت آقاجون

  بابا؟ چیه نظرتون شما-

  . آقاجون بگید شما چی هر-

   خوبه؟ شان ائل بابا، اولدوز-

  . زد لبخند اولدوز

  خوبه؟ ایمان،-

  . من سمت برگشت آقاجون. داد مثبت جواب ایمان

   خوبه؟ بابا، ماهنی-

  :گفت شوخی به طاها. شد بلند جمع اعتراض صداي

  . کرد اشاره خودش به و نبود؟ این از تر نظر صاحب-

  زدم، لبخند. کرد نگاهم. بود جدي اما آقاجون

  . آقاجون عالیه-

  . ایشاال مبارکه... خانوم الشان خوب،-
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  . ایستاد در جلوي پرستاري. کرد تعارف شیرینی طاها. زدند دست همه

 کرف شان ائل به نه، که کوچکمان نوزاد به من. کنین خلوت مریضو دور. شده تموم مالقات ساعت اینجا؟ خبره چه-

  . میکردم

****  

 توانست می یعنی. کردم نمی باور من اما. ببیند درست تواند نمی حاال میگفت مامان. میخورد تکان اولدوز بغل توي الشان

   نبیند؟ آوردنم در شکلک و ادا آنهمه با مرا

  . بودیم آنا و آقاجون ي خانه مهمان همه

 رفظ داشتند آشپزخانه توي سحر زندایی و خاله و مامان. میکردند صحبت و بودند نشسته مبل روي طرف، یک مردها

 کنار اآن. میخندیدیم بلند و میکردیم پچ پچ. بودیم زده حلقه اولدوز دور المیرا، و هیال و من و شستند می را شام هاي

  . میکردند تماشا را کوچکمان جمع بالبخند هردو و بود نشسته آقاجون

  . بودند آشپزخانه و پذیرایی و اتاقها میان آمد و رفت حال در مدام مهدیس و مهدیه و میزد لبخند حسام دایی

  :گفت بلند صداي با و کرد اي سرفه آقاجون گذشت، که کمی

  . بنشینید بفرمایید جان، عروس خانوم، رعنا خانم، لعیا-

  . دارد یمهم مقصود باشند، جمع در میخواهد و میکند خطابشان اینطور آقاجون وقتی میدانستند همه. نبود مخالفت جاي

  :گفت آرام سحر زندایی. آقاجون به شدند خیره و نشستند سحر و اولدوز کنار آرام مهدیس، و مهدیه

  . فضول هاي پدرسوخته-

  . خندیدیم محسوس نا همه

  :گفت و کرد نگاه آنا به آقاجون

 رحمط همینجا رو جوون دوتا این ي قضیه خواستم خان، محسن درخواست به و خانوم، الشان پاقدم مبارکی به غرض،-

 ي صیغه به اینکه وجود با رو، مدت این و کرد لطف علی،. هستن محرم هم به که هست ماهی شیش تقریبا. کنم

 که شهوقت کنم فکر دیگه اما. باشن محرم هم کردبه قبول ها سنت و خانواده به احترام خاطر به نداشت، اعتقاد محرمیت

  . کنن عقد

 رتمغای در وجودیم تالطم با که آرامششان و سکون به. راضیشان و برلب لبخند هاي صورت به. کردم نگاهشان مات

  . بود

  :پرسید بابا به رو
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  موافقید؟ شما-

  :گفت و داد سرتکان بابا

  . باشه چی دخترم نظر تا البته. آقا حاج بله-

  :پرسید مامان از آقاجون. شدم دلگرم

  چی؟ شما لعیا،-

  . آقاجون خدامه از که من-

  :گفت آقاجون. افتاد فشارم که کردم حس. کشید تالطم به را وجودم اضطرابی. رفت گیج سرم. شد بد حالم

  عقد؟ براي میشید آماده جان؟ ماهنی-

   نبود؟ بود، منتظره غیر. سنگین سرم. بود بد حالم. زندگی ازدواج، موقت، عقد دایم، عقد. عقد

  :پرسید خاله. شدم خیره چشمهایش به. صورتم به بود شده خیره عجیب، چشم جفت یک. آوردم باال زور به را سرم

   عزیزم؟ رضاست عالمت سکوت-

   خوبی؟: زد لب

 بلند جا زا. دادم تکیه میز ي لبه به را دستم. بودنم خوب یا رضایتم، نفی براي نمیدانستم هم خودم دادم، تکان را سرم

  :گفتم آرام. شدم

  . ببخشید-

  . کشید خجالت. م بچه شده شوکه: گفت مامان که شنید میدویدم، حیاط به داشتم وقتی و

  :گفت وصدایی

  پیشش؟ برم میتونم-

 خنکاي دمکشی نفس عمیق و دادم تکیه تاب پشتی به را سرم. آمد می بند نفسم. نشستم تاب روي خلوت، حیاط توي

  . را تبریز تابستانی شبهاي

  !را عطري بوي و شنیدم، را هایی قدم صداي

  بشینم؟ تونم می-

  . کردم نگاهش
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  . گرفت بازي به را انگشتهایم انگشتهایش،. گذاشت دستم روي را دستش. زد لبخند. نشست کنارم

  . شکست را سکوتمان. نکند تغییر چیز هیچ و. بایستد زمان خواست دلم

   خانوما؟ خانوم-

  . ندادم جواب. رفت دلم

   خاله؟ دختر-

  . سکوت هم باز

   ماهنی؟-

  :گفتم آرام

   هوم؟-

  . کردیم نامزد سرمون خیر. درد و هوم-

  . کند منحرف را ذهنم را، فکرم بود، بلد

   بگم؟ چی-

   میشه؟ نمیشه؟ غلط قرآن که بگی جانم یه-

  . داشتم بغض. زدم حالی بی لبخند

   کنیم؟ ازدواج نمیخواي شده؟ چی-

  . نگفتم چیزي. ایم خوانده بقیه دلخوشی براي را صیغه این. است کشک صیغه این یعنی، این

  گرفتی؟ سکوت ي روزه بگی؟ چیزي نمیخواي ماهنی؟-

  . شدند آویزان لبهایم

   بود؟ کی دختره اون-

  . شد متوقف دستم روي انگشتش حرکت

   ها؟-

   بود؟ کی دختره اون-

  . زد لبخند کردم حس
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   دختره؟ کدوم-

  :گفتم تند تند بغض، با

  . ندیدي منو اصال که. میخندیدي باهاش داشتی اینا اولدوز نزدیک بیمارستان جلوي اونروز که دختره همون-

 اما. ودش عصبانی است قرار میکردم حس. ام شده منطقی غیر میکردم حس. کشید عمیق نفس و کرد سکوت لحظه چند

  . خندید بلند تعجب، کمال در

  :گفت و فشرد تر محکم را دستم

  . شکرت خدایا بلده؟ حسودیم سقلی خانوم این عنی-

  میکرد؟ مسخره. کردم نگاهش متعجب

  میکنی؟ م مسخره-

  :گفت بریده خنده میان

  ...نه-

  . میکنی م مسخره داري-

  . شکرت خدایا. میکردم امید قطع ازت کل به داشتم. دیگه نه-

  . کردم نگاهش گنگ باز

  . مهمم براش که خداشکرت. میکنه قهر که میکنه، حسودي که میشه، غیرتی که شکرت خدا-

  :گفت سرمان پشت از صدایی. خندید. خندیدم

  کنین؟ نگران مارو میخواستین. خوشین هم با که شما-

   بودند؟ آنجا. محمد و حامد و طاها المیرا، و هیال فضول چشمهاي به و. کردم نگاه آنا به

  . شدم سرخ خجالت از

 ماهنی، به. بودم شده زیباتر که خودم به. بودم کرده تغییر که خودم، به. دوختم آینه به نازك، و سفید چادر زیر از را نگاهم

. بود اندهم یشم را شب المیرا. بودم نشسته عقد ي سفره سر اي، تجربه هیچ بی که ماهنی به. میکرد تغییر داشت که

. شناسمش مین بودم گفته. نترسم بود گفته. دارد دوستم علی میدانسته اول همان از بود گفته. بود داده امید. بود زده حرف

 بینی پیش ابلق غیر رفتارهایش. بود کرده تغییر. نه حاال اما.شناختمش می. میشناختیش بچگی از بود گفته. بود خندیده

 لمیراا. بودم ساکت من و. بود شده مبهم و عجیب. ها گذشته مثل نه و محبت و عشق از پر ها، قصه تمام مثل نه. بودند
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 مطمئنم راالمی. باشد سرخ چشمهایم صبح خواهد نمی بود گفته. خوابیم بود گفته مامان. بودم کرده بغض. بود داده امید

  :بود کرده

  . موندنشی ي بهونه تو. داشتی حالی چه بره، میخواست وقتی که کن فکر این به فقط-

  . بشنوم خودش زبان از میخواهم را، اطمینان این که نمیدانست کس هیچ. بودم نگفته چیزي

 حس. بود تهانداخ سرم روي نازکی و سفید چادر خاله. بودم شده زیبا. آرایشگاه بودم رفته سحر زندایی و رعنا خاله با صبح

 و یبردم لذت شدن، زیبا و وشیدن سفید لباس از که اي دختربچه. نبود بیش اي بچه دختر آنروزها،ِ  من. داشتم خوبی

 آهنگ. افتاد راهخ .میزد لبخند بنشینم میکرد کمک و میکرد باز برایم را در داشت که وقتی تمام. دنبالم بود آمده. میترسید

  :گفت. میشد پخش داشت شادي

  . میکنیم دیر ساعت دو یکی ما که گفتم بهشون-

  . بودم کرده نگاهش متعجب

 نگه را ماشین. بود رفته اي کاره نیمه و خلوت خیابان به. عقد ي سفره پاي برمت نمی نزنی حرف باهام تا خوب؟ چیه-

  . بود برگشته سمتم به و بود داشته

  مآهنی؟-

  . میشناختم که بود لفظی زیباترین. پیشوندي و پسوند هیچ بی! آ حرف کشش

  . بودم برگشته سمتش به

  شدي؟ خوشگل چقدر میدونی-

  . بودم خندیده

  دارم؟ دوست چقدر میدونی-

  . بود جامانده چشمانش عمق در نگاهم. بود رفته باال هوا بی سرم

 بی و کوتس از ترسیدم می. میترسوند منو تو، سکوت اما. پیش وقت خیلی. میزدم باید پیش وقت خیلی رو حرفا این-

 حساساتم،ا مورد در اما بودم، منطقی همیشه من بدبختیه، یه این. بیارم زبون به حسمو نبودم بلد وقت هیچ و. تفاوتیت

 تندونس واسه شناخت، واسه محرمیت ي صیغه ماه شیش. بزنم حرف باهات قراربود. بگم چیزي نتونستم وقت هیچ

 وت کنم فکر میشد باعث سکوتت، اما میخوامت، چقدر که بگم بگم، میخواستم من. کرد دور مارو ازهم، انتظاراتمون

  . دادي مثبت جواب رودروایستی

  . انداختم پایین را سرم
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  . کرده مجبورت رعنا خاله... رعنا خاله کردم می فکر. نداري دوسم میکردم فکر من-

  . گرفت را سردم دستهاي دستهاش،. خندید

  ماهنی؟. ماهنی ببخش نبودم، کنارت من. نزدنشه حرف از میکشه چی هر بشر-

  هوم؟-

  .دارم دوسِت-

  :بودم گفته هوا بی

  چرا؟-

  . بود کرده سکوت

  داري؟ دوس چرا رو ام بچه هنوز که منی ترم، کوچیک سال هشت-هفت ازت که من علی؟ داري دوس منو چرا-

 امروز و دیروز از داشتنت دوست. نیست دوروزه یکی تو داشتن دوست. خانوم ماهنی دلیل نه میخواد دل داشتن دوست-

 هیچ صورت تو میشد باعث که داشتم بهونه یه اما،. بود کار و درس ذکرم و فکر ي همه اول، همون از. نشده شروع

 دنبال میرفتم. میرفتم نبودي، اگه. منی امید تو. بشم امیدوار و کنم فکر بهش میشم خسته وقت هر که نکنم، نگاه دختري

  . نبود اینجا من زندگی نبودي اگه. زندگیم دنبال. درسم

  نذار منت-

 خاطر به نمک روشکر خدا میتونم چطور. زندگیمی معنیِ تو. داشت بعد یک فقط من زندگی نبودي تو اگه. نمیذارم منت-

  . منه آرزوي ي همه که فرشته این خاطر به کنم تشکر لعیا خاله از چطور زندگیبم؟ عشق تنها

  . بودم خندیده

  کیه؟ آرزو-

  . خوشگلمه خانوم ترانه آرزو،-

  . میشد ادا او زبان از که بود این مهم! ماهنی یا ترانه. نمیکرد فرقی! بود بار اولین این ترانه،

  !بود یکاف ابد تا که نفر یک و بود، خدا چون. د.نبو ترسی. نبود اضطرابی دیگر. کردم نگاه قرآن زیباي هاي آیه به

  ...بود خوب چیز همه اما. بود گرفته ام گریه. میکرد گریه مامان. شد گم هلهله صداي در ام، بله صداي

****  

   .میکنم نگاهش. نجوشیده که اي قهوه و مظاهري حسام بیمارستان، تریاي دقیقه، پنج و بیست و یازده ساعت
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   افتاده؟ اتفاقی چه دقیقا بگین میشه مظاهري؟ آقاي-

. نمیدید رو سک هیچ که. نشناخت منو وقت هیچ که. ندید منو وقت هیچ که بود، پایینی سال دختر یه پیش، سال شیش-

 شیطنت. یخندیدم بلند بلند کنارش پیش، سال شیش. نمیذاشت تنهاش هم لحظه یه دوستام، بهترین از یکی رفیقم، چون

 خاطرش به هک بودید دختري تنها شما میکنم فکر. دوستام بهترین از یکی کنار. میدیدمش گریخته و جسته من و میکرد

  !میگذشت کالساش ترین مهم از

  !دکتر بود کاري ات ضربه

  :میگویم ام شوکه هنوز درحالیکه. صندلی به میدهم تکیه

   چیه؟ منظورتون-

  . بودن مهم براش که میگذشت چیزهایی از شما خاطر به همیشه اون. بدین گوش حرفام به لطفا-

  . کنید سب لطفا. میدونین کجا از رو چیزا این شما نمیدونم و. بشنوم اینارو نمیخوام واقعا من. بدین گوش شما لطفا نه-

 چیزي اولین بره، میخواد گفت علی وقتی. ریخت هم به چیز همه که شد چطور شد، چی نمیدونم. بزنم حرفامو باید من-

  . مینشستین تانیمک روي تنها رفتنش، از بعد. ندادورفت جوابی هیچ نامزدت؟ پس پرسیدم ازش. بودین شما رسید ذهنم به که

 تنها که اونایی: تینگف. خندیدین کسیه؟ جاي اینجا: پرسیدم ازتون. سمتم برگشتین. نشستم نیمکتتون ي گوشه بار یه

  . نمیاد وقت هیچ کسیکه منتظر یا میاد، که کسی منتظر یا. منتظرن مینشینن نیمتی ي گوشه

  !آیند می یادم که چیزهایی ي بقیه مثل درست آید، می یادم. میدهم قورت را دهانم بزاق

   منتظرین؟ هنوزم بپرسم، میخواستم-

  :میدهم جواب تمام باصداقت چه؟ منتظر منتظر؟

  ! نه-

  باشم؟ امیدوار بهتون میتونم من پس،-

  . میکنم نگاه محوش لبخند به

  . نیستم منظورتون متوجه-

  . میکنم خواستگاري ازتون دارم-

 بیمارستان، تریاي در کسی که است بار اولین. است بار اولین این. نشیند می پیشانیم روي که است دستی واکنشم، اولین

 همینجا، رد،م همین عصر تا چون. کنم فرار ها دختربچه مثل نمیتوانم!میکنم خواستگاري ازتون دارم میگوید واضح اینطور

  :میگویم شمرده و آرامش با! هم من و است بیمارستان در
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  !نمیخورم شما درد به من-

  . کنید قانع منو لطفا چرا؟-

 بزرگمپدر پیش رفته روز یک غفاري، علیسان. کردم ازدواج بار یک قبال من حال، این با میدونید رو اینها ي همه شما-

 گذشت از بعد. شده فوت درجا و کرده سکته پدربزرگم بعد هفته یک. بگیریم طالق باید گفته برگشته پیشش از وقتی از و

 یموزندگ آدماي مهمترین از دوتا من و. رفته ایران از و کرده ترکم نامعلومی دلیل به همسرم ازدواجمون، از نیم و چهارسال

 ماه شش. افتادم عقب دنیا ي همه و زندگی و درس از ماه شش. دادم دست از جا یه کردن، حمایت ازم عمر یک که

 اعصاب داروي هم حاال. نکردم زندگی. مردم موقتا ماه شش. خوردم اعصاب داروي روانکاو، و روانپزشک نظر تحت تمام،

 ورحض تحمل آمادگی مشترك، زندگی یه آمادگی وجه هیچ به و! میخورم اعصاب داروي اما ضعیف، دوز با شاید. میخورم

 بختخوش امیدوارم من و هستین خوبی مرد شما. ندارم رو ازدواج آمادگی که میکنم تاکید و. ندارم زندگیم تو رو مرد یه

  . بشین

  . میگذارم مبهوت میز، پشت را مظاهري حسام محکم، و آرام قدمهایی با و میشوم بلند ازجا

****  

 خانه. رفته دوستانش دیدن به مامان پیش ساعت یک. یازده حوش و حول. میکنم نگاه ساعت به و میزنم ورق را کتاب

 نگز تلفن. آید نمی هم خوابم اما آلودم خواب عجیبی طرز به! میخوانم چه بفهمم نمیتوانم من اما. است ساکت و خلوت

  .میزند

 طعق تلفن زنگ ام، داده خرج به که صبري با امیدوارم. روم می پایین را ها پله و میشوم بلند صندلی روي از غرغر با

  :میگویم آرام صدایی با و میگذارم گوشم کنار را گوشی. نشود

  بفرمایید؟-

  . قلمِ  لفظ چه! اوه-

  !المیرا-

  خوبی؟-

  خوبه؟ حامد خبر؟ چه. خوبم-

  !شما ي خونه میاد داره آنا بگم خواستم. نیستیم بد-

  : میپرسم.بیاید مان خانه به خبر بی روز وقت این آنا آید می پیش کم. اندازم می باال ابرو

  خوب؟-

  . پایینه االن لعیا آخه. مشکوکه جورایی یه-
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  . دوستاش از یکی پیش میره گفت مامان ما؟ ي خونه بیاد میخواد آنا بعد اونجاست؟ مامان-

 بلند لندب حیاط تو همین واسه. نمیدونست آنا. بیام نذاشت حامد شرکت، برم نداشتم حوصله امروز من! دیگه همینِ  د-

  . بوده شون نقشه انگار. زدن حرف

   وایستادي؟ گوش هم تو-

  :میگویم و روم می آنا استقبال به لبخند با وقار، نهایت در. میکنم باز را در. میکنم قطع عجله با. آید می در زنگ صداي

  . خانوم کردین گم راه! به به-

 سبز خوشرنگِ روسري گره. میکنم تا و میگیرم ازش را اش ابریشمی چادر. بوسد می را صورتم و آید می جلو لبخند، با

  :میگویم و میروم آشپزخانه به. بزنم پس را تعجبم میکنم سعی. مینشیند مبل روي و میکند باز را آبیش

  بیاد؟ بزنم زنگ بهش. نیست خونه مامان-

  . دارم کار خودت با بشین بیا. عزیزم نه-

  !دارد کار خودم با خودت، با

 اتاق وارد متزلزل لبخندي با. میگذارم سینی در و میکشم بیرن کابینت از را آنا ي عالقه مورد نوقاي ظرف. میریزم چاي

  :یپرسمم و نشینم می دستپاچه. میکند نگاه را سرتاپایم لبخند، با آنا. میکنم تعارف را شیرینی و چاي و میشوم

  خوبن؟ المیرا و حامد خبر؟ چه-

 بیاد خونه از نمیذاره صبح شده، بد زنش حال دیشب وقتی پسرم که بفهمم میتونم. سالمه چند و شصت من دخترجون،-

  . نکن وانمود پس. داره دوسِت چون میگه بهت بشنوه رو هرچی عروسم میدونم. بیرون

  . آقاجون مقتدر و باهوش همسر لبخند به. میکنم نگاه لبخدش به

  آنا؟ بود چش المیرا-

  . دارن راهی تو یه فقط. عزیزم نبود چیزي-

  :میپرسم خنده با و میگذارم دهانم روي را دستم. میخندم

  جدا؟-

  :میخندم بلند. میشود تجدید لبخندش

  ...!مبارکه-

  . کنم خواهش یه ازت که اومدم من اما! ایشاال-
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  . میزند شور شور، دلم. میکنم سکوت

  . کنه صحبت باهات بدي اجازه. بگه رفتن برا دالیلشو علی بذاري کنم، خواهش ازت میخوام-

  . افتد می هوا بی فشارم. میرود باال هوا بی صدایم. میشوم بلند جا از ناخودآگاه

  

  است شده منتشر و ساخته) wWw.98iA.Com( نودهشتیا مجازي ي کتابخانه توسط کتاب این

  

 گفتن موقعیت ارب چندین اون ضمن، در. کنه عنوان دالیلشو میتونست میرفت داشت وقتی.بگید اینو نداشتم انتظار آنا،-

 چه به اصال. بیاره دلیل واسم بیاد که میکنین خواش...میکنین خواهش ازم شما که نگه گفتم من مگه اصال اصال،. داشت

  گذشته؟ قبر نبش جز میاد کار چه به گفتن؟ این میخوره دردي

  . میزند لبخند

 با یکنهم فکر داره اون. بگه نمیخواست اما داشت موقعیتشو. میاري خودت روز به چه جمله یه سر ببین. دخترم بشین-

 این درحالیکه. هبگ رفتنش دلیل ي درباره نداره حق میکنه فکر اون. میریزدت هم به! میکنه بدبخت رو تو دالیلش، گفتن

 میدونی. سیدتر ها بچه مثل. بفهمه کس هیچ نذاشت. نذاشت اما بدونی پیش سال پنج بدونی، بود حقت. بدونی توئه حق

  !رفت. شی پشیمون ترسید. نخوایش ترسید. زد جا. ترسید تو ي آینده از چی؟ از

 را شنايآ کلمات گوشم. نمیکند تحلیل را چیزي مغزم واقع در. ندارم آنا هاي حرف از برداشتی هیچ. مینشینم مبل روي

  .میکنم نگاهش عجز با. فهمدشان نمی مغزم، اما میشنود

  میخواین؟ چی من از-

  . میگه بخواي تو اگه. بخواي دلیل ازش میخوام، ازت-

  بخوام؟ دلیل ازش: میکنم تکرار

 چرا. رفت راچ اون بدونی باید تو معتقدم من. میگه اونوقت. بدونی میخواي بگو بهش برو. ش خونه برو پاشو. مادر پاشو-

  . برگشت

  . نیست مهم برام آنا نه -

  باشه؟ تو از من ي خواسه تنها این اگه حتی-

  چی؟-

  یادته؟ که ادرسشو! تون خونه برو پاشو االن همین-
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  !شوند نمی تمام سخت، هاي ضربه این

 جمع؟ صشخ دوم مالکیت؟ ضمیر ملکی؟ صفت نیست یادم ملکی، ضمیر میاندازد؟ پا از مرا واژه این چیز چه! تون خونه

 تونیک هیپر !میمیرم و خشکم می. ساده پالسمولیز یک مثل! خشکم می! میکند افت تنم هاي بافت تمام در اسمزي فشار

  تنم؟ یا هواست

  . ماهنی پاشو-

 المیرا و یاله با را وسایلش! مون خونه. میشناسمش اما! نیست یادم اسمش بود؟ خیابان کدام. مان خانه به بروم! میشوم پا

  . میپوشم لباس! مون خونه. چیدم او با و خریدم اولدوز و

  خوبی؟ ماهنی-

  . میزنم لبخند

  کجاست؟ بخوام؟ دلیل نمیخواین مگه-

  !تون خونه-

  . آرامم.میکند درد قلبم. دارم درد. آرامم. میکشم عمیق نفس. میزنم چنگ را سوییچ. مون خونه! آنا محکم لبخند

  . کنی تصادف میترسم. نیست نیاز ماشین. نزدیکه اینجا به-

 بود؟ رچطو ساختمانش نماي. است آشناتر شرق غربی؟ یا شرقی؟ِ  پنجم ي کوچه. پنجم ي کوچه ،...کويِ. میروم پیاده

  . میزنم را در زنگ. بود مرمر نماش سنگ! مون خونه. طوسی سنگ شاید یا زرد؟ آجر یا مرمر سگ

  کیه؟-

  . زیباست صدایش. دارد خش صدایش

  !منم-

  :افتد می یادم. خالی اي باغچه با کوچک حیاط یک. میشود باز در

 حیاطش وت. کن فکر. مزه با زیرزمین یه. باشه داشته نقلی حیاط یه خونمون میخواد دلم. ندارم دوست آپارتمان من-ــــ

  . بخونیم تابک هم با شبا بعد. بذاریم شمعدونی گلدون هم اش باغچه کنار نه؟ مگه میشه خوشگل. بکاریم رز و بنفشه گل

  . میشه پیدا سخت خیلی نقلی حیاط اما. خوشگلم بگی تو چی هر-

  باشه؟ـــ. میکنیم پیدا میگردیم-
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. عروق و قلب تخصص فوق. ساله هفت و سی غفاري، علیسان دکتر. است ریخته هم به موهاش. ایستد می ها پله جلوي

  . میکند درد قلبم دکتر. سیاه. سیاهم! لنفاوي رگ نه دارم، سرخرگ نه. میکند درد قلبم دکتر،

  میکنی؟ چیکار اینجا تو-

  . موهاش به میکشد دست

  . تو بفرمایید که، اینه منظورم یعنی-

  . بخوام دلیل ازت اومدم-

  . میکند نگاهم

  . شم راحت بذار بگو. بگو دالیلتو بازم. داشتی خودتو دالیل تو گرچه رفتی؟ چرا بدونم حقمه بگم اومدم-

  ببینم؟ تو بیا خوبه؟ حالت ماهنی-

 فیدس جانماز میان که کوچکی دعاي کتاب به. میشود دوخته شده پهن زمین روي که رنگی سبز ي سجاده به نگاهم

  ! رفتی و چیدیمش. مون خونه. نشینم می راهم سر مبل اولین روي. شفافش هاي دانه و عقیق تسبیح به. کرده جاخوش

  . میکند درد دلم. عمیق نفسی با. کشم می سر. میدهد دستم به را آبی لیوان

  . شدم مزاحمت ببخش-

  افتاده؟ اتفاقی. مراحمی-

  .بخوام دلیل ازت اومدم-

  . باش آروم لطفا. باشه-

  .چیز همه اشناست چه. میگذارم میز روي را لیوان

  . کن تکرار دالیلتو فقط. نمیگیرم وقتتو خیلی-

  دالیلو؟ کدوم-

  . عمیقتر نفسی

  کنی؟ تکرار دوباره میتونی گفتی، هم قبال که رو دالیلی همون-

  :میگوید آهسته. افتد می نازکی چین چشمهاش، ي گوشه. میخندد

  است؟ مسخره هاي بهونه اون دالیل، از منظورت-
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  بشنوم؟ را نخواستنش دیگر بار که اینجا ام آمده! بهانه. میدهم مبل به را ام تکیه

  . داشت دلیل یک فقط و فقط رفتنم-

  نمیخواستی؟ منو اینکه از غیر بودم؟ بچه من اینکه از غیر-

  :میگوید و آید می جلو کمی. است قاطعیت از پر نگاهش. میدهد زاویه را لبش کجی ي خنده

  نبود؟ کافی ام عالقه اثبات براي سال پنج. است مسخره-

   "داشتی؟ دوستم یعنی چی؟ که":مینالد قلبم ته صدایی یک

  . بمونی دل به حسرت نمیخواستم. داشت دلیل یه فقط رفتنم. که گفتم-

 نمی هیچ و گیجم. گیجم نمانم؟ دل به حسرت که گذاشت دلم به را داشتنش حسرت عمر یک. میرود هم در اخمهایم

  . سخت نگاهش شده، منقبض فکش. فهمم

 سال چند نمیخواست دلم. کنه پشیمونت بعد که بگیري تصمیمی ات دخترونه و لطیف احساسات روي از نمیخواستم-

  . کنی نگاه خواهرت هاي بچه به حسرت با نمیخواست دلم. کنی فکر ها نداشته به و بکشی آه بعد،

 ازتابب میخواهد انگار همیشه، مثل. میکند نگاهم عمیق و میکند سکوت و میزند ضربه. همیشه مثل. میکند سکوت

  . اندازم می باال ابرو. ام نفهمیده نیستم، متوجه. ببیند رفلکسهایم تمام در را حرفهایش

  چی؟ یعنی-

  . بذارم دلت به شدنو مادر حسرت نمیخواستم اینکه یعنی-

 آب یوانل. آید نمی در نفسم. نیست من مرد مدتهاست مرد، این و. میشود خشک دهانم. میرود گیج سرم. میکنم سکوت

  . میزنم چنگ دوباره را

. شدي عاقلتر .شدي بزرگ اینبار بگم که برگشتم منی، سهم تو بگم که برگشتم کنم، درست چیزو همه که برگشتم-

 به دنیارو چه،ب گورباباي بگم که برگشتم نکرده، ازدواج حاال تا که هست امیدي یه شاید گفتم. کنی انتخاب تا برگشتم

  . ديبو کودکان پزشک مهربونترین اینبار. بودي ها بچه عاشق هنوزم تو شدنات، عوض ي همه با اما اما،. میریزم پات

  وحشتناك؟ همینطور سریع؟ طور همین است؟ شکلی همین سقوط خدا،

  . فضا جان به میشود خش صدایم. مانتو خنک ي پارچه روي میشود چنگ دستم

  چی؟ یعنی-

 قسمم آنا. یرمبگ دست به گو بلند و برگردم سال چند بعد حاال که بودم نکرده اینکارو من بگم، که نداشت دلیلی هیچ-

 که نه. دينپرسی دادیم بعدش و میدادیم عقد قبل باید که آزمایشی ي نتیجه از وقت هیچ تو. بدونی باید تو گفت داد،
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 لک عقل ادعاي که منی. نبود مهم برام زمان از برهه اون تو اما داد، آزمایش باید ازدواج از قبل میدونستم نباشه، حالیم

 تو مهم اما اره،بی بوجود مشکالتی میتونه فامیلی ازدواج میدونستم. نبود تو از مهمتر برام چیز هیچ زمان اون داشتم، بودن

  . بودي

  . فهمم نمی. میکنم نگاهش

  بگی؟ نمیخواي چیزي هیچ تو تو،. نخورده گوشت به حاال تا مشکالت این انگار که میکنی نگاهم طوري-

 و تیکژن از گرفته نشئت که دیگه مشکل تا هزار و داون سندرم زایی، مرده جنین، سقط. نکن نگام اینجوري ماهنی،

  . داشتیم ناقل ژن دو هر. بوده همین ماهم مشکل ندیدي؟ خودت چشم به رو وراثته

 نای به هرگز من! شدن مادر! بچه! فامیلی ازدواج بودم؟ نکرده فکر چیزي چنین به حال به تا چرا حال، به تا چرا! خدا

 مشترك یزندگ به حتی من. میشد سپري او همراه که بود شیرینی نامزدي دوران من، زندگی تمام. بودم نکرده فکر چیزها

. ها شدن بچه و ها کردن بچگی در. حضورش حالوت در بود شده خالصه من چیز همه و چیز همه! بودم نکرده فکر هم

 و ستبی من! میخواست تلنگر شدن، بزرگ! نداشت دوستم او میکردم فکر که هم هنوز! هم هنوز. بودم نشده بزرگ من

 نه تمیخواس بزرگی شدن، پروانه. هدف بی. بودم زده پا و دست بودیم تنیده ام خانواده و خود که اي پیله در سال، چند

 پیله در مرا هک علی، و. بودم تنیده خود دور به بیشتر نخواستنش خیال با او،ِ  خیال با هربار را پیله این من. زدن پا و دست

 که مقش،ر بی لبخندهاي تمام. میگذرد چه پیله این بیرون بفهمم من نگذاشت هرگز علی. بود کرده رها ام خبري بی ي

  !...میرسیدم آینده به وقتی کردنهایش، عوض حرف تمام خستگی، پاي میگذاشتمشان

. میکوبد مسر به قدرت تمام با اي ساله هشت و بیست خبري بی پتک و میشود تار یکباره چیز همه. میشوم بلند جا از

  :میگویم آرام و مینشینم زمین روي

  چرا؟-

 بود مه من از تر عقل بی! کردم باور من و نیست، خیالی نیست، مشکلی است، خوب چیز همه گفت عمر یک عمر، یک

  بود؟ خدا؟

  چرااا؟-

  :میگوید آهسته و نشیند می کنارم

  چی؟ چرا-

 چرا؟. نداشتی سراغ خودت از عاقلتر رو کسی وقت هیچ! خیلی نامردي، خیلی االن؟؟ بگی؟ باید االن لعنتی؟ چرا چرا؟-

  هان؟ کردي؟ فرض چی منو تو نگفتی؟ بهم چرا

 چرخیده خودم دور به گیجی با سالها، این تمام. ام داده دست از را عمرم تمام من. میشود گم گریه هق هق میان صدایم

  . کرده دور من از را علی که عیبی دنبال. ام گشته ایراد دنبال و ام
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 بر و میرود نفسم. رقصد می چشمانم مقابل خندانش همیشه نگاه از تاري تصویر. میکنم نگاه سرخش چشمهاي به

 داکاريف از. میدهد نشانم عور و لخت اینطور که واقعیتی از کنم فرار کنم، فرار میخواهد دلم. بروم میخواهم من. نمیگردد

 ار قلبم هنوز که داشتنی دوست از و ام، نداشته عقلی هیچ که خودم از خودم، از بزرگش، کاري پنهان از اش، احمقانه

  . میدهد تکان

. شدي عاقلتر .شدي بزرگ اینبار بگم که برگشتم منی، سهم تو بگم که برگشتم کنم، درست چیزو همه که برگشتم-

 به دنیارو چه،ب گورباباي بگم که برگشتم نکرده، ازدواج حاال تا که هست امیدي یه شاید گفتم. کنی انتخاب تا برگشتم

  . ديبو کودکان پزشک مهربونترین اینبار. بودي ها بچه عاشق هنوزم تو شدنات، عوض ي همه با اما اما،. میریزم پات

  وحشتناك؟ همینطور سریع؟ طور همین است؟ شکلی همین سقوط خدا،

  . فضا جان به میشود خش صدایم. مانتو خنک ي پارچه روي میشود چنگ دستم

  چی؟ یعنی-

 قسمم آنا. یرمبگ دست به گو بلند و برگردم سال چند بعد حاال که بودم نکرده اینکارو من بگم، که نداشت دلیلی هیچ-

 که نه. دينپرسی دادیم بعدش و میدادیم عقد قبل باید که آزمایشی ي نتیجه از وقت هیچ تو. بدونی باید تو گفت داد،

 نکرده فکر این هب اصال اما بیافته، اتفاقی چنین ممکنه میدونستم داد، آزمایش باید ازدواج از قبل میدونستم نباشه، حالیم

 که نبود ادمی. مهمه زندگی. مهمه بچه نیستم، مهم من فقط تو براي. نیستی من مثل تو. میکنی فرق من با تو که بودم

  ...بشی خوشبخت دیگه یکی با میتونی نبود یادم شی، مادر باشی داشته دوست شاید

 و وردمیخ تکان که است دهانی به نگاهم. هم هاش شنیده اختیار. نیست خودش دست آدم اختیار دیگر وقتهایی یک

  . آشنایند و غریبه زمستان، سرد سیلی مثل که هایی واژه. میشنود را غریبتري هاي واژه انگار گوشم،

  . غیرمنطقین دالیلت واقعا شدي؟ عوض اینقدر ماه چند عرض در چطور شده؟ چت تو علی-"

 اشتباه اصال. نمیخوریم هم درد به ما. کنی قبول رو چیزي نمیخواي که تویی این. نیستن غیرمنطقی من دالیل چرا؟-

  . برم اینجا از میخوام من. کردیم

  ...یرفتیم ازدواجمون از قبل اگه بیام کنار میتونستم راحتتر خیلی من نرفتی؟ اونموقع چرا بري میخواستی اگه خوب،-

 کاري کردم؟ اذیتت حاال تا من ببینی، آسیب نمیخوام من. بریم پیش نمیتونیم اینجوري.کردم اشتباه عزیزمن، ماهنی،-

  کنه؟ ناراحتت که کردم

  ...نه-

  !منفعته بگیري که هرکجا از ضررو جلوي. میشی اذیت بمونیم هم با اگه. کنم ناراحتت نمیخوام بازم من-

  ...که گفتی خودت..خواستی خودت ولی توام؟ زندگی مزاحم من ضررم؟ من علی ضررم؟ من-
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 خوشبخت میتونی تو. ندارم رو تو لیاقت من. ندارم لیاقتتو من اما عزیزي، خیلی خانومی، خیلی خوبی، خیلی تو ماهنی-

  . بگیرم ازت حقو این نمیخوام منم کنی زندگی شاد و باشی

  ...ستاره همکارت، اون میونه؟ در اي دیگه کس پاي علی،-

 بیا. رو ازیاب مسخره این کن بس. میدي تحویلم دیگه چیز یه تو میگم من هرچی چرا کنی؟ چشماتوباز نمیخواي چرا تو-

  "...نمیخوریم هم درد به ما. خودمون زندگی پی بریم کدوم هر

  . چرخد می اختیار بی زبانم. میکنم نگاهش مات. پرسد می حالم از دارد هم هنوز

 همراهش واد،بخ اگه که نپرسید ازم حتی. بریم باهم که نداد پیشنهاد بهم حتی اون بود؟ چی فکرم بزرگترین میدونی-

. یانه ارمد دوسش نپرسید یکبار حتی شوهرم که بزرگی ایراد چه داشتم؟ مشکلی چه من پرسیدم خودم از عمر یه میرم؟

  . بده فرصتی بهم بتونه شاید نکرد فکر حتی که ارزشم بی اونقدر میکردم فکر همیشه

 که توسرت بزنم دیگه چندسال یا نمیخوامت؟ بگم که ترسیدي داري؟ غرور چقدر تو باشی؟ خوادخواه میتونی چقدر

 هخیم عروسک من. نکردي حساب آدم منو وقت هیچ تو. ترسیدي خودت غرور از تو. آره کنم؟ حس بودنو مادر نذاشتی

 منو تو. کنی بازي باهاش داشتی حوصله که گاهی. کنی نگاش و طاقچه روي بذاریش که عروسک یه. بودم بازیت شب

  . نپذیرفتی خودت کنار همسرت عنوان به منو وقت هیچ تو عروسک، یه عنوان به اما داشتی، دوست

 جام به وت که بودم احمق اونقدر من بگیرم؟ تصمیم زندگیم براي باشم نداشته اجازه که بودم ضعیف اونقدر من واقعا

 وقت هیچ تو. ههیچ کشیدم رفتنت از بعد که رنجی مقابل نشدن، مادر که بفهمی نمیتونی وقت هیچ تو بگیري؟ تصمیم

 بیاد دیگه کیی رفتنش، با اما. شه وابسته کنه، محبت بهش که هرکسی به که نبودم اي بچه من، که کنی درك نمیتونی

  .کنه فراموشش شه باعث و

 میفهمی؟ لی،ع نبودم مامانم من. معناس چه به من براي خوشبختی که بفهمی نتونستی حتی تو اما باهوشی، میکردم فکر

 یچه تو. بودم ماهنی من،. باشه ثروت و کن گوش حرف هاي بچه و خوب شوهر داشتن برام زندگی که نبودم مامانم من

 باهات دنیا ته تا یزچ همهِ  بیخیال میگفتی، اگه بفهمی نتونستی وقت هیچ. بشناسیم ام خانواده از مستقل نتونستی وقت

  . میفهمم االن میزنم، که رو حرفایی ي همه و میشناسمت دارم االن که بودم تو از احمقتر خیلی من،. اومدم می

***  

 یدخورش و بود سرد هوا. میزد سفیدي به آسمان رنگ. بود آفتابی هوا هنوز رفتم، بیرون که اش خانه از نه مان، خانه از

 عقدي ي سفره پاي وقتی پیش، سال هشت! گرم هم و بود سردم هم که. من مثل. بود گرم و سرد هوا. تابید می مستقیما

 زمین که یکردم،م را فکرش باید پیش سال هشت. میکردم را فکرش باید گفتم، بله و نشستم لنگید می پایش یک که

 .کردم اعتماد فقط و کشیدم کنار را خودم پیش سال هشت. گرفت خواهم قرار نقطه این در من، روزي و چرخید خواهد

 زندگیم ریکش گردن به را چیز همه و کشیدم کنار را خودم وقتی. است من زندگی ضعف نقطه بزرگترین پیش سال هشت
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 رفتنهاش،گ تصمیم تنها که میکنم اعتراف همینجا،. گرفت تصمیم تنها همیشه او نکردم، شراکت وقت هیچ من. انداختم

  .بود حق گرفتنهاش تصمیم تنها فهمیدم، نمی من وقتی نبود، کنارش کس هیچ وقتی! بود حق

 تاوان پاي یستما می. ایستم می اینبار. کنم نمی خالی شانه اینبار. شوم گزیده دوبار سوراخ یک از که نیستم کسی من، اما

  . میسازم دوباره را، خودم و ایستم می. نمیکنم فرار اینبار. آوردم زبان به پیش سال هشت که اي بله

 مه به نسیمی هر با که بودند پربار آنقدر خیابان، دوطرف هاي درخت. میخوردند تکان ها شاخه. وزید خنکی نسیم

  !بود دوباره شروعی سفیدي، این شاید. میزد سفیدي به آسمان. میرسیدند

  . بود دوباره شروعی این و زدم لبخند. بودند ذهنم در هنوز طاها و هیال مامان، مظاهري، حسام علیسان،. افتادم راه

***  

 این در. بروم اش خانه به مان، خانه به نه بروم، خواست و آمد مان خانه به آنا که روزي آن از ماه یک. میگذشت ماه یک

. بوده وهرد تقصیر جداییمان که بودم گفته طاها و بابا به صاقت کمال با و. بودم داده توضیح. بودم زده حرف ماه، یک

  . نکرده نامردي کسی میان این در و بوده هردومان از مشکل

 فتهگ میگفتم باید که را چیزي آن تمام من. زدم را حرفهایم من اما بود، خشمگین طاها نگاه و ناراضی بابا نگاه چند هر

  . بودم

  . نومبش را سرحالش همیشه صداي تا میکشد طول ثانیه چند. میگیرم را هیال ي شماره و برمیدارم را تلفن گوشی

  جانم؟-

  !سالم-

   خبر؟ چه خوبی؟! ماهنی سالم واااي-

  خوبی؟ تو. خوبم من-

  اینورا؟ از شده چی. آره-

   کجایی؟-

  بیمارستانی؟ مگه؟ چطور. مامانجونم دل ور-

  بیرون؟ بریم باهم بیاي میتونی. میشه تموم کارم دیگه ساعت نیم تا. اوهوم-

  . تون اجازه با. دارم تحصیل ادامه قصد من خانوم! درخواستی چه! اوهو-

  :میگویم و میخندم ریز
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  نرفتیم؟ بیرون باهم وقته چند میدونی. نیار بازي مسخره-

   آخه؟ داري چیکار-

  :میگویم و میبافم هم به دروغ

  . باش در دم دیگه ساعت نیم. دارم خرید-

  .کنم بایدکمکش کن باور داره کار مامان-

  !دیگه ساعت نیم هیال،-

  !خري که بس-

  . میزنم لبخند هاله به و میاندازم باال ابرو بدجنسی با. میخندم باز و میکنم قطع را گوشی

  ماهنی؟ بکنی میخواي چیکار-

  . کنم معرفی هم به رو ترشیده تا دو میخوام-

  . میخندد

  . میپیچونی مظاهریو دکتر ماهه یه. بدبخت باش خودت فکر به تو-

  . میگیرم خود به متفکري ظاهر

  . شه تموم فکرات میمونم منتظر گفت خودش پیچوندمش؟ کی من-

  نشد؟-

  . دکتر همین میمونه نیست، که اي دیگه پیشنهاد. میکنم بندي جمع دارم تقریبا-

  آره؟ یعنی-

  . میزنم چشمک

  . میکنم فکر دارم یعنی-

  :میگوید و میکوبد سرم به را زیردستیش خنده با

  . بکن چلفتیت پا و دست برادر اون واسه کاري یه برو فعال تو-

 دلت زهرگ تو که هستند یادهایی هایی، خاطره هستند، چیزهایی. ایستم می در جلوي و میشوم پیاده بابا اتومبیل از

 از ام، یستادها مقابلش حاال که اي خانه. روشوي روبه باید کناربیایی، باید و هستند! هستند اما باشند، یادت در نمیخواهد
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 لبخند بهت رنگارنگ هاي گلدان هاش پنجره پشت از که. زرد آجرهاي با دوطبقه ي خانه یک. هاست خاطره همان

  . پیداست پسش از دلبازي و بزرگ حیاط دانم می نادیده که. سفید و بزرگ فلزي در یک با. میزنند

 تاس زمستان. اند زده گره خود به را کوچک بست بن تمام و اند زده بیرون خانه در از مو، پیچ در پیچ هاي شاخه هنوز

  . زندگیند از پر خشکیده هاي شاخه اما

. اشمب داشته دوست را خانه این باید من. است زجر یادشان تکرار اما بودند، خوش که است هایی خاطره همان از خانه این

 باشک قایم همینجا اولدوز، و طاها و محمد و هیال با بودیم، کوچک وقتی ترها، قبل. تلخند خاطراتش از بخشی فقط چون

 از لیع میکرد، قاچ هندوانه برایمان تابستان گرماي توي و مینشست باغچه لب حیاط، توي رعنا خاله. میکردیم بازي

 شقع کاش نمیشدیم، بزرگ کاش. ماندند می ها، لبخند همان کاش. داشت برلب لبخند همیشه و چید می توت درخت

  . فهمیدیم نمی را

 یدشا هیال آنوقت. گذاشتن کوزه لب براي اي ساده مدرك و. بچه چند با بودم بازاري حاجی یک زنِ من، آنوقت شاید

 را یچیزهای نمیشود انگار و. بود خوشبخت علی و بود گرفته زن مامان ي خواسته به طاها بود، کرده ازدواج قبل ها مدت

  . یاد از و برد بین از

  :میگوید خنده با. است صاف که دلش و خودش، مثل. روشنند لباسهاش. میکند باز را حیاط در هیال

  . نمیزنی در چرا دیوونه. خودشه اومد ماشین صداي گفتم دیدي مامان وا،-

  . آنطرف و اینطرف میکشم سرك سرش باالي از

  . نیست کسی. تو بیا: میگوید گوشم کنار هیال

  ...کسی یا است خاله کسی، از منظورش نمیدانم

 میزند جبیمتع لبخند. سرم پشت و میکند نگاه من به. آید می بیرون خانه از رعنا خاله. حیاط داخل میروم و میزنمش کنار

  :میگوید و

  . تو بریم بیا. عزیزم سالم-

 و زیبا لبخند آن براي. شده تنگ برایش دلم اما. دارم دوستش مامان، مثل ام گفته رعنا خاله به حاال تا بار چند نمیدانم

. میخندد خاله. میگیرم بغلش که. میکنم باز را دستهایم که. سمتش میدوم که ام، بچه زیادي شاید لحظه آن. مهربانش

  . هیال هاي خنده مثل شیرین،

  . برم قربونت-

 و میزند دلبخن. باغچه لب مینشیند خاله. ببرم را دخترت ام آمده. ام نیامده ماندن براي میگویم. داخل بروم میکند تعارف

  :میگوید



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۵۶ 

 

  . فریزر واسه میکردم درست خورشت و سبزي قرمه کم یه داشتم. پام سر تاحاال صبح از-

  :میگویم هیال به اخم با

  شلغم؟ نکردي ام خاله کمک چرا تو-

  :میگوید رعنا خاله و میخندد

 نیمیبی. منه کمک و همراه همیشه شده، عاقلتر وقتی از دختر این. ایشاال بده بهش میگذره دلش از هرچی خدا الهی-

  . پوسیدم می همصحبت بی خونه این تو منم نبود، اگه وگرنه. میمونه آدم واسه که دختره خاله، که

  . لعیام مامان براي ام نبوده خوبی دختر من. دارد حسادت خاله و هیال دختري و مادر. میخندم

  . شه نصیبش خوب شوهر یه میخواد فقط شده، خانوم و کدبانو اینقدر نکنین نگاه خاله-

  . میکند مداخله هیال

  زد؟ شوهر از حرف کی شعور، بی-

  . میکند حفظ را لبخندش خاله

  . بشین خوشبخت دوتون هر تن، پنج حق به ایشاال-

  . میبوسم دوباره را صورتش. خاله چشمهاي پاي میشود کوچکی چین غم، و

  دخترخاله؟ بریم-

  :میگویم و میدهم تکان سر. بخورم چیزي بمانم، میکند تعارف. میکند اخم خاله

  . میدم تحویل سالم و صحیح دخترتونو بعدم ساعت چند. خاله دارم کار-

  . میبندم زندگی عمر یک روي به را در من و میشویم خارج خانه از خنده با

 در که ییها نقشه به و نه، میگویم. شهر شمال برویم میدهد پیشنهاد مدام او و میگردیم را شهر مرکز هاي پاساژ هیال، با

 من، مثل. میخرد مانتو هم خودش. نکند شک تا میخرم کفش جفت یک مانتوو یک او، ي سلیقه با. میخندم دارم سر

  :میپرسد اما. متفاوت بارنگی

  . داري واجبی خرید میکردم فکر-

  . ببرم فیض ت سلیقه از و خرید بیام تو با قدیما مثل میخواست دلم فقط. نه-

  :میگوید و میگیرد خود به اي قیافه

  . نمیکنی پیدا جا هیچ منو ي سلیقه. بله-
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  :میگوید و میکوبد هم به را دستهایش بعد و

  بریم؟. تو مهمون قیفی بستنی-

  . میزنم لبخند شیطنتش به

  . بابا مهمون سنتی بستنی-

  :میپرسد یکهو که میزند لبخند هنوز فهمد، نمی انگار

  گفتی؟ چی-

  ...کنم استفاده ت سلیقه از میخواستم گفتم-

  گفتی؟ چی بعدش بعدش، نه،-

  . اباب مهمون بستنیم اونجا، بریم. نیست راهی اینا بابا ي حجره تا اومدیم، اینجا تا که ما گفتم بستنی؟. آهان-

   چیکار؟ میخوایم بستنی سال وقت این اصال. نمیشیم دایی مزاحم. بیخیال نه-

 تابستون و مستونز بستنی نمیگفتی خودت مگه تازه. دیگه خونه برمیگردیم بعد پیشش میریم اس؟ غریبه بابام مگه. وا-

  نمیشناسه؟

  . بریم بیا. بشم چشم تو چشم بابات با میکشم خجالت من که میدونی خودت جان، ماهنی-

  . کردیممی عید خرید باهم که دوریست سالهاي تمام مثل امسال اسفند و دارم، خوبی حس. نمیرود کنار ازصورتم لبخند

   نویسن؟ نمی تو پاي به که رو دیگه یکی گناه. هیالیی همون من باباي براي تو باش مطمئن-

  هیالیم؟ همان هم برادرت براي بگوید انگار. است جوري یک اش چهره

 یک و وانج دختر یک. میکند صحبت مشتریها با احترام، و لبخند با و پیشخوان پشت ایستاده طاها. میشویم مغازه وارد

  . کردم المس و گرفتم بازویش از نیشگونی. بود حال بی. کردم نگاه هیال به. آیند می دختر و مادر نظر به. میانسال زن

  . کند می تجدید را لبخندش. میچرخد هیال و من میان نگاهش. میکند بلند را سرش طاها

  اینورا؟ از. اومدین خوش خیلی. سالم-

  :میگوید دلبخن با میانسال خانم. میرسند نظر به آشنا اما امشان دیده کجا نمیدانم. برمیگردند سمتمان به مشتریهاش

  نه؟ مگه هستن خواهرتون ایشون-

  :میگوید طاها. میدوزم چشم هیال حالت بی ي چهره به
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  میاد؟ یادتون. هستن دخترشون و طاهري خانوم ایشون جان، ماهنی. بله-

 خترد همین بیا" میخواند طاها گوش زیر هاست مدت مامان. زیباست. میدوزم چشم دخترش به و میزنم کمرنگی لبخند

   ".کماالت با و کرده تحصیل هم باحیاست، و نجیب هم بگیر، طاهریو خانوم

 نام. شناسدش می خوب طاها همین براي. آورده مغازه به اورا خودش با باري چند و است مامان دوست طاهري خانوم

  :میگویم بعد و فشارم می هم به را لبهایم. رفته یادم دخترش

   هستین؟ خوب. طاهري خانوم دیدمتون اینجا خوشحالم-

  :میگوید آرام و میکند نگاه هیال به طاها. میپرسم را حالش لبخند با و برمیگردم دخترش سمت به

  خوبن؟ خاله جان؟ هیال خوبین-

  :میپرسد بعد. میکند نگاه هیال به زیرچشمی طاهري خانوم دختر

   تونن؟ خاله دختر ایشون-

 می یصندل روي. بروند دخترش و طاهري خانوم تا میکشد طول اي دقیقه چند. بله میگوید کوتاه و میزند لبخند طاها

  :میپرسم و نشینم

  کو؟ بابا-

 دارند هم هب که متقابلی احساس از نمیدانم مقصریم؟ ما یعنی... که شده معصوم آنقدر. میآورد درد به را دلم هیال سکوت

  :میگوید طاها. دارم درسر فکرهایی. کنم تالش میخواهد دلم اما. نه یا خبرند با

  . اینجا اومدین عجب چه شما. میآد االن. کارگاه رفته بابا-

  :میگوید بعد

  . میام االن باشین راحت-

  :میگوید آرام. نشینم می پیشخوان جلوي بلند پایه هاي صندلی روي هیال کنار

  . بود تنگ دلم. بودم نیومده میشد سالی چند کنم فکر نشده، عوض اصال اینجا-

  :میگویم و میزنم آرامی لبخند

   خانوم؟ شد خوب دیدي پس-

  :میگوید و نشیند می لبش کنج لبخند. میشویم بلند احترامش به. میشود مغازه وارد و... یاا میگوید بابا

  . اینجاست کی ببین به، به-
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  :میگوید و میگیرد را دستم بابا. نیستند متعجب هیال دیدن از کدام هیچ

  . اومدین کردین خوب چه-

  :میگوید و میبوسد روسري روي از را سرش بابا. میکند نگاه را بابا اي شرمزده لبخند با هیال

  .پیدایی کم چه باباجون، چطوري-

 اینجا به هک بار آخرین. است ساکت هنوز هیال. میکنیم تشکر ازش. میشود داخل بازار، سنتی بستنی ظرف چند با طاها

  ...امروز فقط یا بود آرام و زیر به سر اینقدر هم، آمد

  :میگوید هیال بعد و نشینیم می کمی

  بریم؟. شد دیر جان، ماهنی-

  :میکند مداخله بابا

  . برین و بخورین ما با ناهارو اومدین، اینجا تا-

  .منتظره مامان. نمیشیم مزاحم ممنون دایی، نه-

  . رفته کفتون از برین، و نخورین بازارو دیزي. نباشه منتظر میگیم میزنیم زنگ خانوم لعیا به-

  :میگوید خنده با بشکند، هیال هاي لب قفل انگار ناهار، موقع

  . نخوردم آبگوشتا این از وقته چند نمیدونین. دایی واااي-

  :میگوید طاها به بعد. میخندد و میکند اشاره دیزي ظرف به بعد

   میزنی؟ مشت پیاز به هنوزم طاها-

  . دارد لب به آرامی لبخند طاها. میخندیم بلند هردو

  . میشه نصف وسط از بزنم، مشت اگه ایندفعه-

  . میخندد هیال

  شه؟ نصف پیاز بزنی مشت بعد باشی داشته ظریفی این به کار بابا نه اووو،-

  ظریفه؟ کجاش من کار. بچه خودتی ظریف-

  . خودمه ارک مشت، با کردن نصف پیاز. داري کار ریز ریز و ظریف سنگ و نگین با اینهمه دیگه، ظریفه سازي جواهر! وا-

  ! برو بچه، برو-
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  . نداره کاري که شکوندن پیاز یه. اس تخته و تیر با همش که من کار آوردي؟ کم دیدي. ادب بی-

 لوج جدي ژست با هیال. کنم قطع را حرفشان آید نمی دلم. نزده حرف هیال با صمیمی اینطور طاها است وقت خیلی

. یردمیگ مانتو ي پارچه روي از را مچش طاها پیاز، روي بکوبد را مشتش آنکه از قبل. میکند مشت را دستش و میرود

  . نمیزند رفح پیاز به راجع کسی دیگر و میزنیم لبخند بابا و من. میگیرند را نگاهشان و میکنند نگاه هم به اي لحظه

  :میگوید مامان به بابا سفره سر برمیگردیم، خانه به که شب

  . شده خانوم چقدر خواهرت دختر... ماشاا -

  :میگوید و میکند نگاهم زیرچشمی مامان

  . تخته به بزنم آره-

  . نم به و میکنند نگاه هم به دوباره بعد. رفت نمی انتظار اینم از غیر. دیگه محسنه و خانوم رعنا ي پرورده دست-

. لوتشخ ي کتابخانه و باز نیمه تاپ لپ به. خالیش تحریر میز و مرتب تخت به. میکنم نگاه طاها جور و جمع اتاق به

  . میخندم. میزند برق تمیزي از اتاق

  ام؟ سلیقه با اینهمه کی من وگرنه. دررفته بد پسرا اسم-

  ...تمیزي از میزد برق اتاقش که! کن مرتب را اتاقت میزد غر سرم همیشه که بود، هم نفر یک آید می یادم

  :میگویم و نشینم می کنارش. میزند جانی کم لبخند طاها

  ما؟ بازحمتاي-

  زحمتی؟ چه-

  ... و شدیم مزاحمتون و تون مغازه اومدیم-

  . میخندد

  . خانوم خواهر مراحمید-

  نیست؟ مراحم هیال-

  . زد لبخند باز

  ... شده بزرگ. مراحمه اونم-

  . دادم تکیه تختش تاج به

  . بشه خانوم اینقدر بچه هیالي اون نداشت انتظار هیچکس. اوهوم-
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  :سمتش برمیگردم. دهم انجام کاري باید اما است بدجنسی میدانم

  . میشه عروس داره دیگه-

  . میگیرد گردنش به را دستش. سمتم برمیگردد ضرب با

  چی؟-

  . شده خانوم خیلی میگم-

  گفتی؟ چی بعدش ماهنی،-

  . برده رو از رو هیال که داره، سمج خواستگار یه. ازدواجشه وقت حال هر به! دیگه آره میشه؟ عروس-

  . داشتم را انتظارش که رود می پیش همانطور دقیقا. گردنش رگ و دستهاش شدن مشت

  بگی؟ چیزي نمیخواي طاها،-

  . باشه خوشبخت-

  . میکند نگاهم حوصله بی. میگیرد ام سرفه. جامیخورم ناگهانی، خوشبختی آرزوي این از

 میخواي و چشمم جلوي میاریش که بدي؟ آزارم میخواي و اینجا نشستی که میدونی چی ماهنی؟ میدونی چی تو-

  بدي؟ آزارمون

 شماها دیگران، خودخواهی خاطر به نمیخوام من. برسین هم به دارین حق شما. بدم آزار رو کسی نمیخوام من! طاها-

  . بسوزین هم شما کردیم، پا به ما که آتیشی تو نمیخواد دلم داداشی،. ببینین ضربه

 ارعن خاله اش؟ خواهرزاده خواستگاري میره من مادر چیه؟ ماجرا این ته واقعا چی؟ میگی؟که چی هستی متوجه ماهنی،-

 کم چی؟ همه زیر زد یهو که رفت؟ و گذاشت یهو که شد چش ماهنی؟ شد چش علی چی؟ خودت میده؟ دختر من به

  ماهنی؟ میخواي چی تو کنم؟ تکرار اشتباهو همون منم برم؟ اونو راه منم داشتی؟ دوسش کم بود؟ عاشق

 از! طاها اول همون از رفتیم، کج اول همون از ما. میکردیم فرق ما. نکش وسط منو پاي. نکش وسط علیو پاي بیخود-

 اسشاحس پاي مرد یه. بده نشون مردونگیتو. نرفتین کج جا هیچ هیال و تو! تر قبل یا عقد، سفره سر ي بله همون

  . نیستی ات خاله پسر مثل هم تو کنم ثابت میخوام من. وایمیسته

****  

 داده یوهم زردآلو درخت. بود مان شده پاشی آب حیاط به نگاهم و بودم نشسته خانه توي. میگذشت کنکور از هفته یک

 وقتی. بو مدهآ دنبالم کنکور ي جلسه از علی وتی. پیش ي هفته اتفاقات پی فکر و بود ها آلو زرد طالیی به نگاهم. بود

  :گفت تنها و نپرید امتحانم از هیچی



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶٢ 

 

  . کن توکل خدا به. دارم ایمان بهت من. عزیزم کردي و تالشت تو-

  :دپرسی و گرفت را دستم وقتی. داشتم نیاز مطلق آرامش آن به جمله، آن به اطرافیانم هیجان و اضطراب میان چقدر

   نیستی؟ خسته-

  . انرژیم از پر. نه دادم جواب

 حافظ دیوان یک. بودم کرده بازش. بود داده دستم به را اي بسته. کنم تخلیه جایی را انرژي این باید بود گفته و خندیده

 ناراحت. ودمشب گذاشته کیفم توي آرام. کنم لمسش بودم ترسیه که بود زیبا و ظریف آنقدر. شده کاري کنده چوبی جلد با

 کار. باشد هنداشت قیمتی که هستم اي هدیه عاشق بودم گفته خودم ترها قبل. کنم بغلش توانم نمی و خیابایم در بودم

  :گفتم. نداشت قیمتی هنري

  . بگیري کادو بعد بیاد ها نتیجه میذاشی حداقل-

   بود زده لبخند

  . نتایج از بعد واسه بمونه اصلی ي هدیه. موقتته شدن خالص شیرینی. داره فرق این-

. ندیدیمخ بلند هم با و کرد محکم ام شانه دور را دستش شدیم، که اي وسیله هر سوار. بودیم رفته باغالرباغی به هم با

  . خندید تر بلند. زدم جیغ بلند

 ساندویچ ايج به باید حاال. خان خسیس میگفتم بهش خنده با وقتی. خوردیم شهریار استاد بلوار هاي نیمکت روي را شام

  . شهر رستوران بهترین به میبردي نو گرفتن

  :میگفت و میخندید وقتی

  . آینده واسه دار نگه رویاهاتو. ندارم پول فعال-

  :بود پرسیده جدیت با و بود گرفته را دستم. بودیم خندیده بلند

  .بشی خوشحال بیشتر اینجوري میکردم فکر-

  :بودم داده جواب

  . خوشحالترینم اینجوري من. دیوونه معلومه-

 که موقعیتی به ات کنم صبر باید بود گفته. دانشجویی مشترك زندگی بود گفته. بودیم کرده نگاه ستاره پر آسمان به

. ودیمب زده قدم هم با. میبرم لذت خوشبختی این هاي لحظه از کشیدن، انتظار جاي به بودم گفته. برسیم میخواهیم

 ي افهقی به. بودم خندیده بهش. خونه بیارش. است خسته ماهنی که بود کرده دعواش. موبایلش به بود زده زنگ مامان

   شدي؟ اذیت واقعا بود پرسیده وقتی پنچرش
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  . ایستاد کنارم مامان

   فکري؟ تو همش شده؟ چیزي جان، ماهنی-

  . بوسیدم را اش گونه خنده با

  . خوشحالم خیلی فقط. نشده هیچی. نه-

  ... کنه خیر به خدا-

  :ویکیپدیا از باغالرباغی*

 واقع »ولیعصر پارك« جنب و ولیعصر کوي ورودي شمالی ضلع در و »شهریار استاد بلوار« مجاورت در باغالرباغی پارك

 موعه،مج این نقاط از بسیاري البته. شدهاست واقع درختان از انبوهی میان در باغالرباغی، تفریحی ٔ◌ مجموعه.شدهاست

 لذت آن، در موجود زیباي فضاي از آن، در باحضور تبریزي، شهروندان از زیادي ٔ◌ عده روزانه، و هستند چمنکاریشده

  .میبرند

  

  : ویکیپدیا شهریاراز استاد بلوار*

 واقع آن در ناجی سینما مجتمع و پارك چندین و شده کاري چمن آن طرف دو که تبریز شهر زیباي هاي خیابان از یکی

  . است

  

 ورتشص به و خندید می مدام. کرد نمی باور علی. بودم شده قبول مشهد پزشکی. بود شده اعالم رشته انتخاب نتایج

  :میپرسید شک با. کشید می دست

  نگفتی؟ چرا وقت؟ اینهمه بود پزشکی قصدت جدا-

  :میدادم شیطنت با را جوابش

  سره؟ ازش شوهرش بگن میذارم آقا؟ کردي فکر چی پس-

  . زیادي ماهم سر از شما: میگفت اطمینان با و میخندید

 تهایشدس مامان. بودند راضی و خوشحال همه بقیه اما. نشدم قبول تبریز کشیدم، که زحماتی وجود با که بودم ناراحت

  :گفت می و برد می باال را

  :گفت می و سمتم گشت برمی. میکرد اخم بیفتد، یادش چیزي انگار بعد. شکر الهی-
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  . میاره سردي. بیفتن دور هم از شوهر و زن نیست خوب-

  . میشد راحت کمی خیالش. بگیرم انتقالی میتوانم مدتی از بعد. متاهلم من گفتم می

  . بود فکر توي مدام اما بود گفته تبریک بهم نتایج اعالم حین فقط. بود ساکت بابا

 بند پا روي قبولیش خوشحالی از اما میکند حسادت بهم میگفت زبان به. بود شده قبول تبریز دانشگاه پرستاري المیرا

  :گفت بار چند و بود ساکت بابا مثل هم آنا اما. میکرد شکر را خدا و میزد لبخند هردویمان به آقاجون. نبود

  . ها خوبه تبریزم ژنتیک حاال مادر؟ بگم چی-

 همیشه .خندیدیم می ما و کردند می شیطنت مهدیس و مهدیه. بودم نشسته علی کنار. بودیم دعوت آنا و آقاجون ي خانه

 با الکام رفتارشان چهره، برخالف شدند، که بزرگتر اما. میدهند تشخیص هم از را آنها چطور سحر و دایی میکردم فکر

 دوره رد البته که. بود لوس کمی هم مهدیس. بود مهدیس از لجبازتروشیطانتر کمی مهدیه من نظر از. شد متفاوت هم

   .علی سمت مهدیس و آمد می من سمت به همیشه مهدیه. میدادند تشخیص علی و من روي از را آنها کودکیشان ي

  :میگفت هیال. کرد می خطابم دکتر خانوم مدام و کند می پوست سیب برایم داشت رعنا خاله

  . رفت دکتره هرچی آبروي. بعد دانشگاه به برسه پاش حداقل بذار مامان-

***  

  :گفتم و نشستم ها پله روي

   نیستم؟ بچه که من بابا؟ چی یعنی-

  :گفت. داشت صورت بر غلیظی اخم بابا

  . بمونه خوابگاه تو شبو دخترم نیستم راضی میگم اي؟ بچه میگم من مگه-

   بابا؟ چی یعنی-

. نباش مهیچی فکر به بده، آزادو کنکور بده، کنکور بعد و بخون درس سالم یه بمون داري، انتخاب اینهمه. نمیدونم من-

  . میخونی درستو راحت خیال با خودت توشهر چشه؟ مگه ژنتیک ي رشته همین که هم یا

  . نداره اشکالی گفت می علی ولی بابا،-

  :دادکشید سرم عمرم در بار اولین براي. شد عصبانی

  . منم ولیت پدرت،. بگیره تصمیم برات زندگیتون سرخونه رفتین وقتی-



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶۵ 

 

 که دوم وقب. برداشتم را گوشی. کردم بغل را لشم با. بود گرفته ام گریه. دویدم اتاقم سمت به و شدم بلند پله روي از

  :پیچید گوشی در اش خسته صداي خورد

  الو؟-

  . اینجا بیا...علی-

  کردي؟ گریه شده؟ چی ماهنی؟-

  . کنم خفه را هقم هق تا کشیدم عمیقی نفس

  . اینجا بیا خدا رو تو-

 انتقالی ي ارهدرب که شنیدم می را صدایش. بود زده حرف بابا با و نشسته بگیرد، ازم سراغی اینکه بدون تمام، ساعت یک

 تحمل همه. مکنی تحمل مدتی باید فقط اینکه. شناسد می را آنجا استادهاي اینکه. میزد حرف ترم دو یکی از بعد گرفتن

  :گفت هک شنیدم را صدایش. بود شده نرم بابا. نکنید ترش سخت است، سختتر همه از ماهنی براي بود گفته. کنیم

  . بهتره بخونه و بشینه سالم یه اگر اما-

 براش اهنیم شرایط تو. کنه فراموش هم رو خونده که چیزایی یا باشه خونده بهتر بعد سال یه تا نیست معلوم. دایی نه-

  که اینه بهترین

  . نشه ایجاد براش اي وقفه درس تو و بخونه یکسره

****  

 ودب دیده هم کنار را تا دو ما اي غریبه هر حال به تا. کردم نگاه خوشرنگش خندان چشمهاي به و کشیدم باال را دماغم

  :گفتم و کشیدم جانسوزي آه. برادریم و خواهر بود کرده فکر

  . علی میشه تنگ دلم من. شم قبول تبریز میخونم هم دیگه سال یه میمونم اصال. کردم غلط-

  :گفت و چسباند خودش به مرا

. بري البا باید تو. بزنی پیشرفتت از اي دیگه کس هیچ خاطر به من، خاطر به نمیخوام. شده تموم بذاري هم رو چشم-

  . میخواد دلت که چقدر هر. میتونی که هرچقدر

  ...علی میشه تنگ برات دلم من ولی-

***  

 براي. یشدم تنگ بودم گذاشته سر پشت که چیزهایی تمام براي دلم! بودم کرده مکان نقل خوابگاه به که میشد ماه یک

 من که. میزد زنگ هرشب که علی، براي. نبود گرم اینقدر وقت هیچ که هوایم، و آب خوش و داشتنی دوست شهر
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 لبخند و بابا براي. اش مادرانه هاي دلشوره تمام با مامان، براي. هایش محبت براي. میزند پس را بغضش میفهمدم

 تلفن تپش تمام یکساعت و میزد زنگ که هیال براي زیبایش، الشان براي بود، باردار را المان که اولدوز براي. محکمش

 چقدر.! رددهک عالقه ابراز بهش نگوید هیچکس به هنوز سپرده او به اینکه از است، بداخالق اینکه از. میکرد گله برادرم از

 ي خانواده و حسام دایی. آقاجون و آنا هاي محبت براي بودم، دلتنگ حامد و المیرا براي. گفت نمی من به هیال که هم

 فکر انبهش شبها وقتی چشمهایم سوزش دلیل. بودند من دلتنگی دلیل همه و همه... محسن دایی و رعنا خاله مهربانش،

 بود کوچک رآنقد اتاقمان وقتی. میکرد سنگینی ام سینه روي اتاقیم هم تخت و میکشیدم دراز تخت روي وقتی. میکردم

  . بکشد دراز زمین روي بتواند فر یک عمرا که

 مهاییچش داشتن کم فشرد، می بیشتر را دلم روز به روز و میداد آزار مرا که چیزي. آورد درنمی پا از مرا اینها هیچکدام اما

  . دارد معنا چه سکوتم و کردن گریه خندیدنم، کردنم، اخم دانستند می که. بودند بر از مرا تمام که بود

 خواندن درس زج کاري هیچ. نمیشد باري ام شانه روي سنگینی این بود علی اگر میدانستم هم خودم. بودند سنگین درسها

 او ماا میفهمیدیم را همدیگر حرف. بودیم همشهري. شدم آَشنا همانجا هاله با. بودند تئوري کالسهایمان هنوز. نداشتم

 که من کسبرع. نبود وابسته هیچکس به دنیا توي. نداشت اي غصه هیچ و بود خیال بی و راحت بسیار. نبود من شبیه

  ! بودم مزخرف آنقدر که من برعکس. میشدم وابسته اطرافیانم به زود خیلی

 برایم هدمش میدیدم، را چشمهایش و برمیگشتم وقتی برگردم، نمیخواست دلم. بود زهرمار مثل دانشجوییم ترم دو تمام

  . نداشتم را طاقتش که میشد کوچکی زندان

 شد، شروع سوم ترم وقتی. میبردم لذت آن از و بودم تحصیلیم ي رشته عاشق من. بود ام رشته داشتم که شانسی تنها

 براي اجونآق و آنا یکبار. ببیند مرا تا نیامد مشهد به هرگز. بودم دلخور علی از. بودم شده خانومتر و عاقلتر بزرگتر، من

  . کردند خوش را دلم و آمدند زیارت

 لبخند بهم. بود پسرمان کالسیهاي هم از یکی. شنیدم کسی زبان از را خودم نام که میزدم قدم دانشگاه ي محوطه توي

 انجاهم. دارد واجبی کار بدبخت کردم فکر بودم تجربه بی شدت به چیزها این در که من. بگیرد را وقتم خواست و زد

 که مگفت اخم با. بودم نفهم آنقدر که دادم فحش خودم به کرد، مطرح را پیشنهادش وقتی. دادم گوش بهش و ایستادم

  ندیده؟ را ام حلقه مگر و ام کرده ازدواج

  . ام کرده ازدواج نمیکرد باور و پیچید می پروپایم به سوم ترم پایان تا او حال هر به

 احساسات که .خودم جز بود جایش سر چیز همه برگشتم وقتی. گرفتم انتقالی من. بود گفته علی که شد همانطور چیز همه

 حاال ماا میکردم تکیه او به فقط قبال. داشتم دوست دیگري طور را علی من حاال. بودم کرده کشف وجودم در را جدیدي

 وقف نه، که خوب چیز همه طالقمان، از قبل سال یک تا. داشتم دوست خودش خاطر به فقط را او و بودم شده مستقل

 دمق دانشگاه ي محوطه توي هم با. میگفتند همه که بود چیزي این و بودیم خوشبخت هم با ما. رفت می پیش العاده

 کی حتی چیزي، هر. گشتیم باهم را جا همه که بود این طوالنیمان نامزدي حسن بزرگترین. خیابانها توي میزدیم،

  . قلبم و غزم وسط در درست بود، همیشه چون. اندازد می او یاد مرا خیابان کنار آشغال سطل توي پفک ي بسته پالستیک
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 ازم یعجیب سوالهاي گاهی. آمد می سراغم به کم خیلی و بود بدخلق. بود شده همیشه از تر تند اخالقش آخر، سال یک

 ازم مستقیم بطور توق هیچ اما باشم؟ داشته دوستش میتوانم کجا تا باشم؟ کنارش میتوانم کجا تا اینکه بر مبنی میپرسید

 اصال اریم؟د کم چه ما مگر بچه، باباي گور بگویم میخواست دلم شاید. داشتم حرفی هم من شاید. نپرسید بچه ي درباره

 واهمخ خوشحال بسیار میگفتم اگر بود دروغ شاید. داشت نگاهش میشد اما بود دروغ شاید دارم؟ داري بچه وقت من مگر

  . کرد خواهیم زدگی خوبی به هم کنار ابد تا و نداریم اي بچه که شد

 .دادنند دست از ترس از داشتن، دوست روي از دروغها این که میشد متوجه باید او اما میگفتم زیادي دروغهاي شاید

  . کشاند کجا به را زندگیم ببین! لعنتی

  :آورد می مختلفی هاي بهانه میپرسیدم عجیبش رفتار ي درباره ازش وقتی

  .ام خسته-

  . بود انداخته راه سروصدا بیمارستان تو مریضا از یکی-

  . شد دعوام مریضا از یکی همراه با-

   ".ام خسته" اینکه به رسید می دوباره و

 کردم فکر هک گفت اي سابقه بی بدخلقی چنان با اینرا. زندگیمان و خانه سر برویم. است بس نامزدي دیگر گفت هم آخر

  است؟ من از شدنها خسته این نکند

 تهیه دنبال افتادیم مامان و رعنا خاله با بود گفته را جمله این که روز همان فرداي از و. بیایم راه دلش با کردم سعی اما

 کرف به و داده استعفا همراهیشان از روز چند از بعد شد باعث که داشتند اي العاده فوق ي سلیقه خواهر دو. جهیزیه ي

  . بیفتم خانه کردن پیدا براي علی به کمک

  . زنیمب حرف باید گفت رفتیم، رستوران به ها، بنگاهی به کشیدن سرك و گذار و گشت کلی از بعد که شب یک

 وزر به هاي مجله تا گرفته بیماران اوضاع و کار و دانشگاه و درس از چیز، همه ي درباره ما. نبود اي تازه چیز این خوب

  . میزدیم حرف هم با عکاسی معروف و

 ازپامدی مثل شبانه زدنهاي حرف این. آقاجون حافظ فالهاي تا ام، عالقه مورد شعرهاي تا گرفته حسام دایی دوقلوهاي از

  . گذاشت نمی هم روي چشم صبح تا نمیشد مصرف اگر که بود روحی ي آشفته یک براي

 و شوم خارج وابسته و آویزان ي دختربچه نقش از کردم سعی حال هر در. داشت فرق انگار زدن حرف جنس این اما

 قاببش توي کردم کج را آب لیوان نگرانی زور از هرچند. میدهد گوش شوهرش جدي حرفهاي به که باشم مقتدري همسر

  . خنداندم دل ته از را علی هفته یک از بعد باالخره و غذا
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 ودیمب گذاشته سر پشت که بدي و خوب خاطرات و بودیم کرده تحمل هم با که هایی سختی حول شبش آن مکالمات

 این فهمیدم نمی من. آمده برایش آلمان دانشگاههاي بهترین از یکی در تحصیل ي دعوتنامه گفت هم آخر. گشت می

 شک، یک .شکست من در چیزي یک انگار شنیدم، را تحصیلی بورس موضوع وقتی اما چیست براي سروته بی حرفهاي

 عصر کرف کوته زن من میکرد فکر اگر حتی! نشدم خوشحال موفقیت این خبر از اصال و نشست جانم توي تردید یک

  . دادم نمی را پیشرفت این ي اجازه به بازهم هستم غارنشینی

 خیال زاره و میترکم دارم حسادت از ندارم، را دیدنش چشم میکرد فکر اگر حتی. میشدم تمام من یعنی آلمان در تحصیل

  . ببرد غریب کشور به مرا یا بخورد تکان کنارم از نمیگذاشتم من دیگر،

***  

 ینب را مشکالتمان وقت آن تا. انداخت می راه دعوا گرفت، می بهانه. بود شاکی زمان و زمین از رفتنش از قبل آخر ماه

 مآمد که خودم به اما شد، چه فهمیدم نمی. بشوند اختالفمان متوجه هم بقیه که کرد کاري اما میکردیم حل خودمان

 ها، گیري بهانه و ها بدخلقی همان آمدم که خودم به. بود رفته آمدم که خودم به. میکردم امضا را طالقم ي برگه اشتم

 به و نشستیم می خانه توي ها مرده مثل مامان، و من. بود رفته آقاجون آمدم که خودم به. نداشتم هم را خستگیها همان

 همه جاي به آنا. بودند شده خشک اشکهایم. بودم مریض من. نداشت هم گریه حال بود، خسته مامان. میزدیم زل هم

  . ریخت می اشک مان

 نشان تا رفت می که سنگی به داشت و بود ایستاده اي گوشه. دیدم را علی دوباره که میگذشت آقاجون رفتن از روز چهل

 هم من. بودم نزده حرف هیچکس با هم من. نزد حرف هیچکس با. بود سرد. میکرد نگاه شود آقاجون جسم ي خانه

 و خودش نگران همه. بود باردار ماهه سه. کند دورم خواست می زور به و بود گرفته را بازویم اولدوز. بودم گرفته طالق

  . بزنم حرف آقاجون با لحظه چند بگذارد و برود. برود کردم التماسش. فهمیدم نمی من اما بودند بچه

  :گفتم و نشستم قبر سنگ کنار. بودند رفته همه

. داشتن مدوست تو مثل نفر چند مگه. بودن مراقبم تو مثل نفر چند مگه بري؟ و بذاري تنها منو اومد دلت چطور... آقاجون-

 دارم. میشکنم دارم که خودم. خودمم نگران. آرومی میدونم هستی، که اونجایی راحته، جات تو آقاجون، نیستم تو نگران

  . حمایتت بی میشم خرد

  . غفوري الدین ضیاء. کشیدم اسمش روي را انگشتم

  ... قاجونآ. کنم گریه میخواد دلم. سردمه آقاجون. بخونی دعا برام. موهام رو بکشی دست. کنی بغلم میخواد دلم آقاجون -

 یب چشمهاي و کوتاه هاي ریش به. کردم نگاهش و برگرداندم را سرم. نشست ام شانه روي گرمی دست کی، نفهمیدم

 نوازش را مپشت داشت وقتی فقط. نگفتم چیزي. نگفت هیچی. داد دستم به را آب لیوان. پیراهنش سیاهی به. حالتش

  . شکست گلویم توي خشکی هق هق روز، چهل از بعد میکرد،



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶٩ 

 

  گرفت را دیوار و در رفتنت اعجاب*

  همچنان است باز پنجره دهان حتا

****  

. ام کرده گرم میز روي هاي روزنامه با را سرم و ام نشسته آقاجون وکیل قدیمی و ساده دفتر توي شهر، مرکز در جایی

  :میپرسم مالحظه بی چهارم بار براي. میکند صحبت تلفن با دارد منشی

  میان؟ کی پس خانوم-

. ریخته هم به گیريغافل اینهمه از اعصابم. بیاید تا باش یعنی میآید، یعنی میکنم فکر. میدهد تکان سر بدخلقی با منشی

 اولدوز قول به. ام شده جنی المیرا قول به است وقت چند. ام نخورده غذا آدم ي بچه مثل هاله قول به است وقت چند

 آمده، یداشدهپ تازه وکیل آقاي این البد میکنم فکر. میگردانم بر را سرم دفتر چوبی در شدن باز صداي با. ام کرده قاطی

 میپرسد ازش .میکند علیک و سالم منشی با و میدهد تکان سر برایم. میود تکمیل هایم غافلگیري علیسان، دیدن با اما

 تا کند برص لحظه چند میگوید و میزند لبخند منشی. دارد عجله شدت به که کند می اضافه و. داخل برود تواند می کی

  :میگویم اخ با. میشوم هم عصبانی ندارم، حوصله. میشوند گرد چشمهایم. بگیرد تماس وکیل با

   بدین؟ انجام انکارو زودتر تونستین نمی خانوم-

 بر میکم سعی و فشارم می هم روي را دندانهایم. میزند درآري حرص لبخند علی و میرود بهم اي غره چشم منشی

  . شوم غالب کنجکاویم

  . میکند راهنمایی اتاق به را ما تاخیرش بابت عذرخواهی کلی از بعد و آید می آقاجون وکیل

  :میگوید و میزند لبخند میانسال مرد. نشینیم می چرك مخمل هاي کاناپه روي

  . غفوري مرحوم هاي نوه. فتاح خانم و غفوري آقاي خب،-

  :میگویم حرص با. میزند لبخند علی

   شده؟ رو حاال که چیه نامه وصیت این افتاده؟ اتفاقی چه بدین توضیح زودتر میشه ببخشین-

  :میگوید علیسان به رو آري در حرص لبخند با مرد

  . نیستن صبوري آدم تون خاله دختر اینکه مثل-

  . آقاجون خاطر به حداقل. کنم کنترل را خودم و باشم آرام میکنم سعی

 ودنب وسپرده. کنم قبول رو پرورشگاه توي بچه یک مخارج اموالشون، از بخشی با بودن گفته من به غفوري، آقاي-

  . بشن شناخته بچه اون قانونی قیم عنوان به غفوري علیسان آقاي
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  :میگویم حرص با بعد و میدوزم چشم اتاق توي آرام مرد دو به تعجب با

  میگین؟ من به اینارو دارین حاال چرا نشیم، خبردار مسئله این از ما از هیچکدوم بوده قرار االن تا اگه خب-

  !لعنتی. زد لبخند

  . بشه دهز سند اون نام به باید نیایش سالگی هجده از بعد رسیده ارث به غفوري آقاي و شما به ایشون از که باغی چون-

  :پرسیدم گیجی با. زیبایی اسم چه. نیایش

  باغ؟-

  ...آقاجون. دردگرفت قلبم. بودیم گرفته آنجا که جشنهایی تمام. شدند زنده آنجا هاي خاطره تمام و

 دنرسی تا باغ اون میخواستن ایشون اما نزدند ورثه انحصار به دست تااالن مرحوم اون هاي بچه میدونم فتاح، خانوم-

  . باشه تا دو شما نام به قانونی، سن به هستن قیمش غفوري آقاي که اي بچه

 شنیدن اب علیسان چشمهاي که بود که نیایش. نداشتم حوصله و حال! نکردم گوش اما شنیدم را حرفهایشان ي بقیه

  میگرفتند؟ رنگ اسمش

 "ردمک یادآوري خودم به. میکردند پیدا جریان ذهنم در دوري خاطرات میرفت راه کنارم وقتی. شدیم خارج وکیل دفتر از

  ".ندارم دوسش. ندارم دوستش من

  :پرسید احتیاط با

  ببینی؟ نیایشو داري دوست-

  . میکند فکر نیایش به فقط انگار. نداشت خاصی حس هیچ صدایش

  :میدهم جواب صادقانه

  . نمیدونم-

  . ایه داشتنی دوست دختر-

  :گفت که نگفتم چیزي

  . برسونمت میري جایی-

  :گفتم حوصله بی. بود درگیر ذهنم. میري جایی پرسید می که بنشینم خیابان وسط بود ممکن انگار حاال

  . میرم ممنون. تاکسیه مسیر-

  . باشم راحت میشود باعث که شده ها غریبه شبیه.  خداحافظیمیکند و میدهد تکان سر
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  میخونید؟ چی-

  . مینشیند نیمکت ي گوشه. است مظاهري دکتر صداي

  .دکتر آقاي سالم-

  :میپرسد و میزند لبخند. میدهم نشانش را کتاب جلد

  چیه؟ ي درباره. خانم سالم-

  . اندازم باالمی شانه

  . نمیدونم-

  :میکند زمزمه و میکند نگاه کتاب جلد به. میکرد را تعریفش خیلی. ام گرفته قرضش هاله از میدانم فقط. ام گفته راست

  ...میکنیم عادت-

  . بکنیم عادت که میکنیم عادت. بله-

  چیه؟ به راجع نمیدونستین وقتی میخوندینش چطور-

  میخوانم؟ چه نفهمم که هست درگیر آنقدري فکرم نشده متوجه یعنی میآورد؟ رویم به را این چرا. میکنم سکوت

  کنند؟ هماهنگ مادرتون با رو خواستگاري قرار مادرم میدید اجازه. ببینن رو شما زودتر هرچه مشتاقن ام خانواده-

  :میگویم بعد و میکنم سکوت ثانیه چند

  !نه-

  :میگوید. جامیخورم محکم و کوتاه ي نه این از هم خودم

  غفوریه؟ دکتر خاطر به چرا؟ بگید میشه-

  :میگویم بعد و میدهم فشار هم روي را لبهایم. میکنم سکوت لحظه چند باز

 براش نم. نباشه بزرگتر ازم سال یک همش که باشه کسی آدم اون میدم ترجیح کنم، ازدواج خواستم روزي یه اگر اگر،-

  . باال سن با داشته، ازدواجو ي تجربه قبال که معمولی آدم یه. باشه آرامش دنبال و نباشم اولین

  .کردم احساس را خوردنش تکان

  ...بهانه این هم حاال. ندارین آمادگیشو میگفتین قبل وقت چند. اس کننده خسته خیلی این ولی،-
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  . میکنم حلقه زانوانم دور را دستهایم

. دمیآ همچین دنبال میگردم کنم ازدواج خواستم روزي اگر اما. ندارم آمادگیو این هنوزم. دکتر آقاي نداره وجود اي بهانه-

 یتونمم بشم، خسته روزي یه اگه هم من پس. گذشت من از خودش خاطر به داره، دوستم میدونستم که کسی چون...چون

 رو وزمرگیر و مطلق سکون یه دلم که بشم بزرگ قدر اون تا میکنم صبر پس. بگذرم ندارم دوستشم حتی که کسی از

  . میکنم ازدواج آدمی چنین با اونوقت. بطلبه

  :گفتم و زدم لبخند. میداد آزارم صورتم روي چشمهایش مردمک شدن خشک. شدم بلند جا از

  .میکنم خوشبختی آرزوي براتون. کنم پیدا کسی دارم وقت هنوز من دکتر، آقاي نباشید نگران-

 زشا درحالیکه. کرد خواهد تمامش همینجا بود کرده ثابت بهم همکاري، بعد و بودن همکالسی ي تجربه سال اینهمه

   میکردم؟ عادت کی من ".میکنیم عادت ". کردم نگاه کتاب جلد به میشدم دور

***  

 لبخند و المیرامیگوید مادر حنانه، خاله گوش کنار چیزي آرام آرام مامان. میکنند پاك سبزي سحردارند زندایی و رعنا خاله

 بازي نماشی هال وسط که المان به و میدهد تکان را دستهایش. الشانمینویسد دفتر توي چیزي حرص با اولدوز. میزند

  . یواشتر: میکندمیگوید

 این ستمنمیتوان علی، با من. دارد غم لبخندم میفهمم هم خودم. گذاشته شکمش روي را دستش که میکنم نگاه المیرا به

  . کنم تجربه را لذت

  :میگوید گوشم کنار المیرا

  بدم؟ نشونت و خریدم که لباسایی بریم-

 را علیسان روز وقت این که میکنم شک چشمهایم به لحظه یک.میشوم خارج خانه از سرش پشت و میدهم سرتکان

 اینجا وزر وقت این. میشود فشرده دلم. آویزاناست دستش از کیفش و کت. خسته صورت و ریخته هم به موهاي با. دیده

  . میکند نگاهش و برمیگردد المیرا. چکارمیکند

  . آقا علی سالم-

  . ندیده مارا انگار. بلندمیکند را سرش

  .سالم-

  :گویدمی المیرا. میرود خلوت حیاط سمت به راست یک. ندیده هممرا باز انگار. نگاهشمیکنم دلهره با. خشدارد صدایش

  .بیا



 گ. شبنم پیلھ ھای پرواز

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧٣ 

 

  . بودم فکر توي میداد نشانم را زیبا و کوچک لباسهاي که مدتی تمام

  ...که نداره سلیقه. دهاتیاست لباساي شبیه ببین،. خریده خودش حامد اینو-

 المیرا. ممیشو بلند جا از. بود بهتر حامد از هم اش سلیقه. میشد خوبی پدر علی. میشوم مادر بودم کرده خیال بارها هم من

  :میکند نگاهم تعجب با

  کجا؟-

  . میام االن...ام-

  ماهنی؟ شده چیزي-

  . میزنم خیالی بی لبخند و میدوزم چشم نگرانش صورت به

  . بیارم گوشیمو میرم. خانومی نه-

 جلوتر را یمروسر. نیست راهرو توي هیچکس. نبیند مرا کسی که میکنم نگاه اطراف به دلهره با. میدوم ها پله پایین تا

 گاهن سر پشت به دوباره. کرده خم را سرش و نشسته زده زنگ سفید تاب روي. میشوم خلوت حیاط راهی و میکشم

  .میزنم صدایش ترس با. میروم جلوتر. میرود آبرویم ببیند اینجا مرا کسی اگر. میکنم

  ...علی-

  :میزنم صدا دوباره. ام نترسیده شکل این به است وقت خیلی. نشنیده

  ...علی-

 از یشترب. میزند تند قلبم! کرده گریه میشوم متوجه تعجب درکمال. است سرخ چشمهایش. برمیگردد سمتم به سرش

  . ام ترسیده همیشه

  افتاده؟ اتفاقی علی-

  .میکشد آه

  . نیست چیزي. نه-

  :مینالم. است گرفته زیادي حالش

  شده؟ طوریش کسی-

  . میشه طوریش کسی همیشه ما شغل تو-

  :میپرسم دوباره. میکند امتناع زدن حرف از است ناراحت زیادي وقتی میدانم. میکنم نگاهش متعجب
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  شده؟ چی

  . کنم عملش میکردم قبول نباید-

  . است غیرارادي کامال نشینم، می تاب از اي گوشه اینکه

  . شده چی ببینم بزن حرف درست...علی-

  . است خیس چشمهایش

  . بودي نگفته اسممو بود وقت چند میدونستی-

  :میدهد ادامه ربط بی. میکنم فراموش را چیز همه نگرانی موقع همیشه. میگیرم گاز محکم را لبم ي گوشه

  . نشده طوریش بچم. عمل اتاق تو برگرد توروخدا میگفت مامانش. بود سالش نه همش-

  .ندارم دادن دلداري براي حرفی. میشود خارج گلویم از آه شبیه چیزي

  . بریزي هم به اینجوري نمیتونی. توئه شغل این حال هر به-

 گرفته رقب مثل. میخورد سصورتم به نفسش. میشود گم ریشش ته میان و غلتد می پایین چشمهاش از اشک ي قطره

 کلنجار خودم با وقت اینهمه من. کند بیتابم نمیتواند. کند دلتنگم تواند نمی نه،. ایستم می راست و میشوم بلند جا از ها

  :میگوید من به توجه بی. ام رفته

  . نیاورد دووم عمل زیر. بود کوچیک خیلی. کرد عادت نمیشه آدما مرگ به وقت هیچ-

  ... .من و فکریست چه در او. میکشم خجالت خودم از

  :میگویم و میروم عقب. اش روزه چند ریش ته روي. بکشم اش ریخته هم به موهاي روي را دست میواهد دلم

  .متاسفم-

  :میگوید گرفته صداي همان با که شوم خارج خلوت حیاط از میخواهم. نیستم بلد کردنش آرام براي کاري

  . بیا داشتی دوست اگه. بیرون ببرم نیایشو قراره فردا-

  :میگویم فکر بدون

  ...کجا ولی. میام-

  . دنبالت میام-

***  
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  :میگویم و میخندم میکند نگاه را ام شتابزده حرکات باز دهان با که هاله به

  . دارم قرار-

  اونوقت؟ کی با-

  . دیگه میمونی اینجا همش بیشتر ساعت یه برم قربونت-

  داري؟ قرار کی با میگم-

  :مسگویم و میبوسم محکم را اش گونه

  . برسون سالم آقاتون به-

  . میگردم سیاه ماشین دنبال ورودي در جلوي و میروم پایین ها پله از عجله با

  :میگویم بلند و میشوم سوار. میکند باز داخل از را جلو در. میروم سمتش به و. میکنم پیدایش

  .سالم-

  :میگوید ظریفی صداي وقتی و. سرحالم غریبی شکل به

  .خاله سالم-

 صورت هب. لرزاند می را دلم که داشتنی دوست و کوچک موجود به. میکنم نگاه عقب به باز دهان با و برمیگردانم را سرم

  . بخندم میخواهد دلم. براق و سیاه چشمهاي و سفید و گرد

  خانومی؟ نیایش شما. عزیزم سالم-

  . میخندد آرامی صداي با

  . هستین ماهنی خاله هم شما. بله-

  .میخندم دوباره

  میشناسی؟ کجا از منو شما-

  . گفته علیسان... خب-

 و میزنم ندلبخ. نبوده راضی و آرام اینقدر هیچوقت اش چهره برگشته، که مدتی تمام در. میکنم نگاه را علی شگفتی با

  :میپرسم آرام

  علیسان؟ میگه بهت-
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  . میخندد

  بگه؟ چی پس-

  :میگویم. هیالست کودکی شبیه اش چهره. برمیگردم عقب به دوباره و کنم می سکوت

  منی؟ ي دخترخاله بچگیاي شبیه میدونی شما-

  تونه؟ دخترخاله خواهرش. خواهرشم شبیه میگفت علیسان-

 زیرچشم از. کنم نوازش را نرمش ي گونه و کنم بلند را دستم میکند وادارم که است من در غریبی حس. میدهم سرتکان

 متنفر تمنتوانس هیچوقت ولی ام، بوده دلخور ازش خدا ي همیشه.  ترافیک و جلوست به حواسش که میکنم نگاه علی به

  . میزنم لبخند نیایش به دوباره و میکشم آه. باشم

 اي چهدخترب کدام و میزند، لبخند خوب اینقدر. میزند حرف خوب اینقدر اي ساله شش-پنج ي دختربچه کدام! من خداي

  ...زیباست اینقدر

 جواب مسوالهای به مهربان، و آرام که او کنار. بنشینم او کنار عقب صندلی روي و. شوم پیاده ماشین از میکشد پر دلم

  :میپرسد ازم و. میدهد

  هاست؟ بچه کردن خوب شما کار-

  میدونی؟ کجا از تو. شیطون اي-

  . گفته علیسان اینم... اومم-

  :ویدمیگ و میکوبد هم به را دستهایش نیایش. میکند نگه شهربازي ورودي جلوي را انگیزش نفرت سیاه ماشین

  . بازي شهر جون آخ-

  . بیام و کنم پارك من شید پیاده شما-

  . میرود دستگیره سمت به دستم

  خانوم؟ ماهنی-

  . میکنم نگاهش و برمیگردم! خانوم ماهنی... دلم و. میشود تنگ نفسم

  .باش مراقبش. بره جایی نذار و بگیر نیایشو دست-

 تمام از هنمذ توي پیشاپیش. میدهم تکان را سرم... نگرانی این به. میشود حسودیم داشتنی دوست و کوچک نیایش به

 کرش خدارا! میشدند خر بهانه بی و زود خیلی من، مثل زنهاي زنها، از خیلی میگویم و میکنم عذرخواهی تاریخ زنهاي
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 او ضورح از حسی! نیایش. میگیرم دستم توي را نیایش نرم و کوچک دست و میشوم پیاده. بلدم خوب را کردن تظاهر

 ساده و زالل چشمهاي چون. معصومند و پاك چون. دارم دوست را زمین روي هاي بچه تمام من. مییابد جریان دلم توي

. دارند بزرگی دلهاي اما کوچکند ها بچه. بورزند عشق کوچک چیزهاي به و. باشند داشته دوست میتوانند چون. دارند اي

 چشمهایم. ما نداشته حسی چنین کودکی هیچ به من نیایش، اما. میکنند فراموش را دلخوریشان ي همه بستنی، یک با

 اینطور اگر .باشد داشته نمیتوانسته من با که چیزي. شده دار بچه و. کرده ازدواج من از بعد علی میکنم خیال و میبندم را

 قدرچ کردم فکر. بود علی ي بچه اینکه دوم و بود بچه اینکه اول دلیل، دو به. داشتم دوست اورا ي بچه بازهم من بود

  . بدبختم من

  تو؟ کجایی ماهنی؟-

  . داشت دردست را نیایش دست که دیدم را علی و برگشتم

  :گفتم و کشیدم آهی

  بریم؟. ببخشید-

 با راه، راه وزرد سبز هاي نیمکت روي. دارد تن به خرگوش صورتی لباس اش راننده که شده کوچکی قطار سوار نیایش

  :میپرسم. ایم نشسته هم از فاصله

  خودت؟ پیش نمیاریش چرا-

  . نمیدن بهم رو بچه. مجردم پسر یه که من-

  :میگیرد ام خنده

  مجرد؟ پسر پیر یا مجرد پسر-

  .خندد می

  .میفتن ازدواج فکر به دارن تازه ساالم و همسن. دیگه سالمه شش و سی همش-

  . باش فکرش به کم کم هم تو پس-

 ذوق .میدهد تکان برایم را دستش و خندد می نیایش. ایستم می قطاربازي ي محوطه حصار کنار و میشوم بلند جا از

  . میدود سمتم به و میشود پیاده. میدهم تکان دست برایش و میکنم

  :میگوید. میرویم علی سمت به و میگیرم را دستش. شده سرخ صورتش

  . میخوام توپم استخر من-

  :آید می سمتم به بعد و ایستد می شیشه پشت لحظه چند. میبردش علی
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  شدي؟ خسته-

  . نه-

  . بشینیم بریم-

. یخواندم محزونی صداي با و نشسته بزرگی حوض کنار مردي. مینشینم نیمکت روي دوباره و اندازم می باال را ام شانه

 را شمادر دست اي بچه پسر. میخورد تکان آهنگ آرام ریتم با جوانی دختر. میدهند گوش و اند ایستاده دورش نفر چند

  :میخواند آنها خیال بی مرد و. کشد می قراري بی با و گرفته

  سپمیشم سو لره کوچه سپمیشم، سو لره کوچه-

  لماسین او توز ده گلن یار اولماسین، توز گلنده یار

  گئتسین ائله گلسین ائله گئتسین، ائله گلسین ائله

  ...اولماسین سوز آرامیزدا

  :میگوید وقتی. میرسد گوشم به دیگري دنیاي از انگار علی صداي

  . آقاجونو کنه خدارحمت-

 ريدیگ از هیچکس. بود محکم مان خانه هاي ستون بودي، تا. میخواندي محکم صداي آن با و بودي کاش. بودي کاش

 اشک. میکشیدي بقیه و من، برسر را حمایتگرت و مهربان دست و بودي کاش. خوش و بودیم شاد همه. نبود دلخور

 خاله و مامان و نزد؟ برق آنا چشمهاي هیچوقت دیگر که ام گفته راستی. میدادي پناه را کوچک و یتیم نیایش و بودي

   نخندیدند؟ دل ته از هیچوقت دیگر رعنا،

  نزدیک شود ابري برون، آید می سینه گرمگاه کز نفس*

  ...چشمانت پیش در ایستد دیوار چو

***  

  :میگویم و میخندم میکند نگاه را ام شتابزده حرکات باز دهان با که هاله به

  . دارم قرار-

  اونوقت؟ کی با-

  . دیگه میمونی اینجا همش بیشتر ساعت یه برم قربونت-

  داري؟ قرار کی با میگم-
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  :مسگویم و میبوسم محکم را اش گونه

  . برسون سالم آقاتون به-

  . میگردم سیاه ماشین دنبال ورودي در جلوي و میروم پایین ها پله از عجله با

  :میگویم بلند و میشوم سوار. میکند باز داخل از را جلو در. میروم سمتش به و. میکنم پیدایش

  .سالم-

  :میگوید ظریفی صداي وقتی و. سرحالم غریبی شکل به

  .خاله سالم-

 صورت هب. لرزاند می را دلم که داشتنی دوست و کوچک موجود به. میکنم نگاه عقب به باز دهان با و برمیگردانم را سرم

  . بخندم میخواهد دلم. براق و سیاه چشمهاي و سفید و گرد

  خانومی؟ نیایش شما. عزیزم سالم-

  . میخندد آرامی صداي با

  . هستین ماهنی خاله هم شما. بله-

  .میخندم دوباره

  میشناسی؟ کجا از منو شما-

  . گفته علیسان... خب-

 و میزنم ندلبخ. نبوده راضی و آرام اینقدر هیچوقت اش چهره برگشته، که مدتی تمام در. میکنم نگاه را علی شگفتی با

  :میپرسم آرام

  علیسان؟ میگه بهت-

  . میخندد

  بگه؟ چی پس-

  :میگویم. هیالست کودکی شبیه اش چهره. برمیگردم عقب به دوباره و کنم می سکوت

  منی؟ ي دخترخاله بچگیاي شبیه میدونی شما-

  تونه؟ دخترخاله خواهرش. خواهرشم شبیه میگفت علیسان-
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 زیرچشم از. کنم نوازش را نرمش ي گونه و کنم بلند را دستم میکند وادارم که است من در غریبی حس. میدهم سرتکان

 متنفر تمنتوانس هیچوقت ولی ام، بوده دلخور ازش خدا ي همیشه.  ترافیک و جلوست به حواسش که میکنم نگاه علی به

  . میزنم لبخند نیایش به دوباره و میکشم آه. باشم

 اي چهدخترب کدام و میزند، لبخند خوب اینقدر. میزند حرف خوب اینقدر اي ساله شش-پنج ي دختربچه کدام! من خداي

  ...زیباست اینقدر

 جواب مسوالهای به مهربان، و آرام که او کنار. بنشینم او کنار عقب صندلی روي و. شوم پیاده ماشین از میکشد پر دلم

  :میپرسد ازم و. میدهد

  هاست؟ بچه کردن خوب شما کار-

  میدونی؟ کجا از تو. شیطون اي-

  . گفته علیسان اینم... اومم-

  :ویدمیگ و میکوبد هم به را دستهایش نیایش. میکند نگه شهربازي ورودي جلوي را انگیزش نفرت سیاه ماشین

  . بازي شهر جون آخ-

  . بیام و کنم پارك من شید پیاده شما-

  . میرود دستگیره سمت به دستم

  خانوم؟ ماهنی-

  . میکنم نگاهش و برمیگردم! خانوم ماهنی... دلم و. میشود تنگ نفسم

  .باش مراقبش. بره جایی نذار و بگیر نیایشو دست-

 تمام از هنمذ توي پیشاپیش. میدهم تکان را سرم... نگرانی این به. میشود حسودیم داشتنی دوست و کوچک نیایش به

 کرش خدارا! میشدند خر بهانه بی و زود خیلی من، مثل زنهاي زنها، از خیلی میگویم و میکنم عذرخواهی تاریخ زنهاي

 او ضورح از حسی! نیایش. میگیرم دستم توي را نیایش نرم و کوچک دست و میشوم پیاده. بلدم خوب را کردن تظاهر

 ساده و زالل چشمهاي چون. معصومند و پاك چون. دارم دوست را زمین روي هاي بچه تمام من. مییابد جریان دلم توي

. دارند بزرگی دلهاي اما کوچکند ها بچه. بورزند عشق کوچک چیزهاي به و. باشند داشته دوست میتوانند چون. دارند اي

 چشمهایم. ما نداشته حسی چنین کودکی هیچ به من نیایش، اما. میکنند فراموش را دلخوریشان ي همه بستنی، یک با

 اینطور اگر .باشد داشته نمیتوانسته من با که چیزي. شده دار بچه و. کرده ازدواج من از بعد علی میکنم خیال و میبندم را

 قدرچ کردم فکر. بود علی ي بچه اینکه دوم و بود بچه اینکه اول دلیل، دو به. داشتم دوست اورا ي بچه بازهم من بود

  . بدبختم من
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  تو؟ کجایی ماهنی؟-

  . داشت دردست را نیایش دست که دیدم را علی و برگشتم

  :گفتم و کشیدم آهی

  بریم؟. ببخشید-

 با راه، راه وزرد سبز هاي نیمکت روي. دارد تن به خرگوش صورتی لباس اش راننده که شده کوچکی قطار سوار نیایش

  :میپرسم. ایم نشسته هم از فاصله

  خودت؟ پیش نمیاریش چرا-

  . نمیدن بهم رو بچه. مجردم پسر یه که من-

  :میگیرد ام خنده

  مجرد؟ پسر پیر یا مجرد پسر-

  .خندد می

  .میفتن ازدواج فکر به دارن تازه ساالم و همسن. دیگه سالمه شش و سی همش-

  . باش فکرش به کم کم هم تو پس-

 ذوق .میدهد تکان برایم را دستش و خندد می نیایش. ایستم می قطاربازي ي محوطه حصار کنار و میشوم بلند جا از

  . میدود سمتم به و میشود پیاده. میدهم تکان دست برایش و میکنم

  :میگوید. میرویم علی سمت به و میگیرم را دستش. شده سرخ صورتش

  . میخوام توپم استخر من-

  :آید می سمتم به بعد و ایستد می شیشه پشت لحظه چند. میبردش علی

  شدي؟ خسته-

  . نه-

  . بشینیم بریم-

. یخواندم محزونی صداي با و نشسته بزرگی حوض کنار مردي. مینشینم نیمکت روي دوباره و اندازم می باال را ام شانه

 را شمادر دست اي بچه پسر. میخورد تکان آهنگ آرام ریتم با جوانی دختر. میدهند گوش و اند ایستاده دورش نفر چند

  :میخواند آنها خیال بی مرد و. کشد می قراري بی با و گرفته
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  سپمیشم سو لره کوچه سپمیشم، سو لره کوچه-

  لماسین او توز ده گلن یار اولماسین، توز گلنده یار

  گئتسین ائله گلسین ائله گئتسین، ائله گلسین ائله

  ...اولماسین سوز آرامیزدا

  :میگوید وقتی. میرسد گوشم به دیگري دنیاي از انگار علی صداي

  . آقاجونو کنه خدارحمت-

 ريدیگ از هیچکس. بود محکم مان خانه هاي ستون بودي، تا. میخواندي محکم صداي آن با و بودي کاش. بودي کاش

 اشک. میکشیدي بقیه و من، برسر را حمایتگرت و مهربان دست و بودي کاش. خوش و بودیم شاد همه. نبود دلخور

 خاله و مامان و نزد؟ برق آنا چشمهاي هیچوقت دیگر که ام گفته راستی. میدادي پناه را کوچک و یتیم نیایش و بودي

   نخندیدند؟ دل ته از هیچوقت دیگر رعنا،

  نزدیک شود ابري برون، آید می سینه گرمگاه کز نفس*

  ...چشمانت پیش در ایستد دیوار چو

***  

 تعریف مامان براي بلند صداي با اولدوز. پیچیده خانه توي المان و الشان سروصداي. میدهم تکیه سرم پشت دیوار به

  ! نه یا ممجرد هنوز اینکه و پرسیده می مرا حال که. دیده را خانوم زهرا چطور الشان، نام ثبت براي رفته وقتی که میکند

. آقاجون ي خانه قدیمی حیاط توي سالگیم شانزده به ام برگشته انگار. دارم عجیبی حال روزها این. بندم می را چشمهایم

 مه کنار همه وقتی روزها، آن بود خوشی حال چه. میگرفت را نگاهم مچ هیال و میکردم نگاه علی به زیرچشمی وقتی

 بود یشیرین هیجان چه. میکرد پر را ها بچه هاي بشقاب و نشست می سفره باالي آقاجون. میشدند جمع سفره یک دور

  :میگوید که میشنوم را مامان صداي. میزد لبخند و میکرد نگاهم چشم زیر از علی وقتی

  )آمدي خوش(گلمیسن خوش) بشم فدات.(دوالنیم باشوا سالم-

  . میدوم پایین تا را ها پله و میروم بیرون اتاق از

  !المیر-

  :میگویم من و میبوسیم را همدیگر. آید می جلو لبخند با اما. شده تر سنگین

  خوبه؟ داییم پسر حال-

  :میگیرد دستش از را مانتوش اولدوز. میخندد
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  خانوم؟ مامان دراومده سمت کدوم از آفتاب-

  :توپد می اولدوز و آورند می هجوم سمتش به ها بچه. میخندد آرام

  . ترسید. ها بچه یواش-

  . جون المیرا سالم-

  :میگوید و مینشیند مان کنار. میگذارد المیرا جلوي را شربت لیوان مامان. میزنم لبخند

  جان؟ المیرا خوبه سوسن-

  . میرسونن سالم. ممنون خوبن-

  :میشود بلند جا از مامان

  . یانه پسندي می ببین بیارم بذار بافتم، بافتنی بچه واسه یکم-

  . مینشیند لبم روي خنده و افتم می نیایش یاد! ندارم خبر من و بافد می بافتنی حامد ي بچه براي مامان. میماند باز دهانم

 میگیرم مدست توي را دستش. دارد حرف که میدانم ولی، آمدن باال را ها پله است سختش. ایم نشسته تخت روي المیرا با

  :میگویم و

  خوبی؟-

  . میزند لبخند

  . خودتی تو همیشه از بیشتر. خودتی تو وقته چند...ماهنی-

  . هامم خاطره تو عمره یه من المیرا؟ چی یعنی بودن خودم تو-

  .میدي آزار خودتو داري-

  . نیست آدم خود دست چیزایی یه-

 ماهنی. ودخ به متکی موفق، محکم،. شدي دیگه آدم یه سالگیت یک و بیست از بعد چون. کردم تحسینت همیشه من-

  . داري درد رفت یادمون. ساختی خودت واسه که ایه پوسته این رفت یادمون خوبی، کردیم فکر همه ما

  چیه؟ منظورت بگی نمیخواي. نرفت یادتون منو وقت هیچ شما-

  . بوده چی جریان گفت بهم حامد برگشت علی وقتی راستش خب...من-

  . میگیرد ام خنده
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  . نداشت ربطی من به فقط. بودم غریبه من فقط. خوبه خیلی. خوبه-

  . نیستی خوب تو. میکشم عذاب دارم من! ماهنی-

 و راحت .بمونه سرگردون آسمون تو که. باشی کرده ول نخشو که بادبادکی یه مثل. سردرگمم ولی. خوبم واقعا. خوبم-

  . شدم گم ولی خوبم. برم باید کجا کجاست، مقصد نمیاد یادم. سرگردون ولی رهام،

  ...شدیا فیلسوف-

  . میکرد شوخی داشت مثال. خندیدم

  . میسازه چیزا خیلی آدم از تنهایی-

  نمیکنی؟ حساب آدم رو ما. نیستی تنها که تو-

 خونواده. کنم ابحس تکتون تک کمک رو میتونم باشم داشته که مشکلی هر. هستین همتون خوبین، همتون. نیستم تنها-

 سهمیر سنی یه به آدم گاهی اما،.. برادر خواهر،. قدرتمند همیشه پدر یه دلواپس، همیشه مادر یه دارم، خوبی این به ي

 از جایی یه به دماآ. باشه گاه تکیه که. کنه تکیه کسی به که داره نیاز. نداره رفتنو راه تنهایی توان دیگه میکنه حس که

 این به الگیس بیست تو بعضیا شاید. برن همیشگی همراه یه با رو راه ي بقیه دارن احتیاج فهمن می میرسن که زندگی

  . نننک حس نیازو این هیچوقت که باشن قدرتمند اونقدر خودشون بعضیاهم سالگی، چهل تو بعضیا برسن، نیز

  ...رسیدي بهش تو که نگو-

 که کسی به دارم نیاز میکنم حس گاهی ولی بکنم، زندگیم قاطی هم رو نفردیگه یه دوباره که وحشتناکه این. نمیدونم-

  . باشه همیشه

  چی؟ علی-

 گریه. یکنهنم بازي دخترا با گفت که بود سالم چهار. تاحرف سه این به کردن پینه وصله منو زندگی ي همه انگار! علی-

 گریه یرم،م میذارم گفت که بودم دبیرستانی. کردم گریه تون، خونه نمیام دارم، درس گفت که بودم سوم کالس. کردم

 ازم هربار .شدم داغون نخوامش من ترسیده گفت. شدم له نمیخواد منو گفت کردم، گریه کنیم، عروسی بیا گفت. کردم

  !علی: بود حرف تا سه جوابش میکنی گریه چرا پرسیدن

  . زد لبخند

  ... بود خوب هم وقتا خیلی-

  . اشتد دردم ولی. بود العاده فوق گاهی داشت، دوستم گاهی داشت، حوصله گاهی بود، هم خوب. نمیکنم انصافی بی-

  ...مامان میایم االن:میدهم جواب. میزند صدایمان مامان
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  . شد سبک دلم حسابی. بریم پاشو:میگویم المیرا روبه و

 و ثقل زا پر. بودم سنگین همیشه من. میگفتم دروغ دلش توي کوچولوي و چشمها توي ي غصه ترس از میگفتم، درو

  . سکون

***  

 هر. است لفتک انسان پوست میگویند ام شنیده اصال. میکنند فراموش آدمها گفتند می. آورد می سردي خاك گفتند می

 تو اما... فراموش و میکند عادت. است فراموشکار انسان. میکند عادت همان به دلش توي بریزي که اي غصه و غم

 نه. کرد وذنف استخوانم مغز تا غم افتادم، تو یاد هربار و گرفتی جا ذهنم ي نقطه باالترین توي. نشدي فراموش هیچوقت

 مگر اشدب آزاد که روح. است اسارتمان درد از کشیم می هرچه ما. خوبی هستی که همانجایی حتما تو باشم، ناراضی اینکه

 نا،آ براي و. دادم دست از را دنیا گاه تکیه ترین پرصالبت و ترین امن که. میخورم غصه خودم براي میماند؟ هم دردي

 و گبزر ي خانه آن براي. است تنگ دلش و میزند لبخند همه به که. ام شنیده من فقط را اش گریه غریب صداي که

 خانه ستون. نیست چیزي کم خانه ستون. شد ماندنی خزان انگار رفتی که تو. میخورم غصه سرخش ماهی از پر حوض

  . هستیم کاري مشغول اي گوشه کداممان هر حاال که نیست چیزي کم

 مین درد اینهمه من ماندي می اگر "...بودي دیگري چیز". میگویم تو به فقط را این اما محبت، پر و محکم هست، آنا

  . دادم نمی ازار را خودم اینهمه. کشیدم

  :میکنم برقرار را تماس. میخورد زنگ گوشیم. براق و سیاه سنگ روي کشم می دست

  مادر؟ کجایی-

  . آقاجون خاك سر-

  .شدیم نگرانت خوبی؟-

  شدید؟-

  . هیال و من. اومده هیال...ام... و من... دیگه آره-

  . بیام تا کنه صبر بگو بهش-

  . دنبالت میام خودم میگه-

  بهش بده گوشیو-

  . میزنید حرف باهم اونجا میاد-

 و چککو سنگ این پشت. نیست اینجا آقاجون خوب،. آقاجون قبر سنگ به میزنم زل دوباره من و میشود قطع تماس

 که. ااینج ام آمده بینمش نمی چون اما است، من کنار همیشه او. نمیشود جا اینجا کهه بزرگی انهمه با آدمی اصال. سرد
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 مثل روزي، کی وقتیی که. کنم پیدایش اینجا شد تنگ دلم وقتی که. دارم را او نشانی هم من کنم فکر. باشد خوش دلم

  ...بیایم و کنم کاله و شال کرد، را هوایش دلم صبح امروز

 از بريخ و رفتم راه محوطه توي. تکاندم بود گرفته غبار که را، چادرم و شدم بلند جا از. شستم را سنگ و خواندم فاتحه

  . ایستادم منتظر و رفتم ورودي تا. نشد هیال

. یدممید مقابلم کامل وضوح با را ام پسرخاله من که. بود هیال کار شایدهم. میگذاشت سرکار مرا هم مامان. نشد باورم

  :زد غر

  ساعته؟ یه کجایی-

  :کردم اخم. وخسته غرغرو. بود شده ها قبل شبیه

  کنی؟ می کار چی اینجا-

  . ببیندت میخواست دلش نیایش-

  :زدم لبخند. دوید سمتم به و شد پیاده ان از زیبایی دخترك که سیاه ماشین به زدم زل

  . خوشگله سالم-

  . جون ماهنی سالم-

 نمیدانستم. تمنشس عقب صندلی روي نیایش ي بهانه به. کشید خودش با مرا نیایش و افتادم راه نحسش ماشین سمت به

 برایش بود داده رخ نبودنش ساعت در که اتفاقاتی تمام میدید، که را اولدوز. بودم افتاده الشان یاد. بروند کجا میخواهد

 احتر خیالش و باشد داشته دوست را او که! باشد وابسته او به که میخواهد کسیرا دلش ادم گاهی و. میداد توضیح

 نم که. باشد من براي که. میخواست را کوچک نیایش دلم. گیرد نمی دلش توي را خودش جاي هیچکس که...باشد

  ! سرم به ودب زده. دادم تکان محکم را سرم ماشین توقف با. کند پر حضورم با را تنهاییش که آنقدر. باشم بزرگ برایش

  :گفت نیایش و بگیرد بستنی شد یاده علی

  جون؟ ماهنی-

  . نماند من جواب منتظر

  کنین؟ عروسی علیسان با شما میشه-

  :گفتم و پنجره به دادم تکیه

  عزیزم؟ حرفیه چه این-

  . بمونم پیشتون میخوام. میشین من باباي مامان کنین عروسی هم با شما اگه. دارم دوست رو شما من آخه-
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  . چسبید را چادرم یکس که بیفتم راه خواستم و شدم پیاده. کردم باز را ماشین در. شد تنگ نفسم. گلویم بیخ چسبید بغض

  ...مامان-

  عشق تنها عشق و"

  مانوس کند می سیب یک گرمی به را تو

  عشق تنها عشق و

  "...برد ها زندگی اندوه وسعت به مرا

****  

  :گفتم و چرخیدم خودم دور

  !واي-

  :توپید بهم عصبانیت با هاله

  . بگیر آروم دقیقه یه ماهنی-

  االن؟ کنم کار چی من هاله، واي-

  میگیري؟ خودت به اینقدر چرا تو. گفته چیزي یه بچه اون حاال-

 شنیدن رايب گوشی توانستند نمی ام خانواده اعضاي از هیچکدام. گفتم می کسی چه به را دردم من. صندلی روي نشستم

 از و دندکر می قضاوت. میشدند نگران میزدم، حرف وقتی و بودند خبر با زیروبمم از. شناختند می مرا آنها چون. باشند

  . بود آن در من صالح نظرشان به که دادند می انجام را کارهایی نگرانی

 زرگترب که افتد می یادش و میشود نگران چون. بدهد گوش فقط تواند نمی او اما. است خوب همیشه خواهر یک داشتن

 هک. هاله پیش بودم آمده همین براي. بدهد کردن قضاوت ي اجازه خودش به که است نزدیک آدم به آنقدر چون. است

  . فهمید نمی چیزي ظاهرا هم او

  :گفت و آورد برایم قرصی. رفت آشپزخانه به و شد بلند

  . کندي موهاتو. بخور-

  . یندنش می مقابلم. میکند اخم هاله و خورمش می آب بدون. ببینم را اسمش توانم نمی و میکند خارج غالفش از آنرا

 براي .میشن وابسته زود خیلی ندیدن محبتی چون ها بچه این. کن فکر یکم. باش آروم دقیقه چند یه. جان ماهنی-

  . گفته بهت اینو همین
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  ... لرزید دلم چقدر نمیدونی-

  . کنه استفاده سوء تو احساسات از جوري این میخواد اون. اته خاله پسر اون ي نقشه همش اینا مطمئنم من-

  . کنم نمی فکر نه-

  چطور؟-

  . نداشته مورد این در فکري پس. نخواسته من از چیزي اومده وقتی از اون آخه-

  . گردونه برت اینجوري میخواد. داره اي نقشه یه حتما اون. میکنی فکر اینطور که تویی-

  . بود دروغ. رفت پایین و باال دلم توي چیزي

  . خونه میرم من. باشه-

  . بخوریم هم با ناهارو همینجا بمون. داري چیکار خونه-

  . میموندم تونستم می اگر کنم نمی تعارف. ممنون نه-

  . نشنوم را ذهنم بلند صداي که. میزنم حرف خودم با دلم توي خانه به رسیدن تا

 یم کنارش هم خودم و میکوبم زمین روي محکم را کیفم. اندازم می اتاقم توي را خودم عجله با و میروم باال را ها پله

 نشوند، محال متوجه ها همسایه و کنم گریه تر آرام اگر انگار. میزنم گریه زیر بلند صداي با ولی است احمقانه. نشینم

  . مرد خواهم

 روي ار دستم خودم. گذارم می زانوهایم روي را سرم. دانم نمی. سربزند آنا به رفته شاید. نیست خانه مامان خوشبختانه

  .میدهم دلداري را خودم خودم و میکنم بغل را خودم خودم،. میکشم سرم

  ... واهدبخ را ریختن این دلم که انگار. است دیگري جنس از ریختن این اما. ام ساخته را خودم بعد و ام ریخته بار هزار من

 طاها. خوانممی کتاب. کنم می عوض لباس میشوم بلند. میریزد آتشم روي خاکستر. میشوم آرام گذرد می که ساعت یک

 می ارناه برادرم با و کنم می درست غذا. آنا پیش مانده میگوید. بپزم ناهار گوید می و زند می زنگ مامان. خانه آید می

 شلوغی ترافیک، به راجع زدن حرف. ساده هاي خواهروبرادري همین از. کم داشتنی دوست هاي دونفره این از. خوریم

  ! کار بازار رکود بیمارستان،

  . بودنهام عادي تمام با. نیستم خودم حال توي فهمیده انگار. رود می زود. آورم می چاي برایش

 ثلم. کوچک خوشحالی یک. کمیاب هاي خاص آن از نه بیفتد؟ من زندگی توي خاص اتفاق یک اگر میشود چه را خدا

 اند، ودهب که هم آنهایی. ام نداشته زیادي دوست. میزنم پوزخند خیالم به. باشم کرده گمش که قدیمی دوست یک دیدن

  . هاله و هیال و بوده المیرا فقط دوستانم. نیست جالب برایم دیدنشان یا و اند رفته یاد از یا
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 را رعنا الهخ صداي دانند؟ نمی اینرا ایستند می گوش فال که کسانی ي همه مگر اما. نیست درستی کار ایستادن گوش

  :گوید می آهسته که شنوم می

 برم گهدی بار یه نمیشه روم من گفتم. زنه نمی حرف خودش ولی. میخوامش میگه. کنم چیکار دیگه موندم خدا به واال-

  ! نه بگه میترسم میگه. کنی راضیشون باید خودت داري اصرار خیلی اگه. خواهرم ي خونه دم

 مردمم حرف اینجوري. کرده خسته منم. نمیده جواب خواستگاراش از هیچکدوم به که خودش. ندارم حرفی که من-

  . میشه تموم

  کنی؟ نرمش یکم میتونی ببین. بزن حرف حاجی با تو ولی. نداره تمومی که مردم حرف-

  :زدم صدا بلند و برداشتم آویز رخت روي از را لباسهایم. گذشتم راهرو از عصبانیت با

  . میام االن برم من-

  . پوشیدم می را کفشهایم داشتم. در جلوي آمد آنا

  میري؟ کجا شد؟ چی-

  . برمیگردم االن. گذاشتم جا بیمارستان تو چیزیو یه. آنا نیست چیزي-

 از.کشیدم عمیق نفس چند شدم پیاده که تاکسی از. بیمارستان در جلوي تا گرفتم دربست. کند سوال ازم بیشتر تا نماندم

 ه اقشات در به. رفتم باال عجله با را ورودي هاي پله. میکردم حس دروجودم هم را آدم یک کشتن پتانسیل عصبانیت،

. شیدمک خجالت. شد خیز نیم خودش. بود اتاق توي کسی. کردم بازش. نه یا زدم در دانم نمی. میزدم نفس نفس رسیدم

  . نبود مهم ولی

  دکتر؟ خانوم هست مشکلی-

  . بستم را در و. بعدا: گفتم زیرلب. شوم آرام تا فشردم هم روي را چشمایم

 کنارم زا آشنایی شخص کردم دعا. دوختم کثیف و طوسی هاي کاشی به را نگاهم. نشستم انتظار آبی هاي صندلی روي

 دادم توضیح. ما نشسته آنجا چرا پرسیدند ازم و کردند احوالپرسی و سالم تعجب با نفري چند. بود محال البته که نشود رد

  !دارم غفاري دکتر با مشورت به نیاز که

  . شد خارج اتاق از سرش پشت هم خودش آمد بیرون که مرد

  :کشید موهایش به را دستش. گرفتم را جلویش که پرستاري استیشن سمت برود خواست و کرد نگاه را اطراف

  شه؟ چیزي. میگشتم دنبالت اینجایی؟-
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. بنشیند اش دهپرون از پر بزرگ میز پشت بود نرفته الاقل. نشست جلویم و بست را در.  داد تکان سر. کردم اشاره اتاقش به

   کرد؟ می پیدایشان چطور. بچیند هم روي تر منظم کمی را ها پرونده آن خودش به داد نمی زحمت

   شده؟ چی-

 نظمش بی زمی ي لبه میگذاشتم دسست. میشدم بلند هم من میزش، پشت بود نشسته اگر. شد پرت ها پرونده از حواسم

  :گفتم اخم با و دادم قورت را دهانم آب. روبرویم بود نشسته آرام اینطور وقتی اما. انداختم می راه هوار و داد و

  داري؟ اي نقشه چه دفعه این-

  :آمد جلو. کرد اخم

  نقشه؟-

  . سوالی لحنی و اولش نون روي تاکید با. بود گفته تمسخر با را نقشه

 هب بندازي هم رو دیگه نفر هزار و خاله و آنا و مامان اگه ایندفعه. کردي اشتباه قدیمم آدم من کردي فکر اگه...اگه-

  . نمیام کوتاه من جونم،

  گفته؟ چیزي کسی شده؟ چی بگو تو آخه-

  . اشم مودب کردم سعی

  . بسازین منو زندگی بازیا زنک خاله این با ذارم نمی من! نزن راه اون به خودتو! علی ببین-

  . بروم که شدم بلند

  :گفتم تاکید با و سمتش چرخیدم کامل. کرد می نگاهم مات

 نکن سعی! نداره ربطی هیچ بهشون دیگه ولی قائلم ام خانواده براي که احترامی ي همه با. خودمه زندگی من، زندگی-

  . جونم به بندازي بابامو و مامان دوباره

  :گفتم عصبانیت با. گرفت را دستم مچ در جلوي

  . کن ولم-

  . باش آروم لحظه یه. که ندارم کاریت. باشه-

  :شد بلند صدایم

 بگی عنار خاله به سنت این با کشی نمی خجالت. منی زنگی آدم ترین ربط بی تو اصال. نداره ربطی تو به من آرامش-

  . میترسه مردم حرف از بگه مامانم که. بزنه حرف من مامان با
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  :زد لبخند. گرفت قرار بازوهایم روي مالیمت با که شدم دستانش حرکت متوجه

  . میکنی سکته اآلن. یواشتر یکم. خب خیلی-

  . میشدم منفجر داشتم. گذاشتم پیشانیم روي و کشیدم بیرون دستش از عصبانیت با را دستم

  . برو بعد شو آروم یکم. بشین بیا-

 اداي داري دوست همیشه. میخوره هم به کارات این از داره حالم کنم؟ گوش من میگی که چی هر داري انتظار چرا-

  . برم بذار. دربیاري بودنو کل عقل

  :نخورد تکان جایش از که دادم هلش. کمرم پشت گذاشت را دستش

  میکنی؟ داري چیکار. کن ولم-

  . میکنم خواهش ازت دارم فقط من. بشین لحظه یه فقط-

  . نداشتم را دستهایش تحمل. نشستم صندلی روي و برگشتم حالی بی با

 گرفتم دستش از را لیوان. گرفت آرام اعصابم یخ آب نوشیدن تصور از. ریخت آب برایم میز روي پارچ از. نشست مقابلم

  :زد لبخند. کشیدم سر و

  . میخواي چی بگو فقط تو-

  . فشردم هم به را لبهایم میخواستم؟ چه واقعا من. دانستم نمی هم خودم

  . میدم انجام کارو همون من بگی تو هرچی-

 برود الاص. بوده االن تا که همانجایی برود. بردارد سرم از دست میگفتم باید. کرد نگاهم. شدم بلند جا از. کردم سکوت

  . گویند نمی زندگی که ها سردرگمی این به. بود دروغ ولی. برسم زندگیم به من تا کند گور و گم را خودش

 حسهاي همان با. کنم معنایش توانستم نمی من بود اگر یا. نبود حسی هیچ چشمهایش توي. دادم بیرون آه با را نفسم

  :کشیدم آه دوباره. میکرد نگاهم معنا بی

  . خودت زندگی دنبال برو. وایستا میخواي که اونچیزي پاي. باش مرد-

. بودم تهگف اطمینان با را این. برود میتوانست حاال. داشت مرا زندگی وجان عذاب شاید. ام گفته را این چرا نمیدانستم

  :زد لبخند

  . میخوام رو تو-
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 و نمک سبک را خودم بودم آمده. زدم بیرون اتاق از. میکرد ام خفه خواستنش هواي میماندم آنجا دیگر ي ثانیه یک اگر

 فقط ".میخوامرو تو "بود گوشم توي صدایش. آمدم بیرون بیمارستان از سنگینی با. بودم جهان جسم ترین سنگین حاال

  ! نامفهوم گنگ، راحت، ساده،. بود گفته را همین

 آجرهاي یدند با. بودم خوابیده ساعت نیم و یک جمعا گذشته ساعت چهار و بیست در. میکرد سنگینی ام شانه به کیفم

 حال و آنا هاییتن. بود سنگین برایم خانه هواي روزها این. بخوابم میتوانستم آنجا. پاشیدند قلبم به نور انگار آنا ي خانه

 و کردندمی مراقبت ازم المیرا و آنا. نبودم کسی مراقب من که بود شاهد خدا اما. میرفتم آنجا به و میکردم بهانه را المیرا

 کسانی .بود گرم که اي خانه به رفتم می کردم شکر را خدا! بودم راضی هم چقدر. کشیدند می را نازم دختربچه یک مثل

  . داشتند دوستم و کشیدند می را انتظارم

 زیدنتیر زندگیم سال نهمین و بیست در. بودم شده خسته تعلیقی وضعیت این از هم خودم " تاکی؟: پرسیدم خودم از

  . نداشت ثباتی هیچ زندگانیش که بودم

 و اهريمظ حسام با و باشم داشته توانستم نمی علی با که چیزي. میخواهد بچه یک دلم چقدر که میدانست خدا فقط

 دست مخواست. بود کارم ي چاره فراموشی. زدم لبخند رسیدم که خانه در جلوي. باشم داشته خواستم نمی دیگر نفر هزار

  . شنیدم را صدایش که زنگ سمت ببرم

  ماهنی؟-

 صدا این ي خاطره توانست نمی هم خدا الل زبانم انگار. میکرد پنبه رشتم می هرچه و میشد پیدایش. لعنتی. لرزید دلم

  !حالش به خوش. مرتب و بود سرحال. من برعکس. سمتش برگشتم. کند پاك من قلب از را

  بله؟. سالم-

  :گفت و پریشانم سرووضع به کرد نگاه

  . بخوابی بري بهتره چشمات، این با ولی. بزنم حرف باهات میخواستم نیست چیزي. سالم-

  . بزند حرف میخواهد چه به راجع بدانم نبودم کنجکاو حتی

  . خداحافظ. باشه-

  ...فقط-

  . ایستادم دوباره

  . ام تو عاشق من نره یادت فقط-

 کرد ارک آنقدر. میزد حرف و میرفت راه خواب توي شاید. بود شده زده خواب شاید! همین. بود رفته. کشیدم بلندي هین

  !شد دیوانه که خواند درس و
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 رزیدهل دلم بار اولین مثل درست. دادم تکیه بهش و بستم سرم پشت را حیاط در. میزدم گول را خودم داشتم. بود دروغ

  . بود رفته و گفته که حاال مثل. ایستاد نمی میزد که حرفی پی. نبود خوبی مرده. بود

***  

 به یطوفان جمله یک با. بخوابم بروم من تا نزند حرف بود خواسته مثال! خدایا. گرفت درد هایم مهره که زدم غلت آنقدر

  :گفت بوق ود از بعد. گرفتم را اش شماره و برداشتم را گوشیم! لعنت. بنشینم جا یک حتی گذاشت نمی که بود کرده پا

  بله؟-

  . دبر می کار به را کلمه این کم خیلی او. بود دروغ.  "جانم؟" بگوید و باشد زد خواب ظهر مثل داشتم انتظار شاید

  بود؟ چی زدي که حرفی از منظورت-

  گفتم؟ چی چی؟-

  ...خاکسترشده هاي سالگی شانزده مثل. میکشیدم خجالت هنوز سالگی سی ي آستانه در. برید زبانم

  . کرد کم را عذابم خودش

  عاشقتم؟ گفتم اینکه-

  میکنی؟ اذیتم چرا-

  .عاشقتم من. کنم اذیتت نمیتونم یعنی. نمیکنم اذیتت-

 ارنجی،ن سرخ، ام سالگی هیجده توي عشق بود؟ رنگی چه عشق. بود گفته را جمله این بار سه چهارساعت توي! آدم این

  داشت؟ رنگی چه عشق حاال. بود تند بنفش و زرد

 بقیه و هاپرستار همکارها، با. میکرد رفتار مهربانی به بیمارانش تمام با. داشت مهربانی قلب. بود مودبی و جدي آدم علی

 ستا مغشوش چقدر ذهنم میدانست من، ي باره در اما. نکند کمکش و دارد مشکلی کسی شود متوجه نداشت امکان. هم

  بود؟ بیمارانش با اش رابطه از کمتر چیزي خونی نسبت. آمد نمی کمکم به و

  . میدي عذاب خودتو داري. ببر لذت لحظه همین از. باشی خوب و کنی فراموش کنی نمی سعی چرا. ماهنی-

...  

  دارم؟ دوستت نره یادت میشه-

  . نمیره یادم-
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 به. مبود سوخته سالها و دارد دوستم رود نمی یادم بودم گفته آورد؟ می یاد به را مکالمه این هم او. کردم قطع را تلفن

 بودم؟ کرده زندگی چطور نبود وقتی. انداختند می او یاد مرا فقط. نبودند لعنتی شان همه.  نه. لعنتی هاي خاطره خاطر

 باعث. یکردم تاب بی مرا داشت دوباره حاال. ببرم یاد از را او به وابستگیم تا بود کشیده طول مدتها میکردم؟ چه این از بعد

   داشت؟ قدرتی چه مرد این. میمردم کاش کنم ارزو و بزنم قدم اتاق توي سرگردان روح مثل میشد

 شکیم رنگ به اینقدر وقت هیچ حال به تا. است چشمانم مقابل مشکی نحس ماشین دوباره زنم می بیرون که خانه از

 خواهش دمیشو. سمتم آید می دارد. شده پیاده. گشایم می را چشمهایم بعد و میگذارم پلک روي پلک. بودم نشده حساس

  لطفا؟ باشد، نیامده ماشین این با شد پیدایش دوروبرمن هم باز اگر کنم

  . میزند لبخند

  خوبی؟. سالم-

 از پر یشصدا. میداد دیگري بوي ها تر قبل. کند نمی زنده را اي خاطره هیچ بو این اما. پیچیده بینیم توي عطرش بوي

  . است انرژي

  میکنی؟ چیکار اینجا. سالم-

  . ببینمت اومدم-

 وشحالیخ مردانه. نیست پیش سال چند مثل خوشحالیهایش است؟ خوشحال زیادي اینقدر چرا. میکشم هم در را ابروهایم

  . دارد بیشتري متانت خوشحالیهاش. است سرحال مردانه. میکند

  شده؟ چیزي چرا؟-

  . نیست اي تازه چیز گفت میشه خب-

   میگیرد؟ را توانم ایستادن او جلوي هم هنوز ام گفته. میزنم کجی لبخند

  . ندارم رو تکراري چیزهاي ي حوصله من-

  . میگیرد را کیفم بند که بروم افتم می راه

  . داره فرق نوعش ولی هست، تکراري-

  . شده تر پسرانه حاال. هاست قبلتر شبیه شیطنتش حاال. میزند چشمک

  . کنی نمی ضرر-

 می راه او الدنب من بعد و میگیرد را اختیارم. میکند فلجم نگاهش اینکه خاطر به فقط باشم؟ او مطیع همیشه باید چچرا

  . افتم
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  . دارم کار-

  ! لطفا-

  :میگویم و میکنم نگاه دستم توي ساعت به

  . بگو. میشنوم-

 قدرچ زندگی آنوقت. باشد برادر توانست می منند، موهاي همرنگ که موهایی این با خب،. موهایش میان برد می دست

  . میشد آسان

  . میکنم خواهش ازت دارم. شو سوار. خانوم ماهنی-

 اعصابم برخ رادیو صداي. افتد می راه و میشود سوار خوشی با. نشینم می سیاه ماشین صندلی روي و گذرم می کنارش از

  :میگویم و میبرم جلو دست. ریخته هم به را

   کنم؟ خاموشش میشه-

  . میزند لبخند

  . میپیچد سیاه ماشین اتاقک توي موسیقی صداي و پخش سمت میبرد دست

  . بیاد خوشت کنم فکر-

  گرفته؟ یاد کجا از مرا کردن آرام بپرسم او از روز یک باید. بندم می را چشمهایم و میکنم سکوت

  داري سر چه دانم نمی رسی نمی سامانم به"

  "دردم؟ مگر دانی نمی کوشی نمی درمانم به

  :میگوید لبخن با. میکنیم توقف رستوران یک مقابل تا کنم می تکرار ذهنم توي آنقدر را شعر

  !لطفا شو پیاده-

 زمانی هچ از را گفتن لطفا"بپرسم هم اینرا باید داشتم زدن حرف جان وقت هر! کشته مرا جمالتش آخر هاي لطفا این با

  "اي؟ گرفته یاد

 اشینم او که دارد سختی چه در یک کردن باز مگر. حتی آید نمی خوشم. نیست هم انتظاري. نکرده باز برایم را در خب،

  ! ندارم هم عادت کارهایی چنین به اصال. کند باز مرا سمت در ود خم و بزند دور را سیاه

  :میگوید و میدهد نشان را خلوتی جاي. سرم پشت اوهم و میشوم وارد. مانده منتظرم در جلوي.گیرد می ام خنده

  خوبی؟ اونجا-
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  . نیست ام گرسنه من-

  . میخدد باز

  . نداره اشکال-

  :میگوید بعد و کند می نگاه من به. بگیرد سفارش آید می کسی. میز پشت نشینیم می

  . شیشلیک پرس دو

  . میشناسد خودم از بیشتر مرا. نیست هم اعتراض جاي

  بگی؟ نمیخواي. اینجا اومدیم چرا-

  . میشود تر روشن سیاهشان به مایل سبزي و چشمهایش توي افتد می نور. میشود خم جلو به کمی

  عزیزي؟ برام خیلی که دونی می ماهنی،-

  . پوزخندمیزنم

  . شد ثابت بهم رفتی گذاشتی یهو وقتی. آره-

  . غلط یا درست بوده، تو خاطر به کردم کاري هر من-

  . ننداز من گردن خودخواهیتو و غرور. ننداز من گردن ترستو. علی ننداز من گردن اشتباهاتتو-

  غرور؟ کدوم خودخواهی، کدوم جان، ماهنی-

  بشه؟ شکسته غرورت و نخوام رو تو دیگه من ترسیدي که اینه از غیر-

  :گفت و نشست صاف

  . واقعیه یا عادته داشتنت دوست دونستم نمی حتی من. زدي نمی حرف باهام احساساتت درمورد وقت هیچ تو-

 اواقع. میرفت در واست جونم من علی بود؟ سخت واست اونقدر سال و سن کم و ساده دختر یه نگاه خط خوندن جدا؟-

  بفهمی؟ نمیتونستی

  . بشنوم میخواست دلم گاهی. داشتم غرور منم چون. بودم سال و سن کم منم چون بفهمم تونستم نمی نه. نه-

  . من گردن افتاد تقصیرا ي همه. جالبه-

  . میدم توضیح خودمو اشتباه دارم من. نیستی مقصر تو ماهنی،-

  . میکنه اذیتم. بزنم حرف بهش راجع نمیخوام-
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  میکنی؟ اذیتت من داشتن دوست چی؟-

 خودمو منکرد سعی وقت هیچ دیگه. میدونی. شدم تو ي دیوونه حد اون تا چطور که. میکنه اذیتم خودم بچگی و حماقت-

  . میشه نابود که باشم اونی من باز برنو روزي یه ترسیدم می چون. شدم دور هم ام خانواده از حتی. کنم نزدیک کسی به

  میفهمی؟. بودم هیچ تو بدون من. ماهنی نشدي نابود تو فقط-

  :داد ادامه رفت وقتی. برود تا شدیم ساکت. چید میز روي را غذاها و آمد کسی

. میره یادم ینباش اگه میکردم فکر. بگم ساده خیلی. نداریم دیگه یعنی. نداریم هم از پنهونی چیز ما که اینه ماجرا اصال-

 بشه که نبودي معمولی ي رابطه یه تو عادي آدم یه تو فهمیدم تازه اما. خاطره یه میشی تو و عادیم زندگی به برمیگردم

 تیح من ي واسه سالها این. کرد فراموشت نمیشد. موند دور ازت نمیشد. بودي من وجود از جزئی یه تو. کرد فراموشت

  ... من اما. بودم کرده بدي بهت من و داشتی من از بد ي خاطره یه تو چون. گذشت سخت تو از بیشتر

  :شنیدم را صدایش دوباره. کردم جمع ام کرده عرق دست کف را رومیزي ي گوشه ناخودآگاه. کرد سکوت

 این توي چون. کنیم زندگی اي دیگه آدم با تونیم نمی تا دو ما که اینه موضوع باشیم، روراست خودمون با بخوایم اگه-

 هیچی همدیگه بدون ما که میدونی خودتم ماهنی،. بگیره جاشو نمیتونه کسی هیچ نباشه، اگه که داریم نیمه یه فقط دنیا

  . نیستیم

  :زدم پوزخند باز

  ...رسیدي میخواستی که چیزهایی ي همه به من بدون تو-

 ونکنارش تو چون. نکرد خوشحال منو موفقیتی هیچ. نبودم خوشحال وقت هیچ اما. رسیدم همشون به. میگی راست-

  . نبودي

  کنی؟ کامل موفقیتاتو خوشی میخواي حاال-

  . باشم داشته کنارم توئه وجود تو که رو خودسی. کنم پیدا خودمو میخوام حاال. نه-

  . خودخواهی هنوزم پس-

  . تونیم نمی هم بدون ما. ماهنی-

  . نتونیم باهمم میکنم فکر ولی. تونیم نمی. میگی راست-

 نبود... ودنب او چون. میزد یخ دستهایم هنوز. بودم سرد من هنوز. نشست دستم روي دستش گرماي که شوم بلند خواستم

 ابحس حرف همیشه مثل. میگفت راست علی. شدند نمی "او" هیچکدامشان که ادمها این بین. میزدم یخ هرروز من و

  . میزد
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 و شد وبذ چشمم ي گوشه ي بسته یخ اشک. ماهنی میشه کن باور. میشه کنیم، کمک هم به اگه. میتونیم اینبار-

 وزر یک بعد، و باشد اگر. ضعیفم زیادي من. ندارد را بودنش طاقت دلم. ام کرده عادت دوري و سرما این به من. چکید

 همین در رام که افتم می پایش به نگاهم با. کنم می التماسش. نمیشوم بلند وقت هیچ دیگر و میپاشم هم از من برود،

  . کند رها ام شده دچار بهش که عادتی

  . ترسم می من-

  :میگوید او و شوید می را صورتم اشک

  . کنی حساب قولم روي تونی می. میمونم کنارت من. ام ترانه آروم. ماهنی آروم! هیس-

 را بودن امآر این دنیا کجاي. نمیشوم آرام من "آروم" گوید می وقتی که. کند نمی جادو دیگر. شده اثر بی صدایش انگار

  . کشم می بیرون دستش زیر از را دستم. کنم نمی پیدایش گردم می چه هر که ام کرده گم

  . برم باید من-

  . میشنوم را صدایش بعد کمی من و میخورند تکان لبهایش. شوم بلند میخواهم. میکند نگاهم تنها

  . نمیکنه تغییر حقیقت بکنی که هم کاري هر. میکنی فرار داري تو-

. بخورم غذا -ما شنیده را سنگین حرفهاي این درحالیکه– او با و بنشینم اینجا نمیتوانم من اما. ندارم گفتن براي حرفی

 زن یک دارم، که هایی نقص ي همه با. هایم کاسی و ها کمی ي همه با. انسانم یک من. کنم جلوه عادي و بزنم حرف

 اندازه به. اي کرده عمر اینقدر وقتی. داد تغییر لحظه در توان نمی را چیزها بعضی و هستم سال سی به نزدیک سنی با

  . بدهی وفق چیز همه با را خودت بتوانی که نیستی سبک اي

 ثابت رانرستو در سمت به را نامطمئنم هاي قدم و برمیگردم کنم نگاه چشمهایش به اینکه بدون. میشوم بلند جایم از

 کار. دازمان می سرم روي را سفید نماز چادر. گذاشت میشود چه را اسمش نمیدانم که حالی با. برمیگردم خانه به. میکنم

 برمب را، دلم هاي درد که. اوندارم از تر نزدیک دوستی من و. هست همیشه که گفته خودش. بکنم نمیتوانم دیگري

 که. ردنخو هم به من هاي سردرگمی و ها ضعف از حالش که. بسپارد گوش صبورانه او و بزنم زار. کنم شکایت. پیشش

 شود مین راحتیها این به که. نیست لق دندان من براي علی کند درك که. بیاندازد دور و بکن را لق دندان این نگوید

 که حاال .نتوانستم و کنم حذف را او تا ام جنگیده لعنتیم حسهاي تمام و خودم با نبوده وقتی سال پنج من. کرد حذفش

  . کنم حذف میتوانم چطور هست چشمانم مقابل

 مامت میکنم، که فکر اما. باشم نباید ناامید. هست خدا هم باز و میریزم اشک. کنم می گریه خودم خداي و خودم براي

 آسوده رام که فکرهایی این دست از. خدا بروم کجا من. میریزد پایین هري دلت بگویند اینکه مثل. میشود خالی وجودم

   بمیرم؟ خودم درد به تا کنند نمی رهایم که. گذارند نمی
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 آنقدر .میکنم صدا را خدا زیرلب باز و میشوم جمع خودم توي. میکشم دراز تخت روي و میروم. میشوم بلند سجاده روي از

  . یشومم بیهوش خستگی زور از و بندم می را چشمهایم. میزند ترك و میگیرد آتش لبهایم تا میزنم صدایش زیرلب

****  

  . میدهد دستم به را شده تزیین آش ي کاسه آنا

  . برم قربونت سفره تو بذار اینو-

  . میگذارم سفره میان را کاسه و میپاشم رویش به را روزهایم این رنگ بی لبند

 روي شمیگذارم و مبل روي مینشینم. میگیرم آغوشش در علی سنگین نگاه به توجه بی من و میدود سمتم به المان

  . مینشیند لمب روي کنارم. آید می سمتم به دارد که رعناست خاله به حواسم. نیست زبانیهایش شیرین به حواسم. پاهایم

  بزنم؟ حرف باهات میتونم خاله، جان ماهنی-

  . بفرمایید. خاله دارین اختیار-

  :میگوید بعد و میدوزد جمع به را ناراضیش نگاه

  . اتاق اون بریم-

 توي را تمدس. مینشینم کنارش و میروم اتاق به رعنا خاله سر پشت. میکنم رهایش و بوسم می را المان. میدهم تکان سر

  . میگیرد دستش

  . توام شرمنده رفت و گذاشت اونجور فکرم بی پسر اون وقتی از من-

  . شده تموم من واسه چی همه. نداشتید تقصیري که شما. خاله نگید اینو-

  ندارم؟ خبر اون و این زبوناي زخم و حرفا از من میکنی فکر. برم قربونت-

  . فشارم می هم روي چشم

  بگید؟ بهم میخواستین چی. نیست مهم واسم دیگران حرف-

  . دمیشی راحت تون دو هر بکنید که ازدواج. ببخش منو پسر این و بیا. جان خاله ولی. رنجیدي که میدونم دخترم،-

  .لرزانتر صدایی و. لرزند می که دستهاییی با. میشوم بلند جا از

 نمی اشتباه مه دیگه. کنه دخالت زندگیم تو کسی گذارم نمی دیگه قائلم واستون که احترامی ي همه با. خاله ببخشید-

  . کنم

  :میگوید زیرلب. مینشینم شده سنگین المیراي کنار سفره، پاي و میزنم بیرون اتاق از
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  میگفت؟ چی خانوم رعنا-

  . هیچی-

  داغونی؟ اینقدر هیچی واسه-

  . نیست مساعد حالم اصال نزنی؟ حرف میشه ولی ببخشید المیرا-

  . شوند ساکت دنیا ي همه کاش. نیست مهم اما. شنوم نمی. میکند زمزمه چیزي زیرلب و میدهد سرتکان

***  

. ندارد ار یکدست و تمیز رنگ آن دیگر حاال. میماند ثابت سفید تاب روي نگاهم. نشینم می خلوت حیاط هاي پله روي

 آسمان به. گرفته را جایش زده زنگ اي قهوه و سرخی و شده جدا فلزیش ي بدنه روي از سفید رنگ جاها بعضی در

 میزند شمکیچ کوچکی ي ستاره هرازگاهی. سیاه و ایست سرمه میکند کار چشم تا. نیست پیدا ماه. میکنم نگاه اي سرمه

 آسمان این رزی میکنم حس لحظه، یک. آورد می تنم به لرز میپیچد حیاط توي که خنکی نسیم. میشود محو دوباره بعد و

 را دستهایم .داشتم بچگی توي که است شدنی گم از ترس مثل. میدارد برم ترس. کسم بی و تنها چقدر انتها، بی سیاه

 و یشودم خشک گردنم که آنقدر. نمیگیرم آسمان از را نگاهم ترس، وجود با اما. افتاده تپش به قلبم. میکنم گره درهم

  . میزند چشمک کوچکی ي ستاره اي، لحظه براي

 براي هم خدا نگارا. میزند لبخند. ایستاده مقابلم رنگش اي قهوه تسبیح با که میبینم را آقاجون باشند، آورده یادم به انگار

 حس ما ،زبانی چه به نمیدانم. میکنم پیدا نجات شدن غرق از شدن، گم از من و میگیرد را دستم. میزند لبخند اي لحظه

  نیست؟ کافی اش بنده براي خدا آیا و. هستم گوید می که میکنم

. تاس مغشوش هنوز ذهنم اما. میگیرد آرام دلم. پرهیاهو و شلوغ بازاري در شدن گم از بعد است مادر دست گرفتن مثل

 میتواند اخته،ب زندگی قمار در را چیزش همه قبال که کسی. نیست امیدي و هست امیدي. انگار رسیده بست بن به زندگیم

 تاوان آن اب که ندارد چیزي هیچ دیگر باخت، اگر که میداند وقتی ببندد؟ شرط دوباره بریزد؟ اس دوباره کند؟ بازي دوباره

...! ون از دیگر، بار یک حاال ام، باخته را چیزم همه و سپرده علی دست را اعتمادم تمام بار یک قبال من. بدهد را باختش

  . توانم نمی

  . آید می پایین را ها پله لبخند با که بینم می را حامد بعد و میشنوم را خشی خش صداي

  . باشی اینجا کردم فکر. نکردم پیدات خونه تو-

  . میزنم لبخند

  . خان دایی پیدایی کم شدي بابا وقتی از-

  . میدهم عمق را لبخندم من و ام شانه دور اندازد می دست
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  . پیداتري کم که تو-

  . میدهم تکان را سرم

  خوبه؟ شدن بابا-

  .میکردم فکرشو که چیزیه اون از بهتر. آره-

  ...بیاد دنیا بذار حاال-

  ماهنی؟-

  جانم؟-

  میکنه؟ اذیتت علی-

  . کردم نگاهش چشم زیر از

  نمیشناسیش؟-

  . باشین باهم که برات باشه بهتر میکردم فکر. میشی زشت نکن، اخم-

  . رسونده اینجا به بودنا مصلحت همین رو ما زندگی. نگیر خودت به میگم، چیزي یه-

  . نره یادت اینو. نبودین تقصیر بی خودتونم-

  . میزد صدا را حمد داشت. شنیدم را المیرا صداي

 ازش نباید وقت هیچ و بوده ات لحظه اون حال مناسب بگیري، که تصمیمی هر نره یادت فقط اومد، صاحبش اوه،-

 همه دنیا این تو .بگیره تصمیم واست احساست بذار و کنار بذار عقلتو ولی نمیرسه نظر به خوبی نصیحت. شی پشیمون

  .  نمیاد در جور ما چهارتاي دودوتا با چیز

***  

  :گفت هاله. چرخاندم دست در را شده سرد ي نسکافه فنجان

  کنم؟ عوضش میخواي. سرده-

  میخوریم؟ سرد ي نسکافه اوله ي دفعه مگه. بیخیال-

  . انداخت باال شانه و خندید

  . میبست یخ مون نسکافه که میگفتیم پرت و چرت اونقدر اونموقعا یادته؟ مشهد-
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  . روزا همون به برمیگشتیم کاش-

  . باشیم خودمون شهر تو که. باشیم دکتر خانوم که. بود اینروزا حسرت هم روزا همون-

  . بشه اینجوري نمیکردم فکر من خب-

  . ادد پایان را مان مکالمه "داره خبر فرداش از کی: که جمله این گفتن با و برداشت میز روي از را پزشکیش گوشی

  . تمام بعد و شد دور تا دادم گوش را قدمهایش صداي

 یدرسد در که نیمکتی روي و رفتم بیمارستان ي محوطه به. بود گرم هوا قبل شبهاي برخالف. شدم بلند جا از هم من

 شستن صندلی روي کنارم مردي. آسمان به زدم زل قبل شبهاي مثل و آوردم در پا از را مشکی کفشهاي. نشستم نبود

   بود؟ قحط جا. نشستم صاف و پریدم جا از. ادم نمی تشخیص را اش چهره تاریکی خاطر به که

  . شیدمک آه. بود آشنا اینها از بیشتر. کرد روشن را اش چهره از نیمی دار پایه نورچراغهاي و چرخاند سمتم به را صورتش

  . باشم تنها میخوام-

  . میدادي ترجیح تنهایی به منو قبال ماهنی،-

  . موندن قبال همون تو که میکردم کارا خیلی قبال-

  نمیکنی؟ فکر حرفام به راجع چرا ماهنی،-

  . ماندم ساکت

  . شده تنگ مهربونیت واسه دلم. نزدي حرف باهام وقته خیلی-

  . نمیشم حرفات خام من علی،-

 اه قطره که کرده باز راه کجا از. نشسته صورتم روي کجا از اشک ي قطره این نمیدانم و نمیشوم حرفهایش خام من

 نمیدانم. کنممی حس ام شانه دور را دستش سنگینی. میکشم نفس. پوشانم می را صورتم دست با. اند افتاده راه دنبالش

 کهنه زیادي که اي فاصله. کرده تمام را فاصله هست که هرچه. آید می من سمت به او یا میشوم کشیده سمتش به من

 طنابی با مرا انگار. بکشم بیرون را خودم نمیتوانم که آنقدر. ام شده گم تویش که من "تنهایی سال صد". میرسد نظر به

  ... سرما این به. تنهایی این به اند بسته قدرتمند اما پوسیده، کهنه،

  ...ماهنی،-

 بگویم دمیخواه دلم. میمالد را پشتم دستش کف با. میشود پررنگ. میشود هق هق. میکند پیدا را خودش صداي ام گریه

   میماند؟ چه من از کند، رها مرا اگر. کند ولم خواهد نمی دلم اما "کن ولم "

  . بدي....  خیلی... خیلی-
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  . افتم می سرفه به و میگویم را این

  ...آروم. هیش-

  . نمیدهم اهمیتی

  . بود بد خیلی حالم رفتی وقتی... من. نامردي...خیلی-

  . آشنایند دستانش میکرد، نوازش را موهایم که وقتهایی تمام مثل. ام مقنعه روي مینشیند دستش

  . بفهمی نمیتونی...تو. میاد بدم...ازت-

  . بزنم را حرفهایم بتوانم تا میکشم عمیقی نفس. افتد می اش شانه روي سرم

 میتونین هیچوقت. میشی حالی چه... بره و کنه ولت یهو اگه زندگیت، ي همه شده نفر یه وقتی بفهمی، نمیتونی تو-

  . بودم دلتنگت همیشه من ولی... من. بفهمی

 شکا جاها خیلی سال، پنج این توي. بودم کرده شکایت. بودم زده حرف هایم گریه میان. بود اش شانه روي سرم هنوز

. ودمب نشده آرام حد این به تا هیچوقت ولی. بودم کرده گالیه خدا پیش. بودم زده حرف زیادي آدمهاي با. بودم ریخته

. شدم بلند جایم از. سبک و آرام. بودم آرام عوض در اما. بد چه و خوب چه. حسی هیچ بی. نبودم خالی اینقدر گاه هیچ

  :گفتم تعجب با. آمد می اذان صداي. دوختم بودند انگشتهایم میان که انگشتهایی به را نگاهم

  . شد صبح زود چه-

 کینه دیگر... ودب زندگی بود، نسیم بود، خدا. گرفتم آسمان سمت به را سرم. کشیدم بیرون انگشتهایش میان از را دستم و

 به. است درست کارش بود کرده فکر آنوقتها. داشت حق هم علی. ترازگذشته کمرنگ اما. بود هم هنوز درد. نداشتم اي

  ....دیگري هرکس یا خودش، یا من، خاطر

  :گفتم

  :شنیدم را دارش خش صداي. بودم نشده اینقدرآروم وقت هیچ من. علی ممنون-

  ...ماهنیم-

  . زدم لبخند

  . ممنون بازم. برم باید-

   چی؟ یعنی این-

  . بردار سرم از دست لطفا دیگه یعنی،-
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  . زدم لبخند بازهم. خورد سختی تکان

  . نمیتونیم هم بدون که میدونم من... ماهنی-

  ...نممیک فکر بهش کنم، ازدواج باهات کردي درخواست ازم هروقت! نگفتی من به چیزي که تو بکنیم؟ چیکار خب،-

  . کردم حس را اش خنده

  . کنم خواستگاري ازت بیمارستان توي نمیخواد دلم. متاسفم-
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